
ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10151   ไทยศึกษา

30205   คณิตศาสตร์และสถติิ

และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

10103   ทักษะชวีติ

10121   อารยธรรมมนุษย์

10131   สังคมมนุษย์

10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

10152   ไทยกบัสังคมโลก

10163   ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

ปลาย 10161   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร ปลาย 10151   ไทยศึกษา

30211   องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์ 30211   องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

10103   ทักษะชวีติ

10121   อารยธรรมมนุษย์

10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

10152   ไทยกบัสังคมโลก

10163   ภาษาเขมรเพื่อการส่ือสาร

2 ต้น 10111   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร 2 ต้น 10161   ภาษาไทยเพื่อการส่ือสาร

30208   การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ 30210   การจดัการการผลิตและด าเนินงานและหลักการตลาด

30210   การจดัการการผลิตและด าเนินงานและหลักการตลาด 60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย 30209   การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ ปลาย 10111   ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

32206   สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ 30205   คณิตศาสตร์และสถติิ

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา 30208   การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

32302   การจดัการการตลาด 30209   การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ

32316   การจดัการการขายและศิลปะการขาย 32206   สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ

32333   การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

32334   ระบบสารสนเทศและการวจิยัการตลาด 32302   การจดัการการตลาด

32432   การจดัการผลิตภณัฑ์และราคา 32316   การจดัการการขายและศิลปะการขาย

32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด 32334   ระบบสารสนเทศและการวจิยัการตลาด

4 32473   การจดัการชอ่งทางการตลาดและห่วงโซ่อปุทาน 4 32333   การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

32475   การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 32432   การจดัการผลิตภณัฑ์และราคา

32473   การจดัการชอ่งทางการตลาดและห่วงโซ่อปุทาน

คุณสมบัตผู้ิสมัคร  : ส าเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเท่า หรือ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : การตลาด

3 ต้น

ปลาย

ต้น

1 ต้น

ต้น

3 ต้น

ปลาย

1 ต้น



ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32435   ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด ปลาย 32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด

- - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลือก 1 ชดุวชิา - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลือก 1 ชดุวชิา

 โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

32326   การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพื่อสร้างสมรรถนะ 32326   การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพื่อสร้างสมรรถนะ

32408   การจดัการธรุกจิขนาดยอ่มและการค้าปลีก 32408   การจดัการธรุกจิขนาดยอ่มและการค้าปลีก

32414   การตลาดสินค้าเกษตรกบัเศรษฐกจิของไทย 32414   การตลาดสินค้าเกษตรกบัเศรษฐกจิของไทย

32476  การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ 32476  การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

32435   ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด

32475   การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก

5 ต้น5 ต้น



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10151   ไทยศึกษา ต้น

32302   การจดัการการตลาด

32316   การจดัการการขายและศิลปะการขาย

ปลาย 10121   อารยธรรมมนุษย์ ปลาย 10151   ไทยศึกษา

32206   สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ 32302   การจดัการการตลาด

32333   การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 32316   การจดัการการขายและศิลปะการขาย

ต้น 10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ ต้น 32206   สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ

32473   การจดัการชอ่งทางการตลาดและห่วงโซ่อปุทาน 32432   การจดัการผลิตภณัฑ์และราคา

32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด 32473   การจดัการชอ่งทางการตลาดและห่วงโซ่อปุทาน

ปลาย 32334   ระบบสารสนเทศและการวจิยัการตลาด ปลาย 10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

32432   การจดัการผลิตภณัฑ์และราคา 32333   การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา 32334   ระบบสารสนเทศและการวจิยัการตลาด

ต้น 32435   ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด ต้น 10121   อารยธรรมมนุษย์

32475   การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด

32475   การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก

ปลาย ปลาย 32435   ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : การตลาด

คุณสมบัตผู้ิสมัคร  : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวชิาพณิชยกรรม/บริหารธรุกจิ สาขาวชิาการบัญช ีการตลาด การเงินและการธนาคาร การจดัการทรัพยากรมษุย์

การจดัการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาบริหารธรุกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงินและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

1

2

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต

33

2

1



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10151   ไทยศึกษา ต้น

30208   การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

30210   การจดัการการผลิตและด าเนินงานและหลักการตลาด

ปลาย 32302   การจดัการการตลาด ปลาย 10151   ไทยศึกษา

32316   การจดัการการขายและศิลปะการขาย 30211   องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

32475   การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 32334   ระบบสารสนเทศและการวจิยัการตลาด

ต้น 10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ ต้น 10121   อารยธรรมมนุษย์

30209   การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ 32302   การจดัการการตลาด

32206   สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ 60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปลาย 30211   องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์ ปลาย 30208   การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

32333   การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 32206   สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ

32334   ระบบสารสนเทศและการวจิยัการตลาด 32316   การจดัการการขายและศิลปะการขาย

3 ต้น 32432   การจดัการผลิตภณัฑ์และราคา 3 ต้น 30210   การจดัการการผลิตและด าเนินงานและหลักการตลาด

