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ปรัชญา
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิต
มหาบัณฑิตที่มีความรูความสามารถดานการจัดการและสามารถประยุกตงานดานธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการ
ทํางานเปนทีม มีทักษะในการตัดสินใจในบทบาทของผูบริหารและผูประกอบการที่มีความทันสมัย มีจรรยาบรรณใน
การดําเนินงานและเปนผูประกอบการที่มีความคิดสรางสรรคในการนํานวัตกรรมใหมๆ มาใชในการจัดการธุรกิจได
อยางมีประสิทธิภาพ
ความสําคัญ
การศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ในระดับบัณฑิตศึกษา นับวาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนารากฐานทาง
เศรษฐกิจโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน รัฐบาลมีนโยบายในการสงเสริมใหเกิดการสรางธุรกิจในระดับกลางและเล็ก
ในรูปแบบของ SMEs ตลอดจนในอนาคตประเทศไทยตองมีการสงเสริมใหเกิดการคาขายสินคาและบริการ ที่เปน
ศูนยกลางในภาคธุรกิจ ใหไดรับการยอมรับในระดับสากล ดังนั้นผูที่มีความรูในการจัดการธุรกิจแบบครบวงจรจึงจะ
เปนผูที่จะนําธุรกิจใหประสบความสําเร็จได
หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต เล็งเห็นความสําคัญของบุคลากรของประเทศในภาคธุรกิจ ไมวาจะเปน
ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดเล็ก รวมถึงธุรกิจขามชาติที่จะชวยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนตามนโยบายของ
รัฐบาลจึงไดปรับปรุงหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต ปการศึกษา 2558 ในอันที่จะเสริมสรางบุคลากรภาคธุรกิจ ใหมี
ความรูความสามารถ มีทักษะในการดําเนินธุรกิจภายใตการแขงขันและการเจริญเติบโตของสภาพแวดลอมทั้งทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเปลี่ยนแปลงวิถีการดําเนินงานองคการภายใตระบบเทคโนโลยีสมัยใหม โดยมีเปาหมายให
มหาบัณฑิตมีความรูมีทักษะในการประกอบธุรกิจ อีกทั้งมีความคิดริเริ่มและมีการคิดวิเคราะหสถานการณทางธุรกิจใน
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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องครวมตลอดจนมีความเปนผูนําและมีจรรยาบรรณในการดําเนินงาน
วัตถุประสงคของหลักสูตร
1. เพื่อผลิตผูประกอบการ สนองความตองการดานทรัพยากรกําลังคนสําหรับสังคม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูประกอบการในปจจุบัน ใหมีศักยภาพในการที่จะแขงขันไดในอนาคต
3. เพื่อผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อพัฒนาและขยายองคความรูดานการเปนผูประกอบการ
4. เพื่อใหบริการวิชาการ เชน การฝกอบรม การวิจัย หรือบริการที่ปรึกษาแกหนวยงาน ชุมชน และสังคม
วัน-เวลาในการดําเนินการเรียนการสอน
เรียน
วันจันทร - วันศุกร
วันเสาร - วันอาทิตย

เวลา 18.00 - 21.00 น. หรือ
เวลา 09.00 - 19.00 น.

