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สาสน์คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
 

เนื่องในโอกาสปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 
 

 ในนามของคณะบริหารธุ รก ิจ  มหาว ิทยาลัยรามคำแหง ขอต้ อนรับ
นักศึกษาใหม่ ทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชา คณะบริหารธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 
2563 ทุกคนด้วยความยินดียิ่ง 

ปัจจุบันคณะบริหารธุรกิจ  มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิ ต รวม 9 หลักสูตร และมีหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 1 
หลักสูตร มีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจให้มีองค์ความรู้ในวิชาชีพ
ด้านบริหารธุรกิจ ในด้านการจัดการ การเงินการธนาคาร การตลาด การบัญชี การ
โฆษณาและการประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ การ โรงแรม การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
ธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยว และการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน จึง
ฝากให้นักศึกษาเอาใจใส่ในการเรียน ติดตามสื่อการเรียนการสอน และเตรียมตัว
สำหรับการสอบวัดผล เพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ตามแผนการศึกษา  

การเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องอาศัยความรับผิดชอบของ
นักศึกษาเป็นสำคัญ แต่ขณะเดียวกัน คณะฯ ก็ได้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา
ได้รับความสะดวกในการติดต่อข้อมูลและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดจากการเรียน การ
สอน และการประเมินผล โดยมีภาควิชา/สาขาวิชา ตลอดจนหน่วยงานภายในคณะ
ยินดีให้บริการด้วยความเต็มใจ 

ท้ายนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นักศึกษา
เคารพบูชา รวมทั้งอำนาจเดชะบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โปรด
อำนวยพรให้นักศึกษาใหม่ทุกคนมีความสุขในการศึกษาเล่าเรียน และประสบ
ความสำเร็จตามที่คาดหวัง สามาราถนำความภาคภูมิใจสู่ครอบครัวและสังคม    

      
         (รองศาสตราจารย์สุวรรณี  เดชวรชัย)  
       คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

ประวัติคณะบริหารธุรกิจ 

         คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดตั ้ งตามพระราชบัญญัติ  
มหาว ิทยาลั ย รามคำแหง พ .ศ .2514 โดยมีหลั ก ในการดำ เน ิ น งาน  ให ้ เป ็ น
สถาบันการศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 จนถึงปัจจุบัน 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิดการเรียนการสอน มาเป็นเวลา 
40 กว่าปี แล้ว ทั้งนี้  เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษา ไปสู่ผู้ เรียนในส่วน
ภูมิภาค โดยจัดการศึกษาผ่าน ระบบดาวเทียม และจัดคณาจารย์ เข้าบรรยายตาม
สาขาวิทยบริการต่างๆ หมุนเวียน สลับเปลี่ ยนกันไป นอกจากนี้ ยังเปิดโอกาสให้
นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ ในระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ตลอดจน บุคคลภายนอก
ที่ต้องการศึกษา เป็นรายกระบวนวิชา สมัครเข้าเรียนได้ โดยไม่รับปริญญา และ 
สามารถนำหน่ วยกิ ตสะสมที ่ ได ้ ไว้ น ี ้ โ อนเข ้าศึ กษา  ในระดับปร ิญญาตรีของ
มหาวิทยาลัยอีกด้วย    
 

ปัจจุบัน : คณะบริหารธุรกิจจัดการเรียนการสอน 10 สาขาวิชา 
สาขาที่เปิดสอน  

- สาขาวิชาการจัดการ  
- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร  
- สาขาวิชาการตลาด  
- สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์  
- สาขาการจัดการธุรกิจบริการ 
- สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์  
- สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  
- สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
- สาขาวิชาการบัญชี 

 



 

 

ปรัชญา-ปณิธาน 
ปรัชญา...... มุ่งผลิตบัณฑิตทางด้านบริหารธุรกิจ  

ให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
ปณิธาน...... พัฒนาวิชาการ สนับสนุนงานวิจัย  

ทำนุบำรุงสังคม และศิลปวัฒนธรรม 

           คณะบริหารธุรกิจ มุ่งการผลิตบัณฑิตทางบริหารธุรกิจให้มี ความรู้คู่
คุณธรรมมีความเป็นผู้นำเพื่อสร้างสรรค์ธุรกิจไทยให้ พัฒนาอย่างยั่งยืน สนับสนุน
การศึกษาวิจัยทางบริหารธุรกิจ และให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นองค์กรที่มี
การบริหาร จัดการโดยใช้หลัก  ธรรมาภิบาล 

คณะบริหารธุรกิจ 
คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอน 2 หลักสูตรปริญญา คือ 
     1. หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business 
Administration) 
    2. หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) 

หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 
ช่ือปริญญา (ภาษาไทย)   บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) 
ช่ือปริญญา (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Business Administration (B.B.A.) 

