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    หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 
 

1. ชื่อหลักสูตร 
  ภาษาไทย    :  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

ภาษาอังกฤษ   :  Master of Business Administration Program in 
          Management 

2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา 
  ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  :  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) 

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  :  บธ.ม. (การจัดการ) 
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Master of Business Administration     
                                          (Management) 

  ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   :  M.B.A. (Management) 

      3. หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
          บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 

 
4. คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 

          4.1 เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา จากสถาบันการศึกษาที่ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.50 หรือมี
ประสบการณ์ในการท างานไม่น้อยกว่า 2 ปี หรืออยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร  

        4.2 คุณสมบัติอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตว่าด้วยการศึกษาใน
ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 

 
การคัดเลือกผู้เข้าศึกษา 
การคัดเลือกให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตว่าด้วยการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2558 
1. ด้านคุณสมบัติหรือการพิจารณาคัดเลือก ให้คะแนนจากคุณสมบัติที่ปรากฏในใบสมัครและ

เอกสารประกอบ ได้แก่ สาขาการศึกษา ต าแหน่ง ประสบการณ์การท างาน โอกาสหรือลักษณะงานที่เก่ียวข้อง  
2. การทดสอบความรู้ ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ ความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับศาสตร์ด้านการบริหาร และการสอบสัมภาษณ์ และ/หรือการเทียบโอนรายวิชา และ/หรือการเทียบ
ประสบการณ์การท างานไม่ต่ ากว่า 2 ปี ทั้งนี้การก าหนดวิธีการและเกณฑ์ในการคัดเลือกให้เป็นไปตาม  
ข้อเสนอจากคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 
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5. แผนการศึกษาและโครงสร้างของหลักสูตร 
5.1 จ านวนหน่วยกิต    
  นิสิตจะต้องลงทะเบียนศึกษาหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 39 หน่วยกิต 
 
5.2 โครงสร้างหลักสูตร 
  หมวดวิชาปรับพื้นฐาน     ไม่นับหน่วยกิต 
  แผน ก.2 (แบบวิทยานิพนธ์)  
   หมวดวิชาเฉพาะ     21 หน่วยกิต 
   หมวดวิชาเลือก        6  หน่วยกิต 
   วิทยานิพนธ์     12  หน่วยกิต 
   รวม       39 หน่วยกิต 
   แผน ข (แบบสารนิพนธ์) 
  หมวดวิชาเฉพาะ      21 หน่วยกิต 
  หมวดวิชาเลือก        12  หน่วยกิต 
  สารนิพนธ์     6  หน่วยกิต 
  รวม        39  หน่วยกิต 
 

5.3 รายวิชาในหมวดต่างๆ โครงสร้างหลักสูตรประกอบไปด้วยหมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน หมวดวิชา
เฉพาะ หมวดวิชาเลือก วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ โดยมีจ านวนหน่วยกิตแต่ละหมวด ดังนี้ 
 
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน           (ไม่นับหน่วยกิต) 
       ผู้ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตร จะต้องลงทะเบียนเรียนวิชาปรับพื้นฐานในรายวิชาที่ยังไม่
เคยศึกษามาก่อน ไม่นับหน่วยกิตและมีการวัดผล S/U  

บธม5001 การบัญชีการเงิน 3(3-0-6) 
MBA5001 Financial Accounting  
บธม5002 ภาษาอังกฤษเพ่ือธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBA5002 Business English  

 

2. หมวดวิชาเฉพาะ                  21 หน่วยกิต 
บธม6001 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 3(3-0-6) 
MBA6001 Managerial Economics   
บธม6002 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
MBA6002 Organizational Behavior and Management  
บธม6003 การจัดการการตลาด 3(3-0-6) 
MBA6003 Marketing Management  
บธม6004 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 

      MBA6004  Business Finance  
บธม6005 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 3(3-0-6) 
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MBA6005 Strategic Management  
บธม6006 การบัญชีเพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
MBA6006 Managerial Accounting  
บธม6007 ระเบียบวิธีการวิจัยทางธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBA6007 Business Research Methodology   