คุณสมบัติของผูเขาศึกษา
1. สําเร็ จการศึ กษาไมต่ํากวาปริญญาตรี จ ากสถาบันการศึกษาที่ ก ระทรวงศึกษาธิ การหรื อสํ านัก งาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนรับรอง และมีคุณสมบัติอื่นตามเกณฑกําหนดของหลักสูตร
2. ไมเคยตองโทษตามคําพิพากษาของศาล เวนแตในกรณีที่โทษนั้นเกิดจากความผิดอันไดกระทําโดย
ประมาท หรือความผิดอันเปนลหุโทษ
3. ไมเคยเปนผูมีความประพฤติเสียหาย
4. ไมเปนคนวิกลจริต
5. เปนไปตามเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต
ระบบการจัดการศึกษา
1. ใชระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปการศึกษาแบงออกเปน 2 ภาคการศึ กษาปกติ 1 ภาค
การศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไมนอยกวา 15 สัปดาห
2. ระยะเวลาการศึกษา 2 ป
3. ใชภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในการเรียนการสอน
กฎระเบียบหรือหลักเกณฑในการใหระดับคะแนน (เกรด)
การวัดผล ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.
2556 ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยดําเนินการวัดและประเมินผล แตละรายวิชาที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน การวัดผล
และ ประเมินผลอาจกระทําโดยการสอบหรือวิธีอื่น ตามที่คณะที่รับผิดชอบรายวิชาจะกําหนดการ
สอบในแตละรายวิชาใหมีอยางนอยสองครั้ง
2. การวัดและประเมินผลเปนหนาที่และความรับผิดชอบของอาจารยผูสอน หรือผูที่คณะที่รับผิดชอบ
รายวิชาจะกําหนด
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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3. ทุกรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน นักศึกษาตองมีเวลาศึกษาไมนอยกวารอยละแปดสิบของเวลาศึกษา
ทั้งหมดหรือไดทํางานในรายวิชานั้น จนเปนที่เพียงพอตามที่อาจารยผูสอนกําหนด จึงจะมีสิทธิ์
ไดรับการวัดและประเมินผล เวนแตจะไดรับการอนุมัติเปนกรณี พิเศษจากคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
เมื่อคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเห็นวาเวลาศึกษาที่ไมครบนั้น เนื่องจากเหตุอันจะโทษนักศึกษาผูนั้นมิได
4. การวัดผลการสอบประมวลความรู การสอบวัดคุณสมบัติ และการสอบวิทยานิพนธเปนหนาที่และ
ความรับผิดชอบของผูอํานวยการหลักสูตรและอาจารยที่ปรึกษา โดยจะตองเปนไปตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยรังสิตวาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556
5. ผลงานวิทยานิพนธ หรือการศึกษาคนควาอิสระของนักศึกษาในระดับปริญญาโทจะตองไดรับการตีพิมพ
หรืออยางนอยดําเนินการใหผลงานหรือสวนหนึ่งของผลงานไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการที่เปนที่
ยอมรับโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือวารสารวิชาการที่อยูในฐานขอมูลของ
Thai-Journal Citation Index (TCI) หรือวารสารวิชาการที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง (Peer
Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือนําเสนอตอที่ประชุมวิชาการที่มีรายงานการประชุม
(Proceeding)
6. การวัดและประเมินผลในแตละรายวิชาใหประเมินเปนอักษรระดับขั้น (Letter Grades) ที่มีคาระดับขั้น
(Numeric Grades) ดังตอไปนี้
ระดับขั้น
ความหมาย คาระดับขั้น (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. สัญลักษณที่ไมมีคาระดับ มีความหมายดังนี้
S หมายความวา ผลการศึกษาอยูในระดับขั้นเปนที่นาพอใจและหนวยกิตเปนหนวยกิตสะสมได
U หมายความวา ผลการศึกษาอยูในขั้นไมเปนที่พอใจ และไมนับหนวยกิตให
W หมายความวา ถอนหรื อ ยกเลิ ก การลงทะเบี ย นเรีย น ใชเ มื่อนั กศึ ก ษาเรีย นวิช านั้ น ตามข อ บัง คั บ
มหาวิทยาลัยรังสิต วาดวยมาตรฐานการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2556 หรือ
เมื่อไดรับการอนุมัติใหลาพักการศึกษา
I หมายความวา การวัดและประเมินผลยังไมสมบูรณใชเมื่ออาจารยผูสอน โดยความเห็นชอบของ
ผูอํานวยการหลักสูตรที่รับผิดชอบรายวิชานั้นเห็นสมควรใหรอการวัดและประเมินผล
ไวกอน เนื่องจากนักศึกษายังปฏิบัติงานซึ่งเปนสวนประกอบการศึกษารายวิชานั้นยัง
ไมสมบูรณ เมื่อไดสัญลักษณ I ในรายวิชาใดนักศึกษาตองดําเนินการติดตออาจารย
ผูสอนหรือภาควิชาที่รับผิดชอบรายวิชานั้น เพื่อใหมีการวัดและประเมินผลเพิ่มเติม
ภายในเวลา 3 สั ป ดาห ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควร อาจารย ผู ส อน หรื อ ภาควิ ช าที่
รับผิดชอบรายวิชานั้นอาจอนุญาตใหขยายกําหนดเวลาดังกลาวได แตทั้งนี้ไมเกิน 2
สัปดาหแรกของภาคการศึกษาปกติถัดไป เมื่อพนกําหนดดังกลาวยังไมสามารถวัด
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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และประเมินผลได สัญลักษณ I จะเปลี่ยนเปนระดับขั้น F หรือสัญลักษณ U แลวแต
