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ข$อปฏิบัติเก่ียวกับการเรียน การสอน และการสอบของนักศึกษาช้ันปริญญาโท 

1. การเข$าช้ันเรียน  

 1.1 การเซ็นช่ือเข0าเรียน หมายถึง นักศึกษาต0องมาเซ็นช่ือด0วยตัวเองท่ีสาขาวิทยบริการฯ พร0อมแสดงบัตร

ประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรท่ีทางราชการออกให0 เพ่ือแสดงตัวตน 

 1.2 นักศึกษาต0องมาเซ็นช่ือด0วยตนเองทุกคาบท่ีจัดการเรียนการสอบหรือการสอบ ห0ามนักศึกษาเซ็นช่ือ

แทนกันโดยเด็ดขาด 

 1.3 นักศึกษาสามารถมาเซ็นช่ือเข0าเรียนได0ไมPเกิน 1 ช่ัวโมงหรือลืมเซ็นช่ือ ไมPสามารถเซ็นช่ือย0อนหลังได0  

ถือวPาขาดเรียนในคาบน้ัน 

1.4 นักศึกษาต0องเข0าช้ันเรียนไมPน0อยกวPาร0อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด ในแตPละกระบวนวิชา  

จึงจะมีสิทธิเข0าสอบกระบวนวิชาน้ัน   

     14.1 นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนไมPถึงร0อยละ 80 ของเวลาเรียนท้ังหมด แตPเกินร0อยละ 50 ของเวลาเรียน 

ในกระบวนวิชาใด จะได0รับอักษร I ในกระบวนวิชาน้ัน นักศึกษาต0องขอรับการวัดและประมวลผลเพ่ือแก0อักษร  I  

ตามกำหนดท่ีมหาวิทยาลัยจะประกาศให0ทราบตPอไป  

     14.2 นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนน0อยกวPาร0อยละ 50 ของเวลาเรียนท้ังหมดใน กระบวนวิชาใด จะได0รับอักษร W  

ในกระบวนวิชาน้ัน นักศึกษาต0องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาน้ันใหมP และต0องเข0าช้ันเรียน ตามข0อท่ี1.4 จึงจะมี

สิทธิเข0าสอบในกระบวนวิชาน้ัน 

1.5 นักศึกษาต0องลงลายมือช่ือเข0าช้ันเรียนเป[นหลักฐาน ทุกคาบเรียน นักศึกษาคนใดขาดเรียน  

เจ0าหน0าท่ีจะขีดเส0นในชPองลงลายมือช่ือ 

1.6 ในกรณีมีเหตุจำเป[นไมPสามารถเข0าเรียนได0 ให0นักศึกษาย่ืนใบลาตPอประธานโครงการฯ การลาจะไมP

นับเป[นเวลาเรียน ท้ังน้ีทางโครงการจะพิจารณาการลาเรียนเป[นกรณีๆ ตามความเหมาะสมโดยไมPถือวPาขาดเรียน 

     1.6.1 นักศึกษาท่ีติด covid/หรือสัมผัสใกล0ชิดผู0ติดเช้ือสามารถเขียนคำร0องขอเรียน online ได0โดยไมP

นับเป[นวันลา (โดยข้ึนอยูPกับอาจารยkผู0สอน) จนกวPาสถานการณkจะมีการเปล่ียนแปลง  

     1.6.2 หากจำเป[นต0องเรียน online แตPขาดเรียนจากสาเหตุอ่ืนจะนับเป[นวันขาดเรียนแตPสามารถ

เรียน online ได0 

1.7 การลงลายมือช่ือเข0าเรียนแทนกันถือวPาเป[นการทุจริต หากตรวจสอบพบจะถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  

 1.8 นักศึกษาต0องแตPงกายสุภาพในการเข0าช้ันเรียน ไมPสวมใสPกางเกงขาด ร0องเท0าแตะ หรือชุดท่ีไมPเหมาะสม 

 1.9 นักศึกษาต0องปpดเสียงเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดท่ีนำติดตัวเข0าไปในห0องเรียนในระหวPางท่ีมีการเรียนการสอน 
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2. การเข$าสอบไลE 

  2.1 นักศึกษาต0องเข0าสอบไลP/สอบประมวลความรู0 ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

ผู0ท่ีขาดสอบไลPกระบวนวิชาใดโดยมีเหตุผลสมควรจะได0รับผลการสอบเป[นอักษร I (ไอ) ในกระบวนวิชาน้ัน  

ให0ประธานโครงการฯ เป[นผู0ประกาศรายช่ือนักศึกษาท่ีมีสิทธิสอบไลP (ยกเว0นวิชา RAM 6001) นักศึกษาต0องขอรับ

การวัดและประเมินผลเพ่ือแก0ผลการสอบอักษร I (ไอ) ตามกำหนดท่ีมหาวิทยาลัยจะประกาศให0ทราบตPอไป  

สPวนผู0ท่ีขาดสอบประมวลความรู0 จะได0รับผลการสอบเป[นอักษร U และมีสิทธิสอบแก0ตัวได0 1 คร้ัง 

  2.2 นักศึกษาต0องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรท่ีทางราชการออกให0และ

ใบเสร็จรับเงินภาคท่ีสอบตPอกรรมการควบคุมการสอบ และลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือกระบวนวิชาท่ีเข0าสอบ 

  2.3 ห0ามนักศึกษาเข0าห0องสอบสายเกิน 15 นาทีนับจากเวลาเร่ิมต0นสอบ 

  2.4 ห0ามนักศึกษาออกจากห0องสอบกPอน 30 นาทีนับจากเวลาเร่ิมต0นสอบ 

  2.5 ห0ามออกนอกห0องสอบในระหวPางท่ีมีการสอบ เว0นแตPจะได0รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ 

  2.6 ปpดสัญญาณเคร่ืองมือส่ือสารทุกชนิดท่ีนำติดตัวเข0าไปในห0องสอบในระหวPางท่ีมีการสอบ 

  2.7 ในระหวPางการสอบ ห0ามนักศึกษาพูดหรือสPงสัญญาณกับผู0อื ่น ดูหรือคัดลอกคำตอบของผู0อ่ืน  

หรือให0ผู0อ่ืนดูหรือคัดลอกคำตอบของตน นักศึกษาผู0ใดฝwาฝxน ถือวPามีเจตนาทุจริตในการสอบ 

  2.8 ห0ามนักศึกษานำเอกสาร โน0ตยPอหรือหนังสือ ตำราเข0าห0องสอบโดยเด็ดขาด เว0นแตPจะมีคำส่ัง

อนุญาตจากอาจารยkผู0ออกข0อสอบระบุไว0ท่ีข0อสอบ นักศึกษาผู0ใดฝwาฝxน ถือวPามีเจตนาทุจริตในการสอบ 

  2.9 การกระทำทุจริตในการสอบไลPกระบวนวิชาใด ไมPวPาโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม จะถูกลงโทษทางวินัย

นักศึกษา และจะต0องถูกปรับผลการสอบเป[นอักษร F ในกระบวนวิชาน้ัน และจะต0องถูกพักการเรียนไมPน0อยกวPา  

2 ภาคการศึกษา 

  2.10 การกระทำทุจริตในการสอบประมวลความรู0 ไมPวPาโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม จะถูกลงโทษทางวินัย

นักศึกษา และได0รับผลการสอบเป[นอักษร U และจะต0องถูกพักการเรียนไมPน0อยกวPา 2 ภาคการศึกษา 

3. การประกาศผลสอบ 

 ให0อาจารยkตรวจและประกาศผลสอบให0แล0วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกำหนด (30 วัน) นักศึกษาสามารถ

เปpดผลสอบได0จากเว็บไซตkของบัณฑิตวิทยาลัย (www.grad.ru.ac.th) หรือตรวจสอบผลสอบได0โดยตรงตามท่ีอยูP

ลิงคkดังน้ี http://www.e-regis.ru.ac.th/egraduate/index.jsp 

คEาอักษรระดับคะแนน 

A  =  4.00   C+ =  2.33  I =  ผลสอบยังไมPสมบูรณk 

A-  =  3.67  C  =  2.00  W  =  ลงทะเบียนเรียนใหมP 

B+  =  3.33  C-  =  1.67  S = ผPาน 

B  =  3.00  D  =  1.00  U = ไมPผPาน 

B-  =  2.67  F  =  0.00  X = ยังไมPได0รับผลสอบ 
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4. เกณฑKการประเมินผลสอบ 

 เกณฑkการประเมินผลสอบให0ถือเกณฑkท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

5. การสอบแก$ I 

 ในแตPละภาคการศึกษา จะกำหนดสอบแก0 I ในภาคการศึกษาถัดไป ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยจะเป[นผู0กำหนด 

วัน – เวลาการสอบ และจัดกรรมการคุมสอบ แล0วจึงทำประกาศแจ0งให0ทราบ 

6. การอุทธรณKผลการสอบ 

  นักศึกษาที่ประสงคkจะอุทธรณkผลการสอบ ให0ยื่นคำร0องตPอบัณฑิตวิทยาลัยโดยตรงหรือสPงทางไปรษณียk

ลงทะเบียนมายังบัณฑิตวิทยาลัยภายใน 15 วันนับตั้งแตPวันที่ประกาศผลสอบวิชานั้น ๆ ในคำอุทธรณkต0องระบุวPา 

อุทธรณkผลการสอบวิชาใด คณะหรือโครงการใด ภาคการศึกษาใด อาจารยkทPานใดเป[นผู0บรรยาย และตรวจสอบผลการ

สอบ ต0องระบุเหตุผล ในคำอุทธรณkด0วยวPา ต0องการโต0แย0งในประเด็นใด 

  หากไมPดำเนินการอุทธรณkภายในเวลาดังกลPาว ถือวPาพอใจในผลการสอบวิชาน้ัน และหมดสิทธิในการอุทธรณk   

7. การชำระคEาธรรมเนียมการศึกษา 

  นักศึกษาต0องชำระคPาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ผู0ที่ไมPชำระคPาธรรมเนียม

การศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ให0ถือวPาไมPมีการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น และนักศึกษาไมPมี

สิทธิเข0าสอบไลP/สอบประมวลความรู0 การดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับการเรียนการสอบของนักศึกษาในภาคนั้นให0ถือ

วPาไมPมีผลใด ๆ ยกเว0นนักศึกษาได0รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยหรือโครงการพิเศษ ให0ผPอนผันชำระคPาธรรมเนียม

การศึกษาเป[นกรณีไป 

  ให0รองอธิการบดีฝwายวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ/ประธานโครงการพิเศษ หรือผู0แทนที่ได0รับมอบหมาย

ตรวจสอบดูแลให0นักศึกษาปฏิบัติตามประกาศน้ีอยPางเครPงครัด 

 

การสอบประมวลความรู$ 

คุณสมบัติผู$มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู$ 

1. นักศึกษาเป[นผู0ลงทะเบียนเรียนและสอบผPานกระบวนวิชาครบถ0วนตามหลักสูตร นักศึกษาจะต0องมีระดับ

คะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรไมPต่ำกวPา 3.00 

2. นักศึกษาจะต0องไมPมีหน้ีค0างชำระตPอมหาวิทยาลัย 

3. นักศึกษาลงทะเบียนสอบประมวลความรู0 ตามวัน - เวลา  ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดในแตPละภาคการศึกษา 

4. นักศึกษาท่ีได0รับรายงานผลสอบรายวิชาเป[นอักษร “I”  หรือ “U”  หรือ “W”  ท่ียังไมPได0รับการแก0ไข 

ไมPมีสิทธ์ิสอบประมวลความรู0 ยกเว0นผลสอบรายวิชาเป[นอักษร  “W”  ท่ีได0ลงทะเบียนเรียนเกินหลักสูตร 

หากได0ลงทะเบียนไว0แล0ว นักศึกษาจะต0องขอยกเลิกการลงทะเบียนสอบประมวลความรู0 กPอนการสอบวัน

แรกของภาคการศึกษาน้ันๆ ให0ย่ืนเร่ืองขอยกเลิกการสอบประมวลความรู0 ตPอบัณฑิตวิทยาลัย พร0อมแนบ

ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง เพ่ือจะได0บันทึกไว0เป[นหลักฐานและบันทึกการบอกเลิกการสอบในฐานข0อมูลการ

ลงทะเบียนเรียน 
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5. ในกรณีท่ีคะแนนเฉล่ียสะสมต่ำกวPา 3.00 นักศึกษาจะต0องลงทะเบียนเรียนรายวิชาตามหลักสูตรเพ่ิม เพ่ือ

ปรับคะแนนเฉล่ียสะสมให0ถึง 3.00 โดยจะต0องลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีได0รับผลการเรียนต่ำกวEา B  อีกคร้ัง 

หรือวิชาใหมEก็ได$  ซ่ึงจะต0องนำหนPวยกิตมารวมเป[นตัวหารคPาคะแนนเฉล่ียสะสมด0วย  การลงทะเบียน

เรียนให0ดำเนินการในภาคการศึกษาถัดไปท่ีมีการเรียนการสอนวิชาน้ันๆ  ตามวัน - เวลา ท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด คPาธรรมเนียมให0ชำระเป[นการลงทะเบียนเรียน 

6. นักศึกษาทุกคนท่ีลงทะเบียนสอบประมวลความรู0ในภาคการศึกษาใด จะต0องสอบให0แล0วเสร็จภายในภาค

การศึกษาน้ันๆ ถ0าไมPประสงคkจะสอบหรือไมPสามารถสอบได0ในภาคท่ีลงทะเบียน จะต0องขอยกเลิกกPอน

สอบวันแรกของภาคการศึกษาน้ันๆ โดยดำเนินการเชEนเดียวกับข$อ 5.  

