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โครงการพิเศษ  หลักสูตรบริหารธรุกิจมหาบณัฑิต   
สาขาวิชาการตลาด   จังหวัดสงขลา 

 
การขึ้นทะเบียนนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนระดับบัณฑิตศึกษา 
ผูสมัครเขาเรียนในโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  จังหวัดสงขลา เมื่อสอบ

ผานการคัดเลือกตองดําเนินการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม   และลงทะเบียนเรียนดวย
ตัวเองตามสถานที่  วันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด  มิฉะนั้นจะถือวาสละสิทธิ์ 

 
คาใชจายในการศึกษา 

คาธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 160,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นบาท
ถวน) รวมตําราเอกสารประกอบการสอน และดูงานตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด(โดย
มหาวิทยาลัยสนันสนุนคาใชจายใหบางสวน) แบงชําระเปน 5 งวด ดังนี้ 

   งวดที่   1    ชําระวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา        32,000  บาท 
       งวดที่   2    เดือนกันยายน  2551  32,000  บาท 

 งวดที่   3    เดือนมกราคม  2552   32,000  บาท 
       งวดที่   4    เดือนพฤษภาคม  2552  32,000  บาท 
       งวดที่   5    เดือนกันยายน  2552  32,000  บาท 
                                             รวม      160,000 บาท 

การขอหนังสือรับรอง 
 นักศึกษาสามารถเขียนคํารองขอหนังสือรับรองประเภทตาง ๆโดยติดตอที่ฝาย
บริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารทาชัย ชั้น 3 เชน 

1. หนังสือรับรองการสอบผานการคัดเลือกเขาศึกษาตอ (แจงตอเจาหนาที่
หลังจากปฐมนิเทศเสร็จสิ้นแลว) 

2. หนังสือรับรองเพื่อลาศึกษาตอ 
3. ใบรับรองการเปนนักศึกษา (ภาษาไทย  อังกฤษ) 
4. หนังสือสําคัญสงตัวกลับเขารับราชการ 
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5. การแจงผลการศึกษาใหหนวยงานตนสังกัดของนักศึกษาทราบ 
6. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 
7. ใบรับรองศึกษาครบหลักสูตร  

ใบรับรองที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา (ภาษาไทย  อังกฤษ) 

 เอกสารที่ตองแนบในการขอใบรับรองแตละประเภท 
ใบรับรองการเปนนักศึกษาและใบรับรองเรียนครบหลักสูตร 
1. เงินคาธรรมเนียม  100 บาท 
2. รูปถายหนาตรงขนาด 2 นิ้ว 2 รูป (รูปถายสุภาพ) ไมควรสวมเสื้อลาย  เสื้อยืด 

หรือเสื้อไมมีแขน ถายไมเกิน 6 เดือน ไมรับรูปถายโพลารอยด 
3. สําเนาใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษาปจจุบัน 
4. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา 

ใบรับรองสําเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภาฯ) 
1. รูปถายสวมครุยปริญญารามคําแหง ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 4 รูป 
2. บัตรประจําตัวนักศึกษาที่ยังไมหมดอายุ   
3. ใบเสร็จคาขึ้นทะเบียนบัณฑิต 2,000 บาท 

 ใบรับรองผลการศึกษา  มี 2 ประเภท คือ 
1. ยังไมสําเร็จการศึกษา (ตรวจสอบผลการเรียน) 
2. สําเร็จการศึกษา (Transcript) 
โดยใหยื่นคํารองพรอม คาธรรมเนียม ชุดละ 100 บาท ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร

ทาชัย ชั้น 3 

ขอควรทราบในการขอใบรับรอง 
1. ชําระคาธรรมเนียม ที่บัณฑิตวิทยาลัย อาคารทาชัย  ชั้น 3 
2. การยื่นขอใบรับรอง ใหผูอ่ืนมาดําเนินการแทนได 
3. การรับใบรับรองการเปนนักศึกษา  ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร  และ

ใบรับรองสําเร็จการศึกษา (ใบรับรองสภาฯ) นักศึกษาจะตองไปรับดวยตนเองเทานั้น 
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เนื่องจาก นักศึกษาจะตองลงลายมือชื่อในใบรับรองดังกลาวตอหนาเจาหนาที่   สําหรับ
ใบรับรองอื่น ๆ ใหผูอ่ืนรับแทนได 

4. ใบรับรองการเปนนักศึกษามีกําหนดการใช 60 วัน นับแตวันที่ออกหนังสือ
รับรอง 

5. ใบรับรองเรียนครบหลักสูตรและใบรับรองสําเร็จการศึกษาจะออกใหเพียงครั้ง
เดียวและ 1 ชุดเทานั้น 

6. ใบรับรองผลการศึกษาที่สําเร็จการศึกษา (Transcript) และใบรับรองสําเร็จ
การศึกษาจะออกใหเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาบัตรแลว 

7. การขอหนังสือรับรองตาง ๆ ใหยื่นคํารองแจงความประสงคไดที่ ฝายบริการ
วิชาการบัณฑิตวิทยาลัยเทานั้น 

การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม 
 นักศึกษาสามารถขอทําบัตรนักศึกษาใหม ในกรณี  บัตรประจําตัวนักศึกษาชํารุด  
สูญหาย  เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  คํานําหนาชื่อ  ไดที่ฝายบริการวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย   

1. ชําระเงินคาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม จํานวน 100 บาท 
2. นําใบเสร็จรับเงินพรอมเอกสารแลวแตกรณี ไปดําเนินการตอที่สํานักบริการ

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) 
- กรณีบัตรชํารุด แสดงบัตรนักศึกษาที่ชํารุด 
- กรณีบัตรสูญหาย ใหนําใบแจงความบัตรนักศึกษาหายไปแสดง 
- กรณีเปลี่ยนคํานําหนาชื่อ  เปลี่ยนชื่อ/ชื่อสกุล แสดงหลักฐานการ

เปลี่ยนและบัตรนักศึกษา 

การสอบประมวลความรู 
หลังจากไดศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลวนักศึกษา

จะตองสอบประมวลความรู  โดยตองสอบประมวลความรูขอเขียนและปากเปลา  ตาม
ระเบียบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

