


อาชีพในอนาคต
ของคุณคืออะไร?

คำ�ถ�มนี้มักเกิดขึ้นเมื่อกำ�ลังอยู่ในช่วงวัยเรียน ในช่วง
อ�ยุ 18-22 ปีนั้น คุณมีทัศนคติ คว�มเป็นตัวเอง 
และจุดมุ่งหม�ยในชีวิตที่เริ่มชัดเจนม�กขึ้น ส่งผลให้
ผู้ที่อยู่ในวัยนี้เริ่มนึกถึงภ�พในอน�คต ไม่ว่�จะเป็นเรื่อง 
ก�รเรียน อ�ชีพ ก�รเงิน หรือคว�มรักอย่�งจริงจัง
และมักปร�รถน�ให้ภ�พที่นึกเป็นจริง ซึ่งสำ�หรับบ�งคน
ภ�พอ�ชีพในอน�คตอ�จมองเห็นชัดเจนแล้ว จึงส�ม�รถ
ว�งแผนชีวิตและเดินไปต�มเป้�หม�ยได้อย่�งถูกท�ง
แต่ก็มีอีกหล�ยคนที่ยังมองไม่เห็นภ�พนี้เลย ยังคงสับสน 
ไม่รู้ว่�จะเรียนอะไรหรืออย�กทำ�อ�ชีพอะไรในอน�คต

วันนี้ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
จึงจะมาช่วยให้คุณเห็นภาพ
อาชีพในอนาคตของตนเอง
ได้ชัดเจนมากขึ้น ด้วยการ 
แนะนำาแนวทาง และเทคนิคดี ๆ 
เพื่อให้คุณก้าวไปสู่วัยทำางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และมีความสุข
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เริ่มต้นค้นหาตัวเอง
เพื่อนำาไปสู่อาชีพในอนาคต 
ด้วยเทคนิคง่าย ๆ

เชื่อมั่นในตัวเอง อย่�ให้คว�มคิดของคนอื่น
เป็นใหญ่ในชีวิตของคุณ

เริ่มต้นการปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ทางความคิดด้วยบางส่วนของ
สุนทรพจน์ ที่ Steve Jobs ผู้ก่อตั้ง 
Apple กล่าวฝากถึงบัณฑิตใหม่
ของ Stamford University 
เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2005 กล่าวว่า

กุญแจสำาคัญที่จะช่วยให้คุณสามารถค้นพบ
ตัวตนที่แท้จริงได้นั้น คือ การเริ่มต้นเชื่อมั่น
ในตัวเอง เชื่อในความคิด ความรู้สึก 
ความชอบ ความฝันและเชื่อว่าคุณทำาได้ 
แต่ความเชื่อเหล่านี้ก็ต้องอยู่บนพื้นฐาน
ของความถูกต้องด้วย เมื่อคุณเชื่อมั่นใน
ตัวเองได้แล้วสิ่งที่จะตามมาคือ ความกล้า
และมั่นใจที่จะตัดสินใจด้วยตนเอง 
โดยไม่คล้อยตามความคิดของคนอื่น

บางครั้งการฟังความคิดเห็นของคนอื่น 
หรือ กระแสสังคมมากเกินไปก็ไม่ใช่สิ่งที่ดี
เสมอไป เพราะสิ่งที่คนอื่นบอกว่าดี อาจจะ
ไม่ได้เหมาะกับเราทุกอย่าง ดังนั้น คุณสามารถ
ฟังความคิดของคนอื่น เพื่อเป็นตัวช่วย
ในการตัดสินใจได้ แต่อย่าเชื่อหรือทำาตาม
ทุกอย่างที่คนอื่นบอก เพราะชีวิตของคุณ 
ควรขับเคลื่อนด้วยความคิดของคุณเอง 
เชื่อได้ว่าคุณจะรู้สึกภูมิใจ มากกว่าหากได้
ตัดสินใจเลือกด้วยตนเอง แม้อาจจะล้มเหลว
หรือประสบความสำาเร็จก็ตาม

ขั้นที่ 1 : สร้างกระบวนการ
ทางความคิดที่ถูกต้อง

เวล�ของคุณมีอยู่จำ�กัด เพร�ะฉะนั้นจงอย่�เสียเวล�ใช้ชีวิต
ในแบบที่คนอื่นต้องก�ร อย่�ยึดติดกับค่�นิยมต่�ง ๆ เพร�ะมันเป็นเพียง

ผลพวงจ�กคว�มคิดของคนอื่น ๆ อย่�ให้เสียง และคว�มเห็นของคนอื่น ๆ 
กลบเสียงจ�กใจของคุณ และสิ่งที่สำ�คัญที่สุดคือ จงมีคว�มกล้�ที่จะทำ�ต�มหัวใจ

และสัญช�ติญ�ณของคุณเพร�ะทั้งสองสิ่งนั้นเหมือนจะรู้อยู่ก่อนแล้วว่�คุณ
ต้องก�รจะมีอน�คตอย่�งไรเรื่องอื่น ๆ เป็นเรื่องที่สำ�คัญรองลงไป

“
“
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อย่�รีบร้อน 

คว�มผิดพล�ดคือก�รเรียนรู้

กำ�หนดเป้�หม�ยในชีวิต

ระยะเวลาที่เราจะประสบความสำาเร็จในการ
ค้นหาตัวตนที่แท้จริงของแต่ละคนไม่เท่ากัน
บางคนเจอเร็ว แต่ก็ยังมีอีกหลาย ๆ คนที่
ยังหาไม่เจอ อย่ามองเวลาของคนอื่นแล้ว
มาบีบบังคับตัวเองให้รีบร้อนจนเกินไป 
เพร�ะระยะเวล�ของแต่ละคนไม่เท่�กัน บ�งครั้ง
ก�รใช้เวล�น�นอ�จเป็นเรื่องดีที่ช่วยให้คุณ
ได้เรียนรู้ และรู้จักตัวเองม�กขึ้นก็ได้

กลัวความผิดพลาด คือ อุปสรรคสำาคัญ
ที่ทำาให้ไม่กล้าที่จะคิดนอกกรอบหรือตัดสินใจ
เรื่องต่าง ๆ ด้วยตัวเอง ดังนั้นคุณจะต้อง
ทำ�ล�ยคว�มกลัวนั้น แล้วมองคว�มผิดพล�ด
ให้เป็นครูที่ช่วยให้เร�ได้เรียนรู้วิธีแก้ ไข
คว�มผิดพล�ด ซึ่งอ�จเป็นคว�มท้�ท�ยใหม่
ที่ทำ�ให้คุณได้ดึงศักยภ�พของตนเองออกม�
ใช้ ได้อย่�งเต็มที่ และเมื่อคุณก้าวข้าม
ความผิดพลาดมาได้ คุณจะกลายเป็นคน
ที่เต็มเปี่ยมด้วยความมั่นใจและความกล้า