                                โครงสร้างหลักสูตร 
คณะบริหารธุรกิจ เปิดสอน 9 สาขาวิชา คือ 

(1) การจัดการ 
(2) การเงินและการธนาคาร 
(3) การตลาด 
(4) การโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

 - การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ 

(5) การจัดการธุรกิจบริการ 
      - กลุ่มวิชาการโรงแรม 
(6) การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
(7) ธุรกิจระหว่างประเทศ 
(8) การท่องเที่ยว 
(9) การจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน   

หลักสูตรปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 
1. วิชาศึกษาทั่วไป  33 หน่วยกิต 
2. วิชาแกนทางธุรกิจ  42 หน่วยกิต 
3. วิชาเอก   51 หน่วยกิต 
4. วิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 

รวม         132 หน่วยกิต 
 

หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต 
ช่ือปริญญา  (ภาษาไทย)  บริหารธุรกิจบัณฑิต (บช.บ.) 
ช่ือปริญญา (ภาษาอังกฤษ)  Bachelor of Accountancy (B.Acc.) 

                                 โครงสร้างหลักสูตร 
(1) การบัญชี 

หลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 
1. วิชาศึกษาทั่วไป  33 หน่วยกิต 
2. วิชาแกนทางธุรกิจ  42 หน่วยกิต 
3. วิชาเอก   51 หน่วยกิต 
4. วิชาเลือกเสรี     6 หน่วยกิต 

รวม         132 หน่วยกิต 
 
 



 

 

เนื้อหาวิชา – แนวทางประกอบอาชีพที่น่าสนใจ  

สาขาวิชาการจัดการ 
      สาขานี้เรียนครอบคลุมทุกด้านการจัดการ ท้ังการจัดการคน จัดการระบบต่าง ๆ ใน
องค์กร จึงต้องเรียนเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการร่วมด้วย เพราะต้องมีความรู้ด้าน
การบริหารงาน และบริหารคน 
      การทำงาน : เรียนจบสาขานี้สามารถสมัครงานได้หลากหลาย เป็นได้ทั้ง ธุรการ 
พนักงานทั่วไป พนักงานฝ่ายบุคคล เป็นผู้จัดการสาขาในบรษิัทต่าง ๆ หรือจะไปทำงานใน
สายอื่นที่เกี่ยวข้องได้เช่นกนั 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 
      การบริหารการเงิน การลงทุน ตลาดหลักทรัพย์ นโยบายการเงิน การคลัง หรือเรื่อง
เงิน ๆ ทอง ๆ  ซึ่งคนที่จะเรียนสาขานี้ต้องมีความรู้รอบตัวชอบคิดวิเคราะห์ด้วยเหตุผล มี
ความรู้หลากหลายทั้งเรื่องเศรษฐกิจการเงิน และกฎหมาย โดยที่คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีสอนให้อย่างครบถ้วน 
      การทำงาน : สามารถไปเป็นนักการบริหารการเงิน นกัวิเคราะห์ และบริหารสินเช่ือ 
นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ นกัการธนาคาร ตำแหน่งต่าง ๆ ในการเงินเช่น Financial 
Consultant, Investment Consultant, Credit Analyst, Client Service Assistance, 
Financial Manager เป็นต้น 

สาขาวิชาการตลาด 
      การตลาดเรียนสนุก ได้คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ ได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี 
ภาคปฏิบัติ และกิจกรรมกลุ่ม ได้ทำส่ิงใหม่ๆ นักการตลาดต้องเข้าใจความต้องการของ
ผู้บริโภคอย่างลึกซึ้ง (Consumer Insight) สร้างกิจกรรมหรือสินคา้ให้ลูกค้าสนใจ โดยใช้
เครื่องมือการส่ือสารการตลาดที่หลากหลาย และการใช้ส่ือ Digital Marketing เพื่อให้
เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เป็นสาขาวิชายอดฮิตที่ใครๆกอ็ยากเข้ามาเรียนรู ้
      การทำงาน : จบมาแล้วก็มีงานหลากหลายสาขาให้เลือกทำ นักการตลาด วางแผน
ให้กับสินค้าหรอืบริการ สามารถเป็นเซลล์ขายสินค้าหรอืบริการ นักบรหิารลูกค้าสัมพันธ์ 

