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โครงการพเิศษ หลกัสตูรบรหิารธุรกิจมหาบณัฑิต 
 (M.B.A. for IT-Smart Program)  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข. (ส่วนกลาง) 

*************************** 
1. จ านวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร  40  หน่วยกติ 

2. องค์ประกอบของหลักสูตร 

หมวดวิชา จ านวนหน่วยกิต 
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไม่นับหน่วยกิต) 
2. หมวดวิชาบังคับบัณฑิตศึกษา 
3. หมวดวิชาแกนบังคับ 
4. หมวดวิชาเฉพาะ 
5. การค้นคว้าอิสระ 
6. การสอบประมวลความรู้ 

รวม 

(6) 
1 
21 
15 
3 
* 

40 

         *   เมื่อนักศึกษาได้ศึกษารายวิชาครบถ้วนตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตรแล้ว 
             ต้องสอบประมวลความรู้  (Comprehensive Examination) ข้อเขียน และปากเปล่า 

3. รายวิชาส าหรับหลักสูตร แผน ข. (ส่วนกลาง) 

3.1 หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จ านวน 2 วิชา (ไม่นับหน่วยกิต) 
BUS 6000 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษทางธุรกิจ 
BUS 6002 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

3.2 หมวดวิชาบังคับ จ านวน 1 วิชา 1 หน่วยกิต 
RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา 
(เรียน เสาร์ – อาทิตย์ 1 สัปดาห์) 

3.2 หมวดวิชาแกนบังคับ จ านวน 7 วิชา 21 หน่วยกิต 
BUS 6011 การจัดการและพฤติกรรมองค์การ 
BUS 6013 การจัดการการตลาด 
BUS 6016 วิธีการวิจัยทางธุรกิจ 
BUS 7017 การจัดการเชิงกลยุทธ์ 

BUS 6012 การจัดการการเงิน 
BUS 6015 การจัดการการด าเนินงาน 
BUS 6017 บัญชีส าหรับการบริหาร
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3.4 หมวดวิชาเฉพาะ จ านวน 5 วิชา 15 หน่วยกติ 
BUS 7301 พฤติกรรมผู้บริโภค 
BUS 7304 การสื่อสารการตลาดเชิงบูรณาการ 
BUS 7305 ประเด็นส าคัญในปัจจุบันทางการตลาด 
BUS 7312 การสร้างแบรนด์และคอนเทนต์ทางการตลาด 
BUS 7314 การตลาดดิจิทัล 

3.5. การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง จ านวน 1 วิชา 3 หน่วยกติ 
BUS 7096 การค้นคว้าอิสระ 

3.6. การสอบประมวลความรู้ (ไม่นับหนว่ยกิต) 
BUS 7097 สอบประมวลความรู้ 

 

**************************** 
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ประกาศ 
โครงการพิเศษ หลักสตูรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A. for IT-Smart Program)  

เรื่อง การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาและสิ่งที่จะได้รับจากโครงการฯ  
****************************** 

1. การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา แบ่งเป็นช าระ ดังนี้ 

** หมายเหตุ  เมื่อช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาแต่ละงวดแล้ว จะขอรับเงินคืนไม่ได้ 
--------------------------------------------------------------- 

2. เมื่อได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาแล้ว สิ่งที่นักศึกษาจะได้รับจากโครงการฯ  
โดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มอีก ดังนี้ : 

2.1  เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ 
2.2  น้ าดื่ม 1 ขวดต่อวัน 
2.3  ประกันอุบัติเหตุ 2 ปี วงเงิน 100,000 บาท  
2.4  ปฐมนิเทศ และปัจฉมินิเทศ  ณ มหาวิทยาลัยรามค าแหง หรือ นอกสถานที่ 
2.5  เสื้อโปโล 1 ตัว 
2.6  ศึกษาดูงานภายในประเทศ โดยโครงการฯ เป็นผู้ก าหนดสถานที ่