“ตอนนี้ เป้�หม�ยในชีวิตของคุณ คืออะไร”
บางคนอาจมีเป้าหมายในชีวิตที่จะร่ำารวย 
มีบ้าน มีรถขับ หรือได้เดินตามความฝัน
ของตัวเอง ดังนั้น ใครที่ยังใช้ชีวิตแบบ
ไร้เป้�หม�ย ลองกำ�หนดให้อ�ชีพที่คุณ
อย�กทำ�เป็นเป้�หม�ยแรกของคุณที่จะต้อง
ก้�วไปให้ถึง เพื่อสร้�งเเรงขับเคลื่อนที่
จะช่วยให้คุณเดินหน้�ไปให้ถึงจุดมุ่งหม�ยนั้น

ก�รคิดต่�งไม่ใช่เรื่องประหล�ด
“จงอย่�กลัวที่จะคิดต่�ง” คนในสังคมส่วนใหญ่
มักสร้างบรรทัดฐานที่ว่า คนที่คิดต่าง 
คือคนประหลาด แปลกแยก เข้ากับสังคมได้ยาก 
บรรทัดฐานเช่นนี้ จึงตีกรอบชีวิตให้แคบลง
เรื่อย ๆ ทั้งที่จริงแล้วสังคมของเราอาจต้องการ
คนคิดต่างที่จะนำามาซึ่งความแปลกใหม่ก็ได้ 
เพร�ะฉะนั้น อย่�คิดว่�คุณแปลกแยก เพียงแค่
คิดไม่เหมือนคนอื่น เพร�ะหล�ยคนที่ประสบ
คว�มสำ�เร็จ ก็เริ่มม�จ�กคิดต่�งทั้งนั้น
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สังเกตตัวเองว่�ชอบหรือถนัดอะไรม�กที่สุด

เรียนรู้ และลงมือทำ�อย่�งเต็มที่

บางคนอาจยังไม่รู้ว่าสิ่งที่ชอบหรือถนัด คืออะไร
เพร�ะฉะนั้นคุณจึงต้องเริ่มต้นสังเกตตัวเอง
ด้วยก�รลองนึกถึงวิช�ที่คุณชอบเรียนย�มว่�ง
คุณชอบทำ�กิจกรรมอะไร คุณนึกออกหรือไม่? 
แต่ถ้ายัง เรามีวิธีง่าย ๆ มาเป็นตัวช่วยให้คุณ ดังนี้

เมื่อรู้ความชอบหรือความถนัดของตัวเอง
แล้ว ก็ถึงเวลาที่คุณจะต้องเรียนรู้สิ่งนั้น
อย่างจริงจัง รวมทั้งพย�ย�มลงมือทำ�
สิ่งนั้นบ่อย ๆ เพื่อพัฒน�ทักษะด้�นนั้น
ให้ก้�วหน้� และจะช่วยให้คุณมั่นใจได้
ยิ่งขึ้นว่�เป็นสิ่งที่ถนัดและเหม�ะสม
กับคุณจริง ๆ 

คุณทำาสิ่งนี้ได้ดีและโดดเด่นที่สุด
คุณพูดถึงสิ่งนี้บ่อย ๆ และกระตือรือร้น
ที่จะทำาเสมอ
คุณอยู่กับสิ่งนี้ได้ทั้งวันโดยไม่เบื่อ
คุณรู้สึกตื่นเต้น และมีความสุขทุกครั้งที่
ได้ทำากับสิ่งนี้

2.

3.
4.

1.

นำ�วิธีนี้ไปใช้ และลองนึกถึงสิ่งต่�ง ๆ ที่คุณได้ทำ� 
เช่น ก�รทำ�ง�น ก�รเรียน โปรเจคต่�งๆ 
หรือง�นอดิเรก บ�งทีสิ่งที่คุณชอบหรือถนัด
มันอ�จซ้อนอยู่ในสิ่งเหล่�นี้ก็ได้

ตอนเด็กเรามักจะฝันถึงอาชีพที่อยากทำามากมาย 
เช่น อยากเป็นครู นักบัญชี วิศวกร เป็นต้น คนที่
มีความฝันก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งที่คุณรู้แล้วว่าตัวเอง
ต้องการอะไร อยากเป็นอะไร เพียงแค่ต้องเดินหน้า
ไปให้ถึงเท่านั้น แต่ใช่ว่าทุกคนจะมีความฝัน เมื่อคุณ
ไม่เคยฝันถึงอาชีพในอนาคต สิ่งที่จะช่วยได้ ก็คือ 

คุณมีความถนัดหรือความชอบอะไรเป็นพิเศษหรือไม่? 
เช่น คิดเลขเร็ว วาดภาพสวย ชอบเล่นคอมพิวเตอร์ 
หากนึกออกแล้ว สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ได้เจอกับ 
คณะที่ใช่ และ อาชีพในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี
การเลือกอาชีพ (A Theory of Vocational Choice) 
ของ ดร.จอห์น แอล ฮอลแลนด์ 
(Dr. John L. Holland) นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน 
ที่สะท้อนให้เห็นว่าบุคลิกภาพ ความชอบ ความสนใจ 
คือ สิ่งตั้งต้นสำาคัญของการเลือกอาชีพ

ขั้นที่ 2 : เริ่มต้นค้นหาความถนัด 
หรือความชอบของตนเอง 
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เมื่อค้นหาตัวเองจากความชอบหรือความถนัดได้ผลลัพธ์ 
แล้วจะพาคุณไปสู่ด่านต่อไป นั่นคือ การเลือกคณะที่ใช่
เพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งถือเป็นด่านสำาคัญ
ที่อาจตัดสินว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไรในอนาคตเลย
ก็เป็นได้ ดังนั้น ก�รตัดสินใจเลือกคณะที่จะเรียน นอกจ�ก
ใช้คว�มชอบ คว�มถนัดของตัวเองช่วยในก�รเลือกคณะ
ได้แล้ว คุณจะต้องรู้ข้อมูลของคณะนั้น ๆ ด้วย 

ขั้นที่ 3 : รู้ข้อมูล จะทำาให้เจอคณะที่ใช่
ง่ายขึ้น ด่านสำาคัญที่จะนำาไปสู่อาชีพ
ในอนาคต