7. นักศึกษามีสิทธ์ิสอบประมวลความรู0ได0ไมPเกินคนละ 2 คร้ัง ตลอดหลักสูตร โดยจัดสอบภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง  

หมายเหตุ : วิชาใดท่ีลงทะเบียนแล0วได0ผลสอบเป[นอักษร D ,F,U และ W (กรณีท่ีลงทะเบียนเรียนยังไมPครบ

ตามหลักสูตร นักศึกษาจะต0องลงทะเบียนเรียนวิชาน้ันๆ ใหมP หากเป[นกระบวนวิชาในหมวดวิชาเลือก 

นักศึกษาอาจจะลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาอ่ืนแทนได0 ตามข0อ 24.13 แหPงข0อบังคับมหาวิทยาลัย

รามคำแหง วPาด0วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 และจะต0องรวมหนPวยกิตท่ีลงทะเบียนใหมP เพ่ือ

คำนวณเฉล่ียสะสมด0วย 

 

หลักเกณฑKการสอบประมวลความรู$ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) 

สEวนกลางและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

----------------------------- 

 เพื่อให0การดำเนินงานการสอบประมวลความรู0 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) สPวนกลาง

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ดำเนินไปด0วยความเรียบร0อยและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการ

บัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ได0กำหนดหลักเกณฑkการสอบประมวลความรู0  ดังน้ี  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) สEวนกลางและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

 วิชาท่ีสอบข$อเขียน มีดังน้ี 

 วิชา         คะแนนเต็ม 

BUS 6011 (การจัดการและพฤติกรรมองคkการ)  100 

BUS 6012 (การจัดการการเงิน)    100 

BUS 6013 (การจัดการการตลาด)    100 

BUS 7017 (การจัดการเชิงกลยุทธk)   100 

  รวม     400 

 

เกณฑKการตัดสิน  โดยพิจารณาจากคะแนนรวมทุกวิชาดังน้ี 

   กรณีท่ี 1  คะแนนรวม ไมPต่ำกวPา 70% ของคะแนนเต็ม 

     (ไมPต่ำกวPา 70% ของ 400 = 280 คะแนน) สอบได0เกรด S 
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   กรณีท่ี 2 คะแนนรวม  ต้ังแตP 60% ข้ึนไป แตPไมPถึง 70% ของคะแนนเต็ม 

     (คะแนนต้ังแตP 240 – 279 คะแนน)  สอบได0เกรด I 

   กรณีท่ี 3 คะแนนรวม ต่ำกวPา 60% ของคะแนนเต็ม 

     (ต่ำกวPา 240 คะแนน)  สอบได0เกรด U  

การประเมินผลสอบผEาน ต$องได$เกรด S    

  กรณีท่ี 1 นักศึกษาสอบข0อเขียนวิชาแกนบังคับและวิชาเอกได0เกรด S ถือวPาสอบผPาน 

    (มีสิทธ์ิสอบปากเปลPา) 

  กรณีท่ี 2 นักศึกษาสอบข0อเขียนวิชาแกนบังคับและวิชาเอกได0เกรด I ต0องสอบแก0 I 

   (เฉพาะวิชาท่ีตก) ให0ได0เกรด S ถึงจะมีสิทธ์ิสอบปากเปลPา 

  กรณีท่ี 3 นักศึกษาสอบได0เกรด U (สอบตก) ต0องลงทะเบียนสอบคร้ังท่ี 2  

    ต0องสอบข0อเขียนใหมPทุกกระบวนวิชา 

   ท้ังน้ี ให0มีผลบังคับใช0ต้ังแตP ภาค 2 ป�การศึกษา 2562 เป[นต0นไป 

 

การเทียบโอน 

 1.คุณสมบัติของผู$มีสิทธ์ิเทียบโอน มีดังน้ี 

  1.1 เคยเป[นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงแตPไมPสำเร็จการศึกษา ตาม

ข0อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง วPาด0วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 ข0อ 29.5 และข0อ 29.9   

คือเรียนครบตามระยะเวลาที่หลักสูตรกำหนด แตPไมPสำเร็จการศึกษา และ   สอบวิทยานิพนธk สารนิพนธk และ/

หรือสอบประมวลความรู0 คร้ังท่ี 2 ไมPผPาน 

  1.2 เคยเป[นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได0ศึกษามาแล0วไมPน0อย

กวPา 1 ภาคการศึกษาปกติ โดยได0ลงทะเบียนเรียนมาแล0วไมPน0อยกวPา 12 หนPวยกิต และมีผลการศึกษาได0แต0ม

คะแนนเฉลี่ยสะสมไมPน0อยกวPา 3.00 แตPไมPสำเร็จการศึกษา ตามข0อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง วPาด0วย

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552  ข0อ 29.2 ,ข0อ 29.3 และ ข0อ 29.10 คือลาออก ,โอนเป[นนักศึกษาสถาบัน

อื่นและค0างชำระคPารักษาสถานภาพการเป[นนักศึกษา  2 ภาคการศึกษาปกติติดตPอกัน ซึ่งประสงคkจะกลับเข0าเป[น

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตPอ การนับระยะเวลาการศึกษาจะนับตPอเนื่องตามข0อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

วPาด0วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 ข0อ 11 

  1.3 เคยได0รับปริญญาระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิชาใด วิชาหนึ่งแล0ว 

ซึ่งได0รับการคัดเลือกให0เข0าศึกษาตPอในสาขาวิชาใหมP และ/หรือสาขาเดิม แตPประสงคk จะเรียนในแผนการศึกษา

ใหมPท้ังน้ี จะต0องลงทะเบียนเรียนใหมPอยPางน0อย 2 ภาคการศึกษา 

  1.4 เป[นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งได0ศึกษามาแล0วไมPน0อยกวPา 

1 ภาคการศึกษาปกติ และต0องการเปล่ียนแผนการศึกษาหรือเปล่ียนสาขาวิชา 

  1.5 ผู0ที่ได0รับปริญญามหาบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น ที่สำนักงาน ก.พ. หรือกระทรวง

ศึกษาฯ หรือสภามหาวิทยาลัยรับรอง และมีผลการศึกษาได0แต0มคะแนนเฉล่ียสะสมไมPน0อยกวPาท่ีสาขาวิชากำหนด 
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  1.6 เคยเป[นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ที่ศึกษารายวิชาครบตามหลักสูตร

แล0ว และได0แต0มคะแนนเฉลี่ยสะสมไมPน0อยกวPา 3.00 แตPไมPสำเร็จการศึกษา เนื่องจากเรียนครบตามระยะเวลาของ

หลักสูตร 

  1.7 เป[นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยอื่น ที่มีสถานภาพเป[นนักศึกษาอยูPมีความ

ประสงคkจะโอนย0ายมาศึกษาตPอที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งนี้จะต0องมีแต0มคะแนนเฉลี่ยสะสมจากสถาบันเดิมไมP

น0อยกวPา 3.00 และต0องลงทะเบียนเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยPางน0อย  2 ภาคการศึกษาปกติ นับระยะเวลา

การศึกษาตPอเนื่องตามข0อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง วPาด0วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2552 ข0อ 11

  

2.เกณฑKการเทียบโอน 

 2.1 การเทียบวิชาและการโอนหนPวยกิต เป[นไปตามหลักเกณฑkและวิธีการที่คณะกรรมการ

ประจำบัณฑิตศึกษาคณะกำหนด 

 2.2 กระบวนวิชาที่ได0รับการเทียบโอนมีการบันทึกในใบรับรองผลการศึกษา เป[นการเทียบโอน

รายวิชา (WAIVED COURSE) 

 2.3 การคำนวณคะแนนเฉล่ียสะสม ให0คำนวณตามจำนวนหนPวยกิตของกระบวนวิชาท่ีต0องเรียนใหมP 

 2.4 ระยะเวลาการศึกษา ให0เป[นไปตามข0อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง วPาด0วยการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 

4. คEาธรรมเนียมการศึกษา 

 4.1นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ต0องชำระคPาธรรมเนียมการเทียบโอน และคPา

เทียบโอนหนPวยกิต ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด สำหรับนักศึกษาโครงการพิเศษต0องชำระคPาธรรมเนียมการเทียบ

โอน และได0เทียบโอนหนPวยกิต ตามท่ีแตPละโครงการฯ กำหนด 

 4.2 คPาธรรมเนียมการศึกษาอ่ืนๆ เป[นไปตามประกาศ/ข0อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 4.3 กรณีเทียบโอนบุคคล ให0ชำระคPาธรรมเนียมตามประกาศมหาวิทยาลัย 
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โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (วิชาเอกการบริหารธุรกิจ) 

แผนการเรียน แผน ข 

แผนการเรียน แผน ข 

            1) หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน (ไมEนับหนEวยกิต) 

BUS 6000 

 

เทคนิคการอPานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 

Techniques for Reading English Business Texts 

3 (3-0-6) 

*BUS 6002 

 

เศรษฐศาสตรkธุรกิจ 

Business Economics 

3 (3-0-6) 

      

            2) หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 1 หนEวยกิต 

RAM 6001 

 

ความรู0คูPคุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 

Knowledge and Morality for Graduate Studies 
 

1(1-1-0) 

            3) หมวดวิชาบังคับแกน 21 หนEวยกิต 

BUS 6011 

 

การจัดการและพฤติกรรมองคkการ 

Management and Organizational Behavior 

3 (3-0-6) 

BUS 6012 

 

การจัดการการเงิน 

Financial Management 

3 (3-0-6) 

**BUS 6013 

 

การจัดการการตลาด 

Marketing Management 

3 (3-0-6) 

**BUS 6015 

 

การจัดการการดำเนินงาน 

Operations Management 

3 (3-0-6) 

BUS 6016 

 

วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 

Business Research Methodology 

3 (3-0-6) 

*BUS 6017 

 

การบัญชีสำหรับการบริหาร 

Accounting for Management 

3 (3-0-6) 

BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธk 

Strategic Management 

3 (3-0-6) 
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        4) หมวดวิชาเลือก 

*แผน ข ศึกษา จำนวน 15 หนPวยกิต โดยเลือกศึกษาวิชาจากกลุPมวิชาใดเพียงหน่ึงกลุPมวิชาเทPาน้ัน 

            4.1) กลุEมวิชาการบริหารธุรกิจ 

**BUS 7100 

 

การจัดการทุนมนุษยk 

Managing Human Capital 

3 (3-0-6) 

*BUS 7111 โอกาสทางธุรกิจ และการสร0างแผนธุรกิจ 

Business Opportunity and Business Plan Formulating 

3 (3-0-6) 

*BUS 7113 

 

การจัดการการเปล่ียนแปลงและความคิดสร0างสรรคk 

Managing Change and Creativity 

3 (3-0-6) 

*BUS 7114 การจัดการธุรกิจระดับโลก 

Management in Global Business 

3 (3-0-6) 

 

BUS 7202 

 

การจัดการการลงทุน 

Investment Management 

3 (3-0-6) 

BUS 7304 

 

การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 

Integrated Marketing Communications 

3 (3-0-6) 

BUS 7501 ประเด็นพิเศษทางด0านจัดการธุรกิจ 

Special  Topic in Business Management 

3 (3-0-6) 