 
3. หมวดวิชาเลือก 

ส าหรับแผน ก.2 (แบบวิทยานิพนธ์) เลือกรายวิชาจากกลุ่มเดียวกันไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และ
ส าหรับแผน ข (แบบสารนิพนธ์) เลือกรายวิชา จากกลุ่มเดียวกันไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต  

กลุ่มวิชาการจัดการ 
                     บธม6201 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน                                     3(3-0-6) 3(3- 

                         MBA6201 Production and Operations Management  
                         บธม6202 ภาวะผู้น าอนาคตและการจัดการทีมงาน                                    3(3-0-6)  
                         MBA6202 Future Leadership and Team Management  
                         บธม6207  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                                     3(3-0-6)  
                         MBA6207  Strategic Human Resource Management   

                         บธม6208     สัมมนาทางการจัดการ                                                       3(3-0-6) 
                         MBA6208    Seminar in Management  

 

  
   4. วิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 

    แผน ก.2 (แบบวิทยานิพนธ์)  
บธม6901 วิทยานิพนธ์ 12(0-0-36) 
MBA6901 Thesis  

      กรณีเลือกศึกษาแผน ก แบบ ก.2 วิทยานิพนธ์ ก าหนดให้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้น  
   สุดท้าย และผลงานวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรือผลงานส่วนใดส่วนหนึ่งให้ได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ใน        
   วารสารหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการ หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceeding) 

   แผน ข (แบบสารนิพนธ์) 
บธม6902 สารนิพนธ์ 6(0-0-18) 
MBA6902 Independent Study  

         กรณีเลือกศึกษาแผน ข สารนิพนธ์ก าหนดให้สอบประมวลความรู้และด าเนินการสอบได้เมื่อศึกษารายวิชา
บังคับครบตามหลักสูตร  

หมายเหตุ รหัสวิชาประกอบด้วยตัวอักษรและตัวเลข  
รหัสตัวอักษร มีความหมายดังต่อไปนี้  
บธม., MBA     หมายถึง    สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ 
รหัสตัวเลข มีความหมายดังต่อไปนี้  
ตัวเลขหลักพัน หมายถงึ วิชาที่สอนในแต่ละระดับบัณฑิตศึกษา 
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  5                หมายถึง    กลุ่มวิชาปรับพื้นฐาน  
  6 – 9               หมายถึง    วิชาระดับบัณฑิตศึกษา 
ตัวเลขหลักร้อย หมายถึง หมวดวิชา  

   0 – 8           หมายถึง  กลุ่มวิชาเฉพาะ และวิชาเลือก 
        9           หมายถงึ  วิทยานิพนธ์ และสารนิพนธ์ 
 

คุณสมบัติของนิสิต 
          แผน ก.2 (แบบวิทยานิพนธ์) 
 ต้องสอบผ่านรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและวิชาบังคับแล้วไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต โดยได้ค่าระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จึงมีสิทธิเสนอหัวข้อ และโครงร่างวิทยานิพนธ์ได้ แต่นิ สิตจะมีสิทธิสอบ
ป้องกันวิทยานิพนธ์ได้ต่อเมื่อลงทะเบียนเรียนครบตามหลักสูตรและสอบผ่านรวมทั้งปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ 
ของหลักสูตรและของบัณฑิตวิทยาลัยครบถ้วนตามข้อก าหนดแล้ว 

แผน ข (แบบสารนิพนธ์) 
ต้องสอบผ่านรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยและวิชาบังคับแล้วไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต โดยได้ระดับคะแนน

เฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
ขั้นตอนการเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
แผน ก.2 (แบบวิทยานิพนธ์) 
1) ลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ เพ่ือเสนอหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย ก าหนด 

โดยหัวข้อหรือโครงร่างวิทยานิพนธ์จะต้องเกี่ยวกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณบดี ตามล าดับ 

2) นิสิตเข้าชี้แจงและตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ต่อคณะกรรมการ
พิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพน์ที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์แล้วจะกระท ามิได้ เว้นแต่เรื่องที่
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในภายหลัง 

3) มหาวิทยาลัยจะประกาศอนุมัติหัวข้อและโครงร่างวิทยานิพนธ์ เพ่ือให้นิสิตมีสิทธิด าเนินการศึกษา 
วิเคราะห์วิจัยในหัวข้อที่ได้รับความเห็นชอบต่อไป 