ศึกษ�แนวท�งก�รเรียน
ของคณะนั้น ๆ โดยละเอียด
หลายคนที่ตัดสินใจเลือกเรียนในคณะต่าง ๆ โดยไม่รู้
ข้อมูลและแนวทางการศึกษาของคณะนั้นเลย ก็มีโอกาส
เสี่ยงที่อาจต้องลาออกมาเริ่มต้นใหม่ เพราะเมื่อเข้าไป
เรียนแล้วไม่ใช่อย่างที่คิดไว้ ดังนั้น อยากเจอคณะที่ใช่
ก็ต้องใช้เวลาศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ของคณะนั้น
ให้ดีเสียก่อน โดยข้อมูลที่ควรศึกษา ได้แก่ 

คณะที่เลือกอยู่ในสายอะไร เช่น สายบริหาร 
สายวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
มหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เปิดสอนคณะนี้ 
โดยแต่ละที่แตกต่างกันอย่างไร
ข้อมูลหลักสูตร วิชาเอกที่จะต้องเรียน 
หน่วยกิตที่จะต้องเก็บ ค่าเล่าเรียนต้องจ่าย

2.

3.
4.

1.

 เพราะข้อมูลเหล่านี้อาจกลายเป็นปัจจัยสำาคัญในการ
ตัดสินใจว่า จะเลือกหรือไม่เลือกเรียนคณะนี้ได้เลย 

คณะนี้เหม�ะกับเร�จริงหรือไม่ 
“ลองเข้�ค่�ยดูสิ”
ในปัจจุบัน หลายคณะในมหาวิทยาลัยเกือบทุกแห่ง
มักมีการจัดค่าย เพื่อเชิญชวนให้มาศึกษาต่อ
ในคณะนั้น โดยกิจกรรมในค่ายจะแสดงให้เห็นว่า
คณะนี้เรียนเกี่ยวกับอะไร มีรูปแบบการเรียนการสอน
อย่างไร นอกจ�กนี้บ�งมห�วิทย�ลัย อย่�งเช่น 
มห�วิทย�ลัยเอเชียอ�คเนย์ ยังมีก�รจัดง�น 

Open House เพื่อแนะนำ�คณะ และ ส�ข�
ต่�ง ๆ ที่เปิดสอน จึงเป็นอีกตัวช่วยที่จะทำ�
ให้คุณตอบตัวเองได้ชัดเจนม�กขึ้นว่�
คณะนี้เหม�ะกับคุณจริง ๆ

3 ขั้นตอนนี้ คือเทคนิคที่จะช่วยให้คุณ
ค้นพบตัวตนที่แท้จริง โดยเริ่มจากการ
สร้างกระบวนการทางความคิดที่ถูกต้อง 
เพื่อสร้างความมั่นใจในตัวเอง
และความกล้าที่จะตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ 
ในชีวิต ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ คุณกล้�เลือก
เรียนมห�วิทย�ลัยในคณะที่ต้องก�ร
โดยฟังเสียงของตัวเองเป็นหลัก 
เพร�ะคณะที่ใช่คือก้�วสำ�คัญที่จะนำ�ไป
สู่อ�ชีพในอน�คตที่คุณปร�รถน�
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คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการ 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) 

Bachelor of Business Administration 
(Management)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 2 ปี)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 2 ปีครึ่ง)

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
126 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

** ในหมวดวิช�เอกเลือกมีร�ยวิช� ประสบก�รณ์วิช�ชีพท�งก�ร จัดก�รธุรกิจ (ก�รฝึกง�น) 
นักศึกษ�ส�ม�รถเลือกลงทะเบียน เข้�ร่วมโครงก�ร เพื่อเตรียมคว�มพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติง�นจริง

ในสถ�นประกอบก�รได้

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30

45
30
15

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

มุ่งเน้นให้นักศึกษ�มีคว�มรู้คว�มส�ม�รถ
ด้�นก�รบริห�ร และก�รจัดก�ร รวมทั้ง
พร้อมรับกับก�รเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว

ของสภ�พแวดล้อมท�งธุรกิจที่มีคว�มซับซ้อน 
โดยจะต้องส�ม�รถนำ�คว�มรู้ ไปประยุกต์ใช้

ในก�รทำ�ง�นจริงทั้งในหน่วยง�นภ�ครัฐ
และเอกชนได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

หลักสูตร 4 ปี วันอ�ทิตย์

เมื่อคุณใกล้ช่วงที่จะต้องศึกษาต่อมหาวิทยาลัย 
แต่ยังไม่รู้จะเรียนคณะอะไร ความชอบ
และความถนัดของคุณอาจช่วยได้

ค้นห�คณะที่ใช่ จ�กคว�มชอบ หรือคว�มถนัด

 Social: 1
ทฤษฎีการเลือกอาชีพของฮอลแลนด์ ที่กล่าวไปข้างต้น ได้จัดกลุ่มความชอบออกเป็น 
6 ประเภท ซึ่งแสดงผลเป็นคณะ และอาชีพที่เหมาะกับความชอบ หรือความถนัดนั้น ๆ ดังนี้

                             ชอบทำ�ง�นร่วมกับผู้อื่น ง�นบริก�ร 
และชอบช่วยเหลือคน มักมีคว�มถนัดด้�นภ�ษ�

คณะน่�เรียนที่ SAU สำ�หรับกลุ่มคว�มชอบประเภท Social ได้แก่ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  
อ�ชีพที่เหม�ะสม: เเพทย์ ครู ประชาสัมพันธ์ นักฝึกอบรม ฑูต มัคคุเทศก์ ล่าม 
กลุ่มงานโรงแรม ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานต้อนรับ

คณะไหนที่เหมาะกับคุณ? 
เพราะคณะที่ใช่

นำามาซึ่ง อาชีพในอนาคต

 แนะนำาคณะที่ SAU
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คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
 บริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
Bachelor of Business Administration 

(Human Resource Management)

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) 

Bachelor of Arts (Business English)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 2 ปี)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 2 ปีครึ่ง)

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
126 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
132 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน
 2.2 กลุ่มเฉพาะด้าน 
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
 2.4 กลุ่มวิชาโท
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30

