หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
(หลักสู ตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
1. ชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต
: Master of Business Administration

2. ชื่ อปริญญา
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

: บริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
: Master of Business Administration (M.B.A.)

3. หลักการและเหตุผล ปรัชญา และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
3.1 หลักการและเหตุผล
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการซึ่ งดําเนิ นการจัดการหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2539 และมี
การปรั บ ปรุ งหลักสู ตรฯในปี พ.ศ. 2544 และปรั บ ปรุ งครั้ งล่าสุ ดเมื่ อ ปี พ.ศ. 2546 ซึ่ งใช้ห ลักสู ตรมาเป็ นเวลา 5 ปี แล้ว จึ ง
พิ จารณาเห็ น ควรให้มี การปรั บ ปรุ งหลักสู ตรอี ก ครั้ งหนึ่ ง โดยยังคงยึด นโยบายการพัฒ นาคุ ณ ภาพของหลัก สู ตร ความมี
มาตรฐานและมีความทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการด้านการบริ หารและการจัดการ
การปรับปรุ งหลักสู ตรครั้งนี้ ยงั ได้มุ่งเน้นการปรับเนื้ อวิชาของหลักสู ตร ให้มีลกั ษณะของการบูรณาการองค์ความรู ้
ของแต่ละวิชาเข้าด้วยกันมากยิ่งขึ้น สนับสนุนให้แต่ละวิชามีการเรี ยนรู ้จากประสบการณ์และการศึกษาจากกรณี ศึกษา อันจะ
ทําให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําความรู ้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการปฏิบตั ิงานในหน้าที่รับผิดชอบ ความสามารถในการคิด
และการแก้ไขปั ญหาอย่างเป็ นระบบ การจัดทําแผนและกลยุทธ์ทางธุ รกิจ ความรู ้ความเข้าใจในการบริ หารและจัดการธุ รกิจ
อย่างมีประสิ ทธิภาพ ตลอดจนสามารถเรี ยนรู ้การเป็ นผูป้ ระกอบการที่มีคุณภาพ
3.2 ปรัชญา
หลักสู ตรนี้ มุ่งให้วิชาการทางด้าน การบริ หารธุ รกิจในด้านการบริ หารทัว่ ไป ด้วยการเพิ่มหรื อแก้ไขรายวิชาเดิม
นอกจากให้ความรู ้ตามความจําเป็ นของหลักสู ตรแล้วยังมุ่งพัฒนาให้นกั ศึกษาสามารถศึกษาค้นคว้าและเรี ยนรู ้ดว้ ยตัวเอง รู ้จกั
วิธีวิเคราะห์และประยุกต์ความรู ้ในการประกอบอาชีพ รู ้จกั ทํางานเป็ นทีม จิตสํานึกในคุณธรรม จริ ยธรรม ศิลปวัฒนธรรม มี
ความรู ้ความสามารถและมีทกั ษะในวิชาชีพ มีทกั ษะในการเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่องตลอดชี
3.3 วัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิ ต มุ่งผลิตมหาบัณฑิ ตที่ มีความรู ้ดา้ นการจัดการบริ หารธุ รกิ จที่ ทนั สมัยและเป็ น
สากล พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ ดังนี้ มีความรู ้ดา้ นการจัดการบริ หารธุรกิจที่ทนั สมัยและเป็ นสากล
3.3.1 มีความสามารถที่ จะนําความรู ้ทางด้านวิชาการและประสบการณ์ ในสาขาวิชาชีพ มาเผยแพร่ และประสาน
ความคิดกับเพื่อนร่ วมงาน และผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้เกิดผลผลิตที่มีประสิ ทธิภาพ
3.3.2 มี ค วามสามารถทําวิจัย และเขี ย นรายงานการวิจัย ด้านการบริ ห ารธุ ร กิ จ ได้อ ย่างดี หรื อ มี ค วามสามารถ
ทําการศึ กษาวิเคราะห์ ปัญ หาหรื อกรณี ศึกษาต่างๆ โดยนําทฤษฎี ห รื อหลักวิชาการทางด้านการจัดการมา
ประยุกต์ใช้

3.3.3 กอปรด้วยจริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคมพร้อมที่จะออกไปมีส่วนร่ วมในการพัฒนาสังคมธุรกิจของ
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือประเทศไทยและภูมิภาค
4. หลักสู ตร
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็ นหลักสู ตรระดับปริ ญญาโท แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
4.1 จํานวนหน่ วยกิตรวม
39
หน่ วยกิต
4.2 โครงสร้ างหลักสู ตร
หลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต มี 2 แผน คือ แผน ก แบบ ก 2 และแผน ข โดยมี รายละเอียด ดังนี้
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
1. หมวด วิชาเสริ มพื้นฐาน
สําหรับผูท้ ี่ไม่มีประสบการณ์ (ไม่นบั รวมหน่วยกิต)
2. หมวดวิชาบังคับ
3. หมวดวิชาเลือก
4. การศึกษาอิสระ
5. วิทยานิพนธ์
รวมจํานวนหน่ วยกิต

