
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

กิจกรรมเสริมหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบัณฑิต ภาคพิเศษ  จังหวัด

สงขลา ได้จัดให้มกีิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกจากการเรียนปกต ิ 

ดังนี้ 

             1. จัดอบรมสัมมนาวิชาการเพื่อเสริมความรู้ด้านต่างๆ  

เพิ่มเติมจากที่เรียนตามหลักสูตรโดยเชิญผู้เชี่ยวชาญและ

ผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายเป็นพิเศษให้แก่นักศึกษา 

              2. จัดศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามที่มหาวิทยาลัย

กําหนดเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ ์

 โครงสร้างหลักสูตร 
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มีดังนี้ 

1. วิชาปรับพืน้ฐาน (4 วิชา) 0 หน่วยกิต 

2. วิชาแกนบังคับ                             24 หน่วยกิต 

3. วิชาเฉพาะสาขา                           12 หน่วยกิต 

4. วิชาศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 3 หน่วยกิต 

5. สอบประมวลความรู ้
(ทั้งข้อเขียนและ / หรือปากเปลา่) 0 หน่วยกิต 

 รวม               39 หน่วยกิต 

การสอบประมวลความรู้       (Comprehensive Examination) 

     หลังจากได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามที่ กําหนดไว้
ในหลักสูตรแล้ว  นักศึกษาจะต้องสอบประมวลความรู้ ข้อเขียนและ

 /  หรือปากเปล่าตามระเบียบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

วัน - เวลาเรียน       

เรียนเฉพาะ วันศุกร์   (17.00 – 21.00 น.)  
และ วันเสาร ์  (08.00 – 12.00 น. และ 13.00 – 17.00 น.) 

นักศกึษาต้องเข้าเรยีนอย่างน้อย 80% จึงจะมีสิทธิสอบ 

เมื่อสําเร็จการศึกษาตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยจะได้รับ
ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

 

รายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัคร ONLINE

สํานักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จ.สงขลา
    ชัน้2  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวทิยาลัยรามคําแหง   

แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 

โทรสอบถาม  081-567-7587  
083-789-0609  02-310-8220 

 สาขาวชิาการตลาด 
 

ดูงานต่างประเทศ สิงคโปร ์/ ญี่ปุ่น 

รับสมัครเรียน ปริญญาโท รุ่นที่ 14 
ถึง 10 พฤษภาคม 2559 

สาขาวชิาการตลาด 
 

  สนใจติดต่อ    081-567-7587 
 083-789-0609  02-310-8220 



 

 

 
ระบบการศึกษาเป็นแบบทวภิาค  และเรียนเป็น Block  Course System  
โดยจัดให้ผู้เข้าศึกษาเข้าเรียนครั้งละ 1 วชิาต่อเนื่องกันตลอดหลักสูตร  

ระยะเวลาในการศึกษา 4 ภาคการศึกษาปกต ิ(ประมาณ 2 ปี) 

  
 

 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปิดสอนหลักสูตรบริหารธุ รกิจมหาบัณฑิต  ในส่ วนภู มิภาค  ศึกษานอกเวลาราชการ

เพื่อให้บริการด้านวิชาการ และเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่สังคม เพื่อให้ทันต่อความเจริญของโลกธุรกิจในปัจจุบัน  คณาจารย์ประกอบด้วย  

อาจารย์ประจํา  อาจารย์พิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2544 จนถึงปัจจุบันในภาค1 ปีการศึกษา 2559 นี้ 
โครงการฯ  เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 14 ซึ่งจัดการเรียนการสอน ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา 
เปิดบรรยาย สาขาวิชาการตลาด ประมาณ 100 คน      

คุณสมบัติของผู้สมัคร 

                 เป็นผูส้าํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีทุกสาขา 

ที่กระทรวงศึกษาธกิาร หรือ ก.พ.รับรอง 

วิธีการคัดเลือก 

         1. พิจารณาเบื้องต้นจากใบสมัคร ซึ่งจะครอบคลุมทั้งสาขาวิชา

ที่ศึกษาเป็นพื้นฐานในระดับปริญญาตรี  ผลการศึกษา  ทักษะในการ

เรียนรู้  ประสบการณ์ในการทํางานรวมทั้งวัตถุประสงค์ของการใช้

สัมฤทธิ์ผลทางการศึกษา และความพร้อมที่จะผูกพันตนเองกับ

การศึกษาตลอดระยะเวลา 2 ป ีของหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง 