กรณีทันที
IP หมายความวา การศึกษาในรายวิชานั้นยังไมสิ้นสุด การใหสัญลักษณ IP จะกระทําไดเฉพาะรายวิชา
ที่มีการเรียนหรือปฏิบัติงานตอเนื่องกันมากกวาหนึ่งภาคการศึกษา สัญลักษณ IP จะ
ถูกเปลี่ยนเมื่อการเรียนหรือการปฏิบัติงานในรายวิชานั้นสิ้นสุด และมีการประเมินผล
การศึกษาเปนระดับขั้น หรือสัญลักษณ S หรือ U ตามแตกรณี
เกณฑการสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. แผน ก แบบ ก 2
1.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานวิทยานิพนธ และไดสอบ
ผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐานความรูภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑอื่นๆ ครบถวน ตามหลักสูตร และ
ขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
1.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
1.3 ตีพิมพผลงานจากวิทยานิพนธใน
1.3.1 วารสารวิ ช าการในรู ป แบบกระดาษหรื อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ที่ เ ป น ที่ ย อมรั บ โดย
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ
1.3.2 วารสารวิชาการในรูปแบบกระดาษหรืออิเล็กทรอนิกสที่อยูในฐานขอมูลของ ThaiJournal Citation\Index (TCI) หรือ
1.3.3 วารสารวิ ชาการในรูปแบบกระดาษหรื ออิเล็ กทรอนิ กสที่ มีกรรมการภายนอก
มารวมกลั่นกรอง (Peer Review) และเปนที่ยอมรับในสาขาวิชา หรือ
1.3.4 นําเสนอตอที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยาย หรือ
โปสเตอร และบทความฉบับสมบูรณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ (Proceeding)
1.4 ไมอยูในระหวางการรอรับโทษทางวินัยนักศึกษาที่ระบุใหงดการเสนอชื่อเพื่อรับปริญญาชั่ว
ระยะเวลาหนึ่ง
2. แผน ข
2.1 ไดศึกษาและผานการวัดและประเมินผลรายวิชาตางๆ ไดสอบผานการสอบประมวลความรู
ดวยขอเขียนและไดสอบผานภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัยรังสิตเรื่องเกณฑมาตรฐาน
ความรูภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต รวมทั้งเกณฑอื่นๆ ครบถวน
ตามหลักสูตร และขอกําหนดของสาขาวิชาที่จะรับปริญญา
2.2 ไดระดับแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00
2.3 ตีพิมพเผยแพรผลงานจากการศึกษาคนควาอิสระในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง จาก 2 ลักษณะ
ดังนี้
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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ลักษณะที่ 1 ตีพิมพในวารสารวิชาการหรือสิ่ง พิมพทางวิชาการในรูปแบบกระดาษหรือ
อิเล็กทรอนิกสที่มีกรรมการภายนอกมารวมกลั่นกรอง(Peer Review) โดยมี
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันรวมเปนกรรมการพิจารณาดวย หรือนําเสนอตอ
ที่ประชุมวิชาการทั้งในรูปแบบการนําเสนอผลงานแบบบรรยายหรือโปสเตอร
และบทความฉบับสมบรูณไดรับการตีพิมพในรายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ (Proceeding)
ลักษณะที่ 2 เผยแพรผลงานศิลปะในลักษณะการจัดนิทรรศการหรือการจัดการแสดง ซึ่ง
เป น การนํ า เสนอผลงานศิ ล ปะที่ เ ป น ผลงานวิ ช าการสู ส าธารณะ โดยมี
กระบวนการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กคุ ณ ภาพผลงานก อ นการเผยแพร จ าก
คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองผลงานซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิทาง
วิชาการในสาขาวิชาไมต่ํากวา 3 คน โดยมีกรรมการจากภายนอกสถาบันรวม
พิจารณาดวย
2.4 ไม อ ยูใ นระหว า งการรอรับ โทษทางวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาที่ ระบุ ให ง ดการเสนอชื่อ เพื่ อ รั บ ปริ ญ ญา
ชั่วระยะเวลาหนึ่ง
โครงสรางหลักสูตร
1. แผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร 36 หนวยกิต
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
21 หนวยกิต
2) หมวดวิชาบังคับ
3) หมวดวิชาเลือก
3 หนวยกิต
4) วิทยานิพนธ
12 หนวยกิต
2. แผน ข (ศึกษารายวิชาแบบศึกษาคนควาอิสระ) หนวยกิตตลอดหลักสูตร
36 หนวยกิต
1) หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
2) หมวดวิชาบังคับ
21 หนวยกิต
3) หมวดวิชาเลือก
9 หนวยกิต
4) การศึกษาคนควาอิสระ
6 หนวยกิต
5) การสอบประมวลความรู
- หนวยกิต
รายวิชาในหลักสูตร
1 หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
นั ก ศึ ก ษาจะต อ งลงทะเบี ย นเรี ย นรายวิ ช าเสริ ม พื้ น ฐาน ตามความเห็น ของผู อํา นวยการหลั ก สู ต รหรื อ
คณะกรรมการหลักสูตร โดยพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาตรีของนักศึกษาและ
ผลการสอบคัดเลือก และไมนับรวมเปนหนวยกิตของหลักสูตร สวนการวัดผลรายวิชาเสริมพื้นฐานในระบบ S/U
(พอใจ/ไมพอใจ) มีดังตอไปนี้

