มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: บธ.บ. (การจัดการ)
B.B.A. (Management)

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวช. หรือเทียบเท่า
ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปลาย

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
เลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวติ
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์
และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก

และเลือกอีก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10131 สังคมมนุษย์
10152 ไทยกับสังคมโลก
2

ต้น

30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด

2

ต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

และเลือก 1 ชุดวิชาจากชุดวิชาต่อไปนี้
10103 ทักษะชีวติ
10121 อารยธรรมมนุษย์
10164 สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ปลาย

3

ต้น

ปลาย

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

ปลาย 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

3

ต้น

10111 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

32342 ภาวะผู้นาและพฤติกรรมองค์การ

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

32342 ภาวะผู้นาและพฤติกรรมองค์การ

11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

ปลาย 11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร
32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
32494 แผนธุรกิจและการวิจยั ธุรกิจ

ปีที่

ภาค

4

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

ปีที่

ภาค

4

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน

32494 แผนธุรกิจและการวิจยั ธุรกิจ

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
32494 แผนธุรกิจและการวิจยั ธุรกิจ

ปลาย

32482 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ

ปลาย 32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน

32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร
32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
32494 แผนธุรกิจและการวิจยั ธุรกิจ

5

ต้น

5

ต้น

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
32482 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: บธ.บ. (การจัดการ)
B.B.A. (Management)

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาพณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10121 อารยธรรมมนุษย์

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

10151 ไทยศึกษา
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
ปลาย

2

ต้น

ปลาย

3

ต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

10151 ไทยศึกษา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด

32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

2

ต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

32342 ภาวะผู้นาและพฤติกรรมองค์การ

32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้

ปลาย 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้

32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน

32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย

32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร

32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร

32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน

32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

32494 แผนธุรกิจและการวิจยั ธุรกิจ

32494 แผนธุรกิจและการวิจยั ธุรกิจ

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
32482 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ

3

ต้น

32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
32342 ภาวะผู้นาและพฤติกรรมองค์การ
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปลาย

ปลาย 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
32482 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
ชื่อหลักสูตร
ชื่อเต็มปริญญาบัตร

: บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ
Bachelor of Business Administration Program in Management
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)
Bachelor of Business Administration (Management)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

: บธ.บ. (การจัดการ)
B.B.A. (Management)

คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษา ปวส. หรือเทียบเท่าที่มิใช่ประเภทวิชาพณิชยกรรม /บริหารธุรกิจ หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่าที่มิใช่สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ปีที่
1

2

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ
10151 ไทยศึกษา
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปลาย

10121 อารยธรรมมนุษย์

ต้น

ปลาย

3

ต้น

ปีที่
1

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10121 อารยธรรมมนุษย์

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

10151 ไทยศึกษา

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

2

ต้น

10141 วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมเพื่อชีวติ

30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

ปลาย 30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด

60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

3

ต้น

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32342 ภาวะผู้นาและพฤติกรรมองค์การ

32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

32342 ภาวะผู้นาและพฤติกรรมองค์การ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
32494 แผนธุรกิจและการวิจยั ธุรกิจ
ปลาย

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร
32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
32494 แผนธุรกิจและการวิจยั ธุรกิจ

ปลาย 11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ
32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

ปีที่
4

ภาค
ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
32482 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ

ปีที่
4

ภาค
สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย
ต้น 32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 2 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
32494 แผนธุรกิจและการวิจยั ธุรกิจ

ปลาย

ปลาย 32482 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ
32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Business Administration Program in Management
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

Bachelor of Business Administration (Management)
: บธ.บ. (การจัดการ)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

B.B.A. (Management)
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ปีที่

ภาค

1

ต้น

ปลาย

2

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา
30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

ปีที่

ภาค

1

ต้น

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

2

ต้น

30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ

32342 ภาวะผู้นาและพฤติกรรมองค์การ

32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
32494 แผนธุรกิจและการวิจยั ธุรกิจ
ปลาย

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

ปลาย 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้

32482 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ

32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน

32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร
32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
32494 แผนธุรกิจและการวิจยั ธุรกิจ

3

ต้น

3

ต้น

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
32342 ภาวะผู้นาและพฤติกรรมองค์การ
32482 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโปรแกรมการศึกษาจาแนกตามโครงสร้างหลักสูตร
: บริหารธุรกิจบัณฑิต วิชาเอกการจัดการ

ชื่อหลักสูตร

Bachelor of Business Administration Program in Management
: บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

ชื่อเต็มปริญญาบัตร

Bachelor of Business Administration (Management)
: บธ.บ. (การจัดการ)

ชื่อย่อปริญญาบัตร

B.B.A. (Management)
คุณสมบัตขิ องผู้เข้าศึกษา : สาเร็จการศึกษาปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งที่มิใช่สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ วิชาเอกการเงินและการธนาคาร และวิชาเอกเศรษฐศาสตร์ธรุ กิจ
ปีที่

ภาค

1

ต้น

ปลาย

2

ต้น

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น
10151 ไทยศึกษา
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

ปีที่

ภาค

1

ต้น

11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

ปลาย 10151 ไทยศึกษา

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ

11301 ภาษาอังกฤษสาหรับนักธุรกิจ

- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

30211 องค์การและการจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

2

ต้น

30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
ปลาย

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

30205 คณิตศาสตร์และสถิติ
30208 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการ
- - - - - ชุดวิชาเลือกเสรี 1 ชุดวิชา

32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

ปลาย 30210 การจัดการการผลิตและดาเนินงาน และหลักการตลาด
32206 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ
60120 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร
32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
32494 แผนธุรกิจและการวิจยั ธุรกิจ
3

ต้น

32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

3

ต้น

30209 การเงินธุรกิจและกฎหมายธุรกิจ

32342 ภาวะผู้นาและพฤติกรรมองค์การ

32341 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการและธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา

32342 ภาวะผู้นาและพฤติกรรมองค์การ

โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
32494 แผนธุรกิจและการวิจยั ธุรกิจ

ปีที่

ภาค
ปลาย

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคต้น

ปีที่

32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ

ภาค

สาหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

ปลาย 32452 กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การแห่งการเรียนรู้

32482 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ

32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน

32493 การจัดการนวัตกรรมและการจัดการเพื่อความยั่งยืน

- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
32340 การเงินส่วนบุคคลและการภาษีอากร
32343 ธุรกิจระหว่างประเทศและการจัดการห่วงโซ่อปุ ทาน
32408 การจัดการธุรกิจขนาดย่อมและการค้าปลีก
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด

4

ต้น

4

ต้น

32494 แผนธุรกิจและการวิจยั ธุรกิจ
32326 การจัดการเชิงกลยุทธ์และการจัดการเพื่อสร้างสมรรถนะ
32482 ประสบการณ์วชิ าชีพการจัดการ
- - - - - ชุดวิชาเฉพาะเลือก 1 ชุดวิชา
โดยเลือกจากชุดวิชาต่อไปนี้
32332 การจัดการความเสี่ยงและหลักการประกันภัย
32432 การจัดการผลิตภัณฑ์และราคา
32449 การสร้างธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ
32453 การพนักงานสัมพันธ์และการบริหารค่าตอบแทน
32474 การสื่อสารและการส่งเสริมการตลาด
32494 แผนธุรกิจและการวิจยั ธุรกิจ
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