การสอบประมวลความรู  เปนการทดสอบความรู  ความสามารถที่จะนําหลักวิชา 
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และประสบการณการเรียนไปประยุกตในการปฏิบัติงานหรือการคนควาวิจัย  โดยการ
สอบขอเขียนและสอบปากเปลา  ใหไดสัญลักษณ  “S”  นักศึกษาแตละคนมีโอกาสที่จะ
สมัครสอบประมวลความรูไดสองครั้ง 

 หลักเกณฑในการขอสอบประมวลความรู 
1. สอบผานครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตร 
2. คะแนนสะสมเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00 
3. นักศึกษามีสิทธิสอบไดไมเกิน 2 ครั้ง 

การสําเร็จการศึกษา 
 นักศึกษาจะสําเร็จการศึกษาเมื่อ 

1. ศึกษาครบทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตร 
2. ผลการศึกษาไดคะแนนเฉลี่ยสะสมไมต่ํากวา 3.00 
3. สอบประมวลความรูไดสัญลักษณ  “S” 
4. ชําระหนี้สินทั้งหมด (ถามี) ตอมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 
5. ไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษทางวินัยศึกษา 

 
การแจงจบการศึกษา 

 นักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกําหนดตาง ๆ ขางตน ใหดําเนินการแจง
จบที่ ฝายบริการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย อาคารทาชัย ชั้น 3 โดยเตรียมเอกสาร
ตอไปนี้ 
1. รูปถายสวมครุยปริญญารามคําแหงขนาด 2 นิ้ว จํานวน 4 รูป 
2. บัตรประจาํตัวนักศึกษา 
3. คาธรรมเนียมในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต  2,000 บาท 

 วันสําเร็จการศึกษา คือวันที่สงผลสอบใหสัญลักษณ “S”  ภายใน 2 สัปดาห             
นับจากวันที่ประกาศผลสอบประมวลความรูตอบัณฑิตวิทยาลัย 
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การลาออกจากการเปนนักศึกษา 
 นักศึกษาที่ตองการลาออกจากการเปนนักศึกษา ใหยื่นคํารองตอคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัยโดยผานประธานโครงการฯ และผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา คณะบริการธุรกิจ     
ตามระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย  ระหวางที่ยังไมไดรับอนุญาตใหลาออก ใหถือวายังคงมี
สภาพการเปนนักศึกษา ซึ่งจะตองปฏิบัติตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 การลาพักการศึกษา 
 1.ยื่นคํารอง ขอลาพักการศึกษา  กอนลงทะเบียนเรียนแตละภาคการศึกษา 
 2.หามนักศึกษาลาพักการศึกษาในภาคแรกของการเขาเปนนักศึกษา 
 3.นักศึกษาจะลาพักการศึกษาไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติติดตอกัน 
 4.นักศึกษาตองชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษา ภายในกําหนดการลงทะเบียน
เรียนแตละภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 2,500บาท 

ในกรณีที่นักศึกษาไมไดลาพักการศึกษา และไมไดชําระคารักษาสถานภาพเกิน
กวา   2 ภาค การศึกษาปกติติดตอกัน ถือวาพนสภาพการเปนนักศึกษา ถามีความ
ประสงคจะศึกษาตอตองยื่นคํารองขอคืนสถานภาพการเปนนักศึกษา และตองชําระคา
คืนสถานภาพการเปนนักศึกษา  1,500 บาท พรอมคารักษาสถานภาพ ซึ่งการลาพัก
การศึกษาจะนับเปนระยะเวลาการศึกษาตอเนื่องดวย 

การสิ้นสุดสถานภาพการเปนนักศึกษา 
 นักศึกษาจะหมดสถานภาพเมื่อ 

1. ตาย 
2. ลาออก 
3. สําเร็จการศึกษา 
4. ปรากฏวาหลักฐานการแสดงคุณวุฒิ ไมถูกตองตามกําหนด 
5. โอนไปศึกษาสถาบันอื่น 
6. เรียนไมสําเร็จตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
7. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไมถึง 3.00 
8. มหาวิทยาลัยกําหนดใหพนสถานภาพการเปนนักศึกษา 
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ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

เร่ือง ขอปฏิบัติเกี่ยวกับ การเรียนการสอนและการสอบ 
ของนักศึกษาชั้นปริญญาโทสวนกลางและสวนภูมิภาค  