หลักสูตรที่เลือกดูงาน ในประเทศ ต่างประเทศ 

ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา จ านวนเงิน จ านวนเงิน 

งวดที่ 1  ช าระวันขึ้นทะเบียน 30,000 บาท 30,000 บาท 

งวดที่ 2  เดือนพฤษภาคม 2566 25,000 บาท 25,000 บาท 

งวดที่ 3  เดือนสิงหาคม  2566 25,000 บาท 45,000 บาท 

งวดที่ 4  เดือนพฤศจิกายน 2566 25,000 บาท 45,000 บาท 

งวดที่ 5  เดือนกุมภาพันธ์ 2567 25,000 บาท 45,000 บาท 

งวดที่ 6  เดือนพฤษภาคม 2567 25,000 บาท 39,000 บาท 

งวดที่ 7  เดือนสิงหาคม  2567 25,000 บาท 25,000 บาท 

งวดที่ 8  สอบประมวลความรู้   5,000 บาท   5,000 บาท 

รวมค่าธรรมเนียมการศึกษา       185,000 บาท 259,000 บาท 
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ประกาศ 
โครงการพิเศษ  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

เรื่อง ขอ้ปฏิบัติเกี่ยวกับการเรยีนการสอน และการสอบ 
.................................................. 

1. การเข้าชั้นเรียน 
1.1 การเซ็นช่ือเข้าเรียน นกัศึกษาต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษาหรอืบัตรที่มีรูปถ่าย

ซึ่งหน่วยงานออกให้ เช่น บัตรประชาชน ทุกครัง้ 
กลุ่มวันอาทิตย ์

- คาบเช้า   นักศึกษาเริ่มเซ็นช่ือเข้าเรยีน เวลา  07.30 น. – 10.00 น. 
- คาบบ่าย  นักศึกษาเริ่มเซ็นช่ือเข้าเรยีน เวลา  12.30 น. – 15.00 น. 
- คาบเย็น นักศึกษาเริ่มเซ็นช่ือเขา้เรียน เวลา  19.00 น. – 19.45 น. 

 
**หมายเหตุ      นักศึกษาท่ีลืมเซ็นชื่อ  หรือ  ไม่ได้เซ็นชื่อเข้าเรียน 

       ถือว่าขาดเรียนทุกกรณี  ไม่อนุญาตให้เซ็นชื่อย้อนหลัง 
 

1.2 การส่งใบลาเรียน (ลาป่วย, ลากิจ) ในกรณีมีเหตุจ าเป็นไม่สามารถเข้าเรียนได้ต้องแนบ
เอกสารประกอบเหตุผลการลา และใช้ในกรณีท่ีนักนักศึกษามีเวลาเรียน 75% เท่านั้น ท้ังนี้จะต้องส่งใบลา
เรียนล่วงหน้าหรือหลังจากท่ีหยุดเรียนได้ไม่เกิน 1 สัปดาห์ (การลาเรียนไม่นับเป็นเวลาเรียนและถือว่า
นักศึกษาขาดเรียนทุกกรณีใช้ในการพิจารณาในการเข้าสอบเท่านั้น) (แบบฟอร์มใบลาสามารถพิมพ์ได้
จากเว็ปไซต์ หรือสามารถขอรับได้ท่ีโครงการฯ) 

 
1.3 การเขียนใบค าร้องทั่วไป ใช้ในกรณีท่ีนักศึกษามีความประสงค์ หรือ มีปัญหา มีข้อสงสัย

ใดๆ หรือไม่สามารถเข้าเรียนตามตารางเรียนในบางวิชาของโครงการฯ ได้ โดยนักศึกษาต้องแจ้งก่อนมีการ
เรียนการสอน (แบบฟอร์มใบค าร้องท่ัวไปสามารถพิมพ์ได้จากเว็บไซต์ หรือสามารถขอรับได้ท่ีโครงการฯ) 
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2. การเข้าสอบไล ่/ สอบประมวลความรู ้ 
2.1 นักศึกษาที่มีสิทธิ์เข้าสอบ 

