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หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 

 
ช่ือหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ 
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Management Program in Entrepreneurship 
 
ช่ือปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : การจัดการมหาบัณฑิต (การเปนผูประกอบการ) 
 ชื่อยอ (ภาษาไทย)   : กจ.ม. (การเปนผูประกอบการ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Management (Entrepreneurship) 
 ชื่อยอ (ภาษาอังกฤษ)   : M.M. (Entrepreneurship) 
 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 คณะบริหารธุรกิจ  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ จัดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือผลิต
มหาบัณฑิตท่ีมีความรูความสามารถดานการจัดการและสามารถประยุกตงานดานธุรกิจ เพ่ิมความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม มีทักษะในการตัดสินใจในบทบาทของผูบริหารและผูประกอบการท่ีมีความทันสมัย มีจรรยาบรรณ
ในการดําเนินงานและเปนผูประกอบการท่ีมีความคิดสรางสรรคในการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชในการจัดการธุรกิจ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
ความสําคัญ 
 การศึกษาสาขาวิชาการจัดการในระดับบัณฑิตศึกษา นับวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนารากฐานทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมใหเกิดการสรางธุรกิจในระดับกลางและเล็ก
ในรูปแบบของ SMEs ตลอดจนในอนาคตประเทศไทยตองมีการสงเสริมใหเกิดการคาขายสินคาและบริการ ท่ีเปน
ศูนยกลางในภาคธุรกิจ ใหไดรับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้นผูท่ีมีความรูในการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรจึง
จะเปนผูท่ีจะนําธุรกิจใหประสบความสําเร็จได 
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรของประเทศในภาคธุรกิจ ไมวาจะเปน
ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจขามชาติท่ีจะชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามนโยบายของ
รัฐบาลจึงไดปรับปรุงหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2558 ในอันท่ีจะเสริมสรางบุคลากรภาคธุรกิจ 
ใหมีความรูความสามารถ มีทักษะในการดําเนินธุรกิจภายใตการแขงขันและการเจริญเติบโตของสภาพแวดลอมท้ัง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินงานองคการภายใตระบบเทคโนโลยีสมัยใหม โดยมีเปาหมาย
ใหมหาบัณฑิตมีความรูมีทักษะในการประกอบธุรกิจ อีกท้ังมีความคิดริเริ่มและมีการคิดวิเคราะหสถานการณทาง
ธุรกิจในองครวมตลอดจนมีความเปนผูนําและมีจรรยาบรรณในการดําเนินงาน 
 
วัตถุประสงคของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตผูประกอบการ สนองความตองการดานทรัพยากรกําลังคนสําหรับสังคม 
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 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการในปจจุบัน ใหมีศักยภาพในการท่ีจะแขงขันไดในอนาคต 
 3. เพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาและขยายองคความรูดานการเปนผูประกอบการ 
 4. เพ่ือใหบริการวิชาการ เชน การฝกอบรม การวิจัย หรือบริการท่ีปรึกษาแกหนวยงาน  ชุมชน และ
สังคม 
 
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันเสาร - วันอาทิตย   เวลา 09.00 – 19.00 น. 
 
คุณสมบัติของผูเขาศึกษา 
 1.  สําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาท่ีกระทรวงศึกษาธิการหรือสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร 
 2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีท่ีโทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ 
 3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย 
 4. ไมเปนคนวิกลจริต   
 5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห    
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ป  
 3.  ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ.  2556  ดังนี้ 

 1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล  แตละรายวิชาท่ีนักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล
และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามท่ีคณะท่ีรับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเปนหนาท่ีและความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูท่ีคณะท่ีรับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด 

 3. ทุกรายวิชาท่ีลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ท้ังหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนท่ีเพียงพอตามท่ีอาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์ไดรับ
การวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณีพิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เม่ือ
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาท่ีไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาท่ีและ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยท่ีปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรงัสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
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 5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการ
ตีพิมพหรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการ
ท่ีเปนท่ียอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการท่ีอยูใน
ฐานขอมูลของ Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการท่ีมีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท่ี
มีรายงานการประชุม (Proceeding) 

 6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับข้ัน (Letter Grades)  ท่ีมีคาระดับ
ข้ัน (Numeric Grades)  ดังตอไปนี้ 

