
แผนการศกึษา 

แผน ก แบบ ก1  

ป�ที ่1  

ภาคการศกึษาที ่1 

460–800  ว�ทยานิพนธ�           6 (0-18-0) หน�วยกิต 

 (Thesis) 

        รวม 6 (0-18-0) หน�วยกติ 

 

ป�ที ่1  

ภาคการศกึษาที ่2 

460–800  ว�ทยานิพนธ�       9 (0-27-0) หน�วยกิต 

 (Thesis) 

        รวม 9 (0-27-0) หน�วยกติ 

 

ป�ที ่2  

ภาคการศกึษาที ่1 

460–800  ว�ทยานิพนธ�       9 (0-27-0) หน�วยกิต 

 (Thesis) 

        รวม 9 (0-27-0) หน�วยกติ 

ป�ที ่2  

ภาคการศกึษาที ่2 

460–800  ว�ทยานิพนธ�       12 (0-36-0) หน�วยกิต 

 (Thesis) 

        รวม 12 (0-36-0) หน�วยกติ 

 

     รวมหน�วยกติตลอดหลกัสตูร 36 หน�วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผน ก แบบ ก2  

ป�ที ่1  

ภาคการศกึษาที ่1 

460-501  ชุดว�ชาการเป�นผู�ประกอบการเช�งนวัตกรรม   6 ((5)-2-11) หน�วยกิต 

(Innovative Entrepreneurship) 

460-502  ชุดว�ชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และการดําเนินงานร�วมสมัย  6 ((5)-2-11) หน�วยกิต 

(Human Resource Development and Contemporary Operation Management) 

        รวม 12 ((10-4-22) หน�วยกติ 

ป�ที ่1 

ภาคการศกึษาที ่2 

460-503  ชุดว�ชาการจัดการกลยุทธ�สู�ความเป�นเลิศ    6 ((5)-2-11) หน�วยกิต 

 (Excellence Strategic Management) 

460–801  ว�ทยานิพนธ�       3 (0)-9-12) หน�วยกิต 

 (Thesis) 

       รวม  9 ((5))-11-23) หน�วยกติ    

ป�ที ่2  

ภาคการศกึษาที ่1 

460–801  ว�ทยานิพนธ�       6 (0)-18-0) หน�วยกิต 

 (Thesis) 

       รวม  6 (0)-18-0) หน�วยกติ 

ป�ที ่2  

ภาคการศกึษาที ่2 

460–801  ว�ทยานิพนธ�       9 (0)-27-0) หน�วยกิต 

 (Thesis) 

       รวม  9 (0)-27-0)  หน�วยกติ 

     รวมหน�วยกติตลอดหลกัสตูร 36 หน�วยกติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แผน ข  

 ชัน้ป�ที ่1 ภาคการศกึษาที ่1 

460-501  ชุดว�ชาการเป�นผู�ประกอบการเช�งนวัตกรรม   6 ((5)-2-11) หน�วยกิต 

 (Innovative Entrepreneurship) 

460-502  ชุดว�ชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย�และการดําเนินงานร�วมสมัย  6 ((5)-2-11) หน�วยกิต 

 (Human Resource Development and Contemporary Operation Management) 

       รวม  12 ((10-4-22) หน�วยกติ 

 

ชัน้ป�ที ่1 ภาคการศกึษาที ่2 

460-503  ชุดว�ชาการจัดการกลยุทธ�สู�ความเป�นเลิศ   6 ((5)-2-11) หน�วยกิต 

 (Excellence Strategic Management) 

xxx–xxx  ชุดว�ชาเลือก       6 ((5)-2-11) หน�วยกิต 

       รวม  12 ((10))-4-22) หน�วยกติ 

 

 

 

ป�ที ่2  

ภาคการศกึษาที ่1 

xxx–xxx  ชุดว�ชาเลือก       6 ((5)-2-11) หน�วยกิต 

460–700 สารนิพนธ� 3 (3-0-6) หน�วยกิต 

 (Minor Thesis) 

        รวม 9 (8)-2-17) หน�วยกติ 

 