นักบริหารการจัดจำหน่าย นกัส่ือสารการตลาด นอกจากนี้ยังสามารถเป็นนักวิจัยตลาด 
และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการตลาดได้อกีด้วย 
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 
      แค่ช่ือของสาขาวิชานี้ก็บอกถึงความทันสมัยแล้ว เพราะช่ือการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ เรียนเกี่ยวกับงานโฆษณา งานประชาสัมพันธ์ในสมัยใหม่ หรือ 
Digital Media มีวิชาที่น่าสนใจมากมาย อาทิ การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ทาง
อินเทอร์เน็ต การโฆษณาการประชาสัมพันธ์ระดับโลก 
      การทำงาน : จบแล้วทำงานในวงการโฆษณา เอเจนซี่ บริษัทส่ือโฆษณา งานส่ือสาร
การตลาด งานประชาสัมพันธ์ส่ือสารองค์การ หรือประกอบธุรกจิส่วนตวั 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ  กลุ่มวิชาเอกการโรงแรม 
      เส้นทางสู่งานธุรกิจโรงแรม สาขานี้เป็นสาขาที่จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการจัดการ
ในโรงแรมทุกส่วน เช่น การบริหารงานส่วนหนา้ การจัดการหอ้งอาหาร การจัดเล้ียง เป็น
ต้น ในแต่ละช้ันปี นักศึกษาจะได้เรียนรูอ้ย่างเข้มข้นหลากหลายในทุกมิติ ทั้งใน “เชิงลึก” 
และ “เชิงกว้าง” ในงานโรงแรมจากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์จริง 
      การทำงาน : ผู้ประกอบการธุรกิจการโรงแรม พนักงาน พนกังานสายการบิน เช่น 
พนักงานตอ้นรับภาคพื้นสายการบิน พนักงานตอ้นรับบนเครื่องบินพนักงานเรือสำราญ เช่น 
พนักงานตอ้นรับบนเรือสำราญ พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเรือสำราญ เจ้าของ
ภัตตาคารหรือรา้นอาหาร เจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น เจ้าหนา้ที่ฝ่าย
ลูกค้าสัมพันธ์ เป็นต้น 
สำหรับ : วิชาเอกการโรงแรมนักศึกษาที่เรียนจำเป็นต้องฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สามารถ
สอบถามข้อมูลได้ที่เลขานุการภาควิชาการจัดการธุรกิจบริการ ช้ัน 4 คณะบริหารธุรกิจ  

            

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%86%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1


 

 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน  
      ศึกษาทุกกระบวนการเกี่ยวกับการจดัการซับพลายเชนธุรกจิ ตั้งแต่การวางแผน การ
ส่ังซื้อ การผลิต และการขนส่งสินค้า ภายใต้ตน้ทุนที่เหมาะสมที่สุด ระยะเวลาส้ันที่สุดและ
คุณภาพตรงตามความต้องการของลูกค้า มีการจัดการศกึษาทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับการศึกษาดูงานนอกสถานที่ รวมทั้งการเชิญผู้เช่ียวชาญในสายงานโลจิสติกส์ 
มาให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์จริงให้แกน่ักศกึษาในช้ันเรียน 
      การทำงาน : เม่ือเรียนจบแล้วสามารถประกอบอาชีพได้คอ่นข้างหลากหลาย เช่น 
เจ้าหน้าที่โลจิสติกส์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัตกิารขนส่ง เจ้าหน้าทีจ่ัดซือ้ เจ้าหนา้ที่คลังสินค้า 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ขอ้มูลธุรกิจ และรับราชการในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถ
ประกอบธุรกจิส่วนตวั เช่น ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ 

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 
      สาขานี้เรียนเกี่ยวกับธุรกจิทั่วโลก การซื้อขายข้ามประเทศ ซึ่งจะตอ้งให้ความสำคัญกับ
กฎหมายและวัฒนธรรม และการคำนวณเงินตราในสกุลที่ต่างกัน ภาษาอังกฤษก็ไม่พ้น
จะต้องเรียน 
การทำงาน : จบไปแล้วทำงานในบรษิัทต่างประเทศ การนำเข้าส่งออกสินค้า หรืออยู่ฝ่าย
ประสานงานกับตา่งประเทศ มากกว่านัน้ยังสามารถเป็นนักวิชาการ และนักวจิัยได้อกีด้วย 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
     การบริหารทรัพยากรมนษุย์ หรือ HR คือการเป็นคนกลางระหว่างองค์กร และบุคลากร
ในบริษัทตา่ง ๆ เริ่มตั้งแต่การสรรหา คัดเลือกบุคลากร การฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพของ
พนักงาน ไปจนถึงการดูแลพนกังานที่เจ็บปว่ย หรือพนกังานที่ต้องการลาออกจากการ
บริษัท เป็นการทำงานที่มีหลายมิติ ทุกมิติล้วนมีความน่าสนใจและมีคุณค่า 
      การทำงาน : ผู้ที่จบ HR ก็จะทำงานต่อในสายงาน HR เช่น เจ้าหนา้ที่สรรหาและ
คัดเลือกบุคลากร เจ้าหนา้ที่ฝ่ายบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายฝึกอบรม
และพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่ฝ่ายพนกังานสัมพันธ์ ซึ่งเป็นที่ต้องการขององค์กรทั้งภาครัฐ 
และเอกชน รวมถึงสถาบันการศึกษา ไปจนถึงวงการกีฬาและวงการบันเทิงกันเลยทีเดียว 

