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 1. ช่ือหลักสูตร  

ภาษาไทย : หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ  

ภาษาอังกฤษ : Master of Management Program in Entrepreneurship  

2. ช่ือปริญญา  

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) : การจัดการมหาบัณฑิต (การเปนผูประกอบการ)  

ช่ือยอ (ภาษาไทย) : กจ.ม. (การเปนผูประกอบการ)  

ช่ือเต็ม (ภาษาอังกฤษ) : Master of Management (Entrepreneurship)  

ช่ือยอ (ภาษาอังกฤษ) : M.M. (Entrepreneurship) 

3. ปรัชญาและวัตถุประสงคของหลักสูตร  

 3.1 ปรัชญาของหลักสูตร  

มหาวิทยาลัยรังสิตเปนสถาบันการศึกษาช้ันนําของประเทศ ท่ีเปดใหมีการเรียนการ

สอนมาเปนระยะเวลา 18 ป ท้ังในระดับปริญญาตรี โท และ เอก โดยมีสาขาวิชาท่ี

ครอบคลุมกวา 81 สาขาวิชา อยูภายใตการกํากับดูแลของคณะ/วิทยาลัย กวา 25 คณะ 

ดวยปณิธานของมหาวิทยาลัยในการท่ีจะธํารงไวซึ่งความเปนเลิศทางวิชาการ และใน

ขณะเดียวกันก็มุงท่ีจะ “สรางสรรคส่ิงท่ีดีใหกับสังคม” สาขาวิชาตางๆ ท่ีมหาวิทยาลัยไดเปด

ใหมีการเรียนการสอนมีการขยายตัว เปนลําดับ ซึ่งลวนเปนสาขาท่ีมุงสนองความจําเปน

และเปนไปตามความตองการของสังคมและการพัฒนาประเทศ อีกท้ังยังครอบคลุมถึงองค

ความรูในดานตางๆ ซึ่งมีความหลากหลาย อาทิเชน ดานวิทยาศาสตร ดานสังคมศาสตร

และมนุษยศาสตร และดานศิลปกรรมและสถาปตยกรรม โดยตลอดระยะเวลาท่ีผานมา 

มหาวิทยาลัยไดตั้งใจปฏิบัติหนาท่ีและพัฒนาอยางเต็มความสามารถ  

อนึ่ง เนื่องจากรัฐบาลปจจุบันไดมีนโยบายท่ีชัดเจน ท่ีจะสรางและพัฒนาผูประกอบการ

ใหเกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและสามารถแขงขันได โดยเฉพาะอยางยิ่งผูประกอบการสําหรับ



ธุรกิจ ขนาดกลางและขนาดยอมหรือ SMEs อีกท้ังไดจัดใหมีหนวยงานตางๆ เพื่อคอยให

ความ ชวยเหลือ สนับสนุน และใหคําปรึกษาอยูหลายหนวยงาน มหาวิทยาลัยรังสิตจึงเห็น

ความสําคัญ 

 

  

ของการเปดใหมีการสอนในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิตขึ้น โดยจะใหความสําคัญ

กับ การเปนผูประกอบการ  

 

 3.2 วัตถุประสงคของหลักสูตร  

 3.2.1 เพื่อผลิตผูประกอบการ สนองความตองการดานทรัพยากรกําลังคน

สําหรับสังคม  

 3.2.2 เพื่อสงเสริมและพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการในปจจุบัน ใหมี

ศักยภาพในการท่ีจะแขงขันไดในอนาคต  

 3.2.3 เพื่อสงเสริมการวิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาและ

ขยายองคความรูดานการเปนผูประกอบการ  

 3.2.4 เพื่อใหบริการวิชาการ เชน การฝกอบรม การวิจัย หรือบริการท่ี

ปรึกษาแกหนวยงาน ชุมชน และสังคม  

 

 4 หลักเกณฑการคัดเลือกเพ่ือเขาศึกษา  

 4.1 คุณสมบัติของผูเขาศึกษา  

เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษา

ใน  

ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546  

4.2 หลักเกณฑการคัดเลือก  

 การคัดเลือกผูสมัครเพื่อเขาศึกษา ใหยึดถือหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  