    ระดับข้ัน   ความหมาย   คาระดับข้ัน (ตอหนึ่งหนวยกิต) 
     A     ดีเยี่ยม    4.0 
     B+     ดีมาก    3.5 
     B     ดี     3.0 
     C+     พอใช    2.5 
     C     ออนมาก   2.0 
     F     ตก     0.0 
 7.  สัญลักษณท่ีไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้ 
 S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับข้ันเปนท่ีนาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได 
 U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในข้ันไมเปนท่ีพอใจ และไมนับหนวยกิตให 
 W  หมายความวา ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใชเม่ือนักศึกษาเรียนวิชานั้นตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 
หรือเม่ือไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา 

 I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเม่ืออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผู อํานวยการหลักสูตรท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและ
ประเมินผลไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซ่ึงเปนสวนประกอบการศึกษา
รายวิชานั้นยังไมสมบูรณ เม่ือไดสัญลักษณ I  ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการ
ติดตออาจารยผูสอนหรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้น เพ่ือใหมีการวัดและ
ประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห ในกรณีท่ีมีเหตุอันควร อาจารยผูสอน 
หรือภาควิชาท่ีรับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได 
แตท้ังนี้ไมเกิน 2 สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป  เม่ือพนกําหนดดังกลาว
ยังไมสามารถวัดและประเมินผลได สัญลักษณ I  จะเปลี่ยนเปนระดับข้ัน F หรือ
สัญลักษณ U แลวแตกรณีทันที 

 IP  หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะ
รายวิชาท่ีมีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา 
สัญลักษณ IP จะถูกเปลี่ยนเม่ือการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด 
และมีการประเมินผลการศึกษาเปนระดับข้ัน หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี 
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เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1. แผน ก แบบ ก 2 
   1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบ

ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑอ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร 
และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา  

   1.2  ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   1.3  ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน  

     1.3.1 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีเปนท่ียอมรับโดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ 

     1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีอยูในฐานขอมูลของ 
Thai-Journal Citation\Index (TCI) หรือ 

     1.3.3 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนท่ียอมรับในสาขาวิชา หรือ 

     1.3.4 นําเสนอตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย 
หรือโปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่อง
จากการประชุมวิชาการ (Proceeding) 

   1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง 

 
 2. แผน ข 

    2.1  ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู 
ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ
มาตรฐานความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมท้ังเกณฑ
อ่ืนๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาท่ีจะรับปริญญา 

   2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
   2.3 ตีพิมพเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ 

ดังนี้ 
    ลักษณะท่ี 1  ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกสท่ีมีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอ
ตอท่ีประชุมวิชาการท้ังในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือ
โปสเตอร และบทความฉบับสมบรูณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการ (Proceeding) 

    ลักษณะท่ี 2  เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซ่ึง
เปนการนําเสนอผลงานศิลปะท่ีเปนผลงานวิชาการสูสาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานกอนการเผยแพรจาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซ่ึงประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทาง
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วิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบัน
รวมพิจารณาดวย 

        2.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาท่ีระบุใหงดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา      
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

 
โครงสรางหลักสูตร 
 1.  แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร 36  หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ      21 หนวยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก        3 หนวยกิต 
     4) วิทยานิพนธ       12 หนวยกิต 
 2. แผน ข (ศึกษารายวิชาแบบศึกษาคนควาอิสระ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร    36  หนวยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไมนับหนวยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ      21 หนวยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก       9 หนวยกิต 
     4) การศึกษาคนควาอิสระ     6 หนวยกิต 
     5) การสอบประมวลความรู    - หนวยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                        (ไมนับหนวยกิตรวม) 
 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของผูอํานวยการหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี ้
ENL  500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6) 
   (English for Graduate Studies) 
      
 2.  หมวดวิชาบังคับ   
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
MGT  632  การจัดการและพฤติกรรมองคการ      3(3-0-6)   
   (Management and Organization Behavior) 
MGT  633  การเงินและการบัญชีสําหรับผูประกอบการ    3(3-0-6) 
   (Entrepreneurial Finance and Accounting) 
MGT  634  การเปนผูประกอบการ        3(3-0-6)  
   (Entrepreneurship) 
MGT  636 วิธีวิจัยทางธุรกิจ          3(3-0-6) 
   (Business Research) 
MGT  639  การจัดการเชิงกลยุทธ         3(3-0-6)  
   (Strategic Management) 
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MKT  631  การจัดการการตลาด         3(3-0-6)  
   (Marketing Management) 
POM  631  การจัดการการดําเนินงาน        3(3-0-6)  
   (Operations Management) 
 
