
สารอธิการบดี

เนืองในโอกาสรบัสมคัรนักศึกษาใหม่  ระดบัปริญญาตรี

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

   มหาวทิยาลยัรามคําแหงขอต้อนรบันักศกึษาใหม่ปีการศกึษา ๒๕๖๐ ทุกคนทสีมคัรเขา้มาศกึษาเล่าเรยีน     

ณ สถาบนัอนัทรงเกยีรตแิหง่นี

   มหาวทิยาลยัรามคําแหงเป็นสถาบนัการศกึษาของรฐั จดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามคาํแหง    

พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมจีุดมุ่งหมายใหเ้ป็นสถาบนัการศกึษาแบบ “ตลาดวชิา” (ชอืของมหาวทิยาลยัตงัขนึตามพระนามของ

พ่อขุนรามคําแหงมหาราช พระมหากษตัรยิ์ไทยทไีด้ทรงรเิรมิคดิประดษิฐ์อกัษรไทยขนึ ซงึทําให้ประเทศไทยได้ม ี  

อกัษรไทยทเีป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของชาตไิทยใช้กนัต่อมาตราบเท่าทุกวนันี) มปีรชัญาการดําเนินงานมุ่งส่งเสรมิความ

เสมอภาคทางการศกึษา ผลติบณัฑติทมีคีวามรูคู้คุ่ณธรรม

   มหาวทิยาลยัจดัการศกึษาโดยมจีุดยนืและภารกจิทงัระดบัทอ้งถิน ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิยดึหลกั    

การบริการวิชาการทสีอดคล้องกบัสงัคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมคีวามเป็นสากล คงไว้ซึงเอกลกัษณ์ของ

มหาวทิยาลยัรามคําแหง คอื “มหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิา” และอตัลกัษณ์ คอื “ผลติบณัฑติใหม้คีวามรูคู้คุ่ณธรรม“ 

   ปจัจุบนั มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจดัการเรยีนการสอนครบทกุระดบั ทงัระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก

หลกัสตูรนานาชาต ิ และหลกัสตูรโครงการพเิศษ หลกัสตูรทุกระดบัของมหาวทิยาลยัมกีารควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน 

มกีารจดัระบบการประกนัคุณภาพการศกึษา ซงึสามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นทยีอมรบัในระดบัสากล

   มหาวทิยาลยัไดร้บัใชช้าตบิา้นเมอืงมาครบ ๔๕ ปี และกําลงักา้วสู่ปีท ี ๔๖ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง คอื 

“มหาวทิยาลยัของประชาชน” เป็น “เสาหลกัทางดา้นการศกึษาของชาต”ิ และเป็น “ทพีงึของชาวไทยทวัประเทศและ   

ทวัโลก” จะเหน็จากทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงไดใ้หโ้อกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาแก่ปวงชนชาวไทยอย่าง

กวา้งไกลทงัในประเทศและต่างประเทศ

   ในการขยายโอกาสทางการศกึษาสูภ่มูภิาค มหาวทิยาลยัไดจ้ดัตงัสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตสิว่นภูมภิาค

ขนึใน ๒๓ จงัหวดัทวัประเทศ จดัศนูยส์อบส่วนภูมภิาคสาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีขนึทวัประเทศ จาํนวน ๓๙ จงัหวดั 

เพอือาํนวยความสะดวกแก่นกัศกึษาในภูมภิาคเลอืกสอบ ณ ศูนยส์อบใกลบ้า้น นอกจากนี ยงัไดข้ยายการเรยีนการสอน

สาํหรบัชาวไทยในต่างประเทศใน ๓๒ ประเทศ และ จดัศนูยส์อบ ๔๑ แห่งในประเทศต่างๆ เหล่านัน ทงันี การดําเนินการ

จดัสอบในตา่งประเทศไดร้บัความรว่มมอือยา่งดยีงิจากกระทรวงการตา่งประเทศ สถานเอกอคัรราชทตู และสถานกงสลุใหญ่

ในต่างประเทศ ซงึไดใ้หค้วามอนุเคราะหส์ถานทสีอบ และดําเนินการจดัสอบให ้

   ปจัจุบนั มหาวิทยาลยัมหีน่วยงานในระดบัคณะ/สํานัก/สถาบนั ซึงมหีน้าทีดําเนินการจดัการศึกษาและ         

ใหบ้รกิารดา้นบรหิารและวชิาการอย่างมปีระสทิธภิาพ ประกอบดว้ยคณะต่างๆ จํานวน ๑๒ คณะ และบณัฑติวทิยาลยั 

และมหาวทิยาลยัยงัไดจ้ดัตงัคณะใหมเ่พมิขนึอกีทจีงัหวดัสุโขทยั จํานวน ๒ คณะ ไดแ้ก่ คณะสาธารณสุขศาสตร ์ และ

คณะธุรกจิการบรกิาร สาํนกัจํานวน ๘ สาํนัก และสถาบนัจาํนวน ๗ สถาบนั 



   จาํนวนหลกัสตูรทเีปิดสอนระดบัปรญิญาตร ีมจีาํนวนรวม ๖๘ หลกัสูตร/สาขาวชิา/วชิาเอก ซงึผูส้มคัรสามารถ

เลอืกเรยีนสาขาวชิาทสีนใจในคณะต่างๆ ได ้และหากประสงคจ์ะยา้ยสาขาวชิาในภายหลงักส็ามารถทาํได ้

   นอกจากนี ยงัเปิดโอกาสใหผู้ท้มีวุีฒกิารศกึษามธัยมตน้สมคัรเรยีนเเบบรายกระบวนวชิาได ้ ซงึเป็นการเลอืก

เรยีนกระบวนวชิาต่างๆ ทมีหาวทิยาลยัเปิดสอนเป็นรายกระบวนวชิา ซงึผูเ้รยีนสามารถนําจํานวนหน่วยกติทไีดร้บัไป

เทยีบโอนเป็นหน่วยกติสะสมเมอืสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงได ้

   ขอใหผู้ส้มคัรศกึษารายละเอยีดของหลกัสูตรทปีระสงคจ์ะสมคัรเขา้ศกึษาจากระเบยีบการสมคัรเขา้ศกึษาใน

ระดบัปรญิญาตรฉีบบันี จะสมคัรดว้ยตนเอง หรอืสมคัรทางไปรษณีย ์ หรอืสมคัรทางอนิเทอร์เน็ต กใ็หด้ําเนินการตาม    

ทกํีาหนดไวใ้นคู่มอื โดยจะตอ้งปฏบิตัติามขนัตอนและขอ้ปฏบิตัใินการสมคัรเป็นนักศกึษาใหม่ใหค้รบถ้วน การรบัสมคัร

ทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงสว่นกลางนันไดจ้ดัระบบรบัสมคัรเเบบ Super Service ซงึเป็นระบบทสีะดวกและรวดเรว็ใช้

เวลาเพยีงไม่กนีาท ี

   เมอืสมคัรเสรจ็สนิทุกขนัตอนเเลว้ ทกุคนกจ็ะเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงโดยสมบรูณ์ ขอใหน้กัศกึษา

ตงัใจศกึษาเล่าเรยีน ศกึษาขอ้มลูบรกิารต่างๆ ทมีหาวทิยาลยัจดัใหร้วมทงัตดิตามขา่วสารของมหาวทิยาลยัจากสอืต่างๆ 

อย่างต่อเนือง ใหม้คีวามรบัผดิชอบ มคีวามเพยีรพยายาม ประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั 

มหาวทิยาลยัเชอืมนัวา่ นกัศกึษาจะสามารถศกึษาสําเรจ็สมความมุง่หวงั เป็นบณัฑติทมีคีวามรูคู้ค่ณุธรรมในเวลาอนัรวดเรว็

   ในโอกาสน ีขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสงิศกัดทิงัหลาย รวมทงับารมแีหง่องคพ์อ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 

โปรดอํานวยพรใหน้ักศกึษาใหม่ทุกคนจงประสบความสุข ความเจรญิ มกีาํลงัใจแขง็แกร่ง มสีตปิญัญาทเีพมิพนู และ

สาํเรจ็การศกึษาสมดงัความตงัใจ 

 (ผูช่้วยศาสตราจารยว์ุฒศิกัด ิ ลาภเจรญิทรพัย)์

   อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัรามคําแหง



         ความเป็นมาของมหาวิทยาลยั   

   มหาวทิยาลยัรามคําแหงเป็นสถาบนัการศกึษาของรฐั จดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามคําแหง 

พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมจีุดมุ่งหมายให้เป็นสถาบนัการศึกษาแบบ “ตลาดวชิา” มปีรชัญาการดําเนินงานเน้นการเปิดโอกาส

เสมอภาคทางการศกึษาแก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผูท้ใีฝ่เรยีนพากเพยีรและอดทน เปิดกว้างทางการศกึษาสําหรบั

ทุกคนอยา่งเทา่เทยีมกนับนพนืฐานของความสามารถ

   มหาวทิยาลยัจดัการศึกษาโดยมจีุดยนืและภารกิจทงัระดบัท้องถิน ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ยดึหลกั

การบริการวิชาการทีสอดคล้องกับสงัคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีความเป็นสากล ได้ปฏิบัติภารกิจหลักทัง

๔ ประการ ของสถาบนัอุดมศึกษา คอื การจดัการเรียนการสอน การวจิยั การให้บริการทางวชิาการแก่ชุมชน และ      

การทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

   นอกจากนี มหาวทิยาลยัรามคําแหงยงัไดเ้พมิภารกจิท ี๕ คอื มุ่งผลติบณัฑติทมี ี“ความรูคู้คุ่ณธรรม” ไดจ้ดัให้

มกีารสอนวชิา “ความรู้คู่คุณธรรม” แก่นักศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหงทุกระดบัซึงจดัเป็นวชิาบงัคบัททีุกคนจะต้อง

เรยีนโดยไม่นับหน่วยกิตและไม่เกบ็ค่าหน่วยกติ ทงันีเพอืเสรมิการมุ่งผลติบณัฑติทมีี “ความรูคู้่คุณธรรม” เป็นผูซ้งึยดึ

หลกัคุณธรรมนําชีวติพร้อมอุทิศตนเพอืประเทศชาติ ช่วยกนัเสรมิสร้างพฒันาสงัคมให้เขม้แขง็และมคีุณภาพ ซึงจะ

เป็นการชว่ยนําพาชาตบิา้นเมอืงใหก้า้วไปขา้งหน้าดว้ยความเจรญิอยา่งยงัยนืสบืไป

   มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย คือ อธิการบดีผู้มีบทบาทสําคัญยิงในการ        

บรหิารจดัการและพฒันาศกัยภาพการอุดมศกึษาของมหาวทิยาลยั ผูบ้รหิารสงูสุดในระดบัคณะ คอื คณบด ีและผูบ้รหิาร

ระดบัภาควชิาคอื หวัหน้าภาควชิา นอกจากนี ยงัมผีูบ้รหิารระดบัสถาบนั/สาํนัก/ศนูย์ และระดบักอง ฯลฯ ตามลําดบัขนั

การบรหิารจดัการของหน่วยงานระดบัต่างๆ ซงึมคีวามสาํคญัในการบรหิารในหน่วยงานและโดยรวมเชน่กนั

   บณัฑติยุคโลกาภิวตัน์ นอกจากจะต้องเป็นผู้ทีมคีวามรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ควบคู่กบัความ

มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว จําเป็นทีจะต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจสงัคมและวัฒนธรรมนานาชาติ ต้องมี 

ความสามารถในการสอืสารภาษาได้หลายภาษา และมคีวามสามารถในการตดิต่อสอืสารไดทุ้กรูปแบบ อดตีอธกิารบด ี

รองศาสตราจารยร์งัสรรค์ แสงสุข จะกล่าวเสมอว่า “ในยุคโลกาภวิตัน์จงมวีสิยัทศัน์ รูเ้ท่า ก้าวทนั กบัการเปลยีนแปลง

ของสงัคมโลก” นับว่าเป็นแนวคดิทสีามารถนําไปใชใ้นการบรหิารจดัการไดเ้ป็นอย่างดี

   ดังนี เพือให้ทนักับการเปลียนแปลงของสงัคมโลกทางด้านการศึกษาในยุคโลกาภิว ัตน์ มหาวิทยาลัย

รามคําแหงจึงได้เร่งปรบับทบาททุก ๆ ด้าน ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบการเรียนการสอนอย่างรวดเร็ว มกีารนํา

เทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใช้และประยุกต์ใช้หลากหลายอย่างเหมาะสม ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาและการ

บรหิาร อกีทงั ไดร้เิรมิกจิกรรมดา้นต่าง ๆ มากมายทมีุ่งสู่ความเป็นสากลเพอืใหท้นักระแสโลกาภวิตัน์

   ปจัจุบนั มหาวทิยาลยัรามคําแหงมศีกัยภาพทโีดดเด่น เป็นสถาบนัการศกึษาชนันําทสุีดแห่งหนึงของประเทศ

เป็น “แหล่งขุมทรพัย์ทางวิชาการอนัลําเลิศ” เปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างกว้างไกลทงัใน

ประเทศและต่างประเทศ จดัการเรยีนการสอนครบทุกระดบัทงัปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก หลกัสตูรภาคภาษา

องักฤษ และหลกัสูตรโครงการพเิศษต่าง ๆ มกีารปรบัปรุงหลกัสตูรและเปิดสอนหลกัสตูรใหม่ ๆ ทุกระดบัเพมิขนึหลาก

หลายหลกัสูตรทุกระดบัของมหาวทิยาลยัมกีารควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มกีารจดัระบบการประกนัคุณภาพการ

ศกึษาซงึสามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นทยีอมรบัในระดบัสากล

  



   ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ ภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้จัดตังสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคขึนใน ๒๓ จังหวัดทัวประเทศ ทังนี โดยความคิดริเริมของอดีตท่านอธิการบด ี                       

รงัสรรค ์แสงสขุ ซงึทุกแห่งก่อตงัโดยความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยักบัชมุชนในทอ้งถนิทงัภาครฐัและเอกชน ปจัจุบนั

เปิดสอนทงัระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก เป็นการนํามหาวทิยาลยัไปสู่ทอ้งถนิส่วนภมูภิาคอย่างสงา่งาม

โดยยดึหลกัตามแบบอยา่งการพงึพาตนเองและเศรษฐกจิพอเพยีง นอกจากนี ไดข้ยายการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูร

โครงการพเิศษต่าง ๆ ในระดบัปรญิญาตรี และปรญิญาโท ทงัในส่วนกลางและขยายสู่ส่วนภูมภิาคอกี เพอืช่วยพฒันา

บุคคลากรของหน่วยงานต่าง ๆ ทงัภาครฐัและเอกชนรวมทงัความตอ้งการของทอ้งถนิ โดยอาจารย์เดนิทางไปบรรยาย

สด ณ จงัหวดันันๆ ทุกกระบวนวชิา มหาวทิยาลยัรามคําแหงยงัจดัใหม้ศีูนยส์อบสว่นภูมภิาคสาํหรบันกัศกึษาปรญิญา

ตรอีกี ๓๙ จงัหวดั

   กา้วใหม่ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง คอื การขยายการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรแีละระดบัปรญิญาโทสู่

ต่างประเทศเพอืใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศเช่นเดยีวกบัในประเทศ ทงันี โดยความคดิรเิรมิของ

อดตีท่านอธกิารบด ีรงัสรรค์ แสงสขุ ไดเ้รมิเปิดสอนระดบัปรญิญาตรตีงัแต่ภาค ๒ ปีการศกึษา ๒๕๔๖ และขยายการเปิด

สอนระดบัปรญิญาโทใน ภาค ๒ ปีการศกึษา ๒๕๔๘ สาํหรบัโครงการปรญิญาโทในต่างประเทศ ทางมหาวทิยาลยัไดเ้ปิด

โอกาสใหพ้นักงานสายการบนิต่าง ๆ และชาวไทยททีํางานระหว่างประเทศสมคัรเรยีนในโครงการเดยีวกนันีไดป้รากฏ

ว่า มชีาวไทยทวัโลก รวมทงัพนักงานสายการบนิจากหลายสายการบนิไดใ้หค้วามสนใจ ชนืชมยนิดี และสมคัรเรยีนเป็น

จาํนวนมาก ในภาคการศกึษา ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๑ มหาวทิยาลยัไดเ้ปิดสอนระดบัปรญิญาเอกสูต่่างประเทศ

   ปจัจุบนั มหาวทิยาลยัรามคําแหง ได้ขยายการเรยีนการสอนสู่ต่างประเทศแล้วจํานวน ๓๒ ประเทศ และจดั

ศูนยส์อบ ๔๑ แหง่ในประเทศต่างๆ เหล่านนั และกําลงัขยายเพมิมากขนึ การจดัสอบในต่างประเทศไดร้บัความรว่มมอื

อย่างดียิงจากกระทรวงการต่างประเทศในการให้ความอนุเคราะห์สถานทีสอบ และดําเนินการจดัสอบ ณ สถาน

เอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศต่าง ๆ ทัวโลก เพือรองรับภารกิจดังกล่าวทีขยายตัวอย่าง

รวดเร็ว สภามหาวิทยาลัยรามคําแหงได้อนุมตัจิดัตงั “สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกียรติต่างประเทศ” ขนึเมอืเดอืน

กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ โดยมีสํานักงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศตังอยู่ทีมหาวิทยาลัย

รามคําแหง หวัหมาก ทาํหน้าทปีระสานงานและดาํเนินการ

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไดพ้ฒันากา้วไกลในการนําเทคโนโลยทีทีนัสมยัมาใช ้และประยกุต์ใชใ้นการบรหิาร 

และการจดัการเรยีนการสอนทุกระดบัการศกึษา ทงันี เพอืใหท้นักบัการเปลยีนแปลงอย่างรวดเรว็ในยุคโลกาภวิตัน์ เช่น 

การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม การให้บรกิารนักศึกษาฟงับรรยายสดทางอนิเทอร์เน็ต บรกิาร Course on Demand 

บรกิารการเรยีนการสอนแบบ e-Learning บรกิาร e-Books ตํารากระบวนวชิาต่างๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงฟร ี 

จดัตงัศูนยก์ารสอนทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Learning Center) จดัตงัสํานกัทดสอบทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Testing Center) 

ซงึเป็นแหง่แรกของประเทศ นอกจากนี ยงัเป็นมหาวทิยาลยัแหง่แรกของไทยทไีดนํ้าระบบการจดัการเรยีนการสอนตดิ

ตงัเป็นโครงขา่ยฐานขอ้มลูความรูค้รอบคลุมทุกภมูภิาค

   มหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาการวจิยัของมหาวทิยาลยัทุกรูปแบบ และมุ่งพฒันาประสทิธภิาพการวจิยัทุกสาขาและ

ทุกระดบั รวมทงัมุ่งมนับรกิารทางวชิาการแก่สงัคมอย่างกวา้งไกล อกีทงัยงัไดส่้งเสรมิและสนบัสนุนการจดักจิกรรมเพอื

ทาํนุบาํรุงศลิปวฒันธรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล และหลากหลายทงัในส่วนกลาง ส่วนภูมภิาค ทวัประเทศ และ

ทวัโลก เช่น “โขน” ซึง อดีตท่านอธิการบดี รงัสรรค์ แสงสุข ได้ริเริม “โขนรามคําแหง” ขนึอย่างเป็นรูปธรรมเมอืปี

พ.ศ. ๒๕๔๖ น่าภูมใิจยงิทไีดม้นีักศกึษา และบุคลากร รวมทงันกัเรยีนโรงเรยีนสาธติฯ ของมหาวทิยาลยั สนใจสมคัรฝึก

จาํนวนกว่า ๗๐๐ คน “โขนรามคาํแหง” ไดจ้ดัแสดงภายในและ ภายนอกมหาวทิยาลยั ทงัในประเทศและต่างประเทศ

 



   นอกจากนี ยงัได้มกีารเร่งปรบัปรุงพฒันาภูมทิศัน์ของมหาวทิยาลยั ทําให้ปจัจุบนัเปลยีนแปลงไปจากเดมิ

มาก บรเิวณของมหาวทิยาลยัเตม็ไปด้วยอาคารหลากหลายททีนัสมยั บรรยากาศเป็นมหาวทิยาลยัวชิาการ อกีทงัภูมิ

ทศัน์สวยงาม สะอาด และสะดวกสบาย ระบบรกัษาความปลอดภยัทนัสมยั ฯลฯ จากการทไีด้รบัการปรบัปรุงพฒันา

สภาพแวดลอ้มและภมูทิศัน์ของมหาวทิยาลยั สง่ผลใหม้หาวทิยาลยัรามคาํแหงไดร้บัพระราชทานรางวลัจากสมเดจ็พระนางเจา้ฯ 

พระบรมราชนิีนาถถงึ ๓ ครงั

   ในการมุ่งสู่ความเป็นสากล มหาวิทยาลยัได้ปรบับทบาททุกด้านมุ่งสู่ความเป็นสากล และให้ทนักับการ

เปลยีนแปลงทีรวดเรว็ในยุคโลกาภวิตัน์ได้ขยายความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัรามคําแหงกบัสถาบนัและองค์กร

ต่างๆ ทงัภาครฐัและเอกชน ทงัในประเทศและต่างประเทศ ทวัโลก

   ดว้ยศกัยภาพการบรหิารจดัการอย่างมวีสิยัทศัน์ ไดส้่งผลใหม้หาวทิยาลยัรามคําแหงพฒันาเจรญิก้าวหน้า 

และเปลยีนแปลงอย่างรวดเรว็ในทางทดีขีนึทุกๆ ด้าน อย่างทไีม่มใีครเคยคาดคดิว่าจะกา้วไกลไดถ้งึเพยีงนี สรา้งชอื

เสยีงเป็นทยีอมรบัทงัในประเทศและต่างประเทศทวัโลกวา่ เป็นมหาวทิยาลยัผูนํ้าทางการศกึษาของรฐัทมีชีอืเสยีงทสีุด

แห่งหนึงของประเทศ เป็นผูนํ้าในการสอนระบบใหม่ ๆ หลากหลาย เป็นผูนํ้าการสอนทางไกล ผูนํ้าในการใชเ้ทคโนโลยทีี

ทนัสมยัในการศกึษา อกีทงัไดนํ้าการอุดมศกึษาไทยสู่สากลสามารถแขง่ขนัทางการศกึษากบันานาชาตไิด้ มชีอืเสยีงกอ้ง

เกยีรตไิกลไปทวัโลกและกําลงัก้าวสูม่หาวทิยาลยัระดบัโลกตามลาํดบั

   จะเหน็ไดว้่า ในแต่ละปีจะมนีกัศกึษาและผูส้นใจหลงัไหลกนัเขา้มาสมคัรเรยีนทมีหาวทิยาลยัรามคําแหงเป็น

จํานวนมากในทุกระดับการศึกษา ด้วยความมันใจในชือเสียงทีโดดเด่นและความเป็นเลิศทางด้านวิชาการของ

มหาวทิยาลยั การดูแลเอาใจใส่ทมีตี่อนักศกึษา และการทมีหาวทิยาลยัใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่ปวงชนชาวไทยอยา่ง

กวา้งไกล 

   มหาวทิยาลยัมหีน่วยงานในระดบัคณะ / สํานัก / สถาบนั / ศูนย์ ซึงมหีน้าทีดําเนินการจดัการศกึษาและให้

บรกิารดา้นบรหิาร และวชิาการอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ปจัจุบนั มคีณะต่างๆ ดงันี

 คณะนิตศิาสตร ์    คณะบรหิารธุรกจิ     คณะมนุษยศาสตร ์  

 คณะศกึษาศาสตร ์        คณะวทิยาศาสตร์     คณะรฐัศาสตร ์   

 คณะเศรษฐศาสตร ์   คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์  คณะสอืสารมวลชน     

 คณะศลิปกรรมศาสตร ์  คณะวศิวกรรมศาสตร ์   คณะสาธารณสขุศาสตร์

 คณะทศันมาตรศาสตร ์  คณะธุรกจิบรกิาร     บณัฑติวทิยาลยั           

ปจัจุบนั มสีํานกั สถาบนั และศนูยต์่างๆ ดงันี
 สํานักงานอธกิารบด ี            สาํนกัพมิพ ์             สถาบนัคอมพวิเตอร์

 สํานักหอสมุดกลาง              สาํนกักฬีา               สถาบนัศลิปวฒันธรรม

 สํานักเทคโนโลยกีารศกึษา              สาํนกับรกิารขอ้มลูสารสนเทศ     สถาบนัวทิยาศาสตรสุ์ขภาพ

 สํานักทดสอบทางอเิลค็ทรอนิกส ์         สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ     ศูนยส์อืการสอนทางอเิลค็ทรอนิกส์

 สํานักประกนัคุณภาพการศกึษา        สถาบนัวจิยัและพฒันา    สถาบนักฎหมายไทย

 สํานักวทิยบรกิาร              สถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ สถาบนัฝึกอบรม

 สํานักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล   สถาบนัภาษา

   มหาวทิยาลัยรามคําแหงเป็นมหาวิทยาลยัทมีีขนาดใหญ่ทสีุดของประเทศ มจีํานวนผู้สมคัรเข้าศึกษาถึง

ปจัจุบนัประมาณแปดแสนคน จากวนัทเีรมิก่อตงัจวบจนปจัจุบนัไดผ้ลติบณัฑติระดบัปรญิญาตรมีาแลว้ประมาณเจด็แสน

คน ผลติบณัฑติระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก รวมทงัระดบัประกาศนียบตัรมาแล้วกว่าสหีมนืคน นับว่ามหาวทิยาลยั

รามคาํแหงไดม้บีทบาทในการช่วยพฒันาการศกึษาและทรพัยากรบุคคลของชาตเิป็นอย่างมาก ซงึบณัฑติเหลา่นีออกไป

รบัใช้สงัคมและประเทศชาติทงัภาครฐั เอกชนทวัประเทศ และทวัโลก อีกทงับณัฑิตจากมหาวทิยาลยัรามคําแหงได้

พสิจูน์ใหส้งัคมยอมรบัและประจกัษ์ในคุณภาพว่ามคีวามรู้ ความสามารถ ความวริยิะ อุตสาหะ และมคีวามรบัผดิชอบต่อ



วชิาชพีทไีด้ศึกษาตลอดจนมจีติสํานึกทดีตี่อสถาบนัทใีห้โอกาสทางการศกึษา สมกบัความต้องการของมหาวทิยาลยั

ทมุ่ีงผลติ “บณัฑติมคีวามรูคู้คุ่ณธรรม” และมุง่มนัเพยีรสอนศษิย์ ผลติบณัฑติทมีคีุณค่า ใหทุ้กคนมคีวามเขม้แขง็ ในวชิา

ใหม้คีวามกา้วหน้าเปียมดว้ยคุณธรรม นับเป็นความภูมใิจของมหาวทิยาลยัทใีหโ้อกาสทางการศกึษากบัชาวไทยผูใ้ฝ่รู้

ใฝ่เรยีน สมกบัคําขวญัของมหาวทิยาลยัรามคําแหงทว่ีา “สรา้งความรูสู้่สากล สรา้งคนคู่คุณธรรม” ปจัจุบนัจะเหน็ได้ว่า

มหาวทิยาลยัรามคําแหงได้ขยายการเรยีนการสอนกวา้งไกล ทงัในประเทศและต่างประเทศ อาณาจกัรทางการศกึษา

ของมหาวทิยาลยัรามคําแหง มดีงันี

 ๑. มหาวทิยาลยัรามคําแหง หวัหมาก กรุงเทพฯ

 ๒. มหาวทิยาลยัรามคําแหง วทิยาเขตบางนา กรุงเทพฯ

 ๓. มหาวทิยาลยัรามคาํแหงสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิสุโขทยั 

 ๔. มหาวทิยาลยัรามคาํแหงสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตสิ่วนภูมภิาค ปจัจุบนัมใีน ๒๓ จงัหวดัทวัประเทศ 

ซงึเปิดสอนทงัระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก

 ๕. มหาวทิยาลยัรามคําแหงสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตติ่างประเทศขยายการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั

รามคําแหงสู่ ต่างประเทศ ๓๒ ประเทศทวัโลก และกาํลงัขยายเพมิขนึ ซงึเปิดสอนทงัในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท

   ๖. มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเปิดสอนหลกัสตูรโครงการพเิศษในจงัหวดัต่างๆ ส่วนภมูภิาคในระดบัปรญิญาตรแีละ

ปรญิญาโท 

 ๗. ศูนยส์อบส่วนภมูภิาคของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงใน ๓๙ จงัหวดัทวัประเทศ

 ๘. จดัศูนยส์อบของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงในประเทศต่างๆ กว่า ๔๑ แห่งทวัโลกและกําลงัขยายเพมิขนึ 

โดยความร่วมมอืจากกระทรวงการต่างประเทศสถานอคัรราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศนนัๆ

 ๙. ขยายการจดัตงัคณะเพมิขนึ ปจัจุบนัมจีาํนวน ๑๔ คณะและบณัฑติวทิยาลยั

 ๑๐. ขยายการจดัตงัสถาบนั / สาํนัก / ศนูยต์่างๆ เพมิขนึ ในปจัจุบนัม ี๒๐ หน่วยงาน

 ๑๑. บรกิารการเรยีนการสอนผ่านสอืเทคโนโลยทีทีนัสมยัไปทวัประเทศ

 ๑๒. ขยายเครอืข่ายใหค้วามรว่มมอืจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาแก่องค์กรทงัภาครฐัและ

เอกชน อยา่งกวา้งขวาง

 ๑๓. ขยายการเรยีนการสอนหลกัสูตรนานาชาตทิุกระดบัการศกึษา มชีาวไทยและชาวต่างประเทศ มาเรยีนทสีถาบนั

การศกึษานานาชาต ิณ มหาวทิยาลยัรามคําแหง

 ๑๔. ขยายการจดัตงัโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคาํแหงฝา่ยมธัยมและฝา่ยประถม

   จะเหน็ได้ว่า มหาวิทยาลยัรามคาํแหงประสบความสาํเรจ็อย่างสงูสุดในการบริหารการอดุมศึกษา

ของมหาวิทยาลยัทีน่าภาคภมิูใจยิง สามารถนํามหาวิทยาลยัไทยยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กบัมหาวิทยาลยัชนันํา

ของนานาอารยประเทศ ซึงแสดงถึงความก้าวหน้าก้าวไกลของมหาวิทยาลยัของชาติไทยในสากล สามารถ

นําพาการอดุมศึกษาไทยสู่เวทีการศึกษาโลก แสดงถึงศกัยภาพการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัไทย ช่วย

สร้างชือเสียงของมหาวิทยาลยัและประเทศชาติเป็นอย่างมาก มหาวิทยาลยัยงัคงมุ่งมนัทีจะพฒันาให้เจริญ

ก้าวหน้ายิงๆ ขึนต่อไป โดยมีเป้าหมายทีจะให้มหาวิทยาลยัรามคาํแหงเป็น  ศนูยก์ลางการศึกษาทีมีชือเสียง

แห่งหนึงของโลก

   การทีมหาวิทยาลัยรามคําแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่มวลชนและ                

ลูกหลานชาวไทยทวัแผ่นดินไทยและกว้างไกลไปทวัโลก โดยคาํนึงถึงประโยชน์ทีก่อเกิดแก่ส่วนรวมและ

ประเทศชาติเป็นสําคญั ยึดหลกัทีว่า “การศึกษาสร้างคนและคนสร้างชาติ” ทังนีเพือชาติไทยทีรกัยิงของ

พวกเราทุกคนจะได้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าก้าวไกลยิงๆ ขึนอย่างมนัคง วฒันา สถาพร สนัติสุขสืบไป



   

   www.ru.ac.th     เวบ็ไซตห์ลกัทีมีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั

   www.lib.ru.ac.th    เวบ็ไซตส์าํนักหอสมดุกลาง

   www.regis.ru.ac.th   เวป็ไซตส์าํนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

   www.ram.edu        เวบ็ไซตเ์กียวกบั e-Learning ของมหาวิทยาลยั

   www.techno.ru.ac.th  เวบ็ไซตเ์กียวกบัสถานีวิทยแุละโทรทศัน์ของมหาวิทยาลยัรวมทงัเป็น 

           เวบ็ไซตส์าํหรบัถา่ยทอดสดการประชมุสมัมนาและการบรรยายพิเศษ ฯลฯ

   www.rupress.ru.ac.th   เวบ็ไซตศ์นูยห์นังสือ ม.ร. (สาํนักพิมพ)์

   http://e-book.ru.ac.th  เวบ็ไซตเ์กียวกบัตาํราเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์(e-book)

   www.oas.ru.ac.th   เวบ็ไซตส์าํนักวิทยบริการ 

   www.stdaffairs.ru.ac.th/dss เวบ็ไซตศ์นูยบ์ริการนักศึกษาพิการ    

   www.iregis2.ru.ac.th  เวบ็ไซต ์รบัสมคัรนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET 

     

  1. เพอืประโยชน์ของนักศกึษา ควรกรอกขอ้มลูเอกสารการสมคัรใหถ้กูตอ้งชดัเจนครบถว้น

  2. การตดิต่อเรอืงเกยีวกบัการเรยีนทุกกรณีกบัทางมหาวทิยาลยั โปรดแจง้รหสัประจาํตวันักศกึษา ชอื-สกุล

   ทอียู่ปจัจุบนั หมายเลขโทรศพัทใ์หถู้กตอ้งชดัเจน

  3.  ระเบยีบการ ฯ เล่มนีตอ้งนําไปในวนัสมคัร หากสญูหายหรอืชํารุด ตอ้งซอืเล่มใหม ่เพอืใหเ้อกสารครบถว้น 

   และโปรดเกบ็ระเบยีบการ ฯ นีไวจ้นสาํเรจ็การศกึษา

ข้อควรปฏิบติั



  

  - สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  23  จงัหวดั  ดงันี                                            
   ปราจนีบุร ี    นครพนม   ลพบุร ี    บุรรีมัย ์  อุดรธานี

   อุทยัธานี    สุโขทยั    นครราชสมีา  เชยีงราย  พงังา

   นครศรธีรรมราช  ขอนแก่น   หนองบวัลําภ ู  กาญจนบุร ี  สงขลา 

   อํานาจเจรญิ   ศรสีะเกษ   ชยัภูม ิ   เชยีงใหม่

   แพร ่     ตรงั    เพชรบรูณ์   สุรนิทร์

   (สอบถามรายละเอยีดดหูมายเลขโทรศพัทท์หีน้า 97 - 98) 