 4.2.1 องคประกอบดานคุณสมบัติ พิจารณาใหคะแนนจากคุณสมบัติท่ี

ปรากฏในใบสมัครและเอกสารประกอบ ไดแก สาขาการศึกษา ตําแหนง 

ประสบการณการทํางาน โอกาสหรือลักษณะงานท่ีเก่ียวของกับการบริหาร 

เปนตน  

 4.2.2 การทดสอบความรู  

 4.2.3 การสอบสัมภาษณ ผูสมัครจะตองเขารับการสอบสัมภาษณโดย

คณะกรรมการท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง  



 5 ระบบการศึกษา  

ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดยแบงเวลาการศึกษาในหนึ่งปออกเปน 2 ภาคการศึกษา

ปกติ มีระยะเวลาเรียนในแตละภาคการศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห และอาจมีภาคฤดูรอนอีก 

1 ภาค การศึกษาก็ได ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไมนอยกวา 6 สัปดาห  

 

 6 ระยะเวลาการศึกษา  

ระยะเวลาการศึกษาอยางมากไมเกิน 5 ปการศึกษา และเปนไปตามระเบียบ

มหาวิทยาลัย  

 

รังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2546  

 7. การลงทะเบียน  

ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2546  

 

 8. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา  

ใหเปนไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2546  

 

 9. โครงสรางหลักสูตร  

9.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต  

9.2 องคประกอบของหลักสูตร  

9.2.1 แผน ก. (แบบ ก(2)) (ทําวิทยานิพนธ)  

15.2.1.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต  

15.2.1.2 หมวดวิชาแกน 21 หนวยกิต  

15.2.1.3 หมวดวิชาเลือก 3 หนวยกิต  

15.2.1.4 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต  

9.2.2 แผน ข. (ทําการศึกษาคนควาอิสระ)  

15.2.2.1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน ไมนับหนวยกิต  

15.2.2.2 หมวดวิชาแกน 21 หนวยกิต  

15.2.2.3 หมวดวิชาเลือก 12 หนวยกิต  

15.2.2.4 การศึกษาคนควาอิสระ 3 หนวยกิต  



9.3 รายวิชา  

9.3.1 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน 

ENG500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3 (3 – 0)  

(Remedial Courses) (ไมนับหนวยกิต)  

English for Graduate Studies  

9.3.2 หมวดวิชาแกน 

MGT632 การจัดการ พฤติกรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย 3 (3 – 0)  

(Core Courses)  

Management, Organization Behavior and Human Resource Management  

 

  

MGT633 การเงินและการบัญชีสําหรับผูประกอบการ 3 (3 – 0)  

Entrepreneurial Finance and Accounting  

MGT634 การเปนผูประกอบการ 3 (3 – 0)  

Entrepreneurship  

MGT635 สัมมนาการเปนผูประกอบการ 3 (3 – 0)  

Seminar in Entrepreneurship  

MGT636 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 (3 – 0)  

Business Research  

MKT631 กลยุทธทางการตลาด 3 (3 – 0)  

Marketing Strategy  

POM631 การจัดการการดําเนินงาน 3 (3 – 0)  

Operations Management  

 9.3.3 หมวดวิชาเลือก 

 EBS631 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 (3 – 0)  

(Elective Courses)  

Electronic Commerce  

ECO631 เศรษฐศาสตรเพื่อการจัดการ 3 (3 – 0)  

Managerial Economics  

MGT631 กฎหมายธุรกิจ 3 (3 – 0)  

Business Law  

MGT637 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3 (3 – 0)  

International Business Management  

MGT638 การจัดการธุรกิจแฟรนไชน 3 (3 – 0)  

Franchise Management  



MGT639 การจัดการเชิงกลยุทธ 3 (3 – 0)  

Strategic Management  

MGT640 หัวขอพิเศษสําหรับการเปนผูประกอบการ 3 (3 – 0)  

Special Topics in Entrepreneurship  

9.3.4 

(Independent Study and Thesis)  

หมวดวิชาวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ  

9.3.4.1 วิทยานิพนธ (Thesis) สําหรับนักศึกษาแผน ก. (แบบ ก(2))  

MME699 วิทยานิพนธ 12 (0 – 36)  

Thesis  

 

  

9.3.4.2 การศึกษาคนควาอิสระ สําหรับนักศึกษาแผน ข.  