          
         เพื่อใหการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษาชั้นปริญญาโทสวนกลางและสวนภูมิภาค 
เปนไปดวยความเรียบรอย และมีประสิทธิภาพ จึงยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ 1292/2540 
ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2540 เรื่อง ขอปฏิบัติ การสอบไลนักศึกษาชั้นปริญญาโท สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติและวิทยาเขตบางนา คําสั่งมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ 1865/2544 ลงวันที่ 18 ตุลาคม
2544 เรื่อง ขอปฏิบัติการสอบประมวลผล ความรอบรูชั้นปรญิญาโท สาขาวิทยบริการ เฉลิมพระ
เกียรติและโครงการภูมิภาค ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ 2543 เรื่อง การ
เรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวทิยบริการเฉลิมพระเกียรติ และประกาศมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ลงวันที่ 25 มีนาคม 2545 เรื่อง การลงโทษนักศึกษาทุจริต และใหนักศึกษาปฏิบัติ
ดังตอไปนี้  
1. การเขาชั้นเรียน  
1.1 นักศึกษาตองเขาชั้นเรียนไมนอยกวารอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด ในแตละกระบวนวิชา จึง
จะมีสิทธิเขา สอบกระบวนวิชานั้น นักศึกษาที่มีเวลาเรียนไมถึงรอยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด แต
เกินรอยละ 50 ของเวลาเรียนใน กระบวนวิชาใด จะไดรับอักษร I ในกระบวนวิชานั้น นักศึกษาตอง
ขอรับการวัดและประมวลผลเพื่อแกอักษร Iตามกําหนดที่มหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบตอไป 
นักศึกษาที่มีเวลาเรียนนอยกวารอยละ 50 ของเวลาเรียนทั้งหมดใน กระบวนวิชาใด จะไดรับอักษร 
W ในกระบวนวิชานั้น นักศึกษาตองลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นใหม และตองเขาชั้นเรียน ตาม
เกณฑที่กําหนดในวรรคแรก จึงจะมีสิทธิเขาสอบในกระบวนวิชานั้น 
1.2 นักศึกษาตองตรวจลายนิ้วมือและลงลายมือชื่อเขาชั้นเรียน โดยเจาหนาที่จะนําบัญชีรายชื่อการ
เขาชั้นเรียนไปให นักศึกษาลงลายมือชื่อเมื่อเวลาผานไปแลว 1 ชั่วโมง ของทุกคาบเรียน นักศึกษา
คนใดขาดเรียน เจาหนาที่จะขีดเสนในชองลง ลายมือชื่อและนําไปใหอาจารยบัณฑิตผูชวยลงลายมอื
ชื่อกํากับ 
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1.3 ผูที่มาเรียนสายหลังจากเวลาเรียนเริ่มไปแลวเกิน 1 ชั่วโมง ใหลงลายมือชื่อในชองหมายเหตุและ
ลงเวลากํากับไว  
1.4 ในกรณมีีเหตุจําเปนไมสามารถเขาเรียนได ใหนักศึกษายื่นใบลาตออาจารยผูสอนหรือรอง
อธิการบดีฝาย วิทยบริการฯ ทั้งนี้การลาไมนับเปนเวลาเรียน  
1.5 การลงลายมือชื่อเขาเรียนแทนกันถอืวาเปนการทุจริต หากตรวจสอบพบจะถูกลงโทษทางวินัย
นักศึกษา  
1.6 การมาเรียนใหแตงกายสุภาพ  
1.7 นักศึกษาตองปดสัญญาณเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่นําติดตัวเขาไปในหองเรียนในระหวางที่มี
การเรียนการสอน 
2. การเขาสอบไล/สอบประมวลความรู 
2.1 นักศึกษาตองเขาสอบไล/สอบประมวลความรู ตามวัน เวลา และสถานทีท่ี่มหาวิทยาลัยกําหนด 
ผูที่ขาดสอบไลกระบวนวิชาใดโดยมเีหตุผลสมควรจะไดรับอักษร I ในกระบวนวิชานั้น ใหรอง
อธิการบดีฝายวิทยบริการฯ ประจําจังหวัดนั้นๆ เปนผูประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิสอบไล 
ยกเวนวิชา RU 600 นักศึกษาตองขอรับการวัดและ การประเมินผล เพื่อแกอักษร I ตามกําหนดที่
มหาวิทยาลัยจะประกาศใหทราบตอไป สวนผูที่ขาดสอบประมวลความรูจะไดรับ อักษร U และมี
สิทธิสอบแกตัวได 1 ครั้ง  
2.2 นักศึกษาตองแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงินภาคที่สอบตอกรรมการ
ควบคุมการสอบ และลงลายมือชื่อในบัญชีรายชื่อกระบวนวิชาที่เขาสอบ  
2.3 หามนักศึกษาเขาหองสอบสายเกิน 15 นาที นับจากเวลาเริ่มตนสอบ  
2.4 หามนักศึกษาออกจากหองสอบกอน 30 นาที นับจากเวลาเริ่มตนสอบ 
2.5 หามนักศึกษาออกนอกหองสอบในระหวางที่มีการสอบ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรรมการ
คุมสอบ  
2.6 นักศึกษาตองปดสัญญาณเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดที่นําติดตัวเขาไปในหองสอบในระหวางที่มี
การสอบ  
2.7 ในระหวางการสอบหามนักศึกษาพูดหรือสงสัญญาณ ดูหรอืคัดลอกคําตอบของผูอ่ืน หรือให
ผูอ่ืนดูหรือคัดลอกคําตอบของตน นักศึกษาผูใดฝาฝนถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ  
2.8 หามนักศึกษานําเอกสาร โนตยอ หรือ หนังสือตําราเขาหองสอบโดยเด็ดขาด เวนแตจะมีคําสั่ง
อนุญาตจาก อาจารยผูออกขอสอบระบุไวที่ขอสอบ นักศึกษาผูใดฝาฝนถือวามีเจตนาทุจริตในการ
สอบ  
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2.9 การกระทําทุจริตในการสอบไลกระบวนวิชาใดๆ ไมวาโดยวิธีการใดๆ ก็ตาม จะถูกลงโทษทาง
วินัยนักศึกษา และไดรับอักษร F ในกระบวนวิชานั้น  
2.10 การกระทําทุจริตในการสอบประมวลความรู ไมวาโดยวิธีการใดๆ ก็ตาม จะถูกลงโทษทางวินัย
นักศึกษา และไดรับอักษร F  
2.11 ใหนักศึกษาแตงกายสุภาพเขาหองสอบ 
 
3. การสอบไล ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางสังกัด 
นักศึกษาที่มีความจําเปนจะขอสอบไลกระบวนวิชาใด ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตาง
สังกัด ใหยื่นคํารอง ตามแบบฟอรมของมหาวิทยาลัย โดยชี้แจงเหตุผลความจําเปนพรอมทั้งระบุ
สาขาวิทยบริการฯ ที่ประสงคจะเขาสอบถึงรอง อธิการบดีฝายบัณฑิตศึกษาภูมิภาคเพื่อพิจารณา
อนุมัติตามที่เห็นสมควร  
 
4. การชําระคาธรรมเนียมการศึกษา 
นักศึกษาตองชําระคาธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด ผูที่ไมชําระตาม
กําหนดเวลาไมมีสิทธิ เขาสอบไล/สอบประมวลความรู ใหอธิการบดีฝายวิทยบริการฯ หรือผูแทนที่
ไดรับมอบหมายตรวจสอบดูแลใหนักศึกษาปฏิบัติ ตามประกาศนี้อยางเครงครัด  

 
ประกาศ ณ วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2547 

 
ลงนาม        เฉิลมพล    ศรีหงษ 

(รองศาสตราจารยเฉลิมพล    ศรีหงษ) 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย ปฏิบัติราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
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ช่ือหลักสูตร 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION PROGRAM 

ช่ือและอักษรยอปริญญา 
ภาษาไทย 

ชื่อเต็ม      ชื่อยอ    
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บธ.ม. 
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การตลาด) บธ.ม. (การตลาด)  

ภาษาอังกฤษ 
ชื่อเต็ม      ชื่อยอ  

Master of Business Administration   M.B.A. 
Master of Business Administration   M.B.A. (Marketing) 

หนวยงานที่รับผิดชอบ 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต   จังหวัดสงขลา    คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