 - หน่วยรบัสมคัร(ส่วนภมิูภาค) ฝ่ายรบัสมคัรและตรวจสอบวฒิุบตัร
   อาคาร สวป. ชนั 3 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพ ฯ 10240  

   (สอบถามรายละเอยีดท ีโทร.  0-2310-8624, 0-2310-8000 ต่อ 4834)

 - สงัซือทางไปรษณีย ์โดยส่งเงินเป็นธนาณัติชุดละ 100.- บาท สงัจ่ายในนาม  

  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง ปณ. รามคาํแหง จ่าหน้าซองถงึ หวัหน้าฝา่ยรบัสมคัรและตรวจสอบวุฒบิตัร                

  ตู ้ปณ. 1011 ปณ. รามคาํแหง กรงุเทพฯ 10241              

วงเลบ็ทีมมุซอง “สงัซือใบสมคัรส่วนภมิูภาค” 

 โปรดแจ้งทีอยู่และหมายเลขโทรศพัท์ให้ชดัเจน

1.  ระเบยีบการและคู่มอืสมคัรเขา้เป็นนักศกึษาใหมส่มคัรสอบส่วนภมูภิาคและแผนกาํหนดการศกึษาชนัปรญิญาตรี

    (ม.ร.1)  จาํนวน 1 เล่ม

2.  ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษา (ม.ร.2) 

3.  แบบทําบตัรประจําตวันกัศกึษา  

4.  แบบลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่สมคัรสอบสว่นภูมภิาค 

5.  ใบสงัสอืการสอน 

6.  ใบสมคัรสมาชกิ “ข่าวรามคําแหง”

7.  ระเบยีนประวตันิกัศกึษา 

8.  บตัรประจําตวันกัศกึษา สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ(บตัรชวัคราว) 

 [เอกสารลาํดบัท ี2 - 6 ตดัจากระเบยีบการฯ (ม.ร.1)] 

สถานทีจาํหน่ายใบสมคัร

เอกสารชุดสมคัรสอบส่วนภมิูภาค ประกอบด้วย



จ. 20 ม.ีค. 2560  - อา. 2 ก.ค. 2560   จําหน่ายใบสมคัรนักศกึษาใหม่สว่นภูมภิาคทสีาขาวทิยบรกิารฯ 

             (เวน้วนัหยุดตรงกบัเทศกาลสงกรานต์)

จ. 20 ม.ีค. 2560  - ศ. 16 ม.ิย. 2560   จําหน่ายใบสมคัรนักศกึษาใหม่สว่นภูมภิาคทางไปรษณีย์

จ. 20 ม.ีค. 2560  - ศ. 23 ม.ิย. 2560   รบัสมคัรและลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่ส่วนภมูภิาคทางไปรษณีย ์ 

                                   (เฉพาะประเภทไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)  

จ. 27 ม.ีค. 2560  - อา. 2 ก.ค. 2560    รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ส่วนภมูภิาคทาง INTERNET   

             (เฉพาะประเภทไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

ศ. 2 ม.ิย. 2560  - จ. 5 ม.ิย. 2560   รบัสมคัรและลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่ส่วนภมูภิาคและนักศึกษา

             เทียบโอนหน่วยกิตทีสาขาวิทยบริการ ฯ   (ครงัท ี1)

พ. 28 ม.ิย. 2560  - อา. 2 ก.ค. 2560   รบัสมคัรและลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่ส่วนภมูภิาคและนักศึกษา

             เทียบโอนหน่วยกิตทีสาขาวิทยบริการ ฯ   (ครงัท ี2)

จ. 3 ก.ค. 2560         ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่ผ่านดาวเทยีม

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ส. 17 ม.ิย. 2560  - จ. 19 ม.ิย. 2560   ลงทะเบยีนเรยีนนักศกึษาเก่าส่วนภูมภิาคทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ 

ศ. 23 ม.ิย. 2560  - ศ. 28 ก.ค. 2560   ลงทะเบยีนเรยีนนักศกึษาเก่าส่วนภูมภิาคทางไปรษณีย ์                                                     

พฤ.17 ส.ค. 2560  - พฤ.31 ส.ค. 2560   ลงทะเบยีนเรยีนนักศกึษาเก่า ภาค 1 ปีการศกึษา 2560

                                                           ทาง INTERNET

อ. 4 ก.ค. 2560  - จ. 25 ก.ย. 2560   บรรยายทางไกลผ่านดาวเทยีม

ส. 8 ก.ค. 2560  - อา. 15 ต.ค. 2560   บรรยายสรุปทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ 

ส. 29 ก.ค. 2560  - อา. 30 ก.ค. 2560   ลงทะเบยีนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูรอ้น / 2559

             ทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ

ส. 26 ส.ค. 2560  - อา. 27 ส.ค. 2560   

ส. 2 ก.ย. 2560  - อา. 3 ก.ย. 2560   

ส. 4 พ.ย. 2560  - อา. 5 พ.ย. 2560   

ส. 11 พ.ย. 2560  - อา. 12 พ.ย. 2560   

จ. 13 พ.ย. 2560                   วนัสาํเรจ็การศกึษาและปิดภาคเรยีน

โปรดทราบ

   ผู้สมคัรสามารถยืนใบสมคัรทางไปรษณีย์เฉพาะกรณีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ผู้สมคัรจะต้องส่ง       

ใบสมคัรพรอ้มหลกัฐานและเอกสารการสมคัรใหค้รบถว้น (ดูหน้า 2)

   หากผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือชําระเงินไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะตัด                

กระบวนวิชาท้ายขึนไปโดยลาํดบั เท่าจาํนวนเงินทีขาดหรือหากไม่ได้ส่งธนาณัติ มหาวิทยาลยัจะถือสิทธิไม่

พิจารณา และส่งใบสมคัรกลบัคืนผู้สมคัร 

* การสมคัรด้วยตนเองทีสาขาวิทยบริการ ฯ สมคัรได้ทงัประเภทไม่ใช้สิทธิและใช้สิทธิเทียบโอน *

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560

การรบัสมคัรและลงทะเบียนเรียนส่วนภมิูภาค

วนัสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดรูอ้น / 2559

วนัสอบไล่ของ ภาค 1 / 2560

}
}

การรบัสมคัรนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560



                            หน้า
- สารอธกิารบด ี                                                                                  
- ความเป็นมาของมหาวทิยาลยั    
-  สถานทจีําหน่ายใบสมคัร   
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ควบคู่กบับตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ

และใบเสรจ็รบัเงนิทุกครงัในการเขา้สอบ
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ทโีรงเรยีนซงึเป็นสถานทสีอบ ก่อนการสอบ 1 สปัดาห์
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อย่าใช้วฒิุการศึกษาปลอม

อย่าปลอมเเปลงเอกสาร - หลกัฐานซึงใช้ประกอบการสมคัร
 การรบัสมคัรบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลยัรามคําแหงนัน มหาวทิยาลยัจะส่งวุฒกิารศกึษาของ 

ผูส้มคัรทกุคนไปตรวจสอบยงัสถาบนัการศกึษาทอีอกหนงัสอืสาํคญัแสดงวฒุกิารศกึษาหรอืเอกสารฉบบันนั  

 หากตรวจสอบในภายหลังพบว่ามีการปลอมวุฒิการศึกษาหรือเอกสารหลักฐานการสมัคร 

มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและจะถูกดาํเนินคดตีามกฏหมาย 

 กรณีทผีู้สมคัรประสงค์ทจีะกลบัมาสมคัรใหม่ด้วยวุฒกิารศกึษาทถีูกต้อง จะไม่มสีทิธนํิาผลการสอบ

นันมาเทยีบโอนหน่วยกติแต่อยา่งใด
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ส่วนที 1

รายละเอียดเกียวกบัการสมคัรส่วนภมิูภาค

   เอกสารทใีชส้มคัรทางไปรษณีย์

   วธิกีารสมคัรเขา้เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละรายกระบวนวชิา

   เอกสารทใีชใ้นการสมคัร ณ สาขาวทิยบรกิาร ฯ

   ขนัตอนการสมคัรผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต

  คุณวฒุแิละคุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

   ขอ้ควรทราบเกยีวกบัคุณวุฒทิใีชส้มคัร

   การจาํแนกคุณวุฒขิองผูม้สีทิธสิมคัรเขา้เป็นนกัศกึษา

   หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ (ทุกคณะ)

   ตวัอย่างคาํนําหน้านาม ชอืยศในการเขยีนใบสมคัร (ม.ร.2)

  การเทยีบ  พ.ศ./ ค.ศ. และ CODE ศูนยส์อบส่วนภูมภิาค

  CODE รหสัสาขาวชิาคณะต่าง ๆ เขยีนลงในใบสมคัร (ม.ร.2) 

  การเขยีน ชอืตวั ชอืสกุล เป็นภาษาองักฤษ

  อตัราค่าธรรมเนียมการศกึษา  คา่ลงทะเบยีนเรยีน  และคา่บาํรุงการศกึษา

   ตวัอย่างการกรอกใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษา (ม.ร.2)

   ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษา

   ใบสงัสอืการสอน

   ตวัอย่างธนาณตัคิา่สมคัรและการจ่าหน้าซองจดหมายสาํหรบัผูส้มคัรทางไปรษณีย์

   แถบรหสักระบวนวชิาตามโปรแกรมการศกึษาและแบบลงทะเบยีนเรยีน

   ใบสมคัรสมาชกิ“ขา่วรามคาํแหง”  

   ตวัอย่างการระบายระเบยีนประวตันิักศกึษา (ม.ร.25)

   แบบทําบตัรประจําตวันักศกึษา

   ชอืย่อประเทศ 3 หลกั สาํหรบักรอกขอ้มลู เชอืชาต ิและ สญัชาติ

   สถานทรีบับตัรประจาํตวันกัศกึษาใหม่

     หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อสอบถาม ขอ้มลูต่าง ๆ
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เอกสารทีใช้สมคัรทางไปรษณีย์

(เฉพาะผูไ้ม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
(เอกสารข้อ 2-6 ใช้กระดาษขนาด A4)

  1. ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษาส่วนภมูภิาค (ม.ร.2)

  2. สําเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั

  3. สําเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาบตัรขา้ราชการ 4 ฉบบั

  4. ใบรบัรองแพทย ์1 ฉบบั (เฉพาะผูส้มคัรระดบัปรญิญาตร)ี

  5. สําเนาวุฒบิตัรทชีดัเจน  2 ชุด (ต้องระบสุาเหตุออกจากสถานศึกษาว่าจบหลกัสูตร

                หรือสาํเรจ็การศึกษาพร้อมระบวุนัทีจบการศึกษา)

  6. สําเนาหลกัฐานต่างๆ เพมิเตมิ (ตามแต่กรณ)ี โดยถ่ายสาํเนา 2 ฉบบั

             6.1 กรณีมกีารเปลยีนชอื สกุล คาํนําหน้านาม ยศ สมรส สนิสดุการสมรส ตอ้งแนบสาํเนาหนงัสอืรบัรอง

   คาํนําหน้านามใหเ้ท่ากบัจํานวนวุฒกิารศกึษาและเยบ็ตดิกนัเป็นชุด (ถา้ม)ี   

   6.2 กรณีผูส้มคัรในหลกัสตูรปรญิญาตรทีใีชวุ้ฒ ิม.3 หรอืเทยีบเท่า ตอ้งมหีนังสอืรบัรองการเป็นขา้ราชการ  

          พนกังาน หรอืลูกจา้งของรฐัจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้ากองหรอืเทยีบเทา่ขนึไปดว้ยโดยระบุ 

   จาํนวนปีททีาํงานใหช้ดัเจน

   6.3 กรณีใชค้าํนําหน้านามนอกเหนือจาก นาย,นาง,นางสาว 

  7. ส่งธนาณตั ิ(ธน.31) ชาํระคา่ธรรมเนียมการศกึษาจาํนวนรวมเงนิทงัสนิตาม แบบลงทะเบยีนเรยีน ฯ

          (ดูตารางจาํนวนเงนิคา่ธรรมเนียมระดบัปรญิญาตร ีหน้า 20 รายกระบวนวชิา หน้า 19)  

         8. ใบสงัสอืการสอน (หน้า 23) 

         9. ซองจดหมายจ่าหน้าซองถงึตวัผูส้มคัรปิดแสตมป์ 3 บาท 1 ซอง (ดตูวัอยา่งหน้า 24)

  10. แบบลงทะเบยีนเรยีนนักศกึษาใหม่สมคัรสอบสว่นภูมภิาค (หน้า 25)

  11. ใบสมคัรสมาชกิ “ขา่วรามคําแหง” (หน้า 27) กรอกขอ้ความดว้ยตวับรรจง

  12. ระเบยีนประวตันิกัศกึษาใหม่ (แผ่นระบายสมีว่งดูตวัอย่างหน้า 28)

  13. แบบทําบตัรประจําตวันกัศกึษาแบบ MASTER CARD  ตดิรูปสขีนาด 1 x 2 นิว ถ่ายหน้าตรง

   ไม่สวมแวน่ดําและถ่ายมาไม่เกนิ 6 เดอืน  (รายละเอยีดและแบบฟอรม์หน้า 29)                           

  14. บตัรประจําตวันกัศกึษาชวัคราวสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิตดิรปูขนาด 1 นิว (ดตูวัอยา่งหน้า 76)

        

               *  นักศึกษาทีย้ายโอนจากสถาบนัอดุมศึกษาอืน (กรณียงัไม่จบการศึกษาจากสถาบนัเดิม)     

          ให้ดาํเนินการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตรายกระบวนวิชาได้ทีสาขาวิทยบริการ ฯ  

                    เท่านันจะใช้เทียบโอนหน่วยกิตทางไปรษณียไ์ม่ได้

    
 ***หมายเหต ุ สาํเนาเอกสารทุกฉบบัให้รบัรองสาํเนาถกูต้องและลงชือผู้สมคัรกาํกบั

                   ก่อนปิดซองนําส่ง  กรณุาตรวจเอกสารให้ครบทุกข้อ
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วิธีการสมคัรเข้าเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา
1. การรบัสมคัรนักศึกษาใหม่ผู้ประสงคเ์รียนและสอบไล่ทีส่วนภมิูภาค มี 2 ประเภท คือ                            

 1.1 สมคัรเข้าเป็นนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี

      สาํหรบันักศกึษาชนัปรญิญาตร ีเปิดสอน 4 สาขา คอื

  คณะนิตศิาสตร ์   สาขาวชิานิตศิาสตร์

  คณะบรหิารธุรกจิ   สาขาวชิาการจดัการ

  คณะรฐัศาสตร ์   กลุ่มวชิาเอกบรหิารรฐักจิ

   คณะสอืสารมวลชน  สาขาวชิาสอืสารมวลชน

 1.2 สมคัรเข้าเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชา เพือเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี

2. การสมคัรและลงทะเบียนเรียน  มหาวิทยาลยักาํหนดวิธีดาํเนินการ 2 ประเภท คือ
 2.1 รบัสมคัรทางไปรษณีย ์(ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

  2.1.1 ผูส้มคัรต้องยนืใบสมคัรทางไปรษณียเ์ท่านนั ตงัแต่วนัท ี20 ม.ีค. 2560 - 23 ม.ิย. 2560 มหาวทิยาลยั 

จะเรมิจาํหน่ายใบสมคัรสว่นภูมภิาคทางไปรษณีย ์ ตงัแต่วนัท ี20 ม.ีค. 2560 - 16 ม.ิย. 2560  สงัซอืใบสมคัรและ

ส่งเอกสารการสมคัรทางไปรษณีย ์ถงึหวัหน้าฝ่ายรบัสมคัรและตรวจวุฒบิตัร ตู ้ปณ. 1011 ปณฝ. รามคําแหง กรุงเทพฯ  

10241 หรอื ดําเนินการดว้ยตนเองท ีหน่วยรบัสมคัร(ส่วนภมูภิาค) อาคาร สวป. ชนั 3 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  

แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ

  2.1.2 การลงทะเบยีนเรยีนตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเฉพาะกระบวนวชิาทกํีาหนดในแผนการศกึษาชนัปีท ี1     

ภาคเรยีนท ี1 ของคณะทผีูส้มคัรเลอืกเรยีนเท่านัน

  2.1.3 ตอ้งชําระเงนิค่าสมคัร ค่าลงทะเบยีนเรยีนและคา่ธรรมเนียมต่างๆ ตามทมีหาวทิยาลยักําหนดให้

ครบถว้นเป็นธนาณตัสิงัจา่ยในนาม มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปณ. รามคําแหง

  2.1.4 การสมคัรทางไปรษณีย ์ รบัสมคัรเฉพาะนักศึกษาทีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเมือสมคัรเป็น

นักศึกษาส่วนภมิูภาคแล้ว ต้องเข้าสอบทีศนูยส์อบส่วนภมิูภาคเท่านัน (39 ศนูยส์อบ) จะเข้ามาสอบทีส่วนกลาง   

ไม่ได้

  2.1.5 เปิดรบัผูส้มคัรเขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิาเพอืเตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาํหรบัผูม้วีฒุจิบ ชนั

มธัยมศกึษาตอนตน้ เป็นตน้ไป โดยเลอืกเรยีนกระบวนวชิาทเีปิดใหม้กีารสอบในภาคการศกึษานนั และนํากระบวนวชิา

ทสีอบไดน้ี ไปใชเ้ทยีบโอนหน่วยกติไดเ้มอืมคุีณสมบตัคิรบถว้นในการสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาชนัปรญิญาตร ีทงันีต้อง

ดาํเนินการสมคัรใหม่ โดยลาออกจากการสมคัรครงัแรก (รายกระบวนวชิา) และไปดาํเนินการเทยีบโอนวชิาทสีอบได้

โดยชาํระเงนิคา่เทยีบโอนตามอตัราทมีหาวทิยาลยักําหนด

 2.2  รบัสมคัรทีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

         2.2.1 รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ ทสีาขาวทิยบรกิารฯ 23 จงัหวดั คอื ปราจนีบุร ีอุทยัธานี นครศรธีรรมราช 

อํานาจเจรญิ แพร ่นครพนม  สุโขทยั ขอนแก่น ศรสีะเกษ ตรงั ลพบุร ีนครราชสมีา หนองบวัลําภู ชยัภูม ิเพชรบูรณ์ 

บุรรีมัย ์เชยีงราย กาญจนบุร ีเชยีงใหม ่สรุนิทร ์อุดรธานี พงังา สงขลา รบัสมคัรผูไ้มใ่ชส้ทิธเิทยีบโอนและใชส้ทิธิ

เทยีบโอน รวมทงัผูท้เีคยศกึษารายกระบวนวชิา ทปีจัจุบนัมคุีณสมบตัติามเกณฑก์ําหนดสําหรบัผูเ้ขา้ศกึษาระดบั

ปรญิญาตรี

  2.2.2  กาํหนดจําหน่ายใบสมคัรทสีาขาวทิยบรกิารฯ  วนัท ี20 ม.ีค. 2560  - 2 ก.ค. 2560  (เวน้วนัหยุด

เทศกาลสงกรานต)์ และ รบัสมคัรทสีาขาวทิยบรกิารฯ ครงัท ี1 วนัท ี2 - 5 ม.ิย. 2560  (ไมเ่วน้วนัหยุดราชการ) 

ครงัท ี2 วนัท ี28 ม.ิย. 2560 - 2 ก.ค. 2560 การสอบจะตอ้งเขา้สอบในส่วนภูมภิาคเฉพาะศนูยส์อบทแีจง้ไวต้อนสมคัร

เทา่นัน โดยจดัสอบเฉพาะวนัเสาร ์- อาทติย ์เป็นเวลา 2 สปัดาห ์(ในภาค 1/2560 กาํหนดสอบวนัท ี4 - 5 พ.ย. 2560 

และ 11 - 12 พ.ย. 2560)
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เอกสารทีใช้ในการสมคัร ณ สาขาวิทยบริการ ฯ
ผู้สมคัรทุกคนต้องเตรียมเอกสาร ต่อไปนี

            (ใช้กระดาษ ขนาด A 4 ทกุแผ่น)    
1. สําเนาหนังสอืสาํคญัแสดงคุณวุฒ ิถ่ายเอกสารขอ้ความชดัเจน 2 ฉบบั  ต้องระบุสาเหตุทีออกจากสถานศึกษาเพราะจบหลกัสูตร

      หรือสาํเรจ็การศึกษา และระบุวนัทีสาํเรจ็การศึกษา

2. สาํหรบัผู้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ให้สมคัรทีสาขาวิทยบริการ ฯ ห้ามสมคัรทางไปรษณีย์

   2.1 วฒุ ิปกศ.สูง, ปวส., ปวท., อนุปรญิญา , ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าขนึไปจากสถาบนัการศกึษาอนื ใหใ้ชส้าํเนาวฒุกิารศกึษา  

  จํานวน 4 ฉบบั 

    2.2 วฒุอินุปรญิญา หรอื ปรญิญา จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ใหใ้ชส้าํเนาปรญิญา หรอื สาํเนาใบรบัรองสภาฯ  จาํนวน 2 ฉบบั และ

  สาํเนา Transcript 2 ชุด

 2.3 นกัศกึษา 8 ปีสมคัรใหม่หรอืหมดสถานภาพ จากมหาวทิยาลยัรามคําแหง ใหใ้ชส้ําเนาวุฒกิารศกึษาเดมิ ทเีคยสมคัรเรยีนครงัแรก

  จํานวน 2 ฉบบั และสําเนา Transcript 2 ชุด

 2.4 ผูท้เีคยศกึษาเป็นรายกระบวนวชิาใชส้ําเนาวุฒกิารศกึษาเทยีบเท่ามธัยมศกึษาตอนปลายขนึไป จาํนวน 2 ฉบบั และ 

  สาํเนา Transcript 2 ชุด (ดรูายละเอยีดหน้า 14)

3. สําเนาหลกัฐานต่างๆ เพมิเตมิ (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสาํเนา 2 ฉบบั

 3.1 กรณีมกีารเปลยีนชอื สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สนิสุดการสมรส ตอ้งแนบสาํเนาหนังสอืรบัรองคาํนําหน้านามใหเ้ท่ากบั

  จํานวนวุฒกิารศกึษาและเยบ็ตดิกนัเป็นชุด (ถา้ม)ี

     3.2 กรณีผูส้มคัรในหลกัสูตรปรญิญาตรทีใีชวุ้ฒ ิม.3 หรอืเทยีบเท่า ตอ้งมหีนังสอืรบัรองการเป็นขา้ราชการ พนักงาน หรอืลกูจา้งของรฐั 

  จากผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้ากองหรอืเทยีบเท่าขนึไปดว้ย โดยระบุจาํนวนปีททีํางานใหช้ดัเจน

 3.3 กรณีใชค้าํนําหน้านามนอกเหนือจาก นาย,นาง,นางสาว

4. สําเนาทะเบยีนบา้น จํานวน 1 ฉบบั 

5. สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 4 ฉบบั 

6.   ใบรบัรองแพทย ์1 ฉบบั (เฉพาะผูส้มคัรระดบัปรญิญาตร)ี

7.   ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนักศกึษา (ม.ร.2) ตดิรูปส ีขนาด 2 นิว จาํนวน 1 รูป  ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน 

 (ม.ร.2 อยูร่ะหว่างหน้า 22 - 23)

8. ใบสงัสอืการสอน (หน้า 23)

9.   แถบรหสักระบวนวชิาตามโปรแกรมการศกึษาและแบบลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่ (หน้า 25)

10. ใบสมคัรสมาชกิ “ขา่วรามคาํแหง” (หน้า 27) กรอกขอ้ความดว้ยอกัษรตวับรรจง

11.  ระเบยีนประวตันิกัศกึษา (แผ่นระบายสมี่วงดตูวัอยา่งหน้า 28)

12. แบบทําบตัรประจาํตวันักศกึษาแบบ MASTER CARD  ตดิรูปสขีนาด 2 นิว (ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน) จาํนวน 1 รูป 

 (แบบฟอรม์อยู่หน้า 29)

13. แบบประจาํตวันักศกึษาชวัคราวสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิตอ้งตดิรูป 1 นิว (ดตูวัอย่างหน้า 76)

  (ไม่อนุญาตให้ใช้สาํเนาสมดุรายงานผลการเรียนหรือหนังสือรบัรองว่ากาํลงัศึกษาอยู่ระดบัชนัใดๆ 

ต้องใช้เอกสารระบุว่า สาํเรจ็ระดบัชนัใด เช่น จบหลกัสตูรการศึกษาภาคบงัคบัหรือจบหลกักสูตรการศึกษา

ขนัพืนฐาน เป็นต้น)

นักศึกษาซึงย้ายโอนจากสถาบนัอดุมศึกษาอืน (กรณียงัไม่จบการศึกษาจากสถาบนัเดิม)

(ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตสมคัรทางไปรษณียไ์ม่ได้)
คณุสมบติั   - เคยเป็นนกัศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาอนื (ระดบัปรญิญาตร)ี แต่ไม่ประสงคจ์ะเรยีนทสีถาบนัเดมิ

     - ต้องลาออกจากสถาบนัเดมิ (กรณียงัมสีถานภาพอยู)่ ก่อนมาดําเนินการสมคัร

     - การโอนหน่วยกติพจิารณาจากใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์คีณะกําหนด   

เอกสารการสมคัร เอกสารทใีชส้มคัร ตาม ขอ้ 1 - 13 ยกเวน้ขอ้ 2.1 - 2.4 และ 3.2

      เอกสารเพมิ - ใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) พรอ้มถ่ายสาํเนา 1 ฉบบั

                                          - คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 1 ชุด

ติดต่อสอบถามเพิมเติมที ฝ่ายรบัสมคัรและตรวจสอบวฒิุบตัร อาคาร สวป. ชนั 3   โทร 02-310-8624, 02-310-8000 ต่อ 4834  
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ขนัตอนการสมคัรผา่นทางอินเทอรเ์น็ต

  

 คาํแนะนํา  ผูส้มคัรตอ้งรบัทราบและยอมรบัพรอ้มทงัปฏบิตัติามประกาศของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง                                                            

                 เรอืง การสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ส่วนภมูภิาคผ่านทางอนิเทอร์เน็ต ก่อนดําเนินการสมคัร     

                 ตามขนัตอน ดงันี   

 ขนัตอนที 1 พมิพข์อ้มลูการสมคัรผ่านทางอนิเทอร์เน็ต (ม.ร. 2/I) ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ ผูส้มคัรจะไดร้บั Username และ Password  

    เพอืใชใ้นการเขา้สูร่ะบบการลงทะเบยีนเรยีน การชาํระเงนิและตรวจสอบสถานะการสมคัรเป็นนักศกึษา

 ขนัตอนที 2 การลงทะเบยีนเรยีนผูส้มคัรตอ้งเลอืกกระบวนวชิาทเีปิดสอน ตามหลกัสูตรของคณะทปีระสงคจ์ะเขา้ศกึษาโดย  

    ตรวจสอบวนัและเวลาสอบ ไมใ่หซ้ําซ้อนกนั

 ขนัตอนที 3 ชําระเงนิ ค่าธรรมเนียมการศกึษา ค่าลงทะเบยีนเรยีน คา่บํารุงการศกึษา

    วิธีการชาํระเงิน : มหาวทิยาลยักําหนดวธิกีารชําระเงนิคา่ธรรมเนียมการสมคัรและลงทะเบยีนโดยให้

    ผูส้มคัรชําระเงนิสดผา่นเคาน์เตอรธ์นาคารไทยพาณชิย์ (ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท)     

    โดยจะต้องชาํระเงนิภายใน 3 วนัทาํการ นบัจากวนัทดํีาเนินการขนัตอนท ี2 (ลงทะเบยีนเรยีน) แลว้เสรจ็

 ขนัตอนที 4 ตรวจสอบสถานะการสมคัร ประกอบดว้ยขอ้มลูการลงทะเบยีนเรยีน เอกสารหลกัฐานการสมคัรการรบัใบเสรจ็รบัเงนิ

 ขนัตอนที 5 ส่งสาํเนาเอกสารหลกัฐานการสมคัรผ่านทางไปรษณีย ์จ่าหน้าซอง ถงึ “หวัหน้าฝา่ยรบัสมคัรและตรวจสอบวุฒบิตัร”  

     ตู ้ปณ. 1011 ปณฝ. รามคาํแหง กรุงเทพฯ 10241  (ดา้นล่างซา้ยของซอง) ระบุคณะทสีมคัรหรอืสมคัรแบบPre-Degree  

    โดยผูส้มคัรจะต้องส่งเอกสารทางไปรษณียภ์ายใน 5 วนัทําการ นับจากวนัทดํีาเนินการขนัตอนท ี3    

    (ชําระเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษา ค่าลงทะเบยีนเรยีน ค่าบาํรงุการศกึษา) แลว้เสรจ็

 ประกอบด้วย  5.1 ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนักศกึษา (ม.ร.2) พรอ้มลงชอืผูส้มคัร จํานวน 1 ฉบบั

    5.2 สาํเนาวุฒบิตัรทถีูกตอ้งสมบูรณ์ ระบุวนัสําเรจ็การศกึษา ถ่ายสําเนาดา้นหน้า – ดา้นหลงั ใหช้ดัเจน จาํนวน 2 ฉบบั

    5.3 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน จํานวน 2 ฉบบั   

    5.4 สาํเนาทะเบยีนบา้นทมี ีชอื – นามสกุล ผูส้มคัร จาํนวน 2 ฉบบั 

    5.5 กรณเีปลยีนชอื -  นามสกุล คาํนําหน้านาม  ใหแ้นบสําเนาใบเปลยีนชอื – นามสกุล หรอื เอกสารอนืทใีชแ้ทน   

     จาํนวน 2 ฉบบั

    5.6 กรณเีป็นพระภกิษุ สามเณร ใหส้่งสาํเนาใบสุทธ ิหน้า 2,3,4,5 หรอืในกรณีทไีมม่ใีบสุทธใิหแ้นบใบรบัรอง  

     การอุปสมบทแทน จํานวน 2 ฉบบั      

    5.7 กรณผีูส้มคัรพกิารใหส้ง่สาํเนาบตัรประจาํตวัคนพกิาร จํานวน 2 ฉบบั

    5.8 รูปถ่ายสขีนาด 2 นิว 1 รูป และ ขนาด 1 นิว 1 รูป เขยีนชอื – นามสกุล ดา้นหลงัรูปถ่าย 

    5.9 ใบรบัรองแพทย ์จํานวน 1 ฉบบั

    5.10 สําเนาใบแจง้การชาํระเงนิ จํานวน 1 ฉบบั (ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย)์

    5.11 ซองจดหมายขนาดมาตรฐานจ่าหน้าซองถงึตวัผูส้มคัรปิดแสตมป์ 3 บาท 1 ซอง

    สาํเนาเอกสารทุกฉบบัทีนํามาสมคัร ให้ลงนามรบัรองสาํเนาถกูต้องด้วย     

 ขนัตอนที 6 มหาวทิยาลยัตรวจสอบการสมคัรและออกรหสัประจาํตวันักศกึษา

    6.1  มหาวทิยาลยัจะออกรหสัประจาํตวันักศกึษาใหก้รณตีรวจสอบการชําระเงนิถูกตอ้งครบถว้นแลว้

    6.2  มหาวทิยาลยัจะถอืการสมคัรเป็นโมฆะ กรณีการสมคัรขาดคุณสมบตัหิรอืเอกสารไมค่รบถว้น และจะไมค่นืเงนิที

     ชาํระไวแ้ลว้ทงัสนิ

    6.3 มหาวทิยาลยัจะแจง้ผลการรบัสมคัรทางหน้าเวบ็ไซต ์www.iregis2.ru.ac.th หลงัจากไดร้บัเอกสารทางไปรษณีย์แล้ว

     15 วนัทําการ (ตรวจสอบสถานะการสมคัรไดใ้นขนัตอนท ี4)

 ขนัตอนที 7 การรบับตัรประจาํตวันักศกึษาและใบเสรจ็รบัเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีน ใหน้ักศกึษาตดิต่อขอรบับตัรประจําตวันกัศกึษา 

    ดว้ยตนเอง หลงัจาก 60 วนัทําการ นับจากวนัทมีหาวทิยาลยัประกาศกาํหนดใหส้นิสดุการรบัสมคัรทางอนิเทอรเ์น็ต

    7.1  ตดิต่อขอรบับตัรประจําตวันกัศกึษาไดท้ ีธนาคารไทยพาณิชย ์สถานทตีงั ณ จงัหวดัทผีูส้มคัรเลอืกเป็นศูนยส์อบ

     (สามารถดูสถานทตีงัและหมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อไดจ้าก หน้า 31 - 32) 

     เอกสารทีใช้ในการรบับตัรประจาํตวันักศึกษา : บตัรประจําตวัประชาชนฉบบัจรงิ, สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 

     2 ฉบบั, หลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีน (ใบเสรจ็รบัเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีน จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง)

    7.2 หลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีน (ใบเสรจ็รบัเงนิฯ) มหาวทิยาลยัจะจดัส่งใหท้างไปรษณีย์
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ผู้สมคัรเข้าเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีต้องมีคณุวฒิุและคณุสมบติั   ดงันี

 1. จบหลกัสตูรการศกึษาขนัพนืฐานหรอืมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่าขนึไป (ม.ศ.5,ม.6) หรอื                      

 2.  เป็นข้าราชการซึงมีตําแหน่งและเงนิเดือน ตงัแต่ระดบั 2 หรือเทียบเท่าขนึไปและจบหลกัสูตร    

การศกึษาภาคบงัคบั หรอืมธัยมศกึษาตอนตน้ หรอืเทยีบเทา่ขนึไป (ม.3, ม.ศ.3 หรอื ม.6 เดมิ) หรอื

 3. เป็นหรอืเคยเป็นขา้ราชการ  พนกังานรฐัวสิาหกจิ  หรอืลูกจา้งของรฐั  ซงึไดป้ฏบิตังิานมาแลว้

รวมกนัไมน้่อยกว่า 5 ปี และจบหลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนตน้  หรอืเทยีบเท่า หรอื

 4. เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิรฐัสภา สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร สมาชกิสภาจงัหวดั 

สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั สมาชกิสภาเขต สมาชกิสภาเมอืงพทัยา สมาชกิสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาตําบล สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบล กํานัน ผูใ้หญ่บา้นหรอืกรรมการสุขาภบิาล  