MME696 การศึกษาคนควาอิสระ 3 (0 – 9)  

Independent Study  

 

9.4 แผนการศึกษา  

แผนการศึกษา (PLAN OF STUDY)  

สําหรับนักศึกษาแผน ก. (แบบ ก(2)) (ทําวิทยานิพนธ)  

ENG500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3 (3 – 0)  

English for Graduate Studies  

ปท่ี 1  

ภาคการศึกษาท่ี 1  

MGT632 การจัดการ พฤติกรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย 3 (3 – 0)  

Management, Organization Behavior and Human Resource Management  

MGT636 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 (3 – 0)  

Business Research  

MKT631 กลยุทธทางการตลาด 3 (3 – 0)  

Marketing Strategy  

POM631 การจัดการการดําเนินงาน 3 (3 – 0)  

Operations Management  

รวม 12 หนวยกิต  



ภาคการศึกษาท่ี 2  

MGT633 การเงินและการบัญชีสําหรับผูประกอบการ 3 (3 – 0)  

Entrepreneurial Finance and Accounting  

MGT634 การเปนผูประกอบการ 3 (3 – 0)  

Entrepreneurship  

MGT635 สัมมนาการเปนผูประกอบการ 3 (3 – 0)  

Seminar in Entrepreneurship  

XXXXXX วิชาเลือก 3 (3 – 0)  

Electtive Course  

รวม 12 หนวยกิต 

 

ปท่ี 2  

ภาคการศึกษาท่ี 1  

MME699 วิทยานิพนธ 12 (0 – 36)  

Thesis  

รวม 12 หนวยกิต  

แผนการศึกษา (PLAN OF STUDY)  

สําหรับนักศึกษาแผน ข. (ทําการศึกษาคนควาอิสระ)  

ENG500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3 (3 – 0)  

English for Graduate Studies  

ปท่ี 1  

ภาคการศึกษาท่ี 1  

MGT632 การจัดการ พฤติกรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย 3 (3 – 0)  

Management, Organization Behavior and Human Resource Management  

MGT636 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 (3 – 0)  

Business Research  

MKT631 กลยุทธทางการตลาด 3 (3 – 0)  

Marketing Strategy  

POM631 การจัดการการดําเนินงาน 3 (3 – 0)  

Operations Management  

รวม 12 หนวยกิต  

ภาคการศึกษาท่ี 2  



MGT633 การเงินและการบัญชีสําหรับผูประกอบการ 3 (3 – 0)  

Entrepreneurial Finance and Accounting  

MGT634 การเปนผูประกอบการ 3 (3 – 0)  

Entrepreneurship  

MGT635 สัมมนาการเปนผูประกอบการ 3 (3 – 0)  

Seminar in Entrepreneurship  

XXXXXX วิชาเลือก (1) 3 (3 – 0)  

Elective Courses (1)  

รวม 12 หนวยกิต 

 

ปท่ี 2  

ภาคการศึกษาท่ี 1  

XXXXXX วิชาเลือก (2) 3 (3 – 0)  

Elective (2)  

XXXXXX วิชาเลือก (3) 3 (3 – 0)  

Elective (3)  

XXXXXX วิชาเลือก (4) 3 (3 – 0)  

Elective (4)  

MME696 การศึกษาคนควาอิสระ 3 (0 – 9)  

Independent Study  

รวม 12 หนวยกิต  

9.5 คําอธิบายรายวิชา (Course Description)  

9.5.1 หมวดวิชาเสริมพ้ืนฐาน (Remedial Courses) 

ENG500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา 3 (3 – 0)  

(ไมนับหนวยกิต)  

English for Graduate Studies  

ศึกษาและมุงท่ีจะพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนท่ีการพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการ

เขียนและทักษะอ่ืน ๆ ดานภาษามีเพื่อเสริมใหนักศึกษามีความสามารถในการอานเพื่อทําความ

เขาใจภาษาอังกฤษท่ีเปนท้ังศัพทเทคนิคและท่ีไมใช เนื้อหาเอกสารท่ีใชนํามาจากหนังสือพิมพ 

บทความทางวิชาการจากวารสาร รวมท้ังหนังสือตําราเรียนท่ีเก่ียวของกับแขนงวิชาของนักศึกษา  

Study and focus on developing English proficiency with emphasis on reading skills 

development. Writing and other language skills are offered as supplementary to reinforce 

the student’s ability to read and understand technical as well as non-technical English. 



