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หลักสตูรสองปริญญาระหว่าง  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) และบรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ 

 

โครงการการจัดการศึกษาร่วม 2 หลักสูตร  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 
ที่มาและความสำคัญ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการส่งเสริมการจัดการหลักสูตรที่เอื้อประโยชน์ให้นักศึกษาสามารถเข้าศึกษาหลักสูตรใน
เวลาเดียวกันหรือคาบเกี่ยวกันและต่อเนื่องกันได้ อันจะเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาตามยุทธศาสตร์ชาติและ
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกอบกับในปัจจุบันสายงานอาชีพ นอกจากจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพแล้ว ยัง
ต้องมีความรู้และทักษะในการบริหารจัดการควบคู่กันไปด้วย สำหรับนักศึกษาหลักสูตรกายภาพบำบัดนั้น เมื่อสำเร็จการศึกษา
เป็นนักกายภาพบำบัดแล้ว จะไปทำงานทั้งในหน่วยงานของรัฐและเอกชน รวมถึงเป็นผู้ประกอบการธุรกิจด้านสุขภาพ และผู้ให้
คำปรึกษาด้านวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านสขุภาพ ซึ่งเล็งเห็นความจำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องมีความรู้และทักษะในการ
บริหารจัดการร่วมด้วย 

คณะเทคนิคการแพทย์และวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ จึงเห็นประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับหากมีหลักสูตรร่วมกัน
ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) และหลักสูตรบริหารธุรกิจ เพื่อสร้างกายภาพบำบัดนักบริหารมืออาชีพ 
รวมถึงพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับ นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากรคณะเทคนิคการแทพย์ รวมถึงบุคคลภายนอกที่มีส่วน
เก่ียวข้อง และมีความสนใจที่จะเรียนในหลักสูตรดังกล่าว 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างนักวิชาชีพกายภาพบำบัดและผู้ที่เก่ียวข้องที่มีองค์ความรู้ทางบริหารธุรกิจ 
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่เกิดจากการบูรณาการศาสตร์ทางด้านกายภาพบำบัดและบริหารธุรกิจ 

วิธีการดำเนินการ 
1. การจัดการหลักสูตร 

การดำเนินการตามโครงการจะใช้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ สำหรับนักศึกษาเมื่อ
สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) (วท.บ.) (Bachelor of Science (Physical Therapy)) 
และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) (Master of Business Administration, MBA) การจัดการหลักสูตรจะอยู่ภายใต้การ
กำกับดูแลของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรของทั้ง 2 หลักสูตร โดยจะมีการจัดตั้งคณะกรรมการประสานงานโครงการจัด
การศึกษาร่วม 2 หลักสูตร 

 
2. การรับนักศึกษา/ศิษย์เก่าและบุคลากรเทคนิคการแพทย์ เข้าร่วมโครงการ 

2.1 นักศึกษา/ศิษย์เก่าและบุคลากรกายภาพบำบัด ที่จะเข้าร่วมโครงการจะต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกโดยคณะ
กรรมการบริหารหลักสูตร ซึ่งเร่ิมรับผู้เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2565  

2.2 ผู้เข้าศึกษาจะต้องขึ้นทะเบียนเป็นนกัศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในระบบหลักสูตรการเรียนตลอดชวีติ 
(Life-long education) 
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หลักสตูรสองปริญญาระหว่าง  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) และบรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ 

 
 
3. การจัดการเรียนการสอน 

การจัดการเรียนการสอนในส่วนของรายวิชาทางด้านบริหารธุรกิจอิงดังตารางแนบท้ายโครงการ 
 

4. การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในโครงการ 
4.1 สำหรับนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรกายภาพบำบัดตามแผนการเรียนปกติ ที่คณะเทคนิคการแพทย์

กำหนด และลงทะเบียนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในรูปแบบการศึกษาตลอดชีวิตตามแผนการเรียนที่หลักสูตร
บริหารธุรกิจกำหนดให้ในแต่ละภาคการศึกษา หรือตามความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