48
30
12

6

30

15
45
18
18

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

สร้�งคว�มรู้ คว�มเชี่ยวช�ญด้�นก�รบริห�ร
ทรัพย�กรมนุษย์ ควบคู่กับคว�มรู้ก�รบริห�ร

จัดก�รธุรกิจ เพื่อนำ�ไปประยุกต์ใช้ในก�ร
ประกอบอ�ชีพจริงในอน�คต

มุ่งให้ส�ม�รถใช้ภ�ษ�อังกฤษเป็นสื่อในก�ร
เข้�ถึงสังคมและวัฒนธรรมของน�น�ช�ติ 

และนำ�คว�มรู้ด้�นภ�ษ�ไปใช้ในก�ร
ประกอบอ�ชีพจริงได้อย่�งหล�กหล�ย

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

หลักสูตร 4 ปี วันอ�ทิตย์
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คณะศิลปศาสตร์
และวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต (ดิจิทัลมีเดีย) 

Bachelor of Fine and Applied Arts
(Digital Media)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
129 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30

33
45
15

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

มีทักษะในก�รใช้เครื่องมือและซอฟต์แวร์
ดิจิทัลมีเดีย โดยส�ม�รถลงมือปฏิบัติจริง

ได้อย่�งเชี่ยวช�ญ สร้�งสรรค์ง�นได้
อย่�งมีคุณภ�พ และประยุกต์ใช้กับง�น

ได้อย่�งหล�กหล�ย

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

หลักสูตร 4 ปี วันอ�ทิตย์  

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล

และนวัตกรรม
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
เทคโนโลยีบัณฑิต 

(เทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม) 
Bachelor of Technology

(Digital Technology and Innovation)

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
130 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
 ทางวิชาชีพ
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน 
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

31

33

36
24

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

สร้�งคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�นวิทย�ก�ร
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีดิจิทัล 

และนวัตกรรมต่�ง ๆ เพื่อนำ�ม�ประยุกต์ใช้
ในก�รประกอบอ�ชีพจริง

Artistic :2      ชอบแสดงออก คิดสร้�งสรรค์ง�นศิลปะ และชอบทำ�กิจกรรม
หรือง�นที่ไม่จำ�เจ รักอิสระ มักมีคว�มถนัดด้�นศิลปะ ก�รแสดง และภ�ษ�

คณะน่�เรียนที่ SAU สำ�หรับกลุ่มคว�มชอบประเภท Artistic ได้แก่ 
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย 
และสาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม  
อ�ชีพที่เหม�ะสม: กราฟิกดีไซน์ผู้กำากับการแสดง ผู้สื่อข่าว นักประชาสัมพันธ์ 
นักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ นักวิจารณ์ มัณฑนากร สถาปนิก ช่างภาพ นักออกแบบ 
นักประพันธ์นักร้อง นักเขียนการ์ตูน ครูสอนศิลปะ นักพากย์ 

 แนะนำาคณะที่ SAU

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

08คณะที่ชอบ อาชีพในอนาคตที่ใช่ มาเริ่มต้นค้นหาตัวเองที่ SAU 



คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการตลาด
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการตลาด 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)

Bachelor of Business 
Administration in Marketing

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 2 ปี)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 2 ปีครึ่ง)

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
126 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ 
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30

45
33
12

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

ส�ม�รถแก้ปัญห�และนำ�คว�มรู้ด้�นก�รตล�ด
ม�ประยุกต์ใช้กับก�รทำ�ง�นได้หล�กหล�ย

ประเภท และสอดคล้องกับคว�มต้องก�ร
ของธุรกิจนั้น ๆ รวมทั้งพร้อมตั้งรับ

กับก�รเปลี่ยนแปลงท�งเศรษฐกิจ

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

หลักสูตร 4 ปี วันอ�ทิตย์ 

Enterprising :3        ชอบก�รว�งแผน ก�รเป็นผู้นำ� กล้�เสี่ยง 
กล้�โต้แย้ง และชอบง�นด้�นเศรษฐกิจ มักมีทักษะในก�รพูดโน้มน้�วใจ

คณะน่�เรียนที่ SAU สำ�หรับกลุ่มคว�มชอบประเภท Enterprising ได้แก่ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด, สาขาวิชาการบัญชี, คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์, คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  
อ�ชีพที่เหม�ะสม: นักธุรกิจ นักการตลาด นักการตลาดดิจิทัล นายหน้าซื้อขาย นักขาย 
ลูกค้าสัมพันธ์ นายธนาคาร พนักงานธนาคาร ทนายความ อัยการ ผู้พิพากษา นิติกร 
นักกฎหมายประจำาบริษัท ที่ปรึกษาทางธุรกิจและการเงิน เจ้าหน้าที่สินเชื่อ 

 แนะนำาคณะที่ SAU

09 คณะที่ชอบ อาชีพในอนาคตที่ใช่ มาเริ่มต้นค้นหาตัวเองที่ SAU 



คณะนิติศาสตร์ 
สาขาวิชานิติศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
นิติศาสตรบัณฑิต

Bachelor of Laws

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
Bachelor of Public Administration 
Program in Public Administration

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
(ปริญญ�ตรีใบที่ 2 ใช้เวล�เรียน 3 ปี)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
138 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
123 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะสาขา
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ 
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ด้�นกฎหม�ยต่�ง ๆ ไปใช้
ในก�รประกอบอ�ชีพได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ควบคู่กับก�รมีวินัย คุณธรรม 
และจริยธรรมท�งวิช�ชีพ

เน้นสร้�งภ�วะก�รเป็นผู้นำ� มีคุณธรรม
 ควบคู่กับก�รมีคว�มรู้ทั้งภ�คทฤษฎีและปฏิบัติ

ในก�รว�งแผน ก�รพัฒน� ก�รบริห�ร 
และกฏหม�ย เพื่อตอบสนองคว�มต้องก�ร

ของภ�ครัฐ รัฐวิส�หกิจและภ�คเอกชน

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

หลักสูตร 4 ปี วันเส�ร์-อ�ทิตย์ 

หลักสูตร 4 ปี เส�ร์ค่ำ�/วันอ�ทิตย์ 

10คณะที่ชอบ อาชีพในอนาคตที่ใช่ มาเริ่มต้นค้นหาตัวเองที่ SAU 



คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(วิศวกรรมความปลอดภัย)
Bachelor of Engineering (Safety Engineering)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 3 ปี)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 3 ปี)

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
145 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

30

49
60

6

หน่วยกิต

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

สร้�งคว�มรู้คว�มส�ม�รถด้�นวิศวกรรม
คว�มปลอดภัย อ�ชีวอน�มัย สุขศ�สตร์ สิ่งแวดล้อม 

และอุตส�หกรรม ทั้งภ�คทฤษฎีและภ�คปฏิบัติ 
โดยต้องประเมินและควบคุมคว�มเสี่ยงด้�นต่�ง ๆ ได้ 

