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กลุ่มวิชาพื้นฐาน        
1. วิชาเสริมพื้นฐาน ไม่นับหน่วยกิต     

                    ENG700 ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา                 0 (3-0-6) 
                    English for Graduates 

ข. กลุ่มวิชาเฉพาะ         

1. วิชาเอกบังคับ 

  MBE801    การจัดการบัญชีและการเงินส าหรับผู้ประกอบการ             3 (3-0-6) 
                                   Accounting and Financial Management for Entrepreneur 

MBE802   กลยุทธ์การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ               3 (3-0-6) 
              Entrepreneurial Marketing Strategy   

MBE803   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับผู้ประกอบการ             3 (3-0-6) 
                                  Human Resource Management for Entrepreneur  
   MBE804    วิจัยส าหรับผู้ประกอบการ                           3 (3-0-6) 

       Research Methods for Entrepreneur 
   MBE805            การจัดการธุรกิจบริการส าหรับผู้ประกอบการ             3 (3-0-6) 

                        Service Business Management for Entrepreneur 
MBE806    ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบการ   3 (3-0-6) 

International Trade Strategy for Entrepreneurs        
  MBE807    การเริ่มต้นธุรกิจใหม่                3 (3-0-6) 

       New Venture Creation  
MBE808   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้ประกอบการ      3 (3-0-6) 

  Information Technology Management  for Entrepreneur 
MBE820   สัมมนาเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้ประกอบการ              3 (3-0-6) 

  Seminar in Entrepreneurial  Strategy 
 
 
 
 
 



วิชาเอกเลือก            

   MBE810   การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับผู้ประกอบการ    3(3-0-6) 
Product Design and Service for Entrepreneur          

MBE811    การจัดการธุรกิจค้าปลีกส าหรับผู้ประกอบการ             3 (3-0-6) 
                                  Retail  Business  Management for Entrepreneur 

MBE812    การจัดการธุรกิจครอบครัว               3 (3-0-6)  
                                  Family Run Business Management 

MBE813  การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ส าหรับผู้ประกอบการ             3 (3-0-6) 
                    Franchising Management  for Entrepreneur 

MBE814   การส่ือสารภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการ              3 (3-0-6)                 
Image Communication for Entrepreneur 

MBE815   การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้ประกอบการ             3 (3-0-6) 
                                  Personality Development for Entrepreneur 

MBE816    การจัดการธุรกิจขนาดย่อม               3 (3-0-6)     
Small Business Management  

MBE817            อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว               3 (3-0-6) 
                                        Tourism Industry 

             MBE830 การค้นคว้าอิสระ               3 (0-0-18) 
     Independent Study 

MBE831 วิทยานิพนธ์                     12 (0-0-36) 
     Thesis 

 

 
 

 

 
 

 
 



 

แผนการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ 

   แผน ก )2(     จ านวน 39 หน่วยกิต 

 

ปีท่ี 1 

รายวิชา หน่วยกิต รายวิชา หน่วยกิต 

ภาคเรียนท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2  
ENG700  ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา         
MBE801 การจัดการบัญชีและการเงินส าหรับ 
                 ผู้ประกอบการ 
MBE802 กลยุทธ์การตลาดส าหรับ 
                 ผู้ประกอบการ 
MBE803 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับ 
                 ผู้ประกอบการ     
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MBE806 ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ 
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 ค าอธิบายรายวิชา     

 ก.  กลุ่มวิชาพื้นฐาน                ไม่นับหน่วยกิต 
ENG700    ภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึกษา                           0 (3-0-6) 

                    English for Graduates   
  ทบทวนทักษะการใช้โครงสร้างภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับค าไปจนถึงระดับประโยค และการใช้
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารในระดับที่สูงขึ้นและการใช้เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษในรูปแบบต่าง ๆ  
 

     ข.  กลุ่มวิชาเฉพาะ             รวม 27  หน่วยกิต 

     1. วิชาเอกบังคับ 

MBE801   การจัดการบัญชีและการเงินส าหรับผู้ประกอบการ          3 (3-0-6) 