 

BUS 7502 ประเด็นพิเศษทางด0านการเงินธุรกิจ 

Special Topic in Business Finance 

3 (3-0-6) 

BUS 7503 ประเด็นพิเศษทางด0านการตลาด 

Special  Topic in Marketing 

3 (3-0-6) 

BUS 7504 ประเด็นพิเศษทางด0านการวิจัยทางธุรกิจ 

Special Topic in Business Research 

3 (3-0-6) 

            5) หมวดวิชาศึกษาค$นคว$าด$วยตนเอง 

BUS 7096 

 

การค0นคว0าอิสระ* 

Independent Study 

3 (3-0-6) 

           6) หมวดการสอบประมวลความรู$ 

BUS 7097 

 

การสอบประมวลความรู0* 

Comprehensive Examination 

 

0 (0-0-0) 

    * หมายเหตุ    - นักศึกษาเฉพาะแผน ข หลังจากนักศึกษาได0ศึกษารายวิชาครบถ0วนตามท่ีกำหนดไว0ใน

หลักสูตรแล0วต0องสอบประมวลความรู0 (Comprehensive Examination) ข0อเขียน และ/หรือปากเปลPา 
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แผนการศึกษา แบบ ข 

กลุEมวิชาการบริหารธุรกิจ 

ปoท่ี 1 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน1วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน1วยกิต 

RAM 6001 
ความรู'คู(คุณธรรมสำหรับ

บัณฑิตศึกษา 
1 (1-1-0) *BUS 6017 การบัญชีสำหรับการบริหาร 3 (3-0-6) 

BUS 6000 
เทคนิคการอ(านภาษาอังกฤษทาง

ธุรกิจ 
(3) (3-0-6) **BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน 3 (3-0-6) 

*BUS 6002 เศรษฐศาสตรMธุรกิจ (3) (3-0-6) BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

BUS 6011 
การจัดการและพฤติกรรม

องคMการ 
3 (3-0-6) BUS 7100 การจัดการทุนมนุษยM 3 (3-0-6) 

BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6)    

**BUS 6013 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6)    

รวม 10 รวม 12 

 

ปoท่ี 2 

ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 

รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน1วยกิต รหัสกระบวน

วิชา 
ชื่อกระบวนวิชา หน1วยกิต 

BUS 7114 การจัดการธุรกิจระดับโลก 3 (3-0-6) BUS 7502 ประเด็นพิเศษทางด'านการเงินธุรกิจ 
3 (3-0-

6) 

BUS 7501 

ประเด็นพิเศษทางด'านจัดการ

ธุรกิจ 

 

3 (3-0-6) 
BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธM 

3 (3-0-

6) 

BUS 7503 ประเด็นพิเศษทางด'านการตลาด 3 (3-0-6) BUS 7097 การสอบประมวลความรู' 0 (0-0-0) 

BUS 7096 การค'นคว'าอิสระ 
  3 (3-0-

6) 
   

รวม 12 รวม 6 

 

** หมายเหต ุ

       วิชาปรับพื้นฐานแผน ข ตDองเรียนกKอนการเรียนวิชาบังคับแกน และสอบใหDไดD S วิชาปรับพื้นฐาน มี 2 วิชา คือ              

BUS 6000 เทคนิคการอKานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ และ BUS 6002 เศรษฐศาสตร]ธุรกิจ  

      ทั้งนี้ แผนการศึกษาในแตKละภาค อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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คำอธิบายรายวิชา 

         หมวดวิชาปรับพ้ืนฐาน 

BUS 6000 เทคนิคการอEานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ (3) (3-0-6) 

 Techniques for Reading English Business Texts (ไมEนับหนEวยกิต) 

ศึกษาหลักการอPานเพื่อความเข0าใจ เทคนิคการอPานตำราการตีความหมายในการอPานเอกสาร

เกี ่ยวข0องกับธุรกิจ โดยใช0หลักการวิเคราะหkทางไวยากรณkสื ่อสาร หลักความสัมพันธkทางด0าน

ความหมายตPอเนื่องแบบตPาง ๆ ที่ผู0เขียนนำมาสื่อความหมายทางวิชาการด0านบริหารธุรกิจ ตลอดจน

ความรู0สึก นึกคิด และทัศนคติท่ีสอดแทรกอยูPในภาษาระดับตPาง ๆ 

An application of communicative grammar, discourse analysis and functions of 

informational structures for planning and teaching appropriate reading techniques in 

order to guide students and give them practice in reading comprehensively various 

types of advanced business materials, publications, and textbooks. 

 

*BUS 6002 เศรษฐศาสตรKธุรกิจ (3) (3-0-6) 

 Business Economics  

ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีทางเศรษฐศาสตรkจุลภาคและมหภาคเพื่อให0เกิดความเข0าใจใน

สภาพแวดล0อมทางเศรษฐกิจท่ีมีองคkการธุรกิจดำเนินอยูP 

To study micro and macroeconomic concepts and theories, essential for 

understanding the economic atmosphere within which business organizations operate.   

 

             หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 

RAM 6001 ความรู$คูEคุณธรรมสำหรับบัณฑิตศึกษา 1 (1-1-0) 

 (Knowledge and Morality for Graduate Studies)  

ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสร0างความรู0 และศักยภาพในการ

ดำรงชีวิตอยPางมีศักดิ์ศรีของความเป[นมนุษยk มีความซื่อสัตยkตPอตนเองมีจิตสำนึกสาธารณะ มีสำนึกนำ

ในการดูแลรับผิดชอบตPอสังคม และประเทศชาติ ให0ความเคารพตPอวิชาชีพวิชาการ ยึดหลักความ

ถูกต0อง เคารพสิทธิของผู0อ่ืน ไมPละเมิดทรัพยkสินทางป̈ญญาของผู0อ่ืน ตลอดจนการมองโลกในแงPดี     มี

มนุษยสัมพันธk ทำงานรPวมกับผู0อื ่น โดยใช0หลักธรรมาภิบาล พึ่งพาตนเอง โดยยึดหลักเศรษฐกิจ

พอเพียง และการแสวงหาความรู0อยPางตPอเน่ือง 

A study of theories, principles, learning processes and approaches in creating 

knowledge and potentialities of living life with dignity, inculcating values of being 

truthful to oneself and public-mindedness towards society and the country, including 

abiding by academic and professional integrity, adhering to propriety and respecting 

others rights. An emphasis is also placed on the recognition of propriety intellectual 
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property and the development of the student positive outlooks on the world, human 

relations skills and abilities to work with others, based on good governance, self-

reliance, sufficiency economy principles and lifelong learning. 

 

            หมวดวิชาบังคับแกน 

BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองคKการ 3 (3-0-6) 

 Management and Organizational Behavior 

ศึกษาถึงหลักการจัดการและพฤติกรรมองคkการ ซึ ่งประกอบด0วยแนวคิดพื ้นฐานทาง        

การจัดการ หน0าที่ทางการจัดการ ป¨จจัยแวดล0อมทางการจัดการ แนวทางการตัดสินใจ การวางแผน

และการจัดการเชิงกลยุทธk การดำเนินการจัดต้ังธุรกิจ การจัดการระหวPางประเทศ จริยธรรมและความ

รับผิดชอบตPอสังคม การจัดการองคkการให0เหมาะสมกับป¨จจัยแวดล0อม การจัดการทรัพยากรมนุษยk 

ภาวะผู0นำ การจูงใจ การสร0างทีมการสื่อสาร สร0างความเข0าใจ เพื่อให0เกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล การควบคุม ติดตามผลการปฏิบัติงาน การจัดการด0านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการริเร่ิม

และการจัดการความเปล่ียนแปลง 

The subject emphasizes various concepts that relates to management and 

organizational behavior. Those concepts include the management foundation and 

roles of management in organization, managing environment and decision making, 

strategic management and planning. The subject also studies about the corporation of 

the business, international business, ethics and social responsibilities, organizational 

environment, human resources management, leadership and motivation, and the 

creation of communicative team to achieve organizational efficiency and effectiveness. 

Finally, the processes of controlling and following up, including technology and 

innovation management, and change management will be investigated. 

 

BUS 6012 การจัดการการเงิน 3 (3-0-6) 

 Financial Management  

ศึกษากระบวนการการตัดสินใจทางการเงิน โดยเน0นการวิเคราะหkงบการเงิน แนวความคิด

ของความเสี ่ยงและอัตราผลตอบแทน มูลคPาของเงินตามเวลา การประเมินมูลคPาพันธบัตรและ        

หุ0นสามัญ การคำนวณหาต0นทุนของเงินทุน การตัดสินใจในเรื่องงบลงทุน โครงสร0างเงินทุนและ

นโยบายเงินป̈นผล การจัดการความเส่ียง และการรวมกิจการโดยนำระบบสารสนเทศมาประยุกตkใช0 

A study of the corporate financial decision- making process.  Subject areas 

included are reviews of financial statements and ratio analysis, the concepts of risk 

and return, the time value of money, analysis and valuation of bonds and common 

stocks, measuring the cost of capital, capital budgeting decisions, capital structure, 
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dividend policy, risk management, and mergers and acquisitions.  The course also 

emphasizes the applications of information technology in all phases of the analysis 

and decision making. 

 

**BUS 6013 การจัดการการตลาด 3 (3-0-6) 

 Marketing Management  

             ศึกษาแนวคิดทางการจัดการการตลาดสมัยใหมP การวิเคราะหkสภาพแวดล0อมและโอกาส

ทางการตลาดในยุคดิจิทัล การเข0าใจความต0องการของผู0บริโภคในเชิงลึก การสร0างคุณคPาตราสินค0า

และคุณคPาลูกค0า การแบPงสPวนตลาด การกำหนดกลุPมลูกค0าเป©าหมายและการวางตำแหนPงผลิตภัณฑk 

การพัฒนากลยุทธkสPวนประสมทางการตลาดและกระบวนการในการวางแผนทางการตลาดโดย

ผสมผสานความคิดสร0างสรรคkและเทคโนโลยีทางการตลาด 

           Study of the modern marketing concept, environmental analysis and 

marketing opportunities in digital era. Understanding the customer insight through 

which creating brand equity and customer equity and identify the segmentation, target 

marketing and product positioning. Developing marketing mix strategies and the 

process of the marketing plan which creativity and marketing technology. 

 

**BUS 6015 การจัดการการดำเนินงาน 3 (3-0-6) 

 Operations Management  

 ศึกษาและวิเคราะหkเกี่ยวกับการดำเนินงานของธุรกิจในอุตสาหกรรมการผลิตสินค0าและการ

บริการ ซึ่งเน0นการประยุกตkใช0แนวคิดของการดำเนินงานและเทคนิคเชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจ 

ประกอบด0วย การกำหนดกลยุทธkการดำเนินงาน การออกแบบผลิตภัณฑk การออกแบบกระบวนการ

ผลิตและเทคโนโลยี การวางผังโรงงาน การวิเคราะหkทำเลที่ตั้ง การออกแบบระบบงาน การออกแบบ

ระบบงาน การจัดการโครงการ การจัดการโลจิสติกสkและโซPอุปทาน การวางแผนการผลิต การจัดการ

สินค0าคงคลัง การจัดการคุณภาพ และการจัดการซPอมบำรุง 

 A study and analysis of operations in manufacturing and services industries, 

emphasizing the applications of operations concepts and quantitative techniques for 

decision making. The topics include operations strategies, product design,  process 

and technology design, plant layout, location analysis, work system design, project 

management, logistics and supply chain management, inventory management, quality 

management, and maintenance management. 
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BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 Business Research Methodology 

ศึกษาถึงวิธีการดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การเน0นความสำคัญที ่เหตุผล และวิธีการใน           

การออกแบบงานวิจัย นับตั้งแตPการกำหนดป¨ญหา การสร0างสมมติฐาน การกำหนดโครงรPางการวิจัย 

การรวบรวมข0อมูล การวิเคราะหkข0อมูล การรายงานผล ซึ่งจะนำมาประยุกตkใช0ในเชิงธุรกิจ ท้ังนี้รวมถึง

การออกแบบโครงการวิจัย การเตรียม การเขียนรายงาน และนำเสนอผลงานวิจัย 

The course focuses on the conduct of research and the use of research findings 

for business decisions. Emphasis is placed on the logic and methods of problem 

identification, research designs, data collection methods, data analysis and 

interpretation.   Students are required to design a research project, prepare a written 

proposal, collect and analyze data and write a research report. 