9

9

27
12
39

27
9
3
39

4.2.1 แผน ก แบบ ก 2
นั ก ศึ ก ษาแผน ก แบบ ก 2 จะต้อ งทํา วิ ท ยานิ พ นธ์ แ ละมี ก ารสอบวิ ท ยานิ พ นธ์ เพื่ อ ประเมิ น ผลงาน
วิทยานิพนธ์ของนักศึกษา
4.2.2 แผน ข
นั ก ศึ ก ษ าแ ผ น ข จะมี ก ารส อ บ ก ารศึ ก ษ าอิ ส ระเพื่ อ ป ระเมิ น ผ ล งาน ก ารศึ ก ษ าอิ ส ระข อ ง
นักศึกษา และนักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู ้ (Comprehensive Examination) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางวิทยาลัยฯ
กําหนด และจะต้องสอบผ่านจึงจะสามารถสําเร็ จการศึกษา
5. รายวิชา
5.1 หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน
9 หน่วยกิต
หมวดวิชาเสริ มพื้นฐาน จัดรายวิชาเพื่อเป็ นการเตรี ยมพื้นฐานแก่นักศึกษาให้มีความพร้อมที่จะศึกษาหลักสู ตรนี้
และเพื่อให้เป็ นไปตามระเบี ยบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิ ตศึกษา พ.ศ.2548 ข้อ 54.2.1 กําหนดให้
นักศึกษาในหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิ ตที่ จะสําเร็ จการศึกษา จะต้องมี ความรู ้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐาน จึ งได้จดั
รายวิชาภาษาอังกฤษธุ รกิจขึ้น และสําหรับวิชาอื่นๆ สามารถสอบเทียบความรู ้เพื่อไม่ตอ้ งเรี ยนในวิชานั้นๆได้ และวิชาเสริ ม
พื้นฐานเหล่านี้ไม่นาํ มาคิดหน่วยกิต และค่าคะแนนสะสม

900 701

วิชาเสริ มพื้นฐาน

หน่วยกิต

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English

3 (3-0-6)

900 702

สถิติธุรกิจ
Business Statistics

2 (2-0-4)

900 703

ธุรกิจและสิ่ งแวดล้อม
Business and Environment

2 (2-0-4)

900 704

การบัญชีพ้ืนฐานเพื่อการบริ หาร
Basic Accounting for Management

2 (2-0-4)

5.2 หมวดวิชาบังคับ
27 หน่วยกิต
สําหรับหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิตแผน ก แบบ ก 2 และแผน ข
910 711**

เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
Managerial Economics

3 (3-0-6)

910 712**

การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting

3 (3-0-6)

910 713**

การเงินเพื่อการจัดการ
Managerial Finance

3 (3-0-6)

910 714**

การจัดการการตลาด
Marketing Management

3 (3-0-6)

** วิชาที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่
910 715**
910 716**
910 717**
910 718**
910 719**
910 720**

การบริ หารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร
Human Resource Management and Organization Behavior
การจัดการการดําเนินการ
Operations Management
การตัดสิ นใจเพื่อการจัดการโดยใช้แบบจําลองเชิงปริ มาณ
Managerial Decision Making using Quantitative Models
ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจ (เฉพาะแผน ก.)
Business Research Methodology
การจัดการเชิงกลยุทธ์
Strategic Management
ธรรมาภิบาลและจริ ยธรรมทางธุรกิจ (เฉพาะแผน ข.)
Good Governance and Business Ethics
** วิชาที่มีการปรับเปลี่ยนใหม่

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)

5.3 หมวดวิชาเลือก
9
หน่วยกิต
สําหรับหลักสู ตรปริ ญญามหาบัณฑิต แผน ข ให้เลือกจากรายวิชาที่วิทยาลัยฯมีประกาศเปิ ดสอนจากรายวิชาต่อไปนี้
หรื อที่เปิ ดเพิ่มเติม จํานวนไม่นอ้ ยกว่า 9 หน่วยกิต
910 731**

การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
International Business Management

3 (3-0-6)

910 732**

กลยุทธ์ผนู ้ าํ ทางธุรกิจ
Strategic for Business Leadership

3 (3-0-6)

910 733**

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน
Supply Chain Management

3 (3-0-6)

910 734**

กลยุทธ์การเจรจาต่อรองและการแก้ปัญหาความขัดแย้งทางธุรกิจ
Negotiation and Conflict Resolution Strategies in Business

3 (3-0-6)

910 735 **

กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจใหม่
Strategy and Management for New Venture

3 (3-0-6)

910 736**

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Information Technology for Management

3 (3-0-6)