            Accounting and Financial Management for Entrepreneur 
  บัญชีเบื้องต้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปเก่ียวกับสินทรัพย์  หน้ีสิน ส่วนของเจ้าของ/ทุน 
รายได้และค่าใช้จ่ายของธุรกิจผลิตสินค้าและบริการที่จัดท ารายงานทางการเงิน อาทิ  งบดุล งบก าไรขาดทุน  
และงบกระแสเงินสด  การน าข้อมูลทางการเงินมาใช้วางแผนการเงินและภาษี  รวมถึงการประเมินภาพรวม
การเงินของธุรกิจ โดยใช้กระบวนการทางการเงินที่เริ่มจากการเข้าใจรายงานการเงิน การเจรจาต่อรองกับผู้ให้กู้
เงิน และนักลงทุนการเงินส าหรับการส่งออกและน าเข้า นอกจากน้ีต้องเป็นผู้มีหลักการของความซ่ือสัตย์ในการ
แสดงข้อมูลทางการเงิน 

MBE802   กลยุทธ์การตลาดส าหรับผู้ประกอบการ          3 (3-0-6) 

       Entrepreneurial Marketing Strategy  

  กลยุทธ์ประสมทางการตลาดธุรกิจผลิตสินค้าและการตลาดธุรกิจบริการส าหรับผู้ประกอบการ 
การประยุกต์ใช้กลยุทธ์การตลาดดังกล่าวกับธุรกิจ เพ่ือสร้างกระบวนการเข้าสู่ตลาด พฤติกรรมของลูกค้า การ
วางต าแหน่งทางการตลาดให้ตรงกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและเหนือคู่แข่งขัน รวมถึงการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ทางตลาดที่เป็นโอกาสสร้างก าไรให้กับธุรกิจภายใต้กรอบคุณธรรม จริ ยธรรมทางธุรกิจ ตลอดจนการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าด้วยมาตรฐานการบริการ 

 

 



 

MBE803   การบริหารทรัพยากรมนุษย์ส าหรับผู้ประกอบการ           3 (3-0-6) 
          Human Resource Management for Entrepreneur  

  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจที่มีภาวะความเป็นผู้ประกอบการที่เกิดขึ้นภายในธุรกิจ 
รูปแบบของภาวะผู้ประกอบการภายในธุรกิจ การปรับเปล่ียนกลยุทธ์การด าเนินงานของธุรกิจ การปรับเปล่ียน
โครงสร้างของธุรกิจ ซ่ึงอาจะเก่ียวกับการด าเนินงานที่สร้างนวัตกรรมทางความคิด โดยการแสวงหาแนวคิดหรือ
แนวทางใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาสินค้าหรือบริการและกระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นกว่าเดิม ซ่ึง
กระบวนการดังกล่าวน้ีจะเป็นการเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขัน และส่งผลต่อความอยู่รอดขององค์กรในระยะยาว
รวมทั้งน าแนวคิดผู้ประกอบการเพ่ือสังคม (Social Entrepreneurship) เพ่ือสร้างจิตส านึกต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมที่มีค่านิยมไม่เพียงแค่การแสวงหาผลก าไรสูงสุดแต่เพ่ือท าธุรกิจ เพ่ือสังคมที่ช่วยท าให้ธุรกิจสามารถ
แข่งขันได้อย่างยั่งยืนและอยู่รอด  

MBE804   วิจัยส าหรับผู้ประกอบการ                              3 (3-0-6) 
                 Research Methods for Entrepreneur 
  กระบวนการวิจัยทางธุรกิจ การเขียนโครงการวิจัย  การก าหนดปัญหาการวิจัย การวางแผน
งานวิจัย การก าหนดวัตถุประสงค์ การสุ่มตัวอย่าง การเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผล การวิเคราะห์ข้อมูล 
การเลือกใช้เครื่องมือทางการวิจัย การใช้โปรแกรมส าเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูล การรายงานการวิจัย มีจรรยาบรรณ
ในการวิจัย เพ่ือให้สามารถน าเสนอผลการวิจัยที่ได้มาใช้ในการวางและการตัดสินใจการประกอบการธุรกิจ   

