
 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 

 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการตลาด 
  

 1. ส าเร็จการศกึษา ปวส.  หรอือนุปรญิญา  หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาการตลาด   การขาย  หรอืปรญิญาตรสีาขาวชิา
บรหิารธุรกจิ หรอืพาณชิยศาสตร ์  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  

  โดยแบง่เป็น    
  1)   ชดุวชิาบงัคบั 9 ชดุวชิา (54 หน่วยกติ)  

  2)   ชดุวชิาเลอืก 1 ชดุวชิา (6 หน่วยกติ)  
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา  

  บงัคบั 9 ชดุวชิา  

  30203 การเงนิธรุกจิและการภาษีอากร  
  32201 คณติศาสตรแ์ละสถติเิพือ่ธรุกจิ  

  32302 การจัดการการตลาด  
  32317 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

  32411 ปัญหาและการวจิัยตลาด  
  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา  

  32433 การจัดการชอ่งทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสนิคา้   

  32434 การสง่เสรมิการตลาด 
  32435 ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด   

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้  
  11301 ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ  

  32305 การจัดการวสัดแุละการจัดซือ้  

  32316 การจัดการขายและศลิปะการขาย  
  32405 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  

  32408 การจัดการธรุกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี   
  32414 การตลาดสนิคา้เกษตรกรรมกบัเศรษฐกจิของไทย  

  32436 การตลาดระหวา่งประเทศ  

  41406 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิารธรุกจิ* 
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสรี 

   
 หมายเหต ุ * ใชช้ดุวชิา 30201  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร แทน 

    

    
 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 

 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการตลาด 
  

 2. ส าเร็จการศกึษา ปวส.  หรอื ปวท.   หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาการบญัช ี การเงนิและการธนาคาร   

มโีครงสรา้งและรายละเอยีดหลกัสตูรดงันี้ 
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  

  โดยแบง่เป็น    
  1)   ชดุวชิาบงัคบั 9 ชดุวชิา (54 หน่วยกติ)  

  2)   ชดุวชิาเลอืก 1 ชดุวชิา (6 หน่วยกติ)  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา  
  บงัคบั 9 ชดุวชิา  

  32201 คณติศาสตรแ์ละสถติเิพือ่ธรุกจิ  
  32302 การจัดการการตลาด  



  32317 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

  32411 ปัญหาและการวจิัยตลาด  
  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา  

  32433 การจัดการชอ่งทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสนิคา้   
  32434 การสง่เสรมิการตลาด 

  32435 ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด   

  40205 กฎหมายธรุกจิ 
  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้  

  11301 ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ  
  32305 การจัดการวสัดแุละการจัดซือ้  

  32316 การจัดการขายและศลิปะการขาย  
  32405 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  

  32408 การจัดการธรุกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี   

  32414 การตลาดสนิคา้เกษตรกรรมกบัเศรษฐกจิของไทย   
  32436 การตลาดระหวา่งประเทศ  

  41406 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิารธรุกจิ* 
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสรี 
   

 หมายเหต ุ * ใชช้ดุวชิา 30201  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร แทน 
    

 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 
 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการตลาด 

   

 3. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอื ปวท. หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาธุรกจิบรกิาร และธุรกจิการคา้
ตา่งประเทศ   มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 66  

  โดยแบง่เป็น    
  1)   ชดุวชิาบงัคบั 10 ชดุวชิา (60 หน่วยกติ)  

  2)   ชดุวชิาเลอืก 1 ชดุวชิา (6 หน่วยกติ)  
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   13 78  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    
 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  

  10151 ไทยศกึษา 
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 11 ชุดวชิา  

  บงัคบั 10 ชดุวชิา  
  30203 การเงนิธรุกจิและการภาษีอากร 

  32201 คณติศาสตรแ์ละสถติเิพือ่ธรุกจิ  

  32302 การจัดการการตลาด  
  32317 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

  32411 ปัญหาและการวจิัยตลาด  
  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา  

  32433 การจัดการชอ่งทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสนิคา้   

  32434 การสง่เสรมิการตลาด 
  32435 ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด   

  41406 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิารธรุกจิ* 
  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้  

  11301 ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ  
  32305 การจัดการวสัดแุละการจัดซือ้  

  32316 การจัดการขายและศลิปะการขาย  

  32405 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  
  32408 การจัดการธรุกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี   