1. การวัดผลและการสําเร็จการศึกษา 
1.1 วิธีการวัดผล 

 มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ไวเมื่อเรียนครบ 48 ชั่วโมงตอกระบวนวิชานั่น ๆ โดยจัดใหมีการสอบไลในแตละ
กระบวนวิชา หรืออาจใชวิธีการวัดผลโดยวิธีการอื่นที่เหมาะสมแทน 
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 การวัดและการประเมินผลของแตละกระบวนวิชาใชอักษรระดับคะแนนดังนี้ 
 อักษรระดับคะแนน    คาอักษรระดับคะแนน 
  A      4.00 

A- 3.67 
  B+      3.33 
  B      3.00  

B-      2.67  
C+      2.33 
C      2.00 
C-      1.67 
D      1.00 
F      0.00 
 

ผลการศึกษาอาจแสดงไดดวยสัญลักษณอ่ืนดังตอไปนี้ 
สัญลักษณ      ความหมาย 

S ผลการศึกษาหรือการสอบเปนที่พอใจ (satisfactory)  ใชสําหรับกระบวน
วิชาที่กําหนดใหมีการประเมินผลแบบไมคิดแตมระดับคะแนน 

U ผลการศึกษาหรือการสอบยังไมเปนที่พอใจ  (unsatisfactory)  ใชสําหรับ
กระบวนวิชาที่กําหนดใหมีการประเมินผลแบบไมคิดแตมระดับคะแนน 

I การวัดผลยังไมสมบูรณ (incomplete)ใชในกรณีที่นักศึกษาปฏิบัติงานไม
ครบภายในเวลาที่กําหนดไว หรือขาดสอบโดยมีเหตุสุดวิสัยบางประการ 
จะตองมีการแกไขใหเปนอักษรระดับคะแนนภายในภาคการศึกษาถัดไป  
มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนสัญลักษณ I ใหเปนอักษรระดับคะแนน F 
ทันที 

    AU  ผูเขารวมฟง (Auditor) ใชสําหรับกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเพื่อรวมฟง 
     X  ยังไมไดรับผล (no report) ใชในกรณีที่ยังไมทราบผลการเรียน 
     W การบอกเลิก (withdrawal) ใชในกรณีที่นักศึกษาขอบอกเลิกกระบวนวิชา

ที่ลงทะเบียนไวแลวภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
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1.2  ผลการศึกษา 
1.2.1  ถานักศึกษาสอบไดผลการศึกษาอักษรระดับคะแนน D,F และW 

 นักศึกษาจะตองลงทะเบียนเรียนวิชานั้นๆใหม และจะตองรวมหนวยกิตที่ลงทะเบียน
ใหม เพื่อคํานวณคะแนนเฉลี่ยสะสมดวย 

1.2.2  นักศึกษาตองไดอักษรระดับคะแนนไมต่ํากวา C- หากต่ํากวาตอง
ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชานั้นใหม  
  1.2.3  นักศึกษาที่ไดรับผลสอบอักษร I   กระบวนวิชาใด นักศึกษาจะตอง
ดําเนินการแกไขผลสอบอักษร I ใหแลวเสร็จภายในภาคการศึกษาถัดไป จากภาค
การศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นๆ หากไมแกไขภายในภาคการศึกษาถัดไป 
มหาวิทยาลัยจะเปลี่ยนผลสอบอักษร I  เปนอักษร F  
 

1.2.4  การนับหนวยกิตสะสม 
1) กระบวนวิชาที่นักศึกษาไดอักษรระดับคะแนน A, A-, B+, B, B-

, C+, C และ C- จึงจะนับหนวยกิตของกระบวนวิชานั้นเปน
หนวยกิตสะสม 

2) นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่เคยสอบไดอักษร
ระดับคะแนน B หรือสูงกวา เพื่อเพิ่มคะแนนเฉลี่ยสะสมอีก
ไมได 

3) ในกรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ระบุไววาเปน
กระบวนวิชาที่ เทียบเทากันใหนับหนวยกิตสะสมเฉพาะ
กระบวนวิชาหนึ่งกระบวนวิชาใดเทานั้น 

1.2.5  มหาวิทยาลัยจะคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสมจากหนวยกิตและ 
คาอักษรระดับคะแนนของกระบวนวิชาทั้งหมดที่นักศึกษาไดลงทะเบียนเรียน   หาก
กระบวนวิชาใด  ลงทะเบียนเรียนมากกวา 1 ครั้ง ใหนํามาคํานวณคาเฉลี่ยสะสมทุกครั้ง 

1.2.6  การคํานวณคาคะแนนเฉลี่ยสะสมใหนําเอาผลคูณของจํานวน
หนวยกิตกับคาอักษรระดับคะแนนทุกกระบวนวิชาตามขอ 1.2.5  มารวมกันแลวหาร
ดวยผลบวกของจํานวนหนวยกิตของกระบวนวิชาทั้งหมด  ในการหารนี้ใหมีทศนิยม 2 
ตําแหนง โดยไมมีการปดเศษ 

1.2.7 การสอบประมวลความรูเปนการสอบขอเขียน และการสอบปาก 
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เปลา ในสาขาวิชาเฉพาะและสาขาวิชาที่เกี่ยวของ  ผูมีสิทธิสอบจะตองสอบผานกระบวน
วิชาครบถวนตามหลักสูตรแลว และมีคะแนนสะสมเฉลี่ยไมนอยกวา 3.00 โดยใหสอบใน
ภาคการศึกษาที่  คาดวาจะสําเร็จการศึกษา 

1.3 การเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา 
ในภาคการศึกษาสุดทายนี้นักศึกษาคาดวาจะสําเร็จการศึกษา ใหยื่นคํารอง    

ขอรับปริญญา ตามหลักเกณฑที่บัณฑิตวิทยาลัยกําหนด โดยมหาวิทยาลัยจะเสนอชื่อเพื่อ    
ขออนุมัติปริญญาบัตรตอสภามหาวิทยาลัยตอเนื่อง   
   1.3.1   สอบวิชาปรับพื้นฐานไดสัญลักษณ “S” 

1.3.2   ศึกษากระบวนวิชาครบตามหลักสูตร และเงื่อนไขของ
สาขาวิชานั้น 
1.3.3   มีผลการศึกษาไดแตมคะแนนเฉลี่ยสะสมไมนอยกวา 3.00 
1.3.4   สอบประมวลความรอบรูใหไดสัญลักษณ “S” นักศึกษา
แตละคนมีโอกาสที่จะสมัครสอบประมวลความรอบรูไดสองครั้ง
เพื่อแกตัวสําหรับวิชาที่ยังไมผาน ในขณะที่ยังผานไมหมดในครั้ง
แรกจะไดสัญลักษณ “I” 
1.3.5  ไมมีหนี้คางชําระตอมหาวิทยาลัย 
1.3.6  ไมเปนผูอยูระหวางถูกลงโทษวินัยนักศึกษา 