- นักศึกษาต้องมีเวลาเรียน 80% ขึ้นไป ในกรณีท่ีมีเวลาเรียนไม่ถึง 80% แต่ไม่ ต่ ากว่า 75%    
(มีใบลา) จึงจะถือว่ามีสิทธิ์สอบ 

- นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียน 50 – 74% จะหมดสิทธิ์สอบในกระบวนวิชานั้น และจะได้รับอักษร 
I ไอ (การสอบแก้ I จะไม่รวมคะแนนเก็บ ต้องสอบ 100%) 

- นักศึกษาท่ีมีเวลาเรียนต่ ากว่า 50% จะหมดสิทธิ์สอบในกระบวนวิชานั้น และจะได้รับ
อักษร W (นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนใหม่และช าระค่าลงทะเบียนเรียนใหม่ด้วย) 

 
2.2 นักศึกษาต้องเข้าสอบไล่ / สอบประมวลความรู้ ตามวัน เวลา และสถานท่ี ตามท่ีโครงการฯ 

ก าหนด ผูท่ี้ขาดสอบไล่กระบวนวิชาใด จะได้รับอักษร I (ไอ) ในกระบวนวิชานั้น และต้องขอรับการวัดและ
ประเมินผลเพื่อแก้อักษร I (ไอ) ตามท่ีโครงการฯ ก าหนด ถ้านักศึกษาขาดสอบการแก้อักษร I (ไอ) 
นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนใหม่และช าระค่าลงทะเบียนเรียนใหม่ด้วย 

 
2.3 นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจ าตัวนักศึกษา หรือบัตรที่มีรูปถ่ายซึ่งหน่วยงานออกให้ เช่น 

บัตรประชาชน ต่อกรรมการควบคุมการสอบและลงลายมือชื่อเข้าสอบ นักศึกษาเข้าสอบสายได้ไม่เกิน 30 
นาทีนับจากเวลาเริ่มสอบ และสามารถออกจากห้องสอบได้เมื่อเวลาผ่านไป 1 ชั่วโมง นับจากเวลาเริ่มสอบ 

 
2.4 การกระท าทุจริตในการสอบไล่ / สอบประมวลความรู้ ไม่ว่าโดยวิธีการใดๆ ก็ตามจะถูก

ลงโทษทางวินัยนักศึกษา และจะต้องถูกปรับผลการสอบเป็นอักษร F (เอฟ) / อักษร U (ยู) และจะต้องถูก
พักการเรียนไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 

3. การช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา 
นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีโครงการฯ ก าหนด ผู้ท่ีไม่
ช าระตามก าหนด (ช าระล่าช้า) จะต้องช าระเงินค่าปรับตามท่ีโครงการก าหนด มิฉะนั้น จะไม่มีสิทธิ์
เข้าเรียน และเข้าสอบในกระบวนวิชานั้น 

4. สถานที่ติดต่อส านักงานโครงการฯ นักศึกษาสามารถตดิตอ่ได ้ดังนี ้
- อาคารสุโขทัย ชั้น 7 ห้อง 710 ติดต่อได้ วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 19.00 น.  

         เบอร์โทรศัพท์  0-2310-8588 , 087-591-1401   

- เว็บไซต์โครงการฯ http://www.3m-it.ru.ac.th 
 
 

http://www.3m-it.ru.ac.th/
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1. (1)  นักศึกษาต้องมีเวลาเรียน 80% ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์สอบ (คือ ขาดเรียนไม่เกิน 7 ชั่วโมง 
 ในวิชาปรับพื้นฐาน และขาดเรียนไม่เกิน 9 ชั่วโมงในวิชาแกนและสาขา) 
(2) นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไม่ถงึ 80% แต่ไม ่ต่ ากวา่ 75% (ต้องยื่นใบลาพร้อมหลักฐานการลา) 