ป�ที ่2  

ภาคการศกึษาที ่2 

460–700  สารนิพนธ�       3 (3-0-6) หน�วยกิต 

  (Minor Thesis) 

        รวม 3 (3-0-6) หน�วยกติ 

     รวมหน�วยกติตลอดหลกัสตูร 36 หน�วยกติ 

 
 



รายว�ชาหลกัสตูรบร�หารธุรกจิมหาบณัฑติ หลกัสตูรปรับปรงุ พ.ศ. 2563 

 
หมวดว�ชาบงัคบั         18 หน�วยกติ 

460-501 ชุดว�ชาการเป�นผู�ประกอบการเช�งนวัตกรรม    6 ((5)-2-11) 

(Innovative Entrepreneurship) 

460-502 ชุดว�ชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย� และการดําเนินงานร�วมสมัย   6 ((5)-2-11) 

(Human Resource Development and Contemporary Operation Management) 

460-503 ชุดว�ชาการจัดการกลยุทธ�สู�ความเป�นเลิศ    6 ((5)-2-11) 

(Excellence Strategic Management) 

   

หมวดรายว�ชาเลอืก        12  หน�วยกติ 

1) กลุ�มรายว�ชา Business Analytic and Innovativeness 

460-511 ชุดว�ชาการว�เคราะห�ข�อมูลทางธุรกิจและธุรกิจอัจฉร�ยะ   6 ((5)-2-11) 

(Business Data Analytic and Business Intellegence) 

460-512 ชุดว�ชานวตักรรมและการคิดสร�างสรรค�สําหรบัโลกธุรกิจใหม�   6 ((5)-2-11) 

(Innovation and Creative thinking for the New Business World)  

460-513 ชุดว�ชาการพัฒนาธุรกิจดิจ�ทัล      6 ((5)-2-11) 

(Digital Business Development) 

2) กลุ�มรายว�ชาเลอืก Business Management and Social Responsibility  

460-514 ชุดว�ชาการสร�างสรรค�ธรุกิจใหม�และประเมินโอกาสทางธุรกิจ  6 ((5)-2-11) 

(New Venture Creation and Opportunity Evaluation) 

460-515 ชุดว�ชาประสบการณ�ของผู�บร�หารระดับสูงในการดําเนินธุรกิจอย�างยั่งยนื                          

ในยุคการเปล่ียนแปลงอย�างพลิกผัน     6 ((5)-2-11) 

(CEO Sustainable Business Experience in Disruptive Era)  

460-516 ชุดว�ชาประสบการณ�ธุรกิจโลก      6 ((5)-2-11) 

(Global Business Experience) 

3) กลุ�มรายว�ชาเลอืก Branding and Marketing 

460–517 ชุดว�ชาการออกแบบและการจัดการแบรนด�สู�ความสําเร็จ  6 ((5)-2-11) 

(Designing and Managing Brand to Success) 

460-518 ชุดว�ชาการยกระดับธุรกิจด�วยการจัดการการตลาดเช�งสร�างสรรค�  6 ((5)-2-11) 

(Leveraging Business through Creative Marketing Management) 

460-519 ชุดว�ชาการตลาดดิจ�ทัลและการว�เคราะห�    6 ((5)-2-11) 

(Digital Marketing and Analytics) 

หมายเหต ุ นกัศกึษาสามารถเลอืกเร�ยนรายว�ชาใดๆ ในมหาว�ทยาลยัเป�นว�ชาเลอืกเพิม่เตมิได� ทัง้นี้

ต�องสอดคล�องกบัโมดลูว�ชาเลอืกทีส่นใจ และอยู�ในดลุพนิจิของคณะกรรมการบร�หารหลกัสตูร 



หมวดว�ชาว�ทยานพินธ�/สารนพินธ� 

 460–700  สารนิพนธ�       6(0-18-0) 

(Minor Thesis) 

 460–800  ว�ทยานิพนธ�       36(0-108-0) 

(Thesis) 

 460–801  ว�ทยานิพนธ�       18(0-54-0) 

(Thesis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	แผนการเรียน MBA 63
	รายวิชา MBA 63

