
       ระบบการศึกษา 

 ระบบการศกึษาเป็นแบบทวภิาค  และเรยีนเป็น 
Block  Course System  โดยจัดใหผู้เ้ขา้ศกึษาเขา้เรยีนครัง้
ละ 1 วชิาตอ่เนือ่งกนัตลอดหลกัสตูร  ระยะเวลาในการศกึษา  
4  ภาคการศกึษาปกต ิ (ประมาณ 2 ปี) 

 

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  ภาคพเิศษ  จังหวดั
สงขลา ไดจ้ัดใหม้กีจิกรรมเสรมิหลกัสตูรนอกจากการเรยีน
ปกต ิ ดงันี ้

1.  จัดอบรมสมัมนาวชิาการเพือ่เสรมิความรูด้า้นตา่งๆ  
เพิม่เตมิจากทีเ่รยีนตามหลกัสตูร  โดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญและ
ผูท้รงคณุวฒุมิาบรรยายเป็นพเิศษใหแ้กน่ักศกึษา 

2.  จัดศกึษาดงูานนอกสถานที ่ตามทีม่หาวทิยาลยั
กําหนดเพือ่เพิม่พนูความรูแ้ละประสบการณ์ 

 

โครงสร้างหลักสูตร 

 หลกัสตูรบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ  มดีงันี ้
      1. วชิาปรับพืน้ฐาน  (4 วชิา)           0       หน่วยกติ 
      2. วชิาแกนบงัคบั            21      หน่วยกติ 
      3. วชิาเฉพาะสาขา           12      หน่วยกติ 
      4. วชิาเลอืก             3       หน่วยกติ 
      5. วชิาศกึษาคน้ควา้ดว้ยตวัเอง           3       หน่วยกติ 
      6.  สอบประมวลความรู ้ 
          (ทัง้ขอ้เขยีนและ / หรอืปากเปลา่)    0      หน่วยกติ 
  รวม            39     หน่วยกติ 
    

 

การสอบประมวลความรู้ 

(Comprehensive  Examination) 

 หลงัจากไดศ้กึษารายวชิาครบถว้นตามทีก่ําหนดไว ้
ในหลกัสตูรแลว้    นักศกึษาจะตอ้งสอบประมวลความรู ้ 
ขอ้เขยีนและปากเปลา่ตามระเบยีบของคณะกรรมการ
บณัฑติศกึษา   คณะบรหิารธรุกจิ   มหาวทิยาลยัรามคําแหง 
 

 

วันเวลาเรียน 

  

เรยีนเฉพาะวนัศกุร ์ (17.00 –21.00  น.)  และวนัเสาร ์
(08.00 – 12.00  น.  และ  13.00 – 17.00  น.) 

 
นกัศกึษาตอ้งเขา้เรยีนอยา่งนอ้ย  80 %จงึจะมสีทิธเิขา้สอบ 

  

รายละเอียดเพิม่เติม 

 

        1. www.mbasongkhla.ru.ac.th  หรอื  
            www.grad.ru.ac.th หรอื www.songkhla.ru.ac.th  
       2. มหาวทิยาลยัรามคําแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระ 
           เกยีรต ิจังหวดัสงขลา ต.ควนลงั อ.หาดใหญ ่
           จ.สงขลา โทร. 074-251333,  074-251888 
       3.โครงการพเิศษ จังหวดัสงขลา ชัน้ 2  คณะบรหิารธรุกจิ 
          มหาวทิยาลยัรามคําแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  
          กรงุเทพฯ 10240  โทร. 02-3108220 
 

 

 
 

 
 

โครงการพเิศษ จงัหวดัสงขลา 

 

 
 

 

 

เมือ่สําเร็จการศกึษาตามเกณฑ ์
ของมหาวทิยาลยัจะไดร้บั 

ปรญิญาบรหิารธรุกจิมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาการตลาด 

หรอื  Master  of  Business  
Administration 

M.B.A. (Marketing) 
 

รับสมคัรนักศึกษาใหม่  รุ่นที ่10 

ตั้งแต่บัดนี ้  – 11 มนีาคม 2555 
รับสมคัรนักศึกษาใหม่  รุ่นที ่12

ตั้งแต่บัดนี ้ – 20 กมุภาพนัธ์ 2557 



ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

โครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต จังหวัดสงขลา  รุ่นที่ 12 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการตลาด 

