
                     
                                      

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา ( 30 หน่วยกิต )

ข. วทิยานิพนธ์ ( 12 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา ( ไม่นับหน่วยกิต )

( 42  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 5 ชุดวชิา

   บังคับ 4 ชุดวชิา

32735

32736

32737

32738

   วชิาเอกการตลาด

32714

32739

   วชิาเอกการเงินและการบัญชี

32740

32744

   วชิาเอกการบริการ

32745

32746

ข. วทิยานิพนธ์ 1 ชุดวชิา

32716

1 ชุดวชิา

32747

หมายเหตุ

   และเลอืก 1 ชุดวชิา จากชุดวชิาตอ่ไปน้ีตามความถนัดและความสนใจเพ่ือให้ความรูค้วามช านาญเฉพาะทาง และภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา

พฤติกรรมผู้บริโภคและการส่ือสารการตลาด

การสร้างตราและการจดัการซัพพลายเชน

การเป็นผู้ประกอบการในธรุกจิการบริการ

นวตักรรมการบริการ

เปน็การสัมมนาเข้มที่เนน้การฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดเปน็หนว่ยกิตสะสม

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนและเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

การจดัการต้นทุนเชงิกลยทุธแ์ละการวางแผนภาษีอากร

การจดัการการเงินขั้นสูงและการวเิคราะห์หลักทรัพย์

วทิยานิพนธ์

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการตลาด การเงินและการบัญช ีและการบริการ *

การจดัการการตลาดและการบัญชเีพื่อการจดัการ

 : บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต (การจดัการธรุกจิและการบริการ)

   Master of Business Administration (Business and Hospitality Management)

 : บธ.ม. (การจดัการธรุกจิและการบริการ)

   M.B.A. (Business and Hospitality Management)

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาอื่นที่สภามหาวทิยาลัย      

       รับรอง

   2) มคีะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 และ

   3) มคีวามรู้ภาษาองักฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้ โดยมหีลักฐานแสดงประกอบ 

 : 1. ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1) และ 3) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 สาขาวชิาวทิยาการจดัการอาจรับเขา้เรียนได้

       หากมปีระสบการณ์ในการท างานและมคีวามช านาญในงานไมน่้อยกวา่ 2 ปี

   2. ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1)-3) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย

       เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้เจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษใน

       การกระท าจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพ

       การเป็นนักศึกษา

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละการจดัการการด าเนินงาน

การวจิยัธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ

การจดัการการเงินและการจดัการเชงิกลยทุธ์

                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช
                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร

 : แผน ก แบบ ก 2

 : บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการธรุกจิและการบริการ

  Master of Business Administration Program in Business and Hospitality Management



                     
                                      

แผน/แบบการศึกษา

ชื่อหลกัสตูร

ชื่อเตม็ปริญญาบัตร

ชื่อยอ่ปริญญาบัตร

คุณสมบัตผู้ิสมัคร

หมายเหตุ

โครงสร้างของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา ( 36 หน่วยกิต )

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ 1 ชุดวชิา ( 6 หน่วยกิต )

1 ชุดวชิา ( ไม่นับหน่วยกิต )

( 42  หน่วยกิต )

รายละเอียดของหลกัสตูร

ก. หมวดวชิาเฉพาะ 6 ชุดวชิา

   บังคับ 4 ชุดวชิา

32735

32736

32737

32738

   วชิาเอกการตลาด

32714

32739

   วชิาเอกการเงินและการบัญชี

32740

32744

   วชิาเอกการบริการ

32745

32746

ข. การศึกษาค้นควา้อิสระ 1 ชุดวชิา

32717

1 ชุดวชิา

32747

หมายเหตุ

นวตักรรมการบริการ

* นกัศึกษาต้องลงทะเบยีนและเข้ารับการสัมมนาเข้มเสริมชุดวชิาดังกล่าวในภาคการศึกษาสุดทา้ยก่อนจบการศึกษาเทา่นัน้