จึงจะมีสิทธิ์สอบ (คือ ขาดเรยีนไม่เกิน 9 ชั่วโมงในวิชาปรับพ้ืนฐาน และขาดเรียนไมเ่กิน  
12 ชั่วโมงในวชิาแกนและสาขา ทัง้นีน้ักศกึษาตอ้งเขียนใบลาพร้อมแนบหลักฐานการลาส่ง
ให้เจ้าหน้าที่โครงการฯ จงึจะมีสิทธิ์สอบ) 

(3) นักศึกษาที่มีเวลาเรียน 50 – 74% จะหมดสิทธิ์สอบในกระบวนวิชานั้น และจะได้รับอกัษร I 
(ไอ) (การสอบแก ้I ไม่มคีะแนนเก็บ ต้องสอบ 100%) 

(4) นักศึกษาที่มีเวลาเรียนต่ ากวา่ 50% จะหมดสทิธิ์สอบในกระบวนวิชานั้น และจะไดร้บัอักษร 
W (นักศกึษาจะต้องลงทะเบยีนเรียนใหม่และช าระคา่ลงทะเบียนเรียนใหมด่้วย) 

2.     การแต่งกายมาเรียน ให้แตง่การสุภาพ  ไมส่วมกางเกงสามส่วนหรือขาสั้น 
3.  ขอให้นกัศึกษาตรวจสอบวนัและเวลาสอบ และแตง่กายสุภาพเข้าห้องสอบตามระเบยีบของ  

 มหาวิทยาลัย (น าใบเสร็จรับเงินและบตัรนักศึกษามาดว้ย) 
4.  สถานที่สอบจะแจ้งใหท้ราบในภายหลัง ดูได้จากเวบ็ไซต ์

 

 
ต้องแตง่กายสุภาพ ไม่สวมกางเกงขาสั้น ขาสามส่วน เสื้อไม่มีแขน หรือสายเดี่ยว  

นักศึกษาท่ีสวมกางเกงขาสั้นเข้าห้องเรียน หรือเข้าห้องสอบ โครงการฯ ไม่อนุญาตให้เซ็นชื่อเข้าเรียน
ถือว่านักศึกษาขาดเรียนและขาดสอบในวันนั้น ทั้งนี้นักศึกษาจะติด W ในวิชานั้น และต้องลงทะเบียน
เรียนใหม่ 

 

การกระท าการทุจริตในการสอบวิชาใด ไม่ว่าโดยวิชาการใดๆ ก็ตาม จะถูกลงโทษทาง
วินัยนักศึกษาและจะต้องถูกปรับผลการสอบเป็นอักษร F ในกระบวนวิชานั้น และจะต้องถูกพักการเรียนไม่
น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษา 

 
1. นักศึกษาทุกคนตอ้งแตง่กายสุภาพเข้าห้องสอบ ห้ามสวมเสื้อยืด กางเกงยนีส์และรองเท้า

แตะ 
2. นักศึกษาหญิงสวมกระโปรงและสวมรองเท้ารัดส้น หากสวมกางเกงผ้าต้องสวมเสื้อสูทให้

เรียบร้อย 

ข้อปฏบิัติของนักศกึษา 

การเข้าชั้นเรียน 

การแต่งกายมาเรียน 

การสอบไล ่

การแต่งการเข้าห้องสอบ 
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ประกาศ 
โครงการพิเศษ  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

(M.B.A. for IT-Smart Program)  
เรื่อง วัน เวลา การเรียน M.B.A. 

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

การเรียนตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการฯ
ก าหนดการเรียน ดังนี้ 

1. วิชา RAM 6001 ความรู้คู่คุณธรรมส าหรับบัณฑิตศึกษา  
เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์  เวลา 08.00 - 17.00 น.   
(1 สัปดาห์จบวิชา) 

2.  วิชาอื่นๆ เรียนเฉพาะวันอาทิตย ์เวลา 08.00 - 20.45 น.  

