
 
 

 
 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเข�าศึกษาชั้นปริญญาโท 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จังหวัดภูเก็ต รุ-น  10 
         ป0การศึกษา  2559 

 

 
ด�วยป0การศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยรามคําแหงรับสมัครคัดเลือกเข�าศึกษาชั้นปริญญาโท

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ จังหวัดภูเก็ต รุ-น 10 เพ่ือพัฒนาบุคลากรระดับ
บัณฑิตศึกษา โดยวิธีการสัมภาษณ7 รับจํานวน 140 คน ศึกษานอกเวลาราชการ มีรายละเอียดดังนี้ 

1. หลักสูตร 2 ป0 39 หน-วยกิต เรียน 4 ภาคการศึกษา แผน ข ไม-ทําวิทยานิพนธ7 
สอบประมวลความรู� ภาคท่ี 4 

2.  คุณสมบัติผู�มีสิทธิเข�าศึกษา สําเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี   
3.  สมัครได�ต้ังแต-วันท่ี 8 มกราคม 2559 ถึงวันท่ี 27 มีนาคม 2559 ทาง Online  

ท่ี  http://www.oros.ru.ac.th/Mrgrad.jsp, สอบถามรายละเอียดได�ท่ี โทร. 02-310-8449 หรือ 089-
4814969 หรือสมัครด�วยตัวเอง ณ สถานท่ีดังต-อไปนี้ 

3.1 สํานักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ อาคารวิทยบริการและบริหารชั้น 4 
มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะปX กรุงเทพมหานคร โทรศัพท7 02-310-8449 หรือ  
089-481-4969 หรือดาวน7โหลดใบสมัครทาง Internet ได�ทีhttp://www.oros.ru.ac.th/Mrgrad.jsp,  
www.grad.ru.ac.th     
 3.2 สมัครท่ีโรงเรียนสตรีภูเก็ต อําเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต วันท่ี 17 มกราคม 2559 , 
วันท่ี 21 กุมภาพันธ7 2559 และวันท่ี 27 มีนาคม 2559 เวลา 09.30-15.00น. โทร. 086-948-6700 หรือ 
085-066-4949 
  4. ค-าสมัครเข�ารับการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ7 700 บาท สมัครทาง Online ให�ชําระ
เงินค-าสมัครท่ีธนาคารทหารไทย หรือ ธนาคารไทยพาณิชย7 ได�ทุกสาขาภายในกําหนด 5 วันนับแต-วันท่ี
สมัครทาง Online (นําหลักฐานสมัครทาง Online ไปแสดงท่ีธนาคาร) 

5. ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ7 วันท่ี 4 เมษายน 2559 
6. กําหนดสอบสัมภาษณ7วันท่ี 17 เมษายน 2559 เวลา 09.00–16.00 น. 

  7. ประกาศรายชื่อผู�มีสิทธิ์เข�าศึกษาวันท่ี 25 เมษายน 2559 
8. โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม-เปXดให�มีการเรียนการสอน หรือโครงการอาจขยาย

ระยะเวลาการรับสมัครจนกว-าจะมีผู�เข�าศึกษาจํานวนไม-ต่ํากว-า 50 คน 
9. ปฏิทินการศึกษาอาจปรับเปลี่ยนได�ตามความจําเปbนและเหมาะสม โดยเปbนอํานาจ

ของโครงการฯ 
10. ข้ึนทะเบียนนักศึกษาวันท่ี 8 พฤษภาคม 2559  เวลา 09.00–15.00 น. 

