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ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
    
 ภาษาอังกฤษ Master of Business Administration Program  
   
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
   Master of Business Administration 
 ชื่อย่อ  บธ.ม. 
   M.B.A. 
 
ปรัชญา 
 มุ่งสร้างผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถและความเช่ียวชาญในกระบวนการบริหารจัดการทางธุรกิจ
รองรับประเทศไทย 4.0 สู่นักบริหารธุรกิจท่ีมีศักยภาพสูง 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีวิสัยทัศน์ ในการบริหารจัดการที่กว้างไกล ทันสมัย ทันเหตุการณ์ เพ่ือรองรับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 
 2. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความรู้ ความสามารถท้ังทางด้านวิชาการ และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ   
การบริหารจัดการ สามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0      
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อธุรกิจและองค์การ 
 3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการบริหารให้สามารถคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และพัฒนาองค์กรเพื่อรองรับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 4. เพ่ือให้มหาบัณฑิตมีความรู้ในประเด็นท่ีเป็นแนวโน้มของภาคธุรกิจ หรือความรู้เฉพาะทางท่ีเป็น  
ความต้องการจําเป็นของภาคธุรกิจอุตสาหกรรม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการ 
เพ่ือรองรับนโยบายประเทศไทย 4.0 
 5. เพ่ือผลิตมหาบัณฑิตให้มีความสามารถ และ มีทักษะ แก้ไขปัญหา สามารถตัดสินใจดําเนินธุรกิจ    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
 6. เพ่ือผลติบุคลากรที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในการดําเนินธุรกิจ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือรองรับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 

 

หลักสูตรหลักสูตรบริหารธุรกิจบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาบัณฑิต    
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คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาจะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า    
จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง และต้องมีคุณสมบัติอ่ืนๆ 
ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีกาํหนด หากจบไม่ตรงสาขาจะต้องเรียนวิชาปรับพ้ืนฐาน 
 
ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 
 ค่าลงทะเบียนเรียน: เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร 130,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเป็น 4 งวด (ภาคการศึกษาละ 
1 งวด) 
 
จํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร 
 ไม่น้อยกว่า  36  หน่วยกิต 
 
โครงสร้างของหลักสูตร 
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี กําหนดโครงสร้างหลักสูตรตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรของสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยแบ่งเป็น 2 แผน คือ แผน ก และแผน ข ดังน้ี 
 

รายการ จํานวนหน่วยกิต 
แผน ก แผน ข 

1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน ไม่นับหน่วยกิต ไม่นับหน่วยกิต
2. หมวดวิชาบังคับ 21 21 
3. หมวดวิชาเลือก 03 09 
4. วิทยานิพนธ ์ 12 - 
5. การค้นคว้าอิสระ - 06 
6. การสอบประมวลความรู้ - ไม่นับหน่วยกิต

รวม 36 36 
 
 1. หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน สําหรับ แผน ก และแผน ข ไม่นับหน่วยกิต 
2202601 ภาษาอังกฤษสาํหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา 1 (1-0-6) หน่วยกิต
 English for Graduate Students  
4305601 สถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ 1 (1-0-6) หน่วยกิต
 Statistics for Business Research  
3300601  ความรู้เบ้ืองต้นทางบริหารธุรกิจ 1 (1-0-6) หน่วยกิต
 Fundamentals of Business Administration  
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 2. หมวดวิชาบังคับ สําหรับ แผน ก และแผน ข ให้เรียน 21 หน่วยกิต 
3310601  การบัญชีการเงินสําหรับนักบริหาร 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Financial-Accounting for Executives  
3315601  การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Strategic Human Resource Management  
3302601 การบริหารการตลาดยุคดิจิทัล 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Marketing Administration in Digital Era  
3312601 การออกแบบการจัดการการปฏิบัติการ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Operations Management Design  
3300602 การวิจัยประยกุต์ทางธุรกิจ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Applied Research in Business  
3309601 การคิดเชิงกลยุทธ์และการตัดสินใจ 3 (3-0-6) หน่วยกิต
 Strategic Thinking and Decision Making  
3300603 สัมมนาประเด็นทางธุรกิจ 3 (2-2-5) หน่วยกิต
 Seminar Issues in Business  
 