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

หลักสูตร 4 ปี ภ�คสมทบ (ค่ำ�)

Realistic :4                        ชอบกิจกรรมกล�งแจ้ง ง�นที่ต้องใช้กำ�ลังก�ย 
และชอบแก้ ไขปัญห� ไม่ชอบอยู่ร่วมกับคนหมู่ม�ก มักมีคว�มถนัดท�งง�นช่�ง

คณะน่�เรียนที่ SAU สำ�หรับกลุ่มคว�มชอบประเภท Realistic ได้แก่ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย, 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT), สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ�ชีพที่เหม�ะสม: วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล วิศวกรความปลอดภัย เจ้าหน้าที่เกษตรกรรม 
ช่างเทคนิค ช่างผีมือ ช่างไฟฟ้า นักประมง พนักงานป่าไม้ นักกีฬา ครูสอนการเกษตร

 แนะนำาคณะที่ SAU

** ผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับชั้นมัธยมศึกษ�ตอนปล�ย (ม.6) ไม่ใช่ ส�ยวิทย�ศ�สตร์-คณิตศ�สตร์
หรือมีพื้นฐ�นคว�มรู้ด้�น วิทย�ศ�สตร์คณิตศ�สตร์ ไม่เพียงพอ และผู้สำ�เร็จก�รศึกษ�ระดับประก�ศ
นียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) ในส�ข�วิช�ช่�งอุตส�หกรรม หรือระดับประก�ศนียบัตรวิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) 

ในส�ข�วิช�ช่�งอุตส�หกรรม โดยก�รเทียบโอนหน่วยกิต จะต้องลงทะเบียนเรียนปรับพื้นฐ�น 
กลุ่มส�ระก�รเรียนรู้ท�งวิทย�ศ�สตร์ให้ครบจำ�นวน 22 หน่วยกิต และคณิตศ�สตร์ให้ครบจำ�นวน 12 หน่วยกิต

11 คณะที่ชอบ อาชีพในอนาคตที่ใช่ มาเริ่มต้นค้นหาตัวเองที่ SAU 



คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโยธา)

Bachelor of Engineering (Civil Engineering)

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ)

Bachelor of Engineering 
(Industrial Engineering)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 3 ปี )

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 3 ปี )

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 3 ปี)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 3 ปี)

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
144 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
141 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
 ทางวิทยาศาสตร์
 และคณิตศาสตร์
 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
 ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
 2.3 กลุ่มวิชาหลัก
 ทางวิศวกรรมศาสตร์   
 2.4 กลุ่มวิชาเลือก
 ทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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มีคว�มรู้ด้�นวิศวกรรมโยธ�ส�ข�ต่�ง ๆ 
เช่น วิศวกรรมโครงสร้�ง, วิศวกรรมขนส่ง, 

วิศวกรรมบริห�รง�นก่อสร้�ง, วิศวกรรมสำ�รวจ, 
วิศวกรรมแหล่งน้ำ�, วิศวกรรมสุข�ภิบ�ล เป็นต้น

ที่ส�ม�รถนำ�ไปใช้ในก�รประกอบอ�ชีพในอน�คตได้

สร้�งคว�มรู้ด้�นวิศวกรรมพื้นฐ�น 
และวิศวกรรมเฉพ�ะส�ข� โดยเน้นทั้งวิช�ก�ร

และวิช�ชีพด้�นวิศวกรรมอุตส�หก�ร

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

หลักสูตร 4 ปี ภ�คสมทบ (ค่ำ�)

หลักสูตร 4 ปี ภ�คสมทบ (ค่ำ�)

** ในกลุ่มวิช�เฉพ�ะพื้นฐ�น มีร�ยวิช� ก�รฝึกสำ�รวจภ�คสน�ม และก�รฝึกง�นวิศวกรรมโยธ�

** เพื่อให้มีประสบก�รณ์ในวิช�ชีพก่อนเข้�สู่ก�รทำ�ง�นจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมี 
ร�ยวิช� ก�รฝึกง�นวิศวกรรม ซึ่งบังคับให้นักศึกษ�ทุกคนลงทะเบียนเรียนร�ยวิช�นี้

12คณะที่ชอบ อาชีพในอนาคตที่ใช่ มาเริ่มต้นค้นหาตัวเองที่ SAU 



คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเครื่องกล)

Bachelor of Engineering 
(Mechanical Engineering)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 3 ปี )

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 3 ปี)

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
145 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
 ทางวิทยาศาสตร์
 2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐาน
 ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
 2.3 กลุ่มวิชาหลัก
 ทางวิศวกรรมศาสตร์   
 2.4 กลุ่มวิชาเลือก
 ทางวิศวกรรมศาสตร์
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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มีคว�มรู้และคว�มพร้อมที่จะประกอบอ�ชีพ
ด้�นวิศวกรรมเครื่องกลโดยตรงและประยุกต์ใช

กับง�นด้�นอื่น ๆ ได้ เช่น ง�นท�งด้�นวิศวกรรม
ท�งคว�มร้อน, ง�นออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล, 

วิศวกรรมย�นยนต์, ง�นว�งแผน
และควบคุมก�รผลิต เป็นต้น

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

หลักสูตร 4 ปี ภ�คสมทบ (ค่ำ�)

** เพื่อให้มีประสบก�รณ์ในวิช�ชีพก่อนเข้�สู่ก�รทำ�ง�นจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมี 
ร�ยวิช� ก�รฝึกง�นวิศวกรรม (240 ชั่วโมง) ซึ่งบังคับให้นักศึกษ�ทุกคนลงทะเบียนเรียนร�ยวิช�นี้

13 คณะที่ชอบ อาชีพในอนาคตที่ใช่ มาเริ่มต้นค้นหาตัวเองที่ SAU 



คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี 

 คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบัญชี  

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
บัญชีบัณฑิต

Bachelor of Accountancy

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
บริหารธุรกิจบัณฑิต (คอมพิวเตอร์ธุรกิจ)

Bachelor of Business
Administration in Business Computer

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 2 ปี)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. และรับผู้จบ ปวส.ประเภทบริห�รฯ, 
ผู้จบปวส. เทคโนโลยีฯ (ใช้เวล�เรียน 2 ปี)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 2 ปีครึ่ง)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. และรับผู้จบ ปวส.ประเภทบริห�รฯ, 
ผู้จบปวส. เทคโนโลยีฯ (ใช้เวล�เรียน 2.5 ปี)

