คูมือนักศึกษา
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ปการศึกษา 2564

ขอปฏิบัติเกี่ยวกับการเรียน การสอน และการสอบของนักศึกษาชั้นปริญญาโท
1. การเขาชั้นเรียน
1.1 นักศึกษาตองเขาชั้นเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ในแตละกระบวน
วิชา จึงจะมีสิทธิเขาสอบกระบวนวิชานั้น
นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด แตเกินรอยละ 50 ของเวลาเรียนใน
กระบวนวิชาใด จะไดรับอักษร I ในกระบวนวิชานั้น นักศึกษาตองขอรับการวัดและประมวลผลเพื่อแกอักษร I
ตามกําหนดที่มหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบตอไป
นักศึกษาที่มีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมดใน กระบวนวิชาใด จะไดรับ
อักษร W ในกระบวนวิชานั้น นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นใหม และตองเขาชั้นเรียน ตามเกณฑที่
กําหนดในวรรคแรก จึงจะมีสิทธิเขาสอบในกระบวนวิชานั้น
1.2 นักศึกษาตองลงลายมือชื่อเขาชั้นเรียนเปนหลักฐาน ทุกคาบเรียน นักศึกษาคนใดขาดเรียน
เจาหนาที่จะขีดเสนในชองลงลายมือชื่อ
1.3 ในกรณีมีเหตุจําเปนไมสามารถเขาเรียนได ใหนักศึกษายื่นใบลาตอประธานโครงการฯ ทั้งนี้การลาไม
นับเปนเวลาเรียน
1.4 การลงลายมือชื่อเขาเรียนแทนกันถือวาเปนการทุจริต หากตรวจสอบพบจะถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
1.5 นักศึกษาตองแตงกายสุภาพในการเขาชั้นเรียน
1.6 นักศึกษาตองปดสัญญาณเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่นําติดตัวเขาไปในหองเรียนในระหวางที่มีการ
เรียนการสอน
2. การเขาสอบไล
2.1 นักศึกษาตองเขาสอบไล/สอบประมวลความรู ตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผูที่
ขาดสอบไลกระบวนวิชาใดโดยมีเหตุผลสมควรจะไดรับผลการสอบเปนอักษร I (ไอ) ในกระบวนวิชานั้น ใหรอง
อธิการฝายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ประจําจังหวัดนั้นๆ /ประธานโครงการพิเศษ เปนผูประกาศรายชื่อ
นักศึกษาที่มีสิทธิสอบไล (ยกเวนวิชา RAM 6001) นักศึกษาตองขอรับการวัดและประเมินผลเพื่อแกผลการสอบ
อักษร I (ไอ) ตามกําหนดที่มหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบตอไป สวนผูที่ขาดสอบประมวลความรู จะไดรับผล
การสอบเปนอักษร U และมีสิทธิสอบแกตัวได 1 ครั้ง
2.2 นักศึกษาตองแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือบัตรที่ทางราชการออกใหและ
ใบเสร็จรับเงินภาคที่สอบตอกรรมการควบคุมการสอบ และลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อกระบวนวิชาที่เขาสอบ
2.3 หามนักศึกษาเขาหองสอบสายเกิน 15 นาทีนับจากเวลาเริ่มตนสอบ
2.4 หามนักศึกษาออกจากหองสอบกอน 30 นาทีนับจากเวลาเริ่มตนสอบ
2.5 หามออกนอกหองสอบในระหวางที่มีการสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ
2.6 ปดสัญญาณเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่นําติดตัวเขาไปในหองสอบในระหวางที่มีการสอบ
2.7 ในระหวา งการสอบ หา มนักศึก ษาพูดหรือ สงสัญ ญาณกั บ ผูอื่น ดูห รือคัดลอกคํา ตอบของผู อื่ น
หรือใหผูอื่นดูหรือคัดลอกคําตอบของตน นักศึกษาผูใดฝาฝน ถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ

2.8 หามนักศึก ษานําเอกสาร โนตยอหรือหนังสือ ตําราเขาหอ งสอบโดยเด็ดขาด เวนแตจะมี คํ า สั่ง
อนุญาตจากอาจารยผูออกขอสอบระบุไวที่ขอสอบ นักศึกษาผูใดฝาฝน ถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ
2.9 การกระทําทุจริตในการสอบไลกระบวนวิชาใด ไมวาโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม จะถูกลงโทษทางวินัย