 3.  หมวดวิชาเลือก   
   แผน ก แบบ ก 2  ใหนักศึกษาเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต 
   แผน ข    ใหนักศึกษาเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 3 รายวิชา 9 หนวยกิต 
             จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
EBS  631  การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส       3(3-0-6)  
   (Electronic Commerce) 
HRM  631  การจดัการทรัพยากรมนุษย       3(3-0-6)  
   (Human Resource Management) 
MGT  631  กฎหมายธุรกิจ          3(3-0-6)  
   (Business Law) 
MGT  635  สัมมนาการเปนผูประกอบการ       3(3-0-6)  
   (Seminar in Entrepreneurship) 
MGT  637  การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ      3(3-0-6)  
   (International Business Management) 
MGT  638  การจดัการธุรกิจแฟรนไชน       3(3-0-6) 
   (Franchise Management) 
MGT  640  หัวขอพิเศษสําหรับการเปนผูประกอบการ    3(3-0-6) 
   (Special Topics in Entrepreneurship) 
MGT  641  การจัดการการจัดซ้ือและซัพพลายเชิงกลยุทธ   3(3-0-6)  
   (Strategic Purchasing and Supply Management) 
MGT  642  การจดัการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง    3(3-0-6) 
   (Innovation and Change Management)  
MGT  643  การจัดการความเสี่ยง         3(3-0-6) 
   (Risk Management)  
MKT  632  การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ     3(3-0-6) 
   (Integrated Marketing Communication)    
MKT  633    การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา     3(3-0-6)
   (Product and Brand Management) 
MKT  634    พฤติกรรมผูบริโภค         3(3-0-6) 
   (Consumer Behavior) 
 
 4.  วิทยานิพนธ (แผน ก) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)   
MME   696  การศึกษาคนควาอิสระ        6(0-18-9) 
   (Independent Study)  
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MME   697  การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examinations) 
MME   699  วิทยานิพนธ           12(0-36-18) 
   (Thesis) 
 
แผนการศึกษา    
 สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) 

ช้ันปท่ี 1 
ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL 500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
              (English for Graduate Studies) 
MGT 632 การจัดการและพฤติกรรมองคการ           3(3-0-6)   
   (Management and Organization  
              Behavior) 
MGT 636 วิธีวิจัยทางธุรกิจ               3(3-0-6) 
   (Business Research) 
MKT 631 การจัดการการตลาด         3(3-0-6)  
   (Marketing Management) 
POM 631 การจัดการการดําเนินงาน        3(3-0-6)  
   (Operations Management) 

รวม    12   หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
MGT 633 การเงินและการบัญชีสําหรับ                  3(3-0-6) 
             ผูประกอบการ 
  (Entrepreneurial Finance and  
             Accounting) 
MGT 634 การเปนผูประกอบการ         3(3-0-6)  
   (Entrepreneurship) 
MGT 639 การจัดการเชิงกลยุทธ             3(3-0-6)  
              (Strategic Management) 
MME 699 วิทยานิพนธ              6(0-18-9) 
   (Thesis) 
 

           รวม    15    หนวยกิต 
 
 
 

ช้ันปท่ี 2 
ภาคการศึกษาท่ี 1  

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
XXX ---  วิชาเลือก               3(3-0-6) 
              Elective Course 
MME 699 วิทยานิพนธ                             6(0-18-9) 
              (Thesis) 

      รวม     9    หนวยกิต 
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 สําหรับนักศึกษาแผน ข (ศึกษารายวิชาและศึกษาคนควาอิสระ)   
ช้ันปท่ี 1 

ภาคการศึกษาท่ี 1 ภาคการศึกษาท่ี 2 
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
ENL 500  ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
              (English for Graduate Studies) 
MGT 632 การจัดการและพฤติกรรมองคการ      3(3-0-6)   
   (Management and Organization  
              Behavior) 
MGT 636 วิธีวิจัยทางธุรกิจ          3(3-0-6) 
   (Business Research) 
MKT 631 การจัดการการตลาด            3(3-0-6)  
  (Marketing Management) 
POM 631 การจัดการการดําเนินงาน        3(3-0-6)  
  (Operations Management) 

รวม     15    หนวยกิต 

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
MGT 633 การเงินและการบัญชีสําหรับ                 3(3-0-6) 
              ผูประกอบการ 
   (Entrepreneurial Finance and  
              Accounting) 
MGT 634 การเปนผูประกอบการ         3(3-0-6)  
   (Entrepreneurship) 
MGT 639 การจัดการเชิงกลยุทธ         3(3-0-6)  
   (Strategic Management) 
XXX ---  วิชาเลือก (1)              3(3-0-6) 
              Elective Course (1) 
 