4.2 สำหรับศิษย์เก่าและบุคลากรกายภาพบำบัด ลงทะเบียนเรียนตามแผนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ส่วน
ของรายวิชาอิงดังตารางแนบท้ายโครงการ 

 
5. ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าธรรมเนียมในการศึกษาของโครงการร่วมฯ สามารถดำเนินการได้ 3 ลักษณะ ดังนี้ 
5.1 กรณีจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาตามรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 

5.1.1 สำหรับนักศึกษาจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรกายภาพบำบัด โดยจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษา
ภาคการศึกษาละ 35,000 บาท และจ่ายค่าธรรมเนียมการศึกษาของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตในอัตราค่าธรรมเนียม
แยกตามหมวดวิชา (ข้อ5.1.2) 

5.1.2 สำหรับศิษย์เก่าและบุคลากรกายภาพบำบัดให้เลือกจ่ายอัตราค่าธรรมเนียมแยกตามหมวดวิชาหรือใน
ลักษณะเหมาจ่าย 

อัตราค่าธรรมเนียมแยกตามหมวดวิชา ดังนี้ 

• หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน หน่วยกิตละ 1,000 บาท 

• หมวดวิชาบังคับและวิชาเลือก หน่วยกิตละ 5,000 บาท 

• หมวดวิชาการศึกษาอิสระ หน่วยกิตละ 8,000 บาท 

• หมวดกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมละ 10,000 บาท 
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาในลักษณะเหมาจ่ายเป็นภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 17,500 บาท 

 
6. การสำเร็จการศึกษา 

ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาตามโครงการการจัดการศึกษามีเงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษาดังนี้ 
6.1 การสำเร็จการศึกษาสำหรับนักศึกษา ในหลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) 

1) เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2562 หมวดที่ 8 ข้อ 29 
(ภาคผนวกที่ 5) หรือระเบียบที่จะปรับปรุงใหม่  

2) สอบผ่านเกณฑ์การสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีขั้นพื้นฐาน สำหรับ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย  

3) เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการครบตามเกณฑ์ที่กำหนด ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
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4) ในกรณีที่นักศึกษาไม่ประสงค์ศึกษาจนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนักศึกษามีสิทธิ
ขอรับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพาบำบัด โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประจำคณะฯ 

6.2 การสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
1) ต้องสำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 
2) เก็บสะสมหน่วยกิตครบถ้วนตามหลักสูตร และได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00 โดยการเก็บสะสมหน่วย

กิตให้เป็นไปตามประกาศ เรื่อง การศึกษาตลอดชีวิต ของวิทยาลัยฯ 

3) มีความรู้ภาษาอังกฤษผ่านเกณฑ์มาตรฐานของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

4) สอบผ่านการสอบการศึกษาอิสระ และส่งเล่มการศึกษาอิสระฉบับสมบูรณ์ 

5) มีผลงานการตีพิมพ์บทความการศึกษาอิสระ 

6) ผ่านกิจกรรมเสริมหลักสูตรตามที่กำหนด 

7) สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ข้อเขียน และสัมภาษณ์ 

 
7. ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ 

7.1 นักศึกษาสามารถจบการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทในเวลา 4 ปี ซึ่งปกติต้องให้เวลาเรียนปริญญาตรี 4 ปี 
ปริญญาโท 2 ปี  

7.2 ทำให้ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตามโครงการมีขีดความสามารถและมีความพร้อมในการจะเป็นกายภาพบัดที่มีความรู้
ทางการบริหารธุรกิจ 
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หลักสตูรสองปริญญาระหว่าง  
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โครงสร้างหลักสูตร 
 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) 
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า     30 หน่วยกิต 
2. หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า   107 หน่วยกิต 

- หมวดพื้นฐานวิชาชีพ     43 หน่วยกิต 
  - หมวดวิชาชีพ      64 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือกเสรี       6 หน่วยกิต 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) 
1. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)      6 หน่วยกิต  
2. หมวดวิชาบังคับ      30 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือก       6 หน่วยกิต 
4. หมวดการศึกษาอิสระ      3 หน่วยกิต 
 
