
รหัสหลกัสตูร  : 6101B0130007 Flag :  01
แขนงวชิา  : 30A -
วชิาเอก
ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร

5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา ( 96 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

22 ชุดวชิา ( 132 หน่วยกิต )

5 ชุดวชิา

10111

10141

10151

10131

10152

10103

10121

10164

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา

30208
30209
30210
30211
30212
60120

32302
32316
32333
32334
32432
32435
32473
32474
32489

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : 30284 การตลาด

อารยธรรมมนุษย์

สังคมและวฒันธรรมอาเซียน

     วชิาแกน  6 ชุดวชิา

     วชิาเฉพาะดา้น  10 ชุดวชิา

การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ
การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ
การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด
องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์
คณิตศาสตร์ สถติิธรุกจิ และการวเิคราะห์เชงิปริมาณเพื่อการตัดสินใจ
หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

การจดัการการตลาด
การจดัการการขายและศิลปะการขาย
การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิยัการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้
การจดัการผลิตภัณฑ์และราคา

 : บธ.บ.
   B.B.A.
 : ส าเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

    บังคับ 3 ชุดวชิา

ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร

ไทยศึกษา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

   และเลอืก 2 ชุดวชิา จากกลุ่มวชิาๆ ละ 1 ชุดวชิา
     กลุ่มวชิาสงัคมศาสตร์

สังคมมนุษย์

ไทยกบัสังคมโลก
     กลุ่มวชิามนุษยศาสตร์

ทักษะชวีติ

ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด *
การจดัการชอ่งทางการตลาดและห่วงโซ่อปุทาน

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต
   Bachelor of Business Administration Program
 : บริหารธรุกจิบัณฑิต
   Bachelor of Business Administration

     บังคับ 9 ชุดวชิา

การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด
การตลาดร่วมสมยั และการตลาดดิจทิัล



32408

32414

32449

32475

32476
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

การจดัการธรุกจิขนาดยอ่มและการค้าปลีก

การตลาดสินค้าเกษตรกบัเศรษฐกจิของไทย

การสร้างธรุกจิและการเป็นผู้ประกอบการ

การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก

   และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร



รหัสหลกัสตูร  : 6101B0130008 Flag :  02

แขนงวชิา  : 30A -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
14 ชุดวชิา ( 84 หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10141

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

30212

32302

32316

32333

32334

32432

32435

32473

32474

32489

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

 : 30284 การตลาด

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวชิาพณิชยกรรม/บริหารธรุกจิ สาขาวชิาการบัญช ีการตลาด การเงินและการธนาคาร 

    การจดัการทรัพยากรมษุย ์การจดัการทั่วไป หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาบริหารธรุกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงิน

    และการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ

การจดัการชอ่งทางการตลาดและห่วงโซ่อปุทาน

การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด

การตลาดร่วมสมยั และการตลาดดิจทิัล

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิยัการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้

การจดัการผลิตภัณฑ์และราคา

ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด *

     วชิาแกน  1 ชุดวชิา

     วชิาเฉพาะดา้น  9 ชุดวชิา

คณิตศาสตร์ สถติิธรุกจิ และการวเิคราะห์เชงิปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

ไทยศึกษา

การจดัการการขายและศิลปะการขาย

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

อารยธรรมมนุษย์

วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละส่ิงแวดล้อมเพื่อชวีติ

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต
   Bachelor of Business Administration
 : บธ.บ.

   B.B.A.

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต
   Bachelor of Business Administration Program

การจดัการการตลาด



รหัสหลกัสตูร  : 6101B0130009 Flag :  03

แขนงวชิา  : 30A -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร
3 ชุดวชิา ( 18 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา ( 96 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
20 ชุดวชิา ( 120 หน่วยกิต )

3 ชุดวชิา

10121

10131

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา

30208

30209

30210

30211

30212

60120

32302

32316

32333

32334

32432

32435

32473

32474

32489

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : 30284 การตลาด

การตลาดร่วมสมยั และการตลาดดิจทิัล

การจดัการการตลาด

การจดัการการขายและศิลปะการขาย

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิยัการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้

การจดัการผลิตภัณฑ์และราคา

ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด *

การจดัการชอ่งทางการตลาดและห่วงโซ่อปุทาน

การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด

   B.B.A.