รวม     12    หนวยกิต 

 
ช้ันปท่ี 2 

ภาคการศึกษาท่ี 1  
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง) 
XXX ---    วิชาเลือก (2)          3(3-0-6) 
    Elective Course (2) 
XXX ---    วิชาเลือก (3)          3(3-0-6) 
    Elective Course (3) 
MME 696 การศึกษาคนควาอิสระ                      6(0-18-9) 
   (Independent Study)  
MME 697 การสอบประมวลความรู        0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examination) 

รวม     12    หนวยกิต 

 

 
คําอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน                                      (ไมนับหนวยกิตรวม) 
ENL  500   ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา      3(3-0-6)   
   (English for Graduate Studies) 
 พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนท่ีการพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพ่ือเสริม
ใหผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการท่ี
เปนทั้งศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้ง
หนังสือตําราท่ีเก่ียวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา 
 Develop English language skills with an emphasis on reading comprehension, and 
academic writing to supplement student’s ability to read and understand technical as well as 
non – technical English. Course materials will include newspaper and journal articles as well 
as textbooks which are relevant to student’s field of study. 
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 2. หมวดวิชาบังคับ  
MGT  632 การจัดการและพฤติกรรมองคการ      3(3-0-6)   
   (Management and Organization Behavior) 
 กระบวนการจัดการซ่ึงเก่ียวของกับ การวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ และ การควบคุม พฤติกรรม
ของคนท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม และ ระดับองคการ เชน การรับรู การเรียนรู การจูงใจ ภาวะผูนํา การสื่อสาร 
การทํางานเปนทีม วัฒนธรรมองคการ และ การเมืองในองคการ  
 Process of management including planning, organizing, directing, and controlling;  human 
behaviors in the individual, group, and organization levels such as perception, learning, 
motivation, leadership, communication, teamwork, organization culture and politics. 
 
MGT  633 การเงินและการบัญชีสําหรับผูประกอบการ   3(3-0-6) 
   (Entrepreneurial Finance and Accounting) 
 ความรูเบื้องตนทางการบัญชี ประโยชนของการบัญชี ลักษณะรายการทางการบัญชีท่ี เก่ียวของ 
สวนประกอบและความสําคัญของรายงานการเงินตางๆ เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
แนวความคิดเบื้องตนทางการจัดการทางการเงิน เชน การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน การบริหารเงินทุน
หมุนเวียน การวิเคราะหจุดคุมทุน การประมาณการกระแสเงินสด การบริหารความเสี่ยง การประเมินผลตอบแทน
ของโครงการ การจัดทําประมาณการทางการเงินโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 
 Basic accounting knowledge; usefulness of accounting; related accounting transactions; 
roles and elements of financial reporting including balance sheets, income statements and 
cash-flow statements; principles of financial management such as financial ratio analysis, 
working capital management, break-even analysis, cash flow projection, capital budgeting, risk 
management and creating a financial model by using computer application. 
 
MGT  634 การเปนผูประกอบการ        3(3-0-6)  
   (Entrepreneurship) 
 ความหมายและคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ กระบวนการในการประเมินแนว ความคิด 
แนวโนม และโอกาสในการทําธุรกิจ การประเมินตนเองสําหรับการเปนผูประกอบการ การประกอบธุรกิจโดยยึด
หลักธรรมา   ภิบาล และจริยธรรมสําหรับการเปนผูประกอบการ ความสําคัญ ประโยชน และ องคประกอบการ
เขียนแผนธุรกิจ ซ่ึงประกอบไปดวยการวิเคราะหสถานการณ แผนการตลาด แผนการดําเนินงาน แผนจัดการและ
กําลังคน และแผนการเงิน  
 The definitions and characteristics of entrepreneurs; process for evaluating business 
ideas, trends and opportunities; self-assessment for entrepreneurship; good governance in 
managing business and ethics for entrepreneurs; developing skills in preparing business plans 
consisting of situational analysis, marketing, operations, management and human resource, and 
financial plans. 
 
MGT  636 วิธีวิจัยทางธุรกิจ          3(3-0-6) 
   (Business Research) 
 ความหมายประเภทของการวจิัย ประโยชนของการวิจัย ระเบียบวิธีวจิยั การออกแบบการวิจัย การ 
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กําหนดปญหาในการวิจัย การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ การตั้งตัวแปรและสมมติฐาน การกําหนดประชากรและ
กลุมตัวอยาง การเก็บรวมรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การประเมินการวิจัย และ
จริยธรรมในการทําการวจิัย 
 The definitions, types and benefits of research; research methodology; research design; 
research problems; literature reviews; use of statistics tool in research methodology; preparing 
research proposal; research evaluation and research ethics. 
 