ทั้งนี้ กรณีที่มีความจ าเป็น เช่น วันที่เรียนเป็นวันหยุดราชการ 
จะจัดเรียนชดเชยในสัปดาห์อื่นแทน 

  จึงแจ้งมาเพื่อทราบ 
 

 
(อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  โซวเกียรติรุ่ง) 

ประธานโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    
(M.B.A. for IT-Smart Program) 
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ประกาศ 
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

(M.B.A. for IT-Smart Program) 
เรื่อง การจัดอาหารว่าง อาหารกลางวัน และอาหารเย็น 

******************************* 
โครงการฯ จะจัดอาหารว่าง อาหารกลางวันและอาหารเย็นให้นักศึกษาตาม

จ านวนนักศึกษาที่เข้าเรียนในแต่ละรายวิชา โครงการฯ จะจัดเตรียมไว้ในห้องเรียนของนักศึกษา 
หลังเซ็นชื่อเข้าเรียนขอให้นักศึกษาหยบิอาหารว่างและเครื่องดื่ม คนละ 1 ช้ิน อาหารกลางวันและ
อาหารเย็นคนละ 1 ชุด ซึ่งนักศึกษาจะรับประทานหรือไม่ก็ได้ โครงการฯ ไม่เก็บเงินเพิ่ม  

ข้อที่ต้องปฏิบัติโดยเครง่ครัด 

1. นักศึกษาต้องรับผิดชอบและบริหารกันเอง และต้องรักษาความสะอาดในห้องเรียน 
2. นักศึกษาทุกคนต้องเกบ็เศษอาหารและภาชนะใส่ถังขยะหรือถุงขยะ พรอ้มทั้ง

ดูแลเรื่องความสะอาดให้เรียบร้อย 
3. ถ้าห้องใดไม่ปฏิบัติตาม สัปดาห์ต่อไปโครงการฯ จ าเป็นต้องของดจัดอาหารให้

นักศึกษา 

จึงแจ้งมาเพือ่ทราบโดยทั่วกัน 
 

 
(อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  โซวเกียรติรุ่ง) 

ประธานโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    
(M.B.A. for IT-Smart Program) 
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ประกาศ 
โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต  

(M.B.A. for IT-Smart Program)  
เรื่อง วัน เวลา ในการสอบประมวลความรู้  
และการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

************************************** 
เมื่อนักศึกษาเรียนจบครบทุกวิชาแล้ว และเกรดเฉลี่ย 3.00 

ขึ้นไป (การค านวณไม่มีการปัดทศนิยม ถ้าได้เกรดเฉลี่ย 2.99 ต้องรี
เกรดให้ได้ 3.00 ขึ้นไป) นักศึกษาต้องสอบประมวลความรู้ข้อเขียน และ 
ปากเปล่า โดยโครงการฯ จัดวันบรรยายพิเศษให้ (ไม่บังคับว่า
นักศึกษาต้องมา) โครงการฯ จะเป็นผู้ก าหนดวันเวลาสอบ ตามความ
เหมาะสม  

กรณีที่นักศึกษาเกรดเฉลี่ยไม่ถึง 3.00 จะไม่มีสิทธิ์สอบ
ประมวลความรู้  และต้องช าระค่าลงทะเบียนรีเกรด+ค่าบ ารุง
การศึกษาจนว่าเกรดจะถึง 3.00 ทั้งนี้ หากนักศึกษาพักการเรียน ต้อง
เสียค่ารักษาสถานภาพการศึกษา ภาคละ 2,500 บาท นักศึกษาต้อง
เรียนให้จบภายในระยะเวลา 5 ปี หากเกินจากนี้ต้องสมัครเข้าศึกษา
ใหม่และเทียบโอนหน่วยกิต 

จึงประกาศมาเพื่อทราบ 

 
(อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์  โซวเกียรติรุ่ง) 

ประธานโครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    
(M.B.A. for IT-Smart Program) 
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หลักเกณฑ์การสอบประมวลความรู้ 
ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (แผน ข) 

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

1. ผู้มีสิทธิ์ลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ 
1.1 นักศึกษาท่ีสอบผ่านกระบวนวิชาครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว และมีผลการศึกษา

ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 
1.2 นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนทุกกระบวนวิชา ครบถ้วนตามหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่

