
คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา

หลกัสูตรทีเ่ปิดท ำกำรเรียน กำรสอน



การบญัชี
“นักบัญชี” เป็นอาชีพหน่ึงท่ีขาดแคลนและเป็นท่ีตอ้งการของ

ทุกองค์กร เพราะนกับญัชีจะเป็นผูมี้บทบาทส าคญัในการจดัการเก่ียวกบัขอ้มูลทาง
การเ งินขององค์กร เ พ่ือช่วยให้ผู ้บ ริหารสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง

มทร.ลา้นนา ผลิตนักบัญชีป้อนเขา้สู่ภาครัฐและเอกชนมากว่า 
50 ปี หลกัสูตรของเรามุ่งเนน้ผลติบัญชีบัณฑิตนักปฏิบัต ิท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ
ในวชิาชีพ และตระหนกัถึงจรรยาบรรณวชิาชีพ

ระบบสารสนเทศทางบญัชี

การตรวจสอบบญัชี

โอกำสกำรประกอบอำชีพ

การท าบญัชี

การภาษีอากร

ผูส้ าเร็จการศึกษาสามารถประกอบวิชาชีพบญัชีไดต้าม พ.ร.บ. กำรบัญชี พ.ศ. 
2543 และ พ.ร.บ. วชิำชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และวชิาชีพอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

แนะน าหลกัสูตร
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บช.บ. การบญัชี



การจดัการธุรกิจ
การจัดการธุรกิจ เป็นสาขาท่ีมุ่งเน้นการพฒันาผูเ้รียนให้เป็น  

นักบริหำรรุ่นใหม่ ท่ีมีความรู้ความเข้าใจทั้ งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ สาขาน้ีถูก
ออกแบบมาเพื่อเสริมสร้างและพฒันาทกัษะทางดา้นการบริหารจดัการท่ีจ า เป็นใน
การท าธุรกิจยุคปัจจุบนั ซ่ึงมีรูปแบบการด าเนินธุรกิจท่ีเปล่ียนไปเพื่อให้ผูเ้รียนได้
พฒันาสมรรถนะหลกัท่ีจ าเป็นส าหรับ ผู้บริหำรยุคใหม่ คือ ทกัษะการคิดวิเคราะห์ 
การตดัสินใจบนหลกัการบริหารการจดัการ การวางแผนอยา่งเป็นระบบ การวางแผน
กลยทุธ์ทั้งระดบัธุรกิจและองคก์รไม่วา่จะเป็นในหรือระหวา่งประเทศ รวมถึงมุ่งเนน้
ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันา Soft Skills ของนกับริหารยคุใหม่

พนกังานธุรการ/เลขานุการ

นกัวชิาการ/นกัวจิยั

โอกำสกำรประกอบอำชีพ

ผูบ้ริหารขั้นตน้

พนกังานบริหารงานทัว่ไป รัฐ/เอกชน

ผูป้ระกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม
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แนะน าหลกัสูตร

บธ.บ. บริหารธุรกิจ



การจดัการส านกังาน
บูรณาการองค์ความรู้ท่ี เน้นการบริหารการจัดการส านักงาน

มีทกัษะการปฏิบติังานอยา่งมืออาชีพ ผลิตบณัฑิตท่ีมีความรู้ สู่สงัคม

เลขานุการ

เลขานุการบริหาร / เลขานุการอาวโุส

โอกำสกำรประกอบอำชีพ

ผูจ้ดัการฝ่ายงานบริหารส านกังาน

เจา้หนา้ท่ีบริหารงานทัว่ไป

ผูป้ระกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอ่ม

แนะน าหลกัสูตร
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บธ.บ. บริหารธุรกิจ



การสอนครอบคลุมด้านการตลาดและบริหารธุรกิจแบบ 360
๐

ทั้ งภาคทฤษฎี ภาคปฎิบัติ พ้ืนท่ีการปฏิบัติงานจริง บริหารธุรกิจในบริษทัจ าลอง 
น าสู่ ผู้ประกอบกำรมืออำชีพ