32473   การจดัการชอ่งทางการตลาดและห่วงโซ่อปุทาน 32473   การจดัการชอ่งทางการตลาดและห่วงโซ่อปุทาน

32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

ปลาย 60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ปลาย 30209   การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา 32333   การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

 - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลือก 1 ชดุวชิา 32432   การจดัการผลิตภณัฑ์และราคา

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

32326   การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพื่อสร้างสมรรถนะ

32408   การจดัการธรุกจิขนาดยอ่มและการค้าปลีก

32414   การตลาดสินค้าเกษตรกบัเศรษฐกจิของไทย

32476  การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

4 ต้น 10121   อารยธรรมมนุษย์ 4 ต้น 32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด

32435   ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด 32475   การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก

 - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลือก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

32326   การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพื่อสร้างสมรรถนะ

32408   การจดัการธรุกจิขนาดยอ่มและการค้าปลีก

32414   การตลาดสินค้าเกษตรกบัเศรษฐกจิของไทย

32476  การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

ปลาย ปลาย 10141   วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

32435   ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด

คุณสมบัตผู้ิสมัคร  : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใชป่ระเภทวชิาพณิชยกรรม/บริหารธรุกจิ สาขาวชิาการบัญช ีการตลาด การเงินและการธนาคาร การจดัการทรัพยากรมนุษย ์

การจดัการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใชส่าขาวชิาบริหารธรุกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงินและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
 : บริหารธรุกจิบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

1

22

1

   B.B.A.

 : การตลาด



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10151   ไทยศึกษา ต้น

32302   การจดัการการตลาด

32316   การจดัการการขายและศิลปะการขาย

ปลาย 32206   สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ ปลาย 10151   ไทยศึกษา

32333   การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 32302   การจดัการการตลาด

32432   การจดัการผลิตภณัฑ์และราคา 32316   การจดัการการขายและศิลปะการขาย

ต้น 32473   การจดัการชอ่งทางการตลาดและห่วงโซ่อปุทาน ต้น 32206   สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ

32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด 32432   การจดัการผลิตภณัฑ์และราคา

32475   การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 32473   การจดัการชอ่งทางการตลาดและห่วงโซ่อปุทาน

32334   ระบบสารสนเทศและการวจิยัการตลาด 32333   การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

32435   ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด 32334   ระบบสารสนเทศและการวจิยัการตลาด

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา - - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

32435   ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด

32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด

32475   การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก

   B.B.A.

 : การตลาด

คุณสมบัตผู้ิสมัคร  : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวชิาบริหารธรุกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงินและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

1

2

ปลาย

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

3 ต้น

2

ปลาย

3 ต้น

1



ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

วชิาเอก

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ต้น 10151   ไทยศึกษา ต้น

30208   การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

30210   การจดัการการผลิตและด าเนินงานและหลักการตลาด

32302   การจดัการการตลาด 30208   การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

32316   การจดัการการขายและศิลปะการขาย 30211   องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 32206   สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ

ต้น 30209   การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ ต้น 10151   ไทยศึกษา

32206   สถติิธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ 30210   การจดัการการผลิตและด าเนินงานและหลักการตลาด

32432   การจดัการผลิตภณัฑ์และราคา 32302   การจดัการการตลาด

ปลาย 30211   องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์ ปลาย 30209   การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ

32333   การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 32334   ระบบสารสนเทศและการวจิยัการตลาด

32334   ระบบสารสนเทศและการวจิยัการตลาด 60120   หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

3 32473   การจดัการชอ่งทางการตลาดและห่วงโซ่อปุทาน 3 32333   การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด 32432   การจดัการผลิตภณัฑ์และราคา

32475   การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก 32473   การจดัการชอ่งทางการตลาดและห่วงโซ่อปุทาน

32435   ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด 32474   การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา 32475   การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก

 - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลือก 1 ชดุวชิา  - - - - - ชดุวชิาเฉพาะเลือก 1 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี โดยเลอืกจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

32326   การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพื่อสร้างสมรรถนะ 32326   การจดัการเชงิกลยทุธแ์ละการจดัการเพื่อสร้างสมรรถนะ

32408   การจดัการธรุกจิขนาดยอ่มและการค้าปลีก 32408   การจดัการธรุกจิขนาดยอ่มและการค้าปลีก

32414   การตลาดสินค้าเกษตรกบัเศรษฐกจิของไทย 32414   การตลาดสินค้าเกษตรกบัเศรษฐกจิของไทย

32476  การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ 32476  การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

32316   การจดัการการขายและศิลปะการขาย

32435   ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด

- - - - - ชดุวชิาเลือกเสรี 1 ชดุวชิา

Last updated: 25-May-2016

 : การตลาด

คุณสมบัตผู้ิสมัคร  : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใชส่าขาวชิาบริหารธรุกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงินและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

ต้น

ปลาย

4 ต้น

1

ปลาย

2

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต

ปลาย

2

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

ปลาย

4 ต้น

1

ต้น