  11. ค-าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร  
       11.1 ศึกษาดูงานในประเทศ 158,000 บาท 
       11.2 ศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุdน 188,000 บาท 

11.3 ศึกษาดูงานสหพันธ7สาธารณรัฐเยอรมนีและสมาพันธรัฐสวิส 218,000 บาท  (ไม-มี
ค-าวีซ-า) 
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     รวมหนังสือท่ีใช�ในการศึกษาเปbนภาษาไทยแบ-งชําระ 6 งวด ดังนี้ 
 

รายละเอียดค-าข้ึนทะเบียน  
และค-าลงทะเบียนแต-ละงวด 

ศึกษาดูงานในประเทศ ศึกษาดูงานประเทศญีปุ่dน 
ศึกษาดูงาน 

สหพันธ7สาธารณรัฐ
เยอรมนีและสมาพนัรัฐสวสิ 

งวดที่ 1 ชําระเงินวนัข้ึนทะเบียนนักศึกษา 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2559 

20,500  บาท 30,000  บาท 45,000  บาท 

งวดที่ 2 เดือน  กันยายน 2559 20,500  บาท 35,000  บาท 45,000  บาท 
งวดที่ 3 เดือน  ธันวาคม 2559 32,000  บาท 35,000  บาท 40,000  บาท 
งวดที่ 4 เดือน  มีนาคม 2560 32,000  บาท 35,000  บาท 35,000  บาท 
งวดที่ 5 เดือน  กรกฎาคม 2560 25,000  บาท 25,000  บาท 25,000  บาท 
งวดที่ 6 เดือน  พฤศจิกายน 2560 25,000  บาท 25,000  บาท 25,000  บาท 
ค-าสอบประมวลความรู�   3,000  บาท   3,000  บาท   3,000  บาท 
รวมเป�นเงินทั้งสิ้น 158,000 บาท 188,000 บาท 218,000 บาท 

 
12. การไปศึกษาดูงานต-างประเทศ 

12.1  ไปศึกษาดูงานประเทศญ่ีปุdน ต�องมีผู�แจ�งความประสงค7ไปศึกษาดูงานในวันสมัคร
คัดเลือกเข�าศึกษาไม-น�อยกว-า 60 คน 

12.2  ไปศึกษาดูงานสหพันธ7สาธารณรัฐเยอรมนีและสมาพันธรัฐสวิส ต�องมีผู�แจ�งความ
ประสงค7ไปศึกษาดูงานในวันสมัครคัดเลือกเข�าศึกษาไม-น�อยกว-า 40 คน 

หากมีผู�แจ�งความประสงค7ในวันสมัครคัดเลือกเข�าศึกษาไปศึกษาดูงานไม-ถึงจํานวนตาม
ข�อ 12.1 หรือข�อ 12.2 แล�วแต-กรณี โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดภูเก็ต มีสิทธิยกเลิกการไป
ศึกษาดูงานต,างประเทศนั้น และให�ผู�สมัครคัดเลือกเข�าศึกษาต�องแจ�งความประสงค7ไปศึกษาดูงานใหม-ก-อน
เข�าสอบสัมภาษณ7คัดเลือกเข�าศึกษา มิฉะนั้นถือว,าผู3สมัครรายนั้นสละสิทธิสมัครคัดเลือกเข3าศึกษาและไม,
มีสิทธิขอคืนค,าสมัครคัดเลือก 

13. เปXดภาคเรียน 1 ป0การศึกษา 2559 เดือน มิถุนายน 2559 
ผู�ท่ีข้ึนทะเบียนเปbนนักศึกษาและชําระเงินค-าข้ึนทะเบียนงวดท่ี 1 แล�ว ไม-มีสิทธิขอคืน

เงินค-าข้ึนทะเบียนไม-ว-ากรณีใดๆ 
13. สถานท่ีเรียน 
      เรียนท่ี โรงเรียนสตรีภูเก็ต  อําเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 
      เวลาเรียน วันศุกร7  เวลา  17.00 น. - 21.00 น. 
          วันเสาร7  เวลา  08.00 น.  - 17.00 น. 
 

     ประกาศ ณ วันท่ี     ๕     มกราคม  พ.ศ. 2559   
 

(ลงชื่อ)              ปรีชา พหลเทพ 
(รองศาสตราจารย7ปรีชา พหลเทพ) 

คณบดีคณะวิทยาศาสตร7 รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 
 


