
ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 10151   ไทยศึกษา 1

30205   คณิตศาสตรและสถิติ

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

10103   ทักษะชีวิต

10121   อารยธรรมมนุษย

10131   สังคมมนุษย

10141   วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

10152   ไทยกับสังคมโลก

10163   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 10161   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ปลาย 10151   ไทยศึกษา

30211   องคการและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย 30211   องคการและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย

60120   หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาตอไปนี้

10103   ทักษะชีวิต

10121   อารยธรรมมนุษย

10131   สังคมมนุษย

10141   วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

10152   ไทยกับสังคมโลก

10163   ภาษาเขมรเพื่อการสื่อสาร

2 ตน 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 ตน 10161   ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร

30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 30210   การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

30210   การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด 60120   หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 10111   ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ 30205   คณิตศาสตรและสถิติ

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

3 32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู 3 30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32326   การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการเพื่อสรางสมรรถนะ 32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ - - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย 32328   การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ปลาย 32328   การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

32330   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร 32330   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว 32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน 32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32408   การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก 32408   การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก

32450   ธุรกิจระหวางประเทศและการตลาดระหวางประเทศ 32450   ธุรกิจระหวางประเทศและการตลาดระหวางประเทศ

ปลาย ปลาย

ตน ตน

   B.B.A.

 : การจัดการ

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

ตน ตน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program



ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

32452   กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการแหงการเรียนรู 32452   กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการแหงการเรียนรู

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด 32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

4 32448   การศึกษาความเปนไปไดและการวิจัยธุรกิจ 4 32326   การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการเพื่อสรางสมรรถนะ

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา 32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้ 32448   การศึกษาความเปนไปไดและการวิจัยธุรกิจ

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32449   การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ

32451   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการจัดการธุรกิจนําเขา-สงออก

32453   การพนักงานสัมพันธและการบริหารคาตอบแทน

32473   การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

ปลาย 32482   ประสบการณวิชาชีพการจัดการ ปลาย 32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

32330   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร 32330   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว 32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน 32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32408   การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก 32408   การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก

32450   ธุรกิจระหวางประเทศและการตลาดระหวางประเทศ 32450   ธุรกิจระหวางประเทศและการตลาดระหวางประเทศ

32452   กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการแหงการเรียนรู 32452   กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการแหงการเรียนรู

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด 32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

ตน ตน 32482   ประสบการณวิชาชีพการจัดการ

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32449   การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ

32451   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการจัดการธุรกิจนําเขา-สงออก

32453   การพนักงานสัมพันธและการบริหารคาตอบแทน

32473   การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

5 5

ตน ตน



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ตน 10151   ไทยศึกษา ตน

30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30210   การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

ปลาย 10121   อารยธรรมมนุษย ปลาย 10151   ไทยศึกษา

32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ 30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 30210   การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

ตน 10141   วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต ตน 10121   อารยธรรมมนุษย

32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู 32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

32326   การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการเพื่อสรางสมรรถนะ 32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

ปลาย 32328   การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง ปลาย 10141   วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

32448   การศึกษาความเปนไปไดและการวิจัยธุรกิจ 32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 32328   การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

3 ตน 32482   ประสบการณวิชาชีพการจัดการ 3 ตน 32326   การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการเพื่อสรางสมรรถนะ

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 32448   การศึกษาความเปนไปไดและการวิจัยธุรกิจ

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้ - - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32449   การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ

32451   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการจัดการธุรกิจนําเขา-สงออก

32453   การพนักงานสัมพันธและการบริหารคาตอบแทน

32473   การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

ปลาย ปลาย 32482   ประสบการณวิชาชีพการจัดการ

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

32330   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32408   การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก

32450   ธุรกิจระหวางประเทศและการตลาดระหวางประเทศ

32452   กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการแหงการเรียนรู

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

2 2

 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : การจัดการ

คุณสมบัติผูสมัคร  : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทาในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร วิชาเอกการเงินและ

การธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ

1 1

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10121   อารยธรรมมนุษย

10151   ไทยศึกษา

30210   การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 10141   วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต

30211   องคการและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย 10151   ไทยศึกษา

32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู 30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

2 ตน 10141   วิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอมเพื่อชีวิต 2 ตน 10121   อารยธรรมมนุษย

30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 30210   การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ 30211   องคการและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย

32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32328   การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 32328   การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

32330   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32408   การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก

32450   ธุรกิจระหวางประเทศและการตลาดระหวางประเทศ

32452   กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการแหงการเรียนรู

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

3 ตน 32448   การศึกษาความเปนไปไดและการวิจัยธุรกิจ 3 ตน 32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู

60120   หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน 32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 60120   หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32449   การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ

32451   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการจัดการธุรกิจนําเขา-สงออก

32453   การพนักงานสัมพันธและการบริหารคาตอบแทน

32473   การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

ปลาย

ปลาย ปลาย

 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : การจัดการ

คุณสมบัติผูสมัคร  : สําเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเทาที่มิใชประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทาที่มิใชสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร วิชาเอกการเงิน

และการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ

1 ตน 1 ตน

ปลาย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program



ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32326   การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการเพื่อสรางสมรรถนะ ปลาย 32448   การศึกษาความเปนไปไดและการวิจัยธุรกิจ

 - - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา 

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้ 32330   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร

32330   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร 32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว 32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน 32408   การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก

32408   การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก 32450   ธุรกิจระหวางประเทศและการตลาดระหวางประเทศ

32450   ธุรกิจระหวางประเทศและการตลาดระหวางประเทศ 32452   กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการแหงการเรียนรู

32452   กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการแหงการเรียนรู 32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

4 ตน 32482   ประสบการณวิชาชีพการจัดการ 4 ตน 32326   การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการเพื่อสรางสมรรถนะ

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา - - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน 32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32449   การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32451   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการจัดการธุรกิจนําเขา-สงออก 32449   การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ

32453   การพนักงานสัมพันธและการบริหารคาตอบแทน 32451   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการจัดการธุรกิจนําเขา-สงออก

32473   การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน 32453   การพนักงานสัมพันธและการบริหารคาตอบแทน

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด 32473   การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

ปลาย ปลาย 32482   ประสบการณวิชาชีพการจัดการ

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

32330   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32408   การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก

32450   ธุรกิจระหวางประเทศและการตลาดระหวางประเทศ

32452   กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการแหงการเรียนรู

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ตน 10151   ไทยศึกษา ตน

30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30210   การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

ปลาย 32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ ปลาย 10151   ไทยศึกษา

32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

32328   การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 30210   การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

2 ตน 32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู 2 ตน 32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

32326   การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการเพื่อสรางสมรรถนะ 32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู

32448   การศึกษาความเปนไปไดและการวิจัยธุรกิจ 32326   การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการเพื่อสรางสมรรถนะ

32482   ประสบการณวิชาชีพการจัดการ 32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 32328   การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 32448   การศึกษาความเปนไปไดและการวิจัยธุรกิจ

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

32330   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32408   การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก

32450   ธุรกิจระหวางประเทศและการตลาดระหวางประเทศ

32452   กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการแหงการเรียนรู

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

ตน ตน 32482   ประสบการณวิชาชีพการจัดการ

 - - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32449   การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ

32451   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการจัดการธุรกิจนําเขา-สงออก

32453   การพนักงานสัมพันธและการบริหารคาตอบแทน

32473   การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

ปลาย ปลาย

3 3

คุณสมบัติผูสมัคร  : สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ

1 1

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : การจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program



ชื่อหลักสูตร

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

ชื่อยอปริญญาบัตร

วิชาเอก

ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ตน 10151   ไทยศึกษา ตน

30210   การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ 30208   การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30211   องคการและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย 30210   การจัดการการผลิตและดําเนินงานและหลักการตลาด

60120   หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน 60120   หลักเศรษฐศาสตรเบื้องตน

2 ตน 30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ 2 ตน 10151   ไทยศึกษา

32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู 30209   การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ 30211   องคการและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย

32328   การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง 32328   การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

32330   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร 32330   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว 32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน 32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32408   การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก 32408   การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก

32450   ธุรกิจระหวางประเทศและการตลาดระหวางประเทศ 32450   ธุรกิจระหวางประเทศและการตลาดระหวางประเทศ

32452   กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการแหงการเรียนรู 32452   กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการแหงการเรียนรู

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด 32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

3 ตน 32326   การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการเพื่อสรางสมรรถนะ 3 ตน 32206   สถิติธุรกิจและการวิเคราะหเชิงปริมาณ

32448   การศึกษาความเปนไปไดและการวิจัยธุรกิจ 32325   ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและการจัดการความรู

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา  - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้ โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว 32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน 32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32449   การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ 32449   การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ

32451   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการจัดการธุรกิจนําเขา-สงออก 32451   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการจัดการธุรกิจนําเขา-สงออก

32453   การพนักงานสัมพันธและการบริหารคาตอบแทน 32453   การพนักงานสัมพันธและการบริหารคาตอบแทน

32473   การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน 32473   การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด 32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

ปลาย ปลาย

คุณสมบัติผูสมัคร  : สําเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใชสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตรธุรกิจ

1 1

ปลาย ปลาย

รายงานโปรแกรมการศึกษาจําแนกตามโครงสรางหลักสูตร

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : การจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : บริหารธุรกิจบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program



ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน ปที่ ภาค สําหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32482   ประสบการณวิชาชีพการจัดการ ปลาย 32327   การจัดการคุณภาพและผลิตภาพ

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา 32448   การศึกษาความเปนไปไดและการวิจัยธุรกิจ

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา - - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

32330   เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการและการภาษีอากร

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32408   การจัดการธุรกิจขนาดยอมและการคาปลีก

32450   ธุรกิจระหวางประเทศและการตลาดระหวางประเทศ

32452   กลยุทธการจัดการทรัพยากรมนุษยและองคการแหงการเรียนรู

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด

4 ตน 4 ตน 32326   การจัดการเชิงกลยุทธและการจัดการเพื่อสรางสมรรถนะ

32482   ประสบการณวิชาชีพการจัดการ

 - - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา 

โดยเลือกจากชุดวิชาตอไปนี้

32335   ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมทองเที่ยว

32336   การจัดการทรัพยากรการทองเที่ยวไทยอยางยั่งยืน

32449   การสรางธุรกิจและการเปนผูประกอบการ

32451   พาณิชยอิเล็กทรอนิกส และการจัดการธุรกิจนําเขา-สงออก

32453   การพนักงานสัมพันธและการบริหารคาตอบแทน

32473   การจัดการชองทางการตลาดและหวงโซอุปทาน

32474   การสื่อสารและการสงเสริมการตลาด
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