
                     
                                      

แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิผู้สมัคร

หมายเหตุ

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา ( 30 หน่วยกิต )

ข. วิทยานิพนธ์ ( 12 หน่วยกิต )

1 ชุดวิชา ( ไม่นับหน่วยกิต )

( 42  หน่วยกิต )

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา

   บงัคับ 4 ชุดวิชา

32735

32736

32737

32738

   วิชาเอกการตลาด

32714

32739

32740

32744

   วิชาเอกการบริการ

32745

32746

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา

32716

1 ชุดวิชา

32747

หมายเหตุ

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

โครงสร้างของหลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

   วิชาเอกการเงินและการบญัชี

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

   และเลือก 1 ชุดวิชา จากชุดวิชาต่อไปน้ีตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้ความรู้ความช านาญเฉพาะทาง และภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา

พฤติกรรมผู้บริโภคและการส่ือสารการตลาด

การสร้างตราและการจดัการซัพพลายเชน

การเป็นผู้ประกอบการในธรุกิจการบริการ

นวตักรรมการบริการ

เปน็การสัมมนาเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดเปน็หนว่ยกิตสะสม

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนและเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

การจดัการต้นทุนเชิงกลยุทธแ์ละการวางแผนภาษีอากร

การจดัการการเงินขัน้สูงและการวเิคราะห์หลักทรัพย์

วทิยานิพนธ์

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการตลาด การเงินและการบัญชี และการบริการ *

การจดัการการตลาดและการบัญชีเพื่อการจดัการ

 : บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การจดัการธรุกิจและการบริการ)

   Master of Business Administration (Business and Hospitality Management)

 : บธ.ม. (การจดัการธรุกิจและการบริการ)

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

การจดัการทรัพยากรมนุษย์และการจดัการการด าเนินงาน

การวจิยัธรุกิจและการวเิคราะห์เชิงปริมาณ

การจดัการการเงินและการจดัการเชิงกลยุทธ์

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึง่ จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง

   2) มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50 และ

   3) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ 

 : 1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) และ 3) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 สาขาวชิาวทิยาการจดัการอาจรับเข้าเรียนได้ หากมีประสบการณ์ในการท างานและ

      มีความช านาญในงานไม่น้อยกวา่ 2 ปี

   2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1)-3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการ

       กระท านัน้ได้กระท าโดยมิได้เจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้

       เมือ่พ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

 : แผน ก แบบ ก 2

 : บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการธรุกิจและการบริการ

  Master of Business Administration Program in Business and Hospitality Management



                     
                                      

แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิผู้สมัคร

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา ( 36 หน่วยกิต )

1 ชุดวิชา ( 6 หน่วยกิต )

1 ชุดวิชา ( ไม่นับหน่วยกิต )

( 42  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา

   บงัคับ 4 ชุดวิชา

32735

32736

32737

32738

   วิชาเอกการตลาด

32714

32739

32740

32744

   วิชาเอกการบริการ

32745

32746

1 ชุดวิชา

32717

1 ชุดวิชา

32747

หมายเหตุ

   วิชาเอกการเงินและการบญัชี

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึง่ จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอืน่ที่สภามหาวทิยาลัยรับรอง

   2) มีคะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไม่ต่ ากวา่ 2.50 และ

   3) มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ 

 : 1. ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1) และ 3) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 สาขาวชิาวทิยาการจดัการอาจรับเข้าเรียนได้ หากมีประสบการณ์ในการท างานและ

      มีความช านาญในงานไม่น้อยกวา่ 2 ปี

   2. ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1)-3) ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการ

       กระท านัน้ได้กระท าโดยมิได้เจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี้

       เมือ่พ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ

   และเลือก 2 ชุดวิชา จากวิชาเอกใดวิชาเอกหน่ึงตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้ความรู้ความช านาญเฉพาะทาง และภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา

นวตักรรมการบริการ

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนและเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

Last Updated: 26-November-2018

                                    รายงานโครงสร้างหลกัสตูร
                              มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พฤติกรรมผู้บริโภคและการส่ือสารการตลาด

การศึกษาค้นควา้อิสระ

การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการตลาด การเงินและการบัญชี และการบริการ *

เปน็การสัมมนาเข้มทีเ่นน้การฝึกปฏบิติัเพือ่เสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดเปน็หนว่ยกิตสะสม

การจดัการต้นทุนเชิงกลยุทธแ์ละการวางแผนภาษีอากร

การจดัการการเงินขัน้สูงและการวเิคราะห์หลักทรัพย์

การเป็นผู้ประกอบการในธรุกิจการบริการ

 : บธ.ม. (การจดัการธรุกิจและการบริการ)

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

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

การจดัการทรัพยากรมนุษย์และการจดัการการด าเนินงาน

การวจิยัธรุกิจและการวเิคราะห์เชิงปริมาณ

การจดัการการเงินและการจดัการเชิงกลยุทธ์

การจดัการการตลาดและการบัญชีเพื่อการจดัการ

การสร้างตราและการจดัการซัพพลายเชน

 : แผน ข

 : บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการธรุกิจและการบริการ

  Master of Business Administration Program in Business and Hospitality Management

 : บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต (การจดัการธรุกิจและการบริการ)

   Master of Business Administration (Business and Hospitality Management)


