
             

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เรื่อง    รับสมคัรคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที ่16                
.................................................................................................. 

  ด้วย มหาวิทยาลัยรามค าแหง เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้นปริญญาโท 
ภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕64  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นที่  16 วิชาเอกการจัดการ  การเงินและการธนาคาร  
การตลาด และ การบัญช ี คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ ์ ศึกษานอกเวลาราชการ  มีรายละเอียดดังนี ้

1. วุฒิการศึกษาที่ระบุในใบปรญิญาบัตร “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)”  
Transcript จะระบุวุฒ ิ“บรหิารธรุกิจมหาบณัฑติ วิชาเอกตามทีท่า่นเลือกเรียน” 

2. หลักสูตร ๒ ปี   จ านวน  40 หน่วยกิต   แผน  ข  ไม่ท าวทิยานิพนธ์   
3. คุณสมบัติผูม้ีสิทธิ์เข้าศึกษา ต้องส าเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี 
4. ขอรบัใบสมคัรหรือดาวน์โหลดใบสมคัร หรือ สมคัรทางอินเทอร์เน็ต 

ทางเวบ็ไซต ์  http://www.mmm.ru.ac.th  
5. สมคัรไดต้ัง้แตบ่ดันี้  ถงึ  วนัที่  15  สิงหาคม  2564 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทกุวันไม่เว้นวันหยุดราชการ   
( เว้นวันที ่10, 26 พฤษภาคม 2564, วันที่ 3 มิถุนายน 2564,  
  วันที ่24 – 26, 28 กรกฎาคม 2564 และ วันที ่12 สิงหาคม 2564  )      
ณ  อาคารสุโขทัย  ชั้น ๖  หอ้ง  ๐๖๑๐  มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก)    
โทร. ๐๒-๓๑๐๘๙๕๖,  085-071400,  085-0713022 

6. ค่าสมัครสอบสัมภาษณ์  8๐๐  บาท 
7. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์    วนัที่  1๘ สิงหาคม 2564 
8. สอบสัมภาษณ ์   ประมาณวันที่  23 – 2๖  สิงหาคม 2564 
9. ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์เข้าศกึษา    วันที่  1  กันยายน 2564 
10.  ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา    ประมาณเดือน  กันยายน 2564 
11.  เปิดเรียนประมาณเดือน  กนัยายน  2564   
12.  การคัดเลือกเข้าศึกษา  โดยการสอบสัมภาษณ์  :  มหาวทิยาลัยรามค าแหงก าหนด     

หลักเกณฑ์และพิจารณาผลการคัดเลือกโดยมอบหมายให้เป็นเอกสิทธิ์ของคณะ 
กรรมการบริหารโครงการฯ 

  13. โครงการฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน หรือการขยายระยะเวลา  
                           การรบัสมัครจนกว่าจะมีนักศึกษาจ านวนไม่ต่ ากว่า 80 คน 

1.4  โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่เปิดให้มีการเรียนการสอน ในกรณีที่ไม่สามารถ จัดหา  
 อาจารย์ประจ าหลักสูตรเพื่อท าหน้าที่เป็นอาจารย์ ที่ปรึกษาวิชาการค้นคว้าอิสระได้ตาม  
 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาจะต้องส าเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีแล้ว 
 

http://www.mmm.ru.ac.th/


 
- ๒ – 

๑5.  ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 1๗๙,000 บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)          
       รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานในประเทศ  แบ่งช าระ  ๗  งวด  ดังนี้ 

งวดที่  ๑     ช าระวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา  จ านวนเงิน    30,๐๐๐   บาท 
งวดที่  ๒     เดือนมกราคม      2565๖๐  จ านวนเงิน    2๔,๐๐๐   บาท 
งวดที่  ๓     เดือนเมษายน      2565๖๐  จ านวนเงิน    2๔,๐๐๐   บาท 
งวดที่  ๔     เดือนกรกฎาคม    2565๑  จ านวนเงิน    2๔,๐๐๐   บาท  
งวดที่  ๕     เดือนพฤศจิกายน  2565๖1  จ านวนเงิน    2๔,๐๐๐   บาท 
งวดที่  ๖     เดือนกุมภาพันธ์    ๒๕๖6  จ านวนเงิน    2๔,๐๐๐   บาท 
งวดที่  ๗/๑ เดือนพฤษภาคม    2566๖๑  จ านวนเงิน    2๔,๐๐๐   บาท 
งวดที่  ๗/๒ สอบประมวลความรู ้ ๒๕๖๑  จ านวนเงิน      ๕,๐๐๐   บาท 

๑6.  ค่าธรรมเนยีมการศึกษาตลอดหลักสูตร 219,000 บาท  (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)          
       รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น  แบ่งช าระ  ๗  งวด  ดังนี้ 

งวดที่  ๑     ช าระวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา  จ านวนเงิน    30,๐๐๐   บาท 
งวดที่  ๒     เดือนมกราคม      2565๖๐  จ านวนเงิน    2๔,๐๐๐   บาท 
งวดที่  ๓     เดือนเมษายน      2565๖๐  จ านวนเงิน    3๔,๐๐๐   บาท 
งวดที่  ๔     เดือนกรกฎาคม    2565๑  จ านวนเงิน    3๔,๐๐๐   บาท  
งวดที่  ๕     เดือนพฤศจิกายน  2565๖1  จ านวนเงิน    3๔,๐๐๐   บาท 
งวดที่  ๖     เดือนกุมภาพันธ์   ๒๕๖6  จ านวนเงิน    3๔,๐๐๐   บาท 
งวดที่  ๗/๑ เดือนพฤษภาคม   2566๖๑  จ านวนเงิน    2๔,๐๐๐   บาท 
งวดที่  ๗/๒ สอบประมวลความรู ้ ๒๕๖๑  จ านวนเงิน      ๕,๐๐๐   บาท 

 

(เมื่อช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละงวดแล้วจะขอรับเงนิคืนไม่ได้) 

๑7.  สถานที่เรียน   มหาวิทยาลัยรามค าแหง (หัวหมาก) 

๑8.  วัน – เวลาเรียน  เรียนวนัเสาร์วันเดียว     เวลา ๐๘.00 – 21.00 น.  

   เรียนวนัอาทิตย์วันเดียว  เวลา 08.00 – 21.00 น.  

        ประกาศ    ณ   วันที่          พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕64 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์) 
ประธานกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามค าแหง รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

 
 