ไทยศึกษา

สังคมมนุษย์

     วชิาแกน 6 ชุดวชิา

     วชิาเฉพาะดา้น  10 ชุดวชิา

การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ

การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด

องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

คณิตศาสตร์ สถติิธรุกจิ และการวเิคราะห์เชงิปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

อารยธรรมมนุษย์

     บังคับ 9 ชุดวชิา

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต
   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

 : ส าเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใชป่ระเภทวชิาพณิชยกรรม/บริหารธรุกจิ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใชส่าขาวชิา

   บริหารธรุกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงินและการธนาคาร และวชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ



32408

32414

32449

32475

32476

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

การจดัการธรุกจิขนาดยอ่มและการค้าปลีก

การตลาดสินค้าเกษตรกบัเศรษฐกจิของไทย

การสร้างธรุกจิและการเป็นผู้ประกอบการ

การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก

การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

     และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร



รหัสหลกัสตูร  : 6101B0130010 Flag :  04

แขนงวชิา  : 30A -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร
1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา ( 60 หน่วยกิต )
ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

12 ชุดวชิา ( 72 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข.  หมวดวชิาเฉพาะ 10 ชุดวชิา

30212

32302

32316

32333

32334

32432

32435

32473

32474

32489

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช
รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

 : 30284 การตลาด

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวชิาบริหารธรุกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงินและการธนาคาร 

   และวชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ

     วชิาเฉพาะดา้น  9 ชุดวชิา

คณิตศาสตร์ สถติิธรุกจิ และการวเิคราะห์เชงิปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

การจดัการการตลาด

การจดัการการขายและศิลปะการขาย

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิยัการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้

การจดัการผลิตภัณฑ์และราคา

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก.  หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

ไทยศึกษา

ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด *

การจดัการชอ่งทางการตลาดและห่วงโซ่อปุทาน

การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด

การตลาดร่วมสมยั และการตลาดดิจทิัล

* นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร

     วชิาแกน  1 ชุดวชิา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต
   Bachelor of Business Administration
 : บธ.บ.
   B.B.A.

   Bachelor of Business Administration Program

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต



รหัสหลกัสตูร  : 6101B0130011 Flag :  05

แขนงวชิา  : 30A -

วชิาเอก

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา

โครงสร้างของหลกัสตูร
1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา ( 96 หน่วยกิต )

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )
18 ชุดวชิา ( 108 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา

10151

ข. หมวดวชิาเฉพาะ 16 ชุดวชิา

30208

30209

30210

30211

30212

60120

32302

32316

32333

32334

32432

32435

32473

32474

32489

32408
32414
32449
32475
32476

ค. หมวดวชิาเลอืกเสรี 1 ชุดวชิา

หมายเหตุ * นักศึกษาต้องลงทะเบยีนเรียนเมื่อเหลือไม่เกิน 3 ชุดวิชาสุดทา้ยของหลักสูตร Last updated: 22-March-2022

    ให้เลือกจากชดุวชิาหรือรายวชิาต่างๆ ที่เปิดสอนตามโครงการสัมฤทธบิัตร หรือในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตร ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 

    (ศึกษาเพ่ิมเตมิจากระเบียบการรับสมัคร/คู่มือการลงทะเบียนเรียนประจ าปีการศึกษา)

มหาวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช

การตลาดร่วมสมยั และการตลาดดิจทิัล

     วชิาแกน  6 ชุดวชิา

     วชิาเฉพาะดา้น 10 ชุดวชิา

การบัญชกีารเงินและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การเงินธรุกจิและกฎหมายธรุกจิ

การจดัการการผลิตและด าเนินงาน และหลักการตลาด

องค์การและการจดัการ และการจดัการทรัพยากรมนุษย์

คณิตศาสตร์ สถติิธรุกจิ และการวเิคราะห์เชงิปริมาณเพื่อการตัดสินใจ

หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิบัณฑิต

   Bachelor of Business Administration Program

 : บริหารธรุกจิบัณฑิต

รายงานโครงสร้างและรายละเอียดของหลักสูตร

 : 30284 การตลาด

 : ส าเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใชส่าขาวชิาบริหารธรุกจิ หรือสาขาวชิาเศรษฐศาสตร์ วชิาเอกการเงินและการธนาคาร

   และวชิาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุกจิ

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาศึกษาทั่วไป

     และเลอืก 1 ชุดวชิาจากชุดวชิาตอ่ไปน้ี

     บังคับ 9 ชุดวชิา

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

ไทยศึกษา

   Bachelor of Business Administration

 : บธ.บ.

   B.B.A.

การจดัการธรุกจิขนาดยอ่มและการค้าปลีก
การตลาดสินค้าเกษตรกบัเศรษฐกจิของไทย
การสร้างธรุกจิและการเป็นผู้ประกอบการ
การตลาดระหวา่งประเทศและการตลาดโลก
การตลาดสถาบันและการตลาดบริการ

การจดัการการตลาด

การจดัการการขายและศิลปะการขาย

การวเิคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค

ระบบสารสนเทศทางการตลาดและการวจิยัการตลาด และการศึกษาความเป็นไปได้

การจดัการผลิตภัณฑ์และราคา

ประสบการณ์วชิาชพีการตลาด *

การจดัการชอ่งทางการตลาดและห่วงโซ่อปุทาน

การส่ือสารและการส่งเสริมการตลาด