Course materials will be taken from newspapers, journal articles as well as authentic 

textbooks which are related to the student’s fields of study.  

9.5.2 

MGT632 การจัดการ พฤติกรรมองคการและการจัดการทรัพยากรมนุษย 3 (3 – 0)  

หมวดวิชาแกน (Core Courses)  

Management, Organization Behavior and Human Resource Management  

วิชาบังคับกอน ไมมี  

Prerequisite None 

 

ศึกษาถึงกระบวนการจัดการ ซึ่งเก่ียวของกับ การวางแผน การจัดองคการ การส่ังการ และ การ

ควบคุม และพฤติกรรมของคน ท้ังในระดับบุคคล ระดับกลุม และ ระดับองคการ ซึ่ง ประกอบดวย 

การรับรู การเรียนรู การจูงใจ ภาวะผูนํา การส่ือสาร การทํางานเปนทีม วัฒนธรรมองคการ และ 

การเมืองในองคการ นอกจากนั้น ยังศึกษาถึง การวางแผนกําลังคน การวิเคราะหงานและ การ

ออกแบบงาน การสรรหา การคัดเลือก การประเมินผลการทํางาน การจัดการคาจางและเงินเดือน 

การจายคาตอบแทน การฝกฝน อบรมและพัฒนากําลังคน และการแรงงานสัมพันธอีกดวย  

Study on process of management including planning, organizing, directing, and controlling 

and human behaviors in the individual, group, and organization levels such as perception, 

learning, motivation, leadership, communication, teamwork, organization culture and politics. 

This course also includes human resource management consisting of human resource 

planning, job analysis and design, recruitment, selection, performance evaluation, wage and 

salary management, compensation, training and development and labor relations.  

MGT633 การเงินและการบัญชีสําหรับผูประกอบการ 3 (3 – 0)  

Entrepreneurial Finance and Accounting  

วิชาบังคับกอน ไมมี  

Prerequisite None  

ศึกษาถึงความรูเบื้องตนทางการบัญชี ประโยชนของการบัญชี ลักษณะรายการทางการ

บัญชีท่ีเก่ียวของ ตลอดจนสวนประกอบและความสําคัญของรายงานการเงินตางๆ เชน งบดุล งบ

กําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด นอกจากนั้น ยังศึกษาถึงแนวความคิดเบื้องตนการจัดการทาง

การเงิน การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะหจุดคุมทุน 

การประมาณการกระแสเงินสด การบริหารความเส่ียง การประเมินผลตอบแทนของโครงการ 

ตลอดจนการจัดทําประมาณการทางการเงินโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  

Study on basic accounting knowledge, usefulness of accounting, related accounting 

transactions, roles and elements of financial reporting including balance sheets, income 



statements and cash-flow statements. This course also includes principles of financial 

management, ratio analysis, working capital management, break-even analysis, cash flow 

projection, capital budgeting, risk management and creating a financial model by using 

computer application.  

MGT634 การเปนผูประกอบการ 3 (3 – 0)  

Entrepreneurship  

วิชาบังคับกอน ไมมี 

 

Prerequisite None  

ศึกษาถึงความหมายและคุณลักษณะของการเปนผูประกอบการ, กระบวนในการประเมิน

แนวความคิด แนวโนม และโอกาสในการทําธุรกิจ, การประเมินตนเองสําหรับการเปนผูประกอบการ 

การประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และจริยธรรมสําหรับการเปนผูประกอบการ 

นอกจากนั้นยังศึกษาถึงความสําคัญ ประโยชน และ องคประกอบการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่งประกอบ

ไปดวยการวิเคราะหสถานการณ แผนการตลาด แผนการดําเนินงาน แผนจัดการ แผนกําลังคน และ

แผนการเงิน  

Study on 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. The course also includes 

developing skills in preparing business plans consisting of situational analysis, developing 

marketing, operations, management, human resource, and financial plans.  