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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2. หมวดวิชาบังคับ
ENG
MGT
MGT
MGT
MGT
MGT
MKT
POM

500

ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
632 การจัดการและพฤติกรรมองคการ
(Management and Organization Behavior)
633 การเงินและการบัญชีสําหรับผูประกอบการ
(Entrepreneurial Finance and Accounting)
634 การเปนผูประกอบการ
(Entrepreneurship)
636 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
(Business Research)
639 การจัดการเชิงกลยุทธ
(Strategic Management)
631 การจัดการการตลาด
(Marketing Management)
631 การจัดการการดําเนินงาน
(Operations Management)

จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

3. หมวดวิชาเลือก
แผน ก แบบ ก 2
แผน ข
EBS

631

HRM 631
MGT

631

MGT

635

MGT

637

MGT

638

ใหนักศึกษาเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 1 รายวิชา 3 หนวยกิต
ใหนักศึกษาเลือกจากรายวิชาตอไปนี้ จํานวน 3 รายวิชา 9 หนวยกิต
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(Electronic Commerce)
การจัดการทรัพยากรมนุษย
3(3-0-6)
(Human Resource Management)
กฎหมายธุรกิจ
3(3-0-6)
(Business Law)
สัมมนาการเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
(Seminar in Entrepreneurship)
การจัดการธุรกิจระหวางประเทศ
3(3-0-6)
(International Business Management)
การจัดการธุรกิจแฟรนไชน
3(3-0-6)
(Franchise Management)

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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MGT

640

MGT

641

MGT

642

MGT

643

MKT

632

MKT

633

MKT

634

หัวขอพิเศษสําหรับการเปนผูประกอบการ
(Special Topics in Entrepreneurship)
การจัดการการจัดซื้อและซัพพลายเชิงกลยุทธ
(Strategic Purchasing and Supply Management)
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
(Innovation and Change Management)
การจัดการความเสี่ยง
(Risk Management)
การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
(Integrated Marketing Communication)
การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา
(Product and Brand Management)
พฤติกรรมผูบริโภค
(Consumer Behavior)

4. วิทยานิพนธ (แผน ก ) / การศึกษาคนควาอิสระ (แผน ข)
MME 696 การศึกษาคนควาอิสระ
(Independent Study)
MME 697 การสอบประมวลความรู
(Comprehensive Examinations)
MME 699 วิทยานิพนธ
(Thesis)

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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6(0-18-9)
0(0-0-0)
12(0-36-18)
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แผนการศึกษา
สําหรับนักศึกษาแผน ก แบบ ก 2 (ศึกษารายวิชาและทําวิทยานิพนธ)
ชัน้ ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 2
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ENG 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 การเงินและการบัญชีสําหรับผูประกอบการ 3(3-0-6)
(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

ชัน้ ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
XXX --- วิชาเลือก
3(3-0-6)
Elective Course
MME 699 วิทยานิพนธ
6(0-18-9)
(Thesis)
รวม
9 หนวยกิต

คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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สําหรับนักศึกษาแผน ข (ศึกษารายวิชาและศึกษาคนควาอิสระ)
ชัน้ ปที่ 1
ภาคการศึกษาที่ 1
จํานวนหนวยกิต(บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาดวยตนเอง)
ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
(English for Graduate Studies)
MGT 632 การจัดการและพฤติกรรมองคการ
(Management and Organization Behavior)
MGT 636 วิธีวิจัยทางธุรกิจ
(Business Research)
MKT 631 การจัดการการตลาด
(Marketing Management)
POM 631 การจัดการการดําเนินงาน
(Operations Management)
รวม
15

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

ภาคการศึกษาที่ 2

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

หนวยกิต

รวม

12

3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)
3(3-0-6)

หนวยกิต

ชัน้ ปที่ 2
ภาคการศึกษาที่ 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. หมวดวิชาเสริมพื้นฐาน
(ไมนับหนวยกิตรวม)
ENG 500 ภาษาอังกฤษสําหรับบัณฑิตศึกษา
3(3-0-6)
(English for Graduate Studies)
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยเนนที่การพัฒนาทักษะการอาน การพัฒนาการเขียนทางวิชาการเพื่อเสริมให
ผูเรียนมีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อทําความเขาใจเรื่องที่อานโดยเฉพาะเอกสารทางวิชาการที่เปนทั้ง
ศัพทเทคนิคและที่ไมใช เนื้อหาเอกสารที่ใชนํามาจากหนังสือพิมพ บทความทางวิชาการ วารสาร รวมทั้งหนังสือ
ตําราที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาของนักศึกษา
Develop English language skills with an emphasis on reading comprehension, and academic writing
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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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.
2. หมวดวิชาบังคับ
MGT 632 การจัดการและพฤติกรรมองคการ
3(3-0-6)
(Management and Organization Behavior)
กระบวนการจัดการซึ่งเกี่ยวของกับ การวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ และ การควบคุม พฤติกรรม
ของคนทั้งในระดับบุคคล 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 ลักษณะรายการทางการบัญชีที่เกี่ยวของ สวนประกอบ
และความสําคัญของรายงานการเงินตางๆ เชน งบดุล งบกําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด แนวความคิดเบื้องตน
ทางการจัดการทางการเงิน เชน การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน การวิเคราะห
จุดคุมทุน การประมาณการกระแสเงินสด การบริหารความเสี่ยง การประเมินผลตอบแทนของโครงการ การจัดทํา
ประมาณการทางการเงินโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
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 การประกอบธุรกิจโดยยึดหลักธรรมา
ภิบาล และจริยธรรมสําหรับการเปนผูประกอบการ ความสําคัญ ประโยชน และ องคประกอบการเขียนแผนธุรกิจ ซึ่ง
ประกอบไปดวยการวิเคราะหสถานการณ แผนการตลาด แผนการดําเนินงาน แผนจัดการและกําลังคน และแผนการ
เงิน
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
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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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)
ความหมายประเภทของการวิจัย ประโยชนของการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย การออกแบบการวิจัย การกําหนด
ปญหาในการวิจัย การศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ การตั้งตัวแปรและสมมติฐาน การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง
การเก็บรวมรวมขอมูล สถิติที่ใชในการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย การประเมินการวิจัย และจริยธรรมในการทําการ
วิจัย
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