MGT  639 การจัดการเชิงกลยุทธ        3(3-0-6)  
   (Strategic Management) 
 ลักษณะท่ัวไปของการจัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน การวิเคราะห
สถานการณ กลยุทธระดับบริษัท กลยุทธระดับธุรกิจ กลยุทธระดับหนาท่ี สภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมและกล
ยุทธการแขงขัน การนํากลยุทธไปปฏิบัติ การควบคุมและการประเมินกลยุทธ การวิเคราะหกรณีศึกษาและ
สถานการณเชิงกลยุทธ 
 Nature of strategic management; external and internal environmental analysis; 
situational analysis; corporate-level strategy; business-level strategy; functional-level strategy; 
industry environment and competitive strategy; strategy implementation; strategy control and 
evaluation; and analyzing strategic situations and cases. 
 
MKT  631 การจัดการการตลาด         3(3-0-6)  
   (Marketing Management) 
 ความหมาย แนวความคิดและองคประกอบของการจัดการทางการตลาด การวิเคราะหสถานการณ การ
แบงสวนตลาด การกําหนดกลุมเปาหมาย การกําหนดตําแหนงทางการตลาด การวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภค การ
วิเคราะหคูแขงขัน กลยุทธดานผลิตภัณฑ ราคา ชองทางการจัดจําหนาย การสงเสริมการตลาด และการสื่อสาร
การตลาดแบบบูรณาการ 
 The definitions, concepts and elements of marketing management; situational analysis;  
marketing segmentation, targeting and positioning (STP); consumer behavior analysis; competitor 
analysis; strategies in product, price, place and promotion; and integrated marketing 
communication (IMC). 
 
POM  631 การจัดการการดําเนินงาน        3(3-0-6)  
   (Operations Management) 
 การจัดการการผลิตและการบริการ ซ่ึงประกอบดวย การออกแบบผลิตภัณฑและบริการ ระบบการผลิต
และการดําเนินงาน การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผนกระบวนการ การวางแผนทําเลท่ีตั้ง การวางผังการ
ผลิต  กลยุทธและการวางแผนการผลิตรวม  การจัดการวัสดุ  การจัดการโลจิสติกสและ หวงโซอุปทาน การจัด
ตารางการดําเนินงาน การจัดการโครงการ และ การจัดการและการควบคุมคุณภาพ 
 Production and operations management consisting of product and service design, 
production and operations system, capacity planning, process planning, factory location, plant 
layout, aggregate planning and strategies, materials management, logistics and supply chain 
management, work scheduling, project management and quality management and control. 
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 3. หมวดวิชาเลือก  
EBS  631 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส       3(3-0-6)  
   (Electronic Commerce) 
 รูปแบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหกรณีศึกษาในประเทศและตางประเทศ การสรางชุมชน
ทางอิเล็กทรอนิกส ความสัมพันธของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการจัดการโซอุปทาน  กฎหมายของทองถ่ิน
และของนานาชาติ กลยุทธและปจจัยท่ีนําไปสูความสําเร็จ การโฆษณา การจัดซ้ือ ระบบ/วิธีการชําระเงิน การสง
สินคา เทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ ระบบรักษาความปลอดภัย การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (อีดีไอ) 
ระบบโลจิสติกส การทําโครงการเปนกลุมเพ่ือศึกษาและใหคําแนะนําแกธุรกิจจริงในการลงทุนดานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  
 Electronic commerce models; analysis of local and international cases; building 
electronic communities; relationships of electronic commerce and supply chain management; 
strategies and factors leading to e-commerce success; local and international legal issues; 
technologies and tools such as security systems, electronic data interchange, logistics systems.  
A group project to perform a study and recommendation on a real business entity of choice to 
embark on the e-commerce journey is a major component of this course.  
 
HRM  631 การจัดการทรัพยากรมนุษย       3(3-0-6)  
   (Human Resource Management) 
 ประวัติความเปนมา ทฤษฎี หลักการ ขอบเขตและข้ันตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย  ไดแก การ
วางแผนกําลังคน การวิเคราะหงาน การสรรหาและคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการคาจาง
เงินเดือน การพัฒนาและฝกอบรม การจัดสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูล การธํารงรักษาบุคคล การรักษา
ระเบียบวินัย การพนจากงานและแรงงานสัมพันธ 
 History, theories, principles, scopes and processes of human resource management 
including human resource planning, job analysis, recruitment and selection, performance 
appraisal, wage and salary management, training and development, welfare and fringe benefits, 
maintenance of human resources, disciplines, termination and labor relations. 
 