MGT635 สัมมนาการเปนผูประกอบการ 3 (3 – 0)  

Seminar in Entrepreneurship  

วิชาบังคับกอน ไมมี  

Prerequisite None  

ศึกษาถึงประเด็นปญหาท่ีนาสนใจ และเปนหัวขอท่ีเก่ียวของกับการจัดการการเปน ผูประกอบการท่ี

พูดถึงในปจจุบัน โดยใหความสําคัญกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) การวิเคราะหและ

การอภิปรายในกรณีศึกษาท่ีเก่ียวของกับการเปนผูประกอบการ ภายใตการดูแลและประเมินโดย

อาจารยผูสอน ตลอดจนมีการเชิญวิทยากรพิเศษซึ่งเปนผูประกอบการท่ีประสบความสําเร็จมา

บรรยายใหนักศึกษาฟง  

Study on current issues in entrepreneurship and related field with the focus on small and 

medium enterprises (SMEs). Case studies on topics of entrepreneurship will be examined, 



discussed, and debated under the direction and evaluation of the instructor. Guest 

speakers will also be invited to the class.  

MGT636 วิธีวิจัยทางธุรกิจ 3 (3 – 0)  

Business Research  

วิชาบังคับกอน ไมมี  

Prerequisite None  

ศึกษาถึงความหมาย ประเภทของการวิจัย ประโยชนของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการ

วิจัย การกําหนดปญหาในการวิจัย การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของ การตั้งตัวแปรและ

 

สมมติฐาน การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง การเก็บรวมรวมขอมูล สถิติท่ีใชในการวิจัย การ

เขียนโครงการวิจัย การประเมินการวิจัย และจริยธรรมในการทําการวิจัย  

Study on 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.  

MKT631 กลยุทธทางการตลาด 3 (3 – 0)  

Marketing Strategy  

วิชาบังคับกอน ไมมี  

Prerequisite None  

ศึกษาถึงการกําหนดกลยุทธทางการตลาด ซึ่งประกอบดวย ความหมาย แนวความคิดและ

องคประกอบของกลยุทธทางการตลาด นอกจากนั้นยังศึกษาถึง การวิเคราะหสถานการณ การแบง

สวนตลาด การกําหนดกลุมเปาหมาย การกําหนดตําแหนงทางการตลาด พฤติกรรมผูบริโภค การ

วิเคราะหคูแขงขัน กลยุทธดานผลิตภัณฑ กลยุทธในการกําหนดราคา กลยุทธดานชองทางการจัด

จําหนาย และ กลยุทธในการสงเสริมการขาย  

Study on marketing strategy including the definitions, concepts elements of marketing 

strategy. The course also includes in situational analysis, marketing segmentation, targeting 

and positioning (STP), consumer behavior, competitor analysis, strategies in product, price, 

place and promotion.  

POM631 การจัดการการดําเนินงาน 3 (3 – 0)  

Operations Management  

วิชาบังคับกอน ไมมี  

Prerequisite None  



ศึกษาถึงการจัดการการผลิตและการบริการ การออกแบบผลิตภัณฑและบริการ ระบบการผลิตและ

การดําเนินงาน การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผนกระบวนการ การวางแผนทําเลท่ีตั้ง การวาง

ผังการผลิต กลยุทธและการวางแผนการผลิตรวม การจัดการวัสด ุการจัดการโลจิสติกสและ หวงโซ

อุปทาน การจัดตารางการดําเนินงาน การจัดการโครงการ และ การจัดการและการควบคุมคุณภาพ  

Study on production and operations management, 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. 

 

POM631 การจัดการการดําเนินงาน 3 (3 – 0)  

Operations Management  

วิชาบังคับกอน ไมมี  

Prerequisite None  

ศึกษาถึงการจัดการการผลิตและการบริการ การออกแบบผลิตภัณฑและบริการ ระบบการผลิตและ

การดําเนินงาน การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผนกระบวนการ การวางแผนทําเลท่ีตั้ง การวาง

ผังการผลิต กลยุทธและการวางแผนการผลิตรวม การจัดการวัสด ุการจัดการโลจิสติกสและ หวงโซ

อุปทาน การจัดตารางการดําเนินงาน การจัดการโครงการ และ การจัดการและการควบคุมคุณภาพ  

Study on production and operations management, 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.  