แผนการเรียนสำหรับนักศึกษากายภาพบำบัด  

ชั้นปีที ่
ภาคการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) PT 
(จันทร์-ศุกร์) 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA 
(เสาร์-อาทิตย์) 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาต้น 
 

AM211501 กายภาพบำบัดขั้นแนะนำ (1หน่วยกิต) 
AM211502 กายวิภาคศาสตร์มนุษย์ประยุกต์สำหรับ 
                   กายภาพบำบัด (2 หน่วยกิต) 
GE141166 ศาสตร์ของความสุข (3 หน่วยกิต) 
LI101001 ภาษาอังกฤษ 1 (3 หน่วยกิต) 
MD611304 มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 1 (3 หน่วยกิต) 
SC201009 เคมีเบื้องต้น (3 หน่วยกิต) 
SC501010 ฟิสิกส์ระดับมหาวิทยาลัย (3 หน่วยกิต) 
SC501003 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 (1 หน่วยกิต) 

CM017802 ธ ุ ร ก ิ จ แ ล ะ
สิ ่งแวดล้อมทางการจัดการ (2 
หน่วยกิต) 

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาปลาย 

AM211503 วิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์สำหรับ 
                กายภาพบำบัด (2 หน่วยกิต) 
GE151144 พหุวัฒนธรรม (3 หน่วยกิต) 
GE321415 ทักษะการเรียนรู้ (3 หน่วยกิต) 
LI101002 ภาษาอังกฤษ 2 (3 หน่วยกิต) 
MD611305 มหกายวิภาคศาสตร์พื้นฐาน 2 (3 หน่วยกิต) 
XXXXXX  เลือกเสรี (6 หน่วยกิต) 

CM017816 กา รจ ั ด ก า รก า ร
ดำเนินการ (3 หน่วยกิต) 
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ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาพิเศษ 

 CM017803 ห ล ั ก ก า ร บ ั ญ ชี
พื้นฐานเพื่อการจัดการ (2 หน่วย
กิต) 
 
CM017812 การบัญชีเพื ่อการ
จัดการ (2 หน่วยกิต) 

 

 

ชั้นปีที ่
ภาคการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) PT 
(จันทร์-ศุกร์) 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA 
(เสาร์-อาทิตย์) 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาต้น 

AM212501 สรีรวิทยาของการออกกำลังกายสำหรับ 
               กายภาพบำบัด (1 หน่วยกิต) 
AM212503 ชีวกลศาสตร์ข้ันพื้นฐาน (3 หน่วยกิต) 
AM212504 การประเมินผลขั้นพื้นฐานทางกายภาพบำบัด  

(3 หน่วยกิต) 
AM212505 การเคลื่อนย้าย การเดิน อุปกรณ์เสริม 
                และอวัยวะเทียม (2 หน่วยกิต) 
AM212506 ธาราบำบัด (1 หน่วยกิต) 
AM212507 การนวดเพื่อการรักษา (1 หน่วยกิต) 
AM212796 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบดั 1 (1 หน่วยกิต) 
LI102003 ภาษาอังกฤษ 3 (3 หน่วยกิต) 
MD672308 สรีรวิทยาสำหรับกายภาพบำบัด (3 หน่วยกิต) 

 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาปลาย 

AM212401 กายภาพบำบัดเด็ก (3 หน่วยกิต) 
AM212502 พยาธิวิทยาสำหรับกายภาพบำบัด (1 หน่วยกิต) 
AM212508 การรักษาด้วยการออกกำลังกาย (3 หน่วยกิต) 
AM212509 การรักษาด้วยเคร่ืองมือทางกายภาพบำบัด  