           2 .   การสอบสัมภาษณ์  ผู้ส มัครจะต้องผ่านการสอบ

สัมภาษณ์โดยเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมมีวิสัยทัศน์  ความคิด

สร้างสรรค์  วุฒิภาวะ  การแสดงออกในความพร้อมด้านอื่นๆที่จะ

สามารถศึกษาจนสําเร็จการศึกษา 

          3.  มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์การ

พิจารณาผล การสอบคัดเลือก และเป็นเอกสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย

ที่จะรับผใ้ดเข้าศึกษา 

หลกัฐานการสมัคร 

1. ใบสมัคร จํานวน 1 ชุด (ติดรูปถ่าย 1 นิ้ว) 

2. สําเนาปริญญาบัตร 1 ฉบับ 

3. สําเนาใบแสดงผลการศกึษาชัน้ปรญิญาตร ี(Transcript) จํานวน 1 ฉบับ 

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจาํตัวข้าราชการ 1 ฉบับ

    ** ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์ 700 บาท พรอ้มยื่นหลักฐานการสมัคร** 

การรับสมัคร 

รับสมคัร ONLINE >> 

 >>โดยพรินตใ์บชาํระเงินค่าสมคัร  

>>นาํไปชาํระไดท้ี่ธนาคารทหารไทย ทุกสาขา 

(((นาํหลกัฐานการสมคัรยืน่ในวนัสัมภาษณ์))) 

 

 

ปฏิทินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาค 1 ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 14 

      20 เม.ย.– 10 พ.ค.59 รับสมัคร   
              12 พ.ค.59 ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 
              21 - 22 พ.ค.59 สอบสัมภาษณ์ 
              30 พ.ค.59 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้าศึกษา 
            4-5 มิ.ย.59 ขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

                มิ.ย.59 เปิดบรรยาย

ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ระบบการศึกษา 

ค่าธรรมเนียมการศกึษา 
            นักศึกษาต้องชํ าระค่ าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร  

(รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน) ม ี2 โปรแกรม ให้เลือก ดังนี้ 

1. ดูงาน ณ ประเทศสงิคโปร์* หรือเทยีบเทา่  
คา่ธรรมเนียมการศกึษา 160,000 บาท  

 งวดที่ 1  ชําระวันขึ้นทะเบยีนนักศกึษา 

      วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559       จํานวน   32,000 บาท 

 งวดที่ 2    จํานวน   25,000 บาท 

 งวดที่ 3    จํานวน   25,000 บาท 

 งวดที่ 4    จํานวน   25,000 บาท 

 งวดที่ 5    จํานวน   25,000 บาท 

 งวดที่ 6    จํานวน   25,000 บาท 

 งวดที่ 7   ลงทะเบยีนสอบประมวลความรู ้ จํานวน     3,000 บาท 
 

2.  ดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน่* หรือเทยีบเทา่  
คา่ธรรมเนียมการศกึษา 197,000 บาท  

 งวดที่ 1  ชําระวันขึ้นทะเบยีนนักศกึษา 

      วันที่ 4-5 มิถุนายน 2559      จํานวน   32,000 บาท 

 งวดที่ 2    จํานวน   33,000 บาท 

 งวดที่ 3    จํานวน   33,000 บาท 

 งวดที่ 4    จํานวน   33,000 บาท 

 งวดที่ 5    จํานวน   33,000 บาท 

 งวดที่ 6    จํานวน   30,000 บาท 

 งวดที่ 7   ลงทะเบยีนสอบประมวลความรู ้ จํานวน     3,000 บาท 

 

           * นักศึกษาไม่ถึง 30 คน ไมจ่ัด 

สามารถชําระค่าเทอมผ่านบัตรเครดิต 
   ตามเงื่อนไขของบัตร 