9.5.3 

EBS631 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 3 (3 – 0)  

หมวดวิชาเลือก (Elective Courses)  

(Electronic Commerce)  

วิชาบังคับกอน ไมมี  

Prerequisite None  

ศึกษาถึงความรูเบื้องตนเก่ียวกับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส โครงสรางพื้นฐานทางเทคโนโลยี และ

เคร่ืองมือชวยบนเว็บสําหรับการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ตนแบบธุรกิจของการพาณิชย

อิเล็กทรอนิกส ปญหาความมั่นคงในการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส ระบบชําระเงินอิเล็กทรอนิกส กล

ยุทธทางการตลาด การซื้อ การขาย และการโฆษณา ปญหาทางกฎหมายและจริยธรรมท่ีเก่ียวของ

กับ การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส  



Study on introduction to electronic commerce, infrastructure and web based tools for 

electronic commerce, electronic commerce business models, security issues in electronic 

commerce, and electronic payment systems, strategies for marketing, sales purchasing and 

promotion, legal and ethical issues underlying electronic commerce, business plan for 

implementing electronic commerce.  

ECO631 เศรษฐศาสตรเพ่ือการจัดการ 3 (3 – 0)  

(Managerial Economics)  

วิชาบังคับกอน ไมมี  

Prerequisite None 

 

ศึกษาถึงขอบเขตและความสําคัญของการศึกษาทางเศรษฐศาสตร การเขาใจถึงหลักเบื้องตน 

แนวคิด และการประยุกตใชงานของเศรษฐศาสตรจุลภาคสําหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ การให

ความสําคัญกับการจัดสรรทรัพยากรตางๆ ท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อใชในการ 

ตัดสินใจภายใตความไมแนนอนและความเส่ียง  

Study on the scope and importance of studies in economics; understanding basic 

principles, concepts and applications of microeconomics in making business decisions. 

Emphasis is placed on optimization techniques and decision making under uncertainty and 

risks.  

MGT631 กฎหมายธุรกิจ 3 (3 – 0)  

Business Law  

วิชาบังคับกอน ไมมี  

Prerequisite None  

ศึกษาถึงลักษณะและวัตถุประสงคของรูปแบบองคกรธุรกิจท่ีสําคัญ ไดแก หาง

หุนสวน บริษัท บริษัทมหาชน ตลอดจนวิธีการจัดการการเพิ่มทุนและลดทุน การออกหุนกู การเลิก

กิจการ การควบกิจการ ลมละลาย การขอฟนฟูกิจการ บทบาทสถาบันการเงินเอกชนและตลาด

หลักทรัพย และกฎหมายท่ีเก่ียวกับองคกรธุรกิจท่ีสําคัญ เชน การเจรจาธุรกิจและการรางสัญญา 

การระงับขอพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ กฎหมายการแขงขันทางการคา กฎหมาย

เก่ียวกับอุตสาหกรรม กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายเก่ียวกับกลุมเศรษฐกิจการคา กฎหมาย

การคาและความรวมมือในอาเซียน และแนวโนมความตกลงระหวางประเทศในอนาคต  

Study on characteristics and objectives of business patterns including 

partnership, companies, and public companies. The course also consists of increases and 

reductions of capital, debentures, dissolution, amalgamation, bankruptcy, revive a business, 



roles of financial institutions; commercial banks and securities exchanges, and laws 

concern business organizations such as business negotiation and contract drafting, 

settlement of commercial disputes and arbitration, trade competition, industrial law, 

consumer protection, economic international trade laws, Asian Trade law, and future trends 

on the conclusion of international agreements.  

MGT637 การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ 3 (3 – 0)  

International Business Management  

วิชาบังคับกอน ไมมี  

Prerequisite None 

 

ศึกษาถึงบทบาทของประเทศไทยในตลาดการคาโลก ความสําคัญของการจัดการธุรกิจระหวาง

ประเทศ ปญหาท่ีเก่ียวของและกลยุทธวิธีการแกปญหาเหลานั้น ปจจัยดานการเมือง กฎหมาย ภาษี 

และวัฒนธรรมตางๆ การดําเนินงานและการบริหารงานของธุรกิจขามชาติและประเด็นเก่ียวกับ

โลกาภิวัฒน การสรางพันธมิตรทางการคาสําหรับผูประกอบการ และบทบาท หนาท่ี และ

ความสําคัญขององคการการคาระหวางประเทศ  

Study on the roles of Thailand in global marketplace; the important in 

managing international business; the problems and the strategies to solve such problems; 

the factors in political, legal, taxation and foreign culture; operation and management of 

multinationals, globalization issues; strategic partnership for entrepreneurs; and the roles, 

functions and importance of international trade organizations.  