 3. หมวดวิชาเลือก สําหรับ แผน ก ให้เรียน 3 หน่วยกิต และแผน ข ให้เรียน 9 หน่วยกิต โดยเลือก
ศึกษาจาก 4 กลุ่มวิชาได้แก่ 
 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการท่ัวไป  
 กลุ่มวิชาเลือกการตลาด  
 กลุ่มวิชาเลือกการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
 กลุ่มวิชาเลือกการจัดการโลจิสติกส ์  

 
 4. วิทยานพินธ์ สําหรับแผน ก 12 หน่วยกิต 
3392601 วิทยานิพนธ์ 12 หน่วยกิต
 Thesis  
  
 5. การค้นคว้าอิสระ สําหรับแผน ข 6 หน่วยกิต 
3391601 การค้นคว้าอิสระ 6 หน่วยกิต
 Independent Study  
  
 6. การสอบประมวลความรู้ สําหรับแผน ข ไม่นับหน่วยกิต 
3391600 สอบประมวลความรู้ - หน่วยกิต
 Comprehensive Examination  
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผน ก 
 

ปี 
การ 
ศึกษา 
ท่ี 
1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 
2202601 

 
ภาษาอังกฤษสาํหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

- 3312601 การออกแบบการจัดการ 
การปฏิบัติการ 

3 

4305601 
 

สถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ - 3309601 การคิดเชิงกลยุทธ์และ 
การตัดสินใจ 

3 

3300601 
 

ความรู้เบื้องต้นทาง
บริหารธุรกิจ 

- 3300602 การวิจัยเชิงประยุกต์ 
ทางธุรกิจ 

3 

3310601 การบัญชีการเงินสําหรับ 
นักบริหาร 

3 xxxxxxx วิชาเลือก 3 

3302601 การบริหารการตลาด 
ยุคดิจิทัล 

3    

3315601 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ 

3    

รวม 9 รวม 12 

 
 

ปี 
การ 
ศึกษา 
ท่ี 
2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 
3300603 สัมมนาประเด็นทางธุรกิจ 3 3392601 วิทยานิพนธ์ 6 
3392601 วิทยานิพนธ์ 6    

รวม 12 รวม 6 
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แผนการศึกษาตลอดหลักสูตร แผน ข 
 

ปี 
การ 
ศึกษา 
ท่ี 
1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 
2202601 

 
ภาษาอังกฤษสาํหรับ
นักศึกษาบัณฑิตศึกษา 

- 3312601 การออกแบบการจัดการ 
การปฏิบัติการ 

3 

4305601 
 

สถิติเพ่ือการวิจัยทางธุรกิจ - 3309601 การคิดเชิงกลยุทธ์และ 
การตัดสินใจ 

3 

3300601 
 

ความรู้เบื้องต้นทาง
บริหารธุรกิจ 

- 3300602 การวิจัยเชิงประยุกต์ 
ทางธุรกิจ 

3 

3310601 การบัญชีการเงินสําหรับ 
นักบริหาร 

3 xxxxxxx วิชาเลือก 3 

3302601 การบริหารการตลาด 
ยุคดิจิทัล 

3    

3315601 การบริหารทรัพยากรมนุษย์
เชิงกลยุทธ์ 

3    

รวม 9 รวม 12 

 
 

ปี 
การ 
ศึกษา 
ท่ี 
2 

ภาคการศึกษาท่ี 1 นก. ภาคการศึกษาท่ี 2 นก. 
3300603 สัมมนาประเด็นทางธุรกิจ 3 3405401 สอบประมวลความรู้ - 
xxxxxxx วิชาเลือก 3 3405501 การค้นคว้าอิสระ 6 
xxxxxxx วิชาเลือก 3   

รวม 9 รวม 6 

 