MBE805   การจัดการธุรกิจบริการส าหรับผู้ประกอบการ                         3 (3-0-6) 
              Service Business Management for Entrepreneur 

  ธุรกิจบริการต่างๆ การจัดการธุรกิจบริการให้เกิดประสิทธิภาพ แบบครบวงจร การรักษาและ
การพัฒนาคุณภาพของบริการให้มีมาตรฐานการบริการที่เป็นเลิศ  วิธีการขั้นพ้ืนฐานในการสร้างคุณภาพของงาน
บริการของผู้ประกอบการที่อยู่ในธุรกิจ แนวคิดด้านคุณภาพของธุรกิจบริการ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับ
ธุรกิจ ตลอดจนมีจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรมของผู้ประกอบการ การให้บริการ 
 
 
 
 



 
 
 

MBE806   ยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศส าหรับผู้ประกอบการ                 3 (3-0-6)  

                   International Trade Strategy for Entrepreneur 

  ความส าคัญของการค้าระหว่างประเทศและการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) องค์กร
ธุรกิจที่สัมพันธ์กับการค้าระหว่างประเทศ การส่งออกทางอ้อม การส่งออกทางตรง การให้สิทธิ์ (Franchise) การ
ร่วมทุน การลงทุนโดยตรง การท าสัญญาการบริหาร การท าสัญญาจ้างผลิต การให้ใบอนุญาต พันธมิตรเชิงธุรกิจ 
ยุทธศาสตร์ของอุตสาหกรรมบริการในตลาดโลก  ช่องทางการค้าทางอิเล็กทรอนิกส์  การควบรวมกิจการ 
กฎระเบียบหรือกฎหมายการค้าระหว่างประเทศ  โดยใช้กรณีศึกษาหรือธุรกิจตนเอง และข้อพิจารณาในการเข้าสู่
ตลาดการค้า ระหว่ างประ เทศของธุร กิจ  ตลอดจนการน าแนวคิด ผู้ประกอบการเ พ่ือสังคม ( Social 
Entrepreneurship) เพ่ือสร้างจิตส านึกต่อสังคมและส่ิงแวดล้อมมาใช้ 

MBE807    การเร่ิมต้นธุรกิจใหม่                         3 (3-0-6)      

 New Venture Creation  

  การเรียนการสอนเชิงปฏิบัติและการประยุกต์แนวคิดและเทคนิคในการท าให้เกิดความคิด
สร้างสรรค์ และการท าให้เกิดนวัตกรรม เพ่ือน าไปเป็นแนวทางในการสร้างกระบวนการ/ขั้นตอนในการเปล่ียน
แนวคิดทางธุรกิจให้เป็นธุรกิจที่มีโอกาสประสบความส าเร็จและเป็นไปได้จริง   โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดที่
เรียนในวิชาการตลาด การเงิน และการจัดการ มาพัฒนาเป็นแผนธุรกิจจะท างานเป็นกลุ่ม/รายบุคคลเพ่ือคัดกรอง 
ตรวจสอบ โอกาสทางธุรกิจ ท าการวิจัยเบื้องต้นในการก าหนดตลาดและกลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ ฝึกเขียนแผน
ธุรกิจ และการเชิญวิทยาพิเศษมาเป็นผู้ให้ค าแนะน าและตรวจสอบแผนธุรกิจ พร้อมกับการน าเสนอแผนธุรกิจที่
มีความเป็นไปได้ต่อสถาบันการเงินทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนเป็นจิตส านึกของการเป็นผู้ประกอบการ 

MBE808   การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับผู้ประกอบการ                          3(3-0-6) 
        Information Technology Management for Entrepreneur 

  วิเคราะห์ ความส าคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในปัจจุบัน เพ่ือการสืบค้นข้อมูลและ
แสวงหาความรู้ การใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การส่ือสารและแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศบนระบบ
เครือข่าย ที่ท าให้เกิดนวัตกรรมทางความคิดที่ช่วยในการวางแผน การน าไปใช้ในการตัดสินใจ การสร้างโอกาส
ทางธุรกิจ และการบริหารธุรกิจ อาทิ ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการเงิน ด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดี



กับลูกค้า เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานภายในและภายนอกธุรกิจ การเคารพสิทธิทางปัญญา  คุณธรรม 
จริยธรรมในสังคมสารสนเทศ 
 
 

MBE820    สัมมนาเชิงกลยุทธ์ส าหรับผู้ประกอบการ                       0 (0-6-3)               

Seminar in Entrepreneurial Strategy  

       การน าเสนอ และการแลกเปล่ียนความคิดในประเด็นที่น่าสนด้านแนวคิดเก่ียวกับทิศทางใน
อนาคตของธุรกิจในมุมมองของผู้บริหาร เพ่ือให้ธุรกิจด ารงอยู่และเจริญเติบโตท่ามกลางสภาวะการแข่งขันที่
เปล่ียนแปลงไป การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกธุรกิจ  การวิเคราะห์สภาพตลาดและสภาพการ
แข่งขัน การก าหนดทิศทางของธุรกิจ การก าหนดเป้าหมายการจัดแผนกลยุทธ์ การก าหนดวิธีการด าเนินงาน
เครื่องมือ เทคนิคต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของธุรกิจ โดยใช้กรณีศึกษาและวิทยากรพิเศษเข้ามามีส่วนร่วม 
หรือการศึกษาดูงานของธุรกิจภายใน/ภายนอกประเทศ ตลอดการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการเรียนรู้การท างานเป็น
ทีมและกฎของการท างานเป็นทีม 
 
 2.  วิชาเอกเลือก         

MBE810   การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการส าหรับผู้ประกอบการ                     3(3-0-6) 

                  Product Design and Service for Entrepreneur 
  แนวคิดการจัดการเก่ียวกับการออกแบบผลิตภัณฑ์ และการออกแบบระบบของผลิตภัณฑ์ควบคู่
กับบริการ  โดยน ากระบวนการการค้นหาและริเริ่มความคิดใหม่ๆ เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์หรือบริการ และปัจจัยที่
เก่ียวข้องในด้านสภาพแวดล้อม ความต้องการและความจ าเป็นของลูกค้ามาเป็นแนวทาง การฝึกปฏิบัติค้นหา
แนวทางในการออกแบบผลิตภัณฑ์ผสมผสานเข้ากับการให้บริการอย่างที่เป็นระบบเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของธุรกิจ  โดยใช้กรณีศึกษาหรือวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้หรือการศึกษาดูงาน ตลอดจน
การมีจิตส านึกของการเป็นผู้ประกอบการที่มีความรับผิดชอบต่อลูกค้า 
 

MBE811    การจัดการธุรกิจค้าปลีกส าหรับผู้ประกอบการ          3 (3-0-6) 
                   Retail  Business  Management for Entrepreneur 

  การบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีกทั้งประเภทผลิตสินค้าและบริการ  รูปแบบการ ค้าปลีกสมัยใหม่
ที่ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภค  กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีกเก่ียวกับการเลือกท าเลที่ตั้ง  การออกแบบ และตกแต่ง การ
จัดการธุรกิจ การบริหารสินค้า การจัดซ้ือ การก าหนดราคา การส่งเสริมการตลาดให้กับธุรกิจค้าปลีก รวมถึง



การบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการธุรกิจค้าปลีก รวมถึงเป็นผู้ประกอบการที่มีความ
รับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตสินค้าหรือบริการ  

 

 

 

MBE812   การจัดการธุรกิจครอบครัว            3 (3-0-6)  
                   Family Run Business Management 
  การจัดการธุรกิจครอบครัว ความเหมือนและความแตกต่างของการจัดการธุรกิจครอบครัวกับ
การจัดการธุรกิจทั่วไป ทฤษฏี วัฒนธรรม ขั้นตอนและวิวัฒนาการโครงสร้างของครอบครัว การจัดการความ
ขัดแย้ง และสร้างความสัมพันธ์ การจัดองค์กรโดยการส่งผ่านและการถ่ายโอนอ านาจในลักษณะของกระบวน 
การสืบทอดธุรกิจครอบครัว แนวทางส าหรับการวางแผน  กลยุทธ์ของธุรกิจครอบครัว เพ่ือรองรับการ
เจริญเติบโตของธุรกิจและสถานการณ์โลกที่มีการเปล่ียนแปลง  ตลอดจนการเป็นผู้ประกอบการที่มีจิตส านึก
ด้านคุณธรรม จริยธรรมในการด าเนินธุรกิจ 