MKT

631

POM

631

การจัดการเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
(Strategic Management)
ลักษณะทั่วไปของการจัดการเชิงกลยุทธ การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกและภายใน การวิเคราะห
สถานการณ กลยุทธระดับบริษัท กลยุทธระดับธุรกิจ กลยุทธระดับหนาที่ สภาพแวดลอมของอุตสาหกรรมและกล
ยุ ท ธ ก ารแข ง ขั น การนํ า กลยุ ท ธ ไ ปปฏิ บั ติ การควบคุ ม และการประเมิ น กลยุ ท ธ การวิ เ คราะห ก รณี ศึ ก ษาและ
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.
การจัดการการตลาด
3(3-0-6)
(Marketing Management)
ความหมาย แนวความคิดและองคประกอบของการจัดการทางการตลาด การวิเคราะหสถานการณ การแบง
สวนตลาด 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).
การจัดการการดําเนินงาน
(Operations Management)
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การจัดการการผลิตและการบริการ ซึ่งประกอบดวย การออกแบบผลิตภัณฑและบริการ ระบบการผลิตและ
การดําเนินงาน การวางแผนกําลังการผลิต การวางแผนกระบวนการ การวางแผนทําเลที่ตั้ง การวางผังการผลิต กล
ยุทธและการวางแผนการผลิตรวม การจัดการวัสดุ การจัดการโลจิสติกสและ หวงโซอุปทาน การจัดตารางการ
ดําเนินงาน 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.
3. หมวดวิชาเลือก
EBS 631 การพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
3(3-0-6)
(Electronic Commerce)
รูปแบบการพาณิชยอิเล็กทรอนิกส การวิเคราะหกรณีศึกษาในประเทศและตางประเทศ การสรางชุมชนทาง
อิเล็กทรอนิกส ความสัมพันธของการพาณิชยอิเล็กทรอนิกสและการจัดการโซอุปทาน กฎหมายของทองถิ่นและของ
นานาชาติ กลยุทธและปจจัยที่นําไปสูความสําเร็จ การโฆษณา การจัดซื้อ ระบบ/วิธีการชําระเงิน การสงสินคา
เทคโนโลยีและเครื่องมือตางๆ ระบบรักษาความปลอดภัย การแลกเปลี่ยนขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (อีดีไอ) ระบบโล
จิสติกส การทําโครงการเปนกลุมเพื่อศึกษาและใหคําแนะนําแกธุรกิจจริงในการลงทุนดานพาณิชยอิเล็กทรอนิกส
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 ecommerce 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 ขอบเขตและขั้นตอนในการจัดการทรัพยากรมนุษย ไดแก การ
วางแผนกําลังคน การวิเคราะหงาน การสรรหาและคัดเลือก การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการคาจาง
เงินเดือน การพัฒนาและฝกอบรม การจัดสวัสดิการและผลประโยชนเกื้อกูล การธํารงรักษาบุคคล การรักษาระเบียบ
วินัย 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
(Business Law)
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ลักษณะและวัตถุประสงคของรูปแบบองคการธุรกิจที่สําคัญ ไดแก หางหุนสวน บริษัท บริษัทมหาชน วิธีการ
จัดการการเพิ่มทุนและลดทุน การออกหุนกู การเลิกกิจการ การควบกิจการ ลมละลาย การขอฟนฟูกิจการ บทบาท
สถาบันการเงินเอกชนและตลาดหลักทรัพย กฎหมายที่เกี่ยวกับองคการธุรกิจที่สําคัญ เชน การเจรจาธุรกิจและการ
รางสัญญา การระงับขอพิพาททางธุรกิจและอนุญาโตตุลาการ กฎหมายการแขงขันทางการคา กฎหมายเกี่ยวกับ
อุตสาหกรรม กฎหมายคุมครองผูบริโภค กฎหมายเกี่ยวกับกลุมเศรษฐกิจการคา กฎหมายการคาและความรวมมือ
ในอาเซียน 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 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)
ประเด็นที่นาสนใจในปจจุบันที่เกี่ยวของกับการเปนผูประกอบการและหัวขอที่เกี่ยวของโดยใหความสําคัญกับ
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม หรือ ธุรกิจ SMEs
Current issues in entrepreneurship and related fields with the focus on small and medium enterprises
(SMEs).
MGT

637

MGT

638

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.

การจัดการธุรกิจแฟรนไชน
3(3-0-6)
(Franchise Management)
ความรูเบื้องตนของการจัดการธุรกิจแฟรนไชน หลักการตลาดของแฟรนไชน การดําเนินธุรกิจแบบแฟรนไชน
และกฎหมายและระบบภาษีที่เกี่ยวของกับธุรกิจแฟรนไชน และประสบการณจริงของผูประกอบการธุรกิจแฟรนไชส
Franchise management including marketing, operating, taxes, and law in the franchise business; and
real experience from franchisors.
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MGT

640

หัวขอพิเศษสําหรับการเปนผูประกอบการ
3(3-0-6)
(Special Topics in Entrepreneurship)
หัวขอพิเศษที่นาสนใจสําหรับการเปนผูประกอบการ โดยไดรับการเห็นชอบจากผูอํานวยการหลักสูตร
Special topics in entrepreneurship and related fields consent by director of the program.