ทงันีต้องจบหลกัสูตรมธัยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ

 5. เป็นผูซ้งึสภามหาวทิยาลยัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรใหร้บัเขา้ศกึษาได้

  * กรณทีมีคุีณวุฒสิงูกว่ามธัยมศกึษาตอนปลายขนึไปจะไดร้บัการเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติโดย

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการประจําคณะกําหนด

 * สําหรบัผู้ทีใช้คุณวุฒิจากต่างประเทศทุกระดบัจะต้องนําหนังสือรบัรองการเทียบความรู้

จากกระทรวงศึกษาธิการแล้วแต่กรณียืนในวนัสมคัรด้วย

 * กรณทีเีป็นนักศกึษาซงึถูกลงโทษทางวนิัย ถูกสงัลบชอืออกจากทะเบยีนนักศกึษา หากประสงค ์

จะมาสมคัรใหม่ใหป้ฏบิตัติามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงว่าดว้ยวนิัยนักศกึษาพ.ศ.2522 ขอ้ 11

(อ่านรายอะเอียดเพิมเติม ส่วนที 4 ภาคผนวก)

สาํหรบัผู้สมคัรเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพือเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี

คณุสมบติัของผู้สมคัร
         1. ตอ้งเป็นขา้ราชการ  ลูกจา้ง  หรอืพนกังานสว่นราชการ  องคก์ารรฐัวสิาหกจิ หรอื

         2.  เป็นพนกังานของหน่วยงานเอกชนทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงเหน็สมควร หรอื

         3.  เป็นบุคคลทมีหาวทิยาลยัพจิารณาแลว้ เหน็สมควรใหเ้ขา้ศกึษาได ้จบมธัยมศกึษาตอนตน้ 

    ขนึไป

         * หลกัฐานการสมคัรเหมอืนขอ้ความหน้า 4  ยกเวน้ขอ้ 2 ,ขอ้ 3.2 และขอ้ 6 
                                             

คณุวฒิุและคณุสมบติัของผูส้มคัรเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี
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  หนงัสอืสาํคญัแสดงคุณวุฒติอ้งเป็นวุฒทิกีระทรวงศกึษาธกิารหรอืหน่วยงานราชการรบัรองวทิยฐานะ 

และต้องระบวุนัสาํเรจ็การศึกษา ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี

  1.  วฒุ ิม.6 หรอืเทยีบเท่า ใหถ่้ายสาํเนาหนังสอืสาํคญัแสดงคณุวฒุ ิ(ร.บ.1 หรอื ปพ.1 ) หรอื

ประกาศนยีบตัร  จาํนวน  2  ฉบบั  (หากใช้หนังสือรบัรองการศึกษาจะต้องระบุวนัสาํเรจ็การศึกษาด้วย)

  2. วฒุ ิปกศ.สูง หรอื ปวส. หรอื ปวท. หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า หรอืปรญิญาตรขีนึไปจาก 

สถาบนัการศกึษาอนื ใหถ้่ายสาํเนาวุฒกิารศกึษา  จาํนวน  4  ฉบบั

  3.  วุฒอินุปรญิญาหรอืปริญญาตรีจากมหาวทิยาลยัรามคําแหงให้ถ่ายสําเนาอนุปริญญา หรอื

ใบรบัรองสภาฯ จํานวน 2 ฉบบั และ Transcript 2 ฉบบั เพอืใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิต หรือ     

ใช ้Transcript ทจีบการศกึษาเป็นหลกัฐานการสมคัรอย่างเดยีว ใหถ่้ายสาํเนา 4 ฉบบั

  4. นกัศกึษา 8 ปีสมคัรใหมห่รอืนกัศกึษาทหีมดสถานภาพการเป็นนกัศกึษา (เพราะไมไ่ดล้งทะเบยีนเรยีน

ตดิต่อกนั 2 ภาคเรยีนปกต)ิ  และขอใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ ตอ้งถ่ายสาํเนาวฒิุการศึกษาเดิมเหมอืนสมคัร 

ครงัแรก โดยนําหลกัฐานยืนใหม่จาํนวน  2  ฉบบั  และสาํเนา Transcript (ไม่จบ) อีก 2 ฉบบั  

    5. กรณใีชวุ้ฒกิารศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้หรอืเทยีบเท่า ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาระดบั

หวัหน้ากองหรอืเทยีบเทา่ขนึไป  รบัรองการเป็นขา้ราชการตงัแต่ระดบั 2 ขนึไป หรอืเป็น หรอืเคยเป็นขา้ราชการ

พนักงานรฐัวสิาหกจิ หรอืลกูจา้งของรฐัซงึไดป้ฏบิตังิานมาแลว้ไมน้่อยกว่า 5 ปี หรอืเป็น หรอืเคยเป็น

สมาชกิรฐัสภา สมาชกิสภา กทม. (หรอืกรรมการสขุาภบิาล) กํานนั ผูใ้หญบ่า้นฯลฯ  ถ่ายสาํเนาวุฒกิารศกึษา

และหนังสอืรบัรองอยา่งละ 2 ฉบบั

  6. กรณีชอื - นามสกุล คาํนําหน้านาม วนั เดอืน ปีเกดิ ในวฒุกิารศกึษาไม่ตรงกบับตัรประชาชน 

ให้แนบเอกสารแสดงการเปลียนแปลง เช่น ใบเปลยีนชอื - นามสกุล ใบทะเบยีนสมรสหรอืใบหย่า 

เยบ็ติดกบัสาํเนาวฒิุการศึกษาทุกฉบบั มิฉะนันจะไม่รบัสมคัรเพราะถือว่ามิใช่บุคคลคนเดียวกนั

  7. กรณเีป็นวุฒต่ิางประเทศทกุระดบัจะต้องมีสาํเนาใบเทียบระดบัความรูเ้ยบ็ติดกบัสาํเนาวฒิุบตัร

จาํนวน  2 ฉบบั และให้เขียนทีอยูข่องสถานศึกษาทีออกวฒิุการศึกษานัน ไวด้้านหลงัแผน่วฒิุการศึกษา

ทียืนนันด้วย

ข้อควรทราบเกียวกบัคณุวฒิุทีใช้สมคัร

    

               

ถ้าเอกสารไม่เป็นไปตามทีระบุไว้ข้างต้น  หากตรวจพบในภายหลงั

 จะดาํเนินการถอนสถานภาพนักศึกษา  และให้ผลสอบทีผ่านมาเป็นโมฆะ

สาํเนาเอกสารทุกฉบบั  ใช้ขนาดกระดาษ A4
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 1. วฒิุทีเทียบเท่าปริญญา (ใช้สิทธิสมคัรประเภทเทียบโอนหน่วยกิตได้)

   (1)  ปรญิญาต่างๆ ของมหาวทิยาลยัทุกแหง่ในประเทศไทย ปรญิญาทกุสาขาวชิา ในวทิยาลยั มหาวทิยาลยั

     หรอืจากสถาบนัการศกึษาทงัของรฐัและเอกชนซงึทางการรบัรองหลกัสตูรการศกึษาแลว้

     (2)  ปรญิญาทุกสาขาวชิาจากวทิยาลยั หรอืมหาวทิยาลยัต่างประเทศทเีชอืถอืได้

      (3)  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรจ์ากวทิยาลยัพยาบาลกรมตํารวจ

      (4)  ประกาศนียบตัรวชิาพยาบาลศาสตรแ์ละผดงุครรภช์นัสูง พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ. 5 หลกัสูตร 4 ปี 

           จากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ดงันี

            - วทิยาลยัพยาบาลกรุงเทพ      - วทิยาลยัพยาบาลศรมีหาสารคาม

              - วทิยาลยัพยาบาลชลบุร ี      - วทิยาลยัพยาบาลสงขลา

              - วทิยาลยัพยาบาลนครราชสมีา     - วทิยาลยัพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์อุบลราชธานี

              - วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุร ี  - วทิยาลยัพยาบาลสระบุรี

              - วทิยาลยัพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก  - วทิยาลยัพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ นครสวรรค์

              - วทิยาลยัพยาบาลราชบุร ี      - วทิยาลยัพยาบาลอุตรดติถ์

              - วทิยาลยัพยาบาลลาํปาง 

    (5)  ประกาศนียบตัรพยาบาลอนามยัและผดุงครรภ ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หรอื ม.8 หลกัสูตร 3 1/2 ปี 

     จากวทิยาลยัพยาบาลวชริพยาบาล (พ.ศ. 2517-2520)

     (6)  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตรพ์นืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หรอื ม.6 (ปจัจุบนั) หลกัสูตร 4 ปี 

    จากวทิยาลยัพยาบาลเกอืการณุย ์(พ.ศ. 2526 เป็นตน้ไป)

      (7)  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพยาบาลศาสตร ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หรอื ม.6 (ปจัจุบนั) หลกัสูตร 4 ปี จาก

    โรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามยั กรมแพทยท์หารเรอืและวทิยาลยัพยาบาลกรมแพทย์ทหารบก

      (8)  ประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หรอื ม.6 (ปจัจุบนั) หลกัสตูร 3 1/2 ปี 

    จากโรงเรยีนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย ์ทหารอากาศ

     (9)  ประกาศนียบตัรนักเรยีนเดนิเรอืพาณิชย ์สาขาวชิาเดนิเรอืจากศูนยฝึ์กพาณิชย์นาวกีรมเจา้ท่า

    (10) ประกาศนียบตัรครเูทคนิคชนัสงู (ปทส.)

      (11) หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการท่องเทยีวและการโรงแรมจากมหาวทิยาลยันานาชาต ิ

    แสตมฟอรด์ (ปจัจุบนัวทิยาลยันานาชาตซิลิเลอร ์- แสตมฟอรด์)

      (12) หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (ต่อเนือง 2 ปี) จากวทิยาลยัโปลเีทคนิคภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

      (13) หลกัสตูรศลิปศาสตรบ์ณัฑติ สาขาภาษาองักฤษธุรกจิ วทิยาลยัเซนต์เทเรซาอนิต ิ(พ.ศ. 2544 เป็นตน้ไป)

      (14) เปรยีญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9)

      (15) ประกาศนียบตัรอภธิรรมบณัฑติ

 2. วฒิุทีเทียบเท่าอนุปริญญา (ใช้สิทธิสมคัรประเภทเทียบโอนหน่วยกิตได้)

  (1)  อนุปรญิญาทุกสาขาวชิาในวทิยาลยั มหาวทิยาลยั หรอืจากสถาบนัการศกึษาทงัของรฐัและเอกชน 

    ซงึทางการรบัรองหลกัสูตรการศกึษาแลว้

  (2)  อนุปรญิญาทุกสาขาวชิาจากวทิยาลยั หรอืมหาวทิยาลยัต่างประเทศทเีชอืถอืได้

  (3)  ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสูง (ปวส.) แผนกต่างๆ

  (4)  ประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิค (ปวท.)

  (5)  ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม (ป.ม.)

  (6)  ประกาศนียบตัรวชิาการศกึษาชนัสูง (ป.กศ. ชนัสูง)

  (7)  ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม (วชิาชุด) หรอืพเิศษมธัยม (พ.ม.) (พนืความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3)

  (8)   ประกาศนียบตัรนาฏศลิปชนัสงูปีท ี2

การจาํแนกคณุวฒิุของผูมี้สิทธิสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา
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วฒิุทีเทียบเท่าอนุปริญญา  (ต่อ)     

  (9)   ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยม การช่าง (ป.ม.ช.)

     (10)  ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยมอาชวีศกึษา

     (11)  ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยมการเรอืน

     (12)  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรวชิาการป่าไม ้(บางหลกัสตูร)

      (13)  ประกาศนียบตัรวชิาการชลประทาน

      (14)  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรวชิาครพูยาบาล

      (15)  ประกาศนียบตัรประโยคครูพเิศษมธัยมชา่ง (พ.ม.ช.)

      (16)  ประกาศนียบตัรพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั พนืความรูเ้ดมิ ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3 หลกัสูตร 3 ปี 

    จากสถาบนัการศกึษาสงักดักระทรวงสาธารณสขุ ดงันี

    -  วทิยาลยัพยาบาลกรุงเทพ          -  วทิยาลยัพยาบาลสงขลา

    -  วทิยาลยัพยาบาลพทุธชนิราช พษิณุโลก    -  วทิยาลยัพยาบาลสวรรคป์ระชารกัษ์ นครสวรรค์

    -  วทิยาลยัพยาบาลนครราชสมีา      -  วทิยาลยัพยาบาลสรรพสทิธปิระสงค ์อุบลราชธานี

    -  วทิยาลยัพยาบาลพระปกเกลา้ จนัทบุรี

    (17) ประกาศนียบตัรพยาบาลอนามยัและผดุงครรภ ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หลกัสูตร 3 1/2 ปี จากสถาบนั 

    การศกึษาสงักดักระทรวงสาธารณสุข ตามขอ้ (16)

     (18) ประกาศนียบตัรพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั พนืความรูเ้ดมิ ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3 หลกัสูตร 4 ปี จาก 

    วทิยาลยัพยาบาลวชริพยาบาล (พ.ศ. 2501-2517) และวทิยาลยัพยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517-2518)

     (19) ประกาศนียบตัรพยาบาลอนามยัและผดุงครรภ ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หลกัสูตร 3 1/2 ปี จาก 

    วทิยาลยัพยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517-2520) และวทิยาลยัพยาบาลเกอืการุณย ์(พ.ศ. 2521-2526)

  (20) ประกาศนียบตัรวชิาการพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั พนืความรู ้ม.ศ.3 หลกัสตูร 3 1/2 ปี 

    จากโรงเรยีนเสนารกัษ์กรมแพทยท์หารบก

      (21) ประกาศนียบตัรหลกัสตูรพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั พนืความรู ้ม.ศ.5 หรอื ม.6 (ปจัจุบนั) หลกัสตูร 

    3 1/2 ปี จากโรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภแ์ละอนามยั กรมแพทยท์หารเรอื

     (22) ประกาศนียบตัรชา่งตร ีกรมโยธาธกิาร (พ.ศ. 2492-2520)

      (23)  ประกาศนียบตัรชา่งตร ีกรมทดีนิ

      (24)  ประกาศนียบตัรวชิาการหนังสอืพมิพ ์จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

    (เฉพาะผูม้พีนืความรูม้ธัยมศกึษาตอนปลาย)

     (25) ประกาศนียบตัรวชิาสตัวแพทย ์จากโรงเรยีนสตัวแพทย ์กรมปศุสตัว ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  (26) ประกาศนียบตัรเจา้พนกังานสาธราณสุข (พนักงานอนามยั) จากวทิยาลยัการสาธารณสุข

  (27) ประกาศนียบตัรชนัสงูวชิาพยาบาลและอนามยั (ม.ศ.5 + 3 ปี จากวทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย)

      (28) ประกาศนียบตัรวชิาการพยาบาลจติเวชและผดุงครรภ์ จากวทิยาลยัพยาบาลศรธีญัญา กรมการแพทย์

    กระทรวงสาธารณสุขและหลกัสตูรซงึผูส้าํเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาปีท ี5 (ม.ศ.5) หรอืมธัยมศกึษา

    ปีท ี6 (ม.6) มรีะยะศกึษา 2 ปี รวม 7 หลกัสตูรคอื  

        1. หลกัสตูรพนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

    2.  หลกัสตูรพนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(รงัสเีทคนิค) คณะแพทยศาสตรศ์ริริาชพยาบาล

    3.  หลกัสตูรพนกังานวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์(รงัสเีทคนิค) คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิดี

    4.  หลกัสตูรเจา้หน้าทวีทิยาศาสตรก์ารแพทย ์คณะแพทยศาสตร ์โรงพยาบาลรามาธบิดี

    5.  หลกัสตูรเจา้หน้าทวีทิยาศาสตรก์ารแพทย ์คณะเทคนิคการแพทย์

    6.  หลกัสตูรพยาบาลและผดงุครรภร์ะดบัตน้ คณะแพทยศาสตร์

    7.  หลกัสตูรช่างอุปกรณ์การแพทย ์สถาบนัวจิยัและพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
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วฒิุทีเทียบเท่าอนุปริญญา  (ต่อ)
  (29)   จากสถาบนัการบนิพลเรอืน

    1.  หลกัสูตรวชิาบาํรุงรกัษาอากาศยาน Aircraft Maintenance (AM)

    2.  หลกัสตูรวชิาบํารุงรกัษาเครอืงสอืสาร Communication Maintenance (CM) 

    3.  หลกัสตูรบํารงุรกัษาเครอืงวดัประกอบการบนิ Aircarft Maintenance - Aircarft Instruments

    4.  หลกัสตูรวชิาช่างเครอืงวดัประกอบการบนิ (Civil Avition Traning Center ) พ.ศ. 2546   

     นอกนันตํากว่าอนุปรญิญา      

    5.  หลกัสูตรวชิาเทคโนโลยอีากาศยาน Aircraft Technology (AT) หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2555             

      (30)   จากโรงเรยีนจา่อากาศ

    1.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร ์ระดบัตน้ (หลกัสตูรใหม ่พ.ศ. 2537)

    2.  หลกัสตูรโรงเรยีนจ่าอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยทุธศกึษาทหารอากาศหลกัสตูร 2 ปี

      (31)   จากกรมแพทยท์หารเรอื หลกัสูตรประกาศนียบตัรพยาบาลศาสตร์ระดบัตน้

      (32)   ประกาศนียบตัรวชิาการโรงแรมและการทอ่งเทยีวชนัสงูของสถาบนัฝึกอบรมวชิาการโรงแรมและ

    การทอ่งเทยีว (สวท.)

      (33)   ประกาศนียบตัรโรงเรยีนช่างทนัตกรรม คณะทนัตแพทยศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัมหดิล                    

      (34)   ประกาศนียบตัรโสตทศันศกึษาทางการแพทย ์ฉบบัปรบัปรงุ พ.ศ. 2547

      (35)   ประกาศนียบตัรเวชระเบยีน ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2547

      (36)   ประกาศนียบตัรวทิยาศาสตร์การแพทย ์(พยาธวิทิยาคลนิิก) ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2547 

  (37) ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสูงเวชกจิฉุกเฉิน โรงเรยีนพยาบาล กองการศกึษากรมแพทยท์หารเรอื

 3. วฒิุหลกัสตูรการศึกษาขนัพืนฐานเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย(ม.6) หรือประโยคมธัยมศึกษา

ตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือ ประโยคเตรียมอดุมศึกษา (ม.8) และสูงกว่า แต่ตาํกว่าอนุปริญญา

  (1)  ประกาศนียบตัรประโยคอาชวีศกึษาชนัสงูทุกแผนก  

      (2)  ประกาศนียบตัร ประโยคการเรอืนชนัสูง

  (3)  ประกาศนียบตัรโรงเรยีนวศิวกรรมรถไฟหลกัสตูร 3 ปี ทุกแผนก

   (4)   ประกาศนียบตัรโรงเรยีนเตรยีมทหาร หลกัสตูร 2 ปี

   (5)   ประกาศนียบตัรจ่าอากาศ (ชา่งเครอืงชนัหนึง) หลกัสตูร 3 ปี (พ.ศ. 2496-2507)

   (6)   ประกาศนียบตัร เตรยีมปีท ี2 แผนกต่างๆ ดงันี

                  - เตรยีมปรญิญาแหง่จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั      - เตรยีมปีท ี2 จากโรงเรยีนเตรยีมนายเรอื

              - เตรยีมปีท ี2 จากโรงเรยีนเตรยีมนายรอ้ย   - เตรยีมปีท ี2 จากโรงเรยีนเตรยีมวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

              - เตรยีมปรญิญาแหง่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรแ์ละการเมอืง

   (7)  ประกาศนียบตัรประโยคศลิปศกึษาชนักลาง หรอื ชนัปีท ี3 จากโรงเรยีนช่างศลิป กรมศลิปากร

       (8)  ประกาศนียบตัรนาฏศลิปชนักลางปีท ี3

       (9)  ประกาศนียบตัรมธัยมศกึษา (ม.8 วสิามญั) แผนกต่างๆ ดงันี

              - แผนกพณิชยการ  - แผนกการเรอืน  - แผนกช่างกล  - แผนกภาษา  - แผนกช่างสตรี

      (10) ประกาศนียบตัรโรงเรยีนช่างฝีมอืทหาร หลกัสูตร 3 ปี

      (11) ประกาศนียบตัรวชิาพยาบาลหลกัสตูร 3,4 ปี (และมพีนืความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3) จาก โรงเรยีนพยาบาล 

    กรมยุทธศกึษาทหารเรอื กรมยทุธศกึษาทหารอากาศ

      (12) วุฒเิดมิ ม.6 (เดมิ) + ประกาศนียบตัรวชิาการหนงัสอืพมิพ ์(3 ปี) ของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์

      (13) ประกาศนียบตัรประโยควชิาชพี (ปวช.) ทุกแผนก

          (14) ประกาศนียบตัรโรงเรยีนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (หลกัสตูร 3 ปี)

      (15) ประกาศนียบตัรวชิาสอืสารประเภทอเีลคโทรนิคส ์(หลกัสูตร 3 ปี)

      (16) ประกาศนียบตัรพเิศษวชิาการศกึษา (พ.กศ.) และมพีนืฐานความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3
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วฒิุทีเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)
          (17) ประกาศนียบตัรประโยคครูพเิศษประถม (พ.ป.) และมพีนืฐานความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3

  (18) ประกาศนียบตัรประโยคครูมธัยมกสกิรรม (เกณฑ์อนุมตั ิก.ร.พ.เดมิ)

      (19) ประกาศนียบตัรประโยคครูประถมสามญั (ตวัประโยคตงัแต่ พ.ศ. 2472 เป็นตน้มา)

      (20) ประกาศนียบตัรวชิาการศกึษา (ป.กศ.)

      (21) ประกาศนียบตัรประโยคครูประถมการช่าง (ปปช.)

      (22) ประกาศนียบตัรประโยคครูการเรอืน

      (23) ประกาศนียบตัรประโยคครูอนุบาล (ประกาศนียบตัรครอูนุบาลใหม่) หลกัสตูร 3 ปี

      (24) ประกาศนียบตัรพลศกึษาโท (ตามหลกัสตูร พ.ศ. 2493)

      (25) ประโยคครปูระถมเกษตรกรรม (ป.ป.ก.)

      (26) ประกาศนียบตัร International Baccalaureate หลกัสูตร 2 ปี

      (27) ประกาศนียบตัรประโยคครูประถมกสกิรรม (ตวัประโยค)

      (28) ประกาศนียบตัรของโรงเรยีนจ่าอากาศ เหล่าช่างอากาศ หลกัสูตร 3 ปี (พ.ศ. 2496-2507)

      (29) ประกาศนียบตัรนักเรยีนจ่าพรรคพเิศษเหล่าทหารแพทยข์องโรงเรยีนจ่าพยาบาล พนืความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื 

    ม.ศ.3 หลกัสตูร 3 ปี

      (30) ประกาศนียบตัรของโรงเรยีนจ่าอากาศเหล่าสอืสาร พนืความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3 หลกัสตูร 3 ปี 

    (พ.ศ. 2483-2492 และ พ.ศ. 2498-2506)

      (31) เปรยีญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ.6)

      (32) เปรยีญธรรม 5 ประโยค (ป.ธ.5) และประสบการณ์ในการสอนวชิาปรยิตัธิรรม แผนกธรรมหรอื แผนกบาล ี

    หรอืในโรงเรยีน พระปรยิตัธิรรม แผนกสามญัศกึษาไมน้่อยกว่า 1 ปี โดยมเีวลาสอน ไม่น้อยกว่า 300 ชวัโมง  

    โดยใหก้รมการศาสนาเป็นผูร้บัรองประสบการณ์และกรมวชิาการเป็นผูอ้อกใบเทยีบความรูใ้ห้

  (33) ประกาศนียบตัร มชัฌมิาอภธิรรมมกิะเอก

      (34) หลกัสตูรประกาศนียบตัรวชิาชพีโรงเรยีนจ่าอากาศ พ.ศ. 2539 ยกเวน้ หลกัสูตรประกาศนียบตัร 

    พยาบาลศาสตร์ระดบัตน้ (หลกัสตูรใหม)่ พ.ศ. 2537 เทยีบความรูเ้ทา่กบัอนุปรญิญา และหลกัสตูร ปี 2545  

  (35) หลกัสตูรจากสถาบนัการบนิพลเรอืน

    1.  หลกัสตูรวชิาเครอืงวดัประกอบการบนิ Aircraft Instruments (AI)

    2.  หลกัสตูรควบคุมการจราจรทางอากาศ Air Traffic Control (ATC)

    3.  หลกัสตูรวชิาสอืสารการบนิ Communication Operations (CO)

      (36) หลกัสตูรของวทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภเิษก

    1.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรวทิยาศาสตรท์างการแพทย ์สาขาเซลลว์ทิยา

    2.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรเวชระเบยีน ( เวชสถติ ิ)

    3.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรรงัสกีารแพทย ์

    4.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สาขาพยาธคิลนิีก

    5.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ สาขาโลหติวทิยาและธนาคารเลอืด

    6.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรเจา้พนกังานเภสชักรรม

    7.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรโสตทศันศกึษา ( เวชสาธติ )

    8.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สาขาพยาธวิทิยา

  (37) ประกาศนียบตัรเจา้พนกังานเภสชักรรม จากวทิยาลยัการสาธารณสขุภาคใต้

  (38) หลกัสตูรโรงเรยีนจ่าอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยุทธศกึษาทหารอากาศหลกัสูตร 1 ปี

      (39) หลกัสตูรนักเรยีนจ่าทหารเรอื (รบัผูจ้บ ม.ศ.5 หรอื ม.6 ปจัจุบนั เขา้ศกึษาหลกัสตูร 2 ปี)

      (40) หลกัสตูรการดุรยิางคต์อนปลาย พ.ศ. 2537 จาก ร.ร.ดุรยิางค ์กองดุรยิางคท์หารเรอื

  (41) หลกัสตูรการดุรยิางคต์อนปลาย ชนัปีท ี6 จาก ร.ร.ดุรยิางค ์กองดุรยิางคท์หารเรอื 

      (42) หลกัสตูรนักเรยีนชา่งกรมอู่ทหารเรอื  พ.ศ. 2536
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วฒิุทีเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)   
  (43) โรงเรยีนสมาคมไทย - ญปุีน่ จากสาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 
  (44) ประกาศเทยีบวุฒกิารศกึษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดร้บั ประกาศนียบตัร 
    Mississippi High School Equivalency Diploma ดาํเนินการในนามของ Mississippi Commuity College  
    Board, Mississippi State Board of Education และใบแสดงผลการสอบผ่าน (Official GED Transcript)  
  (45) ประกาศเทยีบวุฒกิารศกึษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดร้บั    
    ประกาศนียบตัร Maine High School Equivalency Diploma ดําเนินการในนามของ Maine Department of  
    Education และใบเเสดงผลการสอบผา่น (Official Transcript of GED Test)   
  (46) ประกาศเทยีบวุฒกิารศกึษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดร้บัประกาศนียบตัร  
    High School Equivalency Credential ดําเนินการในนามของ Government of the District of  Columbia  
    Office of the State Superintendent of Education และใบเเสดงผลการสอบผา่น (Official GED Transcript) 
  (47) วุฒจิากโรงเรยีนนานาชาตใินประเทศไทย
    1. โรงเรยีนร่วมฤดวีเิทศศกึษา      16. โรงเรยีนนานาชาตสิาทรใหม ่  
     (Ruamrudee International School)     New Sathorn International School)
    2. โรงเรยีนสถานศกึษานานาชาต ิ    17. โรงเรยีนนานาชาตเิเอ๊ดเวนตร์ามคาํแหง 
                 (International School Bangkok)      (Ramkhamhaeng Advent International School)
    3. โรงเรยีนบางกอกพฒันา         18.  โรงเรยีนนานาชาตเิซนตจ์อห์น เเมร ี
                 (Bangkok Patana School)        (Saint John Mary International School) 
    4.  โรงเรยีนนานาชาตเิชยีงใหม่      19.  โรงเรยีนนานาชาตคิวิ.เอส.ไอ ภเูกต็ 
                 (Chiangmai International School)      (Q.S.I International Schoolof Phuket) 
    5. โรงเรยีนนานาชาตเิอกมยั                20. โรงเรยีนนานาชาตสิยาม       
                 (Ekamai International School)           (Siam International School) 
    6.  โรงเรยีนนานาชาตเิซนต์จอหน์     21. โรงเรยีนมหาไถ่วเิทศศกึษา
                 (Saint John’s International School)     (Redeemer International School)    
    7.  โรงเรยีนนานาชาตนิิสท ์           22. โรงเรยีนนานาชาตเิคไอเอส

                 (Nist International School)        (KIS International School) 
     (โรงเรยีนนานาชาตใิหมแ่ห่งประเทศไทย เดมิ)   (โรงเรยีนนานาชาตคิซิ อนิเตอรเ์นชนัเนล เดมิ)
    8. โรงเรยีนประชาคมนานาชาต ิ     23.  โรงเรยีนนานาชาตลิานนา  
                 (International Community School)             (Lanna International School)

9. โรงเรยีนนานาชาตภิาคตะวนัออก    24. โรงเรยีนานาชาตอิเมรกินัแปซฟิิก  
                 (International School Eastern Seaboard)    (American Pacific International School) 
       10. โรงเรยีนนานาชาตไิทย - อเมรกินั      (โรงเรยีนนานาชาตเิอกปญัญา เดมิ)
     (Thai - American International School)  25. โรงเรยีนดอิเมรกินัสคลูออฟเเบงค๊อก 
       11.  โรงเรยีนนานาชาตเิซนตส์ตเีฟ่น (เขาใหญ่)    (The American School of Bangkok)
     (St.Stephen’s International School)     (โรงเรยีนนานาชาตดิษิยะครนิ เดมิ) 
     (Khao Yai) (โรงเรยีนนานาชาตจิกัวาล เดมิ) 26. โรงเรยีนนานาชาตเิกรซ  
       12. โรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนี        (Grace International School)                   
     (Thai-Chainese International School)   27. โรงเรยีนนานาชาตคิอนคอรเ์ดยีน
       13. โรงเรยีนนานาชาตดิลัลชิ        (Concordian International School)  
     (Dulwich International School)            28. โรงเรยีนประชาคมนานาชาตบิางนา
       14. โรงเรยีนนานาชาตนิครพายพั       (International Community School Bangna)

     (Nakorn Payap International School)   29. โรงเรยีนฝรงัเศสนานาชาต ิกรุงเทพ

       15.  โรงเรยีนนานาชาตนีิวา         (Lycee Francais International de Bangkok)

     (Niva International School)         
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วฒิุทีเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)       
 30. โรงเรยีนนานาชาตคิรสิเตยีนกรุงเทพ 41. โรงเรยีนอนิเตอรเ์นชนัเเนลเกวล ี(หทยัราษฎร)์
  (Bangkok Christian International School)  (Kevalee International School)
  (โรงเรยีนนานาชาตกิรุงเทพ เดมิ) 42. โรงเรยีนนานาชาตเิวลล์ส-ออนนุช
 31. โรงเรยีนนานาชาตทิรนิีต ี  (Wells International School On Nut Campus)  
  (Trinity International School) 43. โรงเรยีนนานาชาตโิจซูอกินั กรุงเทพฯ
 32. โรงเรยีนครสิเตยีนเยอรมนัเชยีงใหม ่   (Josuikan Bangkok International School)
  (Christian German Chiengmai School) 44. โรงเรยีนนานาชาตเิซนตส์ตเีฟ่นส ์
 33. โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท ์พทัยา  (St. Stephen’s International School)
  (Regents International School Pattaya) 45. โรงเรยีนนานาชาตเิเอ๊ดเวนตสี กรุงเทพ
  (โรงเรยีนนานาชาตเิดอะรเีจน้ท ์เดมิ)  (Bangkok Adventist International School)
  (โรงเรยีนนานาชาตริวมบณัฑติ เดมิ) 46. โรงเรยีนนานาชาตเิเอ๊ดเวนตสีมชิชนั
 34.  โรงเรยีนนานาชาตบิรติชิ ภูเกต็  (Adventist International Mission School)
  (British International school, Phuket) 47. โรงเรยีนนานาชาตพิระคณุกรุงเทพ 
 35. โรงเรยีนนานาชาตเิปรม ตณิสูลานนท ์  (Bangkok Grace International School)
  อนิเตอรแ์นชชนัแนล สคูล 48. โรงเรยีนนานาชาต ิกรีพฒัน์
  (Prem Tinsulanonda International School)  (Keerapat International School)
 36. โรงเรยีนนานาชาตโิมเดริน์กรุงเทพฯ 49. โรงเรยีนนานาชาตเิกาหล ีกรุงเทพ
  (Modern International School, Bangkok)  (Korean International School of Bangkok)
 37. โรงเรยีนนานาชาตแิพน-เอเชยี 50. โรงเรยีนนานาชาตเิดอะรเีจน้ท์-กรุงเทพ 
  (Pan-Asia International School)  (The Regent’s School Bangkok)
 38. โรงเรยีนบางกอกเเอ๊ดเวนต์  51. โรงเรยีนนานาชาตเิเคลฟิอร์เนีย เพรพ  
  (ฺBangkok Advant School)  (Califonia Prep. International School) 
 39. โรงเรยีนนานาชาตเิซนต์เเอนดรวูส์ กรุงเทพฯ 52. โรงเรยีนครสิเตยีนนานาชาตเิชยีงราย
  (St. Andrews International School Bangkok)  (Chiang Rai International Christian School)
 40. โรงเรยีนนานาชาตบิรติชิโคลมัเบยี 

  (ฺBritish Columbia International School)  

  ประกาศนียบตัรซงึเทยีบเท่าประโยคมธัยมศกึษาตอนปลายทตีอ้งมพีนืความรูเ้ดมิ ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3 นอกจาก     
คุณวุฒทิกีล่าวมาแลว้ ตอ้งมใีบเทยีบความรูจ้ากกระทรวงศกึษาธกิารไปแสดงดว้ย
 4. วฒิุการศึกษาภาคบงัคบัตามหลกัสตูรการศึกษาขนัพืนฐาน  หรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ ม.ศ.3 
หรือ ม.6 เดิม)
 (1)  ประโยคมธัยมอาชวีศกึษาตอนปลาย    (11) ประโยคครูพลศกึษาเอกตวัประโยคสาํหรบัรุน่ทกีําหนดพนื  

   (ประโยคอาชวีศกึษาชนักลาง หลกัสูตร 3 ปี)    ความรูเ้ดมิสอบไลไ่ดช้นัประถมศกึษาปีท ี7 (ม.3 เดมิ)

 (2)  ประโยคประถมอาชพีช่างเขยีน     (12)  ประโยคครูมลูสามญั 

 (3)  ประโยคครจูกัสานเอก         (ตวัประโยคตงัแต่ พ.ศ. 2479 เป็นตน้มา)

 (4)  ประโยคประถมพณิชยการ      (13)  ประโยคครูมลูสามญั (วชิาชุด) หรอืครูพเิศษประถม

 (5)  เปรยีญธรรม 4 ประโยค (ป.ธ.4)     (14)  ประโยคครูพลศกึษาเอก

 (6)  ประโยคมธัยมต้นอาชพี แผนกช่างตดัเสอื     (เกณฑอ์นุมตั ิก.ร.พ.เดมิ)  

 (7)  เปรยีญธรรม 3 ประโยค (ป.ธ.3)     (15)  ประโยคครูวาดเขยีนเอก (เกณฑอ์นุมตั ิก.ร.พ.เดมิ)

 (8)  นาฏศลิป์ชนัตน้         (16)  หลกัสตูรนักเรยีนพลดุรยิางคท์หารบก

 (9)  ประโยคการเรอืนชนัตน้         โรงเรยีนดุรยิางคท์หารบก พ.ศ. 2536

 (10) ประโยคครพูลศกึษา ตร ีโท หรอืเอก     (17)  ประโยคมธัยมวสิามญัศกึษาตอนปลาย (พ.ศ. 2447 - 2506)

   ตวัประโยคสาํหรบัรุ่นทกีําหนดพนืความรูเ้ดมิ  (18) หลกัสตูรนักเรยีนพลดุรยิางคท์หารเรอื 

   สอบไลไ่ดช้นัมธัยมศกึษาปีท ี2 (ม.5 เดมิ)     โรงเรยีนดุรยิางคท์หารเรอื ชนัปีท ี3
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กรณีคณุวฒิุตามข้อ 4 จะต้องมีคณุสมบติัเพิมเติมตามทีกาํหนดไว้ในข้อบงัคบั ม.ร. ว่าด้วยการศึกษา   

ระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ผูส้มคัรทใีชคุ้ณวุฒแิละคุณสมบตัดิงักล่าวจะตอ้งนําสาํเนาวุฒบิตัร 2 ฉบบั พรอ้มกบั  

ใหนํ้าใบรบัรองการเป็นขา้ราชการหรอืการปฏบิตังิาน ฉบบัจรงิพรอ้มถา่ยสาํเนาอกี 1 ฉบบั ไปยนืประกอบกนั ในวนัสมคัร 

และผูร้บัรองตอ้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงทมีตีาํแหน่งระดบัหวัหน้ากอง หรอืเทยีบเทา่ขนึไป

 กรณีคนต่างประเทศต้องการศึกษาต่อในคณะตา่งๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงจะตอ้งทาํการทดสอบภาษาไทย

ก่อนการสมคัร ประมาณ 3 สปัดาห์ ในภาคนัน ๆ มฉิะนันจะไม่มสีทิธสิมคัรเป็นนักศกึษาใหม่

 กรณีใช้คุณวุฒิจากต่างประเทศจะต้องนําใบเทียบความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการไปแสดงพร้อมกับ    

สําเนาวุฒิบตัรจากต่างประเทศนันโดยผู้สมคัรต้องไปติดต่อขอใบเทียบความรู้ไว้ล่วงหน้า เพราะต้องใช้เวลานาน          

พอสมควร ทสีาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา โทร. 0-2354-5577, 0-2610-5200 ต่อ 5451 ถา้สถานศกึษานันๆ     

คดิค่าธรรมเนียมในการตรวจคุณวุฒนิกัศกึษาจะตอ้งดําเนินการจดัสง่และเสยีค่าธรรมเนียมเอง และใหส้ถานศกึษาส่งผล

ตรวจสอบกลบัมาทมีหาวทิยาลยัโดยตรง

1. ผูส้มคัรทีมีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต มีดงันี

 1.1  เป็นผูส้าํเรจ็การศกึษาทมีวีฒุกิารศกึษาสงูกว่ามธัยมศกึษาตอนปลายขนึไป ไดแ้ก่ ป.กศ.สงู, ปวส. ปวท. 

   หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาตร ี

 1.2  เป็นผูท้เีคยศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคําแหง ไดแ้ก่ ผูท้จีบอนุปรญิญา หรอืปรญิญาตรแีลว้ หรอืหมด 

   สถานภาพการเป็นนกัศกึษา เนืองจากศกึษาครบ 8 ปีหรอืขาดการลงทะเบยีนเรยีนเกนิกว่า 2 ภาคการศกึษา

   ปกตโิดยไม่ไดช้ําระค่ารกัษาสถานภาพนักศกึษา หรอืลาออกแลว้ หรอืเคยศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา 

   (Pre-Degree)

 1.3  มวุีฒกิารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า และเคยศกึษาในสถาบนัการศกึษาระดบั

   อุดมศกึษามาก่อน และมคีวามประสงคจ์ะยา้ยโอนมาศกึษาต่อทมีหาวทิยาลยัรามคําแหง 

2. วิธีการเทียบโอนหน่วยกิต

 2.1  ผูท้ใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติตามขอ้ 1.1 ตอ้งชาํระเงนิค่าเทยีบโอนหน่วยกติละ 100 บาท กระบวนวชิาที

   เทยีบโอนหน่วยกติไดจ้ะไดเ้กรด C+  และรายละเอยีดกระบวนวชิาทเีทยีบโอนได ้ จะเป็นไปตามเกณฑ์

   การเทยีบโอนแนบทา้ยคณะนนั ๆ

 2.2  ผูท้ใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติตามขอ้ 1.2 ตอ้งชาํระเงนิค่าเทยีบโอนหน่วยกติละ 50 บาท กระบวนวชิาที

   เทยีบโอนหน่วยกติไดจ้ะไดเ้กรดตามทไีดไ้วเ้ดมิ (P = C+ หรอื G = A) โดยจะตอ้งสง่ใบรบัรองผลการศกึษา 

   (Transcript) ฉบบัสมบูรณ์ใหค้ณะตรวจสอบรายกระบวนวชิาทเีทยีบโอนซงึคณะจะแจง้ผลใหท้ราบรายบุคคล

 2.3  ผูท้เีทยีบโอนหน่วยกติโดยใชผ้ลการเรยีนของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง และของต่างสถาบนัรวมกนัให้

   เทยีบโอนหน่วยกติกระบวนวชิาของสถาบนัอนืก่อน แลว้จงึนําวชิาทสีอบผ่านจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

   ไปเทยีบเพมิเพอืไมใ่หเ้ทยีบวชิาซําซอ้นกนั กระบวนวชิาทเีทยีบโอนหน่วยกติกรณีจบจากต่างสถาบนัจะได ้

   เกรด C+ การชําระคา่เทยีบโอนหน่วยกติและผลการเรยีนทเีทยีบโอนหน่วยกติได ้ใหเ้ป็นไป

 2.4  ผูใ้ชส้ทิธยิา้ยโอนตามขอ้ 1.3 ตอ้งม ีใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) พรอ้มสาํเนา และคาํอธบิายรายวชิา

   (Course Description) 1 ชดุมาแสดงดว้ย หากยงัมสีถานภาพเป็นนักศกึษาอยู่จะตอ้งลาออกจากสถาบนัเดมิ

   ก่อนการสมคัรเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง

หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต(ทุกคณะ)
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 ผู้ทีประสงคจ์ะใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจะต้องดาํเนินการดงันี

   1. ทาํเครอืงหมาย x หรอื / แสดงความประสงคข์อใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติในใบสมคัรและใบขนึทะเบยีน

    เป็นนกัศกึษา (ม.ร.2)

   2. แจง้เจา้หน้าทผีูต้รวจสอบเอกสารการวา่ประสงค์ขอเทยีบโอนหน่วยกติ   

   3. พบเจา้หน้าทใีนขนัตอนของการเทยีบโอนหน่วยกติเพอืใหต้รวจสอบคุณวุฒแิละแนะนํากระบวนวชิา

    ลงทะเบยีนเรยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวมทงัการกรอกเอกสารการชําระเงนิค่าเทยีบโอนหน่วยกติ(ม.ร.23/1)

    สาํหรบัใชป้ระกอบเป็นหลกัฐานการชําระเงนิค่าเทยีบโอนหน่วยกติในขนัตอนการลงทะเบยีนเรยีน

   4. ชําระเงนิค่าเทยีบโอนหน่วยกติโดยยนืแบบ ม.ร.23/1 พรอ้มกบัเอกสารการลงทะเบยีนเรยีน ทงันีอาจจะ

    ชําระค่าเทยีบโอนหน่วยกติทงัหมดหรอืชาํระไว ้100.- บาท กไ็ด ้กรณีทชีาํระไว ้100.-บาท จะตอ้งไป 

    ดาํเนินการชาํระค่าเทยีบโอนหน่วยกติสว่นทเีหลอืภายใน 1 ปีการศกึษา

บคุคล         ทหารบก         ทหารเรือ  
นาย   MR.     พลทหาร  PVT.      พลทหารเรอื SEAMAN
นาง   MRS.     ส.ต.    PFC.      จ.ต.  PO 3
น.ส.   MISS.     ส.ท.   CPL.      จ.ท.  PO 2
ม.ล.   M.L.     ส.อ.   SGT.      จ.อ.  PO 1
ม.ร.ว.   M.R.     จ.ส.ต.   SM.3      พ.จ.ต.  CPO 3
บาทหลวง  REV.     จ.ส.ท.   SM.2      พ.จ.ท.  CPO 2
          จ.ส.อ.   SM.1      พ.จ.อ.  CPO 1
พระภิกษุ        ร.ต.   SUB.LT.     เรอืตร ี  SUB.LT.
พระ   PHRA     ร.ท.   LT.       เรอืโท  LT.JG. 
พระมหา  PHRAMAHA   ร.อ.   CAPT.      เรอืเอก  LT.
สามเณร  NOVICE    พ.ต.   MAJ.      นาวาตร ี LCOR.
พระครู   PHRAKHRU   พ.ท.   LT.COL.     นาวาโท COR.
พระปลดั  PHRAPALAD   พ.อ.   COL.      นาวาเอก CAPT.
พระครูปลดั  PHRAKHRUPALAD พล.จตัวา  BRIG.GEN.     พล.ร.จ. COMME.
พระอธกิาร  PHRAATIKARN  พล.ต.   MAJ.GEN.     พล.ร.ต. RADM.
          พล.ท.   LT.GEN.     พล.ร.ท. VADM.
          พล.อ   GEN.      พล.ร.อ. ADM.      

ตาํรวจ             ทหารอากาศ
พลฯ    POL.CON        พลทหารอากาศ  AMM. 
ส.ต.ต.   POL.L.CPL.       จ.อ.ต.    LAC.
ส.ต.ท.   POL.CPL.        จ.อ.ท.    CPL.
ส.ต.อ.   POL.SGT.        จ.อ.อ.    SGT.
จ.ส.ต.   POL.SGT.MAJ.      พ.อ.ต.    FS 3
ด.ต.   POL.SEN.SGT.MAJ.     พ.อ.ท.    FS 2
ร.ต.ต.   POL.SUB-LT.       พ.อ.อ.    FS 1
ร.ต.ท.   POL.LT.        ร.ต.     PLT.OFF.
ร.ต.อ.   POL.CAPT.       ร.ท.    FLG.OFF.
พ.ต.ต.   POL.MAJ.        ร.อ.     FLT.LT.
พ.ต.ท.   POL.LT.COL       น.ต.    SQN.LDR.
พ.ต.อ.   POL.COL.        น.ท.    WG.CDR.

ตวัอย่างคาํนําหน้านาม ชือยศในการเขียนใบสมคัร (ม.ร.2)
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ตาํรวจ (ต่อ)           ทหารอากาศ (ต่อ)

พล.ต.ต.   POL.MAJ.GEN.     น.อ.   GP.CAPT.

พล.ต.ท.   POL.LT.GEN.      พล.อ.จ.  AC.

พล.ต.อ.   POL.GEN.       พล.อ.ต.  AVM. 

ว่าทรีอ้ยตร ี  SUB-LT.       พล.อ.ท   AM.

พลตํารวจหญงิ  POL.CONST.      พล.อ.อ.  ACM.

ร.ต.ต.หญงิ   POL.SUB-LT.

ร.ต.ท.หญงิ   POL.LT. 

ร.ต.อ.หญงิ   POL.CAPT.

เทียบ พ.ศ. / ค.ศ.

พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ. พ.ศ. / ค.ศ.

2498-1955 2507-1964 2516-1973 2525-1982 2534-1991 2543-2000 2552-2009

2499-1956 2508-1965 2517-1974 2526-1983 2535-1992 2544-2001 2553-2010

2500-1957 2509-1966 2518-1975 2527-1984 2536-1993 2545-2002 2554-2011

2501-1958 2510-1967 2519-1976 2528-1985 2537-1994 2546-2003 2555-2012

2502-1959 2511-1968 2520-1977 2529-1986 2538-1995 2547-2004 2556-2013

2503-1960 2512-1969 2521-1978 2530-1987 2539-1996 2548-2005 2557-2014

2504-1961 2513-1970 2522-1979 2531-1988 2540-1997 2549-2006 2558-2015

2505-1962 2514-1971 2523-1980 2532-1989 2541-1998 2550-2007 2559-2016

2506-1963 2515-1972 2524-1981 2533-1990 2542-1999 2551-2008 2560-2017

 CODE ศนูยส์อบส่วนภมิูภาคทีใช้กรอกในใบสมคัร บตัรประจาํตวันักศึกษาใหม่ 

และแบบลงทะเบียนเรียน

มหาวทิยาลยักําหนดศูนยส์อบสว่นภูมภิาค 39 จงัหวดั โดยกําหนด CODE ดงันี

CODE ศนูยส์อบ CODE ศนูยส์อบ CODE ศนูยส์อบ

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

ศนูยส์อบจงัหวดัเชยีงใหม่

ศนูยส์อบจงัหวดัเชยีงราย

ศนูยส์อบจงัหวดัแพร่

ศนูยส์อบจงัหวดัพษิณุโลก

ศนูยส์อบจงัหวดันครสวรรค์

ศนูยส์อบจงัหวดัอุดรธานี

ศนูยส์อบจงัหวดันครพนม

ศนูยส์อบจงัหวดัขอนแก่น

ศนูยส์อบจงัหวดัสรุนิทร์

ศนูยส์อบจงัหวดันครราชสมีา

ศนูยส์อบจงัหวดัรอ้ยเอด็

ศนูยส์อบจงัหวดัอุบลราชธานี

ศนูยส์อบจงัหวดัสพุรรณบุร ี  

ศนูยส์อบจงัหวดัราชบุร ี         

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

ศูนยส์อบจงัหวดัจนัทบุรี

ศูนยส์อบจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์

ศูนยส์อบจงัหวดัสุราษฎรธ์านี

ศูนยส์อบจงัหวดันครศรธีรรมราช

ศูนยส์อบจงัหวดัตรงั                            

ศูนยส์อบจงัหวดัสงขลา

ศูนยส์อบจงัหวดัเพชรบรูณ์

ศูนยส์อบจงัหวดัปราจนีบุรี

ศูนยส์อบจงัหวดัอุทยัธานี

ศูนยส์อบจงัหวดัอํานาจเจรญิ

ศูนยส์อบจงัหวดัชุมพร

ศูนยส์อบจงัหวดัสุโขทยั

ศูนยส์อบจงัหวดัศรสีะเกษ

ศูนยส์อบจงัหวดัลพบุรี

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ศนูยส์อบจงัหวดัหนองบวัลาํภู

ศูนยส์อบจงัหวดันครปฐม

(ยกเลกิ)

ศูนยส์อบจงัหวดัชยัภูมิ

ศูนยส์อบจงัหวดัสกลนคร

ศูนยส์อบจงัหวดับุรรีมัย์

ศูนยส์อบจงัหวดัสระแกว้

ศูนยส์อบจงัหวดักาญจนบุรี

ศูนยส์อบจงัหวดัน่าน

ศูนยส์อบจงัหวดัอุตรดติถ์

ศูนยส์อบจงัหวดัพงังา

ศูนยส์อบจงัหวดัเลย
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คณะ code สาขาวิชา

นิตศิาสตร์ 0100 สาขาวชิานิตศิาสตร์

บรหิารธรุกจิ  0201 สาขาวชิาการจดัการ

รฐัศาสตร ์ 0601 กลุ่มวชิาเอกบรหิารรฐักจิ

สอืสารมวลชน                                       5400 สาขาสอืสารมวลชน

PRE - DEGREE  9000 รายกระบวนวชิา

ตาราง-เสียงสระ,พยญัชนะ

พยญัชนะภาษาไทย พยญัชนะตวัต้น พยญัชนะตวัสะกด สระภาษาไทย เสียงสระเทียบเท่า

ก
ข ฃ ค ฅ ฆ

ง
จ ฉ ช ฌ

ซ ทร(เสยีงซ) 

ศ ษ ส

ญ
ฎ ฑ(เสยีงด) ด

ฏ ต
ฐ ฑ ฒ ถ ท ธ

ณ น

บ
ป
ผ พ ภ

ฝ ฟ

ม
ย
ร
ล ฬ

ว
ห ฮ

K-
KH-

NG-
CH-

S-

S-

Y-
D-

T-
TH-

N-

B-
P-
PH-

F-

M-
Y-
R-
L-

W-
H-

กา=ka
ขอ=kho 
ฆอ้ง=khong
งาม=ngam
จติ=chit
ชนิ=chin
เณอ=choe
ซา=sa
ทราย=sai
ศาล=san

ญาต=ิyat
ดา้ย=dai
ฑติ=dit
ปฏมิา=patima
ฐาน,ถ่าน=than
ฑล=thon
เฒ่า=thao
ประณตี=pranit
น้อย=noi
ใบ=bai
ไป=pai
ผา=pha
พงศ=์phong
สําเภา=sam-
phao
ฝ้าย=fai
ฟ้า=fa
มาตร=mat
ยาย=yai
รกัษา=raksa
ลาน=lan
กฬีา=kila
วาย=wai
หา=ha

-K
-K

-NG
-T

-T
-
-T

-N
-T

-T
-T

-N

-P
-P
-P

-P

-M
-
-N
-N

-
-

นก=nok
สขุ=suk
เมฆ=mek
สงฆ=์song
อาํนาจ=amnat
คช=kot

ก๊าซ=kat

กฤษณ์=krit
ทศ=thot
รส=rot
ชาญ=chan
กฎ=kot
เกดิ=koet
ปรากฏ=prakot
รฐั=rat
บท=bot
อาวุธ=awut
ปราณ=pran
จน=chon
กาบ=kap
บาป=bap
ลพัธ์=lap
ลาภ=lap

เสริ์ฟ=soep

นาม=nam
-
พร=phon
มาลย=์marn
กาฬ=kan
-
-

อะ  ั(อะลดรปู) 
อา 
รร (มตีวัสะกด)
รร (ไมม่ตีวัสะกด)
อํา
อ ิอี
อ ึอื
อุ อู
เอะ เอ
แอะ แอ
โอะ โอ เอาะ ออ
เออะ เออ
เอยีะ เอยี
เออืะ เออื
อวัะ อวั
ใอ ไอ อยั ไอย 
อาย
เอา อาว
อุย
โอย ออย
เอย
เออืย
อวย
อวิ
เอว็ เอว
แอว็ แอว
เอยีว
ฤ ฤๅ
ฤ
ฤ
ฦ ฦๅ

a
a
an
am
i
ue
u
e
ae
o
oe
ia
uea
ua
ua
ai
ai
ao
ui
oi
oei
ueai
uai
io
eo
aeo
iao
rue
ri
roe
lue

วนั=wan
ราม=ram
วรรณ=wan
สวรรค=์sawan
ราํ=ram
ม=ิmi
นึก=nuek
หร=ูru
เสง็=seng
แสง=saeng
ลม,ลอม=lom
เหลงิ=loeng
เลยีน=lian
เลอืก=lueak
รวม=ruam
วยั=wai
ชาย=chai
เมา=mao
ลุย=lui
โรย=roi
เลย=loei
เลอืย=lueai
มวย=muai
ลวิ=lio
เลว=leo
แมว=maeo
เลยีว=liao
ฤษ=ีruesi
ฤทธ=ิrit
ฤกษ์=roek
ฦๅสาย=luesai

การเขียน ชือตวั ชือสกลุ เป็นภาษาองักฤษ

CODE รหสัสาขาวิชาคณะต่าง ๆ เขียนลงในใบสมคัร (ม.ร.2)
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อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบยีนเรียน และค่าบาํรงุการศึกษา

สาํหรบัผู้สมคัรเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา สมคัรสอบส่วนภมิูภาค

 1. ค่าลงทะเบยีนเรยีนเป็นรายหน่วยกติๆ ละ          50.- บาท

 2.  ค่าบตัรประจาํตวันกัศกึษา                100.- บาท

 3.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นนกัศกึษา            800.- บาท

 4.  ค่าขนึทะเบยีนเป็นนักศกึษา              400.- บาท

 5.  ค่าสมาชกิหนงัสอืพมิพข์า่วรามคาํแหง (ขร.) ภาคละ        100.- บาท

 6.  ค่าบาํรุงมหาวทิยาลยั                300.- บาท

  * 7.  ค่าธรรมเนียมพเิศษ

   7.1  คา่ธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ          60.- บาท

      7.2  คา่บรกิารสอืการสอนรวมค่าสอืสาร กระบวนวชิาละ       100.- บาท

 8. ค่าธรรมเนียมโอนหน่วยกติ

      8.1  หน่วยกติสะสมเดมิจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหงทุกกรณหีน่วยกติละ  50.- บาท

      8.2  หน่วยกติอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่าขนึไปจากสถาบนัอนื หน่วยกติละ  100.- บาท

วิธีคาํนวณค่าธรรมเนียมพิเศษสาํหรบัผูส้มคัรเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา

(สมคัรสอบส่วนภมิูภาค)

                 ตาราง  ค่าธรรมเนียมพเิศษ  (ตามรายการท ี7)

                                                                              *  ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ 60.- บาท                                                                                                       

                                                                              *  ค่าบรกิารสอืการสอนกระบวนวชิาละ 100.- บาท

จาํนวน

กระบวนวิชา

ค่าธรรมเนียมพิเศษ*

(บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

160.-

320.-

480.-

640.-

800.-

960.-

1,120.-

1,280.-

ตวัอย่าง

ผูส้มคัรลงทะเบียน 18 Cr. จาํนวน 7 กระบวนวิชา

ตอ้งชําระเงนิ ดงันี

1. ค่าธรรมเนียมปกติ

2. ค่าธรรมเนียมพเิศษ

รวมค่าธรรมเนียม

2,600.- บาท

1,120.- บาท

3,720.- บาท
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ตาราง การชาํระค่าธรรมเนียม

ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา

  ก.  ตวัอย่างกรณีลงทะเบียนเรียนตามแผนกาํหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1

  ข.  กรณีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาไม่ตรงหรือไม่ครบตามแผนกาํหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1

ตารางแสดงจํานวนเงนิรวมค่าธรรมเนียมทงัหมด (คา่หน่วยกติ, ค่าสอบ, ค่าสอืการสอน)

จาํนวน

หน่วยกิต

จาํนวนกระบวนวิชา

1 2 3 4 5 6 7 8

1 1,910

2 1,960

3 2,010 2,170

4 2,220

5 2,270 2,430

6 2,320 2,480

7 2,530 2,690

8 2,580 2,740

9 2,630 2,790

10 2,840 3,000

11 2,890 3,050

12 2,940 3,100

13 3,150 3,310

14 3,200 3,360

15 3,250 3,410 3,570

16 3,460 3,620

17 3,510 3,670

18 3,560 3,720

19 3,610 3,770

20 3,660 3,820 3,980

21 3,710 3,870 4,030

22 3,760 3,920 4,080

 นิตศิาสตร ์  5  วชิา  14 CR.   =   3,200 บาท

 บรหิารธุรกจิ  8  วชิา  21 CR.   =   4,030 บาท

 รฐัศาสตร ์  5  วชิา  15 CR.   =   3,250 บาท

 สอืสารมวลชน 6  วชิา  16 CR.   =   3,460  บาท
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ตาราง การชาํระค่าธรรมเนียมระดบั ปริญญาตรี
(ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่วยกิต)

  ก.  สูตรสาํเรจ็กรณีลงทะเบียนเรียนครบตามแผนกาํหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1

  ข.  กรณีลงทะเบยีนเรียนไม่ตรงตามแผนกาํหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1

ตารางจาํนวนเงนิรวมคา่ธรรมเนียมทงัหมด (ค่าหน่วยกติ, ค่าสอบ, ค่าสอืการสอน)

จาํนวน

หน่วยกิต

จาํนวนกระบวนวิชา

1 2 3 4 5 6 7 8

1 2,610

2 2,660

3 2,710 2,870

4 2,920

5 2,970 3,130

6 3,020 3,180

7 3,230 3,390

8 3,280 3,440

9 3,330 3,490

10 3,540 3,700

11 3,590 3,750

12 3,640 3,800

13 3,850 4,010

14 3,900 4,060

15 3,950 4,110 4,270

16 4,160 4,320

17 4,210 4,370

18 4,260 4,420

19 4,310 4,470

20 4,360 4,520 4,680

21 4,410 4,570 4,730

22 4,460 4,620 4,780

 นิตศิาสตร ์  5  วชิา  14 CR.   =   3,900 บาท

 บรหิารธุรกจิ  8  วชิา  21 CR.   =   4,730 บาท

 รฐัศาสตร ์  5  วชิา  15 CR.   =   3,950 บาท

 สอืสารมวลชน 6  วชิา  16 CR.   =   4,160 บาท
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อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบาํรงุการศึกษา

สาํหรบัผู้สมคัรระดบัปริญญาตรี ทีสมคัรสอบส่วนภมิูภาค
 

 1. ค่าลงทะเบยีนเรยีนเป็นรายหน่วยกติๆ ละ     50.- บาท

 2. ค่าบตัรประจําตวันกัศกึษา        100.- บาท

 3. ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นนักศกึษา     900.- บาท

 4. ค่าขนึทะเบยีนเป็นนักศกึษา      700.- บาท

 5. ค่าสมาชกิหนังสอืพมิพข์่าวรามคาํแหง (ขร.) ภาคละ    100.- บาท

 6. ค่าบํารงุมหาวทิยาลยั       600.- บาท

 7. ค่าธรรมเนียมพเิศษ

  7.1 ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ     60.- บาท

  7.2 ค่าบรกิารสอืการสอนรวมค่าสอืสาร กระบวนวชิาละ   100.- บาท

 8. ค่าธรรมเนียมโอนหน่วยกติ

  8.1 หน่วยกติสะสมเดมิจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหงทุกกรณีหน่วยกติละ  50.- บาท

  8.2 หน่วยกติอนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่าขนึไปจากสถาบนัอนื หน่วยกติละ  100.- บาท

วิธีคาํนวณค่าธรรมเนียมพิเศษสาํหรบัผู้สมคัรเข้าเป็นนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี

 สมคัรสอบส่วนภมิูภาค

              ตาราง   คา่ธรรมเนียมพเิศษ (ตามรายการท ี7)  

กรณีเทยีบโอนหน่วยกติ ถา้ยงัไมช่ําระคา่เทยีบโอนทงัหมด                   

ใหช้ําระค่าเทยีบโอน (ฐานขอ้มลู) จาํนวน 100.- บาท และให้

ชําระสว่นทเีหลอืภายใน 1 ปี นบัจากวนัทสีมคัร      * ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ 60.- บาท

(เขยีนแบบลงทะเบยีนเรยีน หน้า 26 ขอ้ 6 จาํนวน 100.- บาท * ค่าบรกิารสอืการสอนกระบวนวชิาละ 100.- บาท

รวมเงนิเพมิ 100.- บาท)

ตวัอย่าง

ผู้สมคัรลงทะเบียน 18 Cr. จาํนวน 7 กระบวนวิชา                                                                   

ตอ้งชาํระเงนิ ดงันี                                                                                                          

1. ค่าธรรมเนียมปกต ิ        3,300.-  บาท

2. ค่าธรรมเนียมพเิศษ       1,120.-  บาท

รวม คา่ธรรมเนียม                   4,420.-  บาท

จาํนวน

กระบวนวิชา

ค่าธรรมเนียมพิเศษ* 

(บาท)

1

2

3

4

5

6

7

8

160.-

320.-

480.-

640.-

800.-

960.-

1,120.-

1,280.-
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ตวัอย่างการกรอกใบสมคัร
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ตวัอย่าง ธนาณัติค่าสมคัร (ธน.31 สีฟ้าอ่อน)
  ทีทาํการไปรษณียจ์ะออกเอกสารนีให้ 2 ฉบบัเมือท่านซือธนาณัติ  ให้ส่งฉบบัที 1 พร้อมใบสมคัรห้าม

แยกส่ง ฉบบัที 2 (สีเขียว)สาํหรบัผูฝ้ากเงินเกบ็ไว้เป็นหลกัฐานการส่งเงิน

ตวัอย่างการจ่าหน้าซองจดหมาย
(สาํหรบัผูส้มคัรทางไปรษณีย)์
(ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

(จาํนวน 1 ซอง)

 

  เขยีนจ่าหน้า ชอื - ทอียู่ของผูส้มคัรบนซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จาํนวน 1 ซอง ตามตวัอย่าง (ผูส้มคัร

จดัหาเอง) เฉพาะผูส้มคัรทางไปรษณียท์ไีมใ่ชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติเท่านัน

ชือและทีอยู่ผู้ฝาก

  หน่วยรบัสมคัรส่วนภมูภิาค     ชือและทีอยู่ผู้รบั

  ตู ้ปณ. 1011 ปณฝ. รามคาํแหง     คณุราม  มานะเรียน

  กรุงเทพฯ                     51 หมู่ที 9

                     ต. ท่าขนุน

               อ. เชียรใหญ่

               จ. นครศรีธรรมราช

                   รหสั  

ตดิแสตมป์

3 บาท

8 0 1 9 0

1 0 2 4 1
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แถบรหสักระบวนวิชาตามโปรแกรมการศึกษา ภาค 1  ปีการศึกษา 2560

สาํหรบันักศึกษาสมคัรใหม่ส่วนภมิูภาค 
                                                                                  

                      สาํหรบัเจา้หน้าท ีB..................C..................

รหสัศูนยส์อบ                 จงัหวดั...........................................

คาํนําหน้า  ชอื – สกุล.............................................................รหสัประจาํตวั 

                                         (เขยีนตวับรรจง)

วนั เดอืน ปีเกดิ........./................/........... เลขประจาํตวัประชาชน 

กระบวนวิชาทีลงทะเบียนเรียน เลอืกกระบวนวชิาตามหลกัสูตรของคณะทเีขา้ศกึษา และทาํเครอืงหมาย

วงกลมลอ้มรอบเลขหน้ากระบวนวชิาทตีอ้งการลงทะเบยีนเรยีน

1.           2.           3. 

   ACC1101        ECO1003                    ECO1121 
   .......3......หน่วยกติ               .......3......หน่วยกติ                       .......3......หน่วยกติ

4.           5.           6. 

   ENG1001        GAS2802                   HPR1001 
   .......3......หน่วยกติ               .......2......หน่วยกติ                       .......1......หน่วยกติ

7.           8.           9. 

   LAW1001             LIS1001                       MTH1003 
   .......2......หน่วยกติ               .......2......หน่วยกติ                       .......3......หน่วยกติ

10.           11.          12. 

   PHI1003              POL1101                        POL2106 
   .......3......หน่วยกติ               .......3......หน่วยกติ                       .......3......หน่วยกติ

   

13.           14.          15. 

   PSY1001         SOC1003                    THA1001 
   .......3......หน่วยกติ               .......3......หน่วยกติ                       .......3......หน่วยกติ

                                

 

                 รวม............................วิชา............................หน่วยกิต

ติดสติ๊กเกอรรหัสประจําตัว

ACC1101

ENG1001

LAW1001

MTH1003

POL1101

ECO1003

GAS2802

LAW1004

PHI1003

PSY1001

ECO1121

HPR1001

LAW1001

POL1100

SOC1003
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อัตราคาธรรมเนียมการสมัครเขาเปนนักศึกษาใหมและคาลงทะเบียนเรียน
                  ปริญญาตรี   Pre-degree

       1.  คาธรรมเนียมแรกเขาเปนนักศึกษา       900 บาท   800 บาท

       2.  คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา          700 บาท   400 บาท

       3.  คาบัตรประจําตัวนักศึกษา             100 บาท   100 บาท

       4.  คาบํารุงมหาวิทยาลัย           600 บาท   300 บาท

       5.  คาสมาชิก นสพ. ขาวรามคําแหง (ข.ร.) ภาคละ    100 บาท   100 บาท

       6.  คาเทียบโอนหนวยกิต                   =...............บาท

        (เทียบโอน ฯ สมัครที่สาขาวิทยบริการ ฯ เทานั้น)

       7.  คาลงทะเบียนเรียน........................หนวยกิต × 50            = ............................................ บาท

       8.  คาธรรมเนียมการสอบ...........................วิชา × 60            = ............................................ บาท

       9.  คาสื่อการสอน........................................วิชา × 100          = ............................................ บาท

        (นักศึกษาสมัครใหมทุกคนตองชําระคาส่ือการสอน)

                                                          รวมเปนเงินท้ังส้ิน      =                   บาท         

ส่ังจายเปนไปรษณียธนาณัติ

รหัสไปรษณียตนทางของธนาณัติ                                   เลขที่ธนาณัติ  

ที่อยูปจจุบัน  สําหรับมหาวิทยาลัยสงเอกสารใหนักศึกษา (กรุณาเขียนใหละเอียดและชัดเจน)

ชื่อ – สกุล...................................................................................................................................................................

บานเลขที่...............................หมูที่............................ซอย..........................................................................................

ถนน............................................................................................................................................................................

ตําบล.........................................................................อําเภอ.......................................................................................

จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย.............................................................................

หมายเลขโทรศัพทบาน..............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ..........................................................

E-MAIL.......................................................................................................................................................................

แบบลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาสมัครใหมสวนภูมิภาค

กรณีผูสมัครที่เลือกลงวิชานอกโปรแกรม ภาค 1 ปการศึกษา 2560

      รวม..............................วิชา..............................หนวยกิต

กระบวนวิชา หนวย กระบวนวิชา หนวย
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แบบทาํบตัรประจาํตวันักศึกษา

นักศึกษาจะต้องปฏิบติัตามรายละเอียดการทาํบตัรประจาํตวัแบบ MASTER CARD

การทาํบตัรประจาํตวันักศึกษาแบบ MASTER CARD

  สาํหรบัผูส้มคัรเขา้เป็นนักศกึษาใหม่มหาวทิยาลยัรามคําแหงไดจ้ดัทําบตัรประจําตวันักศกึษาแบบ MASTE CARD 

จากธนาคารไทยพาณิชย ์ นกัศกึษาต้องปฎบิตัดิงันี

  1. กรอกแบบทาํบตัรประจําตวันักศกึษาใหถู้กตอ้งครบถว้น ชดัเจน พรอ้มตดิรปูส ีขนาด 2 นิว 

   ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน

  2.  ยนืแบบทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษาและเอกสารประกอบดงันี (สาํหรบัเจา้หน้าท)ี

เอกสารแนบประกอบการทาํบตัรประจาํตวันักศึกษา (เลีอกเพียง 1 ข้อ)

   สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ฉบบั

   สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ และสาํเนาทะเบยีนบา้น อยา่งละ 1 ฉบบั

   สาํเนาใบสุทธ ิและสาํเนาทะเบยีนบา้น อย่างละ 1 ฉบบั (สําหรบัพระภกิษุสงฆ)์          

                                                                                                       

ตดัเอกสารแผน่นี  สง่ไปพรอ้มใบสมคัร

แบบทาํบตัรประจาํตวันักศึกษา

(ส่วนภมิูภาค)                                           

 ชอื.............................................นามสกุล...............................................................

             (ภาษาไทย)

 ชอื.............................................นามสกุล...............................................................

            (ภาษาองักฤษ)

 เลขทบีตัรประชาชน    

 วนั/เดอืน/ปีเกดิ                                                                  สญัชาต.ิ......................................................

 ทอียู่ปจัจุบนั (ทตีดิต่อได)้ เลขท.ี...........................หมูท่.ี....................ถนน...........................................................

 ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...............................................................................

 จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท.์.........................................

 ศูนยส์อบจงัหวดั................................... 

                                                                             รหสัประจําตวันกัศกึษา

    ........................................    

        เจา้หน้าทตีรวจหลกัฐาน

ตดิรปูสี

2”
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สถานทีรบับตัรประจาํตวันักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560

CODE ชือศนูยส์อบ ชือสาขา ทีอยู่ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB)
รหสัสาขา

SCB

หมายเลข

โทรศพัท์

01 เชยีงใหม่ ถนนโชตนา 88/1 ถ.โชตนา ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืงเชยีงใหม่ 

จ.เชยีงใหม่ 50000

0714 0-5321-0955

0-5321-2577

02 เชยีงราย บา้นดู่ 164/2-3 หมู่ท ี4 ถ.พหลโยธนิ ต.บ้านดู่ อ.เมอืง

เชยีงราย จ.เชยีงราย 57100

0677 0-5370-3167

0-5370-3163-4

03 แพร่ แพร่ 132/12 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวยีง อ.เมอืงแพร ่จ.แพร ่54000 0518 0-5452-1868

0-5452-2782

04 พษิณุโลก พษิณุโลก 1/14 ถ.ศรธีรรมไตรปิฎก ต.ในเมอืง อ.เมอืงพษิณุโลก 

จ.พษิณุโลก 65000

0569 0-5524-3715

0-5524-2147

05 นครสวรรค์ นครสวรรค์ 650 ถ.โกสยี ์ต.ปากนําโพ อ.เมอืงนครสวรรค์ 

จ.นครสวรรค ์60000

0506 0-5622-7424

0-5622-9529

06 อุดรธานี โนนสะอาด 285 หมู่ท ี2 ถ.มติรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด 

จ.อุดรธานี 41240

0646 0-4239-1023

0-4239-1031

07 นครพนม ธาตุพนม 359 หมู่ท ี10 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม 

จ.นครพนม 48110

0752 0-4252-5790

0-4252-5793

08 ขอนแก่น บา้นไผ่ 949/4 หมู่ท ี2 ถ.สุขาภบิาล 2 ต.ในเมอืง อ.บา้นไผ ่

จ.ขอนแก่น 40110

0749 0-4332-9790-1

0-4332-9784

09 สรุนิทร์ เทสโก ้โลตสั สรุนิทร์ 

พลาซ่า

101 หา้งสรรพสนิคา้เทสโก้ โลตสั สุรนิทรพ์ลาซ่า ชนั

ท ี1 ถ.หนองดุม ต.ในเมอืง อ.เมอืงสุรนิทร ์จ.สุรนิทร ์

32000

0899 0-4453-8501

0-4453-8508

10 นครราชสมีา มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยสีุรนารี

111 อาคารสรุพฒัน์ 1 ถ.มหาวทิยาลยั ต.สุรนาร ี

อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000

0707 0-4421-6626

0-4421-6625

11 รอ้ยเอด็ รอ้ยเอ็ด 192 ถ.เทวาภบิาล ต.ในเมอืง อ.เมอืงรอ้ยเอด็

จ.รอ้ยเอ็ด 45000

0562 0-4351-3046

0-4351-5284

12 อุบลราชธานี อุบลราชธานี 364 ถ.อุปราช ต.ในเมอืง อ.เมอืงอุบลราชธานี 

จ.อุบลราชธานี 34000

0530 0-4524-1764

0-4524-1765

13 สพุรรณบุรี สุพรรณบุรี 196 ถ.พระพนัวษา ต.ท่าพเีลยีง 

อ.เมอืงสพุรรณบุร ีจ.สุพรรณบุร ี72000

0591 0-3552-1041

0-3552-3393

14 ราชบุรี ราชบุรี 207/12-15 ถ.อมัรนิทร ์ต.หน้าเมอืง อ.เมอืงราชบุร ี

จ.ราชบุร ี70000

0571 0-3231-5488

0-3232-1072

15 จนัทบุรี จนัทบุรี 155 ถ.เทศบาล 2 ต.วดัใหม่ อ.เมอืงจนัทบุร ี

จ.จนัทบุร ี22000

0514 0-3932-2035

0-3932-1143

16 ประจวบครีขีนัธ์ ประจวบครีขีนัธ์ 43/1 ถ.สละชพี อ.เมอืงประจวบครีขีนัธ ์

จ.ประจวบครีขีนัธ ์77000

0699 0-3255-0930

0-3260-2183

17 สรุาษฎรธ์านี สุราษฎรธ์านี 103/1-3 ถ.หน้าเมอืง ต.ตลาด อ.เมอืงสุราษฎร์ธานี 

จ.สุราษฎรธ์านี 84000

0552 0-7721-0532

0-7728-2243

18 นครศรธีรรมราช สแียกหวัถนน 72 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมอืง อ.เมอืงนครศรธีรรมราช 

จ.นครศรธีรรมราช 80000

0750 0-7532-4695

0-7532-4694

19 ตรงั สนามกฬีา 66/6-7 ถ.รษัฎา ต.ทบัเทยีง อ.เมอืงตรงั จ.ตรงั 92000 0970 0-7522-5818-9

20 สงขลา หาดใหญ่ใน 1097 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

90110

0590 0-7442-3850

0-7425-7540-6
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CODE ชือศนูยส์อบ ชือสาขา ทีอยู่ธนาคารไทยพาณิชย ์(SCB)
รหสัสาขา

SCB

หมายเลข

โทรศพัท์

21 เพชรบรูณ์ หล่มสกั 8 ถ.สามคัคชียั ต.หล่มสกั อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ์ 

67110

0555 0-5670-1316

0-5670-1019

22 ปราจนีบุรี ปราจนีบุร ี 98,100,102,104 ถ.ราษฎรดําร ิต.หน้าเมอืง 

อ.เมอืงปราจนีบุร ีจ.ปราจนีบุร ี25000

0588 0-3721-1630

0-3721-1631

23 อุทยัธานี อุทยัธานี 503-505 ถ.ศรอุีทยั ต.อุทยัใหม ่อ.เมอืงอุทยัธานี 

จ.อุทยัธานี 61000

0558 0-5651-1883

0-5651-2414

24 อํานาจเจรญิ อํานาจเจรญิ 511 หมู่ท ี9 ถ.ชยางกูร อ.เมอืงอาํนาจเจรญิ 

จ.อํานาจเจรญิ 37000

0520 0-4551-1772

0-4551-1774

25 ชุมพร ชุมพร 80/2 ถ.ประชาอุทศิ ต.ท่าตะเภา อ.เมอืงชุมพร 

จ.ชุมพร 86000

0654 0-7750-3069

0-7750-3079

26 สุโขทยั สุโขทยั 44 ถ.สงิหวฒัน์ ต.ธานี อ.เมอืงสุโขทยั จ.สุโขทยั 

64000

0536 0-5561-1641

0-5561-3033

27 ศรสีะเกษ ศรสีะเกษ 980/4 ถ.ขขุนัธ ์ต.เมอืงใต ้อ.เมอืงศรสีะเกษ 

จ.ศรสีะเกษ 33000

0557 0-4561-1494

0-4561-3351

28 ลพบุร ี วงเวยีนสระแกว้ 224/3-4 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร 

อ.เมอืงลพบุร ีจ.ลพบุร ี15000

0694 0-3642-0316

0-3642-2645

29 หนองบวัลาํภู หนองบวัลําภู 238-241 ถ.วริโิยธนิ ต.หนองบวัลําภู 

อ.เมอืงหนองบวัลําภ ูจ.หนองบวัลําภ ู39000

0538 0-4231-2157

0-4231-2162

30 นครปฐม นครปฐม 120/31 ถ.พญาพาน อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม

73000

0519 0-3425-3963

0-3425-4135

32 ชยัภูมิ จตุัรสั 246/1-2 ถ.โกสยี ์ต.บา้นกอก อ.จตุัรสั จ.ชยัภูม ิ

36130

0534 0-4485-1220

0-4485-1222

33 สกลนคร สกลนคร 1353/4 ถ.สุขเกษม อ.เมอืงสกลนคร จ.สกลนคร 

47000

0547 0-4273-2786

0-4271-2528

34 บุรรีมัย์ บุรรีมัย์ 28/30 ถ.ธานี ต.ในเมอืง อ.เมอืงบุรรีมัย ์จ.บุรรีมัย ์

31000

0603 0-4461-2911

0-4461-3651

35 สระแกว้ สระแกว้ 242 ถ.สวุรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมอืงสระแกว้ 

จ.สระแกว้ 27000

0738 0-3724-2094

0-3724-1599

36 กาญจนบุรี กาญจนบุรี 274/6 ถ.แสงชโูต ต.บา้นเหนือ อ.เมอืงกาญจนบุร ี

จ.กาญจนบุร ี71000

0607 0-3451-3008

0-3451-3307

37 น่าน น่าน 79/2 ถ.อนนัตวรฤทธเิดช ต.ในเวยีง อ.เมอืงน่าน 

จ.น่าน 55000

0732 0-5475-1800

0-5475-1809

38 อุตรดติถ์ อุตรดติถ์ 1/105 ถ.สําราญรนื ต.ท่าอฐิ อ.เมอืงอุตรดติถ ์

จ.อุตรดติถ ์53000

0594 0-5541-3833

โทรสาร 

0-5541-2002

39 พงังา โคกกลอย 4/24 หมู่ท ี1 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกวัทุง่ 

จ.พงังา 82140

0788 0-7643-4742

0-7643-4745

40 เลย เลย 3/8  ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่อง อ.เมอืง จ.เลย 42000 0648 0-4281-3020-4

หมายเหตุ  ลาํดบัท ี31 ยกเลกิ
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หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อสอบถามข้อมูล

หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท์ สถานที ข้อมูล

1. ฝ่ายรบัสมคัรและตรวจสอบวฒิุบตัร

     - ส่วนกลาง

     - ส่วนภมิูภาค

     - อินเทอรเ์น็ต

0-2310-8000 ต่อ 8615

0-2310-8000 ต่อ 8624, 4834

0-2310-8000 ต่อ 8623

สวป. ชนั 3 

สวป. ชนั 3

สวป. ชนั 3

-  กําหนดการรบัสมคัร, ตรวจหลกัฐานการรบั

สมคัร, ตรวจวุฒกิารศกึษาทใีชส้มคัร

2. การลงทะเบียนเรียน

     - ทางไปรษณีย ์(ภมิูภาค)

     - ส่วนกลาง

0-2310-8000 ต่อ 8616

0-2310-8000 ต่อ 8610,8626

KLB. ชนั 1

สวป. ชนั 6

-  กําหนดการและวธิกีารลงทะเบยีนเรยีน   

-  ปญัหาการลงทะเบยีนเรยีน 

3. การจดัสอบ 0-2310-8611 สวป. ชนั 6 -  ตารางสอบไล่รายบุคคลประจําภาค, การยา้ย

ศูนย์สอบ, การสอบซําซอ้น

4. ฝ่ายทะเบียนประวติันักศึกษา

     -  บตัรประจาํตวันักศึกษา  

     -  เปลียนชือ-สกลุ คาํนําหน้านาม ยศ

     -  แก้ไขชือ-สกลุ, วนั/เดือน/ปีเกิด, 

        การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

     -  การย้ายคณะ/สาขา 

0-2310-8000 ต่อ 8605

0-2310-8000 ต่อ 4822

0-2310-8000 ต่อ 8606-7

0-2310-8000 ต่อ 8605-6

สวป. ชนั 2

สวป. ชนั 2

สวป. ชนั 2

สวป. ชนั 2

จดัการเกยีวกบัเรอืงบตัรประจําตวันักศกึษา และ

เปลยีนชอื-สกุล คาํนําหน้านาม ยศ, แกไ้ขชอื–สกุล   

วนั/เดอืน/ปีเกดิ, การลาออกจากการเป็นนกัศกึษา, 

การยา้ยคณะ/สาขา

5. ตรวจสอบผลการเรียน

     -  ฝ่ายประมวลและรบัรองผล

        การศึกษา

     -  คณะนิติศาสตร์

     -  คณะบริหารธรุกิจ

     -  คณะรฐัศาสตร ์                                                                       

     - คณะสือสารมวลชน

0-2310-8000 ต่อ 8603

0-2310-8000 กด 0 ต่อ 76268

0-2310-8000 ต่อ 4815,4816

0-2310-8000 ต่อ 8224

0-2310-8483-9 ต่อ 22, 23 หรอื

0-2310-8466-7

0-2310-8000 ต่อ 8980

งานบรกิารการศกึษา

-  ผลการสอบมปีญัหา

-  ขอใบรบัรองผลการเรยีน, 

-  ตรวจสอบผลการศกึษาทางไปรษณีย์

6. การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

     -ตรวจสอบสถานภาพการเป็น

นักศึกษา

0-2310-8000 ต่อ 8610

0-2310-8800 ต่อ 8628

0-2310-8000 กด 0 ต่อ 76293

สวป. ชนั 6 -  ยา้ยระบบการเรยีนการโอนส่วนภูมภิาคเป็นสว่น   

   กลาง หรอืสว่นกลางเป็นส่วนภูมภิาค

-  ตรวจสอบสถานภาพการเป็นนกัศกึษา

7. หนังสือพิมพข่์าวรามคาํแหง 0-2310-8000 ต่อ 8045-7

Fax. 0-2310-8000 ต่อ 8048, 8674

งานประชาสมัพนัธ์ 

อาคารสุโขทยั ชนั 2

-  แจง้ยา้ยทอียู่ งานประชาสมัพนัธ์

-  www.ramnews.ru.ac.th 

หรอื e-mail.pr@ru.ac.rh 

8.  สือการสอน 0-2310-8120

Fax. 02-310-8887

www.oas.ru.ac.th/

สํานกัวทิยบรกิาร

(สวก.)

อาคารเวยีงผา ชนั1

-  สอืการสอน  1 ชุด ประกอบดว้ย

 - ตําราเรยีน

- ดวีดี ีแนะนํากระบวนวชิา

9.     - คณะนิติศาสตร์

        - คณะบริหารธรุกิจ

        - คณะรฐัศาสตร์

        - คณะสือสารมวลชน

0-2310-8000 ต่อ 8170, 8174, 8175

0-2310-8000 ต่อ 8224-7 ต่อ 1101

0-2310-8483-9 ต่อ 22 , 23 หรอื

0-2310-8466-7

0-2310-8000 ต่อ 8980

งานบรกิารการศกึษา

-  การเทยีบโอนหน่วยกติ  

-  แจง้จบการศกึษา,

-  ปญัหาหลกัสูตรการศกึษา

10. ฝ่ายหนังสือสาํคญั 0-2310-8604

0-2310-8629

0-2310-8000 ต่อ 4818 , 4817

สวป. ชนั 1 -  สอบถามเกยีวกบัปรญิญาบตัร, พธิรีบั 

   พระราชทานปรญิญา, ใบรบัรองการเป็น

   นักศกึษา, ใบรบัรองสภาฯ, ค่าธรรมเนียมแจง้จบ

   ล่าชา้ (ขา้มภาค)

11.  หน่วยบริการวิชาการ  

ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ     

  

0-2310-8614

0-2310-8800  ต่อ 4840, 4841, 

4848
Email : guidancc_service@ru.ac.th

สวป. ชนั 4 - บรกิารใหค้าํปรกึษา แนะแนวการศกึษา

- บรกิารขอ้มูลทางการศกึษา
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11.  หน่วยบริการวิชาการ  

ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ

(ต่อ)

www.ru.ac.th 

www.regis.ru.ac.th 

Email : s.predree@ru.ac.th สวป. ชนั 4 

- ระบบอาจารยท์ปีรกึษา (นกัศษึาปรญิญาตร ี

สามารถตดิต่อขอรบัคาํปรกึษาดา้นเรยีน การสอน 

กบัอาจารยท์ปีรกึษาผา่นทาง email โดยตรวจสอบ

รายชอืและemail อาจารยท์ปีรกึษาผา่น e-service  

- ระบบอาจารยท์ปีรกึษา นกัศกึษา PRE-DEGREE

12. ข่าวสารมหาวิทยาลยั 

     - สาขาวิทยฯ ภมิูภาค

     - สาขาฯ ต่างประเทศ

     - สาํนักหอสมุดกลาง

     - E-learning

www.ru.ac.th
www.ru.ac.th/th/site/
page?view=campus

www.ru.ac.th/oase 

0-2310-8000 ต่อ 8196-7

www.lib.ru.ac.th

0-2310-8000 ต่อ 8901-2

0-2310-8000 ต่อ 8954

13.  สาํนักพิมพ์ www.ru.ac.th/rupress

0-2310-8000 ต่อ 8758-9

อาคารสาํนักพมิพ์

(RPB) ชนั 3

- บรกิารจาํหน่ายตําราเรยีนและอุปกรณ์

  การศกึษา

- บรกิารสงัซอืทางไปรษณยีแ์ละบรกิาร  

  อนิเทอรเ์น็ต

- บรกิารเช่าชุดครยุปรญิญาทุกคณะในราคาถูก

14.  ศูนยโ์ทรศพัท์กลาง 0-2310-8000 ตกึ LIB - สอบถามหมายเลขโทรศพัทส์ถานทภีายใน

  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

15.  สาํนักเทคโนโลยีการศึกษา 0-2310-8703,-6 อาคารผาเมอืง - การบรรยายสรุปทางวทิยุกระจายเสยีง

16. หน่วยบริการจุดเดียวเบด็เสรจ็

     (One Stop Service)

0-2310-8000 ต่อ 8890 อาคารกงไกรลาส

(KLB ชนั 1)

- บรกิารสําเนาหลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีน

- บรกิารถ่ายสาํเนาทะเบยีนประวตันัิกศกึษา 

  (ม.ร. 2, วุฒบิตัร, ทะเบยีนบ้าน,บตัรประจํา

  ตวัประชาชน, ใบเปลยีนชอื – สกุล)

  เพอืใช้เป็นหลกัฐานในการสมคัรเรยีน บรกิาร

  ตงัเเต่ รหสัประจําตวันักศกึษา 43 ถงึปจัจุบนั

- บรกิารตรวจสอบผลการศกึษา (Check 

  Grade) สาํหรบัผูท้มีสีถานภาพเป็นนกัศกึษา 

- บรกิาร Transcript แบบไม่สาํเรจ็การศกึษา 

  สําหรบัผูม้คัรเขา้เรยีนตงัแต่ปีการศกึษา 2526 

  ถงึ ปจัจุบนั

- บรกิารออกใบรบัรองการเป็นนักศกึษา

  ให้บรกิารเฉพาะนกัศกึษาทตีดิต่อ 

  โดยตรงหน้าเคาน์เตอร์

  กรณีขอรบับรกิารทางไปรษณีย์ 

- ใบรบัรองผลการสศกึษา (Transcript)       

  ตดิต่อฝา่ยประมวลและรบัรองผลการศกึษา 

  อาคาร สวป. ชนั 1 โทร.0-2310-8603         

  (ดูรายละเอยีดเพมิเตมิไดท้ ีหน้า 102)

- บรกิารออกใบรบัรองการเป็นนักศกึษา  

  ตดิต่อฝา่ยหนังสอืสาํคญั อาคาร สวป. ชนั 1 

  โทร. 0-2310-8604
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ส่วนที 2

แผนกาํหนดการศึกษาและโครงสร้างหลกัสตูร

  แผนกาํหนดการศกึษาและวนั เวลาสอบสาํหรบันกัศกึษาชนัปีท ี1 ภาค 1

  แผนกาํหนดการศกึษา  โครงสรา้งหลกัสตูรและการเทยีบโอนหน่วยกติ

    คณะนิตศิาสตร์

    คณะบรหิารธุรกจิ

    คณะรฐัศาสตร์

    คณะสอืสารมวลชน

  สรปุหลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนหน่วยกติของทุกคณะ

  วนัและเวลาสอบทุกกระบวนวชิาสาํหรบันกัศกึษาทใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ

  เอกสารทนีกัศกึษาตอ้งใชใ้นการเขา้สอบ

  ขนัตอนการเตรยีมตวัเขา้สอบ

  ขอ้ปฏบิตัสิาํหรบันกัศกึษาทปีระสงคจ์ะขอเอกสารสาํหรบัผูป้กครอง

  ทใีชส้ทิธเิบกิคา่เล่าเรยีน
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แผนกําหนดการศกึษาปี 1 ภาค 1

สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตรแีละผูเ้ขา้ศกึษารายกระบวนวชิา

ลาํดบัที
คณะ

นิติศาสตร์ บริหารธรุกิจ รฐัศาสตร์ สือสารมวลชน

1

2

3

4

5

6

7

8

ENG1001

LAW1001

PSY1001

THA1001

..............

ACC1101

ECO1121

ENG1001

HPR1001

LIS1001

MTH1003

POL1101

PSY1001

ECO1003

ENG1001

POL1101

PHI1003

POL2106

ENG1001

GAS2802

LIS1001

PHI1003

SOC1003

THA1001

วนัและเวลาสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2560                   

วนัสอบ คาบสอบ กระบวนวิชา

เสาร ์4 พฤศจกิายน 2560

เชา้   (1 A)  

 09.00-11.30 น. 
 LIS1001

บ่าย  (1 B)

13.00-15.30 น.
 PSY1001

อาทติย ์5 พฤศจกิายน 2560

เชา้   (2 A)  

09.00-11.30 น.                                                             

ECO1003, ECO1121 

LAW1001

 บ่าย  (2 B)

13.00-15.30 น.
 GAS2802, POL1101

เสาร ์11 พฤศจกิายน 2560

 เชา้   (3 A)  

 09.00-11.30 น.                                                       
  HPR1001, PHI1003

บ่าย  (3 B)

 13.00-15.30 น.

ACC1101, THA1001

POL2106

อาทติย ์12 พฤศจกิายน 2560

เชา้   (4 A)  

09.00-11.30 น.   
MTH1003, SOC1003

บ่าย  (4 B)

13.00-15.30 น
 ENG1001
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คณะนิติศาสตร์

     * แผนกาํหนดการศึกษา 

     * โครงสร้างหลกัสตูร

     * หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนหน่วยกิต
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โครงสร้างหลกัสตูรคณะนิติศาสตร ์ (ส่วนภมิูภาค)

จาํแนกตามหมวดวิชา

หมวดวิชา

ศึกษาทวัไป

วนั

สอบ
หมวดวิชาเฉพาะ

วิชาเลือกเสรี

วนั

สอบ

กลุ่มวิชาบงัคบั
วนั

สอบ
กลุ่มวิชาบงัคบั

วนั

สอบ
กลุ่มวิชาเลือก

วนั

สอบ

วชิา/(CR) ปี/ภาค วชิา/(CR) ปี/ภาค วชิา/(CR) ปี/ภาค วชิา/(CR) ปี/ภาค วชิา/(CR) ปี/ภาค

BIO2202   (3) 2/2 2B LAW1001 (2) 1/1 2A LAW3004 (2) 3/1 3A LAW3033 (3) 4/2 3A ให้นกัศกึษา

เลอืกกระบวน

วชิาใดๆ ทเีปิด

ใหม้กีารเรยีน

การสอน และ

การสอบ ณ 

สาขาวทิย

บรกิาร ฯ

ENG1001  (3)  1/1 4B LAW1002 (2) 1/2 4A LAW3005 (3) 3/1 1B LAW3038 (3) 4/1 3B

ENG1002  (3) 1/2 1A LAW1003 (3) 2/1 2A LAW3006 (3) 3/1 4B LAW4062 (3) 4/1 2B

HIS1001   (3) 1/2 2A LAW2001 (3) 2/1 2B LAW3007 (3) 3/2 4B

POL1100  (3) 1/2 2B LAW2002 (3) 2/1 3A LAW3008 (3) 3/2 1B

PSY1001  (3) 1/1 1B LAW2003 (3) 2/2 2A LAW3009 (3) 3/2 2B

SCI1003   (3) 1/2 3B LAW2004 (3) 2/1 1B LAW3010 (2) 4/1 3B

THA1001 (3) 1/1 3B LAW2005 (2) 4/1 4A LAW3011 (2) 3/2 4A

THA1003  (3) 1/2 1B LAW2006 (3) 2/1 4A LAW3012 (3) 3/2 3A

RAM1000 (3) 4/2 4B LAW2007 (3) 2/2 1B LAW4001 (2) 4/2 2A

LAW2008 (2) 2/2 1A LAW4002 (2) 4/1 4B

LAW2009 (2) 2/2 3B LAW4003 (3) 4/1 1B

LAW2010 (2) 3/1 3B LAW4004 (3) 4/1 1A

LAW2011 (2) 3/1 2A LAW4005 (2) 4/2 4A

LAW2012 (2) 2/2 4A LAW4006 (3) 4/2 1B

LAW2013 (2) 2/2 4B LAW4007 (2) 2/1 4B

LAW3001 (3) 3/1 1A LAW4008 (2) 4/2 1A

LAW3002 (2) 3/2 2A LAW4009 (2) 4/2 3A

LAW3003 (3) 3/1 2B LAW4010 (2) 4/2 2B

รวม  30 รวม  94 รวม  9 รวม  6

รวมทงัหมด  139  หน่วยกิต

 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

 นักศกึษาเลอืกเรยีนกระบวนวชิาใดๆ กไ็ด ้ทเีปิดสอน ณ สาขาวทิยบรกิาร ฯ 2 กระบวนวชิาๆ ละ 3 หน่วยกติ

 ห้ามลงทะเบียนวิชาต่อไปนี
 1.  วชิากฎหมายทเีปิดสอนสาํหรบันกัศกึษาคณะอนืไดแ้ก่ LAW1004, LAW1005, LAW2014, LAW2015   

   LAW 2016, LAW3013, LAW3014, LAW3015, และ LAW3016

 2.  วชิากฎหมายสาํหรบันักศกึษาหลกัสตูรเก่า (LW) ไดแ้ก่ LAW4011, LAW4012, LAW4013, LAW4014   

   LAW4015, LAW4016, และ LAW4017
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FACULTY OF LAW

Program of Study Leading to the

Degree of Bachelor of Laws (LL.B.)
Freshman Year

     First Semester              Sem.Cr.

ENG1001  Basic English Sentences and 

    Essential Vocabulary in Daily Life     3

LAW1001   Principle of Public Law                  2

PSY1001   General Psychology                       3

THA1001   Structure of Thai and Its Usage        3

.................      Free Elective                         3

Total     14

     Second Semester  Sem.Cr.

ENG1002   English Sentences and Vocabulary 

    in General Use          3

HIS1001    Western Civilization          3

LAW1002  Principle of Private Law               2

POL1100   Introduction to Political Science      3

SCI1003    Basic Science                               3

THA1003   Preparation for Speech and Writing   3

  Total     17
  

Sophomore Year

     First Semester  Sem.Cr.

LAW1003   Civil and Commercial Code : 

                  Juristic Acts and Contracts               3

LAW2001   Civil and Commercial Code : 

    Property                                       3

LAW2002   Civil and Commercial Code :              

            Obligation                                     3

LAW2004    Constitutional Law and Political Institution 3

LAW2006   Criminal Law 1                              3

LAW4007   Philosophy of Law          2

.................      Free Elective                         3

             Total     20

                   Second Semester  Sem.Cr.

BIO2202    Life and System Ecology         3

LAW2003   Civil and Commercial Code : Torts,

                Management of Affairs Without   

    Mandate and Enrichment          3

LAW2007   Criminal Law 2            3

LAW2008   Civil and Commercial Code : Hire of

     Property, hire Purchase, Hire of   

    Services, Hire of Work, Carriages     2

LAW2009   Civil and Commercial Code : Loan,

         Deposit, Warehousing, Compromise,

                Gambling and Betting               2

LAW2012   Civil and Commercial Code : 

    Insurance            2

LAW2013   Civil and Commercial Code : Bills,

                Current Account                            2

Total     17
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Junior Year

    First Semester     Sem.Cr.

LAW2010   Civil and Commercial Code :

         Suretyship, Mortage, Pledge       2

LAW2011   Civil and Commercial Code : Agency

                Brokerage                                 2

LAW3001   Criminal Law 3           3

LAW3003   Civil and Commercial Code : Family 3

LAW3004   Law of Court Organization        2

LAW3005   Civil Procedure Code 1     3

LAW3006   Criminal Procedure Code 1    3

                                                                       Total  18

  

         Second Semester  Sem.Cr.

LAW3002   Civil and Commercial Code :   

     Partnerhips, Companies, Public 

      Company Limited      2

LAW3007   Civil Procedure Code 2     3

LAW3008   Criminal Procedure Code 2    3

LAW3009   Civil and Commercial Code :   3

LAW3011  Law of Evidence       2

LAW3012  Administrative Law      3

                                             Total     16

Senior Year

          First Semester      Sem.Cr.

LAW2005   Civil and Commercial Code :  Sale,

                Eschange, Gift         2

LAW3010   Bankruptcy Law         2

LAW3038   Law on Juvenile Delinquency and                 

     Procedure of the court (Elective)    3

LAW4002   Lawyer Practice and Iegal 

    document   preparation       2

LAW4003     Public International Law       3

LAW4004     Labour and Social Security Law    3

LAW4062  Thai Legal History and Major      3

                                                    Total     18  

         Second Semester      Sem.Cr.

LAW3033   Criminology and Penology 

    (Elective)           3

LAW4001   Law on Income Tax           2

LAW4005   Legal Profession Ethics Visual 

    Moral and Disciplines for lawyers    2 

LAW4006   Private and Criminal International 

    Law              3

LAW4008   Land Law           2

LAW4009   Law on intellectual Property 1     2

LAW4010   International Trade Law       2

RAM1000   Knowledge and Morality       3  

        Total     19

                            Total for 4 Years     139
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กาํหนดเวลาสอบทุกชนัปีของคณะนิติศาสตร์

ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี 1 ภาค 1 PSY1001

LAW1001

THA1001

ENG1001
วชิาเลอืกเสรี

3

2

3

3

3

14

 1 บ่าย

 2 เชา้

 3 บ่าย

 4 บ่าย

.........

ปี 1 ภาค 2 ENG1002

THA1003

HIS1001

POL1100

SCI1003

LAW1002
วชิาเลอืกเสรี

3

3

3

3

3

2

3

20

    1 เชา้

    1 บ่าย

    2 เชา้

    2 บ่าย

    3 บ่าย

    4 เชา้

    .........