2. ระยะเวลาการศึกษา 
ระยะเวลาการศึกษาเพื่อรับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กําหนดใหไมนอย

กวา    2 ปการศึกษา  แตไมเกิน 5 ปการศึกษา โดยสอบผานไดคะแนนสะสม ( G.P.A.) 
ไมนอยกวา 3.00 การนับระยะเวลา 5 ปการศึกษา ใหคํานวณเปนภาคการศึกษา โดยป
การศึกษา มี 2 ภาค การศึกษาปกติ 
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3. หลักสูตร 
ใชหลักสูตรเดียวกันกับหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  วิชาเฉพาะสาขา

การตลาด นักศึกษาสามารถเลือกเรียนไดเพียงสาขาเดียว  
3.1 จํานวนหนวยกิตตลอดหลักสูตร 
การศึกษาเพื่อรับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักศึกษาตองสอบให

ไดจํานวนหนวยกิตรวมไมนอยกวา 39 หนวยกิต   และผานการสอบประมวลความรู 
(Comprehensive Examination) ทั้งขอเขียนและปากเปลา 

3.2 องคประกอบของหลักสูตร 
องคประกอบของหลักสูตร แผน ข. มีดังนี้ 
1. หมวดวิชาปรับพื้นฐาน (ไมนับหนวยกิต)  (0)       หนวยกิต 
2. หมวดวิชาแกนบังคับ (8 วิชา)                        24       หนวยกิต 
3. หมวดวิชาเฉพาะ (4 วิชา)                       12       หนวยกิต 
4. หมวดวิชาเลือก (1 วิชา)     3       หนวยกิต 
5. การสอบประมวลความรู     *        หนวยกิต 
   รวม     39      หนวยกิต 

หมายเหตุ  * หลักสูตรแผน ข. หลังจากนักศึกษาไดศึกษารายวิชาครบถวนตามที่
กําหนดไวในหลักสูตรแลว  ตองสอบประมวลความรู (Comprehensive Examination)  
ขอเขียน และ/หรือปากเปลา    
 ทั้ งนี้ ให เปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

รายวิชาสําหรับหลักสูตร แผน ข. (ไมตองทําวิทยานิพนธ) 
หมวดวิชาบังคับ (ไมนับหนวยกิต) 
RU 600 ความรูคูคุณธรรม      0 หนวยกิต
 Knowledge and Morality 
RU 603 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา    0 หนวยกิต 
 Graduate study  
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หมวดวิชาปรับพื้นฐาน จํานวน 2 วิชา (ไมนับหนวยกิต) 
BM 500 เทคนิคการอานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ   0 หนวยกิต 
 Techniques for Reading English Business Texts 
BM 501 การบัญชีการเงิน      0 หนวยกิต 
 Financial Accounting 
หมวดวิชาแกนบังคับ จํานวน 8 วิชาเทากับ 24 หนวยกิต 
BM 700 เศรษฐศาสตรธุรกิจ                                                       3 หนวยกิต 
 Business Economics  
BM 701 การจัดการและพฤติกรรมองคการ    3 หนวยกิต 
 Management and Organizational Behavior 
BM 702 การจัดการการเงิน      3 หนวยกิต 
 Financial Management 
BM 703 การจัดการการตลาด     3 หนวยกิต 
 Marketing Management 
BM 704 การบัญชีสําหรับผูบริหาร     3 หนวยกิต 
 Accounting for Executives 
BM 705 การจัดการการดําเนินงาน     3 หนวยกิต 
 Operations Management 
BM 707 การจัดการเชิงกลยุทธ     3 หนวยกิต 
 Strategic Management  
BM 797 การวิจัยทางธุรกิจตามแนวแนะ    3 หนวยกิต 
 Directed Studies in Business Research 

หมวดวิชาเฉพาะ จํานวน  4 วิชาเทากับ 12  หนวยกิต  
หมวดวิชาเลือก    จํานวน 1 วิชาเทากบั    3 หนวยกิต 
BM 722    การจัดการการลงทุน     3 หนวยกิต 
      (Investment Management) 
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BM 731 พฤติกรรมผูบริโภค      3 หนวยกิต 
 Consumer Behavior  
BM 732 การจัดการผลิตภัณฑและราคา     3 หนวยกิต 
 Product and Price Management   
BM 733 ชองทางการจัดจําหนาย และการจัดการโซอุปทาน  3 หนวยกิต 
 Marketing Channels and Supply Chain Management 
BM 734 การสื่อสารการตลาด     3 หนวยกิต 
 Marketing Communications   
BM 735 ประเด็นสําคัญในปจจุบันทางการตลาด   3 หนวยกิต 
 Current Issues in Marketing   
BM 736 การวิจัยตลาด      3 หนวยกิต 
 Marketing Research  
BM 737 การตลาดระหวางประเทศ     3 หนวยกิต 
 International Marketing 
BM 738   การจัดการการขาย      3 หนวยกิต 
 Sales Management 
BM 739 การจัดการโลจิสติกสสําหรับธุรกิจ    3 หนวยกิต 
 Business Logistics Management  

การสอบประมวลความรู 
BM 798 สอบประมวลความรู     0 หนวยกิต 
 Comprehensive Examination 
หมายเหตุ  วิชาที่เปดบรรยาย ในสาขาและวิชาเลือกใหเปนไปตามประกาศของ
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสงขลา  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย
รามคําแหง 
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แผนการศกึษา 
หลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

แผน ข 
 

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 

 
RU 600 ความรูคูคุณธรรม 
RU 603 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
BM 500 เทคนิคการอานภาษาอังกฤษธุรกิจ 
BM 501 การบัญชีการเงิน 
BM 700 เศรษฐศาสตรธุรกิจ 
 
 

ปที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 
 

BM 701 การจัดการและพฤติกรรมองคการ 
BM 702 การจัดการการเงิน 
BM 703 การจัดการการตลาด 
BM 704 การบัญชีสําหรับผูบริหาร 
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ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 
 

BM 705 การจัดการการดําเนินงาน 
BM 797 การวิจัยทางธุรกิจตามแนวแนะ 
BM …  วิชาเฉพาะสาขา (2 วิชา) 
 