MGT  631 กฎหมายธุรกิจ          3(3-0-6)  
   (Business Law) 
 ลักษณะและวัตถุประสงคของรูปแบบองคการธุรกิจท่ีสําคัญ ไดแก หางหุนสวน บริษัท บริษัทมหาชน 
วิธีการจัดการการเพ่ิมทุนและลดทุน การออกหุนกู การเลิกกิจการ การควบกิจการ ลมละลาย การขอฟนฟูกิจการ 
บทบาทสถาบันการเงินเอกชนและตลาดหลักทรัพย กฎหมายท่ีเก่ียวกับองคการธุรกิจท่ีสําคัญ เชน การเจรจาธุรกิจ
และการรางสัญญา การระงับขอพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ กฎหมายการแขงขันทางการคา กฎหมาย
เก่ียวกับอุตสาหกรรม กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายเก่ียวกับกลุมเศรษฐกิจการคา กฎหมายการคาและความ
รวมมือในอาเซียน และแนวโนมความตกลงระหวางประเทศในอนาคต 
 Characteristics and objectives of business patterns including partnership, companies, and 
public companies; increases and reductions of capital, debentures, dissolution, amalgamation,  
bankruptcy, and revive a business; roles of financial institutions, commercial banks and 
securities exchanges; laws concerning business organizations such as business negotiation and 
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contract drafting, settlement of commercial disputes and arbitration, trade competition, 
industrial law, consumer protection law, economic international trade law, Asian Trade Law, and 
future trends on the conclusion of international agreements. 
 
MGT  635 สัมมนาการเปนผูประกอบการ      3(3-0-6)  
   (Seminar in Entrepreneurship) 
 ประเด็นท่ีนาสนใจในปจจุบันท่ีเก่ียวของกับการเปนผูประกอบการและหัวขอท่ีเก่ียวของโดยใหความสําคัญ
กับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ ธุรกิจ SMEs  
 Current issues in entrepreneurship and related fields with the focus on small and 
medium enterprises (SMEs). 
 
MGT  637 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ      3(3-0-6)  
   (International Business Management) 
 สภาพแวดลอมในการทําธุรกิจระหวางประเทศ ทางดานวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี 
และการแขงขัน แนวคิดและรูปแบบในการประกอบธุรกิจระหวางประเทศ การจัดการดานการตลาด บุคลากร 
การเงินและการดําเนินงานธุรกิจระหวางประเทศ 
 Environments in managing international business concerning culture, economics, social, 
politics and competition; concepts and patterns in managing international business such as 
marketing management, human resource management, financial management and operations 
management. 
 
MGT  638 การจัดการธุรกิจแฟรนไชน       3(3-0-6) 
   (Franchise Management) 
 ความรูเบื้องตนของการจัดการธุรกิจแฟรนไชน หลักการตลาดของแฟรนไชน การดําเนินธุรกิจแบบแฟรน
ไชน และกฎหมายและระบบภาษีท่ีเก่ียวของกับธุรกิจแฟรนไชน และประสบการณจริงของผูประกอบการธุรกิจแฟ
รนไชส 
 Franchise management including marketing, operating, taxes, and law in the franchise 
business; and real experience from franchisors. 
 
MGT  640 หัวขอพิเศษสําหรับการเปนผูประกอบการ    3(3-0-6) 
   (Special Topics in Entrepreneurship) 
 หัวขอพิเศษท่ีนาสนใจสําหรับการเปนผูประกอบการ โดยไดรับการเห็นชอบจากผูอํานวยการหลักสูตร 
 Special topics in entrepreneurship and related fields consent by director of the program.  
 
MGT  641 การจัดการการจัดซ้ือและซัพพลายเชิงกลยุทธ   3(3-0-6)  
   (Strategic Purchasing and Supply Management) 
 ความสําคัญ มิติตาง ๆ ของการจัดหาจัดซ้ือ และผลกระทบของสภาพแวดลอมของบริษัทท่ีมีตอการจัดหา
จัดซ้ือ ความสัมพันธการจัดหาจัดซ้ือท่ีมีตอหนาท่ีตางๆ ภายในบริษัท การพัฒนากลยุทธของการจัดหาจัดซ้ือเพ่ือให
เหมาะสมกับผลิตภัณฑและบริการในรูปแบบตางๆ การประเมินและคัดเลือกผูขายวัตถุดิบเพ่ือพิจารณาใหเปน
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หุนสวนท่ีสําคัญของบริษัท การพิจารณาและเจรจาตอรองเพ่ือใหไดขอเสนอท่ีดีท่ีสุดและศึกษาถึงเทคนิตการเจรจา
ตอรองอยางมืออาชีพ 
 The impact of corporate environment on the purchasing and supply function of an 
enterprise and to show how this function interrelates with the rest of the organization; to 
determine and specify all the different dimensions of what enterprises need to purchase; to 
develop supply strategies for a company’s different categories of products and services; to 
appraise suppliers for purpose of short-listing them as viable business partners; to best obtain 
and select offers from suppliers and being able to negotiate the best possible deals with 
suppliers; and to prepare for, and conduct, a negotiation in a professional way. 
 