ปี 2 ภาค 1 LAW2004

LAW1003

LAW2001

LAW2002 

LAW2006

LAW4007

3

3

3

3

3

2

17

    1 บ่าย

    2 เชา้

    2 บ่าย

    3 เชา้

    4 เชา้

    4 บ่าย

    

ปี 2 ภาค 2 LAW2008

LAW2007

LAW2003

BIO2202

LAW2009

LAW2012

LAW2013

2

3

3

3

2

2

2

17

 1 เชา้

 1 บ่าย

 2 เชา้

 2 บ่าย

 3 บ่าย

 4 เชา้

 4 บ่าย

หมายเหตุ  1 เชา้  (1A)

    1 บ่าย (1B)

    2 เชา้  (2A)

    2 บ่าย (2B)

    3 เชา้  (3A)

    3 บ่าย (3B)

    4 เชา้  (4A)

    4 บ่าย (4B)

วนัเสาร ์  ท ี4 พฤศจกิายน 2560}
วนัอาทติย ์ ท ี5 พฤศจกิายน 2560}
วนัเสาร ์     ท ี11 พฤศจกิายน 2560}
วนัอาทติย ์ ท ี12 พฤศจกิายน 2560}
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ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี 3 ภาค 1 LAW3001

LAW3005

LAW2011

LAW3003

LAW3004

LAW2010

LAW3006

3

3

2

3

2

2

3

18

 1 เชา้

 1 บา่ย

 2 เชา้

 2 บา่ย

 3 เชา้

 3 บา่ย

 4 บา่ย

ปี 3 ภาค 2 LAW3008

LAW3002

LAW3009

LAW3012

LAW3011

LAW3007

3

2

3

3

2

3

16

 1 บ่าย

 2 เชา้

 2 บ่าย

 3 เชา้

 4 เชา้

 4 บ่าย

ปี 4 ภาค 1 LAW4004

LAW4003

LAW4062

LAW3038

LAW3010

LAW2005

LAW4002

3

3

3

3

2

2

2

18

 1 เชา้

 1 บา่ย

 2 บา่ย

 3 เชา้

 3 บา่ย

 4 เชา้

 4 บา่ย

ปี 4 ภาค 2 LAW4008

LAW4006

LAW4001

LAW4010 

LAW4009

LAW3033

LAW4005

RAM1000 

2

3

2

2

2

3

2

3

19

 1 เชา้

 1 บ่าย

 2 เชา้

 2 บ่าย

 3 เชา้

 3 บ่าย

 4 เชา้

 4 บ่าย

รวม  4  ปี  139  หน่วยกิต

หมายเหตุ  1 เชา้  (1A)

    1 บ่าย (1B)

    2 เชา้  (2A)

    2 บ่าย (2B)

    3 เชา้  (3A)

    3 บ่าย (3B)

    4 เชา้  (4A)

    4 บ่าย (4B)

วนัเสาร ์  ท ี4 พฤศจกิายน 2560}
วนัอาทติย ์ ท ี5 พฤศจกิายน 2560}
วนัเสาร ์     ท ี11 พฤศจกิายน 2560}
วนัอาทติย ์ ท ี12 พฤศจกิายน 2560}



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560     43

  คณะนิตศิาสตร์กําหนดหลกัเกณฑ์การเทยีบและโอนหน่วยกติสาํหรบัผูม้วีุฒเิดมิอนุปรญิญา หรอืเทยีบเท่าขนึไปจากสถาบนัอนื  

   เขา้ศกึษาในคณะนิตศิาสตร์

  1.  สาํหรบันักศึกษาทีมีคณุวฒิุเดิมตงัแต่อนปุริญญาหรอืเทียบเท่าและปริญญาตรีขึนไปจากสถาบนัอืน โดยแยกวฒิุเดิมดงันี

      1.1 นักศึกษาทีมีคณุวุฒิเดิมอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัอืน เทียบโอนให้  27  หน่วยกิต วชิาทเีทยีบใหม้ดีงันี

             1.1.1 หมวดวิชาศึกษาทวัไปรบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมของวชิาในหมวดวชิาศกึษาทวัไป

           ทงัหมวด (ยกเวน้ RAM1000 ไมร่บัเทยีบโอน รวมเทยีบโอนให ้27 หน่วยกติ)  

             1.1.2   หมวดวิชาเฉพาะ ไม่รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมเป็นรายวชิา

             1.1.3   หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมเป็นรายวชิา

      ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน หน่วยกิตละ 100 บาท

      1.2  นักศึกษาทีมีคณุวุฒิเดิมระดบัปริญญาตรีขึนไปจากสถาบนัอืน เทียบโอนให้ 33 หน่วยกิต วชิาทเีทยีบใหม้ดีงันี

             1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทวัไป รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมของวชิาในหมวดวชิาศกึษาทวัไปทงัหมวด 

           (ยกเวน้ วชิา RAM1000 ไม่รบัเทยีบโอน รวมเทยีบโอนให ้27 หน่วยกติ) 

             1.2.2   หมวดวิชาเฉพาะ ไม่รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมเป็นรายวชิา

             1.2.3   หมวดวิชาเลือกเสรี รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมใหท้งัหมวดวชิาเลอืกเสร ี(ขณะนีม ี6 หน่วยกติ) 

         ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน หน่วยกิตละ 100 บาท

  2. นักศึกษาทีมีคณุวฒิุตงัแต่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึนไปจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วชิาทเีทยีบใหม้ดีงันี

       2.1 หมวดวิชาศึกษาทวัไป รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมของวชิาในหมวดศกึษาทวัไปทงัหมวด

             2.1.1 ยกเวน้ RAM1000 ผูท้ไีม่เคยเรยีน ไม่รบัเทยีบโอน  (รวมเทยีบโอนให ้27 หน่วยกติ)

    2.1.2 ผูท้เีคยเรยีนและสอบไดว้ชิา RU100 หรอื RAM1000 จากมหาวทิยาลยัรามคําแหง รบัเทยีบโอนให ้3 หน่วยกติ

    (รวมเทยีบโอนให ้30 หน่วยกติ)

       2.2 หมวดวิชาเฉพาะ รบัเทยีบและโอนหน่วยกติสะสมรายวชิาในวชิากฎหมายทเีป็นวชิาในหลกัสูตรชนัปรญิญาตรขีอง

             คณะนิตศิาสตรท์งัหมด

       2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติกระบวนวชิาใดๆ กไ็ดท้เีปิดสอนในคณะต่างๆ ของ

             มหาวทิยาลยัรามคําแหง (ยกเวน้วชิากฎหมายทเีปิดสอนสาํหรบันกัศกึษาคณะอนื ไดแ้ก่ LAW1004, LAW1005, 

             LAW2014, LAW2015, LAW2016, LAW3013, LAW3014, LAW3015, LAW3016

    ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน หน่วยกิตละ 50 บาท 

  3.   นักศึกษาซึงเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง ครบ 8 ปีแล้ว ผูที้ขาดสถานภาพทุกกรณี รวมทงั     

         นักศึกษาทีเคยเรียน PRE-DEGREE วิชาทีเทียบให้มีดงันี

       3.1 หมวดวิชาศึกษาทวัไป  รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมในหมวดวชิาศกึษาทวัไปทเีคยเรยีนมาและสอบไดแ้ลว้

             ทงัหมวดตามหลกัสูตรชนัปรญิญาตร ี(เดมิ) ของคณะนิตศิาสตรโ์ดยโอนหน่วยกติใหท้งัหมวดในหมวดวชิาศกึษาทวัไป  

    ของหลกัสตูรชนัปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุงใหม)่

       3.2 หมวดวิชาเฉพาะ รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมวชิากฎหมายเป็นรายวชิาทเีป็นวชิาในหลกัสตูรชนัปรญิญาตร ี

             คณะนิตศิาสตร ์ทเีคยเรยีนและสอบไดแ้ลว้

       3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติกระบวนวชิาใดๆกไ็ดท้เีปิดสอนในคณะต่างๆของมหาวทิยาลยั 

    รามคําแหง (ยกเว้น) วชิากฏหมายทเีปิดสอนสาํหรบันักศกึษาคณะอนื  ไดแ้ก่ 

    (หลกัสตูรปีการศกึษา 2560)   LAW1004, LAW1005, LAW2014, LAW2015, LAW2016, LAW3013

             LAW3014, LAW3015, LAW3016 

             (หลกัสตูรปีการศกึษา 2555)   LAW1004, LAW1005, LAW2014. LAW2015, LAW3013, LAW3014  

             LAW3015, LAW3016                         

             (หลกัสตูรปีการศกึษา 2552)    LA 104, LA 105, LA 214, LA 215, LA 313,  LA 314, LA 315, LA 316  

                (หลกัสตูรปีการศกึษา 2536-2551)  LW104, LW105, LW214,  LW215, LW315, LW316,  LW317, LW318    

             (หลกัสตูรก่อนปีการศกึษา 2536)  LA103, LA104, LA121, LA122, LA130, LA230, LA233, LA234, LA333 

             LA334, LA335, LA336

หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนหน่วยกิตคณะนิติศาสตร์
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  หมายเหตุ นักศกึษาทเีคยเรยีน PRE-DEGREE เเลว้สมคัรเขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตรเีป็นนกัศกึษาต่อเนือง เพอืต้องการไดร้บั

ปรญิญาเกยีรตนิิยม จะตอ้งเทยีบโอนทุกกระบวนวชิาทเีคยเสอบไดใ้นรหสัเดมิ PRE-DEGREE  

  4. นักศึกษาทีขอใช้สิทธิเทียบโอนทุกประเภท จะต้องสาํเรจ็การศกึษาตามคุณวุฒทิจีะขอเทยีบโอนก่อนวนัสมคัรและไม่มสีทิธิ

   ไดร้บัเกยีรตนิิยม

  5. ระยะเวลาในการเทียบโอน นักศกึษาทขีอใชส้ทิธเิทยีบโอนทุกประเภท ใหด้าํเนินการใหแ้ล้วเสรจ็ ภายใน 1 ปีการศกึษา  

               นับจากวนัสมคัรเขา้เป็นนักศกึษา

  6.   นักศึกษาทีย้าย - โอนจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน วชิาทเีทยีบโอนใหม้ดีงันี 

       6.1 กระบวนวชิาทเีทยีบโอนได ้ตอ้งมเีนือหาวชิาทคีลา้ยคลงึกบัหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

       6.2 กระบวนวชิาจากสถาบนัเดมิทเีทยีบโอนได ้ตอ้งมจีาํนวนหน่วยกติเทา่กนัหรอืมากกว่าจาํนวนหน่วยกติของ

              หลกัสตูรมหาวทิยาลยัรามคําแหง

       6.3 การเทยีบโอนผลการเรยีนเป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาทสีอบไดต้้องไมต่ํากว่าระดบัคะแนนตวัอกัษร C หรอืแตม้

             ระดบัคะแนน 2.00 หรอืเทยีบเท่าและหรอืเป็นไปตามเงอืนไขของหลกัสตูรของสาขาวชิากําหนด (ตามขอ้บงัคบั

    มหาวทิยาลยัรามคําแหงวา่ดว้ยการศกึษาชนัปรญิญาตร ีฉบบัท ี4 พ.ศ. 2555)

       6.4 หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนหน่วยกติตามขอ้ 6.1 และ 6.2 ต้องผ่านความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะนิตศิาสตร์

    เป็นราย ๆ ไป 

     ในกรณีเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมในหมวดวชิาเลอืกเสร ีใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติ

    ของ นักศกึษาทมีคีุณวุฒปิรญิญาตรขีนึไปจากสถาบนัอนืโดยอนุโลม ทงันีจะเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมไดไ้ม่เกิน

    ครึงหนึงของหน่วยกติรวมของหลกัสูตรนิตศิาสตรบณัฑติ

       6.5 ภายหลงัจากการดาํเนินการสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่โดยใชส้ทิธเิทยีบโอนในกรณียา้ย - โอนแลว้ ใหผู้ส้มคัรตดิต่อคณะฯ 

    เพอืเทยีบโอนหน่วยกติตามหลกัเกณฑ์ของคณะฯ ก่อนกาํหนดการลงทะเบยีนเรยีนโดยนําคาํอธบิายรายวชิาของ

    สถาบนัเดมิมายนืกบัเจา้หน้าทเีทยีบโอนของคณะฯ เพอืใชเ้ทยีบเคยีง เนือหาวชิาทโีอนได้

    ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน หน่วยกิตละ 100.- บาท

  7. นักศึกษาทีเคยเรียนและสอบได้แล้วจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ทงักรณีสาํเรจ็การศึกษาและไม่สาํเรจ็การศึกษา

       สามารถนําวุฒกิารศกึษาทีจบจากต่างสถาบนัมาเทยีบโอนรวมกนัได ้ทงั 2 กรณี 

       เงอืนไขการเทยีบโอน

       7.1 ตอ้งเทยีบโอนวชิาจากต่างสถาบนัก่อน  รวม 33 หน่วยกติ

       7.2 เทยีบวชิาทเีคยสอบไดจ้ากมหาวทิยาลยัรามคาํแหงเป็นลาํดบัต่อไป

       7.3 การเทยีบโอน ขอ้ 7.1 และ ขอ้ 7.2 รวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกนิ 130 หน่วยกติ

       7.4 ค่าเทยีบโอนหน่วยกติใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยัรามคําแหง

  8. นักศึกษาทีใช้วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อยตาํรวจ วิชาทีเทียบโอนให้มีดงันี

       8.1 หมวดวชิาศกึษาทวัไป 30 หน่วยกติ

       8.2 หมวดวชิาเฉพาะ (วชิากฎหมาย) เทยีบวชิาและโอนหน่วยกติใหบ้างกระบวนวชิาขนึอยูก่บัหลกัสตูรของ

    โรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจทนัีกศกึษาสําเรจ็มา ตามหลกัเกณฑท์คีณะนิตศิาสตรก์ําหนด (โดยใหนํ้าผลการเรยีน หรอื 

    Transcript ของโรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจมาตรวจสอบดว้ย)

       8.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี6 หน่วยกติ

  ถา้นกัศกึษาเคยเรยีนและสอบไดแ้ลว้ในวชิากฎหมายของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง สามารถนําวชิาทเีคยสอบไดน้นัมาเทยีบโอน

รวมกนัได ้ทงันีใหถ้อืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 8.1- 8.3 ก่อนแลว้จงึเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติในสว่นทตีรงกบัวชิาเฉพาะ (วชิากฎหมาย) 

ตามหลกัสตูรนิตศิาสตร ์แต่จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีน และสอบผ่านในวชิากฏหมายเฉพาะไม่น้อยกวา่ 6 หน่วยกติจงึจะจบหลกัสูตรฯ ได ้

  **ข้อควรระวงั** กรณีนักเรียนนายร้อยตาํรวจทีศึกษาแบบ PRE-DEGREE ต้องเหลือวิชากฏหมาย เป็นจาํนวน 6 

หน่วยกิต เพือนํามา สมคัรใหม่หลงัจากได้วฒิุปริญญาตรีนายร้อยตาํรวจแล้ว

  การชาํระค่าเทียบโอน

  1. ต้องชาํระค่าเทยีบโอนหน่วยกติ 100.- บาท จากจํานวนทโีอนหน่วยกติไดจ้ากโรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจทงัหมดก่อน

  2. ต้องชาํระค่าเทยีบโอนหน่วยกติละ 50.- บาท จากจาํนวนหน่วยกติทเีคยเรยีนและสอบไดจ้ากมหาวทิยาลยัรามคําแหง

   เป็นลําดบัต่อไป

  หมายเหต ุการเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมทงัหมด ใหถ้อืว่าผลสอบไดร้ะดบัคะแนน C+ ทกุกระบวนวชิา ยกเวน้การเทยีบวชิาและ

โอนหน่วยกติตามขอ้ 2 และขอ้ 3 ใหเ้ป็นไปตามขอ้ 10 วรรค 2 แหง่ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศกึษาชนัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2551 
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แบบตรวจสอบหลกัสตูรปริญญานิติศาสตรบณัฑิต

(สาํหรบันักศึกษาส่วนภมิูภาค)

คณะนิติศาสตร ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

1. หมวดวิชาศึกษาทวัไป 30 หน่วยกิต

กระบวนวิชา หน่วยกิต เกรด

1. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์

1) PSY1001 3

2) HIS1001 3

2. กลุ่มวิชาสงัคมศาสตร์

1) POL1100 3

2) RAM1000 3

3. กลุ่มวิชาวิทย ์/ คณิต

1) SCI1003 3

2) BIO2202 3

4. กลุ่มวิชาภาษาไทย

1) THA1001 3

2) THA1003 3

5. กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ

1) ENG1001 3

2) ENG1002 3

รหสัประจาํตวัใหม่  รหสัประจาํตวัเดมิ

ชอื................................................นามสกุล................................................

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เลอืกวชิาใดๆ กไ็ดท้เีปิดสอน ณ สาขาวทิยบรกิาร ฯ

ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง (ยกเวน้ LAW1004,

LAW1005, LAW2014, LAW2015, LAW 2016

LAW3013, LAW3014, LAW3015, และ LAW3016) 

กระบวนวิชา หน่วยกิต เกรด

2. หมวดวิชาเฉพาะ 105 หน่วยกิต (มี 2 กลุ่มวิชา)

2.1 กลุ่มวิชาบงัคบั 93 หน่วยกิต

กระบวนวิชา หน่วยกิต เกรด กระบวนวิชา หน่วยกิต เกรด

LAW1001 2 LAW3004 2

LAW1002 2 LAW3005 3

LAW1003 2 LAW3006 3

LAW2001 3 LAW3007 3

LAW2002 3 LAW3008 3

LAW2003 3 LAW3009 3

LAW2004 3 LAW3010 2

LAW2005 2 LAW3011 2

LAW2006 3 LAW3012 3

LAW2007 3 LAW4001 2

LAW2008 2 LAW4002 2

LAW2009 2 LAW4003 3

LAW2010 2 LAW4004 2

LAW2011 2 LAW4005 3

LAW2012 2 LAW4006 3

LAW2013 2 LAW4007 2

LAW3001 3 LAW4008 2

LAW3002 2 LAW4009 2

LAW3003 2 LAW4010 2

2.2 กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

LAW3033 3

LAW3038 3

LAW4062 3

ลงชอื...............................................................ผูต้รวจสอบ



46     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560

คณุธรรม / จริยธรรมทีนักศึกษาและบณัฑิตคณะนิติศาสตร ์ม.ร. พึงมี 

“ต้องมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบ 

เคารพสิทธิของผูอื้น เคารพศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์

มีวินัย ตรงต่อเวลา ซือสตัย ์สจุริต และยุติธรรม”



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560     47

คณะบริหารธรุกิจ

     * แผนกาํหนดการศึกษา 

     * โครงสร้างหลกัสูตร

     * หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนหน่วยกิต
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โครงสร้างหลกัสูตรคณะบริหารธรุกิจ  (ส่วนภมิูภาค)

จาํแนกตามหมวดวิชา

หมวดวิชา

ศึกษาทวัไป

วนั

สอบ

หมวด

วิชาแกน

วนั

สอบ

หมวดวิชาเอก
วิชาเลือกเสรี

วนั

สอบ

เอกบงัคบั
วนั

สอบ

เอกเลือก
วนั

สอบวิชา (CR) ปี/ภาค วิชา (CR) ปี/ภาค วิชา (CR) ปี/ภาค วิชา (CR) ปี/ภาค วิชา (CR) ปี/ภาค

ENG1001 (3) 1/1 4B ACC1101 (3) 1/1 3B ACC2134 (3) 2/1 1A MGT3401 (3) 2/2 3B MGT3310 (3) 2/1 3B

ENG1002 (3) 1/2 1A ACC1102 (3) 1/2 4A MGT2201 (3) 4/1 4A MGT3402 (3) 4/2 1A MGT3412 (3) 4/1 4B

ENG2001 (3) 2/1 2A BUS2101 (3) 3/1 1A MGT2202 (3) 2/1 4B MGT3403 (3) 3/2 3A

ENG2002 (3) 2/2 3A ECO1121 (3) 1/1 2A MGT3203 (3) 3/1 2A MGT3404 (3) 4/1 2B

HPR1001 (1) 1/1 3A ECO1122 (3) 1/2 3A MGT3204 (3) 3/2 2A MGT3405 (3) 3/1 2B

LIS1001 (2) 1/1 1A FIN2101 (3) 2/1 2B MGT3205 (3) 4/2 3A MGT3408 (3) 2/2 1A

INT1004 (3) 1/2 3B HRM2101 (3) 2/2 2A MGT4206 (3) 3/2 1B MGT3409 (3) 4/2 1B

MTH1003 (3) 1/1 4A LAW2016 (3) 2/2 4B MGT4207 (3) 4/1 1A

POL1101 (3) 1/1 2B MGT2101 (3) 2/1 1B MGT4208 (3) 4/1 2A

PSY1001 (3) 1/1 1B MGT2102 (3) 2/2 1B MGT4209 (3) 3/2 2B

THA1003 (3) 1/2 1B MGT3101 (3) 4/2 3B

RAM1000 (3) 4/2 4B MGT3102 (3) 3/1 1B

MKT2101 (3) 2/1 3A

STA2016 (3) 3/1 3B

รวม 33 รวม 42 รวม 30 รวม 21 รวม 6

รวมทงัหมด  132  หน่วยกิต
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FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION

Program of Study Leading to the

Degree of Bachelor of Business Administration

 B.B.A. (Management)
Freshman Year

     First Semester              Sem.Cr.

ACC1101   Principles of Accounting 1               3

ECO1121  Principles of Microeconomics      3

ENG1001   Basic English Sentences and 

    Essential Vocabulary in Daily Life     3

HPR1001   Sport for Health                 1

LIS1001  Information and Technology for

       Searching                              2

MTH1003  Basic Mathematics                    3

POL1101      Thai Politics and Government          3  

PSY1001   General Psychology                    3

Total     21

     Second Semester  Sem.Cr.

ACC1102   Principles of Accounting 2           3

ECO1122   Principles of Macroeconomics          3

ENG1002   English Sentences and Vocabulary

                in General Use                        3

INT1004    Introduction to Computer for 

    Business                                   3

THA1003     Preparation for Speech and Writing   3

  Total     15
  

Sophomore Year

     First Semester  Sem.Cr.

ACC2134    Management Accounting       3

ENG2001  English Reading for Comprehension  3

FIN2101     Business Finance         3

MGT2101   Principles of Management            3

MGT2202   Office Management         3

MGT3310   Integration of Supply Chain and the

                  Implementation Issues                   3

MKT2101    Principles of Marketing        3

             Total     21

                 

    Second Semester  Sem.Cr.

ENG2002  English Interpretative Reading      3

HRM2101   Human resource Management        3                     

LAW2016   Business Law           3

MGT2102   Operations and Supply Chain 

      Management           3

MGT3401   Knowledge Management       3                     

MGT3408   Information Technology for

      Management           3                                                                                                                                               

Total     18
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Junior Year

           First Semester  Sem.Cr.

BUS2101    Business Information and 

      Communication          3 

MGT3102   Taxation            3

MGT3203   Advanced Quantitative Analysis 

      for Business Decision Making      3

MGT3405   Cross-Cultural Management      3

STA2016    Business Statistics and Quantitative

                 Analysis            3

                                             Total     15

  

         Second Semester  Sem.Cr.

MGT3204   Change Management and 

    Organization Development           3

MGT3403   Organization Communication      3            

MGT4206    Small Business  Management        3

MGT4209   Organizational Behavior        3

                                                Total     12

Senior Year

         First Semester  Sem.Cr.

MGT2201   Business Ethics and Social

      Responsibility          3

MGT3404   Business Leadership           3

MGT3412   Management in The Next Decade     3

MGT4207   Executive Planning and Control     3

MGT4208   Business Negotiation            3                                    

   Total     15

  

         Second Semester  Sem.Cr.

MGT3101   Strategic Management            3

MGT3205   Principles of Business Research       3                                                                                                                                                

MGT3402   Business Organization Theory      3

MGT3409   Seminar in Management            3

RAM1000   Knowledge and Morality        3 

             Total     15

                              Total for 4 Years     132
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กาํหนดเวลาสอบทุกชนัปีของคณะบริหารธรุกิจ

(สาขาวิชาการจดัการ)
ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี 1 ภาค 1 LIS1001

PSY1001

ECO1121

POL1101

HPR1001

ACC1101

MTH1003

ENG1001  

2

3

3

3

1

3

3

3

21

 1 เชา้

 1 บา่ย

 2 เชา้

 2 บา่ย

 3 เชา้

 3 บา่ย

 4 เชา้

 4 บา่ย

ปี 1 ภาค 2 ENG1002

THA1003

ECO1122

INT1004

ACC1102

3

3

3

3

3

15

 1 เชา้

 1 บ่าย

 3 เชา้

 3 บ่าย

 4 เชา้

 

ปี 2 ภาค 1 ACC2134

MGT2101

ENG2001

FIN2101

MKT2101

MGT3310

MGT2202

3

3

3

3

3

3

3

21

 1 เชา้

 1 บา่ย

 2 เชา้

 2 บา่ย

 3 เชา้ 

 3 บ่าย

 4 บา่ย

ปี 2 ภาค 2 MGT3408

MGT2102

HRM2101

ENG2002

MGT3401

LAW2016

3

3

3

3

3

3

18

 1 เชา้

 1 บ่าย

 2 เชา้

 3 เชา้

 3 บ่าย

 4 บ่าย

หมายเหตุ  1 เชา้  (1A)

    1 บ่าย (1B)

    2 เชา้  (2A)

    2 บ่าย (2B)

    3 เชา้  (3A)

    3 บ่าย (3B)

    4 เชา้  (4A)

    4 บ่าย (4B)

วนัเสาร ์  ท ี4 พฤศจกิายน 2560}
วนัอาทติย ์ ท ี5 พฤศจกิายน 2560}
วนัเสาร ์     ท ี11 พฤศจกิายน 2560}
วนัอาทติย ์ ท ี12 พฤศจกิายน 2560}
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ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี 3 ภาค 1 BUS2101

MGT3102

MGT3203

MGT3405

STA2016

3

3

3

3

3

15

 1 เชา้

 1 บา่ย

 2 เชา้

 2 บา่ย

 3 บา่ย

ปี 3 ภาค 2 MGT4206

MGT3204

MGT4209

MGT3403

3

3

3

3

12

 1 บ่าย

 2 เชา้

 2 บ่าย

 3 เชา้

ปี 4 ภาค 1 MGT4207

MGT4208

MGT3404

MGT2201

MGT3412

3

3

3

3

3

15

 1 เชา้

 2 เชา้

 2 บา่ย

 4 เชา้

 4 บา่ย

ปี 4 ภาค 2 MGT3402

MGT3409

MGT3205

MGT3101

RAM1000

3

3

3

3

3

15

 1 เชา้

 1 บ่าย

 3 เชา้

 3 บ่าย

 4 บ่าย

รวม  4  ปี  132  หน่วยกิต

หมายเหตุ  1 เชา้  (1A)

    1 บ่าย (1B)

    2 เชา้  (2A)

    2 บ่าย (2B)

    3 เชา้  (3A)

    3 บ่าย (3B)

    4 เชา้  (4A)

    4 บ่าย (4B)

วนัเสาร ์  ท ี4 พฤศจกิายน 2560}
วนัอาทติย ์ ท ี5 พฤศจกิายน 2560}
วนัเสาร ์     ท ี11 พฤศจกิายน 2560}
วนัอาทติย ์ ท ี12 พฤศจกิายน 2560}
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หลกัเกณฑเ์ทียบโอนหน่วยกิตคณะบริหารธรุกิจ

สาขาวิชาการจดัการ
 1. หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนหน่วยกิต สาํหรบัผูมี้คุณวฒิุอนุปริญญา ปริญญา หรือประกาศนียบตัร สงูกว่า

มธัยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบนัอดุมศึกษาอืน

  1.1 สาํหรบัผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา เทียบโอนให้    

48 หน่วยกิต

   1.1.1 วชิาศกึษาทวัไป 12 วชิา จาํนวน 33 หน่วยกติ ไดแ้ก่ ENG1001(3), ENG1002(3), ENG2001(3), 

ENG2002(3), HPR1001(1), INT1004(3), LIS1001(2), MTH1003(3), POL1101(3), PSY1001(3), RAM1000(3)

และ THA1003(3)

   1.1.2   วชิาแกนทางธุรกจิ 3 วชิา จาํนวน 9 หน่วยกติ ไดแ้ก่ ACC1102(3), ECO1122(3), STA2016(3)

   1.1.3 วชิาเลอืกเสร ี2 วชิา จํานวน 6 หน่วยกติ ไดแ้ก่ MGT3310(3) และ MGT3412(3)

   1.1.4 วชิาทต้ีองลงทะเบยีนเรยีนจํานวน 84 หน่วยกติ ไดแ้ก่

    1.1.4.1   วชิาแกนทางธุรกจิ 33 หน่วยกติ ไดแ้ก่ ACC1101(3), BUS2101(3), ECO1121(3), FIN2101(3), 

HRM2101(3), LAW2016(3), MGT2101(3), MGT2102(3), MGT3101(3), MGT3102(3), MKT2101(3)

    1.1.4.2   วชิาเฉพาะสาขา 51 หน่วยกติ ดูรายละเอยีดแต่ละสาขาวชิาในระเบยีบการรบัสมคัรเขา้เป็น

นักศกึษาใหม่ (ม.ร.1)

  1.2 สาํหรบัผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอืนทีไม่ใช่บริหารธรุกิจ เทียบโอนให้ 

57 หน่วยกิต คือ

   1.2.1 วชิาศกึษาทวัไป 12 วชิา จาํนวน 33 หน่วยกติ ไดแ้ก่ ENG1001(3), ENG1002(3), ENG2001(3), 

ENG2002(3), HPR1001(1), INT1004(3), LIS1001(2), MTH1003(3), POL1101(3), PSY1001(3) RAM1000(3)

และ THA1003(3)

   1.2.2 วชิาแกนทางธุรกจิ 6 วชิา จาํนวน 18 หน่วยกติ ไดแ้ก่ ACC1101(3), ACC1102(3), BUS2101(3),

ECO1122(3), MGT3102(3), และ STA2016(3)

   1.2.3 วชิาเลอืกเสร ี2 วชิา จํานวน 6 หน่วยกติ ไดแ้ก่ MGT3310(3), และ MGT3412(3)

   1.2.4 วชิาทต้ีองลงทะเบยีนเรยีนจํานวน 75 หน่วยกติ ไดแ้ก่

    1.2.4.1    วชิาแกนทางธุรกจิ 24 หน่วยกติ ไดแ้ก่  ECO1121(3), FIN2101(3), HRM2101(3), 

LAW2016(3), MGT2101(3), MGT2102(3), MGT3101(3), และ MKT2101(3)

    1.2.4.2    วชิาเฉพาะสาขา 51 หน่วยกติ ดรูายละเอยีดแต่ละสาขาวชิาในระเบยีบการรบัสมคัรเขา้เป็น

นักศกึษาใหม่ (ม.ร.1)

  1.3 สาํหรบัผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาบริหารธรุกิจ เทียบโอนให้ 

78 หน่วยกิต คือ

   1.3.1 วชิาศกึษาทวัไป 12 วชิา จาํนวน 33 หน่วยกติ ไดแ้ก่ ENG1001(3), ENG1002(3), 

ENG2001(3), ENG2002(3), HPR1001(1), INT1004(3), LIS1001(2), MTH1003(3), POL1101(3), PSY1001(3) 

RAM1000(3) และ THA1003(3)

   1.3.2 วชิาแกนทางธุรกจิ 13 วชิา จํานวน 39 หน่วยกติ ไดแ้ก่ ACC1101(3), ACC1102(3), BUS2101 (3), 

ECO1121 (3), ECO1122(3), FIN2101(3), HRM2101(3), LAW2016(3), MGT2101(3), MGT2102(3), MGT3102(3), 

MKT2101(3) และ STA2016(3)
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   1.3.3 วชิาเลอืกเสร ี2 วชิา จํานวน 6 หน่วยกติ ไดแ้ก่ MGT3310(3) และ MGT3412(3)

   1.3.4   วชิาทตี้องลงทะเบยีนเรยีนจํานวน 54 หน่วยกติ ไดแ้ก่

     1.3.4.1 วชิาแกนทางธุรกจิ 3 หน่วยกติ ไดแ้ก่ MGT3101(3)

     1.3.4.2 วชิาเฉพาะสาขา 51 หน่วยกติ ดรูายละเอยีดแต่ละสาขาวชิาในระเบยีบการรบัสมคัรเขา้เป็น

นักศกึษาใหม่ (ม.ร.1)

     หมายเหตุ : ทุกกระบวนวชิาทเีทยีบโอนได ้จะปรบัเป็นเกรด C+ ทงัหมด

 2. หลกัเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาปริญญาทีสอง

  บณัฑติทสีาํเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัรามคําแหง ทมีาสมคัรเขา้เรยีนคณะบรหิารธุรกจิเป็นปรญิญาทสีอง

เลอืกเทยีบโอนหน่วยกติไดต้ามหลกัเกณฑด์งันี

  2.1 สาํเรจ็การศกึษาจากคณะอนืทไีมใ่ช่บรหิารธุรกจิ 20 วชิา จาํนวน 57 หน่วยกติ ไดแ้ก่ ENG1001(3), ENG1002(3), 

ENG2001(3), ENG2002(3), HPR1001(1), INT1004(3), LIS1001(2), MTH1003(3), POL1101(3), PSY1001(3), 

THA1003(3), ACC1101(3), ACC1102(3), BUS2101(3), ECO1122(3), MGT3102(3), RAM1000(3), และ STA2016(3),  

รวมวชิาเลอืกเสร ี2 วชิา 6 หน่วยกติ

  2.2 สาํเรจ็การศกึษาจากคณะบรหิารธุรจิ 27 วชิา 78 หน่วยกติ ไดแ้ก่ ENG1001(3), ENG1002(3), ENG2001(3), 

ENG2002(3), HPR1001(1), INT1004(3), LIS1001(2), MTH1003(3), POL1101(3), PSY1001(3), THA1003(3), 

ACC1101(3), ACC1102(3), BUS2101(3), ECO1121(3), ECO1122(3), FIN2101(3), HRM2101(3), LAW2016(3), 

MGT2101(3), MGT2102(3), MGT3102(3), MKT2101(3), RAM1000(3) และ STA2016(3), รวมวชิาเลอืกเสร ี2 วชิา 

6 หน่วยกติ 

  2.3 ใชส้ทิธเิทยีบโอนเป็นรายกระบวนวชิา ตามทเีคยสอบไล่ไดม้าแลว้ในปรญิญาแรก และวชิาทจีะเทยีบโอนไดน้ัน

ต้องตรงตามหลกัสตูรของปีการศกึษาทนัีกศกึษาสมคัรใหม่ปีนันๆ

 3. หลกัเกณฑ์การเทียบโอนวิชาและการโอนหน่วยกิตสาํหรบันักศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหงครบ 8 ปี 

สมคัรใหม่

  3.1 ใหน้ักศกึษา 8 ปี สมคัรใหมแ่ละนักศกึษาทหีมดสภาพ สมคัรเขา้เรยีนโดยใชห้ลกัสูตรของปีการศกึษา ทนีกัศกึษา

สมคัรใหมใ่นปีนนัๆ

  3.2 วชิาทสีามารถเทยีบโอนไดต้อ้งเป็นวชิาทเีคยสอบไดม้าแลว้และตอ้งเป็นวชิาทคีณะกรรมการประจําคณะ ฯ ไดม้มีติ

เทยีบเคยีงใหเ้ป็นวชิาเดยีวกนั

  3.3 ใหน้ักศกึษาเทยีบโอนไดท้งัในหมวดวชิาศกึษาทวัไป หมวดวชิาแกนทางธุรกจิ หมวดวชิาเอก และหมวดวชิา

เลอืกเสร ีสําหรบัหมวดวชิาเลอืกเสรตี้องไมเ่ป็นวชิาทคีณะ ฯ หา้มลงทะเบยีนเรยีนเป็นวชิาเลอืกเสรตีามทไีดร้ะบุไวใ้นหลกัสตูร

  3.4 ใหน้ักศกึษายนืคาํรอ้งขอเทยีบโอนวชิาและโอนหน่วยกติไดท้หีมวดเทยีบโอนและลงทะเบยีนเรยีน หน่วยทะเบยีน

และประเมนิผล หอ้งแนะแนว ชนั 1 คณะบรหิารธุรกจิ

 4. หลกัเกณฑ์การเทียบโอนวิชา และการรบัโอนหน่วยกิต สาํหรบั นิสิต นักศึกษา ย้ายโอน จากสถาบนัอดุมศึกษา

อืนทียงัไม่สาํเรจ็การศึกษา สาํหรบัผู้ประสงคที์จะย้ายโอนเข้าเรียนต่อทีคณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

  4.1 เทยีบวชิาและรบัโอนในหมวดวชิาศกึษาทวัไป หมวดวชิาแกนทางธุรกจิ หมวดวชิาเอก และหมวดวชิาเลอืกเสร ี

เมอืรวมแลว้ ตอ้งไมเ่กนิ 100 หน่วยกติ

  4.2 หมวดวชิาศกึษาทวัไป หมวดวชิาแกนทางธุรกจิ และหมวดวชิาเลอืกเสร ีตอ้งมผีลการเรยีนรายวชิาไม่ตํากวา่

เกรด C

  4.3 หมวดวชิาเอกตอ้งมผีลการเรยีนรายวชิาไมต่าํกว่าเกรด B หรอืเทยีบเท่า

  4.4 คณะกรรมการประจําคณะ ฯ เป็นผูร้บัโอนเป็นรายๆ ไป

   หลกัเกณฑนี์ใช้บงัคบักบันักศึกษา ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป
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คณะรฐัศาสตร์

     * แผนกาํหนดการศึกษา 

     * โครงสร้างหลกัสูตร

     * หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนหน่วยกิต
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โครงสร้างหลกัสตูรคณะรฐัศาสตร ์ (ส่วนภมิูภาค)

จาํแนกตามหมวดวิชา

หมวดวิชา

ศึกษาทวัไป

วนั

สอบ

หมวดวิชาเฉพาะ
วิชาเลือกเสรี

วนั

สอบ

กลุ่มวิชาแกน วนั

สอบ

กลุ่มวิชาเอก
วนั

สอบ

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน
วนั

สอบวิชา (CR) ปี/ภาค วิชา (CR) ปี/ภาค วิชา (CR) ปี/ภาค วิชา (CR) ปี/ภาค วิชา (CR) ปี/ภาค

ECO1003 (3) 1/1 2A POL1101 (3) 1/1 2B POL2108 (3) 2/2 4A กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะด้าน

(12 หน่วยกิต)

วชิาเฉพาะด้านให้เลอืกเรยีน

ดา้นใดด้านหนึงให้ครบ 

12 หน่วยกิต

1. ด้านกฏหมาย (LAW)

2. ด้านบรหิารธุรกจิ 

(วชิาทคีณะ บธ. รบัผดิชอบ)

3. ดา้นสอืสารมวลชน (MCS)

1. .................... (3)

ให้เลอืกเรยีนวชิาใดกไ็ด้

ทเีปิดสอนทส่ีวนภูมภิาค
ENG1001 (3) 1/1 4B POL2106 (3) 1/1 3B POL2301 (3) 2/2 2A

ENG1002 (3) 1/2 1A POL2107 (3) 1/2 3A POL2302 (3) 3/2 3B 1. .................... (3)

ENG2001 (3) 2/1 2A POL2200 (3) 2/1 4B POL2303 (3) 2/2 4B 2. .................... (3)

ENG2002 (3) 2/2 3A POL2300 (3) 2/1 2B POL3300 (3) 3/1 3A

LAW1004 (3) 2/2 3B POL4100 (3) 4/1 1A POL3301 (3) 3/2 1A

PHI1003 (3) 1/1 3A POL3302 (3) 3/2 4A

POL1100  (3) 1/2 2B รวม 18 POL3311 (3) 1/2 4A 2. .................... (3)

STA1003 (3) 3/1 2A วิชาเลือกในคณะ วนั

สอบ

POL3313 (3) 4/1 4B 3. .................... (3)

THA1003 (3) 1/2 1B วิชา (CR) ปี/ภาค POL3316 (3) 2/1 3A 4. .................... (3)

RAM1000 (3) 4/2 4B POL2102 (3) 4/1 2B POL3329 (3) 3/2 2B

POL2109 (3) 2/1 1B POL4310 (3) 3/1 4A

POL2203 (3) 4/2 1B POL4312 (3) 4/2 2B

POL3330 (3) 4/2 3A POL4348 (3) 4/1 2A

POL4349 (3) 4/2 3B

POL4350 (3) 4/2 1A

รวม 33 รวม 12 รวม 48 รวม 12 รวม 6

รวมทงัหมด  129  หน่วยกิต

  หมายเหตุ  นักศึกษาทีลงทะเบียนเรียนวิชา POL 2109 แล้ว ห้ามลงทะเบียนเรียนวิชา POL2103
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FACULTY OF POLITICAL SCIENCE

Program of Study Leading to the

Degree of Bachelor of Political Science : B.Pol.Sc.

