
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กจิกรรมเสริมหลกัสูตร 

หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต ภาคพิเศษ  จงัหวดัสงขลา 

ได้จัดให้มีกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกจากการเรียนปกติ  ดังนี้ 

             1. จัดอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมความรู้ด้านต่างๆ  

เพิ่มเติมจากที่เรียนตามหลกัสูตรโดยเชิญผูเ้ชี่ยวชาญและผูท้รงคุณวฒุิ

มาบรรยายเป็นพิเศษใหแ้ก่นกัศึกษา 

              2. จดัศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลยักาํหนด

เพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ 

โครงสร้างหลักสูตร 

หลกัสูตรบริหารธุรกจิมหาบณัฑติ  มดีงันี ้

1. วชิาปรับพื้นฐาน (4 วชิา) 0 หน่วยกิต 

2. วชิาแกนบงัคบั                                       24 หน่วยกิต 

3. วชิาเฉพาะสาขา                                     12 หน่วยกิต 

4. วชิาศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเอง 3 หน่วยกิต 

5. สอบประมวลความรู้ 

(ทั้งขอ้เขียนและ / หรือปากเปล่า) 0 หน่วยกิต 

 รวม                    39 หน่วยกิต 

การสอบประมวลความรู้      (Comprehensive Examination) 

     หลังจากได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่กําหนดไว ้

ในหลกัสูตรแลว้  นักศึกษาจะตอ้งสอบประมวลความรู้ ขอ้เขียนและ 

 /  หรือปากเปล่าตามระเ บียบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

วัน - เวลาเรียน       

เรียนเฉพาะ วนัเสาร์     (17.00 – 21.00 น.)  

และ วนัอาทิตย ์(08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.) 

นักศึกษาต้องเข้าเรียนอย่างน้อย 80% จึงจะมสีิทธิสอบ 

เมือ่สําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวทิยาลยัจะได้รับ 

ปริญญาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต 

1. สาขาวชิาการจัดการทัว่ไป 

2. สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร 

รายละเอยีดเพิม่เตมิ หรือสมคัร ONLINE 

1.  สาํนักงานโครงการบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ จ.สงขลา  

     ชัน้2  คณะบริหารธรุกิจ  มหาวิทยาลยัรามคําแหง  แขวงหวัหมาก  

    เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-310-8220, 081-567-7587, 083-789-0609

2.  มหาวทิยาลัยรามคาํแหง สาขาวทิยบริการ 

เฉลมิพระเกียรต ิจังหวัดสงขลา 

     ต.ควนลงั  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  

     โทร.  074-251-333, 074-251-888

                                                             (ติดตอ่ ..คณุซอมดั, คณุจอมภมูิพงศ์)

เปิดรับ 2 สาขาวชิา 

1. สาขาวชิาการจัดการทัว่ไป 

2. สาขาวชิาการเงินและการธนาคาร 

สมัครด้วยตนเอง หรือสมัคร ONLINE 

ดงูานต่างประเทศ มี 3 โปรแกรม 

- สิงคโปร์ 160,000.- 

- ญี่ปุ่น 197,000.- 
- สวติเซอร์แลนด์ 225,000.- 

รับสมคัรเรียน ปริญญาโท รุ่นที ่13 

 ขยายเวลาถงึ 15 พฤษภาคม 2558 



ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

            นัก ศึกษาต้องชําระค่ าธรรม เ นียมการ ศึกษาตลอดหลักสูตร  

(รวมคา่ใชจ้่ายศึกษาดูงาน) มี 3 โปรแกรม ใหเ้ลือก ดงันี้ 

1. ดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์* หรือเทียบเท่า  

คา่ธรรมเนียมการศึกษา 160,000 บาท  

 งวดที่ 1  ชาํระวนัขึ้นทะเบียนนกัศึกษา 

      วนัที่ 21 มิถุนายน 2558              จาํนวน   32,000 บาท 

 งวดที่ 2    จาํนวน   25,000 บาท 

 งวดที่ 3    จาํนวน   25,000 บาท 

 งวดที่ 4    จาํนวน   25,000 บาท 

 งวดที่ 5    จาํนวน   25,000 บาท 

 งวดที่ 6    จาํนวน   25,000 บาท 

 งวดที่ 7   ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ จาํนวน     3,000 บาท 
 

2.  ดูงาน ณ ประเทศญีปุ่่น* หรือเทียบเท่า  

คา่ธรรมเนียมการศึกษา 197,000 บาท (นกัศึกษาไม่ถึง 30 คน ไม่จดั) 

 งวดที่ 1  ชาํระวนัขึ้นทะเบียนนกัศึกษา 

      วนัที่ 21 มิถุนายน 2558              จาํนวน   32,000 บาท 

 งวดที่ 2    จาํนวน   33,000 บาท 

 งวดที่ 3    จาํนวน   33,000 บาท 

 งวดที่ 4    จาํนวน   33,000 บาท 

 งวดที่ 5    จาํนวน   33,000 บาท 

 งวดที่ 6    จาํนวน   30,000 บาท 

 งวดที่ 7   ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ จาํนวน     3,000 บาท 
 

3. ดูงาน ณ ประเทศสวติเซอร์แลนด์* หรือเทียบเท่า  

คา่ธรรมเนียมการศึกษา 225,000 บาท (นกัศึกษาไม่ถึง 30 คน ไม่จดั) 

