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องค์ประกอบหลักสูตร
หลกัสตูร M.B.A. มวีตัถปุระสงค์เพือ่ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูแ้ละทกัษะรอบด้านทีส่ามารถและบรหิาร 

การเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลักสูตร M.B.A. แบ่งออกเป็น 2 แผนการศึกษา
- แผน ก. (วิทยานิพนธ์)
- แผน ข. (สารนิพนธ์)
ประกอบด้วย 8 กลุ่มวิชาเลือก
1.  การตลาดสมัยใหม่    5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์
2.  การตลาดเครือข่าย    6. การจัดการโรงพยาบาล
3.  การจัดการธุรกิจะหว่างประเทศ  7. การเงิน
4.  การจัดการสมัยใหม่   8. การจัดการโรงแรมแบบบูรณาการ

โครงสร้างหลักสูตรประกอบด้วย

แผน ก. (วิทยานิพนธ์)
1.  วิชาแกน ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต (5 วิชา)
2. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า    9 หน่วยกิต (3 วิชา)
3. วิทยานิพนธ์   12 หน่วยกิต
  รวม   36 หน่วยกิต

แผน ข. (สารนิพนธ์)
1. วิชาแกน ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต (5 วิชา)
2. วิชาเลือก ไม่น้อยกว่า  15 หน่วยกิต (5 วิชา)
3. สารนิพนธ์     6 หน่วยกิต
4. สอบประมวลความรอบรู้
  รวม   36 หน่วยกิต

การสอน : ประกอบด้วยภาษาไทย และ หรือ ภาษาอังกฤษ

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต

21100203 การจัดการตลาด 3

21100204 การจัดการองค์การและ
ทรัพยากรมนุษย์

3

21100206 สถิติและระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 3

รวม 9

ปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต

21100205 การบัญชีและการเงินธุรกิจ 3

21100207 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3

2110xxxx กลุ่มวิชาเลือก 1 (ท้ังแผน ก.และ ข.) 3

รวม 9

ภาค (ภาคฤดูร้อน) หน่วยกิต

2110xxxx กลุ่มวิชาเลือก 2 (ท้ังแผน ก. และ ข.) 3

2110xxxx กลุ่มวิชาเลือก 3 (ท้ังแผน ก. และ ข.) 3

รวม 6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 หน่วยกิต

21200063 วิทยานิพนธ์ (แผน ก.) 6

2110xxxx กลุ่มวิชาเลือก 4 (แผน ข.) 3

2110xxxx กลุ่มวิชาเลือก 5 (แผน ข) 3

รวม 6

ปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 หน่วยกิต

21200063 วิทยานิพนธ์ (แผน ก) 6

21400065 การสอบประมวลความรอบรู้ 
(แผน ข.)

-

21300064 สารนิพนธ์ (แผน ข) 6

รวม 6

แผนการศึกษา หมายเหตุ : ส�าหรับผู้ที่ส�าเร็จการศึกษา
ปริญญาตรีจากสาขาอื่นๆ ที่ไม่ใช่สาขา 
บรหิารธรุกจิ และไม่มปีระสบการณ์ทางด้าน
บริหารธุรกิจจะต้องเรียนวิชาเสริมพื้นฐาน  
2 วิชาได้แก่ ภาษาอังกฤษส�าหรับนักบริหาร  
และวิชาการจัดการธุรกิจแบบบูรณาการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ส�าเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรี 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2. มีสุขภาพแข็งแรง และไม่เป็นโรค 

อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

วิธีการรับสมัคร
เน้นการสอบสัมภาษณ์

ระยะเวลาการศึกษา
หลักสูตรมีระยะเวลาการศึกษา 

หนึ่งปีครึ่ง ถึงสองปี

ค่าเล่าเรียนตามแผนการศึกษาตลอด
หลักสูตร

แบ่งช�าระเป็นภาคการศึกษา ภาค
การศกึษาละ 32,000 บาท 5 ภาคการศกึษา 
และค่าธรรมเนียมแรกเข้า 12,000 บาท  
รวม 172,000 บาท

ช่วงรับสมัคร 
รับสมัครทุกวัน
ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มเดือนสิงหาคม
ภาคการศึกษาที่ 2  เริ่มเดือนมกราคม
ภาคฤดูร้อน เริ่มเดือนมิถุนายน

ทางเลือกของการศึกษายุคใหม่ M.B.A. เรียนวันอาทิตย์วันเดียว
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