
 
ประกาศ 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม 
เรื่อง วัน เวลา และ สถานที่สอบกระบวน วิชา INM 7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน และปากเปล่า) 

ส าหรับนักศึกษา รุ่นที่ ๙ และ วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ ๖  
--------------------------------------------------------------------- 

  โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ขอประกาศสถานที่สอบ  
กระบวนวิชา INM 7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน และปากเปล่า) ส าหรับนักศึกษา รุ่นที่ ๙ และวิทยา 
เขตบางนา รุ่นที่ ๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  นักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบกระบวนวิชา INM 7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน และปาก
เปล่า) จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ ากว่า 3.00 โดยคิดรวมจากผลการสอบวัดผลทุกกระบวนวิชา และผ่านการ
วัดผลกระบวนวิชาบังคับ (ไม่นับหน่วยกิต) RAM 6000, RAM 6003 และ BUS 6000 

2.  นักศึกษาต้องช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาครบตามหลักสูตรฯ ที่ก าหนดไว้ 

3.  นักศึกษาต้องผ่านเกณฑ์การวัดผลการสอบประมวลความรู้ในแต่ละวิชาไม่ต่ ากว่าร้อยละ 70   
ของคะแนนเต็ม (เต็ม 100 คะแนน) ถ้านักศึกษาท่านใดได้รับผลการสอบไม่ถึงตามเกณฑ์ดังกล่าว  นักศึกษาต้อง
สอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I ให้ผ่านตามเกณฑ์ จึงจะมีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) 

๔. ก าหนดการบรรยายสรุปเพ่ือเตรียมความพร้อมส าหรับการสอบใน กระบวนวิชา INM 7097 
ประมวลความรู้ (ข้อเขียน) โดยทางโครงการฯ จะประกาศให้ทราบในภายหลัง 

  ๕. ก าหนดการสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) โดยมีรายวิชาสอบและวันเวลาสอบ ดังนี้ 

 วันที่ 1     วันเสาร์ที่  ๒ กรกฎาคม  พ.ศ. 255๙ 
เวลา  09.00 – 12.00 น. สอบวิชาการจัดการในอุตสาหกรรม พฤติกรรม

องค์การ และทรัพยากรมนุษย์ (Organization and 
Behavior Management) (100 คะแนน)              

เวลา  14.00 – 17.00 น. สอบวิชาการจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม   
  (Financial Management) (100 คะแนน) 

 วันที่ 2    วันอาทิตยท์ี่  ๓ กรกฎาคม  พ.ศ. 255๙ 
เวลา  09.00 – 12.00 น. สอบวิชาการจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม   

  (Marketing Management) (100 คะแนน) 
เวลา  14.00 – 17.00 น. สอบวิชาระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และ 

     โซ่อุปทาน (Manufacturing Systems and Supply 
     Chain Management) (100 คะแนน) 

 วันที่ 3     วันเสาร์ที่  9 กรกฎาคม  พ.ศ. 255๙  
เวลา  09.00 – 12.00 น. สอบวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม   

  (Strategic Management) (100 คะแนน) 
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6.  สถานที่สอบ   มหาวิทยาลัยรามค าแหง หัวหมาก อาคาร เวียงค า (VKB) ชั้น 3 ห้อง 301 

7.  ก าหนดการปัจฉิมนิเทศ   วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 255๙ :Theme: เสื้อสีขาว กางเกงยีนส์ 

๘.  ประกาศผลสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)  วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 255๙   
       สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ www.mbaindustrial.com   
   หมายเหตุ :  การแต่งกาย ในการเข้าสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน) : แต่งกายชุดสุภาพ 

- นักศึกษาชาย : ห้ามใส่กางเกงผ้ายีนส์  รองเท้าแตะ เสื้อยืดคอกลมเข้าห้องสอบ  
- นักศึกษาหญิง : ให้ใส่กระโปรงเข้าสอบ   ห้ามใส่กางเกง  เสื้อยือคอกลม หรือเสื้อไม่มี