 

ปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
 

BM …  วิชาเฉพาะสาขา (2 วิชา) 
BM …  วิชาเลือก (1 วิชา) 
BM 707 การจัดการเชิงกลยุทธ 
  
 

วัดผลการศกึษา 
 

BM 798 สอบประมวลความรู 
 
 
หมายเหตุ :   1. นักศกึษาตองเรียนวิชา RU 600 ความรูคูคุณธรรม และ RU 603  
การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และสอบใหได “S” จึงจะจบหลักสูตร 

 2. วิชาปรบัพื้นฐานตองเรียนกอนการเรียนวิชาแกนบังคับและสอบใหได  
“S” 
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คําอธิบายรายวิชา 
RU 600 ความรูคูคุณธรรม      3(3-0-9) 
  (Knowledge and Morality) 
  ศึกษาทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และแนวทางในการสรางความรู และ
ศักยภาพในการคิดปลูกฝงคานิยมที่ดีงาม การใชคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมเปนตัว
กํากับการแสดงพฤติกรรม และใชศาสตรแหงวิชาชีพอยางถูกตองเหมาะสมกับการเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาตอสังคม ภูมิใจในความเปนไทย มีสํานึกนําในการดูแล
รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ อนุรักษภูมิปญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ฝกการสํารวจตนเองทางดานบุคลิกภาพ คุณธรรม ความฉลาดทางอารมณ 
การทํางานรวมกับ   ผูอ่ืน การวางแผนชีวิตและงาน การสรางวิสัยทัศน ฝกคิดวิเคราะห 
สังเคราะห สรางสรรค  วิธีการ และแนวทางในการบริหารจัดการชีวิต ครอบครัว สังคม 
โดยเนนการสรางองคความรูดวยตนเอง การพึ่งตนเอง การมองโลกในแงดี การแสวงหา
ความรูอยางตอเนื่อง สามารถนําความรูและทักษะไปประยุกตใชอยางถูกตองและยั่งยืน 
RU 603 การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา    3(3-0-6) 
  (Graduate study)        

ศึกษาปรัชญา วัตถุประสงคและกระบวนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา         
วิธีคนควาขอมูลจากแหลงตางๆ การวิเคราะหและสังเคราะหขอมูล รูปแบบและวิธีการ
เขียน      รายงาน  บทความ สารนิพนธ วิทยานิพนธ ดุษฎีนิพนธ วิธีการอางอิงเอกสาร
ประกอบการ  คนควา  และการเขียนรายการเอกสารอางอิง การเขียนบทคัดยอ วิธีการ
นําเสนอดวยวาจา      และการเผยแพรผลงานทางวิชาการ 

BM 500 เทคนิคการอานภาษาอังกฤษทางธุรกิจ    3(3-0-6) 
  (Techniques for Reading English Business Texts) 
  ศึกษาหลักการอานเพื่อความเขาใจ เทคนิคการอานตํารา การตีความหมาย
ในการอานเอกสารเกี่ยวของกับธุรกิจ    โดยใชหลักการวิเคราะหทางไวยากรณสื่อสาร          
หลักความสัมพันธทางดานความหมายตอเนื่องแบบตางๆ ที่ผูเขียนนํามาสื่อความหมาย    
ทางวิชาการดานบริหารธุรกิจ ตลอดจนความรูสึก นึกคิด และทัศนคติที่สอดแทรกอยูใน
ภาษาระดับตางๆ 
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BM 501 การบัญชีการเงิน      3(3-0-6) 
  (Financial Accounting) 
  ศึกษาขอสมมติฐานทางการบัญชี  กระบวนการและขั้นตอนการจัดทํา
บัญชีตั้งแตการบันทึกรายการ  การจัดทํางบทดลอง  การปรับปรุงบัญชี และการจัดทํางบ
การเงิน งบตนทุนการผลิต  หลักการตีราคาสินคาคงเหลือ  การคํานวณคาเสื่อมราคา  การ
ตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน และหลักการปฏิบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับการประมวล
ขอมูลทางบัญชีเพื่อประโยชนในการตัดสินใจ 

BM 700 เศรษฐศาสตรธุรกิจ      3(3-0-6) 
  (Business Economics) 
  ศึกษาถึงทฤษฎีเศรษฐศาสตรมหภาคและจุลภาค และนํามาประยุกตใชกับ
สถานการณทางธุรกิจ เพื่ออํานวยประโยชนตอการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับตลาดทั้ง
ภายในและตางประเทศ 

BM 701 การจัดการและพฤติกรรมองคการ    3(3-0-6) 
(Management and Organizational Behavior) 

  ศึกษาการจัดการที่เกี่ยวของกับปจเจกชน กลุมสังคมยอย ตลอดจนระบบ
องคการโดยรวม ครอบคลุมถึงหลักการจัดการ ประมุขศิลป การจูงใจ การติดตอสื่อสาร
ระหวางบุคคล และการจดัการระหวางประเทศ โดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้ง
ศึกษาถึงเรื่องของ  จริยธรรม  และจรรยาบรรณทางธุรกิจบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบตอชุมชนและสังคมโดยรวมของผูบริหารในยุคโลกาภิวัฒน 

BM 702 การจัดการการเงิน      3(3-0-6) 
  (Financial Management) 
  ศึกษากระบวนการการตัดสินใจทางการเงิน โดยเนนการวิเคราะหงบ
การเงิน แนวความคิดของความเสี่ยงและอัตราผลตอบแทน มูลคาของเงินตามเวลา การ
ประเมินมูลคาพันธบัตรและหุนสามัญ การคํานวณหาตนทุนของเงินทุน การตัดสินใจใน
เรื่องงบลงทุน โครงสรางเงินทุนและนโยบายเงินปนผล การจัดการความเสี่ยง และการ
รวมกิจการโดยนําระบบสารสนเทศมาประยุกตใช 
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BM 703 การจัดการการตลาด      3(3-0-6) 
  (Marketing Management) 
  ศึกษาปรัชญาและแนวความคิดทางการตลาด   หนาที่ทางการตลาด            
การวิเคราะหโอกาสทางการตลาด  การวางแผนการตลาด  กลยุทธสวนประสมทาง
การตลาด การจัดองคการ  การปฏิบัติตามแผนและการควบคุมกิจกรรมทางการตลาด 

