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ชื่อหลักสูตร 
 ภาษาไทย   :  หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 
 ภาษาอังกฤษ  :  Master of Management Program in Entrepreneurship 
 
ชื่อปริญญา 
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)   : การจัดการมหาบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ) 
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   : กจ.ม. (การเป็นผู้ประกอบการ) 
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Management (Entrepreneurship) 
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.M. (Entrepreneurship) 
 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 
 คณะบริหารธุรกิจ  และบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ปรัชญา 
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จัดตั้งขึ้นโดยมีวั ตถุประสงค์เพ่ือผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการและสามารถประยุกต์งานด้านธุรกิจ เพ่ิมความสามารถในการ
ท างานเป็นทีม มีทักษะในการตัดสินใจในบทบาทของผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีความทันสมัย มีจรรยาบรรณ
ในการด าเนินงานและเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการธุรกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ความส าคัญ 
 การศึกษาสาขาวิชาการจัดการ  ในระดับบัณฑิตศึกษา  นับว่าเป็นหัวใจส าคัญของการพัฒนารากฐานทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน  รัฐบาลมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดการสร้างธุรกิ จในระดับกลางและ
เล็กในรูปแบบของ SMEs ตลอดจนในอนาคตประเทศไทยต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการค้าขายสินค้าและบริการ ที่
เป็นศูนย์กลางในภาคธุรกิจ ให้ได้รับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ในการจัดการธุรกิจแบบครบวงจร
จึงจะเป็นผู้ที่จะน าธุรกิจให้ประสบความส าเร็จได ้
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต  เล็งเห็นความส าคัญของบุคลากรของประเทศในภาคธุรกิจ   ไม่ว่าจะเป็น
ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจข้ามชาติที่จะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามนโยบายของ
รัฐบาลจึงได้ปรับปรุงหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 ในอันที่จะเสริมสร้างบุคลากรภาคธุรกิจ 
ให้มีความรู้ความสามารถ มีทักษะในการด าเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขันและการเจริญเติบโตของสภาพแวดล้อมทั้ง
ทางเศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินงานองค์การภายใต้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีเป้าหมาย
ให้มหาบัณฑิตมีความรู้มีทักษะในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งมีความคิดริเริ่มและมีการคิดวิเคราะห์สถานการณ์ทาง
ธุรกิจในองค์รวมตลอดจนมีความเป็นผู้น าและมีจรรยาบรรณในการด าเนินงาน 
 
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 
 1. เพ่ือผลิตผู้ประกอบการ สนองความต้องการด้านทรัพยากรก าลังคนส าหรับสังคม 
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 2. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในปัจจุบัน ให้มีศักยภาพในการที่จะแข่งขันได้ในอนาคต 
 3. เพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาและขยายองค์ความรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ 
 4. เพ่ือให้บริการวิชาการ เช่น การฝึกอบรม การวิจัย หรือบริการที่ปรึกษาแก่หน่วยงาน  ชุมชน และ
สังคม 
 
วัน-เวลาในการด าเนินการเรียนการสอน  
 เรียน  วันเสาร์ - วันอาทิตย์   เวลา 09.00 – 19.00 น. 
 
คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
 1.  ส าเร็จการศึกษาไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีจากสถาบันการศึกษาที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม หรือส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนรับรองและมีคุณสมบัติอ่ืนตามเกณฑ์ก าหนด
ของหลักสูตร 
 2. ไม่เคยเป็นผู้มีความประพฤติเสียหาย 
 3. ไม่เป็นคนวิกลจริต และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอ่ืนซึ่งสังคมรังเกียจ  
 4. เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต 
 
ระบบการจัดการศึกษา 
 1. ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์    
 2.  ระยะเวลาการศึกษา 2 ปี  
 3.  ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน 
 
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑ์ในการให้ระดับคะแนน (เกรด) 
 การวัดผล ให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  พ.ศ. 2559 
ดังนี้ 
 1. มหาวิทยาลัยด าเนินการวัดและประเมินผล แต่ละรายวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน การวัดผล

และประเมินผล อาจกระท าโดยการสอบหรือวิธีอ่ืน ตามที่คณะที่รับผิดชอบ รายวิชาจะก าหนดการ
สอบในแต่ละรายวิชาให้มีอย่างน้อยหนึ่งครั้ง 

 2. การวัดและประเมินผลเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้สอน หรือผู้ที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะก าหนด 

 3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาต้องมีเวลาศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือได้ท างานในรายวิชานั้น จนเป็นที่เพียงพอตามที่อาจารย์ผู้สอนก าหนด จึงจะมีสิทธิ์ได้รับ
การวัดและประเมินผล  เว้นแต่จะได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากคณบดี  เมื่อคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยเห็นว่าเวลาศึกษาที่ไม่ครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผู้นั้นมิได้ 

 4. การวัดผลการสอบประมวลความรู้   การสอบวัดคุณสมบัติ  และการสอบวิทยานิพนธ์ เป็นหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้อ านวยการหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา โดยจะต้องเป็นไปตามที่บัณฑิต
วิทยาลัยก าหนด 