  32414 การตลาดสนิคา้เกษตรกรรมกบัเศรษฐกจิของไทย   
  32436 การตลาดระหวา่งประเทศ  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสรี 

 
 หมายเหต ุ * ใชช้ดุวชิา 30201  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร แทน 



    

 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 
 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการตลาด 

  
 4. ส าเร็จการศกึษา ปวส. หรอื ปวท.  หรอือนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาการจดัการ   การบรหิารงานบุคคล   

การเลขานุการ  การโฆษณา  สารสนเทศและภาษาธุรกจิ  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  
 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 72  
  โดยแบง่เป็น    

  1)   ชดุวชิาบงัคบั 11 ชดุวชิา (66 หน่วยกติ)  
  2)   ชดุวชิาเลอืก 1 ชดุวชิา (6 หน่วยกติ)  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   14 84  
 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 12 ชุดวชิา  

  บงัคบั 11 ชดุวชิา  
  30202 หลกัการบญัช ี

  30203 การเงนิธรุกจิและการภาษีอากร 
  32201 คณติศาสตรแ์ละสถติเิพือ่ธรุกจิ  

  32302 การจัดการการตลาด  
  32317 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

  32411 ปัญหาและการวจิัยตลาด  

  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา  
  32433 การจัดการชอ่งทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสนิคา้   

  32434 การสง่เสรมิการตลาด 
  32435 ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด   

  40205 กฎหมายธรุกจิ 

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้  
  11301 ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ  

  32305 การจัดการวสัดแุละการจัดซือ้  
  32316 การจัดการขายและศลิปะการขาย  

  32405 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  

  32408 การจัดการธรุกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี   
  32414 การตลาดสนิคา้เกษตรกรรมกบัเศรษฐกจิของไทย   

  32436 การตลาดระหวา่งประเทศ  
  41406 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิารธรุกจิ* 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    
  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด  ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน

ชดุวชิาเลอืกเสรี 

 
 หมายเหต ุ * ใชช้ดุวชิา 30201  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร แทน 

    
 ระดบัปรญิญาตร ี (ตอ่เนือ่ง) 

 แขนงวชิาบรหิารธุรกจิ   วชิาเอกการตลาด 

   
 5. ส าเร็จการศกึษาปรญิญาตรสีาขาอืน่ๆ  ทีไ่มใ่ชบ่รหิารธุรกจิหรอืพาณชิยศาสตร  ์  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของ

หลกัสตูรดงันี ้
 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทัว่ไป 1 6  
 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 84  

  โดยแบง่เป็น    

  1)   ชดุวชิาบงัคบั 13 ชดุวชิา (78 หน่วยกติ)  
  2)   ชดุวชิาเลอืก 1 ชดุวชิา (6 หน่วยกติ)  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  
  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   16 96  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา  
  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 14 ชุดวชิา  
  บงัคบั 13 ชดุวชิา  



  30202 หลกัการบญัช ี

  30203 การเงนิธรุกจิและการภาษีอากร 
  32201 คณติศาสตรแ์ละสถติเิพือ่ธรุกจิ  

  32302 การจัดการการตลาด  
  32317 พฤตกิรรมผูบ้รโิภค  

  32411 ปัญหาและการวจิัยตลาด  

  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา  
  32433 การจัดการชอ่งทางการจัดจ าหน่ายและการกระจายสนิคา้   

  32434 การสง่เสรมิการตลาด 
  32435 ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด   

  40205 กฎหมายธรุกจิ 
  41406 ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิารธรุกจิ* 

  60120 หลกัเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาตอ่ไปนี ้  
  11301 ภาษาองักฤษส าหรับนักธรุกจิ  

  32305 การจัดการวสัดแุละการจัดซือ้  
  32316 การจัดการขายและศลิปะการขาย  

  32405 ระบบสารสนเทศเพือ่การจัดการ  

  32408 การจัดการธรุกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี   
  32414 การตลาดสนิคา้เกษตรกรรมกบัเศรษฐกจิของไทย   

  32436 การตลาดระหวา่งประเทศ  
 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร  ี   1 ชุดวชิา    

  ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลกัสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลยัก าหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน
ชดุวชิาเลอืกเสรี 

   

 หมายเหต ุ * ใชช้ดุวชิา 30201  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการบรหิาร แทน 
    

 