การตลาด

ฝ่ายจดัส่งและคลงัสินคา้

ฝ่ายจดัซ้ือ

โอกำสกำรประกอบอำชีพ

นกับริหารการตลาด

ฝ่ายควบคุมวตัถุดิบ

นกัวชิาการ/นกัวจิยัดา้นการตลาด

แนะน าหลกัสูตร
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บธ.บ. บริหารธุรกิจ



การจดัการธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่
วิชำเอกท่ีมีการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบติั ซ่ึงมีการเรียนการ

สอนท่ีมุ่งเน้นทกัษะในการปฏิบัติจริง เพื่อพฒันาผูเ้รียนให้มีความรู้ความสามารถ
และความเช่ียวชาญ เพื่อน าความรู้ท่ีได้รับในห้องเรียนไปปรับใช้ในการเรียน
ภาคปฏิบติัจริง ในธุรกิจคา้ปลีกสมยัใหม่ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภำพ ทั้งน้ีวิชาเอกมีการ
สร้างความร่วมมือกับองค์กรธุรกิจชั้นน าระดับประเทศ เพ่ือให้นักศึกษาได้ฝึก
ประสบกำรณ์จริง อนัจะเป็นการพฒันานกัศึกษาไปสู่การเป็นนักปฏิบัติไดอ้ยา่ง
มืออาชีพ ซ่ึงบริษทั กลุ่มเซ็นทรัล จ ากดั เป็นผูม้อบทุนเรียนฟรีใหน้กัศึกษาในชั้นปีท่ี 
3 และชั้นปีท่ี 4 และเป็นวชิาเอกท่ีจบแลว้มีงานท า 100%

ฝ่ายจดัส่งและคลงัสินคา้

นกับริหารการตลาด

โอกำสกำรประกอบอำชีพ

ผูบ้ริหารขั้นตน้

นกัวชิาการดา้นการบริหารธุรกิจ

งานดา้นการบริหารร้านคา้ปลีก คา้ส่ง
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แนะน าหลกัสูตร

บธ.บ. บริหารธุรกิจ



ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
หรือท่ีเรียกกนัทัว่ไปวา่..สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เป็นสาขาท่ีเรียน

จบแลว้หางานได้ง่ายในอนัดับตน้ๆ ของประเทศไทย มีอาชีพรองรับมากมายทั้ ง
เอกชนและหน่วยงานของรัฐต่างๆ มทร.ล้ำนนำ มุ่งมัน่ผลิตบณัฑิตให้มีความรู้และ
ทกัษะความเช่ียวชาญดา้นคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิตอล และการเขียนโปรแกรม 
ด้วยความพร้อมทางด้านเคร่ืองมือและห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์อันทันสมัย 
ตอบสนองต่อการน าไปประกอบอาชีพในอนาคต อันสอดคล้องกับแผนพฒันา
เศรษฐกิจแห่งชาติฉบบัใหม่ “ดจิติอลไทยแลนด์ 4.0”

โปรแกรมเมอร์ บนเวบ็หรือโทรศพัทมื์อถือ

นกัวเิคราะห์และออกแบบระบบ

โอกำสกำรประกอบอำชีพ

นกัวชิาการคอมพิวเตอร์

นกัคอมพิวเตอร์กราฟิก

นกัคอมพิวเตอร์ในธุรกิจหรือหน่วยงานต่างๆ

แนะน าหลกัสูตร
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บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ



ภาษาองักฤษธุรกิจ
หลกัสูตรภาษาองักฤษธุรกิจ เป็นหลกัสูตรท่ีเน้นการเรียนการ

สอนภาษาองักฤษในเชิงธุรกิจ อีกทั้งนกัศึกษาในหลกัสูตรน้ียงัไดเ้รียนภาษาท่ีสามคือ 
ภำษำจีนหรือภำษำญี่ปุ่ น ซ่ึงเป็นภาษาท่ีส าคญัรองจากภาษาองักฤษ นอกจากนั้น
นกัศึกษายงัไดรั้บการพฒันาทกัษะ ทั้งทางดา้นความรู้และสังคมผ่านการอบรม และ
หลกัสูตรปลูกฝังใหน้กัศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมช่วยเหลือสงัคม นกัศึกษาท่ีส าเร็จ
การศึกษาจากหลกัสูตรน้ีสามารถประกอบอาชีพไดอ้ยา่งหลากหลาย เพราะไดท้กัษะ
ทั้งภำษำและบริหำรควบคู่กนัไป

พนกังานธุรกิจระหวา่งประเทศ

นกัแปลภาษา

โอกำสกำรประกอบอำชีพ

ธุรกิจส่วนตวั

ครู/อาจารย ์สอนภาษาองักฤษ

เจา้หนา้ท่ีส านกังาน/ผูบ้ริหารส านกังาน ในสถานประกอบการท่ี
ใชภ้าษาองักฤษ เช่น โรงแรม สายการบิน เป็นตน้
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แนะน าหลกัสูตร

บธ.บ. บริหารธุรกิจ



International Business Management

ถา้คุณคน้พบวา่ตวัเอง...อยากมีธุรกิจเป็นของตวัเอง ชอบเดินทางต่างประเทศ 
ชอบพบปะผูค้นท่ีมีความหลากหลายชาติ และมองเห็นโอกาสการท าธุรกิจระหวา่ง
ประเทศกับคนเหล่านั้ น หลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ตอบโจทย์
เหล่านั้ นได้ เราเน้นการผลิตผูป้ระกอบการรุ่นใหม่ท่ีมีหัวการคา้ หรือท างานใน
องคก์รขา้มชาติทั้งในและต่างประเทศ ดว้ยการเรียนการสอนใชภ้าษาองักฤษตลอดทั้ง
หลักสูตร มีอาจารย์ผู ้เ ช่ียวชาญท่ีจบจากต่างประเทศทั้ งหมด และมีนกัศึกษา
ชาวต่างชาติ นกัเรียนแลกเปล่ียนวนเวียนมาทุกปี มาเป็นส่วนส่วนหน่ึงของเรา “คุณ
จะค้นพบอะไรมำกกว่ำทีคุ่ณคดิ”

Freelance/Self-employment

Manager / Office staff / Secretary

โอกำสกำรประกอบอำชีพ

Entrepreneurs / Own Business

Academic scholars/Researcher

General administrative staff in government/private sectors

แนะน าหลกัสูตร
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บธ.บ. การจดัการธุรกิจระหวา่งประเทศ



ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารสากล

มุ่ง เน้นการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ท่ี มีความเ ช่ียวชาญด้าน
ภาษาองักฤษ และมีทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไดแ้ก่ ทกัษะการส่ือสารและ
การท างานร่วมกนั ความคิดสร้างสรรค ์ตลอดจนการคิดวเิคราะห์และการแกปั้ญหา

ฝ่ายลูกคา้สมัพนัธ์

เลขานุการ/นกัแปลภาษา

โอกำสกำรประกอบอำชีพ

นกัวเิทศสมัพนัธ์

มคัคุเทศก์

พนกังานดา้นธุรกิจระหวา่งประเทศ
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แนะน าหลกัสูตร

ศศ.บ.