แผน ข (แบบสารนิพนธ์) 
1) ลงทะเบียนเพ่ือเสนอหัวข้อเรื่องที่ต้องสารนิพนธ์ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด โดยหัวข้อต้อง

เกี่ยวกับสาขาวิชาบริหารธุรกิจและได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจ าหลักสูตร คณบดี 
ตามล าดับ 

2) นิสิตเข้าชี้แจงและตอบข้อซักถามที่เกี่ยวกับหัวข้อเรื่องที่ต้องสารนิพนธ์ต่อคณะกรรมการพิจารณา 
การเปลี่ยนแปลงใดๆ เกี่ยวกับหัวข้อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อจะกระท ามิได้ เว้น
แต่เรื่องที่เก่ียวกับระเบียบวิธีวิจัยซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดข้ึนในภายหลัง 

3) มหาวิทยาลัยจะประกาศอนุมัติหัวข้อ เพ่ือให้นิสิตมีสิทธิด าเนินการศึกษา วิเคราะห์วิจัยในหัวข้อที่
ได้รับความเห็นชอบต่อไป 

การเรียบเรียงวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ 
1) นิสิตจะต้องเรียบเรียงเนื้อหา การศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ในหัวข้อและโครงร่างที่ได้รับความเห็นชอบ 

ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม (ถ้ามี) 
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2) นิสิตต้องรายงานความก้าวหน้าในการท าวิทยานิพนธ์ให้อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม 
(ถ้ามี) พิจารณาวิเคราะห์ วิจารณ์และให้ข้อเสนอแนะ โดยส่งรายงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

3) รูปแบบการเรียบเรียงต่างๆ การอ้างอิงและอ่ืนๆ ให้เป็นไปตามคู่มือที่บัณฑิตวิทยาลัยก าหนด 
4) การเรียบเรียงอาจท าเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ ในกรณีที่เป็นภาษาอังกฤษจะต้องได้รับ

การตรวจแก้ภาษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

5.3 ช่วงเวลา 
ภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษาท่ี 2 และ/หรือ ภาคการศึกษาท่ี 1 ของปีการศึกษาที่ 3 

 5.4 จ านวนหน่วยกิต 
แผน ก.2 (แบบวิทยานิพนธ์)   12  หน่วยกิต 
แผน ข (แบบสารนิพนธ์)     6  หน่วยกิต 

5.5 การประเมินผล 
(1) กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) มหาวิทยาลัยอาจใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1) แบบอิงเกณฑ์  
        การลงทะเบียนเรียนแบบมีหน่วยกิต (Credit) ใช้ระบบระดับคะแนน 8 ระดับ คือ  

85-100 = A, 80-84 = B+, 75-79 = B, 70-74 = C+, 65-69 = C, 60-64 = D+, 55-59 = D, 0-54 = F 
การลงทะเบียนเรียนแบบไม่มีหน่วยกิต (Audit) ให้ระดับคะแนนเป็น S หรือ U 
ระดับคะแนน S (satisfactory)  แทนการสอบผ่าน 

  ระดับคะแนน U (Unsatisfactory)  แทนการสอบไม่ผ่าน 
2) แบบอิงกลุ่ม 

  เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยในการให้ผู้สอนจัดท าประมวลการสอนที่ระบุวิธี  การวัด
และประเมินผลและเกณฑ์การประเมินให้นิสิตได้ทราบก่อนการเรียน 

(2) ประเมินความเหมาะสมของวิทยานิพนธ์ ต้องประเมินขั้นต้นโดยอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ แล 
ผ่านการประเมินของคณะกรรมการพิจารณาหัวข้อวิทยานิพนธ์ด้วย ส่วนหัวข้อสารนิพนธ์โดยอาจารย์ที่ปรึกษา
สารนิพนธ์ 

(3) ประเมินความก้าวหน้าในระหว่างการเขียนโครงการวิจัย  (Research Proposal) โดยอาจารย์ที่
ปรึกษา เมื่อเห็นว่าเหมาะสมจึงอนุญาตให้สอบป้องกันหัวข้อและเค้าโครง (Proposal Defense) ได ้ 