นักศึกษา และจะตองถูกปรับผลการสอบเปนอักษร F ในกระบวนวิชานั้น และจะตองถูกพักการเรียนไมนอยกวา
2 ภาคการศึกษา
2.10 การกระทําทุจริตในการสอบประมวลความรู ไมวาโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม จะถูกลงโทษทางวินัย
นักศึกษา และไดรับผลการสอบเปนอักษร U และจะตองถูกพักการเรียนไมนอยกวา 2 ภาคการศึกษา
3. การประกาศผลสอบ
ใหอาจารยตรวจและประกาศผลสอบใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด (30 วัน) นักศึกษาสามารถ
เปดผลสอบไดจากเว็บไซตของบัณฑิตวิทยาลัย (www.grad.ru.ac.th) หรือตรวจสอบผลสอบไดโดยตรงตามที่อยู
ลิงคดังนี้ http://www.e-regis.ru.ac.th/egraduate/index.jsp
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4. เกณฑการประเมินผลสอบ
เกณฑการประเมินผลสอบใหถือเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด
5. การสอบแก I
ในแตละภาคการศึกษา จะกําหนดสอบแก I ในภาคการศึกษาถัดไป ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะเปนผูกําหนด
วัน – เวลาการสอบ และจัดกรรมการคุมสอบ แลวจึงทําประกาศแจงใหทราบ
6. การอุทธรณผลการสอบ
นักศึกษาที่ประสงคจะอุทธรณผลการสอบ ใหยื่นคํารองตอบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงหรือสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนมายังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่ประกาศผลสอบวิชานั้น ๆ ในคําอุทธรณตองระบุวา
อุทธรณผลการสอบวิชาใด คณะหรือโครงการใด ภาคการศึกษาใด อาจารยทานใดเปนผูบรรยาย และตรวจสอบผลการ
สอบ ตองระบุเหตุผล ในคําอุทธรณดวยวา ตองการโตแยงในประเด็นใด
หากไมดําเนินการอุทธรณภายในเวลาดังกลาว ถือวาพอใจในผลการสอบวิชานั้น และหมดสิทธิในการอุทธรณ
7. การชําระคาธรรมเนียมการศึกษา
นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผูที่ไมชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ใหถือวาไมมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และนักศึกษาไมมี

สิทธิเขาสอบไล/สอบประมวลความรู การดําเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอบของนักศึกษาในภาคนั้นใหถือ
วาไมมีผลใด ๆ ยกเวนนักศึกษาไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษ ใหผอนผันชําระคาธรรมเนียม
การศึกษาเปนกรณีไป
ใหรองอธิการบดีฝายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ/ประธานโครงการพิเศษ หรือผูแทนที่ไดรับมอบหมาย
ตรวจสอบดูแลใหนักศึกษาปฏิบัติตามประกาศนี้อยางเครงครัด
การสอบประมวลความรู
คุณสมบัติผูมีสิทธิ์สอบประมวลความรู
1. นักศึกษาเปนผูลงทะเบียนเรียนและสอบผานกระบวนวิชาครบถวนตามหลักสูตร นักศึกษาจะตองมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมต่ํากวา 3.00
2. นักศึกษาจะตองไมมีหนี้คางชําระตอมหาวิทยาลัย
3. นักศึกษาลงทะเบียนสอบประมวลความรู ตามวัน - เวลา ที่มหาวิทยาลัยกําหนดในแตละภาคการศึกษา
4. นักศึกษาที่ไดรับรายงานผลสอบรายวิชาเปนอักษร “I” หรือ “U” หรือ “W” ที่ยังไมไดรับการแกไข
ไมมีสิทธิ์สอบประมวลความรู ยกเวนผลสอบรายวิชาเปนอักษร “W” ที่ไดลงทะเบียนเรียนเกินหลักสูตร
หากไดลงทะเบียนไวแลว นักศึกษาจะตองขอยกเลิกการลงทะเบียนสอบประมวลความรู กอนการสอบวัน
แรกของภาคการศึกษานั้นๆ ใหยื่นเรื่องขอยกเลิกการสอบประมวลความรู ตอบัณฑิตวิทยาลัย พรอมแนบ
ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพื่อจะไดบันทึกไวเปนหลักฐานและบันทึกการบอกเลิกการสอบในฐานขอมูลการ
ลงทะเบียนเรียน
