
Master of 
Management 
Program in 
Entrepreneurship

คณะบริหารธุรกิจ
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

www.mm.rbsrsu.com

RANGSIT
BUSINESS
SCHOOL

FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION | B.B.A.

M.M. (Entrepreneurship)

	 โครงสร้างหลักสูตร	
 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน  ไม่นับหน่วยกิต
 หมวดวิชาแกน             21 หน่วยกิต
 หมวดวิชาเลือก             9 หน่วยกิต
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ    6 หน่วยกิต
 รวม                  36 หน่วยกิต

 
	 รายวิชาในหลักสูตร
 หมวดวิชาแกน		(Core	Courses)	จำานวน	7	รายวิชา
• Management and Organizational Behavior
• Strategic Management
• Business Research Methodology
• Entrepreneurship and Business Plan Analysis
• Entrepreneurial Finance and Accounting
• Marketing Management
• Operations Management

 หมวดวิชาเลือก		(Elective	Courses)
• Digital Commerce
• Risk Management
• Human Resource Management
• Logistics and Supply Chain Management
• Procurement and Sourcing Strategy
• International Business Management
• Innovation and Change Management
• Consumer Behavior Analysis
• Integrated Marketing Communication
• Product and Brand Strategy
• Franchise Management
• Special Topics in Entrepreneurship

	 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
 
 สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาวิชาใดก็ได้
 จากสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศที่สำานักงาน กพ รับรอง
 

 
	 เกณฑ์การคัดเลือกเข้าศึกษา

 การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และการสอบสัมภาษณ์

	 หลักฐานการสมัคร
• รูปถ่าย 1 นิ้ว จำานวน 6 รูป
• สำาเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) และใบปริญญาบัตร
• สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชนและทะเบียนบ้าน
• หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาหรือผู้บังคับบัญชา 2 ฉบับ

 สถานที่เรียน
 มหาวิทยาลัยรังสิต เมืองเอก 
 52/347 ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

	 เวลาเรียน
 วันเสาร-์วันอาทิตย ์เวลา 9.00-19.00 น.
 โดยนักศึกษาสามารถสำาเร็จการศึกษาภายใน 3 ภาคการศึกษา (1 ปี)

 ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
   รวมตลอดหลักสูตร  181,500 บาท

 

RANGSIT BUSINESS SCHOOL | M.M. (Entrepreneurship)



    

 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต	
	 สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ
	 (Master	of	Management	Program	in	
	 Entrepreneurship)	
 ชื่อเต็ม (ภาษาไทย)  : การจัดการมหาบัณฑิต (การเป็นผู้ประกอบการ)
 ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : กจ.ม. (การเป็นผู้ประกอบการ)
 ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ)  : Master of Management (Entrepreneurship)
 ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ)   : M.M. (Entrepreneurship)

 
 
	 ขอรับใบสมัครและสมัครเรียนได้ที่
 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต
 โทร 02 7916000 ต่อ 4001-4005

RANGSIT UNIVERSITY
RANGSIT BUSINESS SCHOOLคณะบริหารธุรกิจ

มหาวิทยาลัยรังสิต

	 ปรัชญาของหลักสูตร
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จัดตั้งขึ้นโดยมี  
 วัตถุประสงคเ์พื่อผลิตมหาบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถด้านการจัดการและสามารถ 
 ประยุกตง์านด้านธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการทำางานเป็นทีม มีทักษะในการตัดสินใจใน 
 บทบาทของผู้บริหารและผู้ประกอบการที่มีความทันสมัย มีจรรยาบรรณในการดำาเนินงาน 
 และเป็นผู้ประกอบการที่มีความคิดสร้างสรรคใ์นการนำานวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการจัดการ 
 ธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 วัตถุประสงค์ของหลักสูตร
 1. เพื่อผลิตผู้ประกอบการ สนองความต้องการด้านทรัพยากรกำาลังคนสำาหรับสังคม
 2.เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในปัจจุบันให้มีศักยภาพในการที่จะแข่งขันได้ในอนาคต
 3. เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาและขยายองคค์วามรู้ด้านการเป็นผู้ประกอบการ
 4. เพื่อให้บริการวิชาการ เช่น การฝึกอบรม การวิจัย หรือบริการที่ปรึกษา
  แก่หน่วยงาน ชุมชน และสังคม

 ภาคการศึกษา
 ภาคการศึกษาที่ 1       สิงหาคม-ธันวาคม
 ภาคการศึกษาที่ 2       มกราคม-พฤษภาคม
 ภาคการศึกษาที่ 3       มิถุนายน-กรกฎาคม

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก
 หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 (อาคาร 2 ประสิทธิรัตน ์ชั้น 3 ห้อง 2-302)
 โทร. 02 7916000 ต่อ 1057   โทร. 099 3514551
 Line official : @mmrsu
 Facebook : https://m.facebook.com/MM.RANGSIT
 E-mail : piyaporn.c@rsu.ac.th

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรังสิต
 โทร. 02 7916000 ต่อ 1042 , 1005

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรังสิต (อาคาร 11 รัตนคุณากร ชั้น 2)
 โทร 02 7916000 ต่อ 4001-4005