BM 704 การบัญชีสําหรับผูบริหาร     3(3-0-6)
  (Accounting for Executives) 
  ศึกษาพื้นฐานและทักษะการใชขอมูลทางบัญชี เพื่อใหความรูแกผูบริหาร   
ในการตัดสินใจ ตลอดจนการวางแผนและการควบคุม การวิเคราะหรายงานทางการเงิน 
การจัดการขอมูลทางบัญชี และการจัดทํารายงาน แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนและ วิธีการทาง
บัญชีตนทุน การวิเคราะหตนทุน – ปริมาณ – กําไร การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณการ
ลงทุน การบัญชี ตามความรับผิดชอบ และการบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุมกําไร 
ตลอดจนใชประโยชนจากการบูรณาการทางบัญชี และระบบสารสนเทศ 

BM 705 การจัดการการดําเนินงาน     3(3-0-6) 
(Operations Management) 
ศึกษาและวิเคราะหเกี่ยวกับการผลิตและการจัดการดําเนินงานของธุรกิจ

ในอุตสาหกรรมการผลิตและการบริการ ซึ่งเนนการประยุกตหลักการดําเนินงานและ
เทคนิค เชิงปริมาณเพื่อวิเคราะหปญหาและสนับสนุนการตัดสินใจ โดยใชระบบ
สารสนเทศใน     การจัดการ การกําหนดกลยุทธการผลิตและการดําเนินงาน การ
วิเคราะหทําเลที่ตั้ง การวางผังโรงงาน การออกแบบผลิตภัณฑและบริการ     การเลือก
กระบวนการและเทคโนโลยี   การจัดการโครงการ  โลจิสติกสและการจัดการโซอุปทาน 
การวางแผนการผลิต การจัดการวัสดุและสินคาคงคลัง การควบคุมคุณภาพ การปรับปรุง
การใหบริการ การจัดงานใหกับทรัพยากรมนุษย และการจัดการซอมบํารุง 

BM 707 การจัดการเชิงกลยุทธ      3(3-0-6) 
  (Strategic Management) 
  ศึกษาและวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายใน และภายนอกองคการจาก
มุมมองของผูบริหารระดับสูง เพื่อที่จะกําหนดพันธกิจ เปาหมาย และกลยุทธของ
องคการ โดยเนนการศึกษาถึงวิธีการกําหนดนโยบายและกลยุทธ การนําไปปฏิบัติ 
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รวมทั้งการควบคุมและประเมินผลกลยุทธนั้นโดยการศึกษาจะเนนการใชกรณีศึกษาและ
รูปแบบจําลองทางธุรกิจเปนหลัก 

BM 722 การจัดการการลงทุน      3(3-0-6) 
  (Investment Management) 
  ศึกษาทางเลือกและประเมินมูลคาของการลงทุนในทางเลือกตาง ๆ โดย
เนนถึงการวิเคราะหหุนสามัญ พันธบัตรรัฐบาลและเอกชน หลักทรัพยที่มีหลักประกัน 
สัญญาซื้อขายลวงหนา   นอกจากนี้ ยังรวมการศึกษาโครงสรางของการตลาดการเงิน การ
ประเมินผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการจัดการ
กลุมสินทรัพยลงทุน 

BM 731 พฤติกรรมผูบริโภค      3(3-0-6) 
  (Consumer Behavior) 
  ศึกษาถึงลักษณะตลาดผูบริโภค พฤติกรรมและกระบวนการซื้อในตลาด
ผูบริโภคการประยุกตปจจัยทางดานจิตวิทยา มานุษยวิทยา สังคมวิทยา ที่มีอิทธิพลตอ
พฤติกรรมการซื้อและการตัดสินใจของผูบริโภค ศึกษาถึงการนําพฤติกรรมผูบริโภคมา
ใชในการกําหนดกลยุทธการตลาด 

BM 732 การจัดการผลิตภัณฑและราคา     3(3-0-6) 
  (Product and Price Management) 
  ศึกษาและวิ เคราะหนโยบายและการจัดการผลิตภัณฑและราคา 
กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑใหม การจัดการผลิตภัณฑใหมในแตละขั้นของวงจรชีวิต
ผลิตภัณฑ การจัดการสายผลิตภัณฑ   การวางตําแหนงผลิตภัณฑ  ผลกระทบของ
ผลิตภัณฑใหมที่มีตอผูบริโภคและสถานะทางการเงินของธุรกิจ  ปจจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพที่มีอิทธิพลตอการกําหนดราคา นโยบายและกลยุทธในการกําหนดราคา 
โครงสรางราคา  ในแตละสายผลิตภัณฑ  และแตละสวนตลาด 

BM 733 ชองทางการจัดจําหนายและการจัดการโซอุปทาน  3(3-0-6) 
  (Marketing Channels and Supply Chain Management) 
  ศึกษาสวนสําคัญของการจัดการการตลาดเชิงกลยุทธ  ประกอบดวย
แนวคิดพื้นฐานสําหรับชองทางการจัดจําหนาย หนาที่การขายผานชองทางการตลาด การ
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จัดสงสินคา การขนสงสินคา การควบคุมสินคาคงคลัง การจัดการคลังสินคา และศูนย
กระจายสินคา การขนถายสินคา เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการลูกคาสัมพันธใน
ระบบธุรกิจการคาสมัยใหม ซึ่งประกอบดวยการคาปลีก การคาสง รานเครือขาย และการ
สงออก 

BM 734 การสื่อสารการตลาด      3(3-0-6) 
  (Marketing Communications) 
  ศึกษาถึงลักษณะและความสําคัญของการติดตอสื่อสารการตลาด แบบ   
บูรณาการ    แบบจําลองของการติดตอสื่อสารการตลาด  การใช เครื่องมือการ
ติดตอสื่อสารการตลาดแบบประสมประสานขั้นตอนการวางแผนและการจัดทํา
งบประมาณเพื่อการสื่อสารการตลาด และการวัดประสิทธิผลการสื่อสารและการรณรงค
ทางการตลาด 

BM 735 ประเด็นสําคัญในปจจุบันทางการตลาด   3(3-0-6) 
  (Current Issues in Marketing) 
  ศึกษาประเด็นสําคัญทางการตลาด โดยใชการบรรยาย และการอภิปราย
กรณีศึกษารวมทั้งทําการคนควารายบุคคล เพื่อใหเขาใจในประเด็นปญหาปจจุบันทาง
การตลาด เพื่อเพิ่มพูนทักษะในการแกปญหาที่เกี่ยวของกับสาระสําคัญทางการตลาด 