(4) นิสิตต้องสอบผ่านการป้องกันหัวข้อและเค้าโครงโดยคณะกรรมการสอบประกอบด้วย  กรรมการ
สอบ 3 คน คือ ประธานกรรมการ กรรมการ และอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วจึงเริ่มท าการวิจัยได้  

(5) หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัย นิสิตต้องสอบผ่านการป้องกันครั้งสุดท้าย  (Final Defense) โดย
คณะกรรมการสอบชุดเดิม นิสิตต้องสามารถแสดงให้คณะกรรมการเห็นว่ามีความสามารถในการวิจัย  มี
ผลการวิจัยสามารถเชื่อถือและยอมรับได้ทางวิชาการและผลการศึกษาวิจัยต้องได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทาง
วิชาการที่มี peer review หรือได้รับการยอมรับเพ่ือการเสนอผลงานวิจัยต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการ
ประชุม (Proceedings) 
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 5.6 การสอบ 
(1) นิสิตที่เรียบเรียงวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์เสร็จแล้ว จะต้องได้รับอนุมัติจากอาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม (ถ้ามี) ให้สอบได้จึงมีสิทธิ์ยื่นขอสอบ 
(2) นิสิตจะยื่นขอสอบต่อเมื่อได้ลงทะเบียนครบถ้วนตามข้อก าหนดของหลักสูตร 
(3) ให้ประธานกรรมการรายงานผล และ/หรือเงื่อนไขที่คณะกรรมการก าหนดให้นิสิตปฏิบัติหลัง 

การสอบตลอดจนประมวลผลสมบูรณ์สุดท้ายให้มหาวิทยาลัยทราบ 
(4) หากคณะกรรมการมีมติ ให้ แก้ ไขปรับปรุง นิ สิตจะต้องแก้ ไขปรับปรุงตามมติของ

คณะกรรมการให้เสร็จสิ้นภายใน 60 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าสอบไม่ผ่าน 
(5) นิสิตจะต้องน าวิทยานิพนธ์ (ส าหรับแผน ก.2) และ/หรืองานสารนิพนธ์(ส าหรับแผน ข) ฉบับ

สมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจและรับรองจากคณะกรรมการสอบโดยต้องสอบความเรียบร้อยเป็นครั้งสุดท้าย ก่อน
น าไปเข้าปกเย็บเล่ม 

(6) นิสิตที่ยังไม่ส่งวิทยานิพนธ์ (ส าหรับแผน ก.2) และ/หรืองานสารนิพนธ์(ส าหรับแผน ข) ให้ถือ
ว่านิสิตผู้นั้นยังไม่ส าเร็จการศึกษาจะต้องลงทะเบียนรักษาสภาพไว้ทุกภาคการศึกษาจนกว่าจะส าเร็จการศึกษา 
 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

1. แผน ก.2 ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ย
สะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับหรือเทียบเท่า พร้อมทั้งเสนอวิทยานิพนธ์ และสอบผ่านการสอบปาก
เปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ที่อธิการบดีแต่งตั้ง และผลงานวิทยานิพนธ์จะต้องได้รับ
การตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร
หรือสิ่ งพิมพ์ทางวิชาการ (Peer review) และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม 
(Proceedings) 

2. แผน ข. ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ก าหนดในหลักสูตร โดยจะต้องได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต่ ากว่า 3.00 จากระบบ 4 ระดับหรือเทียบเท่า และสอบผ่านการสอบประมวลความรู้ (Comprehensive 
Examination) ด้วยข้อเขียนและ/หรือปากเปล่าในสาขาวิชานั้น และผลงานสารนิพนธ์จะต้องได้รับการตีพิมพ์ 
หรืออย่างน้อยด าเนินการให้ผลงานหรือส่วนหนึ่งของผลงานได้รับการยอมรับ ให้ตีพิมพ์ในวารสารหรือสิ่งพิมพ์
ทางวิชาการ (Peer Review) และ/หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการท่ีมีรายงานการประชุม (Proceedings) 
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ค าอธิบายรายวิชา 

(Course Description) 
 

 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
บธม5001    การบัญชีการเงิน        3(3-0-6) 
MBA5001    Financial Accounting  

