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ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการตลาด) 

 
 1. สําเร็จการศกึษา ม.3 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ม.6 หรอืเทยีบเทา่ หรอื ปวช. หรอืเทยีบเทา่  มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูร

ดงันี ้

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 5 30  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   22 132  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 5 ชุดวชิา (30 หนว่ยกติ) 

  บังคับ  4  ชดุวชิา 

  10111 ภาษาอังกฤษเพือ้การสือ่สาร 

  10151 ไทยศกึษา 

  10161 ภาษาไทยเพือ่การสือ่สาร 

  30205 คณติศาสตรแ์ละสถติ ิ

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาต่อไปนี ้  

  10103 ทักษะชวีติ 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10131 สังคมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10152 ไทยกับสังคมโลก 

  10163 ภาษาเขมรเพือ่การสือ่สาร 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 6 ชุดวชิา 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญชเีพือ่การจัดการ 

  30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

  30210 การจัดการการผลติและดําเนนิงาน และหลักการตลาด 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น  10  ชดุวชิา 

  บังคับ  9  ชดุวชิา 

  32302 การจัดการการตลาด 

  32316 การจัดการการขายและศลิปะการขาย 

  32333 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

  32334 ระบบสารสนเทศและการวจัิยการตลาด 

  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

  32435 ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด* 

  32473 การจัดการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอ่ทุาน 

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

  32475 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 
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  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาต่อไปนี ้  

  32326 การจัดการเชงิกลยทุธแ์ละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

  32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี 

  32414 การตลาดสนิคา้เกษตรกับเศรษฐกจิของไทย 

  32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบรกิาร  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

                                                                      

 หมายเหตุ *  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการตลาดเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ยและเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
  

  
ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการตลาด) 

 
 2. สําเร็จการศกึษา ปวส.  หรอืเทยีบเทา่ในประเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธุรกจิ สาขาการบญัช ีการตลาด การเงนิและการธนาคาร 

การจดัการทรพัยากรมนษุย ์การจดัการท ัว่ไป หรอืปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ในสาขาวชิาบรหิารธรุกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์

วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้ 

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 18  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   114 84  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน  1  ชุดวชิา  

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  วชิาเฉพาะดา้น  9  ชดุวชิา 

  32302 การจัดการการตลาด 

  32316 การจัดการการขายและศลิปะการขาย 

  32333 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

  32334 ระบบสารสนเทศและการวจัิยการตลาด 

  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

  32435 ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด* 

  32473 การจัดการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอ่ทุาน 

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

  32475 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

  

หมายเหตุ *  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการตลาดเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ยและเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
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ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการตลาด) 

 
 3. สําเร็จการศกึษา ปวส. หรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชป่ระเภทวชิาพณชิยกรรม/บรหิารธุรกจิ หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเทา่ทีม่ใิชส่าขาวชิา

บรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตรธ์ุรกจิ มโีครงสรา้งและ

รายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้  

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 3 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   20 120  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 3 ชุดวชิา (18 หนว่ยกติ) 

  10121 อารยธรรมมนุษย ์

  10141 วทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละสิง่แวดลอ้มเพือ่ชวีติ 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน 6 ชุดวชิา  

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญชเีพือ่การจัดการ 

  30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

  30210 การจัดการการผลติและดําเนนิงาน และหลักการตลาด 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น  10  ชดุวชิา 

  บังคับ  9  ชดุวชิา 

  32302 การจัดการการตลาด 

  32316 การจัดการการขายและศลิปะการขาย 

  32333 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

  32334 ระบบสารสนเทศและการวจัิยการตลาด 

  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

  32435 ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด* 

  32473 การจัดการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอ่ทุาน 

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

  32475 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาต่อไปนี ้  

  32326 การจัดการเชงิกลยทุธแืละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

  32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี 

  32414 การตลาดสนิคา้เกษตรกับเศรษฐกจิของไทย 

  32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบรกิาร 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ  ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี 
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 หมายเหตุ *  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการตลาดเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ยและเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

  

  
ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการตลาด) 

 
 4. สําเร็จการศกึษาปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่ในสาขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร  