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
129 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
129 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาแกนทางธุรกิจ
 2.2 กลุ่มวิชาเอกบังคับ
 2.3 กลุ่มวิชาเอกเลือก
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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เน้นคว�มรู้ทั้งพื้นฐ�นและเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับ
ง�นบัญชี 5 หมวดหมู่ ได้แก่ สินทรัพย์ หนี้สิน ทุน 

ร�ยได้ และค่�ใช้จ่�ย และครอบคลุมไปถึงง�น
ที่เกี่ยวข้องกับก�รบริห�รธุรกิจ

ส�ม�รถนำ�คว�มรู้ด้�นคอมพิวเตอร์ ไปประยุกต์ใช้กับ
ประกอบธุรกิจ และส�ยง�นด้�นอื่น ๆ รวมทั้งส�ม�รถ
ปรับตัวให้ก้�วทันเทคโนโลยีที่พัฒน�ไปอย่�งรวดเร็ว

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

หลักสูตร 4 ปี วันอ�ทิตย์

หลักสูตร 4 ปี วันอ�ทิตย์ 

Convention :5                                  ชอบตัวเลข ง�นด้�นเอกส�ร ก�รจัดเก็บข้อมูล 
มักเป็นคนเจ้�ระเบียบ ยึดมั่นในแบบแผนของตนเอง

คณะน่�เรียนที่ SAU สำ�หรับกลุ่มคว�มชอบประเภท Convention ได้แก่ 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
อ�ชีพที่เหม�ะสม: นักบัญชี ผู้ตรวจสอบบัญชี วิศวกรการเงิน เลขานุการ บรรณารักษ์ 
ธุรการ เจ้าหน้าที่การเงินธนาคาร เจ้าหน้าที่สรรพากร นักสถิติ นักจัดการฐานข้อมูล

 แนะนำาคณะที่ SAU

**ทำ�คว�มร่วมมือกับบริษัทชั้นนำ�ด้�นบัญชี ให้นักศึกษ�ไปฝึกก�รทำ�ง�นจริง

14คณะที่ชอบ อาชีพในอนาคตที่ใช่ มาเริ่มต้นค้นหาตัวเองที่ SAU 



คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม)

Bachelor of Engineering 
(Environmental Engineering)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
145 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาเฉพาะพื้นฐาน
 ทางวิศวกรรมศาสตร์ 
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะ
 ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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เน้นคว�มรู้ทั้งภ�คทฤษฎีและปฏิบัติด้�นวิศวกรรม
สิ่งแวดล้อม เพื่อนำ�ไปประกอบอ�ชีพ

ได้อย่�งหล�กหล�ย เช่น ก�รออกแบบและดำ�เนินก�ร
ระบบบำ�บัดน้ำ�เสีย วิศวกรรมประป� 

วิศวกรรมขยะมูลฝอย ก�รประเมินผลกระทบ
ท�งสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุข�ภิบ�ล เป็นต้น

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

Investigate :6                                 ชอบแก้ไขปัญห�ท�งคณิตศ�สตร์ 
ก�รวิจัยท�งวิทย�ศ�สตร์ และชอบก�รคิดวิเคร�ะห์ จึงมักเป็นคนช่�งสงสัย

คณะน่�เรียนที่ SAU สำ�หรับกลุ่มคว�มชอบประเภท Investigate ได้แก่ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT) 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, สาขาวิชาวิศวกรรมความปลอดภัย, สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา, 
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล, คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี
อ�ชีพที่เหม�ะสม: วิศวกรสิ่งแวดล้อม วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ 
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล โปรแกรมเมอร์ นักเศรษฐศาสตร์  นักวิทยาศาสตร์ 
นักพัฒนาแอปพลิเคชัน ครูสอนคณิตศาสตร์ ครูสอนวิทยาศาสตร์ แพทย์ สัตวแพทย์ 
ทันตแพทย์ เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย์

 แนะนำาคณะที่ SAU

** ในกลุ่มวิช�เฉพ�ะพื้นฐ�นท�งวิศวกรรมศ�สตร์ มีร�ยวิช� ก�รฝึกสำ�รวจภ�คสน�ม และก�รฝึกง�นวิศวกรรม

15 คณะที่ชอบ อาชีพในอนาคตที่ใช่ มาเริ่มต้นค้นหาตัวเองที่ SAU 



คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(IoT) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

(IoT:Internet of Things) 
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

ระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์)

Bachelor of Engineering 
(Computer Engineering)

 ชื่อปริญญ�และส�ข�วิช� : 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

(สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า)
Bachelor of Engineering 
(Electrical Engineering)

สามารถเลือกเรียนได้ 2 สาขา 
คือ ไฟฟ้ากำาลัง และ ไฟฟ้าสื่อสาร

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช.

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 3 ปี)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 3 ปี)

>> รับผู้จบ ม.6 หรือ ปวช. 
และรับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 3 ปี)

>> รับผู้จบ ปวส. (ใช้เวล�เรียน 3 ปี)

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
136 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

จำานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรคือ 
142 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาที่ต้องเก็บหน่วยกิตแบ่งเป็น 3 หมวด ได้แก่ 

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
 2.1 กลุ่มวิชาแกน
 2.2 กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
 2.3 กลุ่มวิชาเลือก
 ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
3. หมวดวิชาเลือกเสรี

1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
2. หมวดวิชาเฉพาะ 
  2.1 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ 
  2.2 กลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม
  2.3 กลุ่มวิชาเฉพาะทางวิศวกรรมไฟฟ้า
  2.4 กลุ่มวิชาเฉพาะงานทางวิศวกรรมไฟฟ้า
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
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มุ่งให้ผู้เรียนนำ�คว�มรู้ด้�นวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ไปใช้ในก�รประกอบอ�ชีพจริงได้ 
โดยส�ม�รถประยุกต์และต่อยอด

สร้�งสรรค์นวัตกรรม IoT ได้

มีทักษะด้�นวิศวกรรมไฟฟ้�เชิงปฏิบัติ 
และส�ม�รถนำ�คว�มรู้ ไปใช้ในก�รสร้�งอ�ชีพ

ทั้งท�งตรงและท�งอ้อม

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

มี หลักสูตร 4 ปี ภ�คปกติ 

หลักสูตร 4 ปี ภ�คสมทบ (ค่ำ�)