    ความหมายวัตถุประสงค์และประโยชน์ของการบัญชี แม่บทการบัญชีและข้อสมมุติทางกา ร            
บัญชีหลักการและวิธีการบันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีคู่ การบันทึกรายการในสมุดรายวันทั่วไป สมุดรายวันเฉพาะ 
การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การปรับปรุงและปิดบัญชี การจัดท างบทดลอง การจัดท ากระดาษท าการ 
การ     จัดท างบก าไรขาดทุน งบดุล งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้เป็นเจ้าของส าหรับกิจการให้บริการกิจการ         
จ าหน่ายสินค้า และงบกระแสเงินสด ระบบเงินสดย่อย การบัญชีเกี่ยวกับลูกหนี้ เจ้าหนี้ การบัญชีเกี่ยวกับเงินเดือน
และค่าจ้างแรงงาน เงินลงทุน ตั๋วเงิน สินค้า สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน ทรัพยากรธรรมชาติ สินทรัพย์ ไม่มีตัวตน หนี้สิน 
และส่วนของเจ้าของ หลักการและวิธีการของระบบใบส าคัญ การบัญชีอุตสาหกรรม 

บธม5002 ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ          3(3-0-6) 
MBA5002  Business English  

   ฝึกทักษะในการอ่าน การวิเคราะห์ สรุป เอกสารประกอบการเรียน กรณีศึกษา ต าราที่เป็น
ภาษาอังกฤษ 

บธม5003    ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ                                3(3-0-6) 
MBA5003    Management Information Systems  

หลักการของระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ ระบบการจัดการโครงการ กระบวนการ และการ
เคลื่อนไหวของสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศและการใช้งาน แรงผลักดันให้มีการใช้ระบบสารสนเทศและ
ความเสี่ยงภัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดท าแผนระบบ
สารสนเทศ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ บทบาทผู้บริหารในการพัฒนาระบบดังกล่าว 

หมวดวิชาเฉพาะ  
บธม6001 เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 3(3-0-6) 
MBA6001 Managerial Economics  

     การน าทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคไปประยุกต์ใช้และก าหนดนโยบาย การควบคุม 
กระบวนการการตัดสินใจ ทฤษฎีอุปสงค์ของผู้บริโภค ลักษณะตลาดการผลิตและต้นทุน ทฤษฎีราคา ลักษณะของ
ตลาดแข่งขันประเภทต่างๆ การวิเคราะห์อุปสงค์และการพยากรณ์ ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
ต่อการด าเนินงานธุรกิจในระยะสั้นและยาว การจัดสรรทรัพยากรชนิดต่างๆ เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการผลิตและ
การตลาด 
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บธม6002 พฤติกรรมองค์การและการจัดการ 3(3-0-6) 
MBA6002 Organizational Behavior and Management  

      แนวความคิดพฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรกับการด าเนินงาน
ขององค์กร ในระดับบุคคล ระดับกลุ่ม และระดับองค์กร การจูงใจ อ านาจและอิทธิพลในองค์กร พฤติกรรมกลุ่ม 
การตัดสินใจ การจัดการความขัดแย้งและการประสานความร่วมมือ การท างานเป็นทีม การจัดการวัฒนธรรมของ
องค์กรและการจัดการการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร เพื่อช่วยในการดูแล จูงใจ พัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากรใน
องค์กร 

 

บธม6003 การจัดการการตลาด   3(3-0-6) 
MBA6003 Marketing Management  

     ทฤษฎีและเทคนิคการจัดการการตลาดในปัจจุบัน พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วนตลาด
และการวิเคราะห์พยากรณ์ความต้องการของตลาด การเลือกกลยุทธ์ในการจัดการการตลาด การวางแผน การจัด
องค์กรการควบคุม และประเมินผลทางด้านการตลาด การวิเคราะห์ปัญหาและสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหา
ทางการตลาด 

บธม6004 การเงินธุรกิจ 3(3-0-6) 
MBA6004 Business Finance  

  ขอบเขต บทบาท และหน้าที่ของผู้บริหารการเงิน เป้าหมายและความส าคัญของการจัดการ
ทางการเงินของธุรกิจ บทบาทของผู้บริหารตามหลักจริยธรรมทางธุรกิจ ความส าคัญและการพัฒนาจริยธรรมทาง
ธุรกิจ รูปแบบของธุรกิจ วิเคราะห์ความเข้าใจงบการเงิน เทคนิคการวิเคราะห์ทางการเงิน หลักเบื้องต้นในการ
จัดการทางการเงินของธุรกิจทั้งในด้านการจัดหาและจัดสรรเงินเพ่ือใช้ในการด าเนินงาน การจัดการเกี่ยวกับ
สินทรัพย์ รวมทั้งการวางแผนและควบคุมทางการเงิน 