MBE813    การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ของผู้ประกอบการ        3 (3-0-6) 

                   Franchising Management for Entrepreneur 

  ความรู้และความเข้าใจการประกอบธุรกิจเครือข่ายของผู้ประกอบการ  ที่เก่ียวกับรูปแบบและ
บทบาทของธุรกิจแฟรนไชส์ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางการตลาด  แนวโน้มในการแข่งขันในธุรกิจแฟรน
ไชส์ ปัญหาและโอกาส การก าหนดแผนกลยุทธ์การจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ องค์ประกอบในการสร้างธุรกิจแฟ
รนไชส์ การตลาดส าหรับธุรกิจแฟรนไชส์ การวางรูปแบบและการสร้างคู่มือการปฏิบัติการ ความสัมพันธ์ใน
ธุรกิจแฟรนไชส์ รวมถึงเป็นผู้ประกอบการที่จิตส านึกด้านสังคมของผู้ประกอบการที่ค านึง ถึงชุมชนและสังคม
แวดล้อม โดยใช้กรณีศึกษาหรือการศึกษาดูงานหรือการเชิญวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้ 

MBE814    การส่ือสารภาพลักษณ์ของผู้ประกอบการ           3 (3-0-6) 

                   Image Communication for Entrepreneur 

  การวิเคราะห์และประยุกต์แนวคิดเก่ียวกับอัตลักษณ์และภาพลักษณ์  ความสัมพันธ์ระหว่าง   
อัตลักษณ์และภาพลักษณ์  กระบวนการ กลยุทธ์การสร้างและส่ือสารอัตลักษณ์ ภาพลักษณ์ของตราสินค้าให้กับ
ธุรกิจ กลุ่มเป้าหมายทางธุรกิจทั้งภายในและภายนอก โดยฝึกปฏิบัติวางแผนกลยุทธ์การส่ือสารภาพลักษณ์       



เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าและบริการของธุรกิจ รวมถึงการมีจรรยาบรรณในการส่ือสารภาพลักษณ์ของ
ผู้ประกอบการธุรกิจ 
 
 
 
 
 
 
 

MBE815    การพัฒนาบุคลิกภาพส าหรับผู้ประกอบการ          3 (3-0-6) 

       Personality Development for Entrepreneur 

  การพัฒนาบุคลิกภาพ โดยเน้นส่ิงที่มีอิทธิพลต่อภาวการณ์เป็นผู้น าทางธุรกิจของผู้ประกอบการ
ทุกระดับ เน้นการพูดติดต่อธุรกิจ การเข้าร่วมประชุมและเสนอความคิดเห็นต่อที่ประชุม การตัดสินใจทางธุรกิจ 
การจูงใจ การเจรจาต่อรอง การเข้าสังคมและการพัฒนาบุคลิกภาพของนักธุรกิจทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ
และทัศนคติ โดยเน้นการใช้หลักธรรมในทางศาสนาและจิตใจ มีการฝึกปฏิบัติและรู้จักท าการวิเคราะห์ การ
ประเมินตนเอง การวางแผนพัฒนาตนเองให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพและท างานอย่าง
มีความสุข      