หลักสูตร วันอ�ทิตย์ 

 หลักสูตร วันเส�ร์-อ�ทิตย์

** ในกลุ่มวิช�เฉพ�ะด้�น มีร�ยวิช� ก�รฝึกง�นวิศวกรรม 

** เพื่อให้มีประสบก�รณ์ในวิช�ชีพก่อนเข้�สู่ก�รทำ�ง�นจริง ดังนั้น ในหลักสูตรจึงมี ร�ยวิช� 
ก�รฝึกง�นท�งวิศวกรรมไฟฟ้� (240 ชั่วโมง) ซึ่งบังคับให้นักศึกษ�ทุกคนลงทะเบียนเรียนร�ยวิช�นี้

16คณะที่ชอบ อาชีพในอนาคตที่ใช่ มาเริ่มต้นค้นหาตัวเองที่ SAU 



บริษัทและองค์กรมากมายให้ความสำาคัญ กับการใช้ประโยชน์จากข้อมูล หรือ Big Data 
เป็นอย่างมาก จึงทำาให้อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เป็นที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก 
โดยหน้าที่หลักของอาชีพนี้ คือ วิเคราะห์ข้อมูล ทำาสถิติ ตีความ เพื่อบริหารจัดการ
ข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ วิจัยและพัฒนาออกมาเป็นโมเดล

อาชีพสายเทคโนโลยี มาแรงมากในยุคดิจิทัล

เมื่อคุณเลือกเรียนในคณะที่เหม�ะกับตนเอง ก็อ�จช่วยนำ�พ�อ�ชีพในอน�คตที่ใช่
ม�ให้คุณด้วย โดยคณะน่�เรียนที่เหม�ะกับคว�มชอบแบบต่�ง ๆ เหล่�นี้ เปิดสอนที่ SAU

ห�กสนใจส�ม�รถดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคณะและข้อมูลหลักสูตร 
ได้ที่ www.sau.ac.th/studentmanual62/SAU2562.pdf

ในยุคดิจดิทัล หากใครเรียนสายเทคโนโลยี 
ไม่ว่าจะเป็น คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (IoT), 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 
คณะศิลปศาสตร และวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย และ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล 
และนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
รับรองได้ว่าคุณจะมีอาชีพรองรับ
ในอนาคตอย่างแน่นอน โดยอาชีพยอดฮิต
ของผู้ที่เรียนสายนี้ ได้แก่

ลำ�ดับต่อไปเร�จะม�ค�ดก�รณ์อ�ชีพ
ในอน�คต โดย SAU จะมาแนะนำาอาชีพ
ที่น่าสนใจและเหมาะกับยุคดิจิทัล
เพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนอนาคต
ให้คุณได้ มาดูกันเลย!

อาชีพน่าสนใจ ที่ตลาดแรงงานต้องการ

คาดการณ์ 
อาชีพในอนาคต 
กับ SAU

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
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ในยุคดิจิทัลที่หลายสิ่งรอบ ๆ ตัวของเรา ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ส่งผลให้มีความ
ต้องการผู้เชี่ยวชาญทางคอมพิวเตอร์จำานวนมาก เพื่อมาพัฒนาโปรแกรมซอฟแวร์ 
และฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เพราะทุกธุรกิจต่างต้องการเทคโนโลยีและระบบใหม่ ๆ มาใช้
ปรับปรุงประสิทธิภาพขององค์กร จึงทำาให้อาชีพนี้มาแรง

เมื่อคนเปลี่ยนมาเสพสื่อบันเทิง สื่อสังคมออนไลน์ ข้อมูล และความรู้ผ่านแอปพลิเคชัน
บน Smart Phone จึงเป็นเหตุผลที่ทำาให้เกิดอาชีพนักพัฒนาแอปพลิเคชัน ซึ่งทำาหน้าที่
สร้าง ปรับปรุง และพัฒนาแอปพลิเคชันบน Smart Phone ให้ตอบสนองความต้องการ
ของตลาด

หลายบริษัทมีการทำาการตลาดออนไลน์ ข้อมูลต่าง ๆ เช่น จำานวนคำาสั่งซื้อสินค้า 
จำานวนรายชื่อลูกค้า จำานวนกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ จำานวนผู้ที่เข้ามายังเว็บไซต์ 
เป็นต้น การจัดการฐานข้อมูลเหล่านี้ จึงเป็นสิ่งสำาคัญในการบริหารจัดการข้อมูล
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ในทางธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ปัจจุบัน ธุรกิจในยุคดิจิทัลทั่วโลกต่างต้องการที่จะมีเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน แพลตฟอร์ม
รูปแบบต่าง ๆ จนถึงระบบที่เป็นของตนเอง ซึ่งงานเหล่านี้จำาเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญ
โดยตรง ในการทำางาน จึงทำาให้อาชีพโปรแกรมเมอร์ และนักพัฒนากลายเป็น
ที่ต้องการของตลาดแรงงาน

งานออกแบบสื่อต่าง ๆ อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ โลโก้ สื่อออนไลน์ เป็นต้น 
เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คน ซึ่งอาชีพติดอันดับเป็นอาชีพที่ยากจะถูกแทนที่ด้วย
หุ่นยนต์ หรือ AI เพราะ กราฟิกดีไซน์ เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะ ความชำานาญ 
และความคิดสร้างสรรค์ 

วิศวกรคอมพิวเตอร์ 

นักพัฒนาแอปพลิเคชัน

นักจัดการฐานข้อมูล

โปรแกรมเมอร์ 

กราฟิกดีไซน์ 
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เกือบทุกบริษัท และองค์กรต่าง ๆ จำาเป็นต้องมีการจัดการทางการเงินและบัญชี จึงทำาให้
อาชีพนี้มีสายงานค่อนข้างกว้าง ไม่ว่าจะเป็น
 สายธุรกิจ ทำางานตามบริษัทเอกชน ห้างร้าน และโรงงานอุตสาหกรรม
 สายวิชาชีพอิสระ เป็นนายตัวเองด้วยการเปิดสำานักงานบัญชี หรือเป็นฟรีแลนซ์
 รับทำาและตรวจสอบบัญชี
 หน่วยงานราชการ ทำางานตามกระทรวงหรือองค์กรต่าง ๆ ของภาครัฐ 

นักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี

เรียนสายบริหาร มีอาชีพรองรับชัวร์
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
เปิดสอนคณะบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาวิชาการบัญชี, สาขาวิชาการตลาด, 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์, 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, 
สาขาวิชาการจัดการ 
และคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
ซึ่งไม่ว่ายุคไหน อาชีพสายบริหาร
การจัดการ บัญชี และการตลาด 
ก็ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
อยู่เสมอ โดยอาชีพที่น่าสนใจ ได้แก่