บธม6005 การจัดการเชิงกลยุทธ์       3(3-0-6) 
MBA6005 Strategic Management  

  สภาพแวดล้อมและการด าเนินงานของธุรกิจประเภทต่างๆ วิเคราะห์โอกาส ข้อจ ากัดของ
อุตสาหกรรมต่างๆ และจุดเด่น จุดอ่อนของกิจการ ปัญหาการด าเนินงานของธุรกิจ การตัดสินใจในการ
วางแผนกลยุทธ์เพ่ือน าไปปฏิบัติให้บรรลุจุดมุ่งหมาย เน้นศึกษาในมุมกว้าง โดยศึกษาจากกรณีตัวอย่างทาง
ธุรกิจ 

บธม6006 การบัญชีเพื่อการจัดการ      3(3-0-6) 
MBA6006 Managerial Accounting  

  การรวบรวมและสะสมข้อมูลตามระบบต้นทุน การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนที่ได้จากการ
บัญชีเพ่ือประโยชน์การวางแผน การควบคุมการด าเนินงาน การวัดผลการปฏิบัติงาน และการตัดสินใจ
ภายในองค์กร โดยเน้นศึกษาการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุน การพิจารณาตัดสินใจทางเลือก การใช้ต้นทุน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ผลแตกต่าง การวางแผน การวิเคราะห์ผลปฏิบัติงาน ศูนย์ก าไร ราคาโอน การ
วิเคราะห์การจ่ายลงทุน 
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บธม6007 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
MBA6007 Business Research Methodology  

  กระบวนการวิจัย การเขียนโครงการ การวางแผนการวิจัย การสุ่มตัวอย่าง การสร้าง
แบบสอบถาม เทคนิคต่างๆ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล ตลอดจนการ
น าเสนอข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ เน้นการประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 
กรณีศึกษาและงานภาคสนาม 

 
 หมวดวิชาเลือก 
 
 กลุ่มวิชาการจัดการ  
บธม6201 การจัดการการผลิตและการด าเนินงาน       3(3-0-6) 
MBA6201 Production and Operations Management  
                      หลักและทฤษฎีการผลิตและการด าเนินการขององค์กร โดยเน้นหลักการบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพ อาศัยเทคนิคเชิงปริมาณในการแก้ปัญหา การผลิตและการปฏิบัติการ การควบคุมการ
ด าเนินงาน การโปรแกรมเส้นตรง การวางแผนและการควบคุมการผลิต 
 
 

บธม6204  การจัดการนวัตกรรมเพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน                  3(3-0-6) 
MBA6204  Innovation Management for Competitive Advantage   
                     แนวคิดเชิงนวัตกรรม กระบวนการสร้างนวัตกรรม การพัฒนารูปแบบธุรกิจ กระบวนการ สินค้า
และบริการ ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีศักยภาพทางการแข่งขัน ท่ามกลางการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลกธุรกิจและสามารถอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืนได้ในสภาพการแข่งขันทางธุรกิจที่
รุนแรง 
 
บธม6207  การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์                                               3 (3-0-6) 
MBA6207  Strategic Human Resource Management   
                     แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันขององค์กร ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัตน์ อาทิการ
วางแผนก าลังคน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีศักยภาพให้เข้ามาท างานกับองค์กร การรักษาบุคลากรมือ
อาชีพไว้ในองค์กร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ รวมทั้งกลยุทธ์ใน
การจัดการทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความแตกต่างและหลากหลายวัฒนธรรม เป็นต้น   
 
บธม6208  สัมมนาทางการจัดการ                                                                   3 (3-0-6) 
MBA6208  Seminar in Management   
                     การอภิปรายแนวคิดกลยุทธ์และปัญหาเกี่ยวกับการจัดการร่วมสมัย  

   
 
 
 
 
 



 

 

 


