
แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

32735   การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละการจดัการ

            การด าเนินงาน     

32736   การวจิยัธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ      

32737   การจดัการการเงินและการจดัการเชงิกลยทุธ ์  

32738   การจดัการการตลาดและการบัญชเีพื่อการจดัการ

32716   วทิยานิพนธ์ ตน้

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

โดยเลอืกจากกลุ่มวชิาตอ่ไปน้ี

กลุ่มวชิาการตลาด

32714   พฤติกรรมผู้บริโภคและการส่ือสารการตลาด

32739   การสร้างตราและการจดัการซัพพลายเชน   

กลุ่มวชิาการเงินและการบัญชี

32740   การจดัการต้นทุนเชงิกลยทุธแ์ละการวางแผนภาษีอากร

32744   การจดัการการเงินขั้นสูงและการวเิคราะห์หลักทรัพย ์  

กลุ่มวชิาการบริการ

32745   การเป็นผู้ประกอบการในธรุกจิการบริการ  

32746   นวตักรรมการบริการ 

32716   วทิยานิพนธ์

32747   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            การตลาด การเงินและการบัญช ีและการบริการ  

 

 : 1) ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 สาขาวชิาวทิยาการจดัการอาจรับเขา้เรียนได้ หากมปีระสบการณ์

       ในการท างานและมคีวามช านาญในงานไมน่้อยกวา่ 2 ปี

   2) ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1 - 3 ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย

       หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้เจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท าจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้หากสภาวชิาการเห็นสมควร

       ให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

 : บธ.ม. (การจดัการธรุกจิและการบริการ)

   Master of Business Administration (Business and Hospitality Management)

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : แผน ก แบบ ก 2

  Master of Business Administration Program in Business and Hospitality Management

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการธรุกจิและการบริการ

 : บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต (การจดัการธรุกจิและการบริการ)

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาอื่นที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง

   2. มคีะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 และ

   3. มคีวามรู้ภาษาองักฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้ โดยมหีลักฐานแสดงประกอบ

   M.B.A. (Business and Hospitality Management)

หมายเหตุ

2 ตน้ 2

ปลาย ปลาย

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ตน้ 1 ตน้

ปลาย ปลาย



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

32735   การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละการจดัการ

            การด าเนินงาน     

32736   การวจิยัธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ      

32737   การจดัการการเงินและการจดัการเชงิกลยทุธ ์  

32738   การจดัการการตลาดและการบัญชเีพื่อการจดัการ

 -'-'-'-'-    ชดุวชิาเฉพาะเลือก 2 ชดุวชิา 

โดยเลอืกจากกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหน่ึงตอ่ไปน้ี

กลุ่มวชิาการตลาด

32714   พฤติกรรมผู้บริโภคและการส่ือสารการตลาด

32739   การสร้างตราและการจดัการซัพพลายเชน   

กลุ่มวชิาการเงินและการบัญชี

32740   การจดัการต้นทุนเชงิกลยทุธแ์ละการวางแผนภาษีอากร

32744   การจดัการการเงินขั้นสูงและการวเิคราะห์หลักทรัพยน์   

กลุ่มวชิาการบริการ

32745   การเป็นผู้ประกอบการในธรุกจิการบริการ  

32746   นวตักรรมการบริการ 

32717   การศึกษาค้นควา้อสิระ     

32747   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            การตลาด การเงินและการบัญช ีและการบริการ  

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  : 1. ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาอื่นที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง

   2. มคีะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 และ

   3. มคีวามรู้ภาษาองักฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้ โดยมหีลักฐานแสดงประกอบ

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

 : แผน ข

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการธรุกจิและการบริการ

  Master of Business Administration Program in Business and Hospitality Management

 : บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต (การจดัการธรุกจิและการบริการ)

   Master of Business Administration (Business and Hospitality Management)

 : บธ.ม. (การจดัการธรุกจิและการบริการ)

   M.B.A. (Business and Hospitality Management)

หมายเหตุ  : 1) ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 สาขาวชิาวทิยาการจดัการอาจรับเขา้เรียนได้ หากมปีระสบการณ์

       ในการท างานและมคีวามช านาญในงานไมน่้อยกวา่ 2 ปี

   2) ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1 - 3 ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย

       หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้เจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท าจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้หากสภาวชิาการเห็นสมควร

       ให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

1 ตน้ 1 ตน้

ปลาย

Last Updated: 30-May-2022

ปลาย

2 ตน้ 2 ตน้

ปลาย ปลาย