และวชิาเอกเศรษฐศาสตร ์มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้  

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 60  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   12 72  

 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา (60 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน  1  ชุดวชิา 

  32302 การจัดการการตลาด 

  วชิาเฉพาะดา้น  9  ชดุวชิา 

  32302 การจัดการการตลาด 

  32316 การจัดการการขายและศลิปะการขาย 

  32333 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

  32334 ระบบสารสนเทศและการวจัิยการตลาด 

  32432 การจัดการผลติภัณฑแ์ละราคา 

  32435 ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด** 

  32473 การจัดการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอ่ทุาน 

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

  32475 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนด ตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

  

หมายเหตุ *  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการตลาดเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ยและเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 

 ** ยังไมเ่ปิดสอน 

 
ระดบัปรญิญาตร ี

หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ   
(วชิาเอกการตลาด) 

 
 5.สําเร็จการศกึษาปรญิญาช ัน้ใดช ัน้หนึง่ทีม่ใิชส่าขาวชิาบรหิารธุรกจิ หรอืสาขาวชิาเศรษฐศาสตร ์วชิาเอกการเงนิและการธนาคาร 

และวชิาเอกเศรษฐศาสตร ์มโีครงสรา้งและรายละเอยีดของหลกัสตูรดงันี ้  

 (1)   โครงสรา้งของหลกัสตูร ชุดวชิา หนว่ยกติ  

 ก. หมวดวชิาศกึษาทั่วไป 1 6  

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 96  

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี 1 6  

  รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศกึษาไมน่อ้ยกวา่   18 108  
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 (2) รายละเอยีดของหลกัสตูร    

 ก. หมวดวชิาศกึษาท ัว่ไป 1 ชุดวชิา (6 หนว่ยกติ) 

  10151 ไทยศกึษา 

 ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา (96 หนว่ยกติ) 

  วชิาแกน  6  ชุดวชิา 

  30208 การบัญชกีารเงนิและการบัญชเีพือ่การจัดการ 

  30209 การเงนิธุรกจิและกฎหมายธุรกจิ 

  30210 การจัดการการผลติและดําเนนิงาน และหลักการตลาด 

  30211 องคก์ารและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย ์

  32206 สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ 

  60120 หลักเศรษฐศาสตรเ์บือ้งตน้ 

  วชิาเฉพาะดา้น  10  ชดุวชิา 

  บังคับ  9  ชดุวชิา  

  32302 การจัดการการตลาด 

  32316 การจัดการการขายและศลิปะการขาย 

  32333 การวเิคราะหพ์ฤตกิรรมผูบ้รโิภค 

  32334 ระบบสารสนเทศและการวจัิยการตลาด 

  32432 การจัดการผลติภณัฑแ์ละราคา 

  32435 ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด* 

  32473 การจัดการชอ่งทางการตลาดและหว่งโซอ่ทุาน 

  32474 การสือ่สารและการสง่เสรมิการตลาด 

  32475 การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 

  และเลอืก  1  ชดุวชิาจากชดุวชิาต่อไปนี ้

  32326 การจัดการเชงิกลยทุธแืละการจัดการเพือ่สรา้งสมรรถนะ 

  32408 การจัดการธุรกจิขนาดยอ่มและการคา้ปลกี 

  32414 การตลาดสนิคา้เกษตรกับเศรษฐกจิของไทย 

  32476 การตลาดสถาบันและการตลาดบรกิาร 

 ค. หมวดวชิาเลอืกเสร ี   1 ชุดวชิา   (6 หนว่ยกติ) 

 ใหเ้ลอืกจากชดุวชิาตา่งๆ ทีเ่ปิดสอนตามหลักสตูรในระดบัปรญิญาตรทีีม่หาวทิยาลัยกําหนดตามเกณฑก์ารลงทะเบยีนเรยีน 

ชดุวชิาเลอืกเสร ี

  

หมายเหตุ *  ชดุวชิาประสบการณ์วชิาชพีการตลาดเป็นชดุวชิาทีนั่กศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาสดุทา้ยและเหลอื 3 ชดุวชิากอ่นจบการศกึษาเทา่นัน้ 
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