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว   
      ช่ือสาขาวิชาบอกแล้วว่า เป็นการท่องเที่ยว ก็ต้องเรียนเกี่ยวกับการท่องเที่ยว ทั้งภาษา 
วัฒนธรรม ศิลปะและสถาปัตยกรรม การจัดการธุรกจินำเที่ยว ธุรกิจบรกิาร และหลักการ
มัคคุเทศก์ แถมยังได้เที่ยวออกทริปด้วย 
      การทำงาน : ออกทริปครบตามกำหนดของหลักสูตร สามารถสอบขอใบมัคคุเทศก์ไป
เป็นไกด์ได้สบาย ๆ เลยด้วย หรือจะทำงานอืน่ ๆ ด้านการท่องเที่ยวก็ไดท้ั้งภาครัฐ และ
ภาคเอกชน เป็นสาขาวิชาที่สามารถต่อยอดได้หลากหลาย หากมีใจรักงานบริการ 

สาขาวิชาบัญชี  
      เรียนแล้วไม่ตกงานแน่นอน เป็นวิชาที่เรียนเกี่ยวกับตัวเลข เหมาะสำหรับคนที่มีความ
ละเอียดรอบคอบ อดทน และสนุกกับการคิดเลขเป็นที่สุด 
      การทำงาน : จบสาขาบัญชีแล้ว สามารถประกอบวิชาชีพบัญชีได้ตามพระราชบัญญัติ
การบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 ท้ังในลักษณะของการ
ประกอบวิชาชีพอิสระ และการเข้าทำงานในองค์กรหรอืหน่วยงานภาครฐัและภาคเอกชน 
ประกอบด้วย ด้านการทำบัญชี การสอบบัญชี การบัญชีบริการ การวางระบบบัญชี 
การภาษีอากร การศึกษาและเทคโนโลยีทางการาบัญชี การตรวจสอบภายใน และ
การให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี 

 

 
 
 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B5


 

 

 

ผู้บริหารคณะบริหารธุรกิจ 

1. รองศาสตราจารย์สุวรรณี      เดชวรชัย 
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

2. รองศาสตราจารย์ขนบพันธุ์      เอ่ียมโอภาส  
รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

3. อาจารย์ ดร.นรพล        จินันท์เดช 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีรภัทร   ภักคีรี   
รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

5. อาจารย์กิตตินาท       นุ่นทอง   
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

6. อาจารย์ปุณณะ       คงสว่าง 
รองรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ 

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์ธีรา   สุวรรณิน 
รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2  
โทร. 0-2310-8214 -17ต่อ 2205, 2208 

0-2310-8226-7 ต่อ 2205, 2208 

 

ภาควิชา/สาขาวิชา 
--------- 

ภาควิชาการจัดการ ช้ัน 5 
สำนักงานเลขานุการภาควิชา/ห้องพักอาจารย์ 

เบอร์โทร. 0-2310-8214 -17, 0-2310-8226-7 ต่อ 2503 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา        ธรรมจริยาวัฒน์    
(หัวหน้าภาคฯ) 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล         ทุ่งหว้า  

3. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร         จารุธีรศานต์ 

4. รองศาสตราจารย์จรีพร         ศรีทอง 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประไพทิพย์   ลือพงษ์ 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี         จังธนสมบัติ 

7. อาจารย์ ดร.สมฉวี          ศิริโสภณา 

8. อาจารย์สายพิณ          สันทัด 

9. อาจารย์ ดร.ณัฐธยาน์          วงษ์สุวรรณ 

10. อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์          จารุพัฒน์หิรัญ 

11. อาจารย์ ดร.นรพล          จินันท์เดช 

12. อาจารย์ศาวิตรี          ธนกิจเจริญพัฒน์ 

13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลพรรณ     ตาริชกุล 

14. อาจารย์ ดร.เกวลิน          เศรษฐกร 

15. อาจารย์ไตรภพ          จันทะคุณ 

16. นางโสภา           ล้อทอง   
(เลขานุการภาควิชาฯ) 

 
 

 

…………………………………………. 
………………………………………….. 
…………………………………………… 



 

 

ภาควิชาการเงินและการธนาคาร ช้ัน 5 
สำนักงานเลขานุการภาควิชา/ ห้องพักอาจารย์ 

เบอร์โทร. 0-2310-8214 -17, 0-2310-8226-7 ต่อ 2503 

1. อาจารย์ ดร.พรมนัส               สิริธรังศรี (หัวหน้าภาคฯ) 

2. อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ             ฮันตระกูล 

3. อาจารย์กชกร             ช่อไม้ทอง 

4. อาจารย์ ดร.เปาว์             จำปาเงิน 

5. อาจารย์นนทพร             สีหพันธุ์ 

6. นางสาวเกศรินทร์             ไชยรังสี (เลขานุการภาควิชาฯ) 
  

ภาควิชาการตลาด ช้ัน 4 
สำนักงานเลขานุการภาควิชา/ ห้องพักอาจารย์ 

เบอร์โทร. 0-2310-8226-7 ต่อ 2400, 092-4646999 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สนทรียา   โสภารัตน์ (หัวหน้าภาคฯ) 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญปวีณ์   รัตน์พงศ์พร 