อาจเป็นอาชีพใหม่ที่ยังไม่คุ้นหู แต่กำาลังเป็นที่ต้องการบุคลากรมาทำางานสายนี้อยู่ 
โดยทำาหน้าที่สำาคัญในการจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเงิน บริหาร และวิเคราะห์
ด้านนโยบายสินเชื่อ หลักทรัพย์ การลงทุน และการประกันภัย ซึ่งส่วนใหญ่ทำางานให้กับ 
ธนาคาร บริษัทขนาดใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์ และหน่วยงานของที่ปรึกษาการลงทุน 

พฤติกรรมการรับสื่อของคนในปัจจุบัน ที่หันมาเสพสื่อสังคมออนไลน์มากขึ้นด้วยเหตุ
จากเทคโนโลยีสารสนเทศ และ เครื่อข่ายอินเทอร์เน็ตที่ก้าวหน้า หลายธุรกิจจึงมุ่งเน้น
การตลาดออนไลน์ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น จึงทำาให้ตลาดแรงงาน
ต้องการบุคลากรสายนี้มากขึ้น       

วิศวกรการเงิน

นักการตลาดดิจิทัล
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อาชีพสายกฎหมายก็มาแรง
สำาหรับผู้ที่เรียน นิติศาสตร์ สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
มีอาชีพรองรับที่น่าสนใจ ได้แก่

เป็นตำาแหน่งหนึ่งในบริษัทนั้น ๆ ที่ทำาหน้าที่ดูแล ตรวจสอบ และให้คำาปรึกษาด้านกฎหมาย

นักกฎหมายประจำาบริษัท

ทำางานทุกด้านที่เกี่ยวกับกฎหมาย แต่จะไม่สามารถไปว่าความเหมือนกับทนายได้ 
โดยจะดูแลงานเรื่องที่เกี่ยวกับกฎหมายองค์กรและระหว่างหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นทั้ง
ภาครัฐและเอกชน

นิติกร

เรียนบัญชีหรือสายกฎหมายก็ทำาอาชีพนี้ได้ เพราะต้องใช้ทั้งความรู้ด้านกฎหมาย 
และ กฎระเบียบรวมทั้งการจัดการด้านการเงิน โดยมีหน้าที่หลัก คือ การดูแลลูกหนี้ 
จัดการแจกแจงเอกสาร และคอยติดตามเอกสารให้ครบ

เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
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วิศวกร สาขาต่าง ๆ อีก 1 อาชีพ
ที่มีความต้องการ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้ง 7 สาขาวิชา
ที่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ถือเป็นอีกหนึ่งคณะ ที่ผลิตวิศวกร
หลากหลายสาขาที่เป็นที่ต้องการ
ในยุคปัจจุบัน โดยสาขา
ที่เป็นที่น่าสนใจ ได้แก่ 

เมื่อคนเริ่มใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ทั้งภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรมก็ให้ความ
สำาคัญกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม พลังงานสะอาด การกำาจัดขยะ และบำาบัดน้ำาเสีย
วิศวกรด้านสิ่งแวดล้อมจึงกลายเป็นอาชีพที่น่าจับตาและมีความต้องการของ
ตลาดแรงงานมากขึ้น 

เครื่องจักรที่เข้ามาทดแทนแรงงานคนคือจุดเปลี่ยนของอุตสาหกรรมทั่วโลก 
โรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ จึงต้องการวิศวกรเครื่องกลเพื่อมาควบคุมดูแล 
และซ่อมแซมอุปกรณ์เหล่านี้ รวมทั้งสร้างและพัฒนาเครื่องจักรให้สามารถทำางาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ภาครัฐ และเอกชนให้ความสำาคัญกับการสร้างเส้นทางการคมนาคมเพื่อการขนส่ง
สินค้า และการเดินทาง วิศวกรโยธาจึงเป็นหนึ่งอาชีพที่มีความสำาคัญเป็นอย่างมาก
ในปัจจุบัน ซึ่งสามารถทำางานได้ทั้งในบริษัทเอกชน และภาครัฐ 

เป็นสาขาที่แยกย่อยออกมาจากวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งตลาดแรงงานมีความต้องการ
บุคลากรสายนี้ โดยทำาหน้าที่เกี่ยวกับการออกแบบ ผลิต ติดตั้ง ควบคุม ทดสอบ
และซ่อมเกี่ยวกับวงจรอิเล็กทรอนิกส์ในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า 
โทรศัพท์มือถือ รถยนต์ เป็นต้น

วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรรมโยธา

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
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อ�ชีพที่กล่�วม�เหล่�นี้เป็นที่ต้องก�รของตล�ดแรงง�น ดังนั้น 
ห�กเลือกเรียนให้ตรงกับส�ยง�น ก็น่�จะมีตำ�แหน่งง�นรองรับแน่นอน โดย 
มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ ได้เปิดสอน 4 คณะ ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

คณะบริหารธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และคณะนิติศาสตร์ 
ซึ่งส�ม�รถผลิตบัณฑิตคุณภ�พให้ออกม�ประกอบอ�ชีพในส�ยง�นที่สอดคล้อง

กับคว�มต้องก�รของตล�ดแรงง�นในปัจจุบันได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

เริ่มต้นค้นหาตัวเองเพื่อคณะที่ชอบและอาชีพในอนาคตที่ใช่ ไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด 
เพียงคุณปรับกระบวนการทางความคิดให้ถูกต้อง กล้าและพร้อมที่จะตัดสินใจ

ด้วยตัวเอง ใช้คว�มชอบหรือคว�มถนัดพ�เร�ไปสู่คณะที่จะศึกษ�ต่อ 
เพร�ะคณะที่เลือกเรียนอ�จเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ตัดสินว่�คุณจะประกอบอ�ชีพอะไร

ในอน�คต SAU หวังว่�คุณจะส�ม�รถตอบคำ�ถ�มที่ว่�

ได้ในไม่ช้า และมีความสุขกับคณะที่เลือกและอาชีพที่จะทำาในอนาคต สำาหรับใครที่
กำาลังจะศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย SAU พร้อมเป็นหนึ่งตัวเลือกที่ดีสำ�หรับคุณ 

ม�ร่วมสร้�งอ�ชีพในอน�คตที่ดีด้วยกันที่ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย ์
ดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนได้ที่ www.sau.ac.th/

อาชีพในอนาคต“ของคุณคืออะไร?

“
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