มหาวิ ทยาลัยภาคกลาง
โครงสร้างหลักสูตร
บริ หารธุรกิ จมหาบัณฑิ ต (MBA)
1. โครงสร้างหลักสูตร 48 หน่ วยกิ ต
1.1 แผน ก. (มีวทิ ยานิพนธ์)
(1) กลุ่มวิชาบังคับ
(2) กลุ่มวิชาเลือก
(3) วิทยานิพนธ์
1.2 แผน ข. (ไม่มวี ทิ ยานิพนธ์)
(1) กลุ่มวิชาบังคับ
(2) กลุ่มวิชาเลือก
(3) การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
(4) สอบประมวลความรูข้ อ้ เขียน
(5) สอบประมวลความรูป้ ากเปล่า

33
3
12

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

33
12
3

หน่วยกิต
หน่วยกิต
หน่วยกิต

กลุ่มวิ ชาบังคับ
รหัส
รายวิชา
บม5201 การจัดการการตลาด
Marketing Management
บม5202 การจัดการการเงิน
Financial Management
บม5203 องค์การและการจัดการ
Organization and Management
บม5204 การจัดการการปฏิบตั ิการ
Operation Managemetn
บม5205 ระบบสารสนเทศเพือการจัดการ
Management Information System
บม5206 การจัดการทรัพยากรมนุษย์
Human Resource Management
บม5221 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ
Quantitative Analysis
บม5222 เศรษฐศาสตร์เพือการจัดการ
Managerial Economics
บม5223 การบัญชีเพือการจัดการ
Managerial Accounting

หน่วยกิต
3
3
3
3
3
3
3
3
3

ภาค/เกรด

บม5224 ระเบียบวิธวี จิ ยั ธุรกิจ
Business Research Methodology
บม5225 นโยบายธุรกิจ
Business Policy

3
3

กลุ่มวิ ชาเลือก
การบัญชี (Accounting)
รหัส
รายวิชา
บม5321 ทฤษฎีการบัญชีชนสู
ั ง
Advanced Accounting Theory
บม5322 การบัญชีเพือการจัดการชันสูง
Advanced Managerial Accounting
บม5323 การวางระบบบัญชีเฉพาะกิจการ
Institutional Accounting System Design
ั
บม5324 การรายงานทางการเงินและปญหา
Financial Reporting and Problems
บม5325 สัมมนาการบัญชี
Seminar in Accounting

หน่วยกิต
3

ภาค/เกรด

3
3
3
3

การเงิ น (Finance)
รหัส
รายวิชา
บม5421 กลยุทธ์และนโยบายการเงิน
Financial Strategy and Policy
บม5422 การจัดการสถาบันการเงิน
Financial Institution Management
บม5423 การจัดการการเงินระหว่างประเทศ
International Financial Management
บม5424 การจัดการเครืองมือทางการเงิน
Financial Instruments Management
ั
บม5425 สัมมนาปญหาการเงิ
น
Seminar in Financial Problems

หน่วยกิต
3
3
3
3
3

ภาค/เกรด

การตลาด (Marketing)
รหัส
รายวิชา
บม5521 พฤติกรรมผูบ้ ริโภค
Consumer Behaviour
บม5522 การจัดการการจําหน่ าย
Distribution Management
บม5523 การจัดการการโฆษณาและส่งเสริมการขาย
Advertising and Sales Promotion Management
บม5524 การจัดการการส่งออก
Export Management
บม5525 การวิจยั ตลาด
Marketing Research
บม5526 สัมมนาทางการตลาด
Seminar in Marketing

หน่วยกิต
3

ภาค/เกรด

3
3
3
3
3

การจัดการ (Management)
รหัส
รายวิชา
บม5621 การออกแบบองค์การ
Organization Design
บม5622 การพัฒนาองค์การ
Organization Development
บม5623 การพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์
Human Resources Development
บม5624 การแรงงานสัมพันธ์
Labour Relationship
บม5625 ภาวะการเป็นผูน้ ํา
Leadership

หน่วยกิต
3

ภาค/เกรด

3
3
3
3
วิ ทยานิ พนธ์

รหัส
บม7000 วิทยานิพนธ์
Thesis

รายวิชา

หน่วยกิต
12

ภาค/เกรด

การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
รหัส
รายวิชา
บม6000 การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
Independent Study

หน่วยกิต
3

ภาค/เกรด

การสอบประมวลความรู้
รหัส
รายวิชา
บม8001 สอบประมวลความรูข้ อ้ เขียน
Written Comprehensive Examination
บม8002 สอบประมวลความรูป้ ากเปล่า
Oral Comprehensive Examination

หน่วยกิต
-

ภาค/เกรด

กลุ่มวิ ชาเสริ มพืนฐาน

รหัส
รายวิชา
บม5102 สถิตเิ พือวิจยั ทางสังคมศาสตร์
Statistics for Social Science Research
บม5106 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
English for Graduate School

หน่วยกิต
-

ภาค/เกรด