 

*BUS 6017 การบัญชีสำหรับการบริหาร     3 (3-0-6) 

 Accounting for Management  

         ศึกษาเกี่ยวกับหลักการและที่มาของข0อมูลทางบัญชีในงบการเงินของกิจการ การวิเคราะหk

ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการ หลักการและเทคนิคใช0ข0อมูลต0นทุนและข0อมูลเชิง

ปริมาณในการวางแผน การควบคุม และการวิเคราะหkเพ่ือการตัดสินใจของผู0บริหาร 

A study of principle and initiation of accounting information presented in 

corporate financial statement, analysis of corporate’s financial position and 

performance, principle and techniques for implementation of cost and quantitative 

information in planning, control and analysis for management’s decision making. 

 

BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธK 3 (3-0-6) 

 Strategic Management 

ศึกษาถึงทฤษฎี หลักการ แนวความคิด ของการจัดการเชิงกลยุทธk การนำไปปฏิบัติ รวมท้ัง

การควบคุมและประเมินผล ขอบเขตของวิชาครอบคลุมถึงการศึกษากรอบของการประยุกตkใช0กลยุทธk

ในบริบทที่มีความหมายหลากหลายและมีความรPวมสมัย การศึกษาในวิชานี้เน0นการใช0กรณีศึกษาท้ัง

จากภายในประเทศและตPางประเทศ บทความวิจัยเชิงปฏิบัติการกลยุทธkและตำราเรียนที่มีการ       

บูรณาการองคkความรู0ทางด0านการจัดการเชิงกลยุทธkอยPางลึกซ้ึง 

A study of theories, concepts, and practices of strategic management that 

includes the application frameworks in various contemporary settings. The subject 

emphasizes the real world case studies both domestic and international, strategic 

management research articles for integrated profound knowledge. 
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                กลุ+มวิชาการบริหารธุรกิจ 

**BUS 7100 การจัดการทุนมนุษยK 3 (3-0-6) 

 (Managing Human Capital) 

ศึกษาปรัชญา วิวัฒนาการ และหน0าท่ีตPาง ๆ ของการบริหารทุนมนุษยkในองคkการการวางแผน

อัตรากำลัง จัดหาและคัดเลือกบุคลากร ฝ¬กอบรม ประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดการด0านสุขภาพ

และความปลอดภัยของพนักงาน คPาตอบแทน ตลอดจนกลยุทธkในการเจรจาตPอรองศึกษานโยบายของ

รัฐบาลท่ีมีผลกระทบตPอตลาดแรงงานและแรงงานสัมพันธk 

A study of philosophy, evolution and functions performed by human resource 

management professionals.  Topics also include recruitment, job analysis, training and 

development, job evaluation, performance appraisals, collective bargaining and 

employee health and safety.  The course also examines government policies affecting 

the labor markets and labor relations. 

 

*BUS 7111 โอกาสทางธุรกิจ และการสร$างแผนธุรกิจ 

(Business Opportunity and Business Plan 

Formulating) 

3 (3-0-6) 

              ศึกษาเกี ่ยวกับการวิเคราะหkสภาพแวดล0อมทางธุรกิจ เพื ่อค0นหาโอกาสทางธุรกิจ                

การพัฒนาธุรกิจใหมP การประเมินโอกาสทางธุรกิจ และการเขียนแผนธุรกิจ เพื่อกำหนดแนวทางใน

การดำเนินงานของกิจการ 

              The study of the analysis of business environment to explore business 

opportunities; development of new business venture; business opportunity 

assessment; and a business plan formulation to establish guidelines for business 

operation. 

 

*BUS 7113 

 

การจัดการการเปล่ียนแปลง และความคิดสร$างสรรคK 

(Managing Change and Creativity) 

3 (3-0-6) 

จากแรงผลักดันจากสภาพแวดล0อมทั้งภายในและภายนอก องคkกรต0องรักษาความสามารถใน

การแขPงขันผPานความคิดสร0างสรรคkและการสร0างนวัตกรรม และคงไว0ซึ่งวัฒนธรรมที่เอื้อให0องคkกรเกิด

ความสามารถในการพัฒนาและปรับตัว ในวิชานี้ ผู0เรียนจะได0ศึกษาถึงกรอบแนวคิดของความคิด

สร0างสรรคk นวัตกรรม และการเปลี ่ยนแปลงภายในองคkกร รวมไปถึงวิธีการบPมเพาะความคิด

สร0างสรรคk การสร0างสภาพแวดล0อมให0เอื้อตPอการสร0างนวัตกรรม และวิธีการจัดการการเปลี่ยนแปลง

ตPางๆ ในองคkกร 

With forces in the external and internal environments, organization must stay 

competitive through creativity and innovation and remain capable to evolve through 
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its culture. This course explores the concepts of creativity, innovation, and change 

within organization. You will learn how to foster creativity and facilitate innovation. In 

addition, this course will also introduce you to various change initiatives and 

interventions. 

 

*BUS 7114 การจัดการธุรกิจระดับโลก 

(Management in Global Business) 

3 (3-0-6) 

ศึกษาและวิเคราะหkระบบการจัดการธุรกิจในสภาวะแวดล0อมระดับโลก โดยระบุผลกระทบ

อันเกิดจากป̈จจัยภายนอกท่ีมีตPอการบริหารธุรกิจ เชPน กฎกติกาการค0าโลกท่ีสำคัญ ความแตกตPางและ

ความผันผวนของภาวะเศรษฐกิจ ความหลากหลายด0านวัฒนธรรม เป[นต0น เน้ือหาวิชายังครอบคลุมถึง

จริยธรรมในการทำธุรกิจระดับโลก อัตราแลกเปลี่ยนพื้นฐานและการป©องกันความเสี่ยง แหลPงเงินทุน

และชPองทางการลงทุนระหวPางประเทศ การควบและรวมกิจการ การจัดการวัฒนธรรมข0ามชาติ  ภาวะ

ผู0นำและการบริหารทีมงานภายใต0การปฏิบัติงานขององคkการระดับโลก การวางกลยุทธkธุรกิจระหวPาง

ประเทศ และตัวแบบการสร0างความได0เปรียบทางการแขPงขันในระดับประเทศ รวมถึงระบบข0อมูลเพ่ือ

การบริหารธุรกิจระดับโลกภายใต0ความซับซ0อนของสถานการณkและสภาพแวดล0อมที ่ม ีการ

เปล่ียนแปลงอยPางรวดเร็ว   

Study and analyze the business management system under the global 

environment by identifying impacts of external factors on the global business 

management, ie main regulations of world trade, economic differentiation and 

fluctuation, cultural variety, etc. This course also includes ethics in global business, 

fundamental concept of exchange rates and risk management, international syndicate 

loan and capital market, business merging and acquisition, cross cultural management, 

leadership and team management within global business practices, formulating global 

business strategy and international competition advantage models, as well as global 

business management information system under complexity and the rapid change of 

global business environment.  

 

BUS 7202 การจัดการการลงทุน 3 (3-0-6) 

 (Investment Management) 

ศึกษาทางเลือกและประเมินมูลคPาของการลงทุนในทางเลือกตPาง ๆ   โดยเน0นถึงการวิเคราะหk

หุ0นสามัญ พันธบัตรรัฐบาลและเอกชน หลักทรัพยkที่มีหลักประกัน สัญญาซื้อขายลPวงหน0า นอกจากน้ี

ยังรวมการศึกษาโครงสร0างของการตลาดการเงิน การประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการ

ลงทุน   ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการจัดการกลุPมสินทรัพยkลงทุน 
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A study of various investment alternatives and their valuation . Topics included 

are analysis of common stocks, corporate and government bonds, mortgage -backed 

securities, options and future contracts . The course also includes study of the market 

structure and its participants, as well as alternative measurements of risk and return 

on investments, and the theory and practice of portfolio management. 

 

BUS 7304 การส่ือสารการตลาดเชิงบูรณาการ 3 (3-0-6) 

 (Integrated  Marketing  Communications) 

ศึกษาแนวคิด หลักการ กระบวนการสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ แบบจำลองการสื่อสาร

การตลาด กลยุทธkและการวางแผนการสื่อสารการตลาด การใช0เครื่องมือการสื่อสารการตลาดแบบ

ประสมประสาน  และการประเมินผลและการควบคุมการสื ่อสารและการรณรงคkทางการตลาด  

แนวโน0มและพัฒนาการการส่ือสารการตลาด 

This course deals with the concept ,principle of integrated marketing 

communications ( IMC) , the marketing communication model, the marketing 

communication process, IMC strategies , the tools of IMC and media mix, IMC planning 

, evaluation  and controlling of IMC and campaign  effectiveness, trend and IMC 

development. 

 

BUS 7501 ประเด็นพิเศษทางด$านจัดการธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 (Special  Topic in Business Management) 

เน0นการวิเคราะหk การสังเคราะหk และ วิพากษk อยPางละเอียดในประเด็นทางด0านการจัดการ

ธุรกิจที่มีความสำคัญเป[นพิเศษตPอสภาวการณkในป¨จจุบันทั้งทางด0านทฤษฎีและการประยุกตkใช0  ซึ่งมี

ผลตPอการได0เปรียบเชิงการแขPงขันอยPางยั ่งยืนในยุคป¨จจุบัน โดยใช0การบรรยาย การอภิปราย

กรณีศึกษา รวมท้ังทำการค0นคว0ารายบุคคล 

This course mainly explores and analyses in-depth on the special topic in 

business management concern crucial to current management situation, which are 

directly relevant to the today’s sustainable competitive advantage. The delivery mode 

consists of lecture, case analysis, and independent study. 

 

BUS 7502 ประเด็นพิเศษทางด$านการเงินธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 (Special Topic in Business Finance) 

ศึกษาประเด็นสำคัญทางการเงินโดยใช0การบรรยาย และการอภิปรายกรณีศึกษารวมท้ัง

ทำการค0นคว0ารายบุคคลเพื่อให0เข0าใจในประเด็นป¨ญหาป¨จจุบันทางการเงินธุรกิจเพื่อเพิ่มพูนทักษะใน

การแก0ไขป̈ญหาท่ีเก่ียวข0องกับสาระสำคัญทางการเงินธุรกิจ 
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A study of recent theoretical and empirical works in the field of finance. 

Selected readings in current periodicals and publications are chosen to deal with 

contemporary problems and issues in business finance. Independent research, report, 

and discussion are utilized. 

 

BUS 7503 ประเด็นพิเศษทางด$านการตลาด 3 (3-0-6) 

 (Special  Topic in Marketing) 

ศึกษากรอบความคิดทางด0านการตลาดสมัยใหมPอยPางเป[นระบบ เพื ่อสร0างข0อได0เปรียบ

ทางการแขPงขันในสถานการณkตPาง ๆ และยังศึกษาถึงการวิเคราะหkและประยุกตkทฤษฎีทางการตลาด 

เพ่ือการดำเนินการกิจกรรมทางการตลาดให0เหมาะสมกับสภาพแวดล0อมในการแขPงขันในป̈จจุบัน 

This course is designed to systemically study the advanced conceptual 

frameworks in marketing discipline and also to analyze the application of advanced 

marketing concept of formulate and implement the marketing program consistent with 

specific business rival environment. 

 

BUS 7504 ประเด็นพิเศษทางด$านการวิจัยทางธุรกิจ 3 (3-0-6) 

 (Special Topic in Business Research)  

         ศึกษาเกี ่ยวกับความสำคัญของการวิจ ัยทางธุรกิจ แนวคิดและหลักการ ขั ้นตอนและ

วิธีดำเนินการวิจัยทางธุรกิจ การออกแบบโครงการวิจัย การเขียนโครงการวิจัย  เก็บรวบรวมข0อมูล 

การวิเคราะหkข0อมูล  สรุปผลงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัย เพ่ือสามารถนำผลการวิจัยไปใช0ในธุรกิจ 

This course covers various topics including the essential of business research, its 

concepts and principles, research process and methodology, research design, reseach 

project proposal write up, data collection and analysis, a proper researh conclusion 

report , and a vital aspect of researh presentation to ensure the research findings into 

real business practices. 

 

BUS 7096 การค$นคว$าอิสระ 3 (3-0-6) 

 (Independent Study) 

วิชานี้กำหนดให0นักศึกษาค0นคว0าในหัวข0อเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางด0านทฤษฎีและทาง

ปฏิบัติภายใต0การเห็นชอบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา โดยมีอาจารยkที ่ปรึกษากำกับดูแล 

วัตถุประสงคkเพื่อให0นักศึกษาทำการศึกษาหรือสำรวจป¨ญหาและทำการวิจัยในหัวข0อที่นักศึกษาสนใจ ท่ี

เก่ียวข0องกับสาขาวิชาท่ีเรียน 
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Project selected by student in consultation with assigned instructor. The purpose 

in to permit the student to survey the literature and to conduct research in a specialized 

area of interest. 