ทราบผลการศึกษาครบทุกวิชา ให้ลงทะเบียนเรียนสอบประมวลความรู้ตามก าหนด
ของมหาวิทยาลัยไว้ก่อน ถ้าผลการสอบวิชาดังกล่าวไม่ผ่าน เช่นได้ I (ไอ) ให้
นักศึกษาบอกเลิกการลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ 

1.3 นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนสอบประมวลความรู้ได้ไม่เกิน 2 คร้ัง 
2. การสอบประมวลความรู ้(ข้อเขียนและปากเปล่า) (การสอบทกุวิชาห้ามน าเอกสารเข้าห้องสอบ) 

ก าหนดไว้ดังนี้ 

2.1 หมวดวิชาแกนบังคับ (วชิาละ 3 ชั่วโมง)               คะแนนเต็ม 
BUS  6012  การจัดการการเงิน                             100 
(BUS 6012 น าเครื่องค านวณเข้าห้องสอบได้) 

BUS  6013  การจัดการการตลาด                           100 

BUS  7017  การจัดการเชิงกลยุทธ์                          100 
                      รวม                                  300 
 

2.2  หมวดวิชาเฉพาะ (วชิาละ 3 ชั่วโมง)                          คะแนนเต็ม  

กลุ่มวิชาสาขาวิชาการตลาด 

BUS   7305  ประเด็นส าคัญในปัจจุบันทางการตลาด            100 
รวม                                           100 

 

 

 

 

นักศึกษาทุกสาขาวิชาต้องสอบ 
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การประเมินผล ผลการสอบได้ S ต้องเป็นไปตามขอ้ก าหนดดังนี ้

1. หมวดวิชาแกนบังคับ 

- คะแนนสอบท่ีได้ แต่ละวิชาท้ังวิชาแกนบังคับต้องได้ไม่ต่ ากว่า 50% ของ
คะแนนเต็ม และคะแนนทุกวิชาหมวดวิชาแกนบังคับ รวมกันไม่ต่ ากว่า 
70% ของคะแนนเต็ม 

2. หมวดวิชาเฉพาะ 

- คะแนนรวมกันไม่ต่ ากว่า 70% ของคะแนนเต็ม 
3. การสอบปากเปล่า  

นัก   ศึกษาท่ีมีผลสอบหมวดวิชาแกนบังคับและหมวดวิชาเฉพาะได้ S จึงมีสิทธิสอบปากเปล่า 

4. นักศึกษาที่สอบข้อเขียนหรือสอบปากเปล่าไม่ผ่าน (U)  

4.1 ให้ลงทะเบียนสอบครั้งท่ี 2 

4.2 นักศึกษาท่ีสอบข้อเขียนครั้งท่ี 1  หมวดวิชาแกนบังคับไม่ผ่าน (U) การสอบคร้ังท่ี 2 
ต้องสอบใหม่ทุกวิชาในหมวดนั้นๆ  

นักศึกษาที่มีผลสอบ 5 กรณีเท่านั้น จึงจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร (แผน ข) 

กรณี 
สอบคร้ังท่ี 1 สอบคร้ังท่ี 2 

วิชา  
แกน 

วิชา
เฉพาะ 

ปาก 
เปล่า 

ผลการ
สอบ 

วิชา  
แกน 

วิชา
เฉพาะ 

ปาก 
เปล่า 

ผลการ
สอบ 

1 S S S S - - - - 

2 S S U U 
ไม่ต้อง
สอบ 

ไม่ต้อง
สอบ 

S S 

3 S U 
ไม่มีสทิธิ์

สอบ 
U 

ไม่ต้อง
สอบ 

S S S 

4 U S 
ไม่มีสทิธิ์

สอบ 
U S 

ไม่ต้อง
สอบ 

S S 

5 U U 
ไม่มีสทิธิ์

สอบ 
U S S S S 

 
หมายเหตุ  :   S   =   ผ่าน 
                 U   =   ไมผ่่าน 


