
แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา (30 หน่วยกิต)

ข. วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา (12 หน่วยกิต)

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(42 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาเฉพาะ 5 ชุดวิชา

ข.  วิทยานิพนธ์ 1 ชุดวิชา

1 ชุดวิชา

32741  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการจดัการทรัพยากรมนุษย์

32726  การจดัการการตลาดและการจดัการเชิงกลยุทธ์

32750  การจดัการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจทิัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยัง่ยืน

32749  การจดัการการเปล่ียนแปลงและนวตักรรมการจดัการ

32732  วทิยานิพนธ์

32752  ระบบและการจดัการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศในศตวรรษที่ 21

 : 1) ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่่ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ่าสาขาวชิา/

       มหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ หากมีประสบการณ์ในการท่างานและมีความช่านาญในงานไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

   2) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 3 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการ

      กระท่านัน้ได้กระท่าโดยมิได้เจตนากระท่าความผิดหรือกระท่าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท่าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี ้

      เมือ่พ้นก่าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
รายงานโครงสร้างหลกัสตูร

 : แผน ก แบบ ก 2

 : หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต

   Master of Business Administration Program

และเลือก 1 ชุดวิชาจากกลุม่วิชาต่อไปน้ีตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้มีความรู้ ความช านาญเฉพาะทาง และภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา

 : บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต

   Master of Business Administration

 : บธ.ม.

   M.B.A.

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

บงัคับ 4 ชุดวิชา

กลุม่วิชาการจัดการทั่วไป

กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

32748  การวจิยัธรุกิจและการจดัการด่าเนินงาน

32742  การบัญชีเพื่อการจดัการ และการจดัการการเงิน

32734  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธรุกิจ *

เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น่าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหต ุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

 : 1. ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาใดก็ได้ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง 

   2. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่่ากวา่ 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

ค.  การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

กลุม่วิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ



แผน/แบบการศึกษา

ชือ่หลักสูตร

ชือ่เต็มปริญญาบตัร

ชือ่ย่อปริญญาบตัร

คุณสมบตัิของผู้เข้าศึกษา

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลักสูตร

ก. หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา (36 หน่วยกิต )

ข. การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา (6 หน่วยกิต )

1 ชุดวิชา (ไม่นับหน่วยกิต)

(42 หน่วยกิต)

รายละเอียดของหลักสูตร

ก.  หมวดวิชาเฉพาะ 6 ชุดวิชา

ข.  การศึกษาค้นคว้าอิสระ 1 ชุดวิชา

1 ชุดวิชา

32733  การศึกษาค้นควา้อิสระ

32734  การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตบริหารธรุกิจ *

เป็นการอบรมเข้มที่เน้นการฝึกปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การอบรมเข้ม (มีค่าเทียบเท่า 6 หน่วยกิต) แต่ไม่น่าผลมาคิดหน่วยกิตสะสม

หมายเหต ุ * นักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมเข้มชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดท้ายก่อนจบการศึกษาเท่านัน้

รายงานโครงสร้างหลกัสตูร
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 : 1. ส่าเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาวชิาใดก็ได้ จากสถาบันอุดมศึกษาที่สภามหาวทิยาลัยนัน้ๆ รับรอง 

   2. ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีไม่ต่่ากวา่ 2.50 จากระบบ 4 ระดับคะแนน 

   3. มีความรู้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้ โดยมีหลักฐานแสดงประกอบ

 : 1) ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 3 แต่ได้คะแนนเฉล่ียสะสมระดับปริญญาตรีต่่ากวา่ 2.50 มหาวทิยาลัยอาจรับเข้าเรียนได้ตามที่คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ่าสาขาวชิา/

      มหาวทิยาลัยให้ความเห็นชอบ หากมีประสบการณ์ในการท่างานและมีความช่านาญในงานไม่น้อยกวา่ 2 ปี 

  2) ผู้ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 3 ต้องไม่เป็นโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถูกถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัยเนือ่งจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการ

     กระท่านัน้ได้กระท่าโดยมิได้เจตนากระท่าความผิดหรือกระท่าโดยประมาท และลุแก่โทษในการกระท่าจะกลับเข้าศึกษาใหม่ได้หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เข้าศึกษา ทั้งนี ้

    เมือ่พ้นก่าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพการเป็นนักศึกษา

กลุม่วิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์

กลุม่วิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ

กลุม่วิชาการจัดการทั่วไป

 : แผน ข

ค.  การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

และเลือก 2 ชุดวิชาจากกลุม่วิชาใดกลุม่วิชาหน่ึงต่อไปน้ีตามความถนัดและความสนใจ เพ่ือให้มีความรู้ความช านาญเฉพาะทาง และภายใต้การแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา

   Master of Business Administration

 : บธ.ม.

   M.B.A.

รวมตลอดหลักสูตรต้องศึกษาไม่น้อยกว่า

บงัคับ 4 ชุดวิชา

 : หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต

   Master of Business Administration Program

Last Updated: 15-December-2021

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณม์หาบณัฑิต

 : บริหารธรุกิจมหาบัณฑิต

32748  การวจิยัธรุกิจและการจดัการด่าเนินงาน

32742  การบัญชีเพื่อการจดัการ และการจดัการการเงิน

32741  เศรษฐศาสตร์เพื่อการจดัการและการจดัการทรัพยากรมนุษย์

32726  การจดัการการตลาดและการจดัการเชิงกลยุทธ์

32749  การจดัการการเปล่ียนแปลงและนวตักรรมการจดัการ

32727  สัมมนาการจดัการทั่วไป

32750  การจดัการทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิจทิัลและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อความยัง่ยืน

32728  สัมมนาการจดัการทรัพยากรมนุษย์

32752  ระบบและการจดัการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศในศตวรรษที่ 21

32751  สัมมนาการจดัการการท่องเที่ยวและการขนส่งทางอากาศ


