
Tentative MBA Class Schedule English Program 2.2021 

Dear all students, 

MBA will be set the class schedule 2/2021. Students can be request to open the additional subject and class 

will be set according to Tri-semester schedule. Please send the details of name and surname of student, student ID, 

area of study, subject number, subject name, ID LINE by yourself to teetima_p@yahoo.com within 17-30 September 

2021  

The subject will provide upon the students request with minimum 10 students. Student must register for the 

request subject, in case of any cancellation, student will not be able to request for any additional subjects. Thus, all 

students are kindly reading carefully about details of courses. For more information about MBA curriculum, tri-

semester schedule, course number, course name and courses explanation, please access to www.mba.siam.edu  

BMA course (tentative) will open the following: 

Core course 

500-610 Marketing Management 

500-613 Strategic Management  

700-111 Research Methodology 

Selective core course 

 500-623 Design Thinking and Innovation 

 700-201 English for Graduate Study  

Elective course 

 501-617 Service Marketing Strategies 

 502-630 Personal Wealth Management 

 503-615 Negotiation and Conflict Management   

 504-610 International Accounting 

Course to be taken at the end of study plan 

500-631 Independent Study 

 

Student can request to open the subject during 17-30 Sep 2021 

Online registration period 15-24 Dec 2021 

Increase or decrease subjects 4-11 Jan 2022 

Class begins on 4 Jan 2022 

Midterm Examination 22-28 Feb 2022 

Final Examination 19-25 April 2022 

MBA reserves the right to increase or decrease subjects 

MBA will be close the subjects that registered less than 10 students 

 



การขอเปิดวิชาหลกัสูตร MBA ภาค 2/2021 (มกราคม-เมษายน 2022) 

ถึงนกัศึกษาหลกัสูตรภาษาไทยทุกท่าน, 

 MBA ก าลงัจะจดัตารางสอนภาค 2/2021 และจะเปิดให้นกัศึกษาเขียนค าร้องขอเปิดรายวิชาเพิ่มเติม ซ่ึงตารางสอนจะจดัตามตาราง tri-semester โดยนกัศึกษาสามารถ
เขียนค าร้องดว้ยการระบุรายละเอียดเก่ียวกบั ช่ือและนามสกุลนกัศึกษา, รหัสนกัศึกษา, สาขาวิชา, รหัสวิชา, ช่ือวิชา, หมายเลขโทรศพัท์, ไอดีไลน์ ส่งรายละเอียดดว้ยนกัศึกษาเอง 
(ไม่ต้องส่งแทนเพื่อน) มาท่ี teetima_p@yahoo.com ระหว่างวนัท่ี 17-30 กันยายน 2021 ส าหรับวิชาท่ีเปิดจะต้องมีนักศึกษาร้องขอไม่น้อยกว่า 10 คน และนักศึกษาจะตอ้ง
ลงทะเบียนตามท่ีนกัศึกษาเขียนค าร้อง หากนกัศึกษายกเลิกวิชาท่ีร้องขอ นกัศึกษาจะไม่สามารถเขียนค าร้องขอเปิดรายวิชาไดอี้ก ดงันั้นขอใหน้กัศึกษาทุกท่านดูรายละเอียดของวิชา
อยา่งรอบคอบ ส าหรับรายละเอียดของหลกัสูตร MBA, ตาราง Tri-semester, รหสัวิชา, ช่ือวิชา, ค าอธิบายรายวิชาต่าง ๆ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ mba.siam.edu 

  ส าหรับวิชาภาคภาษาไทยท่ีเปิดเบ้ืองตน้มีดงัน้ี 

วชิาแกน 

500-610 การจดัการการตลาด 

500-611 การจดัการการเงิน 

700-111 ระเบียบวิธีวิจยั 

วชิาแกนเลือก 

500-615 หลกัการจดัการ 

500-618 การจดัการเทคโนโลยแีละระบบสารสนเทศ 

700-201 ภาษาองักฤษพื้นฐานส าหรับบณัฑิตศึกษา 

วชิาเลือก  

 501-611 การตลาดระหวา่งประเทศ 

502-614 การเงินธุรกิจประยกุต ์

503-615 การเจรจาต่อรองและการจดัการความขดัแยง้ 

509-610 การประกอบการและนวตักรรมธุรกิจ 

วชิาที่เรียนหลงัเรียนรายวชิาตามแผนการศึกษา 

500-631 การคน้ควา้อิสระ 

นกัศึกษาสามารถเขียนค าร้องขอเปิดรายวิชา 17-30 กนัยายน 2564 

ลงทะเบียนออนไลน ์15-24 ธนัวาคม 2564 

เพิ่มหรือถอนรายวิชา 4-11 มกราคม 2565 

เปิดเทอม 4 มกราคม 2565 

สอบกลางภาค 22-28 มกราคม 2565 

สอบปลายภาค 19-25 เมษายน 2565 

ทางหลกัสูตรขอสงวนสิทธ์ิในการเพิ่มหรือลดรายวิชา 

ทางหลกัสูตรขอปิดวิชาท่ีมีนกัศึกษาลงทะเบียนนอ้ยกวา่ 10 คน 


