รายละเอียดของหลักสู ตร
หลักสู ตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
1. รหัสและชื่ อหลักสู ตร
ภาษาไทย
: หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ
: Master of Business Administration Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย
ชื่อเต็ม : บริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ : บธ.ม.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Master of Business Administration
ชื่อย่อ : M.B.A.
3. วิชาเอก
- ไม่มี –
4. จานวนหน่ วยกิตทีเ่ รียนตลอดหลักสู ตร
จานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสู ตร ไม่นอ้ ยกว่า 36 หน่วยกิต
5. ปรัชญา ความสาคัญ และวัตถุประสงค์ ของหลักสู ตร
ปรัชญา
มุ่งผลิตบุคลากรด้านการบริ หารธุ รกิจ ให้มีความรอบรู ้และเข้าใจในศาสตร์ และวิวฒั นาการทางการ
บริ หารธุ รกิจ โดยเน้นความเป็ นสากลด้านหลักการและแนวคิดการบริ หารธุ รกิจ สามารถเรี ยนรู ้ นวัตกรรม
ทางบริ หารธุ รกิจและศาสตร์ อื่นที่เกี่ ยวข้องได้ มีคุณธรรมและจริ ยธรรม รวมถึ งสามารถประยุกต์วิทยาการ
ด้านบริ หารธุ รกิจให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง บุคคล องค์กร และสังคม
ความสาคัญ
การบริ หารจัดการธุ รกิ จและอุ ตสาหกรรมให้มี ป ระสิ ท ธิ ภาพและสร้ า งความได้เปรี ย บทางการ
แข่งขันได้น้ นั บุคลากรในองค์การจาเป็ นต้องมีความรู ้ความสามารถในเชิงธุ รกิจ ตลอดจนความเชี่ ยวชาญใน
การแก้ปั ญหาทางธุ รกิ จเป็ นอย่า งดี บัณฑิ ตวิท ยาลัย จึ ง ได้ตระหนัก ถึ ง ความส าคัญในการสร้ า งบุ ค ลากร
ดังกล่ าว จึงได้จดั การเรี ยนการสอนในหลักสู ตรบริ หารธุ รกิ จมหาบัณฑิ ตขึ้ น และเพื่ อให้หลักสู ตรมีความ
ทันสมัยเป็ นสากล จึงได้ทาการปรับปรุ งหลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต เพื่อสนองความต้องการบุคลากร
ด้านบริ หารธุ รกิจของประเทศ
วัตถุประสงค์
เพื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มี ค วามรู ้ ค วามสามารถในการบริ หารธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ นสากล มี วิ สั ย ทัศ น์ ทัน ต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี รวมถึงมีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู ้ทางวิชาการให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงปฏิบตั ิการได้
2. มีคุณธรรม จริ ยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม
3. มี ค วามเชี่ ย วชาญ มุ่ ง ส่ ง เสริ ม และสร้ า งสรรค์ ง านวิ จ ัย ประยุ ก ต์ ที่ มี คุ ณ ค่ า ทางการ
บริ หารธุ รกิจ
หลักสู ตร
จานวนหน่ วยกิต
หลักสู ตรบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิตมีจานวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสู ตร 36 หน่วยกิต
โครงสร้ างหลักสู ตร
หมวดวิชา
1. หมวดวิชาบังคับ
2. หมวดวิชาเลือก
3. วิทยานิพนธ์
4. การค้นคว้าอิสระ
จานวนหน่ วยกิตตลอดหลักสู ตร
5. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นบั หน่วยกิต)

แผน ก (2)
24
12
36
(6)

แผน ข
24
6
6
36
(6)

รายวิชา
หมวดวิชาพืน้ ฐาน (ไม่ นับหน่ วยกิต)
MBA636101

ภาษาอังกฤษสาหรับบริ หารธุ รกิจมหาบัณฑิต
English for Graduate Study

3(3-0-6)

MBA636102

บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม
Corporate Governance and Social Responsibility

3(3-0-6)

หมวดวิชาบังคับ จานวน 24 หน่ วยกิต
MBA636201

การจัดการการเงิน
Financial Management

3(3-0-6)

MBA636202

การบัญชีเพื่อการจัดการ
Managerial Accounting

3(3-0-6)

MBA636203

การจัดการการตลาด
Marketing Management

3(3-0-6)

MBA636204

องค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์
Organization and Human Resource Management

3(3-0-6)

MBA636205

การวิจยั ทางธุ รกิจ

3(3-0-6)

Business Research

MBA636206

เศรษฐศาสตร์การจัดการ

3(3-0-6)

Managerial Economics

MBA636207

การจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อความยัง่ ยืน
Strategic Management for Sustainability

3(3-0-6)

MBA636208

การจัดการการดาเนินงาน
Operations Management

3(3-0-6)

หมวดวิชาเฉพาะ กลุ่มวิชาเลือก จานวน 6 หน่ วยกิต
นักศึกษา แผน ก แบบ ก 2 ไม่ตอ้ งศึกษารายวิชาในหมวดนี้ สาหรับ
กลุ่มวิชานวัตกรรมการจัดการ
MBA636301

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการ
Innovation and Information Technology for Management

3(3-0-6)

MBA636302

องค์การแห่งการเรี ยนรู ้และการจัดการความรู ้ในองค์การธุ รกิจ
Learning Organization and Knowledge Management in Business

3(3-0-6)

MBA636303

การเป็ นผูป้ ระกอบการและการสร้างธุ รกิจใหม่
Entrepreneurship and New Venture Creation

3(3-0-6)

MBA636304

สัมมนานวัตกรรมการจัดการ
Seminar in Innovation Management

3(3-0-6)

MBA636305

กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
การจัดการโลจิสติกส์ และโซ่ อุปทาน

3(3-0-6)

Logistics and Supply Chain Management

MBA636306

การจัดการสิ นค้าคงคลังและคลังสิ นค้า
Inventory and Warehouse Management

3(3-0-6)

MBA636307

การขนส่ งและการกระจายสิ นค้า
Transportation and Distribution

3(3-0-6)

MBA636308

สัมมนาการจัดการโลจิสติกส์
Seminar in Logistics Management

3(3-0-6)

กลุ่มวิชาการจัดการการตลาด
MBA636309

การจัดการการตลาดระหว่างประเทศ
International Marketing Management

3(3-0-6)

MBA636310
MBA636311
MBA636312

กลยุทธ์การตลาดสหกรณ์
Cooperative Marketing Strategy
การจัดการการตลาดดิจิตอล
Digital Marketing Management
สัมมนาการจัดการการตลาดสหกรณ์
Seminar in Cooperative Marketing Management

วิทยานิพนธ์ จานวน 12 หน่ วยกิต
MBA636401
วิทยานิพนธ์ 1
Thesis 1
MBA636402
วิทยานิพนธ์ 2
Thesis 2

MBA636403

การค้ นคว้าอิสระ จานวน 6 หน่ วยกิต
การค้นคว้าอิสระ
Independent Study

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

6 หน่วยกิต
6 หน่วยกิต

6 หน่วยกิต