 

BUS 7097 

 

การสอบประมวลความรู$ 

 

0 (0-0-0) 

 (Comprehensive Examination) 

การทดสอบความรู0 ความสามารถที่จะนำหลักวิชาและประสบการณkการเรียนรู0เฉพาะสาขาวิชา

ที่เกี่ยวข0องไปประยุกตkในการปฏิบัติงานหรือการค0นคว0าวิจัย การสอบประมวลความรู0อาจเป[นแบบ

ข0อเขียนหรือปากเปลPา หรือท้ังสองแบบตามท่ีสาขาวิชากำหนด 

Student is required to take a comprehensive examination after completing 

course works according to the curriculum. 

 

 

 

การขอใบรับรองและหนังสือรับรอง 

การขอใบตรวจสอบผลการศึกษา (Checkgrade) ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีไมEสำเร็จการศึกษา (ด$วยตนเอง) 

หลักเกณฑK เง่ือนไข 

1. การขอใบตรวจผลการศึกษา ผู0ย่ืนต0องมีสถานภาพเป[นนักศึกษา และยังไมPสำเร็จ เทPาน้ัน 

2. ระยะเวลาดำเนินการจะเร่ิมต0นเม่ือเอกสารถูกต0องครบถ0วนแล0ว 

3. ระยะเวลาการดำเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลง หากระบบขัดข0อง  

เอกสาร หลักฐานประกอบ 

1. แบบขอใบตรวจสอบผลการศึกษา กรณีไมPสำเร็จการศึกษา (Checkgrade) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงินคPาธรรมเนียมตรวจสอบผลการศึกษา (Checkgrade) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

3.  

การขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ระดับบัณฑิตศึกษา กรณีสำเร็จการศึกษา (ด$วยตนเอง)  

หลักเกณฑK เง่ือนไข 

1. นักศึกษาสามารถย่ืนขอแบบขอใบร0บรองผลการศึกษา กรณีสำเร็จการศึกษาได0หลังจากมีรายช่ือเสนอสภา

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป[นเวลา 5 วันทำการ 

2. ระยะเวลาดำเนินงานจะเร่ิมต0นเม่ือเอกสารครบถ0วนแล0ว 

3. ผู0ย่ืนขอต0องข้ึนทะเบียนปริญญา และชำระเงินคPาข้ึนทะเบียนปริญญาเรียบร0อยแล0ว 

4. ระยะเวลาดำเนินการจะเร่ิมต0นเม่ือเอกสารถูกต0องครบถ0วนแล0ว 

5. ระยะเวลาการดำเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลง หากระบบขัดข0อง  

 

 



 19 

เอกสาร หลักฐานประกอบ 

1. แบบขอใบรับรองผลการศึกษา กรณีสำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา (transcript) ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงิน คPาธรรมเนียมใบรับรองผลการศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ 

 

การขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักเกณฑK เง่ือนไข 

1. นักศึกษาสามารถย่ืนแบบขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ได0หลังจากมีรายช่ือเสนอสภามหาวิทยาลัย

รามคำแหงเป[นเวลา 5 วันทำการ 

2. ระยะเวลาดำเนินงานจะเร่ิมต0นเม่ือเอกสารครบถ0วน 

3. ผู0ย่ืนขอต0องข้ึนทะเบียนปริญญาและขำระคPาธรรมเนียมเรียบร0อยแล0ว 

4. ผู0ย่ืนแบบต0องย่ืนรูปถPาย สวมครุยปริญญามหาวิทยาลัยรามคำแหงตามคณะท่ีสำเร็จการศึกษา พ้ืนรูปถPาย

ให0เป[นสีฟ©าอPอน ถPายมาแล0วไมPเกิน 6 เดือน  

5. ใบรับรองสภามหาวิทยาลัยจะออกให0เพียงคร้ังเดียว จำนวน 1 ฉบับ เทPาน้ัน 

6. กรณีผู0ย่ืนไมPสามารถมารับใบรับรองสภามหาวิทยาลัยด0วยตนเอง ผู0ย่ืนแบบต0องทำหนังสือมอบอำนาจให0

ผู0อ่ืนมารับแทนพร0อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู0มอบอำนาจและผู0รับเอกสาร พร0อมรับรอง

สำเนาให0ชัดเจน 

7. ระยะเวลาการดำเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลง หากระบบขัดข0อง 

เอกสารและหลักฐานประกอบ 

1. แบบคำร0องขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญา และข้ึนทะเบียนบัณฑิต ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2. บัตรประจำตัวประชาชน สำเนา 1 ฉบับ 

3. ใบเสร็จรับเงินคPาธรรมเนียม ข้ึนทะเบียนปริญญา ฉบับจริง 1 ฉบับ 

4. ใบเสร็จรับเงินคPาธรรมเนียม ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ฉบับจริง 1 ฉบับ 

5. รูปถPายสวมชุดครุย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 รูป 

 

การขอหนังสือรับรองการเป�นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา  

1. ผู0ย่ืนแบบขอต0องมีสภาพเป[นนักศึกษา และยังไมPสำเร็จการศึกษา เทPาน้ัน 

2. หนังสือรับรองการเป[นนักศึกษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) มีกำหนดใช0 60 วัน นับต้ังแตPวันท่ีออกหนังสือ

รับรอง 

3. ระยะเวลาดำเนินงานจะเร่ิมต0นเม่ือเอกสารครบถ0วนแล0ว 

4. ผู0ย่ืนแบบขอหนังสือรับรองการเป[นนักศึกษาต0องแนบสำเนาบัตรนักศึกษา หรือสำเนาใบเสร็จลงทะเบียน

ในภาคป̈จจุบัน 

5. ผู0ย่ืนแบบขอหนังสือรับรองการเป[นนักศึกษาต0องย่ืนรูปถPาย สวมเส้ือสุภาพมีปกและมีแขน ไมPสวมเส้ือลาย

หรือเส้ือยืด ขนาด 2 น้ิว จำนวน 2 รูป (ถPายไมPเกิน 6 เดือน) ห0ามใช0รูปโพลารอยดk หรือรูปสแกนด0วย

เคร่ืองคอมพิวเตอรk (ถ0าเป[นใบรับรองการเป[นนักศึกษาภาษาอังกฤษไมPต0องใช0รูปถPาย)  
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6. ระยะเวลาการดำเนินการอาจมีการเปล่ียนแปลง หากระบบขัดข0อง 

เอกสารและหลักฐานประกอบ 

1. แบบขอหนังสือรับรองการเป[นนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ 

2. ใบเสร็จรับเงิน คPาลงทะเบียนเรียน ภาคป̈จจุบัน สำเนา 1 ฉบับ (หมายเหตุ กรณีไมPมีบัตรนักศึกษา)  

3. ใบเสร็จรับเงิน คPาธรรมเนียม หนังสือรับรองการเป[นนักศึกษา ฉบับจริง 1 ฉบับ 

4. รูปถPาย สวมชุดสุภาพ 2 รูป (หมายเหตุ กรณีท่ีนักศึกษาขอหนังสือรับรองการศึกษาฉบับภาษาไทย

เทPาน้ัน) 

 

การแจ$งจบการศึกษา 

-กรอกใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และชำระเงินท่ีสาขาวิทยบริการ  

-ขอใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ระดับบัณฑิตศึกษา  

-แจ0งจบการศึกษา ขอหนังสือรับรองปริญญา ข้ึนทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา  

-กรอกแบบขอหนังสือรับรองปริญญาและข้ึนทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษา และชำระเงินท่ีสาขาวิทยบริการ พร0อม

รูปถPายชุดครุยขนาด 2 น้ิว จำนวน 2 รูป 

-ข้ึนทะเบียนปริญญา ให0ผู0สำเร็จการศึกษาดำเนินการข้ึนทะเบียนปริญญาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

โดยกรอกเอกสารคำร0องพร0อมนำสPงแยกตามหนPวยงานท่ีรับผิดชอบ ดังน้ี  

  -แบบระเบียนบัณฑิตพร0อมติดรูปถPาย 1 รูป พร0อมใบเสร็จรับเงินคPาข้ึนทะเบียนปริญญา 

คPาข้ึนทะเบียนปริญญา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

-แบบระเบียนบัณฑิตพร0อมติดรูปถPาย 1 รูป (สPงคืนสาขาวิทยบริการฯ เก็บไว0เป[นประวัติ) 

-แบบย่ืนคำขอหนังสือสำคัญรับรองปริญญาและข้ึนทะเบียนบัณฑิต (ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย) พร0อม

รูปถPายสวมครุยตามคณะ จำนวน 2 รูป พร0อมใบเสร็จรับเงินคPาหนังสือสำคัญ (มหาวิทยาลัยจะออกให0

คร้ังเดียวจำนวน 1 ฉบับ เทPาน้ัน ใบรับรองน้ีเทียบเทPาและใช0แทนปริญญาบัตรได0)  

-แบบขอใบรับรองผลการเรียน (Transcript) พร0อมใบเสร็จรับเงินคPาหนังสือสำคัญ  

หมายเหตุ กรณีผู0สำเร็จการศึกษาไมPประสงคkเข0ารับปริญญา แตPมีความประสงคให0จัดสPงใบปริญญาบัตรทางไปรษณี 

ให0เขียนคำร0อง พร0อมแนบซองติดแสตมป° และเขียนท่ีอยูPท่ีจัดสPงให0ชัดเจนรวบรวมสPงงานปริญญาบัตร ฝwายบริการ

การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
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โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ข>อปฏิบัติเกี่ยวกับการการสอบและการแตDงกายของนักศึกษาชั้นปริญญาโท 

ข>อปฏิบัติในการเข>าสอบ 
  1.นักศึกษาตรวจ ATK  มาจากท่ีบ0าน  และสPงผลตรวจกับกรรมการคุมสอบกPอนเข0าห0องสอบ 

  2. นักศึกษาต0องเข0าสอบไลP/สอบประมวลความรู0 ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  

  3. นักศึกษาต0องแสดงหลักฐานบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรที ่ทางราชการออกให0 แสดง 

ตPอกรรมการควบคุมการสอบ และลงลายมือช่ือในบัญชีรายช่ือกระบวนวิชาท่ีเข0าสอบ 

  4. ห0ามนักศึกษาเข0าห0องสอบสายเกิน 15 นาทีนับจากเวลาเร่ิมต0นสอบ 

  5. ห0ามนักศึกษาออกจากห0องสอบกPอน 1 ชั่วโมงนับจากเวลาเริ่มต0นสอบ หากนักศึกษาทำข0อสอบเสร็จ

กPอนเวลาให0นักศึกษายกมือแจ0งผู0คุมสอบและสPงกระดาษคำตอบพร0อมข0อสอบให0กรรมการคุมสอบ 

  6. ห0ามออกนอกห0องสอบในระหวPางที ่มีการสอบ เว0นแตPจะได0รับอนุญาตจากกรรมการคุมสอบ  

กรณีนักศึกษาขออนุญาตเข0าห0องน้ำอนุญาตให0ไปได0ทีละ 1 คน โดยต0องเซ็นช่ือ เข0า-ออก กPอนไปเข0าห0องน้ำ 

   7. อุปกรณkท่ีไมPอนุญาตให0นักศึกษานำเข0าห0องสอบติดตัวเข0าไปด0วยในที่นั ่งสอบ เชPน โทรศัพทkมือถือ 

Smart/Watch/headphone/speaker/airpod อุปกรณkบนโต±ะให0มีแตPบัตรนักศึกษา และเครื่องเขียนที่ใช0ในการ

สอบเทPาน้ันเอกสาร โน0ตยPอ บัตรอ่ืนๆ ท่ีไมPใชPบัตรประชาชน,บัตรนักศึกษา หรือ อุปกรณkอ่ืนใดท่ีไมPได0รับอนุญาตมา

ใช0ในการสอบ (การขีดเขียนจดบันทึกตามรPางกาย) หากพบภายหลังกรรมการคุมสอบแจ0ง ถือวPาเป[นการทุจริต มี

ความผิดโทษตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

  8. ในระหวPางการสอบ ห0ามนักศึกษาพูดหรือสPงสัญญาณกับผู0อื่น ดูหรือคัดลอกคำตอบของผู0อื่น หรือให0