(3 หน่วยกิต) 
AM212510 ไฟฟ้าบำบัดและการวินิจฉัยด้วยไฟฟ้า (3 หน่วยกิต) 
GE362785 การคิดเชิงสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา (3 หน่วยกิต) 
MD612301 ประสาทกายวิภาคศาสตร์ (2 หน่วยกิต) 
MD672309 ประสาทสรีรวิทยา (2 หน่วยกิต) 

 

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาพิเศษ 

 CM017814 ก า ร จ ั ด ก า ร
การตลาด (3 หน่วยกิต) 

CM017818 ระเบียบวิธีวิจัยทาง
ธุรกิจ (3หน่วยกิต) 
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หลักสตูรสองปริญญาระหว่าง  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) และบรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ 

 

 

ชั้นปีที ่
ภาคการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) PT 
(จันทร์-ศุกร์) 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA 
(เสาร์-อาทิตย์) 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาต้น 

AM213101 การบ าบัดด้วยการเคลื่อนไหว ขยับ ดัด และดึง  
(4 หน่วยกิต) 

AM213102 กายภาพบ าบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 1  
(3 หน่วยกิต) 

AM213201 กายภาพบ าบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 1  
(3 หน่วยกิต) 

AM213301 กายภาพบ าบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 1  
(3 หน่วยกิต) 

AM213501 ภาษาอังกฤษเทคนิคส าหรับกายภาพบ าบัด 
                (3 หน่วยกิต) 
AM213502 กระบวนการคิดและตัดสินใจทางคลินิก 
                ส าหรับกายภาพบ าบัด (1 หน่วยกิต) 
GE153158 วิถีชีวิตชุมชนและการเรียนรู้ชุมชน (3 หน่วยกิต) 
MD644307 เภสัชวิทยาส าหรับกายภาพบ าบัด (1 หน่วยกิต) 

 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาปลาย 

516402 ระเบียบวิธีวิจัยและชีวสถิติขั้นแนะนำ (2 หน่วยกิต) 
AM213103 กายภาพบำบัดในระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ 2  

(2 หน่วยกิต) 
AM213202 กายภาพบำบัดในระบบประสาท 2 (2 หน่วยกิต) 
AM213302 กายภาพบำบัดในระบบหายใจและไหลเวียนโลหิต 2  

(2 หน่วยกิต) 
AM213503 กายภาพบำบัดผู้สูงอายุ (3 หน่วยกิต) 
AM213504 กายภาพบำบัดในภาวะเฉพาะ (2 หน่วยกิต) 
AM213761 การนำเสนอกรณีศึกษา (1 หน่วยกิต) 
AM213796 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบดั 2 (3 หน่วยกิต) 
MD703302 จิตเวชศาสตร์สำหรับกายภาพบำบัด (1 หน่วยกิต) 

 

ชั้นปีที่ 3 
ภาคการศึกษาพิเศษ 

AM213797 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบัด 3 CM017813 การเง ิน เพ ื ่ อการ
จัดการ (3 หน่วยกิต) 
CM017817 ภาวะผู้นำทางธรุกิจ 
 (3 หน่วยกิต) 
CM017815 ก า ร บ ร ิ ห า ร
ทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรม
องค์กร (3 หน่วยกิต) 
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หลักสตูรสองปริญญาระหว่าง  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) และบรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ 

 

 

ชั้นปีที ่
ภาคการศึกษา 

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคนิคการแพทย์) PT 
(จันทร์-ศุกร์) 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MBA 
(เสาร์-อาทิตย์) 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาต้น 

AM214501 การบริหารงานกายภาพบำบัด (2 หน่วยกิต) 
AM214502 กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพกายภาพบำบัด  

(1 หน่วยกิต) 
AM214503 นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบ 
               ทางกายภาพบำบัดสำหรับผู้สูงอายุ (2 หน่วยกิต) 
AM214504 กายภาพบำบัดชุมชน (2 หน่วยกิต) 
AM214505 กายภาพบำบัดทางการกีฬา (2 หน่วยกิต) 
AM214762 สัมมนาทางกายภาพบำบัด (1 หน่วยกิต) 
AM214774 ภาคนิพนธ์ (2 หน่วยกิต) 
GE142145 ภาวะผู้นำและการจัดการ (3 หน่วยกิต) 
GE363789 ผู้ประกอบการสร้างสรรค์ (3 หน่วยกิต) 

 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาปลาย 

AM214796 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบดั 4 (3 หน่วยกิต) 
AM214797 การฝึกงานคลินิกทางกายภาพบำบดั 5 (3 หน่วยกิต) 

 

ชั้นปีที่ 4 
ภาคการศึกษาพิเศษ 

- CM0178XX วิชาเลือก (3 หน่วย
กิต) 

ชั้นปีที่ 5 
ภาคการศึกษาต้น 

 CM017819 การจัดการเชิงกล
ยุทธ์ (3 หน่วยกิต) 

ชั้นปีที่ 5 
ภาคการศึกษาปลาย 

  
 

CM0178XX วิชาเลือก (3 หน่วย
กิต) 

ชั้นปีที่ 5 
ภาคการศึกษาพิเศษ 

-  

ชั้นปีที่ 6 
ภาคการศึกษาต้น 

 CM017897 การศึกษาอิสระ (3 
หน่วยกิต) 

ชั้นปีที่ 6 
ภาคการศึกษาปลาย 

 

ชั้นปีที่ 6 
ภาคการศึกษาพิเศษ 

- 
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หลักสตูรสองปริญญาระหว่าง  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) และบรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ 

 
แผนการเรียน 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) 
จำนวนหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร 39 หน่วยกิต (ไม่นับรวมวิชาพื้นฐาน) 
 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) 
1. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต)      6 หน่วยกิต  
2. หมวดวิชาบังคับ      30 หน่วยกิต 
3. หมวดวิชาเลือก       6 หน่วยกิต 
4. หมวดการศึกษาอิสระ      3 หน่วยกิต 
นักศึกษาแผน ข ต้องมีการประเมินความก้าวหน้าการศึกษาอิสระ ( Independent Study) ในแต่ละชุดวิชาที่ลงทะเบียนเรียน 
และมีการสอบการศึกษาอิสระเพื่อประเมินผลงานการศึกษาอิสระของนักศึกษา และนักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ 
(Comprehensive Examination) ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ทางวิทยาลัยฯกำหนด โดยจะต้องสอบผ่านจึงจะสามารถสำเร็จ
การศึกษา 

 

รายวิชาและคำอธิบายรายวิชา 

1. หมวดวิชาพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 

หมวดวิชาพืน้ฐานสำหรับนักศึกษาที่ไม่มพีื้นฐานทางดา้นบริหารธุรกิจ ให้ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังต่อไปนี้ โดย
ไม่นับหน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

CM 017 801 
คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับธุรกิจ 
Mathematics and Statistics for Business  

2 (2-0-4) 

CM 017 802 
ธุรกิจและสิ่งแวดล้อมทางการจดัการ 
Business and Managerial Environment 

2 (2-0-4) 

CM 017 803 
หลักการบัญชีพื้นฐานเพื่อการจัดการ 
Fundamental of Managerial Accounting  

2 (2-0-4) 

 

 

 

 

https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20801
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20801
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20802
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20802
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20803
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20803
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หลักสตูรสองปริญญาระหว่าง  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) และบรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ 

 

2. หมวดวิชาบังคับ 27 หน่วยกิต 

(1) หมวดวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) 
ให้นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 ลงทะเบียน
เรียนแบบไมน่ับหนว่ยกิต (Audit) และต้องมีผลการ

เรียนในระดับ S (Satisfactory) ในรายวิชาดังนี ้
รหัสวิชา 

ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

CM 017 821 
สัมมนาทางบริหารธุรกิจ 
Seminars in Business Administration 

1(1-0-2) 

 
(2) หมวดวิชาบังคับ (นับหน่วยกิต) 
(2.1) ให้นักศึกษาในหลักสูตรแผน ก แบบ ก 2 และ แผน ข ลงทะเบียนเรียนทุกรายวชิาดังนี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