 งวดที่ 1  ชาํระวนัขึ้นทะเบียนนกัศึกษา 

      วนัที่ 21 มิถุนายน 2558              จาํนวน   32,000 บาท 

 งวดที่ 2    จาํนวน   40,000 บาท 

 งวดที่ 3    จาํนวน   40,000 บาท 

 งวดที่ 4    จาํนวน   40,000 บาท 

 งวดที่ 5    จาํนวน   40,000 บาท 

 งวดที่ 6    จาํนวน   30,000 บาท 

 งวดที่ 7   ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ จาํนวน     3,000 บาท 

 

 

ระบบการศึกษาเป็นแบบทวภิาค  และเรียนเป็น Block  Course System   

โดยจัดให้ผู้เข้าศึกษาเข้าเรียนครั้งละ 1 วชิาต่อเนื่องกนัตลอดหลกัสูตร  

ระยะเวลาในการศึกษา 4 ภาคการศึกษาปกติ (ประมาณ 2 ปี) 

  
 

 

มหาวิทยาลัยรามคํ าแหง เ ปิ ด ส อนหลัก สู ต รบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ มห าบัณ ฑิ ต  ใ น ส่ ว นภู มิ ภ า ค  ศึ ก ษ า น อ ก เ ว ล า ร า ช ก า ร 

เพื่อให้บริการด้านวิชาการ  และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่สังคม  เพื่อให้ทันต่อความเจริญของโลกธุรกิจในปัจจุบัน   คณาจารย์ประกอบด้วย  

อาจารย์ประจํา   อาจารย์พิ เศษ  และผู ้ทรงคุณวุฒิ ที่ มีความเ ชี่ยวชาญพิ เศษ  ตั้ งแต่ปีการศึกษา  2544 จนถึงปัจจุบันในภาค1 ปีการศึกษา  2558  นี้   

โครงการฯ   เ ปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 13  ซึ่ งจัดการเ รียนการสอน  ณ  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเ กียรติ  จังหวัดสงขลา   

เปิดบรรยาย 2 สาขาวชิา ได้แก่    1.สาขาวชิาการจัดการทัว่ไป ประมาณ 120 คน     2. สาขาวชิาการเงนิและการธนาคาร ประมาณ 120 คน      

คณุสมบัติของผู้สมัคร 

                 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา 

ที่กระทรวงศึกษาธิการ หรือ ก.พ.รับรอง 

วิธีการคดัเลอืก 

         1. พิจารณาเบื้องตน้จากใบสมคัร ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสาขาวิชา 

ที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี  ผลการศึกษา  ทกัษะในการ

เรียนรู้  ประสบการณ์ในการทาํงานรวมทั้ งวตัถุประสงค์ของการใช้

สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา และความพร้อมที่จะผกูพนัตนเองกบัการศึกษา

ตลอดระยะเวลา 2 ปี ของหลกัสูตรอยา่งต่อเนื่อง 

           2.  การสอบสัมภาษณ์ ผูส้มคัรจะตอ้งผ่านการสอบสัมภาษณ์โดย

เป็นผู ้ที่ มี บุคลิกภาพที่เหมาะสมมีวิสัยทัศน์   ความคิดสร้างสรรค ์ 

วุฒิภาวะ  การแสดงออกในความพร้อมดา้นอื่นๆที่จะสามารถศึกษาจน

สาํเร็จการศึกษา 

          3.  มหาวิทยาลยัรามคาํแหงเป็นผูก้าํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาผล 

การสอบคดัเลือก และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวทิยาลยัที่จะรับผูใ้ดเขา้ศึกษา 

หลกัฐานการสมัคร 

1. ใบสมคัร จาํนวน 1 ชุด (ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว) 

2. สาํเนาปริญญาบตัร 1 ฉบบั 

3. สาํเนาใบแสดงผลการศึกษาชั้นปริญญาตรี (Transcript) จาํนวน 1 ฉบบั 

4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรือบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 1 ฉบบั 

    ** ค่าสมคัรสอบสมัภาษณ์ 700 บาท พร้อมยืน่หลกัฐานการสมคัร** 

การรับสมัคร 

1) รับสมคัร ONLINE >> 

 >>>>โดยพริ้นใบชาํระเงินค่าสมคัร  

>>>>นาํไปชาํระไดท้ี่ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา 

(นาํหลกัฐานการสมคัรยืน่ในวนัสมัภาษณ์) 

2) สมคัรได้ด้วยตนเอง  

>>>>Download ใบสมคัร ที่  

และยืน่ใบสมคัรพร้อมหลกัฐานการสมคัร ที่ โครงการพิเศษฯ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหง  

สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ จงัหวดัสงขลา  

ปฏิทนิการรับสมคัรนักศึกษาใหม่ ระดบับณัฑติศึกษา 

ประจําภาค 1 ปีการศึกษา 2558 (รุ่นที ่13) 

 บดันี ้– 15 พ.ค.58 รับสมคัร   

 22    พ.ค.58 ประกาศชื่อผู้มสีิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

 6 - 7 ม.ิย.58 สอบสัมภาษณ์ 

 12    ม.ิย.58 ประกาศรายชื่อผู้มสีิทธ์เข้าศึกษา 

 21    ม.ิย.58 ขึน้ทะเบยีนนักศึกษา 

 27    ม.ิย.58 เปิดบรรยาย 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระบบการศึกษา 