Last Updated: 10-January-2018

                                    รายงานโครงสร้างหลักสูตร
                              มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช

   และเลอืก 2 ชุดวชิา จากวชิาเอกใดวชิาเอกหน่ึงตามความถนัดและความสนใจเพ่ือให้ความรูค้วามช านาญเฉพาะทาง และภายใตก้ารแนะน าของอาจารยท์ี่ปรึกษา

พฤติกรรมผู้บริโภคและการส่ือสารการตลาด

การศึกษาค้นควา้อสิระ

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

การอบรมเขม้เสริมประสบการณ์มหาบัณฑิตการตลาด การเงินและการบัญช ีและการบริการ *

เปน็การสัมมนาเข้มที่เนน้การฝึกปฏบิติัเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ โดยมีการประเมินผล

การสัมมนาเข้ม (มีค่าเทยีบเทา่ 6 หนว่ยกิต) แต่ไม่น าผลมาคิดเปน็หนว่ยกิตสะสม

การจดัการต้นทุนเชงิกลยทุธแ์ละการวางแผนภาษีอากร

การจดัการการเงินขั้นสูงและการวเิคราะห์หลักทรัพย์

การเป็นผู้ประกอบการในธรุกจิการบริการ

 : บธ.ม. (การจดัการธรุกจิและการบริการ)

   M.B.A. (Business and Hospitality Management)

 : 1) ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาใดสาขาหนึ่ง จากมหาวทิยาลัยหรือสถาบันอดุมศึกษาอื่นที่สภามหาวทิยาลัย      

       รับรอง

   2) มคีะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีไมต่่ ากวา่ 2.50 และ

   3) มคีวามรู้ภาษาองักฤษในระดับที่สามารถศึกษาเอกสารทางวชิาการได้ โดยมหีลักฐานแสดงประกอบ 

 : 1. ผู้มคุีณสมบัติครบถว้นตามขอ้ 1) และ 3) แต่ได้คะแนนเฉล่ียระดับปริญญาตรีต่ ากวา่ 2.50 สาขาวชิาวทิยาการจดัการอาจรับเขา้เรียนได้

       หากมปีระสบการณ์ในการท างานและมคีวามช านาญในงานไมน่้อยกวา่ 2 ปี

   2. ผู้ที่มคุีณสมบัติตามขอ้ 1)-3) ต้องไมเ่ป็นโรคที่เป็นอปุสรรคต่อการศึกษาหรือเคยถกูถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวทิยาลัย

       เนื่องจากความประพฤติเส่ือมเสีย หากการกระท านั้นได้กระท าโดยมไิด้เจตนากระท าความผิดหรือกระท าโดยประมาท และลุแกโ่ทษใน

       การกระท าจะกลับเขา้ศึกษาใหมไ่ด้หากสภาวชิาการเห็นสมควรให้เขา้ศึกษา ทั้งนี้เมื่อพ้นก าหนด 5 ปี นับต้ังแต่วนัประกาศถอนสภาพ

       การเป็นนักศึกษา

ค. การอบรมเข้มเสริมประสบการณ์มหาบัณฑิต

รวมตลอดหลกัสตูรตอ้งศึกษาไม่น้อยกวา่

การจดัการทรัพยากรมนุษยแ์ละการจดัการการด าเนินงาน

การวจิยัธรุกจิและการวเิคราะห์เชงิปริมาณ

การจดัการการเงินและการจดัการเชงิกลยทุธ์

การจดัการการตลาดและการบัญชเีพื่อการจดัการ

การสร้างตราและการจดัการซัพพลายเชน

 : แผน ข

 : บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต แขนงวชิาการจดัการธรุกจิและการบริการ

  Master of Business Administration Program in Business and Hospitality Management

 : บริหารธรุกจิมหาบัณฑิต (การจดัการธรุกจิและการบริการ)

   Master of Business Administration (Business and Hospitality Management)