มหาวิทยาลั ย ร าม คํ าแหง เ ปิ ดสอนหลั กสูต ร
บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต ในส่วนภูมิภาค ศึกษานอกเวลา
ราชการเพื่อใหบ้รกิารดา้นวชิาการ และเปิดโอกาสทางการ
ศกึษาใหแ้กส่ังคม เพือ่ใหท้ันตอ่ความเจรญิของโลกธุรกจิใน
ปัจจุบัน  คณาจารย์ประกอบดว้ย  อาจารย์ประจํา  อาจารย์
พเิศษ และผูท้รงคุณวุฒทิีม่คีวามเชีย่วชาญพเิศษ ไดท้ําการ
เปิดสอนที่   จังหวัดสงขลาตัง้แต่ปีการศกึษา 2544 จนถงึ
ปัจจุบัน  ในภาค 1  ปีการศกึษา  2557  นี้เปิดสอนหลักสตูร
บรหิารธุรกจิมหาบัณฑติ  สาขาวชิาการตลาด  รับนักศกึษา 
ประมาณ  120  คน 

คณุสมบัติของผู้สมัคร 

เป็นผูส้ําเร็จการศกึษาระดบัปรญิญาตรทีกุสาขาที่
กระทรวงศกึษาธกิารหรอื ก.พ.รับรอง 

 

วิธีการคดัเลอืก 

1.  พจิารณาเบือ้งตน้จากใบสมัคร ซึง่จะครอบคลุม
ทัง้สาขาวิชาที่ศ ึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี  ผล
การศกึษา  ทักษะในการเรียนรู ้ ประสบการณ์ในการทํางาน
รวมทัง้วัตถุประสงคข์องการใชส้ัมฤทธิผ์ลทางการศกึษา และ
ความพรอ้มที่จะผูกพันตนเองกับการศกึษาตลอดระยะเวลา 
 2  ปี  ของหลกัสตูรอยา่งตอ่เนือ่ง  
 2.  การสอบสมัภาษณ์    ผูส้มัครจะตอ้งผา่นการสอบ
สัมภาษณ์โดยเป็นผูท้ี่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมมีว ิสัยทัศน ์ 
ความคดิสรา้งสรรค ์ วุฒภิาวะ  การแสดงออกในความพรอ้ม
ดา้นอืน่ๆทีจ่ะสามารถศกึษาจนสําเร็จการศกึษา 
 3.  มหาวทิยาลยัรามคําแหงเป็นผูก้ําหนดหลกัเกณฑ์
การพิจารณาผลการสอบคัดเลือก และเป็นเอกสิทธิ์ของ
มหาวทิยาลยัทีจ่ะรับผูใ้ดเขา้ศกึษา 
 

 

 

 

หลกัฐานการสมัคร 

    1.ใบสมัคร  จํานวน   1  ชดุ  (ตดิรปูถา่ย  1  นิว้) 
    2.สําเนาปรญิญาบตัร 1 ฉบบั 
    3.สําเนาใบแสดงผลการศกึษาชัน้ปรญิญาตร(ีTranscript) 
    จํานวน  1 ฉบบั 
    4.สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนหรอืบตัรประจําตวั 
    ขา้ราชการ 1 ฉบบั 
 

การสมัคร 

    1.  ขอรับใบสมัคร  ฟร ี ที ่www.mbasongkhla.ru.ac.th 
หรอื มหาวทิยาลยัรามคําแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ
จังหวดัสงขลา โทร.074 –251333, 074 – 251888                  
แฟกซ ์074 - 251888 
    2.  รับสมัคร ตัง้แตบ่ดันีว้นัที ่- 20 กมุภาพันธ ์ 2557                            
เวลา  9.00 – 16.00 น.  ทีม่หาวทิยาลยัรามคําแหง ต.ควนลงั 
อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา  คา่สมัครสอบสมัภาษณ์  700  บาท  
พรอ้มยืน่หลกัฐานการสมัคร 
 

การประกาศวันสอบสัมภาษณ์ 

ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิส์อบสมัภาษณ์ วนัที ่28  กมุภาพันธ ์
2557 สามารถดลูําดบัทีส่อบและวนัเวลาสอบไดท้ี ่
มหาวทิยาลยัรามคําแหง จังหวดัสงขลา และ 
www.mbasongkhla.ru..ac.th 
  

