
แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

32741   เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการจดัการ

            ทรัพยากรมนุษย ์    

32748   การวจิยัธรุกจิและการจดัการด าเนินงาน    

32726   การจดัการการตลาดและการจดัการเชงิกลยทุธ ์    

32742   การบัญชเีพื่อการจดัการ และการจดัการการเงิน     

32732   วทิยานิพนธ ์   ตน้

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

โดยเลอืกจากกลุ่มวชิาตอ่ไปน้ี

กลุ่มวชิาการจดัการทั่วไป

32749   การจดัการการเปล่ียนแปลงและนวตักรรมการจดัการ

กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย์

32750   การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นยคุดิจทิัลและ

            การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อความยั่งยนื

กลุ่มวชิาการจดัการการท่องเที่ยวและการขนสง่ทางอากาศ

32752   ระบบและการจดัการการท่องเที่ยวและ

            การขนส่งทางอากาศในศตวรรษที่ 21

32732   วทิยานิพนธ์

32734   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            บริหารธรุกจิ     

 : บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต

 : แผน ก แบบ ก 2

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   Master of Business Administration Program

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา  : 1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาใดกไ็ด้ จากสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนั้นๆ รับรอง 

   2. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   3. มคีวามรู้ภาษาองักฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้ โดยมหีลักฐานแสดงประกอบ

   M.B.A.

 : บธ.ม.

   Master of Business Administration

หมายเหตุ  : 1) ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้เรียนได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

     ประจ าสาขาวชิา/มหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ หากมปีระสบการณ์ในการท 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 ปลาย

2 ตน้ 2

ปลาย ปลาย



แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

ปีที่ ภาค ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคตน้ ปีที่ ภาค

1 ตน้ 32741   เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการจดัการ

            ทรัพยากรมนุษย ์    

1 ตน้

32748   การวจิยัธรุกจิและการจดัการด าเนินงาน    

ปลาย 32726   การจดัการการตลาดและการจดัการเชงิกลยทุธ ์     ปลาย

32742   การบัญชเีพื่อการจดัการ และการจดัการการเงิน     

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

โดยเลอืกจากกลุ่มวชิาใดกลุ่มวชิาหน่ึงตอ่ไปน้ี

กลุ่มวชิาการจดัการทั่วไป

32727   สัมมนาการจดัการทั่วไป     

32749   การจดัการการเปล่ียนแปลงและนวตักรรมการจดัการ   

กลุ่มวชิาการจดัการทรัพยากรมนุษย์

32728   สัมมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย ์   

32750   การจดัการทรัพยากรมนุษยใ์นยคุดิจทิัลและ

            การพัฒนาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อความยั่งยนื     

กลุ่มวชิาการจดัการการท่องเที่ยวและการขนสง่ทางอากาศ

32751   สัมมนาการจดัการการท่องเที่ยวและการขนส่ง

            ทางอากาศ    

32752   ระบบและการจดัการการท่องเที่ยวและ

            การขนส่งทางอากาศในศตวรรษที่ 21    

ปลาย 32733   การศึกษาค้นควา้อสิระ       ปลาย

32734   การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

            บริหารธรุกจิ     

 : 1. ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาใดกไ็ด้ จากสถาบันอดุมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนั้นๆ รับรอง 

   2. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   3. มคีวามรู้ภาษาองักฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้ โดยมหีลักฐานแสดงประกอบ

   M.B.A.

 : บธ.ม.

   Master of Business Administration

 : บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต

   Master of Business Administration Program

 : หลักสูตรบริหารธรุกจิมหาบัณฑิต

รายงานโปรแกรมการศึกษาจ าแนกตามโครงสร้างหลักสูตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

Last Updated: 28-December-2021

ส าหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนในภาคปลาย

2 ตน้ 2 ตน้

หมายเหตุ  : 1) ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเขา้เรียนได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

     ประจ าสาขาวชิา/มหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ หากมปีระสบการณ์ในการท างานและมคีวามช านาญในงานไมน่้อยกวา่ 2 ปี 

  2) ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1 - 3 ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย

     หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้เจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษในการกระท าจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้หากสภาวชิาการเห็นสมควร

     ให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้ เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

 : แผน ข

คุณสมบัตขิองผู้เข้าศึกษา