3. อาจารย์ ดร.อุษา    บุญถือ 

4. อาจารย์เจษฎา                     อธิพงศ์วณิช  

5. อาจารย์จักรภพ    ศรมณี  

6. อาจารย์ ดร.ปริญญาภรณ์   พจน์อริยะ 

7. อาจารย์ตวงทอง    ลาภเจริญทรัพย์ 

8. อาจารย์ปทิตตา    โอภาสพงษ์ 

9. อาจารย์ฐิติกุล    สง่าศิลป์ 

10. อาจารย์ ดร.จุฑาทิพย์             เดชยางกูร  

11. นางสาวกนิษฐา    สวัสดิ์เจริญศรี(เลขานุการภาควิชา) 

ภาควิชาการบัญชี ช้ัน 5 
สำนักงานเลขานุการภาควิชา/ ห้องพักอาจารย์ 

เบอร์โทร. 0-2310-8214 -17, 0-2310-8226-7 ต่อ 2500 

1. รองศาสตราจารย์สุปริญญา   ชุกะวัฒน์ (หัวหน้าภาคฯ) 

2. อาจารย์ ดร.นันทวรรณ            บุญช่วย 

3. รองศาสตราจารย์สุชาติ   เหล่าปรีดา 

4. รองศสตราจารย์ชฎาพร   ฑีฆาอุตมากร 

5. รองศาสตราจารย์ณัฐชลัยย์       ตรรกวิทูรศักดิ์ 

6. รองศาสตราจารย์ ดร.กฤติกา   ยงวณิชย์ 

7. อาจารย์ ดร.เมธาวี    อนิวรรตนพงศ์ 

8. อาจารย์ ดร.นรินทิพย์    ฉลาดพจนพร 

9. นางสาวกานต์มณี    ชูฤทธิ์ (เลขานุการภาควิชาฯ) 

ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ ช้ัน 4 
สำนักงานเลขานุการภาควิชา/ ห้องพักอาจารย์ 

เบอร์โทร. 0-2310-8214 -17, 0-2310-8226-7 ต่อ 2400 

1. อาจารย์ ดร.นลิน    ตั้งพานิชย์ (หัวหน้าภาคฯ) 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา   ศิริสกุล 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์   พงษ์หาญยุทธ 

4. รองศาสตราจารย์ดารณี   พาลุสุข 

5. รองศาสตราจารย์ขนบพันธุ์   เอี่ยมโอภาส 

6. อาจารย์ปุณณะ    คงสว่าง  

7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิจจา   ฉลาดพจนพร 

8. อาจารย์ปิยะวัฒน์    ปิ่นประชาสรร 

9. อาจารย์ชนัญชิดา    แก้วทิพยเนตร 

10. นายณัฐพัชร     ศิริวัฒน์ (เลขานุการภาควิชาฯ) 



 

 

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ กลุ่มวิชาเอกการโรงแรม/  
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ช้ัน 4 

สำนักงานเลขานุการภาควิชา/ห้องพักอาจารย์ 
เบอร์โทร. 0-2310-8214 -17, 0-2310-8226-7 ต่อ 2405 

หรือ 02-3108219 

1. อาจารย์อธิเดช      อินทรัมพรรย์ (หัวหน้าภาคฯ) 

2. รองศาสตราจารย์สมจิตร     ล้วนจำเริญ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์     สิราริยกุล 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีรภัทร     ภักคีรี 

5. อาจารย์อัจฉรา      อุนรัตน์ 

6. อาจารย์สิรภพ      วงศ์ลภัส 

7. อาจารย์ศรัญญา      เนียมฉาย 

8. นางสันต์ฤทัย       ล้อมลาย (เลขานุการภาควิชาฯ) 

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ช้ัน 4 
สำนักงานเลขานุการภาควิชา/ห้องพักอาจารย์ 

เบอร์โทร. 0-2310-8214 -17, 0-2310-8226-7 ต่อ 2405  
หรือ 02-3108219 

1. อาจารย์ ดร.นารินี      แสงสุข (หัวหน้าสาขาฯ) 

2. อาจารย์ ดร.สนิทนุช      นิยมศิลป์  

3. รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา     ผู้พัฒนพงศ์ 

4. รองศาสตราจารย์ธีระเดช     ริ้วมงคล 

5. อาจารย์ ดร.ชาคริต      สกุลอิสริยาภรณ์ 

6. อาจารย์ ดร.สินาท      นาควัชระ 

7. อาจารย์ ดร.สุรพัฒน์      มังคะลี 

8. นางสันต์ฤทัย       ล้อมลาย (เลขานุการสาขาวิชาฯ) 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ  ช้ัน 4 
สำนักงานเลขานุการภาควิชา/ห้องพักอาจารย์ 

เบอร์โทร. 0-2310-8214 -17, 0-2310-8226-7  ต่อ 2405  
หรือ 02-3108219 

1. อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ์                 โซวเกียรติรุ่ง (หัวหน้าภาคฯ) 

2. อาจารย์ ดร.รุ่งศิริ                ผดุงรัตน์      

3. อาจารย์ ดร.ประพันธ์       วงศ์บางโพ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงศ์ธีรา    สุวรรณิน 