MGT  642 การจัดการนวัตกรรมและการเปล่ียนแปลง    3(3-0-6)  
   (Innovation and Change Management) 
 แนวความคิด กระบวนการ รูปแบบของนวัตกรรมตลอดจนบทบาทของผูบริหารในการเปนผูนําในการ
กําหนดนวัตกรรมสําหรับองคการ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี เพ่ือใหผูศึกษาสามารถเปนผูนําในการสรางนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองคการ รวมถึงการศึกษา
การจัดการความรู การสรางองคการเพ่ือการพัฒนาขอมูลและใชขอมูลเพ่ือเปนความรูสําหรับการทํางาน และทําให
เกิดองคการแหงการเรียนรูอยางมีประสิทธิผล 
 The concept of innovation, innovation development process, type of innovation, 
influence of changing economic, social, political and technological environments on  
organizational change;  knowledge management with an end to develop an effective learning 
organization. 
 
MGT  643 การจัดการความเส่ียง        3(3-0-6)  
   (Risk Management) 
 เทคนิค วิธีการ และรูปแบบในการประเมินและจัดการความเสี่ยงท่ีใชในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก 
เพ่ือลด ควบคุม และสื่อสารเก่ียวกับความเสี่ยง รวมท้ังแนะนํารูปแบบในการจัดการความเสี่ยงท่ีหลากหลาย โดย
แนะนําถึงกลยุทธสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจเพ่ือเพ่ิมมูลคาของ
กิจการ และแนะนําถึงแนวคิดและรูปแบบของการจัดการความเสี่ยงแบบท่ัวท้ังองคกรซ่ึงบูรณาการความเสี่ยงท้ัง
ดานการเงิน  กลยุทธ และการดําเนินการ 
 Risk assessment and management techniques, methods, and models used in SMEs to 
minimize, control and communicate risks, including conducting various risk management 
protocols.This course introduces strategies that SMEs employ to enhance corporate value 
through their risk management function. The course presents the Enterprise Risk Management 
(ERM) concept and framework which integrates financial, strategic and operational risks. 
 
MKT  632 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ     3(3-0-6) 
   (Integrated Marketing Communication)   
 ภาพรวมของการจัดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในฐานะท่ีเปนสวนหนึ่งของสวนประสม
การตลาด คุณประโยชนของการสื่อสารทางการตลาด จนถึงการนํามาใชอยางบูรณาการกันของการโฆษณา การ
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ขายโดยพนักงานขาย การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ ศึกษาเทคนิคและวิธีการท่ีใชในกระบวนการ
ติดตอสื่อสาร 
 Management of the overall promotional effort as part of the marketing mix, special 
emphasis on the integration and coordination of advertising, personal selling, sales promotion 
and public relations. detailed examination of techniques and procedures used in the 
communication process. 
 
MKT  633   การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา     3(3-0-6)
    (Product and Brand Management) 
 ขอบเขตและแนวความคิดเก่ียวกับตราสินคา และการจัดการตราสินคาในฐานะท่ีตราสินคาเปนสินทรัพย
ของธุรกิจ ความสําคัญเก่ียวกับการจัดการตราสินคา ระบุและกําหนดตําแหนงและคุณคาตราสินคา การวางแผน
และการดําเนินงานตามโปรแกรมเพ่ือการจัดการตราสินคา การวัดและประเมินผลเก่ียวกับตราสินคา ตลอดจนการ
สรางคุณคาตราสินคาใหเติบโตและยั่งยืน 
 Concept of brand and brand management as an asset of business, important of brand 
management, identify and establishing brand positioning and values, planning and 
implementing brand marketing programs, measuring and interpreting brand performance and 
growing and sustaining brand equity. 
 
MKT  634  พฤติกรรมผูบริโภค         3(3-0-6) 
   (Consumer Behavior) 
 พฤติกรรมผูบริโภค เพ่ือใหเกิดความเขาใจและสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของผูบริโภคได ศึกษาวิธีการ 
เทคนิค และขอสรุปท่ีไดจากการวิจัยทางสังคมวิทยามาใชประโยชนตอการเขาใจซ้ือของผูซ้ือ และเขาใจถึงมูลเหตุ
จูงใจในการซ้ือท้ังทางตรงและทางออม ตลอดจนถึงศึกษาพฤติกรรมการซ้ือของผูบริโภค อิทธิพลของเครื่องหมาย
การคาและวงจรของผลิตภัณฑสินคา 
 Consumer behavior aims to understanding and forecasting consumer behavior. The 
course studies procedure, technique and summarized social research concerning buyer behavior 
to understand direct and indirect buying motives including buying process, effects to trade mark 
and product life cycle. 
 