Public Administration

Freshman Year

        First Semester  Sem.Cr.

ECO1003  General Economics  3

ENG1001  Basic English Sentences and Essential    

               Vocabulary in Daily Life  3

PHI1003   Introduction to Philosophy  3

POL1101  Thai Politics and Government 3

POL2106  Introduction to Political Philosophy                    3

Total     15

 Second Semester  Sem.Cr.

ENG1002  English Sentences and Vocabulary in 

      General Use                                            3

POL1100  Introduction to Political Sciences                      3

POL2107  Introduction to Comparative Politics                  3

POL3311  Politics and the Bureaucracy                           3

THA1003  Preparation for Speech and Writing                  3  

Total     15

   

 

      

Sophomore Year

       First Semester  Sem.Cr.

ENG2001  English Reading for Comprehension 3

POL2109  Local Politics and Local Goverment in

              Thailand                                                      3 

POL2200  Introduction to International Relations 3

POL2300  Introduction to Public Administration 3

POL3316  Public Enterprise Administration 3

Total     15

       Second Semester  Sem.Cr.

ENG2002  English Interpretative Reading                         3

LAW1004  Introduction to Law   3

POL2108  Administrative Procedure and Good Goverment

              in Public Sector                                             3

POL2301  Public Organization and Public Management       3

POL2303  Human Resource Management in

          the Public Sector  3

..............   Specific Elective                                            3

Total     18
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Junior Year
       First Semester  Sem.Cr.

POL3300  Fiscal Administration                          3

POL4310  Organization Behavior                         3

STA1003  Introduction to Statistics                                  3

..............   Specific Elective                                            3

..............   Specific Elective                                            3

Total     15

                 Second Semester  Sem.Cr.

POL2302  Secretarial Practices for Civil Servants               3

POL3301  Public Policy 3

POL3302  Public Planning                   3

POL3329  Personnel Administration Techniques 3

..............   Specific Elective                                            3

..............   Free Elective                                                3

Total      18

Senior Year
      First Semester  Sem.Cr.

POL2102  Constitutional Principles and Political

             Institutions                                                  3

POL3313  Development Administration                            3

POL4100  Principles And Research Methodology  

           in Political Science        3

POL4348  Program Formulation and Appraisal 3

..............   Free Elective                                                3

Total      15

                 Second Semester  Sem.Cr.

POL2203   Thai Foreign Policy                                       3

POL3330  Human Resource Development 

          in an Organization  3

POL4312  Administrative Technology  3

POL4349  Program Management in Public Sector 3

POL4350  Program Evaluation in the Public Sector 3

RAM1000 Knowledge and Morality                                  3

Total      18

                                        Total for 4 Years  129
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กาํหนดเวลาสอบทุกชนัปีของคณะรฐัศาสตร์

(กลุ่มวิชาเอกบริหารรฐักิจ)

ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี 1 ภาค 1 ECO1003

POL1101

PHI1003

POL2106

ENG1001

  

3

3

3

3

3

15

    2 เชา้

    2 บ่าย

    3 เชา้

    3 บ่าย

    4 บ่าย

 

 

 

 

ปี 1 ภาค 2 ENG1002

THA1003

POL1100

POL2107

POL3311

3

3

3

3

3

15

    1 เชา้

    1 บ่าย

    2 บ่าย

    3 เชา้ 

    4 เชา้

    

ปี 2 ภาค 1 POL2109

ENG2001

POL2300

POL3316

POL2200

3

3

3

3

3

15

    1 บ่าย

    2 เชา้

    2 บ่าย

    3 เชา้

    4 บ่าย

    

ปี 2 ภาค 2 POL2301

ENG2002

LAW1004

POL2108

POL2303
วชิาเลือกเฉพาะดา้น

3

3

3

3

3

3

18

    2 เชา้

    3 เชา้

    3 บ่าย 

    4 เชา้

    4 บ่าย

    .........

 

 

หมายเหตุ  1 เชา้  (1A)

    1 บ่าย (1B)

    2 เชา้  (2A)

    2 บ่าย (2B)

    3 เชา้  (3A)

    3 บ่าย (3B)

    4 เชา้  (4A)

    4 บ่าย (4B)

วนัเสาร ์  ท ี4 พฤศจกิายน 2560}
วนัอาทติย ์ ท ี5 พฤศจกิายน 2560}
วนัเสาร ์     ท ี11 พฤศจกิายน 2560}
วนัอาทติย ์ ท ี12 พฤศจกิายน 2560}
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ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี 3 ภาค 1 STA1003

POL3300

POL4310
วชิาเลอืกเฉพาะด้าน

วชิาเลอืกเฉพาะด้าน

3

3

3

3

3

15

    2 เชา้

    3 เชา้

    4 เชา้

    .........

    .........

    

    

ปี 3 ภาค 2 POL3301

POL3329

POL2302

POL3302
วชิาเลือกเฉพาะดา้น

วชิาเลอืกเสรี

3

3

3

3

3

3

18

    1 เชา้

    2 บ่าย

    3 บ่าย

    4 เชา้ 

 .........

 .........

ปี 4 ภาค 1 POL4100

POL4348

POL2102

POL3313
วชิาเลอืกเสรี

3

3

3

3

3

15

    1 เชา้ 

    2 เชา้ 

    3 บ่าย

    4 บ่าย

.........

ปี 4 ภาค 2 POL4350

POL2203

POL4312

POL3330

POL4349

RAM1000

3

3

3

3

3

3

18

    1 เชา้ 

    1 บ่าย

    2 บ่าย  

    3 เชา้

3 บ่าย

4 บ่าย

รวม  4  ปี  129  หน่วยกิต

หมายเหตุ  1 เชา้  (1A)

    1 บ่าย (1B)

    2 เชา้  (2A)

    2 บ่าย (2B)

    3 เชา้  (3A)

    3 บ่าย (3B)

    4 เชา้  (4A)

    4 บ่าย (4B)

วนัเสาร ์  ท ี4 พฤศจกิายน 2560}
วนัอาทติย ์ ท ี5 พฤศจกิายน 2560}
วนัเสาร ์     ท ี11 พฤศจกิายน 2560}
วนัอาทติย ์ ท ี12 พฤศจกิายน 2560}
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หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนหน่วยกิตคณะรฐัศาสตร์

กลุ่มวิชาเอกบริหารรฐักิจ

ผูท้ขีอใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ จะตอ้งประกอบดว้ยวฒุใิดวุฒหินึง ดงัต่อไปนี 

 1. คณุวุฒิอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัอืน เทียบโอนได้รวม 33 หน่วยกิต ประกอบด้วย

  1.1 หมวดวชิาศกึษาทวัไป 33 หน่วยกติ เทยีบโอนได ้15 หน่วยกิต ไดแ้ก่

   ENG1001, ENG1002, PHI1003,  STA1003 และ THA1003

  1.2 วชิาเลอืกเฉพาะดา้น 12 หน่วยกติ เทยีบโอนไดท้งัหมด

  1.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี6 หน่วยกติ เทยีบโอนไดท้งัหมด

  1.4 กระบวนวชิาทเีทยีบโอนได ้ไม่นํามาคํานวณระดบัคะแนนเฉลยีสะสม 

    ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่วยกิตละ 100 บาท

 2. คณุวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าจากสถาบนัอืน เทียบโอนได้ 51 หน่วยกิต ประกอบด้วย

  2.1 หมวดวชิาศกึษาทวัไป 33 หน่วยกติ เทยีบโอนไดท้งัหมด

  2.2 วชิาเลอืกเฉพาะดา้น 12 หน่วยกติ เทยีบโอนไดท้งัหมด

  2.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี6 หน่วยกติ เทยีบโอนไดท้งัหมด 

  2.4 กระบวนวชิาทเีทยีบโอนได ้ไม่นํามาคํานวณระดบัคะแนนเฉลยีสะสม 

    ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่วยกิตละ 100 บาท

 3. คณุวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง (ปริญญาที 2) เทียบโอนได้ 51 หน่วยกิต เป็นอย่างตาํ

ประกอบด้วย

  3.1 หมวดวชิาศกึษาทวัไป 33 หน่วยกติ เทยีบโอนไดท้งัหมด โดยจะต้องเป็นกระบวนวชิาทสีอบผา่นแลว้และ

ถอืตามผลการสอบทนีักศกึษาสอบไดก้่อนขอใชส้ทิธเิทยีบโอน ซงึเป็นกระบวนวชิาทตีรงตามหลกัสตูรของคณะรฐัศาสตร ์

ทปีระกาศใชต้ามปีการศกึษาทนีกัศกึษาประสงคจ์ะเขา้ศกึษา  

   สาํหรบักระบวนวชิาทมีอียูใ่นหลกัสตูรคณะรฐัศาสตร ์แตไ่ม่ตรงกบักระบวนวชิาเดมิในปรญิญาแรกและเป็น 

กระบวนวชิาทคีณะรฐัศาสตร์ตอ้งเทยีบโอนให ้คณะฯ จะเทยีบโอนผลการสอบใหเ้ป็นอกัษรระดบัคะแนน C+ เท่านนั 

  3.2 วชิาเลอืกเฉพาะดา้น 12 หน่วยกติ เทยีบโอนไดท้งัหมด (นกัศกึษาระบุวชิาทตีอ้งการเทยีบโอน)

  3.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี6 หน่วยกติ เทยีบโอนไดท้งัหมด (นกัศกึษาระบุวชิาทตีอ้งการเทยีบโอน)

  3.4 หมวดวชิาแกน, วชิาเอกบงัคบั, วชิาเอกเลอืก และวชิาเลอืกในคณะรฐัศาสตร ์เทยีบโอนใหเ้ป็นรายวชิา

ตามทนีักศกึษาสอบไดท้งัหมด แต่ต้องไม่เกนิสามในสขีองหน่วยกติรวมทงัหมดของหลกัสูตร 

    ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท

 4. กรณีนักศึกษา 8 ปีสมคัรใหม่ หรือ หมดสถานภาพ และ PRE-DEGREE

  4.1 เทยีบโอนไดเ้ป็นรายวชิาตามทนีกัศกึษาสอบได ้

  4.2 ถา้หากเรยีนครบ 8 ปี มากกวา่ 1 ครงั และไม่เคยเทยีบโอนมาก่อน ใหเ้ทยีบโอนเป็นรายกระบวนวชิาที

นักศกึษาสอบไดทุ้กรหสั

  4.3 ถา้หากเรยีน 8 ปี มากกว่า 1 ครงั และเคยใชส้ทิธเิทยีบโอนมาแลว้ใหเ้ทยีบโอนโดยนบัจาํนวนหน่วยกติ

เทยีบโอนครงัสดุทา้ยรวมกบัรายกระบวนวชิาทนีักศกึษาสอบไดใ้นรหสัครงัสุดก่อนสมคัรใหม่ 

  4.4 นกัศกึษาทเีรยีนครบ 8 ปี หรอืนกัศกึษาทหีมดสถานภาพ ทไีดห้น่วยกติสะสมตงัเเต่ 100 หน่วยกติขนึไป

สามารถเลอืกขอใชส้ทิธเิทยีบโอนตามหลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) หรอื หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ 

(หลกัสตูรปรบัปรงุใหม ่พ.ศ. 2560) กไ็ด ้
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  4.5 นกัศกึษาทศีกึษาเป็นรายกระบวนวชิาเพอืศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(PRE- DEGREE) สามารถเลอืกเรยีน

ตามหลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555) หรอื หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ (หลกัสูตรปรบัปรุง 

พ.ศ. 2560) กไ็ด ้

  4.6 นกัศกึษาทขีอใชส้ทิธเิทยีบโอนตามขอ้ 4.4 และ 4.5 สามารถเลอืกใชส้ทิธไิดเ้พยีงครงัเดยีว

  4.7 นกัศกึษาทใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ ตงัเเต่ 2 รหสัขนึไป หรอืนกัศกึษาทศีกึษาเป็นรายกระบวนวชิาเพอื

เตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(PRE-DEGREE) แมจ้ะมหีน่วยกติสะสมครบหลกัสตูรในวนัสมคัรเขา้เป็นนักศกึษาใหม ่

จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเพมิเตมิโดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณบด ีหรอืผูท้คีณบดมีอบหมายในภาคทสีมคัรเขา้

เป็นนกัศกึษาใหม ่ไมต่าํกว่า 6 หน่วยกติ และจะตอ้งสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนนตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(ฉบบัท ี3) พ.ศ. 2555 ขอ้ 16.7 และตอ้งมรีะดบัคะแนนเฉลยีสะสมตามขอ้ 16.5.4 

จงึจะสาํเรจ็การศกึษาได ้ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท*

 5. กรณีย้าย - โอน จากสถาบนัอืน 

  5.1  กระบวนวชิาทจีะเทยีบโอนใหต้อ้งมเีนือหาทคีลา้ยคลงึกนั 

  5.2  วชิาทเีทยีบโอนได ้ต้องมหีน่วยกติเท่ากนัหรอืหน่วยกติจากสถาบนัเดมิมากกว่า และไดผ้ลสอบอกัษรระดบั

คะแนน C หรอื 2 ขนึไป

  5.3  กรณีสถาบนัเดมิกาํหนดอกัษรระดบัคะแนนแตกต่างจากของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง คณะรฐัศาสตรจ์ะปรบั

อกัษรระดบัคะแนนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(ฉบบัท ี3) พ.ศ. 2555

  5.4  กระบวนวชิาทเีทยีบโอนไดจ้ะตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการพจิารณากลนักรองผลการเทยีบโอนฯ   

โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําคณะรฐัศาสตรเ์ป็นรายๆ ไป 

  5.5  กระบวนวชิาทเีทยีบโอนได ้ไม่นํามาคํานวณระดบัแนนเฉลยีสะสม

  5.6  กระบวนวชิาทเีทยีบโอนไดต้อ้งไม่เกนิสามในสขีองหน่วยกติรวมทงัหมดของหลกัสตูร
     ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่วยกิตละ 100 บาท

 6. นักศึกษาทีจบการศึกษากลุ่มวิชาเอกใด กลุ่มวิชาเอกหนึงตามหลกัสตูรของคณะรฐัศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

  สามารถเทยีบโอนเป็นรายวชิาตามทนีักศกึษาสอบไดท้งัหมด แต่ตอ้งเป็นการขอใชส้ทิธเิทยีบโอนต่างกลุ่มวชิา

เอกกนั และเทยีบโอนไดไ้ม่เกนิสามในสขีองหน่วยกติรวมทงัหลกัสตูร ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท

 7. การเทียบโอนหน่วยกิตตามอธัยาศยั 

  ใหเ้ทยีบโอนตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2546 

และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาตร ี(ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2547 และ    

ระเบยีบขอ้บงัคบัอนืตามทมีหาวทิยาลยักาํหนด

 8. นักศึกษาทีขอใช้สิทธิเทียบโอนทกุประเภท จะต้องสาํเรจ็การศึกษาตามวฒิุทีขอใช้สิทธิเทียบโอนก่อน   

วนัสมคัร และไม่มีสิทธิได้รบัปริญญาเกียรตินิยม ยกเว้น นักศึกษาทีศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพอืเตรียม

ศึกษาระดบัปริญญาตรี (PRE-DEGREE)

 9. สาํหรบัผู้ขอใช้สิทธิเทียบโอนจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง อกัษรระดบัคะแนนให้เป็นไปตามผลการ

สอบไล่ ก่อนการขอใช้สิทธิเทียบโอน ตามข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าด้วยการศึกษาระดบัปริญญาตรี 

(ฉบบัที 4) พ.ศ. 2555 ข้อ 4

 10. ระยะเวลาในการเทียบโอน นักศึกษาทีขอใช้สิทธิเทียบโอนทุกประเภท ต้องดาํเนินการให้แล้วเสรจ็

ภายใน 1 ปี นับจากวนัสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา หากเกินระยะเวลาทีกาํหนดนักศึกษาต้องเสียค่าปรบัตามที

มหาวิทยาลยักาํหนด 

 11. ผูที้สาํเรจ็การศึกษาได้ ต้องได้รบัระดบัคะแนนเฉลียสะสม ตงัแต่ 2.00 ขึนไป
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คณะสือสารมวลชน

     * แผนกาํหนดการศึกษา 

     * โครงสร้างหลกัสตูร

     * หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนหน่วยกิต
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โครงสร้างหลกัสูตรคณะสือสารมวลชน  (ส่วนภมิูภาค)

จาํแนกตามหมวดวิชา

หมวดวิชา

ศึกษาทวัไป วนั

สอบ

วิชาเอก

วนั

สอบ

วิชาโท

โทเลือก วนั

สอบ

วิชาเลือกเสรี วนั

สอบ
เอกบงัคบั วนั

สอบ

เอกเลือก

วชิา (CR) ปี/ภาค วชิา (CR) ปี/ภาค วชิา (CR) ปี/ภาค วชิา (CR) ปี/ภาค วชิา (CR) ปี/ภาค

ART1003 (2) 2/1 1A MCS1150 (3) 2/1 3B MCS2162 (3) 3/1 1A

ใหเ้ลอืกเรยีน

  สาขาใดสาขาหนึง

  เพยีงสาขาเดยีว

          คอื

  1. สาขากฎหมาย

  2. สาขาการจดัการ

  3. สาขารฐัศาสตร์     

1. ใหเ้ลอืกวชิาใดๆ

ทเีปิดสอน ณ 

สาขาวทิยบรกิาร ฯ

12 หน่วยกติ

หรอื

2. MCS4901 (6)

หรอื 

    MCS4902 (6)     

 และ 

  - MCS4903 (3)   

 หรอื

 - MCS4904 (3) 

- วชิาเลอืกเสร ี (3)

4/2

ENG1001 (3) 1/1 4B MCS1151 (3) 2/1 4B MCS2170 (3) 3/1 1B

ENG1002 (3) 1/2 1A MCS1250 (3) 2/2 2A MCS2460 (3) 3/2 4B

ENG2001 (3) 2/1 2A MCS1350 (3) 2/1 3A MCS3152 (3) 3/2 1B

ENG2002 (3) 2/2 3A MCS1450 (3) 2/1 2B MCS3281 (3) 3/2 2B

GAS2802 (2) 1/1 2B MCS2150 (3) 2/2 3B MCS3250 (3) 3/1 2A

HIS1001  (3) 1/2 2A MCS2160 (3) 2/2 1A MCS4150 (3) 3/2 1A

HIS1201  (3) 1/2 3A MCS2260 (3) 3/2 2A MCS4151 (3) 3/1 4A

LIS1001  (2) 1/1 1A MCS2390 (3) 2/2 1B MCS4160 (3) 4/1 1A

PHI1003  (3) 1/1 3A MCS3151 (3) 2/2 4A MCS4190 (3) 4/1 2A

POL1100 (3) 1/2 2B MCS3190 (3) 4/1 1B

SCI1003  (3) 1/2 3B MCS4170 (3) 4/1 2B

SOC1003 (3) 1/1 4A

THA1001 (3) 1/1 3B

THA1002 (3) 1/2 4B

RAM1000 (3) 4/2 4B

รวม  45 รวม 36 รวม 30 รวม 21 รวม 12

รวมทงัหมด  144  หน่วยกิต

  หลกัเกณฑ์การเรียนวิชาโทสาํหรบันักศึกษาคณะสือสารมวลชน ส่วนภมิูภาค

  นกัศกึษาสาขาสอืสารมวลชน สว่นภูมภิาค ทสีมคัรตงัแต่ปีการศกึษา 2552 ถงึปจัจุบนั ซงึมหาวทิยาลยักําหนดใหเ้ลอืก 

เรยีนวชิาโท สาขาใดสาขาหนึงเพยีงสาขาเดยีว ไดแ้ก่

 1.  วชิาโทสาขากฎหมาย

 2.  วชิาโทสาขาการจดัการ

 3.  วชิาโทสาขารฐัศาสตร์

          คณะสอืสารมวลชนมกีฎเกณฑว์ชิาโทใหน้กัศกึษาสว่นภูมภิาคปฏบิตัดิงันี

 1.  นักศกึษาทปีระสงค์จะเรยีนวชิาโทสาขากฎหมาย สามารถเลอืกเรยีนในรหสัวชิา LAW กระบวนวชิาใดกไ็ด้

       จาํนวนรวม 21 หน่วยกติ

 2.  นักศกึษาทปีระสงค์จะเรยีนวชิาโทสาขาการจดัการ มเีกณฑก์ําหนดดงันี

      วชิาโทบงัคบั 6 หน่วยกติ ไดแ้ก่วชิา MGT1001 และ MGT2101 

      วชิาโทเลอืก 15 หน่วยกติ ใหนั้กศกึษาเลอืกเรยีนในรหสัวชิา MGT กระบวนวชิาใดกไ็ดจ้าํนวนรวม 15 หน่วยกติ

   3.  นักศกึษาทปีระสงค์จะเรยีนวชิาโทสาขารฐัศาสตร ์นกัศกึษาสามารถเลอืกเรยีนในรหสัวชิา POL ทไีม่ตรงกบัวชิาศกึษา 

  ทวัไปจาํนวนรวม 21 หน่วยกติ
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FACULTY OF MASS COMMUNICATION
Program of Study Leading to the Degree of Bachelor of Arts in Mass Communication

B.A. (Mass Communication)

Freshman Year

   First Semester      Sem.Cr.
ENG1001 Basic English Sentences and Essential

   Vocabulary in Daily Life      3

GAS2802 Minor Games        2

LIS1001 Information and Technology for Searching 2

PHI1003 Introducttion to Philosophy                3

SOC1003 Introduction to Sociology and Anthropology 3

THA1001 Structure of Thai and Its Usage         3

          Total       16

   Second Semester     Sem.Cr.
ENG1002 English Sentences and Vocabulary in 

   Genneral Usa         3

HIS1001 Western Civilization       3

HIS1201 Foundations of Thai Culture     3

POL1100 Introduction to Political Science    3

SCI1003 Basic Science        3

THA1002 Introduction to Thai Literature    3

          Total       18

Sophomore Year

   First Semester     Sem.Cr.
ENG2001 English Reading for Comprehension   3

ART1003 Art Appreciation        2 

MCS1150 Introduction to Mass Communication  3

MCS1151 Communication Theory      3

MCS1350 Speech Communication      3

MCS1450 Introduction to Broadcasting     3

................ Minor          3

          Total       20

 Second Semester    Sem.Cr.
ENG2002 English Interpretative Reading    3

MCS1250 Introduction to Journalism     3

MCS2150 Introduction to Public Relations     3

MCS2160 Language for Mass Communication   3

MCS2390  New Media and Mass Communication 

   Technology         3 

MCS3151 Communication for Human Relation   3

................ Minor          3

          Total       21

Junior Year

   First Semester     Sem.Cr.
MCS2162 Mass Media for Advertising     3

MCS2170 Media Literacy        3

MCS3250 Photo of Multimedia Journalism    3

MCS4151 Intercultural Communication     3

................ Minor          6

          Total       18

 

 Second Semester    Sem.Cr.
MCS2260 News Reporting        3

MCS2460 Writing for Radio Programs     3

MCS3152 Persuasive Communication     3

MCS3281 Feature Writing for Mass Communication 3

MCS4150 Communication for Development    3

................ Minor          3

          Total       18

Senior Year

   First Semester     Sem.Cr.

MCS3190 Ethics in Mass Communication    3

MCS4160 Communication and Public Opinion   3

MCS4170 Introduction to Mass Communication 

   Research         3

MCS4190 Asean and Global Mass Communication  3

................ Minor          6

          Total       18
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FACULTY OF MASS COMMUNICATION
Program of Study Leading to the Degree of Bachelor of Arts in Mass Communication

B.A. (Mass Communication)

 Second Semester      Sem.Cr.
................ Free Elective         12

    or        

MCS4901 Field Work          (6)

MCS4903 Seminar in Mass Communication หรือ     (3)

MCS4904 Issue in Mass Communication           (3)

................ Free Elective        (3)

                     or 

MCS4902 Project in Mass Communication    (6)

MCS4903 Seminar in Mass Communication หรือ  (3)

MCS4904 Issue in Mass Communication           (3)

................ Free Elective        (3)

RAM1000 Knowledge and Morality      3

                       Total  15

                                                              Total of 4 years    144

  

หลกัเกณฑ์การเรียนวิชาเลือกเสรี
 วิชาเลือกเสรีจาํนวน 12 หน่วยกิต ให้เลือกข้อใดข้อหนึง ดงันี

  1.  ใหเ้ลอืกลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาใดๆ ทเีปิดสอน ณ สาขาวทิยบรกิาร ฯ 12 หน่วยกติ หรอื

  2.  เลอืกกระบวนวชิาดงันี 

   2.1 ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิา MCS4901 (6), MCS4903 (3) หรอื MCS4904 (3) 

                   และ วชิาเลอืกเสร ี(3)

   2.2 ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิา MCS4902 (6), MCS4903 (3) หรอื MCS4904 (3) 

                   และ วชิาเลอืกเสร ี(3)

 เงือนไขการลงทะเบียนเรียน

  1. กระบวนวชิา MCS4901 และ MCS4902 

   - นักศกึษาตดิต่อคณะก่อนลงทะเบยีนเรยีน

   - นักศกึษาจะตอ้งมหีน่วยกติสะสมตงัแต่ 100 หน่วยกติขนึไป

   - เฉพาะนักศกึษาคณะสอืสารมวลชน รหสั 56 ขนึไปลงทะเบยีนเรยีน

  2. กระบวนวชิา MCS4903 หรอื MCS4904

   - นักศกึษาตดิต่อคณะก่อนลงทะเบยีนเรยีน

   - นักศกึษาทจีะลงวชิานีตอ้งลงทะเบยีนเรยีนวชิา MCS4901 หรอื MCS4902 ในเทอมเดยีวกนั

   - เฉพาะนักศกึษาคณะสอืสารมวลชน รหสั 56 ขนึไปลงทะเบยีนเรยีน

  3. กระบวนวชิา MCS4904

   - นักศกึษาตดิต่อคณะก่อนลงทะเบยีนเรยีน

   - เฉพาะนักศกึษาคณะสอืสารมวลชน รหสั 56 ขนึไปลงทะเบยีนเรยีน
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กาํหนดเวลาสอบทุกชนัปีของคณะสือสารมวลชน

ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี 1 ภาค 1 LIS1001

GAS2802

PHI1003

THA1001

SOC1003

ENG1001

2

2

3

3

3

3

16

    1 เชา้

 2 บา่ย

 3 เชา้

 3 บา่ย

 4 เชา้

 4 บา่ย

ปี 1 ภาค 2 ENG1002

HIS1001

POL1100

HIS1201

SCI1003

THA1002

3

3

3

3

3

3

18

 1 เชา้

 2 เชา้

 2 บ่าย

 3 เชา้

 3 บ่าย

 4 บ่าย

ปี 2 ภาค 1 ART1003

ENG2001

MCS1450

MCS1350

MCS1150

MCS1151

วชิาโท

2

3

3

3

3

3

3

20

 1 เชา้

 2 เชา้

 2 บา่ย

 3 เชา้

 3 บา่ย

 4 บา่ย

 ........

ปี 2 ภาค 2 MCS2160

MCS2390

MCS1250

ENG2002

MCS2150

MCS3151

วชิาโท

3

3

3

3

3

3

3

21

 1 เชา้

 1 บ่าย

 2 เชา้

 3 เชา้ 

 3 บ่าย

 4 เชา้

 ........

หมายเหตุ  1 เชา้  (1A)

    1 บ่าย (1B)

    2 เชา้  (2A)

    2 บ่าย (2B)

    3 เชา้  (3A)

    3 บ่าย (3B)

    4 เชา้  (4A)

    4 บ่าย (4B)

วนัเสาร ์  ท ี4 พฤศจกิายน 2560}
วนัอาทติย ์ ท ี5 พฤศจกิายน 2560}
วนัเสาร ์     ท ี11 พฤศจกิายน 2560}
วนัอาทติย ์ ท ี12 พฤศจกิายน 2560}
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ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี 3 ภาค 1 MCS2162

MCS2170

MCS3250

MCS4151

วชิาโท

วชิาโท

3

3

3

3

3

3

18

 1 เชา้

 1 บา่ย

 2 เชา้

 4 เชา้

 ........

 ........

ปี 3 ภาค 2 MCS4150

MCS3152

MCS2260

MCS3281

MCS2460

วชิาโท

3

3

3

3

3

3

18

    1 เชา้ 

    1 บ่าย

 2 เชา้

 2 บ่าย

 4 บ่าย

 ........

ปี 4 ภาค 1 MCS4160

MCS3190

MCS4190

MCS4170

วชิาโท

วชิาโท

3

3

3

3

3

3

18

 1 เชา้

 1 บา่ย

 2 เชา้

 2 บา่ย

 ........

 ........

ปี 4 ภาค 2 เลอืกเสร ี 

   หรอื

เลอืกดงันี

MCS4901

MCS4903

หรอื

MCS4904

เลอืกเสร ี 

หรอื

MCS4902

MCS4903

หรอื 

MCS4904

เลอืกเสรี

RAM1000

12

6

3

3

3

6

3

3

3

3

15

........

 

 

........

........