5. อาจารย์กิตตินาท       นุ่นทอง 

6. นางสาวรังสินันท์       ห้วงน้ำ (เลขานุการสาขาวิชาฯ)  

สาขาวิชาการท่องเที่ยว  ช้ัน  4 
สำนักงานเลขานุการภาควิชา/ห้องพักอาจารย์ 

เบอร์โทร. 0-2310-8214 -17, 0-2310-8226-7  ต่อ 2405  
หรือ 02-3108219 

1. อาจารย์ดารณี       พลอยจั่น (หัวหน้าภาคฯ) 

2. รองศาสตราจารย์ทิพวรรณ      พุ่มมณี 

3. อาจารย์ ดร.นีลนารา       วงษ์เกิด 

4. อาจารย์ทิพชญา       พึ่งชาญชัยกุล 

5. อาจารย์ ดร.ปรเมษฐ์       บุญนำศิริกิจ 

6. นางสาวชนิสรา       ทุยไธสง (เลขานุการสาขาวิชาฯ)
  

 
…………………………………………. 
………………………………………….. 
…………………………………………… 
…………………………………………… 



 

 

ภาควิชาการบริหารทั่วไปสาขาจัดการ 
 

   

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

       
สาขาวิชาการตลาด 

      
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

         

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ (กลุ่มการโรงแรม) 

   

สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

         
สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

          

เฟซบุ๊กสาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 

                  



 

 

สาขาวิชาการท่องเที่ยว  

       

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

        
สาขาวิชาการบัญชี  

        
 

  
  
  
 

 

โครงการ/กิจกรรม ประจำปี 2563  

1. โครงการ “เตรียมความพร้อมสำหรับ 
นักศึกษาใหม่ ประจำปี 2563” วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563  

2. โครงการ  “www.ru.ac.th. ผู ้ ช ่ วยนั กศ ึ กษา  : เ ข ้ า ใจง ่ าย  ได ้
ประโยชน์ จบไว” ประมาณเดือน สิงหาคม 2563 

3. พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ประมาณเดือน สิงหาคม 2563 
4. โครงการอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให้ ฯลฯ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
งานบริการการศึกษา 

เรื่องที่ติดต่อ หน่วยงาน สถานที่/ติดต่อ 
- งานรับสมัครนักศึกษา 
- งานเทียบโอน โอน-ย้าย 
- งานแจ้งจบ อนุมัติจบ ผู้สำเร็จการศึกษา 
- งานใบรับรอง 
- งานบอกเบิก – บอก 
  เพิ่มรายกระบวนวิชา 
- ประกาศผลสอบ 
- รับเรื่องเพื่อตรวจสอบ 
  รายวิชา (ปี1, ปี2)  
  เพื่อฝึกงานบัญชี 500  
  ช่ัวโมง 
- รับคำร้องนักศึกษา 

หน่วยทะเบียน
และ

ประเมินผล
การศึกษา 

ช้ัน 1  
0-2310-8214-7           
 0-2310-8226-8 

ต่อ 2120 

- งานด้านหลักสูตร 
- งานด้านการจัดการเรียน 
  การสอนและการสอบ 
- งานด้านส่งเสริมการทำงานวิจัย 
- จัดทำหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา 
ในกรณีส่งตัวนักศึกษาฝึกงาน ดูงาน ขอ
ความอนุเคราะห์ข้อมูลกับหน่วยงาน
ภายนอกบริษัท/สถาบัน 
- ดำเนินการโครงการพัฒนากิจกรรม
นักศึกษา 
 

หน่วยส่งเสริม
และพัฒนา
วิชาการ 

ช้ัน  1  
0-2310-8214-7           

 0-2310-8226- 8 
ต่อ 2111 

เรื่องที่ติดต่อ หน่วยงาน สถานที่/ติดต่อ 
- ประสาน โครงการที่รับผิดชอบ
ปฐมนิเทศนักศึกษา/โครงการปัจฉิมนิเทศ  
- งานฝึกซ้อมบัณฑิตในพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร 
- งานจัดวางระบบและเก็บรวบรวมข้อมูล
บัณฑิต 
- งานจัดวางระบบงาน และเก็บรวบรวม
ข้อมูล เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษา 
- ประสานงานวิชา RAM3000  
สหกิจศึกษา 
- งานติดประกาศข่าวสารประชาสัมพันธ์
ตลาดแรงงานแก่นักศึกษา 
- งานเก็บรวบรวมข้อมูลแหล่งงานภาครัฐ 
และภาคเอกชน งานภาคเอกชน 
- การประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก (รับสมัครงานรับสมัคร ฝึกงาน 
ฝึกอบรม ร่วมกิจกรรมต่างๆ) 
- ให้คำแนะนำปรึกษาด้านอาชีพ 
- งานพิจารณาทุน และสัมภาษณ์
ทุนการศึกษาทุกประเภท 
- บริการตอบปัญหานักศึกษาสอบถาม
ด้วยตนเองและทางโทรศัพท์  
- ประชาสัมพันธ์การให้บริการนกัศึกษาใน    
Website และ Facebook ของคณะ
บริหารธุรกิจ พรอ้มตอบข้อซกัถาม 
 

หน่วยกิจการ
นักศึกษา : 

FIRST STOP 
SERVICES 

ช้ัน  1  
0-23108214-7           

 0-23108226- 8  
ต่อ 2109 

2110, 2116 



 

 

งานประกันคุณภาพการศึกษา ฉบับนักศึกษา  
ระดับอุดมศึกษา 

 

จำเป็นต้องมีการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา? 
  