MBE816   การจัดการธุรกิจขนาดย่อม                 3 (3-0-6) 
                   Small Business Management  
  ความท้าทายและประเด็นในการจัดการที่ธุรกิจขนาดย่อมที่เก่ียวกับสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกที่เป็นปัญหาและอุปสรรค์ที่ต้องเผชิญ ตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจไปจนถึงช่วงของการเติบโต การวางกล
ยุทธ์และน าไปสู่การปฏิบัติ  การท าการตลาดส าหรับธุรกิจขนาดย่อม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การจัดการ
คุณภาพ การจัดการหุ้นส่วนทางธุรกิจ กฎหมายธุรกิจที่เก่ียวข้อง และสาเหตุการถอนตัวจากธุรกิจ และมี
คุณลักษณะของการเป็นผู้ประกอบการโดยนักศึกษาจะได้วิเคราะห์ประเด็นที่เก่ียวกับการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
จากกรณีศึกษา หรือการศึกษาดูงาน หรือวิทยากรพิเศษมาให้ความรู้  
 
MBE817  อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว      3 (3-0-6) 

                  Tourism Industry 



  ศึกษาภาพรวมของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการทางการท่องเที่ยว หลักการ 
แนวคิด ความหมาย องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว วิวัฒนาการการท่องเที่ยว ความสัมพันธ์ของ
ธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจอ่ืน การพัฒนาการท่องเที่ยว ผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต่อเศรษฐกิจ 
สังคม  และส่ิงแวดล้อม  องค์ประกอบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว  นโยบายของรัฐต่อการส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว  องค์การและกฎหมายที่เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและของโลก  
และแนวโน้มของธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการในอนาคตรวมทั้งการโภชนาการ อาหารไทย ขนมไทย   ผลไม้
ไทย หัตถกรรมไทย และสินค้าโอท็อป ซ่ึงอาจใช้กรณีศึกษาหรือการศึกษาดูงานประกอบการเรียน 
 
 
 
 

MBE830  การค้นคว้าอิสระ           3 (0-0-90) 

          Independent Study 

  การค้นคว้าอิสระน้ีสามารถมีประเด็นในการท าได้ 2 แบบ แบบแรกในลักษณะของหัวข้อหรือ
ปัญหาทางด้านธุรกิจ อาทิ ด้านการเงิน การตลาด การผลิตหรือการจัดการทรัพยากรมนุษย์ หรือตามความสนใจ 
หรือที่เก่ียวข้องกับเน้ือหาวิชาที่ได้เรียนมาในหลักสูตรน้ี ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่ปรึกษา โดยหัวข้อที่
จะศึกษาน้ันได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน  มีการค้นคว้าเบื้องต้นในหัวข้อเรื่อง โดยมีการ
ทบทวนวรรณกรรมที่ เก่ียวข้อง เพ่ือสร้างกรอบแนวคิด แล้วออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล อาทิ 
แบบสอบถาม และการสัมภาษณ์เชิงลึก มีการน าเสนอโครงร่างการค้นคว้าอิสระ และต้องได้รับอนุมัติให้ผ่านไป
ท าขั้นตอนต่อไปโดยคณะกรรมการโครงร่างการค้นคว้าอิสระ ต่อจากน้ันมีการรวบรวมข้อมูลจากการใช้
เครื่องมือที่ได้ในการค้นคว้าอิสระ น าข้อมูลมาท าการประมวลผล วิเคราะห์ผล อภิปรายและสรุปผล พร้อมท า
รายงานและน าเสนอผลการการค้นคว้าอิสระต่อหน้าคณะกรรมการค้นคว้าอิสระ และจัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์
ส่งมอบแก่มหาวิทยาลัย ส าหรับแบบที่สองในลักษณะของการค้นคว้าอย่างลึกซ้ึง และสร้างแนวคิดในการ
วางแผนธุรกิจส าหรับการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ การขยายธุรกิจตามความสนใจ ภายใต้การก ากับดูแลของอาจารย์ที่
ปรึกษา โดยแผนธุรกิจมีการสร้างกระบวนการหรือขั้นตอนตามหลักการค้นคว้าอิสระที่กล่าวแล้วในเบื้องต้น 
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      Thesis 



  การศึกษาวิจัยที่แสดงถึงสมถรรถนะในด้านความรู้  ความสามารถ ในการบูรณาการศาสตร์
ความรู้ที่ เรียนมาในหลักสูตร จนสามารถสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ใหม่ทางด้านการบริหารธุรกิจ ที่น าไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างจริงจังด้วยวิธีวิจัย 

 