5. ในกรณีที่คะแนนเฉลี่ยสะสมต่ํากวา 3.00 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรเพิ่ม เพื่อ
ปรับคะแนนเฉลี่ยสะสมใหถึง 3.00 โดยจะตองลงทะเบียนเรียนวิชาที่ไดรับผลการเรียนต่ํากวา B อีกครั้ง
หรือวิชาใหมก็ได ซึ่งจะตองนําหนวยกิตมารวมเปนตัวหารคาคะแนนเฉลี่ยสะสมดวย การลงทะเบียน
เรียนใหดําเนินการในภาคการศึกษาถัดไปที่มีการเรียนการสอนวิชานั้นๆ ตามวัน - เวลา ที่มหาวิทยาลัย
กําหนด คาธรรมเนียมใหชําระเปนการลงทะเบียนเรียน
6. นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนสอบประมวลความรูในภาคการศึกษาใด จะตองสอบใหแลวเสร็จภายในภาค
การศึกษานั้นๆ ถาไมประสงคจะสอบหรือไมสามารถสอบไดในภาคที่ลงทะเบียน จะตองขอยกเลิกกอน
สอบวันแรกของภาคการศึกษานั้นๆ โดยดําเนินการเชนเดียวกับขอ 5.
7. นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวลความรูไดไมเกินคนละ 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตร โดยจัดสอบภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง
หมายเหตุ : วิชาใดที่ลงทะเบียนแลวไดผลสอบเปนอักษร D ,F,U และ W (กรณีที่ลงทะเบียนเรียนยังไมครบ
ตามหลักสูตร นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆ ใหม หากเปนกระบวนวิชาในหมวดวิชาเลือก
นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาอื่นแทนได ตามขอ 24.13 แหงขอบังคับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 และจะตองรวมหนวยกิตที่ลงทะเบียนใหม เพื่อ
คํานวณเฉลี่ยสะสมดวย

หลักเกณฑการสอบประมวลความรู
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข)
สวนกลางและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
----------------------------เพื่อใหการดําเนินงานการสอบประมวลความรู หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) สวนกลาง
และสาขาวิ ท ยบริ ก ารเฉลิ ม พระเกี ย รติ ดํ า เนิ น ไปด ว ยความเรี ย บร อ ยและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ไดกําหนดหลักเกณฑการสอบประมวลความรู ดังนี้
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) สวนกลางและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
วิชาที่สอบขอเขียน มีดังนี้
วิชา
คะแนนเต็ม
BUS 6011 (การจัดการและพฤติกรรมองคการ)
100
BUS 6012 (การจัดการการเงิน)
100
BUS 6013 (การจัดการการตลาด)
100
BUS 7017 (การจัดการเชิงกลยุทธ)
100
รวม
400
เกณฑการตัดสิน โดยพิจารณาจากคะแนนรวมทุกวิชาดังนี้
กรณีที่ 1
คะแนนรวม ไมต่ํากวา 70% ของคะแนนเต็ม
(ไมต่ํากวา 70% ของ 400 = 280 คะแนน) สอบไดเกรด S
กรณีที่ 2
คะแนนรวม ตั้งแต 60% ขึ้นไป แตไมถึง 70% ของคะแนนเต็ม
(คะแนนตั้งแต 240 – 279 คะแนน) สอบไดเกรด I
กรณีที่ 3
คะแนนรวม ต่ํากวา 60% ของคะแนนเต็ม
(ต่ํากวา 240 คะแนน) สอบไดเกรด U
การประเมินผลสอบผาน ตองไดเกรด S
กรณีที่ 1
นักศึกษาสอบขอเขียนวิชาแกนบังคับและวิชาเอกไดเกรด S ถือวาสอบผาน
(มีสิทธิ์สอบปากเปลา)
กรณีที่ 2
นักศึกษาสอบขอเขียนวิชาแกนบังคับและวิชาเอกไดเกรด I ตองสอบแก I
(เฉพาะวิชาที่ตก) ใหไดเกรด S ถึงจะมีสิทธิ์สอบปากเปลา
กรณีที่ 3
นักศึกษาสอบไดเกรด U (สอบตก) ตองลงทะเบียนสอบครั้งที่ 2
ตองสอบขอเขียนใหมทุกกระบวนวิชา
ทั้งนี้ ใหมีผลบังคับใชตั้งแต ภาค 2 ปการศึกษา 2562 เปนตนไป

การเทียบโอน
1.คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เทียบโอน มีดังนี้
1.1 เคยเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงแตไมสําเร็จการศึกษา ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552
ขอ 29.5 และขอ 29.9
คือเรียนครบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกําหนด แตไมสําเร็จการศึกษา และ สอบวิทยานิพนธ สารนิพนธ และ/
หรือสอบประมวลความรู ครั้งที่ 2 ไมผาน
1.2 เคยเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งไดศึกษามาแลวไมนอย
กวา 1 ภาคการศึกษาปกติ โดยไดลงทะเบียนเรียนมาแลวไมนอยกวา 12 หนวยกิต และมีผลการศึกษาไดแตม
คะแนนเฉลี่ยสะสมไมน อ ยกว า 3.00 แตไมสําเร็จ การศึก ษา ตามขอ บังคับ มหาวิท ยาลั ยรามคํา แหง ว าดว ย
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 ขอ 29.2 ,ขอ 29.3 และ
ขอ 29.10 คือลาออก ,โอนเปนนักศึกษา
สถาบันอื่นและคางชําระคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน ซึ่งประสงคจะกลับ
เขาเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตอ การนับ ระยะเวลาการศึกษาจะนับตอเนื่องตามขอบังคับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 ขอ 11
1.3 เคยไดรับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิชาใด วิชาหนึ่งแลว
ซึ่งไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาตอในสาขาวิชาใหม และ/หรือสาขาเดิม แตประสงค จะเรียนในแผนการศึกษา
ใหมทั้งนี้ จะตองลงทะเบียนเรียนใหมอยางนอย 2 ภาคการศึกษา
1.4 เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งไดศึกษามาแลวไมนอยกวา
1 ภาคการศึกษาปกติ และตองการเปลี่ยนแผนการศึกษาหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
1.5 ผูที่ไดรับปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สํานักงาน ก.พ. หรือกระทรวง
ศึกษาฯ หรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีผลการศึกษาไดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวาที่สาขาวิชากําหนด
1.6 เคยเปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร
แลว และไดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 แตไมสําเร็จการศึกษา เนื่องจากเรียนครบตามระยะเวลาของ
หลักสูตร
1.7 เปนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ที่มีสถานภาพเปนนักศึกษาอยูมีความ
ประสงคจะโอนยายมาศึกษาตอที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง ทั้งนี้จะตองมีแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไม
นอยกวา 3.00 และตองลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางนอย 2 ภาคการศึกษาปกติ นับระยะเวลา
การศึกษาตอเนื่องตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 ขอ 11

2.เกณฑการเทียบโอน
2.1 การเที ยบวิชาและการโอนหนวยกิต เปนไปตามหลักเกณฑแ ละวิธีการที่คณะกรรมการ
ประจําบัณฑิตศึกษาคณะกําหนด
2.2 กระบวนวิชาที่ไดรับการเทียบโอนมีการบันทึกในใบรับรองผลการศึกษา เปนการเทียบโอน
รายวิชา (WAIVED COURSE)
2.3 การคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสม ใหคํานวณตามจํานวนหนวยกิตของกระบวนวิชาที่ตองเรียนใหม
2.4 ระยะเวลาการศึกษา ใหเปนไปตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา
4. คาธรรมเนียมการศึกษา
4.1นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอน และคา
เทียบโอนหนวยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด สําหรับนักศึกษาโครงการพิเศษตองชําระคาธรรมเนียมการเทียบ
โอน และไดเทียบโอนหนวยกิต ตามที่แตละโครงการฯ กําหนด
4.2 คาธรรมเนียมการศึกษาอื่นๆ เปนไปตามประกาศ/ขอบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
4.3 กรณีเทียบโอนบุคคล ใหชําระคาธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัย

