ประกาศโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ รุ่นที่ 8
การขึน้ ทะเบียนมหาบัณฑิต การขอใบรับรองผลการศึกษา และหนังสือรับรองปริญญา
1. การแจ้งจบ

วันแจ้งจบ
วันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2556 เวลา 10.30 – 12.00 น.
สถานที่
ห้องประสานงานโครงการฯ ชั้น 3
เอกสารที่ต้องใช้
1. เอกสาร แบบคําร้องขอแจ้งจบการศึกษา ตามเอกสารแนบ (ปฏิบัติตามขั้นตอนการแจ้งจบข้างล่างนี้)
2. ใบตรวจสอบผลการเรียน (Check Grade) ปริ้นจากเวป www.e-regis.ru.ac.th
3. ใบทะเบียนประวัติ ปริ้นจากเวป www.e-regis.ru.ac.th

2. การขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต รอสภาอนุมตั ิจากการแจ้งจบ (ให้เตรียมเอกสารไว้กอ่ น) จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
- ใบคําร้องขึ้นทะเบียนบัณฑิต
- ระเบียนบัณฑิต
- แบบขอใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) ระดับบัณฑิตศึกษา
เอกสารทีต่ อ้ งเตรียม
1. รูปถ่ายสวมครุยปริญญา มหาวิทยาลัยรามคําแหง ขนาด 2 นิ้ว จํานวน 3 รูป (ภาพสี)
2. ค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิต 2,000 บาท , ใบรับรองสภาฯ 100 บาท , Transcript 100 บาท
3. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา
4. กรอกแบบฟอร์มให้ครบถ้วน (download แบบฟอร์มขึ้นทะเบียนมหาบัณฑิตที่ http://www.bl-mba.ru.ac.th/)
หมายเหตุ :
1. เขียนชือ่ นามสกุล รหัสนักศึกษา หลังรูปถ่าย
2. เอกสารทีจ่ ะได้รบั คือ ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) และหนังสือสําคัญรับรองปริญญา
ติดต่อขอรับด้วยตนเองที่ บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3 (จะประกาศวัน เวลา ในการรับเอกสารภายหลัง)

ขั้นตอนการแจ้งจบการศึกษา
๑. นักศึกษาจะต้องกรอกข้อมูลในแบบคําร้องขอแจ้งจบการศึกษา โดยจะต้องสะกดชื่อ-สกุล คํานําหน้านาม ยศ ให้ถูกต้อง (ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ) และผลการ
เรียนเฉพาะที่สอบผ่านแล้วให้ครบถ้วนตามหลักสูตร
๒. นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารยื่นประกอบการแจ้งจบการศึกษา ดังนี้
๒.๑ แบบ ว.๕ (แบบเสนอดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) หรือ ส.๕ (แบบเสนอสารนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์) สําหรับนักศึกษาทําดุษฎีนิพนธ์ วิทยานิพนธ์
สารนิพนธ์ นักศึกษาสามารถขอรับ ว.๕ หรือ ส. ๕ ได้ภายหลังจากที่ส่งรูปเล่มสมบูรณ์แล้วภายใน ๕ วันทําการ ที่งานมาตรฐานวิทยานิพนธ์ (ไม่ต้อง)
๒.๒ ใบตรวจสอบผลการเรียน (Check Grade) ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ www.e-regis.ru.ac.th หรือเขียนคําร้องขอใบตรวจสอบผลการ
เรียน พร้อมชําระค่าธรรมเนียมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ บัณฑิตวิทยาลัยอาคารท่าชัย ชั้น ๓
๒.๓ ใบทะเบียนประวัติ ซึ่งนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซด์ www.e-regis.ru.ac.th และนักศึกษาต้องตรวจสอบการสะกด ชื่อ-สกุล ยศ และ
คํานําหน้านามของตนเอง หากไม่ถูกต้องบันทึกแก้ไขในใบทะเบียนประวัติที่ดาวน์โหลดให้ถูกต้อง พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับแจ้งจบการศึกษา
ทั้งนี้ หากนักศึกษาประสงค์จะเปลี่ยนชื่อ-สกุล ยศ คํานําหน้านาม ให้แนบหลักฐานการเปลี่ยนด้วย
๒.๔ สําเนาใบเสร็จลงทะเบียน ๒ ภาคสุดท้าย (ภาคที่จบการศึกษาและภาคก่อนภาคที่จบการศึกษา) หากภาคไหนที่นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนราย
กระบวนวิชา นักศึกษาต้องแนบหลักฐานสําเนาใบเสร็จลงทะเบียนรักษาสถานภาพทุกภาค (ไม่ต้อง)

ลําดับที่...........

แบบคําร้องขอแจ้งจบการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง

คณะ/สถาบัน/โครงการ...... MBA สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ .......  ป. บัณฑิต  ปริญญาโท  ปริญญาเอก
หลักสูตร.....บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต............สาขาวิชา.........................................................แผน/แบบ....ข.................
รหัสประจําตัว...................................................สําเร็จการศึกษาภาค.........1..........ปีการศึกษา........2556...................
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย) .........................................................................................................................................
(เขียนคํานําหน้านาม ชื่อ สกุล ตัวบรรจง ถ้ามียศให้เขียนยศเต็ม)
ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ).....................................................................................................................................
ที่อยู่ที่ติดต่อได้......................................................................................................................โทร..................................

คําแนะนํา 1.ให้นักศึกษากรอกข้อมูลการลงทะเบียนเรียนและผลสอบ (เฉพาะวิชาที่สอบผ่าน) ตามหลักสูตรที่นักศึกษาสําเร็จการศึกษา
2.หากภาคใดที่นักศึกษาลงทะเบียนรักษาสถานภาพ โปรดระบุภาคการศึกษาที่รกั ษาสถานภาพให้ครบถ้วน
ลําดับที่

หมวดวิชาปรับพื้นฐาน/ พื้นฐาน
กระบวนวิชา
หน่วยกิต ผลสอบ

1

BUL6000 (BL 500)

-

2.

BUL6001 (BL 501)

-

3.

BUL6002 (BL 502)
หมวดวิชาแกนบังคับ/ เอกบังคับ/ บังคับ
หน่วย
กระบวนวิชา
ผลสอบ
กิต
RAM6000 (RU 600)
(3)

ลําดับ
ที่
1

ลําดับที่

หมวดวิชาเลือก/ เอกเลือก
กระบวนวิชา หน่วยกิต ผลสอบ

หมวดวิชาค้นคว้าอิสระ/ สารนิพนธ์/ วิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์

ผลสอบ
(Re-grade)

ประสบการณ์ภาคสนาม/ ฝึกงาน/ การศึกษาในการควบคุมของอาจารย์
ลําดับที่

กระบวนวิชา

หน่วยกิต

1

BUL7096

3

2
3

RAM6003 (RU 603)

(3)

BUL6011 (BL 601)

3

4

BUL6012 (BL 602)
BUL6013 (BL 603)

3
3

BUL6014 (BL 604)

3

7

BUL6015 (BL 605)

3

ลําดับที่

กระบวนวิชา

หน่วยกิต

8

BUL6016 (BL 606)

3

1

BUL7097

-

9

BUL6017 (BL 607)

3

5
6

หมวดวิชาเฉพาะสาขา
หน่วย
กระบวนวิชา
ผลสอบ
กิต

ลําดับ
ที่
1

BUL6110 (BL 610)

3

2

BUL6112 (BL 612)

3

3

BUL6115 (BL 615)

3

4

BUL6119 (BL 619)

3

5

BUL6120 (BL 620)

3

ผลสอบ(Re-grade)

ผลสอบ

ผลสอบ(Re-grade)

การสอบประมวลความรู้/ การสอบป้องกันดุษฎีนิพนธ์
ผลสอบ

ภาคการศึกษาที่รักษาสถานภาพ.............................................
ผลสอบ
(Re-grade)

รวมจํานวนหน่วยกิตสะสม.............39.....................หน่วยกิต
รวมเกรดเฉลี่ยสะสม............................................

ลงชือ่ …...........................................................นักศึกษา
........../................/..............

ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าศึกษาครบตามหลักสูตรจริง
ลงชื่อ.........................................................ผู้ตรวจสอบ
/
/

