
                                                

 

                                         ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเขาศึกษาชั้นปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูจัดการยุคใหม (Saturday Program) รุนท่ี 19                
........................................................................................ 

  ดวย มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาชั้นปริญญาโท ภาค ๑               
ปการศึกษา ๒๕6๕  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสําหรับผูจัดการ                 
ยุคใหม (Saturday Program) รุนท่ี 19  กลุมวิชาการจัดการ กลุมวิชาการเงิน กลุมวิชาการตลาด และ               
กลุมวิชาการบัญชี  คัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ  ศึกษานอกเวลาราชการ  มีรายละเอียดดังนี้ 

1. วุฒิการศึกษาท่ีระบุในใบปริญญาบัตร “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)”  
Transcript จะระบุวุฒิ “บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิชาเอกตามท่ีทานเลือกเรียน” 

2. หลักสูตร ๒ ป   จํานวน  40 หนวยกิต   แผน  ข  ไมทําวิทยานิพนธ   
3. คุณสมบัติผูมีสิทธิ์เขาศึกษา ตองสําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

4. ขอรับใบสมัครหรือดาวนโหลดใบสมัคร หรือ สมัครทางอินเทอรเน็ต 

ทางเว็บไซต   https://www.mmm.ru.ac.th  
5. สมัครไดตั้งแตบัดนี้  ถึง  วันท่ี  28  สิงหาคม  2565 

เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๙.๐๐ น. ทุกวันไมเวนวันหยุดราชการ   
( เวนวันท่ี 14 – 16 พ.ค. 65, วันท่ี 13 – 17 ก.ค. 65, วันท่ี 28 – 31 ก.ค. 65, 
  และ วันท่ี 12 ส.ค. 65 )      
ณ  อาคารสุโขทัย  ชั้น ๖  หอง  ๐๖๑๐  มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก)    
โทร. ๐๒-๓๑๐๘๙๕๖, 02-3108000 ตอ 2280-1, 085-0714002, 085-0713022 

6. คาสมัครสอบสัมภาษณ  8๐๐  บาท 

7. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ    วันท่ี  31  สิงหาคม  2565 

8. สอบสมัภาษณ    ประมาณวันท่ี  7 – 9 กันยายน  2565 

9. ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาศึกษา   วันท่ี  20 กันยายน  2565 

10.  ข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา   ประมาณเดือน  ตุลาคม  2565 

11.  เปดเรียนประมาณเดือน  ตุลาคม  2565   

12.  การคัดเลือกเขาศึกษา  โดยการสอบสัมภาษณ  :  มหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนด     
หลักเกณฑและพิจารณาผลการคัดเลือกโดยมอบหมายใหเปนเอกสิทธิ์ของคณะ 
กรรมการบรหิารโครงการฯ 

  13. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมเปดใหมีการเรียนการสอน หรือการขยายระยะเวลา  
                           การรับสมัครจนกวาจะมีนักศึกษาจํานวนไมต่ํากวา ๕0 คน 

14. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไมเปดการเรียนการสอน ในกรณีท่ีไมสามารถจัดหาอาจารย  
 ประจําหลักสูตรเพ่ือทําหนาท่ีเปนอาจารย ท่ีปรึกษาวิชาการคนควาอิสระไดตามประกาศ  
 กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑมาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ผูมีสิทธิ์ข้ึนทะเบียนเปนนกัศึกษาจะตองสําเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรีแลว 
 

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


- ๒ – 

๑5.  คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 1๗๙,000 บาท  (หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนเกาพันบาทถวน)          
       รวมคาใชจายศึกษาดูงานในประเทศ  แบงชําระ  ๗  งวด  ดังนี้ 

งวดท่ี  ๑     ชําระวันข้ึนทะเบียนนักศึกษา  จํานวนเงิน    30,๐๐๐   บาท 

งวดท่ี  ๒     เดือนมกราคม      256๖๖๐  จํานวนเงิน    2๔,๐๐๐   บาท 

งวดท่ี  ๓     เดือนเมษายน      256๖๖๐  จํานวนเงิน    2๔,๐๐๐   บาท 

งวดท่ี  ๔     เดือนสิงหาคม      2566๑  จํานวนเงิน    2๔,๐๐๐   บาท  

งวดท่ี  ๕     เดือนพฤศจกิายน  2566๖1  จํานวนเงิน    2๔,๐๐๐   บาท 

งวดท่ี  ๖     เดือนกุมภาพันธ   ๒๕๖๗  จํานวนเงิน    2๔,๐๐๐   บาท 

งวดท่ี  ๗/๑ เดือนพฤษภาคม   2567๖๑  จํานวนเงิน    2๔,๐๐๐   บาท 

งวดท่ี  ๗/๒ สอบประมวลความรู ๒๕๖๑  จํานวนเงิน      ๕,๐๐๐   บาท 

๑6.  คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 219,000 บาท  (สองแสนหนึ่งหม่ืนเกาพันบาทถวน)          
       รวมคาใชจายศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุน  แบงชําระ  ๗  งวด  ดังนี้ 

งวดท่ี  ๑     ชําระวันข้ึนทะเบียนนักศึกษา  จํานวนเงิน    30,๐๐๐   บาท 

งวดท่ี  ๒     เดือนมกราคม      256๖๖๐  จํานวนเงิน    2๔,๐๐๐   บาท 

งวดท่ี  ๓     เดือนเมษายน      256๖๖๐  จํานวนเงิน    3๔,๐๐๐   บาท 

งวดท่ี  ๔     เดือนสิงหาคม      2566๑  จํานวนเงิน    3๔,๐๐๐   บาท  

งวดท่ี  ๕     เดือนพฤศจกิายน  2566๖1  จํานวนเงิน    3๔,๐๐๐   บาท 

งวดท่ี  ๖     เดือนกุมภาพันธ   ๒๕๖๗  จํานวนเงิน    3๔,๐๐๐   บาท 

งวดท่ี  ๗/๑ เดือนพฤษภาคม   2567๖๑  จํานวนเงิน    2๔,๐๐๐   บาท 

งวดท่ี  ๗/๒ สอบประมวลความรู ๒๕๖๑  จํานวนเงิน      ๕,๐๐๐   บาท 
 

(เมื่อชําระคาธรรมเนียมการศึกษาแตละงวดแลวจะขอรับเงินคืนไมได) 

๑7.  สถานท่ีเรียน   มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) 

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

 ประกาศ    ณ   วันท่ี          พฤษภาคม   พ.ศ. ๒๕6๕ 
 
 

 
 

(รองศาสตราจารยศุภชัย  ศุภผล) 
           คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติราชการแทน 

          อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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