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีพันธกิจหลักที่จะต้องปฏิบัติอยู่ 5 ประการ คือ 
การผลิตบัณฑิต การวิจ ัย กา รให้บริการทางวิชาการแก่สั งคม การทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม และความรู้คู่คุณธรรม  การดำเนินงานตามพันธกิจดังกล่าวให้ลุล่วง
สำเร็จตามเป้าหมายนั้น เพื่อความสำคัญอย่างยิ ่ งต่อการพัฒนาประเทศชาติ มี
ปัจจัยบางประการที่ทำให้การประกันคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และ
บัณฑิตที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
 ดังนั้น การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภายใต้การกำกับ
ด ู แลโดย  สำน ั กมาตรฐานและคุณภาพอุดมศึ กษา  สำน ั ก งานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา (สกอ.) จึงมีความสำคัญในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ
มั่นใจแก่สังคมว่า สถาบันอุดมศึกษาภายในประเทศทุกแห่งสามารถพัฒนาองค์
ความรู้และผลิตบัณฑิตเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศให้มาก
ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับสากล การพัฒนาทั้ง
ภาคการผลิต ภาคอุตสาหกรรม ภาคการบริการ เพื่อการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวิต 
ความเป็นอยู่ในระดับท้องถิ่นและชุมชนได้  
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนา
ประเทศชาติอย่างไรบ้าง? 
  

 กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐาน
สถาบันอุดมศึกษา ในปี 2551 กำหนดประเภทหรือกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเป็น 4 
กลุ ่ม มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดอยู ่ ในกลุ ่ม ข สถาบันที ่ เน้นระดับปริญญาตรี  
หมายถึง สถาบันที่เน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี เพื่อให้ได้บัณฑิตที่มีคว ามรู้
ความสามารถเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลงในระดับ
ภูมิภาค สถาบันมีบทบาทในการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ และ

บุคคลในภูมิภาค เพื่อรองรับการดำรงชีพ  สถาบันจึงจัดให้มีการเรียนการสอนใน
ระดับบัณฑิตศึกษา โดยเฉพาะในระดับปริญญาโท  

 จึงเห็นได้ว่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีส่วนสำคัญใน
การพัฒนาประเทศชาติ โดยมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 
และปริญญาเอก เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการกระจายโอกาส ความเสมอ
ภาค และความเป็นธรรมทางการศึกษาหลากหลายรูปแบบ ในลักษณะการศึกษา
เพื่อปวงชนให้มีความรู้คู่คุณธรรม 
 

การประกันคุณภาพการศึกษาเกี่ยวข้องอย่างไรกับนักศึกษา? 
  

 เพื่อให้นักศึกษาทุกคนจบออกไปเป็นบัณฑิตมีคุณ  ลักษณะพึงประสงค์
และเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ตามกรอบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ ๓ ว่าด้วยเรื่องของนักศึกษา ได้กำหนดให้มีการ
ดูแลนักศึกษาตั้งแต่การรับนักศึกษา เตรียมความพร้อมก่อนการศึกษา ส่งเสริมและ
พัฒนานักศึกษา ควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ ตลอดจนแนะแนวแก่
นักศึกษาในระดับปริญญาตรี การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และเสริมสร้างทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของ
นักศึกษา รวมไปถึงระดับคณะ ในองค์ประกอบที่ 1 ว่าด้วยการผลิตบัณฑิต ตัวบ่งช้ี 
1.5 การบริกานักศึกษาในระดับปริญญาตรี และตัวบ่งช้ีที่ 1.6 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี  

 ดังนั้น คณะบริหารธุรกิจ จึงได้ดำเนินการในส่วนดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง 
โดยการจัดโครงการที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา
ใหม่ โครงการไหว้ครู โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา โครงการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม โครงการบริการวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน โครงการจิตอาสา 
คุณธรรม จริยธรรม โครงการปัจฉิมนิเทศ  เป็นต้น  
 นอกจากนี้แล้ว คณะบริหารธุรกิจ ยังมีคณาจารย์และหน่วยงานสนับสนุน
ภายใน เช่น หน่วยกิจการนักศึกษา หน่วยทะเบียน หน่วยส่งเสริมวิชาการ มีการ
ดำเนินงานที่คอยดูแลช่วยเหลือให้คำแนะนำแก่นักศึกษาในด้านต่างๆ เพื่อให้



 

 

นักศึกษาสามารถเรียนรู้ในระดับอุดมศึกษาโดยประสบผลสำเร็จ ภายในระยะเวลา
ที่หลักสูตรกำหนด 
 

กิจกรรม/โครงการ จะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา? 
  