 5. การวัดและประเมินผลในแต่ละรายวิชาให้ประเมินเป็นอักษรระดับขั้น (Letter Grades)  ที่มีค่าระดับ
ขั้น (Numeric Grades)  ดังต่อไปนี้ 
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    ระดับข้ัน  ความหมาย  ค่าระดับขั้น(ต่อหนึ่งหน่วยกิต) 
         A    ดีเยี่ยม   4.0 
           B+    ดีมาก   3.5 
         B    ดี    3.0 
         C+    พอใช้   2.5 
         C    อ่อนมาก  2.0 
          F    ตก    0.0 
 6. สัญลักษณ์ท่ีไม่มีค่าระดับ มีความหมายดังนี้ 
  S หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในระดับข้ันเป็นที่น่าพอใจและหน่วยกิตเป็นหน่วยกิตสะสมได้ 
  U หมายความว่า ผลการศึกษาอยู่ในขั้นไม่เป็นที่พอใจ และไม่นับหน่วยกิตให้ 
  W หมายความว่า ถอนหรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียน ใช้เมื่อนักศึกษาได้รับการอนุมัติให้ถอน

หรือยกเลิกการลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ตามความในข้อ 26.2.2  แห่งข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2559 หรือเมื่อ
ได้รับการอนุมัติให้ลาพักการศึกษา 

  I หมายความว่า การวัดและประเมินผลยังไม่สมบูรณ์ ใช้เมื่ออาจารย์ผู้สอน โดยความเห็นชอบ
ของผู้อ านวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรให้รอการวัดและ
ประเมินผลไว้ก่อน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนประกอบ
การศึกษารายวิชานั้นยังไม่สมบูรณ์ เมื่อได้สัญลักษณ์ I  ในรายวิชาใดนักศึกษา
ต้องด าเนินการติดต่ออาจารย์ผู้สอนหรือหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้น 
เพ่ือให้มีการวัดและประเมินผลเพ่ิมเติมภายในเวลา 3 สัปดาห์ ในกรณีที่มีเหตุ
อันควร อาจารย์ผู้สอน หรือหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตให้
ขยายก าหนดเวลาดังกล่าวได้ แต่ทั้งนี้ไม่เกิน 2 สัปดาห์แรกของภาคการศึกษา
ปกติถัดไป  เมื่อพ้นก าหนดดังกล่าวยังไม่สามารถวัดและประเมินผลได้ 
สัญลักษณ์ I  จะเปลี่ยนเป็นระดับขั้น F หรือสัญลักษณ์ U แล้วแต่กรณีทันท ี

  IP หมายความว่า การศึกษาในรายวิชานั้นยังไม่สิ้นสุด การให้สัญลักษณ์ IP จะกระท าได้เฉพาะ
รายวิชาวิทยานิพนธ์ วิชาการศึกษาค้นคว้าอิสระ หรือรายวิชาโครงงานที่มีการ
เรียนหรือปฎิบัติงานต่อเนื่องกันมากกว่าหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ์ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการ
ประเมินผลการศึกษาเป็นระดับข้ัน หรือสัญลักษณ์ S หรอื U ตามแต่กรณ ี

 
เกณฑ์การส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 
 1.  แผน ก แบบ ก 2 
  1.1 ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ ได้เสนอวิทยานิพนธ์และสอบผ่านการสอบ

ปากเปล่าขั้นสุดท้าย โดยคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์และต้องเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับ
ฟังได้ และได้สอบผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิต เรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ์อ่ืนๆ ครบถ้วนตาม
หลักสูตร และข้อ ก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  1.2 ได้ระดับแต้มคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
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  1.3 ผลงานวิทยานิพนธ์หรือส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ต้องได้รับการตีพิมพ์ หรืออย่างน้อยได้รับการ
ยอมรับให้ตี พิมพ์ในวารสารระดับชาติ  หรือระดับนานาชาติที่ มีคุณภาพตามประกาศ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการส าหรับการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ หรือน าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการโดยบทความที่น าเสนอฉบับ
สมบู รณ์  (Full Paper) ได้ รับการตี พิ ม พ์ ในรายงานสืบ เนื่ อ งจากการประชุ มวิช าการ 
(Proceedings) ดังกล่าว 

  1.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา          
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

  1.5 ไดด้ าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 
 2.  แผน ข 

  2.1  ได้ศึกษาและผ่านการวัดและประเมินผลรายวิชาต่างๆ  ได้สอบผ่านการสอบประมวลความรู้ด้วย
ข้อเขียน ได้เสนอรายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระและสอบผ่านการสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโดย
คณะกรรมการสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยเป็นระบบเปิดให้ผู้สนใจเข้ารับฟังได้ และได้สอบ
ผ่านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑ์อ่ืนๆครบถ้วนตามหลักสูตร และ
ข้อก าหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา 

  2.2 ได้ระดับแตม้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
  2.3 รายงานการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือส่วนหนึ่งของรายการการศึกษาค้นคว้าอิสระต้องได้รับการ