MGT

641

MGT

642

MGT

643

การจัดการการจัดซือ้ และซัพพลายเชิงกลยุทธ
3(3-0-6)
(Strategic Purchasing and Supply Management)
ความสําคัญ มิติตาง ๆ ของการจัดหาจัดซื้อ และผลกระทบของสภาพแวดลอมของบริษัทที่มีตอการจัดหา
จัดซื้อ ความสัมพันธการจัดหาจัดซื้อที่มีตอหนาที่ตางๆ ภายในบริษัท การพัฒนากลยุทธของการจัดหาจัดซื้อเพื่อให
เหมาะสมกับผลิตภัณฑและบริการในรูปแบบตางๆ การประเมินและคัดเลือกผูขายวัตถุดิบเพื่อพิจารณาใหเปนหุนสวน
ที่สําคัญของบริษัท การพิจารณาและเจรจาตอรองเพื่อใหไดขอเสนอที่ดีที่สุดและศึกษาถึงเทคนิตการเจรจาตอรอง
อยางมืออาชีพ
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.
การจัดการนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลง
3(3-0-6)
(Innovation and Change Management)
แนวความคิด กระบวนการ รูปแบบของนวัตกรรมตลอดจนบทบาทของผูบริหารในการเปนผูนําในการ
กําหนดนวัตกรรมสําหรับองคการ ภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และ
เทคโนโลยี เพื่อใหผูศึกษาสามารถเปนผูนําในการสรางนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงองคการ รวมถึงการศึกษาการ
จัดการความรู การสรางองคการเพื่อการพัฒนาขอมูลและใชขอมูลเพื่อเปนความรูสําหรับการทํางาน และทําใหเกิด
องคการแหงการเรียนรูอยางมีประสิทธิผล
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.
การจัดการความเสี่ยง
3(3-0-6)
(Risk Management)
เทคนิค วิธีการ และรูปแบบในการประเมินและจัดการความเสี่ยงที่ใชในธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก เพื่อ
ลด ควบคุม และสื่อสารเกี่ยวกับความเสี่ยง รวมทั้งแนะนํารูปแบบในการจัดการความเสี่ยงที่หลากหลาย โดยแนะนํา
ถึงกลยุทธสําหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในการจัดการความเสี่ยงของธุรกิจเพื่อเพิ่มมูลคาของกิจการ และ
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แนะนําถึงแนวคิดและรูปแบบของการจัดการความเสี่ยงแบบทั่วทั้งองคกรซึ่งบูรณาการความเสี่ยงทั้งดานการเงิน กล
ยุทธ 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

การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ
3(3-0-6)
(Integrated Marketing Communication)
ภาพรวมของการจัดการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของสวนประสมการตลาด
คุณประโยชนของการสื่อสารทางการตลาด จนถึงการนํามาใชอยางบูรณาการกันของการโฆษณา การขายโดย
พนักงานขาย การสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ ศึกษาเทคนิคและวิธีการที่ใชในกระบวนการติดตอสื่อสาร
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

