
                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก  : การตลาด

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร
5 ชุดวิชา ( 30 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )
22 ชุดวิชา ( 132  หนวยกิต )

5 ชุดวิชา

10111

10151

10161

30205

10103
10121

10131

10141

10152
10163

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา

     วิชาแกน 6 ชุด

30208

30209
30210

30211

32206
60120

     วิชาเฉพาะดาน 

32302

32316

32333

32334

32432

32435

32473

32474

32475

32326

32408

32414

32476

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

คณิตศาสตรและสถิติ
    และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

ทักษะชีวิต
อารยธรรมมนุษย

สังคมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

    บังคับ 4 ชุดวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ไทยศึกษา

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ
หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

การจัดการการตลาด

การจัดการการขายและศิลปะการขาย

ไทยกับสังคมโลก
ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ
การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

องคการและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย

การตลาดสินคาเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : สําเร็จการศึกษา ม.3 หรือเทียบเทา หรือ ม.6 หรือเทียบเทา หรือ ปวช. หรือเทียบเทา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน

การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

การตลาดระหวางประเทศและการตลาดโลก

   และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการเพื่อสรางสมรรถนะ

การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

     บังคับ 9 ชุดวิชา

การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก

ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

การจัดการผลิตภัณฑและราคา

ประสบการณวิชาชีพการตลาด *



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก  : การตลาด

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร
3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )
14 ชุดวิชา ( 84  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121

10141

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา

     วิชาแกน 1 ชุด

32206

     วิชาเฉพาะดาน 9
32302
32316
32333
32334

32432

32435

32473

32474

32475

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทาในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและ

   การธนาคาร การจัดการทรัพยากรมุษย การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา

   เศรษฐศาสตร วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ

                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน

การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

การตลาดระหวางประเทศและการตลาดโลก

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

ไทยศึกษา

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

การจัดการการตลาด
การจัดการการขายและศิลปะการขาย
การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค

การจัดการผลิตภัณฑและราคา

ประสบการณวิชาชีพการตลาด *

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก  : การตลาด

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

3 ชุดวิชา ( 18 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

20 ชุดวิชา ( 120  หนวยกิต )

3 ชุดวิชา

10121
10141

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา

     วิชาแกน 6 ชุด

30208

30209

30210

30211

32206

60120

     วิชาเฉพาะดาน 

32302

32316

32333

32334

32432

32435

32473

32474

32475

32326

32408

32414

32476

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

ประสบการณวิชาชีพการตลาด *

การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน

การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

 : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทาที่มิใชประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี การตลาด การเงินและ

   การธนาคาร การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาที่มิใชสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชา

   เศรษฐศาสตร วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

อารยธรรมมนุษย

การจัดการการตลาด

การจัดการการขายและศิลปะการขาย

การจัดการผลิตภัณฑและราคา

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค

ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

องคการและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

     บังคับ 9 ชุดวิชา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

การตลาดระหวางประเทศและการตลาดโลก

     และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการเพื่อสรางสมรรถนะ

การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก

การตลาดสินคาเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

ไทยศึกษา

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก  : การตลาด

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 10 ชุดวิชา ( 60 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )
12 ชุดวิชา ( 72  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข.  หมวดวิชาเฉพาะ 1 ชุดวิชา

     วิชาแกน 1 ชุด

32206

     วิชาเฉพาะดาน 9

32302

32316

32333

32334

32432

32435

32473

32474

32475

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค

ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

ก.  หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 

   และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ไทยศึกษา

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

   Bachelor of Business Administration Program

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

รายละเอียดของหลักสูตร

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

การจัดการผลิตภัณฑและราคา

ประสบการณวิชาชีพการตลาด *

การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

การตลาดระหวางประเทศและการตลาดโลก

การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

การจัดการการตลาด

การจัดการการขายและศิลปะการขาย



                     
                                      

ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก  : การตลาด

คุณสมบัติผูสมัคร

โครงสรางของหลักสูตร

1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา ( 96 หนวยกิต )

ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา ( 6 หนวยกิต )

18 ชุดวิชา ( 108  หนวยกิต )

1 ชุดวิชา

10151

ข. หมวดวิชาเฉพาะ 16 ชุดวิชา

     วิชาแกน 6 ชุด

30208

30209

30210

30211

32206

60120

     วิชาเฉพาะดาน 

32302

32316

32333

32334

32432

32435

32473
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ค. หมวดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

หมายเหตุ

Last updated: 19-May-2017

การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

องคการและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใชสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร วิชาเอกการเงินและการธนาคาร 

   และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสรางหลักสูตร

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

* เปนชุดวิชาที่นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาสุดทาย และเหลือ 3 ชุดวิชากอนจบการศึกษาเทานั้น

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

     และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการเพื่อสรางสมรรถนะ

การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก

การตลาดสินคาเกษตรกับเศรษฐกิจของไทย

การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

   ใหเลือกจากชุดวิชาตางๆ ที่เปดสอนตามหลักสูตรในระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามเกณฑการลงทะเบียนเรียนชุดวิชาเลือกเสรี

ระบบสารสนเทศและการวิจัยการตลาด

การจัดการผลิตภัณฑและราคา

ประสบการณวิชาชีพการตลาด *

การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน

การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

การตลาดระหวางประเทศและการตลาดโลก

สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

     บังคับ 9 ชุดวิชา

การจัดการการตลาด

การจัดการการขายและศิลปะการขาย

การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค

รวมตลอดหลักสูตรตองศึกษาไมนอยกวา

ไทยศึกษา


	บริหารธุรกิจ การตลาด