MGT638 การจัดการธุรกิจแฟรนไชน 3 (3 – 0)  

(Franchise Management)  

วิชาบังคับกอน ไมมี  

Prerequisite None  

ศึกษาถึงความรูเบื้องตนของการจัดการธุรกิจแฟรนไชน หลักการตลาดของแฟรนไชน การดําเนิน

ธุรกิจแบบแฟรนไชน และกฎหมายและระบบภาษีท่ีเก่ียวของกับธุรกิจแฟรนไชน นอกจากนั้น จะมี

การเชิญวิทยากรพิเศษเจาของธุรกิจแฟรนไชนตางๆ มาบรรยายใหกับนักศึกษาฟงอีกดวย  

Study on franchise management including marketing, operating, taxes, and law in the 

franchise business. Guest speakers in the franchise business will also be invited to the 

class.  

MGT639 การจัดการเชิงกลยุทธ 3 (3 – 0)  

(Strategic Management)  



วิชาบังคับกอน ไมมี  

Prerequisite None  

ศึกษาถึงลักษณะท่ัวไปของการจัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอม

ภายนอกและภายใน การวิเคราะหสถานการณ กลยุทธระดับบริษัท กลยุทธระดับธุรกิจ กลยุทธ

ระดับหนาท่ี สภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมและกลยุทธการแขงขัน การนํากลยุทธไปปฏิบัติ การ

ควบคุมและ การประเมินกลยุทธ ตลอดจนการวิเคราะหกรณีศึกษาและสถานการณเชิงกลยุทธ  

Study on the nature of strategic management, external and internal environmental analysis, 

situational analysis: SWOT 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.  

MGT640 หัวขอพิเศษสําหรับการเปนผูประกอบการ 3 (3 – 0)  

Special Topics in Entrepreneurship  

วิชาบังคับกอน ไมมี  

Prerequisite None  

ศึกษาถึงหัวขอพิเศษท่ีนาสนใจสําหรับการเปนผูประกอบการ โดยหัวขอท่ีจะมาใช

ในการเรียนการสอนจะตองไดรับการเห็นชอบจากหัวหนาหลักสูตรและคณบดี  

Study on special topics in entrepreneurship and related fields. The topic selected requires 

consent by head of the program and the dean.  

9.5.4 หมวดวิชาวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ 

MME696 การศึกษาคนควาอิสระ 3 (0 – 9)  

(Independent Study and 

Thesis)  

(Independent Study)  

การเขียนแผนธุรกิจสําหรับนักศึกษาแผน ข. ในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ซึ่ง นักศึกษาจะตอง

เลือกธุรกิจท่ีนักศึกษาสนใจและรูปแบบของธุรกิจท่ีนักศึกษาตองการ ภายใตการให คําแนะนําของ

อาจารยท่ีปรึกษา สําหรับการประเมินผลนักศึกษาตองมีรายงานแผนธุรกิจและมีการ สอบปากเปลา 

For Plan B students, business plan is required for Master of Management 

(Entrepreneurship). This is a program of selected business pertaining to his/her area of 

interest, under faculty and thesis committee’s supervision and guidance. A written business 

plan and an oral presentation of the plan are included for faculty’s evaluation.  

MME699 วิทยานิพนธ 12 (0 – 36)  



(Thesis)  

การวิจัยสําหรับนักศึกษาแผน ก. (แบบ (ก2)) ในหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ซึ่งเปน

โครงการวิจัยในหัวขอหรือประเด็นท่ีนักศึกษาสนใจ ภายใตการดูแลและการแนะนําของอาจารยผู

ควบคุมและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ การสําเร็จการศึกษาตองมีรายงานวิทยานิพนธและ

การ สอบปากเปลา  

For Plan A students, thesis research is required for Master of Management 

(Entrepreneurship). This is a program of selected research on contemporary issues/topics 

pertaining to 

 

his/her area of specialization, under faculty and thesis committee’s supervision and 

guidance. Completion requires a written thesis report and an oral defense.  

 