เผยแพร่ในลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่สืบค้นได้ใน 2 ลักษณะ 
    ลักษณะท่ี 1 ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการหรือสิ่งพิมพ์ทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ

อิเล็กทรอนิกส์ที่มีกรรมการภายนอกมาร่วมกลั่นกรอง (Peer Review) 
โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันร่วมเป็นกรรมการพิจารณาด้วย หรือ
น าเสนอต่อที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการน าเสนอผลงานแบบบรรยาย
หรือโปสเตอร์ และบทความฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์ในรายงาน
สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Proceedings) 

    ลักษณะที่ 2 เผยแพร่ผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง 
ซึ่งเป็นการน าเสนอผลงานศิลปะที่เป็นผลงานวิชาการสู่สาธารณะ โดยมี
กระบวนการพิจารณาคัดเลือกคุณภาพผลงานก่อนการเผยแพร่ จาก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงาน ซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาวิชาไม่ต่ ากว่า 3  คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบัน
ร่วมพิจารณาด้วย 

  2.4 ไม่อยู่ในระหว่างการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษา ที่ระบุให้งดการเสนอชื่อเพ่ือรับปริญญา         
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง 

  2.5  ได้ด าเนินการเพื่อขอรับปริญญาตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
 

โครงสร้างหลักสูตร 
 1.  แผน ก  แบบ ก  2 (ศึกษารายวิชาและท าวิทยานิพนธ์) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร 36  หน่วยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
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     2) หมวดวิชาบังคับ      21 หน่วยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก        3 หน่วยกิต 
     4) วิทยานิพนธ์       12 หน่วยกิต 
 2. แผน ข (ศึกษารายวิชาแบบศึกษาค้นคว้าอิสระ) หน่วยกิตตลอดหลักสูตร    36  หน่วยกิต 
     1) หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน   (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
     2) หมวดวิชาบังคับ      21 หน่วยกิต 
     3) หมวดวิชาเลือก       9 หน่วยกิต 
     4) การศึกษาคน้คว้าอิสระ     6 หน่วยกิต 
     5) การสอบประมวลความรู้    - หน่วยกิต 
 
รายวิชาในหลักสูตร     
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                        (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
  นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาเสริมพ้ืนฐาน ตามความเห็นของหัวหน้าหลักสูตรหรือ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษา
และผลการสอบคัดเลือก และไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตของหลักสูตร ส่วนการวัดผลรายวิชาเสริมพ้ืนฐานในระบบ 
S/U (พอใจ/ไม่พอใจ) มีดังต่อไปนี้ 
                 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENL 500 ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6) 
  (English for Graduate Studies)  
 
 2.   หมวดวิชาบังคับ 21 หน่วยกิต 
  นักศึกษาแผน ก แบบ ก2 และ แผน ข เรียนรายวิชาต่อไปนี้   
                 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MGT 601 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ       3(3-0-6)   
  (Management and Organization Behavior) 
MGT 602 การจัดการเชิงกลยุทธ์          3(3-0-6)  
  (Strategic Management) 
MGT 603 วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ         3(3-0-6) 
  (Business Research Methodology) 
MGT 604 การเป็นผู้ประกอบการและการวิเคราะห์แผนธุรกิจ   3(3-0-6)  
  (Entrepreneurship and Business Plan Analysis) 
MGT 605 การเงินและการบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ     3(3-0-6) 
  (Entrepreneurial Finance and Accounting) 
MKT 601 การจัดการการตลาด          3(3-0-6)  
  (Marketing Management) 
POM 601 การจัดการการด าเนินงาน         3(3-0-6)  
  (Operations Management) 
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 3.   หมวดวิชาเลือก   
  แผน ก แบบ ก 2 ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 1 รายวิชา 3 หน่วยกิต 
  แผน ข ให้นักศึกษาเลือกจากรายวิชาต่อไปนี้ จ านวน 3 รายวิชา 9 หน่วยกิต 
                 จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
DBS 611 การพาณิชย์ดิจิทัล          3(3-0-6)  
  (Digital Commerce) 
FIN 613  การจัดการความเสี่ยง          3(3-0-6) 
  (Risk Management)  
HRM 611 การจัดการทรัพยากรมนุษย ์        3(3-0-6)  
  (Human Resource Management) 
LSM 600 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน      3(3-0-6) 
  (Logistics and Supply Chain Management)  
LSM 618 กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา         3(3-0-6)  
  (Procurement and Sourcing Strategy) 
MGT 611 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ       3(3-0-6)  
  (International Business Management) 
MGT 613 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง     3(3-0-6) 
  (Innovation and Change Management)  
MKT 611    การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค       3(3-0-6) 
  (Consumer Behavior Analysis) 
MKT 612 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ      3(3-0-6) 
  (Integrated Marketing Communication)    
MKT 613    กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า       3(3-0-6) 
   (Product and Brand Strategy) 
MKT 615 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์        3(3-0-6) 
  (Franchise Management) 
MME 611 หัวข้อพิเศษส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ     3(3-0-6) 
  (Special Topics in Entrepreneurship) 
 