ผู0อ่ืนดูหรือคัดลอกคำตอบของตน นักศึกษาผู0ใดฝwาฝxน ถือวPามีเจตนาทุจริตในการสอบ 

  9. ห0ามนักศึกษานำเอกสาร โน0ตยPอหรือหนังสือ ตำราเข0าห0องสอบโดยเด็ดขาด เว0นแตPจะมีคำสั่งอนุญาต

จากอาจารยkผู0ออกข0อสอบระบุไว0ท่ีข0อสอบ นักศึกษาผู0ใดฝwาฝxน ถือวPามีเจตนาทุจริตในการสอบ 

     10. การกระทำทุจริตในการสอบไลPกระบวนวิชาใด ไมPวPาโดยวิธีการใด ๆ ก็ตาม จะถูกลงโทษทางวินัย

นักศึกษา และจะต0องถูกปรับผลการสอบเป[นอักษร F ในกระบวนวิชานั้น และจะต0องถูกพักการเรียนไมPน0อยกวPา 2 

ภาคการศึกษา  

การแต+งกายในวันสอบ 

  1. นักศึกษาต0องแตPงกายสุภาพ สวมรองเท0าหุ0มส0น ห0ามใสPกางเกงยีนสkขาด เสื้อแขนกุด รองเท0าแตะ   

ผู0ชายสวมเส้ือคอปก กรณีสวมเส้ือยืดให0สวมสูทหรือแจ็คแก็ตทับ กางเกงขายาว ผู0หญิงสวมชุด กระโปรง หรือถ0าใสP

กางเกง ควรเป[นกางเกงผ0าสีดำ  และสวมหน0ากากอนามัยตลอดเวลาท่ีสอบ 
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โครงการบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

เรื?อง เกณฑก์ารเรียนการสอน การสอบ และการประเมินผลการศึกษา 

 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การจัดการเรียนการสอน การสอบ และการประเมินผลใน

รูปแบบออนไซตk ประกาศเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน 2565 นั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีประกาศให0จัดการเรียนการ

สอน การสอบ และการประเมินผลในรูปแบบออนไซตk ทั้งสPวนกลางและสPวนภูมิภาคนั้น ตั้งแตPภาค ๑ ป�การศึกษา 

๒๕๖๕ และเพื่อให0การดำเนินงานของโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ เป[นไปอยPาง

เรียบร0อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ0งเกณฑkการเรียนการสอน การสอบ และการประเมินผล ในรูปแบบออนไซตk 

(การเรียนท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ) เพ่ือทราบและถือปฏิบัติ ดังน้ี 

  

 ๑. การเซ็นชื่อเข0าเรียน หมายถึง นักศึกษาต0องมาเซ็นชื่อด0วยตัวเองที่สาขาวิทยบริการฯ พร0อมแสดง

บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือบัตรท่ีทางราชการออกให0 เพ่ือแสดงตัวตน 

 ๒. นักศึกษาต0องมาเซ็นชื่อด0วยตนเองทุกคาบที่จัดการเรียนการสอนหรือการสอบ ห0ามนักศึกษาเซ็นช่ือ

แทนกันโดยเด็ดขาด 

 ๓. นักศึกษาสามารถมาเซ็นชื่อเข0าเรียนได0ไมPเกิน ๑ ชั่วโมงหรือลืมเซ็นชื่อ ไมPสามารถเซ็นชื่อย0อนหลังได0 

ถือวPาขาดเรียน 

๔. นักศึกษาต0องเข0าชั้นเรียนไมPน0อยกวPาร0อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด ในแตPละกระบวนวิชา  

จึงจะมีสิทธิเข0าสอบกระบวนวิชาน้ัน   

      ๔.๑ นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนไมPถึงร0อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนท้ังหมด แตPเกินร0อยละ ๕๐ ของเวลาเรียน 

ในกระบวนวิชาใด จะได0รับอักษร I ในกระบวนวิชาน้ัน นักศึกษาต0องขอรับการวัดและประมวลผลเพ่ือแก0อักษร  I  

ตามกำหนดท่ีมหาวิทยาลัยจะประกาศให0ทราบตPอไป  

     ๔.๒ นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนน0อยกวPาร0อยละ ๕๐ ของเวลาเรียนท้ังหมดใน กระบวนวิชาใด จะได0รับอักษร W  

ในกระบวนวิชาน้ัน นักศึกษาต0องลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาน้ันใหมP และต0องเข0าช้ันเรียน ตามข0อท่ี ๔ จึงจะมี

สิทธิเข0าสอบในกระบวนวิชาน้ัน 

 ๕. ในกรณีมีเหตุจำเป[นไมPสามารถเข0าเรียนได0 ให0นักศึกษายื่นใบลาตPอประธานโครงการฯ การลาจะไมP

นับเป[นเวลาเรียน ท้ังน้ีทางโครงการจะพิจารณาการลาเรียนเป[นกรณีๆ ตามความเหมาะสมโดยไมPถือวPาขาดเรียน 



 24 

 

๒ 

 

      6. นักศึกษาที่ติด covid – 19/หรือสัมผัสใกล0ชิดผู0ติดเชื้อ ให0นักศึกษาเขียนคำร0องขอเรียน online ได0โดย

ไมPนับเป[นวันลา (โดยขึ้นอยูPกับอาจารยkผู0สอน) จนกวPาสถานการณkจะมีการเปลี่ยนแปลง แตPหากนักศึกษาที่จำเป[นต0อง

เรียน online จากสาเหตุอ่ืนจะนับเป[นวันขาดเรียน แตPสามารถขอเรียน online ได0 

 ๗. นักศึกษาที่ไมPสามารถมาสอบได0ในวันที่โครงการกำหนดให0 ให0ถือวPาขาดสอบ และมีผลสอบเป[น

สัญญาลักษณk I ให0รอมาสอบแก0สัญญาลักษณk I ในวันที่โครงการจัดสอบให0 (หากมีใบลาสอบอาจารยkผู0สอนสามารถ

พิจารณาการให0เกรด X) โดยพิจารณาตามความเหมาะสม 

 

จึงประกาศให0ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี         มิถุนายน  256๕ 

 

 

 

        (นางสาวนีลนารา  วงษkเกิด) 

ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

    สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
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ประกาศ 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (กลุ+มที่ ๒) รุ+นที่ 1 

เรื่อง หลักเกณฑMการสอบประมวลความรูO  

 

 

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (กลุPมท่ี ๒) รุPนท่ี 1 ได0จัดให0มีการสอบ

ประมวลความรู0 ประจำภาค ๑ ป�การศึกษา ๒๕๖๕ เพื่อให0การสอบประมวลความรู0 ดำเนินไปด0วยความเรียบร0อย

และมีประสิทธิภาพ ทางโครงการฯ ขอแจ0งหลักเกณฑkการสอบประมวลความรู0 ดังน้ี 

๑. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ วิชาท่ีสอบข$อเขียน มีดังน้ี 

 วิชา         คะแนนเต็ม 

BUS 6011 (การจัดการและพฤติกรรมองคkการ)  ๑๐๐ 

BUS 6012 (การจัดการการเงิน)    ๑๐๐ 

BUS 6013 (การจัดการการตลาด)    ๑๐๐ 

BUS 7017 (การจัดการเชิงกลยุทธk)   ๑๐๐ 

    รวม    ๔๐๐ 

๒. คุณสมบัติผู$มีสิทธ์ิสอบประมวลความรู$ 

๒.๑ ศึกษาเป[นผู0ลงทะเบียนเรียนและสอบผPานกระบวนวิชาครบถ0วนตามหลักสูตร นักศึกษา

จะต0องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมPต่ำกวPา 3.00 จึงจะมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนสอบ

ประมวลความรู0 

๒.๒ นักศึกษาที่มีสิทธิ ์ในการลงทะเบียนสอบประมวลความรู0 จะต0องมีผลสอบครบถ0วนทุก

กระบวนวิชาและจะต0องไมPมีผลสอบรายวิชาเป[นอักษร “X”  หรือ “I”  หรือ “U”  หรือ “W”  

๒.๓ นักศึกษาจะต0องไมPมีหน้ีค0างชำระตPอมหาวิทยาลัย 

๒.๔ นักศึกษาทุกคนที่ลงทะเบียนสอบประมวลความรู0ในภาคการศึกษาใด จะต0องสอบให0แล0ว

เสร็จภายในภาคการศึกษานั้นๆ ถ0าไมPประสงคkจะสอบหรือไมPสามารถสอบได0ในภาคที่ลงทะเบียน 

จะต0องขอยกเลิกกPอนสอบวันแรกของภาคการศึกษาน้ันๆ  

๒.๕ นักศึกษามีสิทธิ์สอบประมวลความรู0ได0ไมPเกินคนละ 2 ครั้ง ตลอดหลักสูตร โดยจัดสอบภาค

การศึกษาละ 1 คร้ัง 
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๓. เกณฑKการตัดสิน  โดยพิจารณาจากคะแนนรวมทุกวิชาดังน้ี 

  กรณีท่ี 1  คะแนนรวม ไมPต่ำกวPา 70% ของคะแนนเต็ม 

     (ไมPต่ำกวPา 70% ของ 400 = 280 คะแนน) สอบได0เกรด S 

  กรณีท่ี 2 คะแนนรวม  ต้ังแตP 60% ข้ึนไป แตPไมPถึง 70% ของคะแนนเต็ม 

     (คะแนนต้ังแตP 240 – 279 คะแนน)  สอบได0เกรด I 

  กรณีท่ี 3 คะแนนรวม ต่ำกวPา 60% ของคะแนนเต็ม 

     (ต่ำกวPา 240 คะแนน)  สอบได0เกรด U  

๔. การประเมินผลสอบผEาน ต$องได$เกรด S    

  กรณีท่ี 1 นักศึกษาสอบข0อเขียนวิชาแกนบังคับและวิชาเอกได0เกรด S ถือวPาสอบผPาน 

     (มีสิทธ์ิสอบปากเปลPา) 

  กรณีท่ี 2 นักศึกษาสอบข0อเขียนวิชาแกนบังคับและวิชาเอกได0เกรด I ต0องสอบแก0 I 

     (เฉพาะวิชาท่ีตก) ให0ได0เกรด S ถึงจะมีสิทธ์ิสอบปากเปลPา 

  กรณีท่ี 3 นักศึกษาสอบได0เกรด U (สอบตก) ต0องลงทะเบียนสอบคร้ังท่ี 2  

    ต0องสอบข0อเขียนใหมPทุกกระบวนวิชา 

๕. วิธีการยืนยันตัวตนขอสอบประมวลความรู$ ประจำภาค ๑ ปoการศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๑ ให0นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ0วนในการสอบประมวลความรู0 เข0าไปกรอกข0อมูลแบบคำร0อง

ขอสอบประมวลความรู0 ประจำภาค ๑ ป�การศึกษา ๒๕๖๕ ใน Google form เพื่อยืนยันตัวตน

ขอสอบประมวลความรู0 ประจำภาค ๑ ป�การศึกษา ๒๕๖๕ 

๕.๒ ให 0 นั กศ ึ กษาแนบไฟล k ผลสอบ (เท P าท ี ่ ม ี ในระบบ) มาใน Google form  (ในเว็บ

http://www.grad.ru.ac.th/) 

๖. เทปบรรยายสรุปสอบประมวลความรู$ ประจำภาค 1 ปoการศึกษา ๒๕๖๕ 

 ๖.๑ เทปบรรยายสรุปสอบประมวลความรู0 ประจำภาค ๑ ป�การศึกษา ๒๕๖๕ สามารถเข0าไปฟ̈ง

บรรยายสรุปได0ที่ (https://classroom.google.com/c/NTAzOTQzMTUzODEy?cjc=rnqb2mg) รหัสช้ัน

เรียน rnqb2mg  

ต้ังแตPวันท่ี ๗ – ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕  

 

จึงประกาศให0ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 

 

ประกาศ ณ วันท่ี       ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

 

 (นางสาวนีลนารา  วงษkเกิด) 

ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจ   มหาบัณฑิต

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  
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ภาคผนวก 

ตวัอย-างแบบฟอร3ม/ใบรับรอง  



   ใบค ำร้องทั่วไป (General Request Form) 
 บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง  

(Graduate School, Ramkhamhaeng University) 

วันที่ (Date) ............ เดือน (Month) ........................... พ.ศ. (Year B.E.) ................. 

เรื่อง (Subject:) …………………………………………………………………………….. 
เรียน (To)        ……………………………………………………….…………………….. 

ข้าพเจ้าชื่อ – สกุล (Name – Surname) ................................................................................................................ 
รหัสประจ าตัว (Student ID) .......................................... หลักสูตร (Program of Study) ............................................ 
สาขาวิชา (Field of Study) ........................................................ อยู่บ้านเลขที่ (House No.) ....................................... 
ซอย (Soi) ....................................................................... ถนน (Road) ........................................................................... 
แขวง/ต าบล (Subdistrict) ........................................................ เขต/อ าเออ (District) ........................................................ 
จังหวัด (Province) .......................................................... รหัสไปรษณีย์ (Post Code) ......................................................... 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (Tel.) ......................................................... 

ด้วย (Indicate reasons for the request.) ............................................................................................................................ 
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................................................. 

เพราะฉะนั้น (Therefore) ............................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

       ขอแสดงความนับถือ (Sincerely yours,) 

 
      ลงชื่อ (Signature) ................................................... 
 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ (Officer’s Comments) ค ำสั่ง (Decision) 

................................................................................. ...... 

.......................................................................................  

.......................................................................................  

......................................................................... .............. 

.......................................................................................  

.......................................................................................  

  

 ลงชื่อ (Signature) ..................................................... 
                            (……………………………………) 
ต าแหน่ง (Position) …………………………………. 
วันที่ (Date) ......./...................../............ 

.......................................................................................  

........................................................................................ 

............................................................. .......................... 

.......................................................................................  

....................................................................................... 

.......................................................................................  

   

ลงชื่อ (Signature) ..................................................... 
                            (……………………………………) 
ต าแหน่ง (Position) …………………………………. 
วันที่ (Date) ......./...................../............ 

 
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)       FM บว. 9-7 (Form GS 9-7) 
วันที่บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2564 (Effective Date: 2 August 2021) 1-1 ฉบับที่ 3 (Issue 3) 

 



 

 
แบบขอใบตรวจสอบผลการศึกษา (Request Form for Verification of Grade Report)  

กรณีไม่ส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (For Non-graduating Students at Graduate Level)   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง (Graduate School, Ramkhamhaeng University) 

เรียน  นายทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัย (ผ่าน หฝก.) (To Registrar, Graduate School) (Via Head of Academic Services Section)   

ข้าพเจ้าชื่อ – สกุล (ภาษาไทย) (Name – Surname) (in Thai) …………………..……………………………………………………… 
ภาษาอังกฤษ (in English) ………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 
รหัสประจ าตัวนักศึกษา (Student ID) ……………………………. หลักสูตร (Program of Study) ..................................................... 
สาขาวิชา (Field of Study) …………………………………………..... วันเดือนปีเกิด (Date of Birth) …..……/……………….…/………….… 
โทรศัพท์ที่ติดต่อได ้(Tel.) .................................................................. 

มีความประสงค์ที่จะขอใบตรวจสอบผลการศึกษากรณีไม่ส าเร็จการศึกษา จ านวน .................... ฉบับ 
(I wish to request ……….. copy/copies of my grade report, as a non-graduating student.) 

ค่าธรรมเนียมขอใบตรวจสอบผลการศึกษากรณีไมส่ าเร็จการศึกษา 
(Fees for the grade report are as follows:) (For non-graduating students) 

ปริญญาโท (Master’s Degree)  

               ส่วนกลางฉบับละ 50 บาท*  (Main campus, 50 baht per copy)* 
 หมายเหตุ*  นักศึกษาปริญญาโทที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค 2/2560 เป็นต้นไป ช าระค่าธรรมเนียมหนังสือส าคัญฉบับละ 100 บาท 
 Remark*  (Student applying from semester 2/2560 onwards, 100 baht per copy) 

               สาขาวิทยบริการฯ ฉบับละ 100 บาท (Regional campus, 100 baht per copy)          
โครงการพิเศษฉบับละ 100 บาท (Special program, 100 baht per copy) 
นานาชาติ จ านวน 200 บาท (International program, 200 baht) 

ปริญญาเอก (Doctoral Degree) ฉบับละ 200 บาท (200 baht per copy)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติ (For your approval) 

ขอแสดงความนับถือ (Sincerely yours,) 

 
 

ลงชื่อ (Signature) …………….……………………….. 
วันที่ (Date) ............ เดือน (Month) ........................... พ.ศ. (Year B.E.) ................. 

 
ความเห็นเจ้าหน้าที่ (Officer’s Comments) ค าสั่ง (Decision) 

เรียน  หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
(To)   (Head of Academic Services Section) 
         ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
         (Information verified) 

เรียน (To) นายทะเบียน (Registrar) 
         เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม              
          (Please sign.) 

ลงนามแล้ว (Signed) 
 

 

…………………………………………………… 
(………………………………………………….) 
…………/……………………/………………. 

 
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

(Head of Academic Services Section) 
…………/……………………/………………. 

 
นายทะเบียน  
(Registrar) 

…………/……………………/………………. 
 
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)       FM บว. 9-4 (Form GS 9-4) 
วันที่บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2564 (Effective Date: 2 August 2021) 1-1 ฉบับที่ 3 (Issue 3) 

ล าดับที่ (Sequence No.) ………...………. 



 
แบบขอหนงัสือรับรองระดบับัณฑิตศึกษา (Request Form for Student Status Certificate, Graduate Level) 

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง (Graduate School, Ramkhamhaeng University) 
เรียน  นายทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัย (ผ่าน หฝก.) (To Registrar, Graduate School) (Via Head of Academic Services Section) 
 ข้าพเจ้าชื่อ – สกุล (Name – Surname) ……………………….………………..…...……..….  ……………………….………………..…...……..…. 
 (ภาษาไทย) (In Thai)  (ภาษาอังกฤษ) (In English) 

วันเดือนปีเกิด (Date of Birth) ..……/………….…/………….…… รหัสประจ าตัวนักศึกษา (Student ID) …………………………….. 
เข้าเป็นนักศึกษาปริญญาโท/เอก ภาค (Semester First Registered as Master/Doctoral Student) ….……….. ปีการศึกษา 
(Academic Year) ………..…………. คณะ (Faculty) ......................................................................... หลกัสตูร (Program of Study) 
............................................ สาขาวิชา (Field of Study) ……………………………….…… โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (Tel.) .............................. 

มีความประสงค์จะขอหนังสือรับรอง (ใส่เครื่องหมาย √  หน้าข้อที่ต้องการ) 
(I wish to request the following certificates:) (Mark √ in       required.) 

หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา (Student status certificate) 
หนังสือรับรองสอบไล่ได้ครบหลักสูตร (Certificate of completion of the degree requirements)  

ภาษาไทย (in Thai) ภาษาอังกฤษ (in English) จ านวน (Totaling) ................... ฉบับ (Copies) 
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานดังต่อไปนี้มาด้วย (Attached documents are as follows:) 
1. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมหนังสือส าคัญ (Receipt for official document fee) 

 ปริญญาโท(Master’s Degree) ส่วนกลางจ านวน 50 บาท* (Main campus, 50 baht)* 
หมายเหตุ* นักศึกษาปริญญาโทที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค 2/2560 เป็นต้นไป ช าระคา่ธรรมเนียมหนังสือส าคัญฉบับละ 100 บาท 
Remark*  (Student applying from semester 2/2560 onwards, 100 baht per copy) 

สาขาวิทยบริการฯ จ านวน 100 บาท (Regional campus, 100 baht)  
  โครงการพิเศษจ านวน 100 บาท (Special program, 100 baht) 
       นานาชาติ จ านวน 200 บาท (International program, 200 baht) 

 ปริญญาเอก (Doctoral Degree) จ านวน 200 บาท (200 baht) 
2. รูปถ่ายสีหรือขาว-ด า สวมเสื้อสุภาพมีปกและมีแขน ไม่สวมเสื้อลายหรือเสื้อยืด ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) 
 (Two 2-inch color or black and white photos in appropriate attire with collar and sleeves, taken within 6 months.) 
ถ้าเป็นใบรับรองการเป็นนักศึกษาภาษาอังกฤษ ไม่ต้องใช้รูปถ่าย ห้ามใช้รูปโพลารอยด์ หรือรูปที ่scan ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือรูปตัดต่อ  
(For student status certificate in English, photo is not required.) (No Polaroids or scanned prints or photo-editing allowed) 
3.  ส าเนาบัตรประจ าตัวนักศึกษา (Copy of student ID card) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติ (For your approval) 

ขอแสดงความนับถือ (Sincerely yours,) 

ลงชื่อ (Signature) …………………………………….. 
วันที่ (Date) ............ เดือน (Month) ..............................พ.ศ. (Year B.E.) ................. 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ (Officer’s Comments) ค าสั่ง (Decision) 
เรียน  หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
(To)   (Head of Academic Services Section) 
         ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
         (Information verified) 

เรียน (To) นายทะเบียน (Registrar) 
           เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม (Please sign.) 

ลงนามแล้ว (Signed) 
 

 

…………………………………………………… 
(………………………………………………….) 
…………/……………………/………………. 

 
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

(Head of Academic Services Section) 
…………/……………………/………………. 

 
นายทะเบียน  
(Registrar) 

…………/……………………/………………. 
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)       FM บว. 9-1 (Form GS 9-1) 
วันที่บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2564 (Effective Date: 2 August 2021) 1-1 ฉบับที่ 3 (Issue 3) 

ล าดับที่ (Sequence No.) ………...………. 



 
แบบขอใบรับรองผลการศึกษา (Request Form for Transcript) 

กรณีส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Upon Completion of the Degree Requirements, Graduate Level) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามค าแหง (Graduate School, Ramkhamhaeng University) 

เรียน  นายทะเบียน บัณฑิตวิทยาลัย (ผ่าน หฝก.) (To Registrar, Graduate School) (Via Head of Academic Services Section) 

ข้าพเจ้าชื่อ – สกุล (Name – Surname) ……………………….………………..…...……..….  ……………………….………………..…...……..…. 
 (ภาษาไทย) (In Thai)  (ภาษาอังกฤษ)  (In English) 
วันเดือนปีเกิด (Date of Birth) ..……/………….…/………….…… รหัสประจ าตัวนักศึกษา (Student ID) …………………………….. 

คณะ (Faculty) ............................................................ หลักสูตร (Program of Study) ......................................................... 
สาขาวิชา (Field of Study) …………………………………………………… ส าเร็จการศึกษาภาค (Semester of Completion) ……….…… 
ปีการศึกษา (Academic Year) …………..…….. สภามหาวิทยาลัย ฯ อนุมัติครั้งที่ (University Council Approved Batch No.) ………… 
ล าดับที ่(Sequence No.) …..…… โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ (Tel.) ...................................... 

มีความประสงค์ที่จะขอใบรับรองผลการศึกษากรณีส าเร็จการศึกษา (ใส่เครื่องหมาย √ หน้าข้อที่ต้องการ) 
(I wish to request a transcript upon completion of the degree requirements.) (Mark √ in       required.) 

ใบรับรองผลการศึกษา ภาษาอังกฤษ (Transcript in English) จ านวน (Totaling)……………............ ฉบับ(copies) 
ใบรับรองผลการศึกษา ภาษาไทย (Transcript in Thai) จ านวน (Totaling)……………............ ฉบับ(copies) 

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมขอใบรับรองผลการศึกษากรณีส าเร็จการศึกษา  
(Receipt for transcript fee, in case of completion of the degree requirements) 

ปริญญาโท (Master’s Degree) ส่วนกลางจ านวน 50 บาท* (Main campus, 50 baht)*  
หมายเหตุ* นักศึกษาปริญญาโทที่เข้าศึกษาตั้งแต่ภาค 2/2560 เป็นต้นไป ช าระค่าธรรมเนียมหนังสือส าคัญฉบับละ 100 บาท 
Remark* (Student applying from semester 2/2560 onwards, 100 baht per copy) 
   สาขาวิทยบริการฯ จ านวน 100 บาท (Regional campus, 100 baht) 

โครงการพิเศษจ านวน 100 บาท (Special program, 100 baht) 
นานาชาติ จ านวน 200 บาท (International program, 200 baht) 

 ปริญญาเอก (Doctoral Degree) จ านวน 200 บาท (200 baht) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัติ (For your approval) 

ขอแสดงความนับถือ (Sincerely yours,) 

ลงชื่อ (Signature) …………………………………….. 
วันที่ (Date) ............ เดือน (Month) .............................. พ.ศ. (Year B.E.) ….............. 