 4.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ (Thesis and Independent Study) 
MME  696 การศึกษาคนควาอิสระ        6(0-18-9) 
   (Independent Study) 
 การวิจัยหรือการเขียนแผนธุรกิจสําหรับนักศึกษาแผน ข. โดยใหนักศึกษาเลือกหัวขอท่ีสนใจและมีความ
เชี่ยวชาญ ภายใตการใหแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษา  
 Business plan or research for plan B students with the selected topic pertaining to 
his/her area of specialization under advisor’s supervision and guidance. 
 
MME  697 การสอบประมวลความรู                  0(0-0-0)  
   (Comprehensive Examinations) 
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   วิชาบังคับกอน ศึกษาในหมวดวิชาบังคับใหครบถวนหรือโดยความเห็นชอบจากอาจารยผูสอน 
   Prerequisite  Completed all required core courses or consent of instructor 
   Comprehensive Examination : S/U graded 
 
MME  699 วิทยานิพนธ                  12(0-36-18)  
   (Thesis) 
 การวิจัยสําหรับนักศึกษาแผน ก (แบบ ก 2) โดยใหนักศึกษาเลือกหัวขอท่ีสนใจและมีความเชี่ยวชาญ 
ภายใตการใหแนะนําของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ 
 Thesis research for plan A students with the selected topic pertaining to his/her area of 
specialization under thesis committee’s supervision and guidance. 
 
ขอกําหนดเกี่ยวกับการทําการศึกษาคนควาอิสระหรือดุษฎีนิพนธ  
 1. คําอธิบายโดยยอ 
   1.1  การศึกษาคนควาอิสระ นักศึกษาสามารถเลือกทําวิจัยท่ีเก่ียวของกับการเปนผูประกอบการ 
          หรือ เขียนแผนธุรกิจ 
   1.2 วิทยานิพนธ นักศึกษาตองทําวิจัยในหัวขอท่ีเก่ียวของกับการเปนผูประกอบการ 
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู 
   2.1  นักศึกษาไดเขาใจอยางลึกซ้ึงและเปนผูเชี่ยวชาญในหัวขอท่ีเลือกทําวิจัยหรือแผนธุรกิจ 
   2.2  นักศึกษาตองสามารถวิเคราะห วิจารณงานท่ีใกลเคียงกับหัวขอของนักศึกษาได 
 3. ชวงเวลา 
   3.1  การศึกษาคนควาอิสระ ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 
   3.2  วิทยานิพนธ ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปท่ี 1 และ ภาคการศึกษาท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 
 4. จํานวนหนวยกิต 
   4.1  การศึกษาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต 
   4.2  วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต 
 5. การเตรียมการ 
   5.1 นักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอวิจัย/แผนธุรกิจท่ีนักศึกษาสนใจและมีความถนัด 

   5.2 นักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ โดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูอํานวยการหลักสูตร 

   5.3 นักศึกษาจะตองเขาพบอาจารย ท่ีปรึกษาอยางสมํ่าเสมอเพ่ือขอคําปรึกษาเก่ียวกับ
วิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ 

   5.4 อาจารยท่ีปรึกษาตองจัดเวลาใหนักศึกษาไดเขาพบอยางสมํ่าเสมอ 
 6.กระบวนการประเมินผล 

   6.1 เปนไปตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2556 

   6.2  ผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ อยางนอย 2 ครั้ง 
   6.3  ไดรับการอนุมัติใหผานการปองกันวิทยานิพนธจากคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 
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อาชีพท่ีสามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา 
 1. การเปนเจาของธุรกิจ 
 2. พนักงานบริษัทเอกชน 
 3. การประกอบอาชีพอิสระประเภทการผลิต  
 4. การประกอบอาชีพอิสระประเภทการบริการ  
 5. การประกอบอาชีพอิสระประเภทซ้ือมาขายไป 
 6. ท่ีปรึกษาธุรกิจ SMEs และบริษัทเอกชน 
 
สถานท่ีติดตอ 
คณะบริหารธุรกิจ   ชั้น 3  อาคารประสิทธิรัตน (ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
     โทร 02-997 2200 ตอ 1057 
     www.rsu.ac.th/business     
     e-mail: nakamol@rsu.ac.th หรือ nakamol.c@rsu.ac.th 
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