 คณะบริหารธุรกิจ ได้กำหนดกลไกในดำเนินงานด้านนักศึกษา เพื่อให้
ประโยชน์แก่นักศึกษาสูงสุด โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนา
นักศึกษา โดยมีนักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ ทำหน้าที่
ในการร่วมพิจารณาดำเนินงานด้านการศึกษา โดยใช้แนวทางการจัดกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ PDCA ประกอบด้วย 4 ขึ้นตอน  
 P = การวางแผน (Plan)   
 D = การดำเนินงานและเก็บข้อมูล (Do) 
 C = การประเมินคุณภาพ (Check) 
 A = การเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) 
 

หากต้องการให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดกิจกรรมนักศึกษา? 
  

 นักศึกษาสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
สำหรับการจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาที่เป็นประโยชน์ ได้โดย  

- หน่วยกิจการนักศึกษา (First Stop Services) ช้ัน 1  
- รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ 

ท้ายนี้ คณะบริหารธุรกิจ ยินดีต้อนรับนักศึกษาทุกท่านที่เข้า  
มาเป็นส่วนหนึ่งของคณะบริหารธุรกิจ พวกเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ าจะดูแลนักศึกษา
ให้ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างมีความสุข และขอให้นักศึกษาทุกท่าน
มีความมุ่งม่ัน อดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และตั้งใจศึกษาเล่าเรียน จนสำเร็จ
การศึกษา 
 
 
 

หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาควรทราบในการขอใช้บริการของ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 

งานบัตรประจำตัว 02-3108605 
งานเปล่ียนช่ือ-นามสกุล ลาออก ย้ายคณะ 02-3108606 
งานลงทะเบียนเรียนส่วนกลาง 02-3108610 
งานลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์,  
ส่วนภูมิภาค 

02-3108616 

งานรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 02-3102626 
งานรับสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนกลาง และ
ทางอินเตอร์เน็ต 

02-3108615 
02-3105623 

งานสมัครสอบภูมิภาค 02-3102624 
งานแนะแนวการศึกษา (สวป.) 02-3108614 
งานบริการ One stop Service (KLB) 02-3108890 
งานจัดทำตารางสอบไล่รายบุคคล 02-3108611 
งานประมวลผลการศึกษา (Transcript) 02-3108603 
งานหนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ปริญญาบัตร 02-3108604 
งานจัดหางาน, งานแนะแนวการศึกษา 02-3108126 
งานทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา 02-3108080 
งานตำราเรียน (สำนักพิมพ์) 02-3108757-9  
งานเทปคำบรรยาย (สำนักเทคโนฯ) 02-3108703-6 
สอบถามผลสอบคอมพิวเตอร์  02-3106000 
สำนักทดสอบการอิเล็กทรอนิกส์  
(E-testing) 

02-3108790 

 
 



 

 

สิ่งที่นักศึกษาควรรู้ 
 

e-service 
 e-service.ru.ac.th เป็นบริการผ่านเว็บไซด์ ที่ให้บริการนักศึกษา
ปริญญาตรีในด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ซึ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลข้อมูล
ให้กับนักศึกษา ดังนี้ 

- วันเวลาลงทะเบียนเรียน  
- ตารางเรียน (ม.ร.30) 
- ตารางสอบไล่รายบุคคล 
- ตรวจผลสอบและอื่นๆ 

การลงทะเบียนเรียน 
- ด้วยตนเองที่ ม.ร. 
- ทางไปรษณีย์ 
- ทาง Internet ที่ www.iregis2.ru.ac.th 

การเรียนการสอน 
- เรียนจากห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ราม 1  

 (หัวหมาก) และราม 2 (บางนา) 
- ตำราอิเล็กทรอนิกส์  

(e-book) http://e-book.ram.edu/e-book/ 
- ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ www.lib.ru.ac.th 
- เรียนด้วยระบบบรรยายสดผ่าน Internet (Cyber  

Classroom) http://cyberclassroom.ru.ac.th  
- เรียนด้วยระบบ M-learning  

http://www.m.-learning.ru.ac.th 
การสอบ 

- ส่วนกลาง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) (บางนา) 

- การสอบระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) นักศึกษาเลือกวันเวลาสอบ
ตามความพร้อมและทราบผลทันทีwww.etesting.ru.ac.th 

ประกาศผลสอบ 
- ตรวจผลสอบด้วยตัวเองที่มหาวิทยาลัย  
- ระบบ Online ที่มหาวิทยาลัย 
- ทางอินเทอร์เน็ต e-service.ru.ac.th 

 

 

 
  Facebook:  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง-ทางการ 
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