แขน  โดยไม่มีเสื้อคลุมเข้าห้องสอบ และให้ใส่รองเท้าหุ้มส้น เข้าห้องสอบ  
- นักศึกษาที่ผ่านการสอบประมวลความรู้  (ข้อเขียน) ในครั้งที่  1 ให้รอตรวจสอบ

รายชื่อ  วัน เวลา  ส าหรับการเข้ าสอบประมวลความรู้  (ปากเปล่ า )  ได้ที่ 
www.mbaindustrial.com ในวันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
9.  ก าหนดการสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I วิชา INM 7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)  

 วันที่ 1     วันเสาร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 255๙ 
เวลา  09.00 – 12.00 น. สอบวิชาการจัดการในอุตสาหกรรม พฤติกรรม

องค์การ และทรัพยากรมนุษย์ (Organization and 
Behavior Management) (100 คะแนน)              

เวลา  13.00 – 16.00 น. สอบวิชาการจัดการการเงินในภาคอุตสาหกรรม   
  (Financial Management) (100 คะแนน) 

เวลา  17.00 – 20.00 น. สอบวิชาระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และ 
     โซ่อุปทาน (Manufacturing Systems and Supply 
     Chain Management) (100 คะแนน) 

 วันที่ 2    วันอาทิตยท์ี่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 255๙ 
เวลา  09.00 – 12.00 น. สอบวิชาการจัดการการตลาดในภาคอุตสาหกรรม   

  (Marketing Management) (100 คะแนน) 
เวลา  14.00 – 17.00 น. สอบวิชาการจัดการเชิงกลยุทธ์ในภาคอุตสาหกรรม   

  (Strategic Management) (100 คะแนน) 

10.  ประกาศผลสอบแก้เกรดสัญลักษณ์ I วิชา INM 7097 การสอบประมวลความรู้ (ข้อเขียน)  
       วันพุธที่  31 สิงหาคม พ.ศ. 255๙ 
 

11. ก าหนดการสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า)  
      (นักศึกษาต้องมารายงานตัวก่อนเวลานัดหมาย เริ่มรายงานตัวตั้งแต่ เวลา 16.00 – 18.00 น.)     

วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6 วันอังคารที่ 13 – วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2559 
เวลาสอบ  :  17.00 – 20.00 น.  
สถานที ่  :  อาคารอ านวยการใหม่  ชั้น 3  
การแต่งกาย :  ชุดสูทโครงการฯ (นักศึกษาหญิงห้ามใส่กางเกง)  
 
 
 

http://www.mbaindustrial.com/
http://www.mbaindustrial.com/
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หัวหมาก รุ่นที่ 9 Section 1 วันพุธที่ 14 กันยายน  2559 
เวลาสอบ  :  17.00 – 20.00 น.  
สถานที ่  :  อาคารสุโขทัย  ชั้น 15 ห้อง 1501 
การแต่งกาย :  ชุดสูทโครงการฯ (นักศึกษาหญิงห้ามใส่กางเกง)  

หัวหมาก รุ่นที่ 9 Section 2 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน  2559 
เวลาสอบ  :  17.00 – 20.00 น.  
สถานที ่  :  อาคารสุโขทัย  ชั้น 15 ห้อง 1501 
การแต่งกาย :  ชุดสูทโครงการฯ (นักศึกษาหญิงห้ามใส่กางเกง)  

หัวหมาก รุ่นที่ 9 Section 3 วันศุกร์ที่ 1๖ กันยายน  2559 
เวลาสอบ  :  17.00 – 20.00 น.  
สถานที ่  :  อาคารสุโขทัย  ชั้น 15 ห้อง 1501 
การแต่งกาย :  ชุดสูทโครงการฯ (นักศึกษาหญิงห้ามใส่กางเกง)  

 หมายเหตุ   

-  ก าหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนโครงการฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
-  สิ่งที่นักศึกษาจะต้องน ามาด้วยในวันสอบประมวลความรู้ (ปากเปล่า) ได้แก่  

  สมุดค าศัพท์ 1,000 ค า (ให้นักศึกษาเขียนล าดับที่หน้าค าศัพท์ เพ่ือความสะดวก 
    ในการตรวจสอบ) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน  

   ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

    โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม                             

                                  

 