การท่องเท่ียวและการบริการ
หลกัสูตรการท่องเท่ียวและการบริการ มุ่งผลิตบณัฑิตนักปฏิบติั 

ให้มีความรู้ความสามารถด้านการท่องเท่ียวและการบริการ บัณฑิตมีทักษะและ
ประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติในสาขาท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถประยุกต์
ศาสตร์ต่างๆ มาปรับใชใ้นการท างาน มีคุณธรรมและจรรยาบรรณตามหลกัวิชาการ
และวชิาชีพ เป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงคข์องสงัคมและตลาดแรงงานปัจจุบนั

พนกังานบริการในโรงแรม

พนกังานสายการบินหรือสนามบิน

โอกำสกำรประกอบอำชีพ

มคัคุเทศก์

ผูป้ระกอบธุรกิจน าเท่ียว/บริการท่องเท่ียว

ผูรั้บจดัประชุมนิทรรศการ และงานกิจกรรมพิเศษต่างๆ
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แนะน าหลกัสูตร

ศศ.บ.



11

กิจกรรมนกัศึกษา
ค่ำยจริยธรรม

มหกรรมรักน้อง 
NO-S NO-L RMUTL
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ผลงานนกัศึกษา

เหรียญทองการแข่งขนัทกัษะคอมพิวเตอร์ 
MOS Olympic Thailand Competition 2019

รางวลัรองชนะเลศิ การตอบค าถามดา้นบรหิารธุรกจิ
และการประกวดสือ่ ภายใตแ้นวคดิ 

Global business 
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ผลงานนกัศึกษา

Thailand Accounting Challenge
ล าดบัท่ี 20 จาก 141 ทีม ทัว่ประเทศ

โครงการ Management x Cultre x New Southbound  Camp 

ณ National Pingtung University (NPTU) ไตห้วนั
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ผลงานนกัศึกษา

รางวลัชนะเลิศการประกวดแผนการตลาด 
Honda marketing plan contest 10.0 (ภาคเหนือ)

รางวลัชนะเลิศการประกวดแนวคิดทางธุรกิจ 
“Early Stage Student Pitching 2019”



นักศึกษำ เวลำเรียน ค่ำเทอม (บำท)

ภาคปกติ จนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. 7,500

ภาคสมทบ เรียนนอกเวลาราชการ 15,000

นานาชาติ จนัทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.00 น. 25,000

การรับสมคัร

การประกาศผล
สามารถดูผลการสอบคดัเลือกนกัศึกษาใหม่ไดจ้ากเวบ็ไซต.์.
 www.rmutl.ac.th หรือ
 http://entrance.rmutl.ac.th/home/

เวลาเรียน/ค่าเทอม

*หมายเหตุ เวลาเรียนและค่าบ ารุงการศึกษา (ค่าเทอม) อาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม โปรดดูประกาศของมหาวทิยาลยั
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ทุนการศึกษา

แหล่งทุนการศึกษา
ทางคณะฯ ไดส้นบัสนุนทุนการศึกษาจ านวน 4 แหล่งทุน ดงัน้ี
1. ทุนการศึกษาภายในมหาวทิยาลยั
2. กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 
3. กองทุนเงินใหกู้ย้มืเพ่ือการศึกษาท่ีผกูกบัรายไดใ้นอนาคต (กรอ.)
4. ทุนการศึกษาท่ีไดรั้บการสนบัสนุนจากหน่วยงานภายนอก
5. ทุนความร่วมมือกบัสถานประกอบการ

สอบถามขอ้มูล
ชั้น 1 อาคารกิจกรรมนกัศึกษา ม. เทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา (เจ็ดลิน)
โทร. 053 921 444 ต่อ 1420
เวบ็ไซต ์http://studentloan.rmutl.ac.th/

ความร่วมมือ
ความร่วมมือกบัสถานประกอบการในการบูรณาการการเรียนการสอน
 ศูนยอ์บรมวชิาชีพบญัชี
 ศูนยอ์บรมปฏิบติัการคอมพิวเตอร์ ICDL
 ศูนยส์อบภาษาองักฤษ CUTEP
 ศูนยส์อบ TOEIC
 ศูนยบ่์มเพาะสถานประกอบการฯ
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คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา



บัณฑิตปีกำรศึกษำ 2561