การสอบสัมภาษณ์ / ประกาศผลการคดัเลือก 

         กําหนดการสอบสมัภาษณ์  วนัที ่8 - 9  มนีาคม 2557  
เวลา  9.00– 16.00 น ประกาศรายชือ่ผูม้สีทิธิเ์ขา้ศกึษา วนัที ่
14 มนีาคม 2557 สามารถดไูด ้ทีม่หาวทิยาลยัรามคําแหง 
จังหวดัสงขลา และ www.mbasongkhla.ru.ac.th 

 

การลงทะเบียนเรียน 

ขึน้ทะเบยีนนักศกึษา วนัที ่22 มนีาคม  2557                            
เวลา  9.00 – 15.00  น. 

 

เปิดเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2557 

ประมาณเดอืนมนีาคม – เมษายน 2557 

  

 

นักศึกษาต้องชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร (รวม

ค่าใชจ้่ายศึกษาดูงาน) มี 2 โปรแกรม ใหเ้ลือก ดงันี้ 

1. ดูงาน ณ ประเทศสงิคโปร์ หรือเทียบเท่า ค่าธรรมเนียม
การศกึษา 160,000 บาท  

         งวดที ่1  ชําระวันขึน้ทะเบยีนนักศกึษา 
 วันที ่22 มนีาคม 2557    จํานวน  32,000  บาท 

งวดที ่2  เดอืนกรกฎาคม 2557    จํานวน  25,000  บาท 
งวดที ่3  เดอืนพฤศจกิายน 2557  จํานวน  25,000  บาท  

         งวดที ่4  เดอืนมนีาคม 2558    จํานวน  25,000  บาท 
         งวดที ่5  เดอืนกรกฎาคม 2558    จํานวน  25,000  บาท 
         งวดที ่6  เดอืนตลุาคม 2558    จํานวน  25,000  บาท 
          งวดที ่7  ลงทะเบยีนสอบประมวลความรู ้จํานวน 3,000 บาท 
 

2. ดงูาน ณ ประเทศญีปุ่่ น หรอืเทยีบเทา่ คา่ธรรมเนยีม
การศกึษา 193,000 บาท  (คา่ใชจ้า่ยนีไ้มร่วมคา่เดนิทาง
ไป – กลบั กรงุเทพฯ – หาดใหญ ่กรณีนักศกึษาไมถ่งึ               
30 คน ไมจ่ัด) 

         งวดที ่1  ชําระวันขึน้ทะเบยีนนักศกึษา 
 วันที ่22 มนีาคม 2557   จํานวน  32,000  บาท 

         งวดที ่2  เดอืนกรกฎาคม  2557   จํานวน  32,000  บาท 
         งวดที ่3  เดอืนพฤศจกิายน 2557 จํานวน  32,000  บาท  
         งวดที ่4  เดอืนมนีาคม 2558   จํานวน  32,000  บาท 
         งวดที ่5  เดอืนกรกฎาคม 2558   จํานวน  32,000  บาท 
         งวดที ่6  เดอืนตลุาคม 2558   จํานวน  30,000  บาท 
         งวดที ่7  ลงทะเบยีนสอบประมวลความรู ้จํานวน 3,000 บาท 
 

3. ดูงาน  ณ  ประเทศสวิต เซอร์แลนด์ หรือ เทียบเท่า 
คา่ธรรมเนยีมการศกึษา 223,000 บาท (คา่ใชจ้า่ยนี้ไมร่วม
ค่าเดินทางไป  – กลับ  กรุงเทพฯ – หาดใหญ่ กรณี
นักศกึษาไมถ่งึ 30 คน ไมจ่ัด) 

         งวดที ่1  ชําระวันขึน้ทะเบยีนนักศกึษา 
 วันที ่22 มนีาคม 2557   จํานวน  32,000  บาท 

         งวดที ่2  เดอืนกรกฎาคม  2557   จํานวน  40,000  บาท 
         งวดที ่3  เดอืนพฤศจกิายน 2557 จํานวน  37,000  บาท  
         งวดที ่4  เดอืนมนีาคม 2558   จํานวน  37,000  บาท 
         งวดที ่5  เดอืนกรกฎาคม 2558   จํานวน  37,000  บาท 
         งวดที ่6  เดอืนตลุาคม 2558   จํานวน  37,000  บาท 
          งวดที ่7  ลงทะเบยีนสอบประมวลความรู ้จํานวน 3,000  บาท 