 4.  วิทยานิพนธ์ (แผน ก) / การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)   
MME  696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ         6(0-18-9) 
  (Independent Study)  
MME  697 การสอบประมวลความรู้         0(0-0-0) 
  (Comprehensive Examinations) 
MME  699 วิทยานิพนธ์            12(0-36-18) 
  (Thesis) 
 
 
 



Graduate School : Rangsit University  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัรังสิต 8 

แผนการศึกษา    
 ส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2  

ชั้นปีที่ 1 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENL 500  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา     3(3-0-6)* 
             (English for Graduate Studies) 
MGT 601 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ      3(3-0-6)   
   (Management and Organization Behavior) 
MGT 603 วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
   (Business Research Methodology) 
MKT 601 การจัดการการตลาด        3(3-0-6) 
             (Marketing Management) 
 
 
 
 

รวม    9   หน่วยกิต 
*  ไม่นับหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
POM 601 การจัดการการด าเนินงาน        3(3-0-6)  
   (Operations Management) 
MGT 605 การเงินและการบัญชีส าหรับ                 3(3-0-6) 
              ผู้ประกอบการ  
              (Entrepreneurial Finance and  
              Accounting) 
MGT 604 การเป็นผู้ประกอบการและ                   3(3-0-6) 
              การวิเคราะห์แผนธุรกจิ   
   (Entrepreneurship and  
              Business Plan Analysis) 
MGT 602 การจัดการเชิงกลยุทธ์         3(3-0-6)  
   (Strategic Management) 

           รวม    12    หน่วยกิต 

 
  

ชั้นปีที่ 2 
ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXX ---   วิชาเลือก                                    3(3-0-6) 
   (Elective Course) 
MME 699 วิทยานิพนธ ์                  6(0-18-9) 
              (Thesis)     

  รวม     9    หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MME 699 วิทยานิพนธ ์                  6(0-18-9) 
              (Thesis)     
 
 

  รวม     6    หน่วยกิต 
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 ส าหรับนักศึกษาแผน ข   
ชั้นปีที่ 1 

ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 
จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
ENL 500  ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา     3(3-0-6)* 
             (English for Graduate Studies) 
MGT 601 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ      3(3-0-6)   
   (Management and Organization Behavior) 
MGT 603 วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
   (Business Research Methodology) 
MKT 601 การจัดการการตลาด         3(3-0-6)  
             (Marketing Management) 
 
 
 
 

รวม  9    หน่วยกิต 
   * ไม่นับหน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
POM 601 การจัดการการด าเนินงาน        3(3-0-6)  
   (Operations Management) 
MGT 605 การเงินและการบัญชีส าหรับ                 3(3-0-6) 
              ผู้ประกอบการ 
   (Entrepreneurial Finance  
              and Accounting) 
MGT 604 การเป็นผู้ประกอบการและ                  3(3-0-6) 
              การวิเคราะห์แผนธุรกิจ 
   (Entrepreneurship and  
              Business Plan Analysis) 
MGT 602 การจัดการเชิงกลยุทธ์         3(3-0-6)  
   (Strategic Management) 

รวม    12    หน่วยกิต 

 
ชั้นปีที่ 2 

ภาคการศึกษาที่ 1  
จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
XXX --- วิชาเลือก (1)           3(3-0-6)  
  Elective Course (1) 
XXX --- วิชาเลือก (2)           3(3-0-6) 
  Elective Course (2) 
XXX --- วิชาเลือก (3)           3(3-0-6) 

    Elective Course (3) 
รวม   9  หน่วยกิต 

จ านวนหน่วยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง) 
MME 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ                     6(0-18-9) 
              (Independent Study)  
MME 697 การสอบประมวลความรู้       0(0-0-0) 
   (Comprehensive Examination) 
 
 

รวม   6  หน่วยกิต 
 
ค าอธิบายรายวิชา  
 1.  หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน                                      (ไม่นับหน่วยกิตรวม) 
ENL 500   ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิตศึกษา       3(3-0-6)   
  (English for Graduate Studies) 
     การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง และการอ่าน เพ่ือจับใจความส าคัญของเอกสารทางวิชาการที่
ใช้ศัพท์ทั่วไปและศัพท์เทคนิค การน าเสนอความคิดเห็นเชิงอภิปราย และให้เหตุผลสนับสนุนทั้งด้านการพูดและ
การเขียน  
 Development of listening and reading skills to conceptualize main points of complex 
technical and non-technical texts, skills in presenting viewpoints giving arguments and counter 
arguments both orally and in writing.  
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 2. หมวดวิชาบังคับ  
MGT 601 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ       3(3-0-6)
  (Management and Organizational Behavior) 
 แนวความคิดในการจัดการ บทบาทของผู้บริหาร หน้าที่ทางการจัดการ ได้แก่ การวางแผน การจัด
องค์การ การจัดคนเข้าท างาน การชักน า และการควบคุม  แนวคิดเรื่องพฤติกรรมองค์การ การรับรู้ การเรียนรู้ 
และการเสริมแรง การตัดสินใจ การจูงใจ ภาวะผู้น า  การท างานเป็นทีม การติดต่อสื่อสาร ความขัดแย้ง วัฒนธรรม
องค์การ 
 Management concepts, managers’ roles, management functions i.e. planning, organizing, 
staffing, leading, and controlling, organizational behavior concepts, perceptions learning and 
reinforcement, decision making, motivation, leadership, teamwork, communication, conflict, 
organizational culture 
 