MKT

634

การจัดการผลิตภัณฑและตราสินคา
3(3-0-6)
(Product and Brand Management)
ขอบเขตและแนวความคิดเกี่ยวกับตราสินคา และการจัดการตราสินคาในฐานะที่ตราสินคาเปนสินทรัพยของ
ธุรกิจ ความสําคัญเกี่ยวกับการจัดการตราสินคา ระบุและกําหนดตําแหนงและคุณคาตราสินคา การวางแผนและการ
ดําเนินงานตามโปรแกรมเพื่อการจัดการตราสินคา การวัดและประเมินผลเกี่ยวกับตราสินคา ตลอดจนการสรางคุณคา
ตราสินคาใหเติบโตและยั่งยืน
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.
พฤติกรรมผูบริโภค
3(3-0-6)
(Consumer Behavior)
พฤติกรรมผูบริโภค เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถคาดคะเนพฤติกรรมของผูบริโภคได ศึกษาวิธีการ
เทคนิค และขอสรุปที่ไดจากการวิจัยทางสังคมวิทยามาใชประโยชนตอการเขาใจซื้อของผูซื้อ และเขาใจถึงมูลเหตุจูง
ใจในการซื้อทั้งทางตรงและทางออม ตลอดจนถึงศึกษาพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค อิทธิพลของเครื่องหมายการคา
และวงจรของผลิตภัณฑสินคา
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.
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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4. หมวดวิชาวิทยานิพนธ และการศึกษาคนควาอิสระ (Thesis and Independent Study)
MME 696 การศึกษาคนควาอิสระ
6(0-18-9)
(Independent Study)
การวิจัยหรือการเขียนแผนธุรกิจสําหรับนักศึกษาแผน ข. โดยใหนักศึกษาเลือกหัวขอที่สนใจและมีความ
เชี่ยวชาญ ภายใตการใหแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา
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)
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) โดยใหนักศึกษาเลือกหัวขอที่สนใจและมีความเชี่ยวชาญ
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 นักศึกษาสามารถเลือกทําวิจัยที่เกี่ยวของกับการเปนผูประกอบการ
หรือ เขียนแผนธุรกิจ
1.2 วิทยานิพนธ นักศึกษาตองทําวิจัยในหัวขอที่เกี่ยวของกับการเปนผูประกอบการ
2. มาตรฐานผลการเรียนรู
2.1 นักศึกษาไดเขาใจอยางลึกซึ้งและเปนผูเชี่ยวชาญในหัวขอที่เลือกทําวิจัยหรือแผนธุรกิจ
2.2 นักศึกษาตองสามารถวิเคราะห วิจารณงานที่ใกลเคียงกับหัวขอของนักศึกษาได
3. ชวงเวลา
3.1 การศึกษาคนควาอิสระ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
3.2 วิทยานิพนธ ภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นปที่ 1 และ ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นปที่ 2
4. จํานวนหนวยกิต
4.1 การศึกษาคนควาอิสระ 6 หนวยกิต
4.2 วิทยานิพนธ 12 หนวยกิต
คู่มือการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต ปีการศึกษา 2559 - 2560
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5. การเตรียมการ
5.1 นักศึกษาเปนผูเลือกหัวขอวิจัย/แผนธุรกิจที่นักศึกษาสนใจและมีความถนัด
5.2 นักศึกษาเปนผูเลือกอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ/การศึกษาคนควาอิสระ โดยไดรับความ
เห็นชอบจากผูอํานวยการหลักสูตร
5.3 นักศึกษาจะตองเขาพบอาจารยที่ปรึกษาอยางสม่ําเสมอเพื่อขอคําปรึกษาเกี่ยวกับวิทยานิพนธ/
การศึกษาคนควาอิสระ
5.4 อาจารยที่ปรึกษาตองจัดเวลาใหนักศึกษาไดเขาพบอยางสม่ําเสมอ
6.กระบวนการประเมินผล
6.1 เปนไปตามระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัยรังสิต วาดวย มาตรฐานการศึกษาในระดับัณฑิต
ศึกษา พ.ศ. 2556
6.2 ผานการสอบปองกันวิทยานิพนธ อยางนอย 2 ครั้ง
6.3 ไดรับการอนุมัติใหผานการปองกันวิทยานิพนธจากคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
อาชีพที่สามารถประกอบไดหลังสําเร็จการศึกษา
1. การเปนเจาของธุรกิจ
2. พนักงานบริษัทเอกชน
3. การประกอบอาชีพอิสระประเภทการผลิต
4. การประกอบอาชีพอิสระประเภทการบริการ
5. การประกอบอาชีพอิสระประเภทซื้อมาขายไป
6. ที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs และบริษัทเอกชน
สถานที่ติดตอ
คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 3 อาคารประสิทธิรัตน (ตึก 2) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก
อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
โทร 02-997 2200 ตอ 1004
www.rsu.ac.th/business
e-mail: nakamol@rsu.ac.th
ศู น ย ศึ ก ษาวิ ภ าวดี ชั้ น 21-22 อาคาร TST ซอยวิ ภ าวดี รั ง สิ ต 9 ถนนวิ ภ าวดี รั ง สิ ต จตุ จั ก ร
กรุงเทพมหานคร 10900
โทร 0-2617-5854-8, 086-904-7476
www.viphavadee.com
e-mail: seasoul_hi@hotmail.com
บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารรัตนคุณากร(ตึก 11) มหาวิทยาลัยรังสิต 52/347 ถนนพหลโยธิน ตําบลหลัก
หก อําเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร 02-997 2200 ตอ 4001-4005
http://grad.rsu.ac.th
e-mail: grad@rsu.ac.th
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