CM 017 811 
เศรษฐศาสตร์เพื่อการจัดการ 
Managerial Economics 

3(3-0-6) 

CM 017 812 
การบัญชีเพื่อการจัดการ 
Managerial Accounting 

3(3-0-6) 

CM 017 813 
การเงินเพื่อการจัดการ 
Managerial Finance 

3(3-0-6) 

CM 017 814 
การจัดการการตลาด 
Marketing Management 

3(3-0-6) 

CM 017 815 
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และพฤติกรรมองค์กร 
Human Resource Management and Organization Behavior  

3(3-0-6) 

CM 017 816 
การจัดการการดำเนินการ 
Operations Management 

3(3-0-6) 

CM 017 817 
ภาวะผูน้ำทางธุรกิจ 
Business Leadership 

3(3-0-6) 

CM 017 818 
ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ 
Business Research Methodology  

3(3-0-6) 

CM 017 819 
การจัดการเชิงกลยุทธ ์
Strategic Management 

3(3-0-6) 

https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20821
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20821
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20811
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20811
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20812
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20812
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20813
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20813
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20814
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20814
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20815
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20815
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20816
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20816
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20817
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20817
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20818
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20818
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20819
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20819
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หลักสตูรสองปริญญาระหว่าง  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) และบรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ 

 
 

(2.2) ให้นักศึกษาในหลักสูตรแผน ข ลงทะเบียนเรียน และสอบผ่านทุกรายวชิาดงันี้ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

CM 017 820 
จริยธรรมและความรับผิดชอบตอ่สังคมในธุรกิจ 
Business Ethics and Social Responsibility  

3(3-0-6) 

 

3. หมวดวิชาเลือก 

ให้นักศึกษา แผน ข เลือกเรียน และสอบผา่นในรายวชิาดงัต่อไปนี้ อย่างน้อย 6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา ชื่อวิชา 
จำนวนหน่วย

กิต 

CM 017 835 
กลยุทธ์และการจัดการธุรกิจใหม่ 
Strategy and Management for New Venture  

3(3-0-6) 

CM 017 842 
การจัดการการตลาดบริการ 
Services Marketing Management 

3(3-0-6) 

CM 017 847 
การจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเชิงนวัตกรรม 
Innovative Small and Medium Enterprise Management  

3(3-0-6) 

CM 017 850 
การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
E-Commerce Management 

3(3-0-6) 

CM 017 853 
สุนทรียสาธกและการพัฒนาองค์กรเชิงบวก 
Appreciative Inquiry and Positive Organization Development  

3(3-0-6) 

 

4. วิชาการศึกษาอิสระ 

รหัสวิชา ชื่อวิชา จำนวนหน่วยกิต 

CM 017 897 
การศึกษาอิสระ 
Independent Study 

3(3-0-6) 

https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20820
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20820
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20835
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20835
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20842
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20842
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20847
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20847
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20850
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20850
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20853
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20853
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20897
https://mba.kku.ac.th/th/coursedesc.php?id=CM%20017%20897
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หลักสตูรสองปริญญาระหว่าง  
วิทยาศาสตรบัณฑิต (กายภาพบำบัด) และบรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ 

 
 
 
หมายเหตุ 
1. รายวิชาคณิตศาสตร์และสถิติสำหรับธุรกิจ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จะใช้วิธีการสอบวัดความรู้ 

(สอบจนกว่าจะผ่าน) 
2. รายวิชาการศึกษาอิสระ ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จะต่อยอดจากภาคนิพนธ์ในหลักสูตรกายภาพบำบัด 
3. ในแต่ละภาคการศึกษานักศึกษาสามารถเลือกเรียนวิชาเลือกได้ตามความสนใจมากกว่าที่กำหนดไว้ในแผน 
 
หลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร 

• ใบสมัครของวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
• สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จำนวน 1 ชุด 
• สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด 
• รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
• หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี) 
• ผลการทดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (ถ้ามี) 

 