** วิชาที่มีการปรับเปลี่ยน
910 737**
910 738**
910 739**
910 740**
910 741**
910 742**
910 743**
910 744**
910 745**
910 746**

นวัตกรรมการสร้างตราสิ นค้า
Innovative Brand Building
วิธีการจัดลําดับและตารางการผลิต
Production Scheduling and Sequencing Method
การจัดการโครงการ
Project Management
การจัดการการเงินขั้นสู ง
Advanced Financial Management
การจัดการคุณภาพ
Quality Management
การจัดการการตลาดบริ การ
Service Marketing Management
การสื่ อสารและการส่ งเสริ มการตลาด
Marketing Communications and Promotions
การบริ หารธุรกิจบริ การ
Hospitality and Service Management
การวางแผนภาษีอากร
Tax Planning
ความคิดสร้างสรรค์ทางธุรกิจ
Business Creativity

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

910 747*
910 748*
910 749*
910 750*
910 751*
910 752*
910 753*

การบริ หารธุรกิจขนาดย่อม
Small Business Management
การบริ หารจัดการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
Real Estate Investment and Management
การจัดการโลจิสติกส์
Logistics Management
ธุรกิจและพาณิ ชย์อิเล็กทรอนิกส์
E-Business and E-Commerce
การบริ หารทรัพยากรมนุษย์เชิงสมรรถนะ
Competency Based Human Resources Management
การบริ หารค่าตอบแทนเชิงกลยุทธ์
Strategic Reward Management
การพัฒนาองค์กรเชิงบวก
Positive Organization Development
หรื อรายวิชาในระดับบัณฑิตศึกษาที่วทิ ยาลัยฯ จะเปิ ดเพิ่มเติมภายหลัง
* วิชาที่เปิ ดใหม่
** วิชาที่มีการปรับเปลี่ยน

5.4 หมวดการศึกษาอิสระ
สําหรับหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข
910 897

การศึกษาอิสระ
Independent Study

5.5 หมวดวิทยานิพนธ์
สําหรับหลักสู ตรบริ หารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก แบบ ก 2
910 899

วิทยานิพนธ์
Thesis

3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3 (3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3 หน่วยกิต
3 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

12 หน่วยกิต

6. แผนการศึกษา
6.1 แผนการศึกษาปกติ จัดเป็ นระบบชุดวิชา ปี การศึกษาหนึ่ งมี 3 ชุ ดวิชา แต่ละชุ ดวิชาจะใช้เวลา 3 เดือน มี
ระยะหยุดพัก 1 เดือนระหว่างชุดวิชา โดยรายวิชาภาคทฤษฎีที่ใช้เวลาบรรยายหรื ออภิปรายปั ญหาไม่นอ้ ยกว่า 15 ชัว่ โมง ให้มี
ค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต
การจัดประสบการณ์การศึกษาดูงานในประเทศ จะเป็ นช่วงเวลาหลังชุดวิชาที่ 3
การจัดประสบการณ์การศึกษาดูงานต่างประเทศ จะเป็ นช่วงเวลาหลังชุดวิชาที่ 5

ชั้นปี ที่ 1 ชุ ดวิชาที่ 1
900 701
900 702
900 704
910 711* *

แผน ก แบบ ก 2
3 (3-0-6)
audit
2 (2-0-4)
audit
2 (2-0-4)
audit
3 (3-0-6)

ภาษาอังกฤษธุรกิจ
Business English
สถิติธุรกิจ
Business Statistics
การบัญชีพ้ืนฐานเพื่อการจัดการ
Basic Accounting for Management
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ
Managerial Economics
รวม

10 หน่ วยกิต

แผน ข
3 (3-0-6)
audit
2 (2-0-4)
audit
2 (2-0-4)
audit
3 (3-0-6)
10 หน่ วยกิต

ชั้นปี ที่ 1 ชุดวิชาที่ 2
900 703
910 712**
910 714**

แผน ก แบบ ก 2
-

ธุรกิจและสิ่ งแวดล้อม
Business and Environment
การบัญชีเพื่อการจัดการ
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การเงินเพื่อการจัดการ
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การจัดการการดําเนินการ
Operations Management
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ระเบียบวิธีวจิ ยั ทางธุรกิจ
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Good Governance and Business Ethics
รวม
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Strategic Management
วิทยานิ พนธ์
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วิชาเลือก
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3 (3-0-6)
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3

-

-

3 (3-0-6)

9 หน่ วยกิต

9 หน่ วยกิต

แผน ก แบบ ก 2
-

แผน ข
3(3-0-6)

-

3(3-0-6)

ชั้นปี ที่ 2 ชุดวิชาที่ 5
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910 899

วิชาเลือก
Elective
วิชาเลือก
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วิทยานิ พนธ์
Thesis

6
รวม

6 หน่ วยกิต
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การศึกษาอิสระ
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วิทยานิพนธ์
Thesis
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-
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