ความเห็นเจ้าหน้าที่ (Officer’s Comments) ค าสั่ง (Decision) 
เรียน  หัวหนา้ฝ่ายบริการการศึกษา 
(To)   (Head of Academic Services Section) 
         ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง 
         (Information verified) 

เรียน (To) นายทะเบียน (Registrar) 
           เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม (Please sign.) 

ลงนามแล้ว (Signed) 
 

 

…………………………………………………… 
(………………………………………………….) 
…………/……………………/………………. 

 
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

(Head of Academic Services Section) 
…………/……………………/………………. 

 
นายทะเบียน  
(Registrar) 

…………/……………………/………………. 

บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)       FM บว. 9-2 (Form GS 9-2) 
วันที่บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2564 (Effective Date: 2 August 2021) 1-1 ฉบับที่ 3 (Issue 3) 

ล าดับที่ (Sequence No.) ………...………. 



 
 
 

แบบขอหนังสือส ำคัญรับรองปริญญำและขึ้นทะเบียนระดับบัณฑิตศึกษำ  
(Request Form for Official Graduation Documents and Graduation Registration, Graduate Level)  
บัณฑิตวิทยำลัย มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง (Graduate School, Ramkhamhaeng University) 

 

เรียน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (ผ่าน หฝก.) (To Dean of Graduate School) (Via Head of Academic Services Section) 
ข้าพเจ้าชื่อ – สกุล (Name – Surname) …………………….………………..…...……..….  ………………………….………………..…...……..…. 

 (ภาษาไทย) (In Thai)  (ภาษาอังกฤษ) (In English) 
วันเดือนปีเกิด (Date of Birth) ..……/………….…/………….…… รหัสประจ าตัวนักศึกษา (Student ID) ………………………….......…..
คณะ (Faculty) ............................................................ หลักสูตร (Program of Study) ......................................................... 
สาขาวิชา (Field of Study) …………………………………….…….….…… ส าเร็จการศึกษาภาค (Semester of Completion) …………... 
ปีการศึกษา (Academic Year) …………..…….. สภามหาวิทยาลัยฯอนุมัติครั้งที่ (University Council Approved Batch No.) ……..…… 
ล าดับที ่(Sequence No.) ……….… เบอร์โทรศัพท์ (ที่ติดต่อได้) (Tel.) .......................................   

มีควำมประสงค์จะขอหนังสือส ำคัญรับรองปริญญำที่สภำมหำวิทยำลัยอนุมัติแล้ว พร้อมได้แนบหลักฐำน ดังนี้  
(I wish to request official graduation documents; completion of degree requirements has been approved by the University Council. 

I have attached the following documents:) 
1. ใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิต (Receipt for Graduation Registration fee) 

ปริญญาโท ส่วนกลาง (ภาคปกติ) (Main campus, Regular program) จ านวน 200 บาท (200 baht) * 
(Master’s Degree) ส่วนกลาง (ภาคพิเศษ) (Main campus, Special program) จ านวน 400 บาท (400 baht) * 

สาขาวิทยบริการฯ (Regional campus) จ านวน 1,500 บาท (1,500 baht) *                    
โครงการพิเศษ/นานาชาติ (Special program/International program) จ านวน 2,000 บาท (2,000 baht) 
ขอเงินคืน ค่าประกันของเสียหาย (Refund for damage deposit) (เฉพาะส่วนกลาง ภาคปกติ/ภาคพิเศษ เท่าน้ัน)  
(For main campus, Regular/Special program only) 

 หมำยเหต*ุ  นักศึกษาปริญญาโทท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ภาค 2/2560 เป็นต้นไป ช าระค่าขึ้นทะเบียนปริญญา 2,000 บาท 
 Remark* (Student applying from semester 2/2560 onwards, 2,000 baht) 

ปริญญาเอก (Doctoral Degree) จ านวน 5,000 บาท  (5,000 baht) 
2. ใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมใบรับรองสภำมหำวิทยำลัย (Receipt for University Council Certification fee) 

ปริญญาโท ส่วนกลางจ านวน 50 บาท (Main campus, 50 baht) **  
  (Master’s Degree) โครงการพิเศษ และสาขาวิทยบริการฯ จ านวน 100 บาท (Special program, Regional campus, 100 baht)  
   นานาชาติ จ านวน 200 บาท (International program, 200 baht) 
  ปริญญาเอก (Doctoral Degree) จ านวน 200 บาท (200 baht) 
3. ใบเสร็จรับเงินค่ำธรรมเนียมใบรับรองผลกำรศึกษำ (Receipt for Graduate Transcript fee)  

ปริญญาโท ส่วนกลางจ านวน 50 บาท (Main campus, 50 baht) **  
  (Master’s Degree) โครงการพิเศษ และสาขาวิทยบริการฯ จ านวน 100 บาท (Special program, Regional campus, 100 baht)  
   นานาชาติ จ านวน 200 บาท (International program, 200 baht) 
  ปริญญาเอก (Doctoral Degree) จ านวน 200 บาท (200 baht) 
 หมำยเหต*ุ*  นักศึกษาปริญญาโทท่ีเข้าศึกษาตั้งแต่ภาค 2/2560 เป็นต้นไป ช าระค่าธรรมเนียมหนังสือส าคัญฉบับละ 100 บาท 
 Remark** (Student applying from semester 2/2560 onwards, 100 baht per copy) 
4. รูปถ่ำยสีหรือขำว-ด ำ สวมครุยปริญญำมหำวิทยำลัยรำมค ำแหง ขนำด 2 นิ้ว จ ำนวน 2 รูป (ถ่ำยไม่เกิน 6 เดือน) 
 (Two 2-inch color or black and white photos in Ramkhamhaeng University graduation gown, taken within 6 months.) 
 ห้ำมใช้รูปโพลำรอยด์ หรือรูปที่ scan ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือรูปตัดต่อ (No Polaroids or scanned prints or photo–editing allowed) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดอนุมัต ิ(For your approval) 
ขอแสดงความนับถือ (Sincerely yours,) 

(ลงชื่อ) (Signature) …………………………………….. 
วันที่ (Date) ............ เดือน (Month) ..............................พ.ศ. (Year B.E.) ................. 

ควำมเห็นเจ้ำหน้ำที่ (Officer’s Comments) ค ำสั่ง (Decision) 
เรียน หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 
(To) (Head of Academic Services Section) 
       ได้ตรวจสอบแล้วถูกต้อง (Information verified) 

เรียน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  
(To) (Dean of Graduate School) 

  เพื่อโปรดพิจารณาลงนาม (Please sign.) 

ลงนามแล้ว (Signed) 

…………………………………………………… 
(………………………………………………….) 
………/……………………/………………. 

 
หัวหน้าฝ่ายบริการการศึกษา 

(Head of Academic Services Section) 
………/……………………/………………. 

 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

(Dean of Graduate School) 
………/……………………/………………. 

บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)       FM บว. 9-3 (Form GS 9-3) 
วันที่บังคับใช้ 2 สิงหาคม 2564 (Effective Date: 2 August 2021) 1-1 ฉบับที่ 3 (Issue 3) 

ล าดับที่ (Sequence No.) ………...………. 
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ระเบียนบัณฑิต (Graduate Record) 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

(Graduate School, Ramkhamhaeng University) 
 

คํานําหนานาม (Title)         นาย (Mr.)          นาง (Mrs.)         นางสาว (Miss)         อ่ืน ๆ ระบ ุ(Other; please specify) ................ 

ชื่อ – สกุล (Name – Surname) ............................................................................................................ 
    (ตัวบรรจง) (Write legibly.) 

รหัสประจําตัว (Student ID) ........…………………………………………….……… 
สภามหาวิทยาลัยฯ อนมัุติครั้งท่ี ............................ ลําดับท่ี .............. 
(University Council Approved Batch No.)     (Sequence No.) 

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชาท่ีสําเร็จการศึกษา ........................................................................................ 
(Name of Program/Field of study completed) 

ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได (Current address) 

บานเลขท่ี (House No.) …..… หมูบาน (Village name) …………………… ซอย (Soi) .................................... 
ถนน (Road) .................................................................. แขวง/ตําบล (Subdistrict) ................................................ 
เขต/อําเภอ (District) ........................................................... จังหวัด (Province) ..................................................... 
รหัสไปรษณีย (Post Code) ........................................ เบอรโทรศัพท(ท่ีติดตอได) (Tel.) ........................................ 

สถานท่ีทํางาน (ปจจุบัน) (Current work place) 

หนวยงาน (Office name) ................................... เลขท่ี (No.) ………..... ซอย (Soi) .......................................... 
ถนน (Road) ...................................................................... แขวง/ตําบล (Subdistrict) …............................................... 
เขต/อําเภอ (District) ........................................................ จังหวัด (Province) .............................................................. 
รหัสไปรษณีย (Post Code) ..................... โทรศัพท (Tel.) .................................... มือถือ (Mobile Phone) ………………………….…. 

ประสงคเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (I wish to attend the commencement ceremony.) 
ไมสามารถเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร (ระบุเหตุผลท่ีไมเขารวม) เนื่องจาก (I cannot attend 
the commencement ceremony.) (If not, please indicate reasons.) …………….……………………….……. 
.......................................................................................................................................................................... .. 

หมายเหต ุ  ไมสามารถเขารวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ให สงซองขนาด C 4  (249 x 324 มม.)  
ซื้อได ณ ท่ีทําการไปรษณีย พรอมติดแสตมปจํานวน 70 บาท และจาหนาซองถึงตนเองใหชัดเจน และวงเล็บมุมซอง 
“จัดสงปรญิญาบัตร”  
(Remark: Those who cannot attend the commencement ceremony must enclose a prepaid (with 
70-baht postage), self-addressed envelope size C4 (249 x 324 mm.) (which can be bought from 
the post office) with name and address clearly written, and mention “Please send the degree 
certificate” in the corner of the envelope.) 

(การจัดสงปริญญาบัตรจะดําเนินการหลังจากท่ีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรเสร็จส้ิน) 
(Sending of degree certificate will be done after the commencement ceremony.) 
 

ลงชื่อ .......................................................................... มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต 
(Signature)        (ตัวบรรจง)  (Write legibly.)    (Master’s degree/Doctoral graduate) 

วันท่ี (Date) ............ เดือน (Month) ........................... พ.ศ. (Year B.E.) ................. 
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)       FM บว. 10-1 (Form GS 10-1) 
วันที่บังคับใช 6 พฤศจิกายน 2563 (Effective Date: 6 November 2020) 1-2 ฉบับที่ 2 (Issue 2) 

ติดรูปถายสี ไมเกิน 6 เดือน 
สวมชุดครุย ม.ร. 

ตามคณะ ขนาด 2 น้ิว 

(Attach a 2-inch color 
photo in RU graduation 

gown of Faculty 
belong to, taken within 

6 month) 

สําหรับเจาหนาทีบ่ัณฑิตวิทยาลัย 
(For graduate school officer) 

แถวที่รับ (Row No.) .................. 

ลําดับที่รับ (Sequence No.) ............... 
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ใบเตือน (Warning Form) 

สีผม – ทรงผม ขนตาปลอม   แวนตาแฟชั่น  คอนแทคเลนสสี – Big eyes 
 (Hair color – Hair style) (Artificial eyelashes) (Fashion eyeglasses) (Colored contact lenses – “Big eyes”) 

 รองเทา-ถุงเทา  เสื้อ – สูท กางเกงขาเดฟ เครื่องประดับ 
 (Shoes – Socks) (Shirt – Suit) (Slim fit trousers)    (Accessories) 

อ่ืน ๆ (Others) .................................................................................................................................................. 

ลงชื่อ .................................................. กรรมการประจําแถว ลงชื่อ ................................................... มหาบัณฑิต/ดุษฎีบัณฑิต 
(Signature)  (ตัวบรรจง) (Write legibly.)  (Row checker) (Signature)  (ตัวบรรจง)  (Write legibly.)  (Master’s/Doctoral degree graduate) 

 .........../......................./..................  .........../......................./..................                                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
บัณฑิตวิทยาลัย (Graduate School)       FM บว. 10-1 (Form GS 10-1) 
วันที่บังคับใช 6 พฤศจิกายน 2563 (Effective Date: 6 November 2020) 2-2 ฉบับที่ 2 (Issue 2) 

 

(สําหรับกรรมการตรวจแถววันฝกซอมใหญ) (For row checker on rehearsal day) 


	บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