MGT 602 การจัดการเชิงกลยุทธ์         3(3-0-6) 
  (Strategic Management) 
 แนวคิดพ้ืนฐานเกี่ยวกับการจัดการเชิงกลยุทธ์ กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์  การวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม การประเมินสภาพแวดล้อม การก าหนดทิศทางของบริษัท การก าหนดกลยุทธ์ขององค์การ กลยุทธ์
ระดับบริษัท กลยุทธ์ระดับหน่วยธุรกิจ กลยุทธ์ระดับหน้าที่ การเขียนแผนกลยุทธ์การน ากลยุทธ์ไปปฏิบัติ การ
ควบคุมเชิงกลยุทธ์ ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัท 
 Basic concepts of strategic management, strategic management process, environmental 
analysis, environmental evaluation, establishing organization direction, strategic formulation, 
corporate level strategies, business level strategies, functional level strategies, strategic plan 
writing, strategic implementation, strategic control, good governance, corporate social 
responsibilities  
 
MGT 603 วิธีวิทยาการวิจัยทางธุรกิจ        3(3-0-6) 
  (Business Research Methodology) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวิธีวิทยาการวิจัย ประเภทของการวิจัย กระบวนการวิจัย ปัญหาในการวิจัย 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย ขอบเขตงานวิจัย ข้อตกลงเบื้องต้น นิยามศัพท์ การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดการ
วิจัย สมมติฐาน การออกแบบการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง การสุ่มตัวอย่าง ตัวแปร การวัดตัวแปร 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ความเที่ยงความตรงในการวิจัย สถิติส าหรับการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การ
รายงานผลการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การประเมินการวิจัย และจริยธรรมในการท าวิจัย  
 Introduction to research methodology, types of research, research process, research 
problems, research objectives, scope of the study, basic assumptions, definition of terms, 
literature reviews, research frameworks, hypotheses,  research design, population and samples, 
random samplings, variables, measurement, data collection tools, reliability and validity, 
research statistics, data analysis, research report, preparing research proposal, research 
evaluation and research ethics 
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MGT 604  การเป็นผู้ประกอบการและการวิเคราะห์แผนธุรกิจ   3(3-0-6) 
  (Entrepreneurship and Business Plan Analysis)  
 ความหมายและคุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการ กระบวนการในการประเมินแนว ความคิด 
แนวโน้ม และโอกาสในการท าธุรกิจ การประเมินตนเองส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ การประกอบธุรกิจโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ ความส าคัญ ประโยชน์ และ องค์ประกอบการเขียน
แผนธุรกิจ ซึ่งประกอบไปด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ แผนการตลาด แผนการด าเนินงาน แผนจัดการและ
ก าลังคน แผนการเงิน และการวิเคราะห์แผนธุรกิจ 
 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, 
financial plan and business plan analysis 
 
MGT 605 การเงินและการบัญชีส าหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
  (Entrepreneurial Finance and Accounting) 
 ความรู้เบื้องต้นทางการบัญชี ประโยชน์ของการบัญชี ลักษณะรายการทางการบัญชีที่ เกี่ยวข้อง 
ส่วนประกอบและความส าคัญของรายงานการเงินต่างๆ เช่น งบดุล งบก าไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด 
แนวความคิดเบื้องต้นทางการจัดการทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การบริหารเงินทุ น
หมุนเวียน การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน การประมาณการกระแสเงินสด การบริหารความเสี่ยง การประเมินผลตอบแทน
ของโครงการ การจัดท าประมาณการทางการเงินโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 
 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. 
 
MKT 601 การจัดการการตลาด          3(3-0-6) 
  (Marketing Management) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดการการตลาด บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทางการตลาด การวางแผนกล
ยุทธ์ทางการตลาด การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค การแบ่งส่วน
ตลาด การก าหนดกลุ่มเป้าหมาย การก าหนดต าแหน่งผลิตภัณฑ์ ส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ การ
ตั้งราคา ช่องทางการจัดจ าหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
 Introduction to marketing management, marketing managers’ roles and responsibilities, 
strategic marketing planning, internal and external environment analysis, consumer behavior 
analysis, market segmentation, targeting, product positioning, marketing mix, product, price, 
place, promotion  
 
POM 601 การจัดการการด าเนินงาน                                              3(3-0-6) 
  (Operations Management) 
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 ความรู้เบื้องต้นด้านการผลิตและการด าเนินงาน กลยุทธ์และความสามารถในการแข่งขันส าหรับการ
ด าเนินงาน การวางแผนก าลังการผลิต การวางผังและท าเลที่ตั้ง การจัดการคุณภาพ การจัดการโครงการ การ
จัดการโซ่อุปทาน การจัดการสินค้าคงคลัง การพยากรณ์ การวางแผนความต้องการวัสดุ ระบบทันเวลาและระบบ
ลีน การพัฒนาคุณภาพของการผลิต และการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการ 
 Introduction to production and operations management, operations strategy and 
competitiveness, capacity planning, location and layout, quality management, project 
management, supply chain management, inventory management, forecasting, material 
requirement planning, Just-in-time and Lean production, and product and service design 
 
 3. หมวดวิชาเลือก  
DBS 611 การพาณิชย์ดิจิทัล          3(3-0-6)  
  (Digital Commerce) 
 การพาณิชย์ดิจิทัล โครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีและเครื่องมือส าหรับการพาณิชย์ดิจิทัล แบบจ าลอง
การพาณิชย์ดิจิทัล ประเด็นความมั่นคงปลอดภัยในการพาณิชย์ดิจิทัล  ระบบช าระเงินดิจิทัล กลยุทธ์การตลาด 
การขาย การซื้อและการโฆษณา ระบบโลจิสติกส์ ระบบรักษาความปลอดภัยประเด็นทางกฎหมายและจริยธรรมที่
เกี่ยวข้องกับการพาณิชย์ดิจิทัล  กลยุทธ์ธุรกิจส าหรับการพาณิชย์ดิจิทัล และกรณีศึกษา 
 Digital commerce, technological infrastructure and tools for digital commerce, digital 
commerce models, security issues in digital commerce, digital payment systems, marketing 
strategies, sales, purchasing, and advertising, logistics system, security system, legal and ethical 
issues underlying digital commerce, business strategies for digital commerce and case studies 
 
FIN 613  การจัดการความเสี่ยง          3(3-0-6)
  (Risk Management) 
 เทคนิค วิธีการ และรูปแบบในการประเมินและจัดการความเสี่ยง เพ่ือลด ควบคุม และสื่อสารเกี่ยวกับ
ความเสี่ยง รวมทั้งแนะน ารูปแบบในการจัดการความเสี่ยงที่หลากหลาย โดยแนะน าถึงกลยุทธ์ในการจัดการความ
เสี่ยงของธุรกิจเพ่ือเพ่ิมมูลค่าของกิจการ และแนะน าถึงแนวคิดและรูปแบบของการจัดการความเสี่ยงแบบทั่วทั้ง
องค์กรซึ่งบูรณาการความเสี่ยงทั้งด้านการเงิน กลยุทธ์ และการด าเนินการ การจัดท าแผนการจัดการความเสี่ยง 
และการจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 
 Risk assessment and management techniques, methods, and models to minimize, 
control and communicate risks, including conducting various risk management protocols.  This 
course introduces strategies to enhance corporate value through their risk management 
function and presents the Enterprise Risk Management (ERM) concept and framework which 
integrates financial, strategic and operational risks, risk management plan and business 
continuous management 
 
HRM 611 การจัดการทรัพยากรมนุษย์        3(3-0-6) 
  (Human Resource Management) 
 กระบวนการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์และการออกแบบงาน การวางแผน
ก าลังคน การคัดเลือกและการสรรหาบุคลากร การพัฒนาและการฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ
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บริหารค่าตอบแทนในรูปค่าจ้างและเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ การจัดระบบสารสนเทศทรัพยากรมนุษย์ และ
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ การวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของก าลังคน การจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์ต่างวัฒนธรรม และการจ้างงานจากภายนอก 
 Human resource management and development processes, job analysis and design, 
personnel planning, personnel selection and recruitment, training and development, 
performance evaluation, wage and salary administration and various fringe benefits, human 
resource information system, and problems related with human resource management; analysis 
of strength and weakness in human resource, human resource management in different cultures 
and outsourcing  
 
LSM 600 การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน     3(3-0-6) 
  (Logistics and Supply Chain Management) 
 ความหมายและความส าคัญของโลจิสติกส์ การออกแบบเครือข่ายโลจิสติกส์ การรักษา ความรู้เบื้องต้น
ทางด้านโลจิสติกส์ ความรู้พ้ืนฐานทางด้านคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้า การจัดการความสัมพันธ์ภายในโซ่
อุปทาน การขนส่ง การจัดการความต้องการ การกระจายสินค้าและโลจิสติกส์สีเขียว กลยุ ทธ์ทางด้านโลจิสติกส์
และโซ่อุปทาน ประสิทธิภาพทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน การไหลของข้อมูลและเทคโนโลยีทางด้านโลจิสติกส์  
 Introduction to logistics, basic of warehouses and distribution centers, supply chain 
relationships, transportation, demand management, distribution and green logistics, logistics and 
supply chain strategies, logistics and supply chain performances, information flow and 
technology for logistics 
 
LSM 618 กลยุทธ์การจัดซื้อจัดหา           3(3-0-6) 
  (Procurement and Sourcing Strategy)   
 ความส าคัญของการจัดซื้อจัดหา  การพัฒนาและการใช้กลยุทธ์การจัดหา การประเมินผลการจัดซื้อ กล
ยุทธ์การจัดหาภายนอก การประเมินและการเลือกผู้ขายปัจจัยการผลิต การจัดการความสัมพันธ์กับผู้ขายปัจจัย
การผลิตตลอดจนการพัฒนา การจัดการราคาในเชิงกลยุทธ์ การจัดหาระดับโลก การเจรจาต่อรอง การจัดการข้อ
สัญญา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานจัดหา และจริยธรรมในการจัดซื้อ นอกจากนั้นจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของการจัดซื้อจัดหากับห่วงโซ่อุปทาน และกรณีศึกษาท่ีเป็นแนวทางปฏิบัติจากบริษัทชั้นน า 
 Importance of procurement and sourcing, developing and implementing procurement 
strategy, purchasing evaluation, outsourcing strategy, supplier evaluation and selection 
processes, supplier relationship management and development, strategic cost management, 
global sourcing, negotiation, contract management, procurement software, and purchasing 
ethics.  The relationship between procurement and supply chain.  Interesting case studies from 
reputed companies to demonstrate practical approaches. 
 
MGT 611 การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ       3(3-0-6) 
  (International Business Management) 
 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ทฤษฎีการค้าระหว่างประเทศ สภาพแวดล้อมในการ
บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ บทบาทและวัฒนธรรมกับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การเข้าสู่ธุรกิจระหว่าง
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ประเทศ ระบบการเงินและระบบภาษี โครงสร้างองค์การของบริษัทข้ามชาติ การตลาดระหว่างประเทศ การ
บริหารการเงินระหว่างประเทศ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทข้ามชาติ องค์การระหว่างประเทศ รูปแบบ
การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ   
 Introduction to international Business, international trade theory, environments 
international business management, role and culture in international business, international 
business entries, finance and taxation, global business’s organizational structure, international 
marketing, international financial management, international human resource management, 
international organization, types of economic integration   
 
MGT 613 การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง                       3(3-0-6) 
  (Innovation and Change Management) 
 แนวความคิด กระบวนการ รูปแบบของนวัตกรรม บทบาทของผู้บริหารกับการเปลี่ยนแปลง ขั้นตอนการ
บริหารการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาองค์การ กิจกรรมสอดแทรกด้านพฤติกรรมมนุษย์ กิจกรรมสอดแทรกด้าน
โครงสร้าง กิจกรรมสอดแทรกด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ กิจกรรมสอดแทรกด้านกลยุทธ์  และ การจัดการ
ความรู้  
 Concept of innovation, innovation development process, type of innovation, leader 
roles on change, process of change management, organization development, human process 
interventions, techno-structural interventions, human resource management interventions, 
strategic interventions, and knowledge management 
 
MKT 611 การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค       3(3-0-6)
  (Consumer Behavior Analysis) 
 พฤติกรรมผู้บริโภคในด้านสังคมวิทยา จิตวิทยา และมานุษยวิทยา หัวข้อศึกษารวมถึงแรงจูงใจและ
กระบวนการตัดสินใจของผู้บริโภคในการซื้อสินค้าและบริการ ส ารวจและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริโภค ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเพ่ือที่จะก าหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 
และการจัดการผลิตภัณฑ์และคุณภาพสินค้า 
 Investigate consumer behavior in terms of sociological, psychological, and humanity 
aspects. The topics include the motives of consumers and their decision-making processes 
during the purchase of products and services. Factors affecting consumers decisions will be 
explored and analyzed as well. The course objectives are to conduct the marketing strategy, 
customer relation management and brand management. 
 
MKT 612 การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ      3(3-0-6)
  (Integrated Marketing Communication) 
 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ แนวความคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
กระบวนการสื่อสาร ขั้นตอนการพัฒนาการสื่อสารทางการตลาด  เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาด การก าหนด
วัตถุประสงค์และการตั้งงบประมาณส าหรับการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ การสื่อสารทางการตลาดยุค
ดิจิตอล  กลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ 
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 Introduction to integrated marketing management, perspectives on consumer behavior, 
communication process, process of developing marketing communication,  marketing 
communication tools, establishing objectives and budgeting for integrated marketing 
communication, marketing communication in the digital era, and integrated marketing 
communication strategies 
 
MKT 613 กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และตราสินค้า       3(3-0-6) 
  (Product and Brand Strategy) 
 ความหมายของผลิตภัณฑ์ ระดับของผลิตภัณฑ์ การจ าแนกประเภทของผลิตภัณฑ์ ต าแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ตราสินค้า  บรรจุภัณฑ์  ป้ายฉลาก  การบริหารสายผลิตภัณฑ์  ส่วนประสมผลิตภัณฑ์ วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์การตลาดของผู้บริหารผลิตภัณฑ์ การสร้างตราสินค้า กลยุทธ์การสร้าง
ความจงรักภักดีต่อตราสินค้า 
 Definitions of products, level of products, product classification, product position, brand, 
packaging, labels, product-line management, product mix, product life cycle, new product 
development process, marketing strategy for product managers, brand building, brand loyalty 
strategy 
 
MKT 615 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์        3(3-0-6) 
  (Franchise Management) 
 การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ หลักการตลาดของแฟรนไชส์ การด าเนินธุรกิจแบบแฟรนไชส์ และกฎหมาย
และระบบภาษีท่ีเกี่ยวข้องกับธุรกิจแฟรนไชส์ กรณีศึกษา และประสบการณ์จริงของผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์ 
 Franchise management including marketing, operating, taxes, laws, regulations in the 
franchise business; and real experience from franchisors and case studies 
 
MME 611 หัวข้อพิเศษส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ     3(3-0-6) 
  (Special Topics in Entrepreneurship) 
 หัวข้อพิเศษที่น่าสนใจส าหรับการเป็นผู้ประกอบการ โดยได้รับการเห็นชอบจากผู้อ านวยการหลักสูตร 
 Special topics in entrepreneurship and related fields consent by director of the program. 
 
 4.  หมวดวิชาวิทยานิพนธ์ และการศึกษาค้นคว้าอิสระ (Thesis and Independent Study) 
MME 696 การศึกษาค้นคว้าอิสระ         6(0-18-9) 
  (Independent Study) 
 การวิจัยหรือการเขียนแผนธุรกิจส าหรับนักศึกษาแผน ข. โดยให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจและมีความ
เชี่ยวชาญ ภายใต้การให้แนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา  
 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 การสอบประมวลความรู้                  0(0-0-0)  
  (Comprehensive Examinations) 
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  วิชาบังคับก่อน ศึกษาในหมวดวิชาบังคับให้ครบถ้วนหรือโดยความเห็นชอบจากอาจารย์ผู้สอน 
  Prerequisite  Completed all required core courses or consent of instructor 
  Comprehensive Examination : S/U graded 
 
MME 699 วิทยานิพนธ์                   12(0-36-18)  
  (Thesis) 
 การวิจัยส าหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก2 โดยให้นักศึกษาเลือกหัวข้อที่สนใจและมีความเชี่ยวชาญ ภายใต้
การให้แนะน าของคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 Thesis research for plan A students with the selected topic pertaining to his/her area of 
specialization under thesis committee’s supervision and guidance. 
 
ข้อก าหนดเกี่ยวกับการท าการศึกษาค้นคว้าอิสระหรือดุษฎีนิพนธ์  
 1. ค าอธิบายโดยย่อ 
   1.1 การศึกษาค้นคว้าอิสระ  
    นักศึกษาสามารถเลือกท าวิจัยที่เก่ียวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ หรือ เขียนแผนธุรกิจ 
   1.2 วิทยานิพนธ์  
    นักศึกษาต้องท าวิจัยในหัวข้อที่เก่ียวข้องกับการเป็นผู้ประกอบการ  
 2. มาตรฐานผลการเรียนรู้ 
   2.1 นักศึกษาได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งและเป็นผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อที่เลือกท าวิจัยหรือแผนธุรกิจ 
   2.2 นักศึกษาต้องสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์งานที่ใกล้เคียงกับหัวข้อของนักศึกษาได้  
 3. ช่วงเวลา 
   3.1 วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) ภาคการศึกษาท่ี 1 และ 2 ชั้นปีที่ 2 
   3.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข) ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปีที่ 2  
 4. จ านวนหน่วยกิต 
   4.1  วิทยานิพนธ์ (แผน ก แบบ ก2) 12 หน่วยกิต 
   4.2 การศึกษาค้นคว้าอิสระ (แผน ข)  6  หน่วยกิต  
 5. การเตรียมการ 
   5.1 นักศึกษาเป็นผู้เลือกหัวข้อวิจัย/แผนธุรกิจที่นักศึกษาสนใจและมีความถนัด 
   5.2 นักศึกษาเป็นผู้เลือกอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ โดยได้รับความ

เห็นชอบจากผู้อ านวยการหลักสูตร 
   5.3 นักศึกษาจะต้องเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างสม่ าเสมอเพ่ือขอค าปรึกษาเกี่ยวกับ

วิทยานิพนธ์/การศึกษาค้นคว้าอิสระ 
   5.4 อาจารย์ที่ปรึกษาต้องจัดเวลาให้นักศึกษาได้เข้าพบอย่างสม่ าเสมอ  
 6.กระบวนการประเมินผล 

   6.1 เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต ว่าด้วย การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.   
2556 

   6.2 ผ่านการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ อย่างน้อย 2 ครั้ง 
   6.3 ได้รับการอนุมัติให้ผ่านการป้องกันวิทยานิพนธ์จากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

 



Graduate School : Rangsit University  

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัรังสิต 17 

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังส าเร็จการศึกษา 
 1. การเป็นเจ้าของธุรกิจ 
 2. พนักงานบริษัทเอกชน 
 3. การประกอบอาชีพอิสระประเภทการผลิต  
 4. การประกอบอาชีพอิสระประเภทการบริการ  
 5. การประกอบอาชีพอิสระประเภทซื้อมาขายไป 
 6. ที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs และบริษัทเอกชน 
 
สถานที่ติดต่อ 
คณะบริหารธุรกิจ   ชั้น 3  อาคารประสิทธิรัตน์ (ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก 

อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
     โทร 02-997 2200 ต่อ 1057 
     www.rsu.ac.th/business     
      
  
 

http://www.rsu.ac.th/business