BM 736 การวิจัยการตลาด      3(3-0-6) 
  (Marketing Research) 
  ศึกษากระบวนการวิจัยการตลาดและเทคนิคการออกแบบงานวิจัย             
การกําหนดปญหาและความตองการของขอมูล  การเก็บขอมูล  การวิเคราะหขอมูลกรณี
ตัวแปรเดียวและตัวแปรพหุ   รวมทั้งการนําเสนอผลการวิจัย เพื่อชวยในการแกปญหา
และตัดสินใจทางการตลาด   วิธีการสุมตัวอยางและการออกแบบสํารวจความคิดเห็น               
การประยุกตเทคนิคการวิจัยใหเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลง และปญหาตาง ๆ 
ทางดานการตลาด 

BM 737 การตลาดระหวางประเทศ      3(3-0-6) 
  (International Marketing) 
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  ศึกษาถึงการจัดการการตลาดระหวางประเทศและการรวมกลุมประเทศ      
แนวทางในการกําหนดกลยุทธเพื่อการแขงขันระหวางประเทศ วิธีการดําเนินการและกล
ยุทธเพื่อเขาถึงตลาดเปาหมายในแตละประเทศ  การวิเคราะหสภาวะแวดลอม ของ
ตลาดโลกและคุณลักษณของตลาด และสวนประสมของการตลาด การศึกษาเปรียบเทียบ
โครงสรางระหวางตลาดการคารวมยุโรป ตลาดอเมริกา และตลาดอื่นๆการวิเคราะหตลาด 
และการจัดการดานการขาย นโยบายการกําหนดราคา ตลอดจนการวางแผน  และการ
ควบคุมทางการตลาดระหวางประเทศ 

BM 738 การจัดการการขาย      3(3-0-6) 
  (Sales Management) 
  ศึกษาและวิเคราะหการจัดการการขาย  ในรูปแบบตางๆ การศึกษา
วิเคราะหสถานการณทางการตลาด และการแขงขันเพื่อการกําหนดกลยุทธการขาย เพื่อ
ความไดเปรียบทางการแขงขัน 

BM 797 การวิจัยทางธุรกิจตามแนวแนะ    3(3-0-6) 
  (Directed Studies in Business Research) 
  ศึกษาถึงวิธีการดําเนินการวิจัยทางธุรกิจ  การเนนความสําคัญที่เหตุผล  
และวิธีการในการออกแบบงานวิจัย  นับตั้งแตการกําหนดปญหา  การสรางสมมติฐาน  
การกําหนดโครงรางการวิจัย  การรวบรวมขอมูล  การวิเคราะหขอมูล  การรายงานผล  
ซึ่งจะนํามาประยุกตใชในเชิงธุรกิจ  ทั้งนี้รวมถึงการออกแบบโครงการวิจัย  การ
เตรียมการเขียนรายงานและนําเสนอผลงานวิจัย  โดยเนนการศึกษาคนควาดวยตนเอง  
ในหัวขอเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจทางดานวิชาและ/หรือทางปฏิบัติโดยมีอาจารยที่
ปรึกษากํากับดูแล 
BM 798 การสอบประมวลความรู 
  (Comprehensive  Examination) 
  การทดสอบความรู  ความสามารถที่จะนําหลักวิชาและประสบการณการ
เรียนรูเฉพาะสาขาวิชาที่เกี่ยวของไปประยุกตในการปฏิบัติงานหรือการคนควาวิจัย  การ
สอบประมวลความรูอาจเปนแบบขอเขียนหรือปากเปลา  หรือทั้งสองแบบตามที่
สาขาวิชากําหนด 
   



คูมือการศึกษา MBA-SONGKLA 25

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ หลังจากไดศึกษารายวิชาครบถวนตามที่กําหนดไวในหลักสูตรแลว 
                ไดเกรดเฉลี่ยไมต่ํากวา 3.00  จึงจะมีสิทธิสอบประมวลความรู  

แผนภมูิโครงสรางหลักสูตร 

หมวดวิชา 
แกนบังคับ 

หมวดวิชา 
เฉพาะสาขา 

หมวดวิชา
บังคับ 

RU  600 
RU  603 

BM  700 
BM  701 
BM  702 
BM  703 
BM  704 
BM  705 
BM  707 

สาขาวิชาการ
จัดการทั่วไป 

BM  711 
BM  714 
BM  715 
BM  716 

สาขาวิชา
การตลาด 
BM  731 
BM  735 
BM  737 
BM  738 

การวิจัยทางธุรกิจ
ตามแนวแนะ 

BM 797 

หมวดวิชา 
ปรับพื้นฐาน 

BM  500 
BM  501 

วิชาเลือก 1 วิชา 

สอบประมวลความรู  (Comprehensive Examination) BM 798 
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สุพรรณิการ 
คํารอง รศ.ประทีป วาทิกทินกร 

ทํานอง พิมพปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต 
เรียบเรียงเสียงประสาน พิมพปฏิภาณ พึ่งธรรมจิตต 

ขับรอง ศาสตราจารยประจํารังสรรค แสงสุข 
 

*สุพรรณิการ 
งามล้ําเลอคาสงาสม 

พรรณไมพระราชทาน แสงชื่นชม 
รามฯนิยม คงอยู คูขวัญราม 

สีเหลืองทอง วาววาม ในความสวาง 
ใหชาวรามฯเอยอาง นาเกรงขาม 
สุพรรณิการสวยสด แสนงดงาม 
ดุจชาวรามฯคงความรู คูความดี 
*จากแดนไทย ใตเหนือทกุทีถ่ิ่น 

จบแลวโบยบนิ ทุกถิ่นที ่
ทนแหงแลง แรงรา ช่ัวตาป 
ฝายคํามี น้ําอด น้ําทนจริง 

มุงสรางชาติ รังสรรคสังคม สมชื่อรามฯ 
ไมเกรงขาม แททอตอทุกสิ่ง 

ใหเล่ืองลือ ช่ือรามฯ ความเปนจริง 
ไมละทิ้ง ไมระยอ ตอส่ิงใด 

*สุพรรณิการ 
งามล้ําเลิศคาสงาใส 

ซ่ึงพระมหากรณุา อาอําไพ 
สุพรรณิการสถิตในหวัใจรามฯ 
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