4 บ่าย

รวม  4  ปี  144  หน่วยกิต

หมายเหตุ  1 เชา้  (1A)

    1 บ่าย (1B)

    2 เชา้  (2A)

    2 บ่าย (2B)

    3 เชา้  (3A)

    3 บ่าย (3B)

    4 เชา้  (4A)

    4 บ่าย (4B)

วนัเสาร ์  ท ี4 พฤศจกิายน 2560}
วนัอาทติย ์ ท ี5 พฤศจกิายน 2560}
วนัเสาร ์     ท ี11 พฤศจกิายน 2560}
วนัอาทติย ์ ท ี12 พฤศจกิายน 2560}

}

}
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  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ คณะสอืสารมวลชน สาขาวชิาสอืสารมวลชน มหีน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 

จาํนวน 144 หน่วยกติ แตกต่างจากหลกัสูตรเดมิ (พ.ศ. 2555) ประกอบดว้ยวชิาในหมวดต่าง ๆ ดงันี คอื

  1. หมวดวชิาศกึษาทวัไป      จาํนวน  45 หน่วยกติ

  2. หมวดวชิาเฉพาะ  รวม 66 หน่วยกติ          (หลกัสตูรเก่า 63 หน่วยกติ) แบ่งเป็น

   วชิาเอกบงัคบั        จาํนวน  36 หน่วยกติ  (หลกัสตูรเก่า 33 หน่วยกติ)

   วชิาเอกเลอืก        จาํนวน  30 หน่วยกติ  (หลกัสตูรเก่า 30 หน่วยกติ)

  3. หมวดวชิาโท        จาํนวน  21 หน่วยกติ  (หลกัสตูรเก่า 24 หน่วยกติ)

  4. หมวดวชิาเลอืกเสร ี      จาํนวน  12 หน่วยกติ

              รวม   144   หน่วยกติ

  คณะสอืสารมวลชนไดก้าํหนดวธิกีารและแนวปฏบิตั ิในการเทยีบโอนผลการเรยีน ระดบัปรญิญาตร ีดงัต่อไปนี

 1. นักศึกษาผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัอนุปริญญาจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

  1.1 นักศึกษาผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัอนุปริญญาจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํนวนหน่วยกติที

   เทยีบโอนและรบัโอนตอ้งเป็นไปตามเงอืนไข ดงันี

   1.1.1 ใหเ้ทยีบโอนไดไ้มเ่กนิ 54 หน่วยกติ (หมวดวชิาศกึษาทวัไป 42 หน่วยกติ และวชิาเลอืกเสร ี

     12 หน่วยกติ) ยกเว้นวิชา RAM1000 จาํนวน 3 หน่วยกิต ซึงอยู่ในหมวดศึกษาทวัไป

   1.1.2 กระบวนวชิาทเีทยีบโอนต้องตรงกบักระบวนวชิาในหลกัสูตรของคณะสอืสารมวลชน ทปีระกาศ

     ใชต้ามปีการศกึษาทนีกัศกึษาประสงคจ์ะเขา้ศกึษา

   1.1.3 กระบวนวชิาทเีทยีบโอนต้องเป็นกระบวนวชิาทสีอบผ่านแลว้โดยถอืตามผลการสอบทนีักศกึษา

     สอบไดก้่อนการขอใชส้ทิธเิทยีบโอน 

  1.2 นักศึกษาผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัอนุปริญญาจากคณะสือสารมวลชน มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

   จาํนวนหน่วยกติทเีทยีบและรบัโอนตอ้งเป็นไปตามเงอืนไข ดงันี

   1.2.1 ใหเ้ทยีบโอนไดทุ้กกระบวนวชิาทตีรงกบักระบวนวชิาในหลกัสูตรของคณะสอืสารมวลชนทปีระกาศ

     ใชต้ามปีการศกึษาทนีกัศกึษาประสงคจ์ะเขา้ศกึษา

   1.2.2 กระบวนวชิาทเีทยีบโอนต้องเป็นกระบวนวชิาทสีอบผ่านแลว้โดยถอืตามผลการสอบทนีักศกึษา

     สอบไดก้่อนการขอใชส้ทิธเิทยีบโอน 

 2. นักศึกษาผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง จาํนวนหน่วยกติทเีทยีบและ 

  รบัโอน ตอ้งเป็นไปตามเงอืนไข ดงันี

  2.1 กระบวนวชิาทเีรยีนในปรญิญาท ี1 นํามาเทยีบโอนในปรญิญาท ี2 ไดทุ้กกระบวนวชิาทตีรงกบักระบวนวชิา

   ในหลกัสตูรของคณะสอืสารมวลชน ว่าดว้ยหมวดวชิาศกึษาทวัไป วชิาเอกบงัคบั วชิาเอกเลอืก วชิาโท  

   วชิาเลอืกเสร ีทปีระกาศใชต้ามปีการศกึษาทนีักศกึษาประสงค์จะเขา้ศกึษา  

  2.2 จาํนวนหน่วยกติทนํีามาเทยีบโอนตามขอ้ 2.1 เมอืรวมกนัแลว้จะตอ้งไมเ่กนิ  96 หน่วยกติ

  2.3 กระบวนวชิาทเีทยีบโอนตอ้งเป็นกระบวนวชิาทสีอบผ่านแลว้ โดยถอืตามผลการสอบทนีักศกึษาสอบไดก้่อน 

   การขอใชส้ทิธเิทยีบโอน

หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนหน่วยกิตคณะสือสารมวลชน

สาขาวิชาสือสารมวลชน
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  2.4 นักศกึษาต้องเรยีนเพมิอกีจํานวนไม่น้อยกวา่ 48 หน่วยกติ ใหต้รงตามหลกัสูตรโดยอาจจะเรยีนซํา

   กระบวนวชิาเดมิในปรญิญาท ี1 ได ้ทงันี ตอ้งมหีน่วยกติของกระบวนวชิาทเีรยีนซํากระบวนวชิาเดมิรวมกนั 

   ไม่เกนิครงึหนึงของหน่วยกติทเีรยีนเพมิทงัหมด

 3. นักศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง ทีเรียนครบ 8 ปีแล้วไม่สาํเรจ็การศึกษา หรือหมดสถานภาพการ

  เป็นนักศึกษากรณีใดกรณีหนึง รวมทงันักศึกษาทีเคยเรียน Pre - Degree  จํานวนหน่วยกติทเีทยีบ

  และรบัโอน ตอ้งเป็นไปตามเงอืนไข ดงันี

  3.1 ใหเ้ทยีบโอนไดทุ้กกระบวนวชิาทตีรงกบักระบวนวชิาในหลกัสตูรของคณะสอืสารมวลชนทปีระกาศใช้

   ตามปีการศกึษาทนีักศกึษาประสงคจ์ะเขา้ศกึษา

  3.2 กระบวนวชิาทเีทยีบโอนตอ้งเป็นกระบวนวชิาทสีอบผ่านแลว้โดยถอืตามผลการสอบทนีักศกึษาสอบไดก้่อน 

   การขอใชส้ทิธเิทยีบโอน 

 4. นักศึกษาผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัการศึกษาอืน

  จํานวนหน่วยกติทเีทยีบโอนใหเ้ฉพาะ หมวดวชิาศกึษาทวัไป  จาํนวน  42  หน่วยกติ 

             (ยกเว้นวิชา RAM1000  จาํนวน   3  หน่วยกิต)

             หมวดวชิาเลอืกเสร ี  จาํนวน  12  หน่วยกติ  

             รวมหน่วยกิตทีรบัโอน จาํนวน 54  หน่วยกิต  

          เรยีนเพมิ หมวดวชิาศกึษาทวัไป  จาํนวน    3  หน่วยกติ  

             หมวดวชิาเฉพาะดา้น  จาํนวน  66  หน่วยกติ

             หมวดวชิาโท    จาํนวน  21  หน่วยกติ

             รวมหน่วยกติทเีรยีนเพมิ จาํนวน  90 หน่วยกติ

 5. นักศึกษาผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึนไปจากสถาบนัการศึกษาอืน 

  จํานวนหน่วยกติทเีทยีบโอนใหเ้ฉพาะ หมวดวชิาศกึษาทวัไป  จาํนวน  42  หน่วยกติ

              (ยกเว้นวิชา RAM1000  จาํนวน   3  หน่วยกิต) 

             หมวดวชิาโท     จาํนวน 21  หน่วยกติ   

             หมวดวชิาเลอืกเสร ี  จาํนวน  12  หน่วยกติ 

             รวมหน่วยกิตทีรบัโอน  จาํนวน  75  หน่วยกิต

          เรยีนเพมิ หมวดวชิาศกึษาทวัไป  จาํนวน    3  หน่วยกติ

             หมวดวชิาเฉพาะดา้น  จาํนวน 66  หน่วยกติ   

             รวมหน่วยกติทเีรยีนเพมิ จาํนวน 69  หน่วยกติ

 6. นักศึกษาทีย้าย - โอน จากสถาบนัอืน  วชิาทเีทยีบโอนใหม้ดีงันี     

  6.1 กระบวนวชิาทเีทยีบโอนไดต้อ้งมเีนือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกวา่สามในสขีองกระบวนวชิาทขีอเทยีบโอน  

   โดยอาจเทยีบโอนในหมวดวชิาศกึษาทวัไป หมวดวชิาเฉพาะดา้น หมวดวชิาโท หรอืหมวดเลอืกเสรี

      6.2 กระบวนวชิาทเีทยีบโอนไดต้อ้งมผีลการสอบไดเ้ทยีบเท่าไม่ตาํกว่าระดบัคะแนน C หรอื 2.00 หรอืระดบั 

   คะแนนอนืเทยีบเท่า 

     6.3 นักศกึษาจะเทยีบกระบวนวชิาและโอนหน่วยกติไดไ้มเ่กนิสามในสขีองจาํนวนหน่วยกติรวมของ หลกัสูตรที

   รบัโอน 

      6.4 นักศกึษาจะตอ้งใชเ้วลาศกึษาในคณะสอืสารมวลชนอยา่งน้อยหนึงปีการศกึษา

 7. นักศึกษาทีมีวฒิุการศึกษาสงูกว่าระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ใหเ้ทยีบโอนเหมอืนกบั 

  นกัศกึษาผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ขนึไป จากสถาบนัการศกึษาอนื
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 8. นักศึกษาทีขอใช้สิทธิเทียบโอนทกุประเภท ยกเว้นข้อ 6  จะต้องสําเรจ็การศกึษาตามวฒุทิจีะขอเทยีบโอน 

  ก่อนวนัสมคัรเป็นนกัศกึษา และไมม่สีทิธริบัเกยีรตนิิยม ยกเวน้นกัศกึษารายกระบวนวชิา (PRE-DEGRRE) ซงึ 

  มหาวทิยาลยัรบัรองและรบัเขา้เป็นนกัศกึษาต่อเนืองโดยตอ้งศกึษาใหไ้ดห้น่วยกติสะสมจากมหาวทิยาลยัเป็น 

  จํานวนหน่วยกติทกีาํหนดไวใ้นหลกัสูตรและอาจพจิารณาเสนอชอืใหไ้ดร้บัปรญิญาเกยีรตนิิยม ตามขอ้บงัคบั 

  มหาวทิยาลยัว่าดว้ยการศกึษาชนัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2551 ขอ้ 20 โดยอนุโลม

 9. นักศึกษาทีขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้อ 1, ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 7 ชาํระคา่ธรรมเนียม

  การเทยีบโอนหน่วยกติละ 50 บาท 

 10. นักศึกษาทีขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ตามข้อ 4, ข้อ 5 และข้อ 6 ชาํระค่าธรรมเนียม

  การเทยีบโอนหน่วยกติละ 100 บาท

 11. นกัศกึษาตอ้งเทยีบโอนหน่วยกติ ภายใน 1 ปี นบัจากวนัทสีมคัร หากเกนิกําหนดเวลาดงักล่าว นักศกึษาจะตอ้ง 

  เสยีค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกติลา่ชา้ ภาคการศกึษาละ 300 บาท

 

  นอกจากนียงัมกีระบวนวชิาทซีาํซอ้นกนัในกลุ่มวชิาต่าง ๆ ของคณะสอืสารมวลชนดว้ย ใหน้กัศกึษาตรวจสอบ

จากประกาศของคณะก่อนการลงทะเบยีนเรยีนในแต่ละภาคการศกึษา
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วนัและเวลาสอบทุกกระบวนวิชาสาํหรบันักศึกษาทีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตตรวจสอบ

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

วนั คาบ กระบวนวิชา

เสาร์

4 พ.ย. 2560

เช้า (1 A)

09.00-11.30 น.

ACC2134, BUS2101, ART1003, ENG1002, LAW2008, LAW3001, 

LAW4004, LAW4008, LIS1001, MCS2160(MCS2106), MCS2162 

(MCS2603), MCS4150(MCS4103), MCS4160(MCS4601), MGT3402, 

MGT3408, MGT4207, POL3301, POL4100, POL4350

บ่าย (1 B)

13.00-15.30 น.

LAW2004, LAW2007, LAW3005, LAW3008, LAW4003, LAW4006, 

MCS2170(MCS4602), MCS2390(MCS2108), MCS3152(MCS3104), 

MCS3190(MCS4603), MGT2101, MGT2102, MGT3102, MGT3409, 

MGT4206, POL2109, POL2203, PSY1001, THA1003 

อาทิตย์

5 พ.ย. 2560

เช้า (2 A)

09.00-11.30 น.

ECO1003, ECO1121, ENG2001, HIS1001, HIS1003, HRM2101, 

LAW1001, LAW1003, LAW2003, LAW2011, LAW3002, LAW4001,  

MCS1250(MCS2200), MCS2260(MCS2201),  MCS3250, MCS4190, 

MGT3203, MGT3204, MGT4208, POL2301, POL4348, STA1003

บ่าย (2 B)

13.00-15.30 น.

BIO2202, FIN2101, GAS2802, LAW2001, LAW3003, LAW3009, 

LAW4010, LAW4062, MCS1450(MCS1400), MCS3281(MCS3206), 

MCS4170(MCS4106), MGT3404, MGT3405, MGT4209, POL1100, 

POL1101, POL2102, POL2300, POL3329,  POL4312

เสาร์

11 พ.ย. 2560

เช้า (3 A)

09.00-11.30 น.

ECO1122, ENG2002,  HIS1201, HPR1001, LAW2002, LAW3004, 

LAW3012, LAW3038, LAW4009, MCS1350(MCS1300), MGT3205, 

MGT3403, MKT2101, PHI1003, POL2107, POL3300, POL3316, 

POL3330

บ่าย (3 B)

13.00-15.30 น.

ACC1101, INT1004, LAW1004, LAW2009, LAW2010, LAW3010, 

LAW3033, MCS1150(MCS1100), MCS2150(MCS2100),  MGT3101, 

MGT3310, MGT3401, POL2106, POL2302, POL4349, SCI1003, 

STA2016,   THA1001

อาทิตย์

12 พ.ย. 2560

เช้า (4 A)

09.00-11.30 น.

ACC1102, LAW1002, LAW2005, LAW2006, LAW2012, LAW3011, 

LAW4005, MCS3151(MCS3100), MCS4151, MGT2201, MTH1003,    

POL2108,   POL3302,   POL3311,   POL4310,   SOC1003

บ่าย (4 B)

13.00-15.30 น.

ENG1001, LAW2013, LAW2016, LAW3006, LAW3007, LAW4002, 

LAW4007, MCS1151(MCS1101), MCS2460(MCS3400), MGT2202, 

MGT3412,   POL2200, POL2303, POL3313, RAM1000, THA1002
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  1. บตัรประจําตวันกัศกึษาพรอ้มกบับตัรประจาํตวัประชาชน  หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ

  2. ใบเสรจ็รบัเงนิของภาคการศกึษาทสีอบ

  3. ตารางสอบไล่รายบุคคล

  ในกรณีทนีกัศกึษาไม่ไดนํ้าใบเสรจ็รบัเงนิและบตัรประจาํตวันักศกึษามาเขา้สอบใหป้ฏบิตัดิงันี

  1. ในกรณีทนีักศกึษาไม่ไดนํ้าใบเสรจ็รบัเงนิมาเขา้สอบใหน้ักศกึษาตดิต่อผูป้ระสานงานการสอบเพอืตรวจสอบ

การลงทะเบยีนเรยีนของนักศกึษา จากบญัชรีายชอืนักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนสว่นภูมภิาค เมอืตรวจสอบแลว้พบว่า 

นักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษานัน ๆ จรงิ ผูป้ระสานงานการสอบจะออกบนัทกึรบัรองการลงทะเบยีนเรยีน  

เพอืใชใ้นการเขา้สอบทุกกระบวนวชิา

  2. ในกรณีทไีม่ไดนํ้าบตัรประจาํตวันักศกึษามาเขา้สอบใหต้ดิต่อผูป้ระสานงานการสอบ โดยนกัศกึษาจะตอ้ง

เขยีนใบคาํรอ้งขออนุญาตเขา้สอบ พรอ้มกบัแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนไปแสดงต่อหวัหน้าตกึสอบก่อนเขา้

หอ้งสอบ

  1. นักศกึษาจะทราบ “ สถานทีสอบ ” และ “ หมายเลขห้องสอบ ” จากตารางสอบไล่รายบุคคล 

   หรอืตารางสอบไล่รวม

   “ ตารางสอบไล่รายบคุคล ” จะจดัสง่ใหน้ักศกึษาทุกคนทางไปรษณียก์่อนการสอบไล่ ประมาณ  2 สปัดาห ์ 

   ยกเวน้ภาคฤดูรอ้นและภาคซ่อม จะจดัส่งใหก่้อนการสอบไล ่1 สปัดาห์

   “ ตารางสอบไล่ประจาํศนูยส์อบ ” จะจดัส่งไปตดิประกาศไวท้โีรงเรยีนซงึเป็นสถานทสีอบ และที

   สาขาวทิยบรกิาร ฯ ทงั  23  แห่ง ก่อนการสอบไล ่ประมาณ  2 สปัดาห ์

  2. นักศกึษาจะทราบ “ หมายเลขแถวสอบ ”  จากบญัชตีารางแถว - ทนีังสอบ

   “ บญัชีตารางแถว - ทีนังสอบ ” จะตดิประกาศไวห้น้าหอ้งสอบก่อนการสอบกระบวนวชิานันๆ

  3. นักศกึษาจะทราบ “ หมายเลขทีนังสอบ ” จากบญัชตีดิแถว

  4. นักศกึษาจะตอ้งเซน็ชอืใน “ บญัชีเซน็ชือเข้าสอบ ” เพอืแสดงว่านักศกึษาเขา้สอบกระบวนวชิานันๆ จรงิ

  5. นักศกึษาต้องปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่ ตามคาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ท ี1675 / 2538   

   และ1829 / 2546

  6. นักศกึษาต้องเตรยีมอุปกรณ์ในการเขยีนและระบายกระดาษคาํตอบสาํหรบัการเขา้สอบ

   สอบถามเกยีวกบัสถานทสีอบ โทร. 0-2310-8611

นกัศกึษาสามารถตดิต่อขอรบัเอกสารไดท้สีาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตทิงั 23 จงัหวดั

เอกสารทีนักศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ

ขนัตอนการเตรียมตวัเข้าสอบ

ข้อปฏิบติัสาํหรบันักศึกษาทีประสงคจ์ะขอเอกสาร 

สาํหรบัผูป้กครองทีใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียน
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ส่วนที 3

ข้อมูลทีควรทราบ

  ตวัอย่างบตัรประจาํตวันักศกึษาสว่นภมูภิาค (บตัรชวัคราว)

  การทําบตัรประจําตวันักศกึษาเก่า

  การขอเปลยีนชอื ชอืสกุล คาํนําหน้านาม ยศ

  การขอแกไ้ขชอื ชอืสกุล คาํนําหน้านาม และวนั เดอืน ปีเกดิ

  การยา้ยคณะและการเปลยีนสาขาวชิา

  การลาออกจากการเป็นนกัศกึษา

  ระบบการเรยีนการสอน

  การลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษาสว่นภูมภิาค

  สถานภาพการเป็นนักศกึษาและการหมดสถานภาพการเป็นนักศกึษา

  หลกัเกณฑก์ารบอกเลกิ - บอกเพมิกระบวนวชิา

  หลกัฐานในการบอกเลกิ - บอกเพมิกระบวนวชิา

  การจดัสอบ

  ตวัอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล

  กําหนดเวลาสอบของนักศกึษาสว่นภมูภิาค

  การรกัษาสถานภาพนักศกึษา

  การขอจบและเสนอชอืเพอืขอรบัปรญิญา

  การโอนยา้ยระบบการเรยีนการสอนชนัปรญิญาตรี

  การบรกิารขอ้มลูสารสนเทศ

  สถานทสีอบไล ่ณ ศูนยส์อบส่วนภูมภิาค

  สถานทตีงัและหมายเลขโทรศพัทข์องสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

  ศูนยบ์รกิารนกัศกึษาพกิาร

  วธิกีารทาํประกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล

  หลกัเกณฑก์ารออกหนังสอืรบัรองการเป็นนักศกึษาของนกัศกึษาต่างชาติ

  ขอ้ปฏบิตัใินการขอขนึทะเบยีนบณัฑติและการขอใบรบัรองสภา ฯ

  ขนัตอนการตดิต่อขอรบัปรญิญาบตัรสาํหรบับณัฑติทไีม่เขา้พธิี

  พระราชทานปรญิญาบตัร

  คําชแีจงระเบยีบการขอใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) ทางไปรษณีย์
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ตวัอย่างบตัรประจาํตวันักศึกษาส่วนภมิูภาค

(บตัรประจาํตวันักศึกษาชวัคราว)

ใช้เป็นหลกัฐานเข้าสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

ด้านหน้า

ด้านหลงั

 * กรณีสมคัรทางไปรษณียผ์ูส้มคัรกรอกขอ้มลูพรอ้มตดิรปูถ่ายขนาด 1 นิว เจา้หน้าทผีูต้รวจสอบหลกัฐานจะตดิ

สตกิเกอรร์หสัประจาํตวันักศกึษาใหเ้มอืตรวจสอบเอกสารการสมคัรครบถ้วนถูกตอ้ง และจะตอบรบัการขนึทะเบยีนเป็น

นกัศกึษาพรอ้มส่งบตัรประจําตวันักศกึษาชวัคราวใหเ้ป็นหลกัฐานการเขา้สอบ ภาค 1 ปีการศกึษา 2560

 * กรณีสมคัรทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ นักศกึษาจะไดร้บับตัร ฯ เมอืดาํเนินการสมคัรครบทุกขนัตอน เจา้หน้าทจีะ      

ลงนามและมอบบตัร ฯ ใหน้กัศกึษานํากลบับา้น พรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีน ภาค 1 ปีการศกึษา 2560
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การทาํบตัรประจาํตวันักศึกษาเก่า
นักศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทสีมคัรสอบสว่นภูมภิาค ขอทาํบตัรประจําตวันักศกึษาไดก้รณีต่อไปนี

 1.  บตัรประจําตวันกัศกึษาชํารดุ หรอื สญูหาย

 2.  ขอเปลยีนชอื ชอืสกุล หรอืคาํนําหน้านาม (ใหด้เูรอืงการขอเปลยีนชอื ฯลฯ)

 3.  ขอแก้ไขกรณขีอ้มลูบตัรประจาํตวันักศกึษาผดิ

วิธีการขอทาํบตัรประจาํตวันักศึกษา (สาํหรบัผูที้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาแล้ว)

 1.  ขอรบัแบบทาํบตัรประจําตวันักศกึษา ไดท้สีาขาวทิยบรกิาร ฯ ทุกแห่ง หรอืดาวน์โหลดคาํขอไดท้ ี

www.regis.ru.ac.th หรอื ถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคู่มอืสมคัรฯ

 2.  จดัส่งแบบทาํบตัรประจํานกัศกึษาทกีรอกขอ้ความครบถว้น ชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารดงันี

  2.1  สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน 1 ฉบบั

  2.2  เอกสารแนบแลว้แต่กรณี ดงันี

   - บตัรสญูหาย แนบใบแจง้ความ

   - บตัรชาํรุด แนบบตัรฯเดมิทชีํารุด

   - เปลยีนคาํนําหน้านาม ชอื - สกุล แนบสาํเนาใบเปลยีนชอื - นามสกุล

   - ขอ้มลูในบตัรฯผดิ แนบบตัรฯเดมิทผีดิ (ไมต่อ้งชาํระคา่ธรรมเนียม ตาม 2.3)

  2.3  คา่ธรรมเนียม จํานวนเงนิ 100.- บาท ซอืเป็น ธนาณตั ิสงัจ่ายในนามมหาวทิยาลยัรามคําแหง

  2.4  ซองจดหมายตดิแสตมป์ จ่าหน้าชอื ทอียูข่องตนเองใหช้ดัเจนถกูต้อง

  สง่เอกสารตามขอ้ 1,2  ถงึ  หวัหน้าฝา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชนั 2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โทร. 0-2310-8605

การขอเปลียนชือ ชือสกลุ คาํนําหน้านาม ยศ
  นกัศกึษาทสีมคัรสอบส่วนภมูภิาค สามารถขอเปลยีนชอื สกุล คํานําหน้านาม ยศ ไดต้ลอดระยะเวลาทมีี

สถานภาพการเป็นนกัศกึษา โดยดําเนินการ ดงันี

 1. ขอรบัคํารอ้งขอเปลยีนชอื สกุล คาํนําหน้านาม ยศ และแบบทําบตัรประจําตวันกัศกึษา ไดท้สีาขาวทิยบรกิารฯ 

ทุกแหง่ หรอืดาวน์โหลดคําขอไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th หรอื ถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคู่มอืสมคัรฯ

 2. กรอกขอ้ความในแบบคาํขอรอ้งเปลยีนชอื สกลุ คาํนําหน้านาม ยศ และแบบทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษาสว่นภมูภิาค

ใหค้รบถว้นและชดัเจน พรอ้มแนบเอกสาร ดงัต่อไปนี

 กรณียงัไม่ครบหลกัสูตร

  1. สําเนาใบเปลยีนชอื สกุล คาํนําหน้านาม ยศ (กรณีสมรส สนิสุดการสมรส ตอ้งมหีนังสอืรบัรองคาํนําหน้านาม

ประกอบดว้ยทุกครงั) เขยีนรหสัประจําตวันกัศกึษาทมีมุขวาดา้นบนพรอ้มรบัรองสาํเนาถูกต้อง อยา่งละ 2 ฉบบั

  2. รูปถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 นิว ถ่ายมาแลว้ไม่เกนิ 6 เดอืน

  3. ค่าธรรมเนียมไปรษณียธ์นาณัต ิ100.- บาท สงัจา่ยในนามมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

  4. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 2 ฉบบั

 กรณีครบหลกัสตูร จบการศกึษา

  1. สําเนาใบเปลยีนชอื สกุล คาํนําหน้านาม ยศ (กรณีสมรส สนิสุดการสมรส ตอ้งมหีนังสอืรบัรองคาํนําหน้านาม 

ประกอบดว้ยทุกครงั) เขยีนครบหลกัสตูรและรหสันักศกึษาทมุีมขวาดา้นบนพรอ้มรบัรองสําเนาถูกตอ้ง อย่างละ 1 ฉบบั

  2. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ฉบบั

  สง่เอกสารถงึหวัหน้าฝา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร  สวป.ชนั 2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พรอ้มแนบซองตดิแสตมป์ 3.- บาท จ่าหน้าชอืทอียู่ถงึตนเองใหช้ดัเจน เขยีนรหสั

ประจํานกัศกึษาทมีมุขวาดา้นบน พรอ้มรบัรองสาํเนาถูกตอ้งเอกสารทกุฉบบั
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การขอแก้ไขชือ ชือสกลุ คาํนําหน้านาม และวนั เดือน ปีเกิด
  นกัศกึษาทสีมคัรสอบส่วนภมูภิาค มคีวามประสงคจ์ะขอแกไ้ขชอื ชอืสกุล คาํนําหน้านาม และ วนั เดอืน ปีเกดิ

ทงัภาษาไทย และภาษาองักฤษ ซงึนักศกึษาไดต้รวจพบว่ามขีอ้มูลผดิพลาดภายหลงัทสีมคัรเขา้เป็นนักศกึษาแลว้ให ้

นักศกึษา ดาํเนินการขอแกไ้ข ดงันี

  1.  ขอรบัแบบฟอรม์การขอแกไ้ขชอื ชอืสกุล คาํนําหน้านาม และวนั เดอืน ปีเกดิ ไดท้สีาขาวทิยบรกิารฯ ทุกแห่ง

หรอืดาวน์โหลดคาํขอไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th  หรอืขอรบัทางไปรษณีย ์โดยส่งจดหมายถงึ หวัหน้าฝา่ยทะเบยีน

ประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชนั 2 มหาวทิยาลยัรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พรอ้ม

แนบซองปิดตราไปรษณียากร จํานวน 3 บาท จ่าหน้าชอื ทอียู่ของตนเองใหช้ดัเจน

  2.  กรอกขอ้ความในแบบฟอรม์การขอแกไ้ขชอื ชอืสกุล คาํนําหน้านาม และวนั เดอืน ปีเกดิ ใหค้รบถว้น และ

ชดัเจน พรอ้มแนบสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน และรบัรองสําเนาถูกตอ้ง แลว้ส่งไปยงัสถานททีรีะบุไวใ้นขอ้ 1 

การย้ายคณะและการเปลียนสาขาวิชา
  มหาวทิยาลยัรามคําแหงกําหนดใหม้กีารยา้ยคณะและเปลยีนสาขาวชิาตลอดปี  โดยจะดาํเนินการก่อน

ลงทะเบยีนภาคปกต ิไมน่้อยกว่า 2 สปัดาห ์

หลกัเกณฑ์การย้ายคณะและการเปลียนสาขาวิชา

 1.  นักศกึษาทปีระสงคจ์ะยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนมาแลว้ไม่น้อยกว่า 2 ภาค

การศกึษาปกติ

 2.  นักศกึษาจะตอ้งดําเนินการยา้ยคณะ หรอืเปลยีนสาขาวชิาก่อนจบการศกึษา

 3.  นักศกึษาจะขอยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิาได ้เฉพาะคณะทมีหาวทิยาลยักําหนดใหม้กีารรบัสมคัรและ

การเรียนการสอนในส่วนภมิูภาคเท่านัน

วิธีดาํเนินการย้ายคณะและการเปลียนสาขาวิชา
 1.  ขอรบัแบบฟอรม์การขอยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิา (ม.ร.41) ไดท้สีาขาวทิยบรกิาร ฯ ทุกแห่ง หรอื

ดาวน์โหลดคาํรอ้งไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th หรอื ถ่ายเอกสารแบบฟอรม์ จากระเบยีบการและคู่มอืสมคัรฯ หรอื 

จดหมายถงึหวัหน้าฝา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชนั 2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพ ฯ 10240 พรอ้มแนบซองเปล่าปิดตราไปรษณียากร 3.- บาท จาํนวน 1 ดวง จ่าหน้าชอื ทอียูข่องตนเอง

 2.  กรอกขอ้ความในแบบฟอร์ม ม.ร.41 ใหค้รบถว้น และชดัเจน แลว้สง่ไปยงัสถานททีรีะบุไวใ้นขอ้ 1 

พรอ้มกบัแนบเอกสาร ดงัต่อไปนี

  2.1  สาํเนาบตัรประจําตวันกัศกึษา   

  2.2  สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิแสดงหลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีนภาคปจัจุบนั

  2.3  คา่ธรรมเนียมการขอยา้ยคณะเป็นธนาณตั ิจํานวน 200.- บาท สงัจ่ายในนามมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

    (กรณียา้ยคณะ หลงัจบหลกัสูตร ถอืว่าเป็นการยา้ยคณะ กรณีพเิศษ ตอ้งชาํระ 

    ค่าธรรมเนียมจาํนวน 500.- บาท)

  2.4  ซองเปล่าปิดตราไปรษณียากร จํานวน 10.- บาท จา่หน้าชอืทอียู่ของตนเอง (สง่กลบัโดยลงทะเบยีน

    ไปรษณียภณัฑ)์

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
  นกัศกึษาส่วนภูมภิาค ทปีระสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนกัศกึษาตอ้งดาํเนินการ ดงันี 

  1.  ขอรบัแบบยนืคําขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษา ไดท้สีาขาวทิยบรกิารฯ ทุกเเห่ง หรอืดาวน์โหลด  

แบบยนืคาํขอลาออกจากการเป็นนักศกึษา ไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th หรอืถ่ายเอกสารแบบฟอรม์ จากระเบยีบการและ

คู่มอืสมคัรฯ 
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  2.  กรอกขอ้ความในแบบยนืคาํขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษา ใหค้รบถว้นและชดัเจน พรอ้มแนบสาํเนา     

บตัรประจําตวันกัศกึษา หรอืสําเนาบตัรประจําตวัประชาชน (กรณีบตัรประจาํตวันักศกึษาสญูหาย หรอืไม่มบีตัรฯ 

พรอ้มเขยีนรหสัประจาํตวันักศกึษา) และสง่เอกสารมาตามทอียูท่รีะบุไวใ้นขอ้ 1. 

ระบบการเรียนการสอน
   มหาวทิยาลยัมกีารดําเนินการเรยีนการสอนทงัแบบมชีนัเรยีนและแบบการสอนทางไกลควบคู่กนัไป โดยม ี

วตัถุประสงคเ์พอืตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนใหม้โีอกาสในการเรยีนรูใ้หม้ากทสีดุตามความพรอ้มของผูเ้รยีน  คอื

   1. ระบบการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม โดยอาจารย์ผูส้อนจะสอนในห้องส่งทมีหาวทิยาลยัในกรุงเทพ ฯ 

แลว้ถ่ายทอดสญัญาณไปยงัสาขาวทิยบรกิารฯ 23 แห่ง คอื ทจีงัหวดัอุทยัธานี ปราจนีบุร ีนครศรธีรรมราช อาํนาจเจรญิ 

นครพนม แพร่ สุโขทยั ขอนแก่น ศรสีะเกษ ตรงั ลพบุร ีนครราชสมีา หนองบวัลาํภ ูชยัภูม ิบุรรีมัย ์เพชรบูรณ์ เชยีงใหม่  

เชยีงราย กาญจนบุร ีสุรนิทร ์อุดรธานี สงขลา และพงังา

   มหาวิทยาลยัจดัให้มกีารสอนทางไกลผ่านดาวเทยีมตงัแต่วนัจนัทรถ์งึวนัศุกร์ในระหว่างการเรยีนการสอน 

นักศึกษาสามารถรบัภาพและเสียงอาจารย์จากมหาวทิยาลยัและสามารถสือสารกบัอาจารย์ผู้สอนได้ทนัที โดยทาง

โทรศพัท์ หรอืโทรสารในระบบ Video Conference

   2. การบรรยายสรุปในวนัเสาร์ - อาทติย ์ณ สาขาวทิยบรกิารฯ มหาวทิยาลยัจะสง่อาจารย์ผูส้อนไปบรรยาย

สรุปและตอบขอ้ซกัถามใหก้บันกัศกึษา รวมทงัไดเ้ชญิผูท้รงคณุวฒุมิาชว่ยบรรยายเสรมิพรอ้มใหค้าํปรกึษาแนะนําดว้ย

   3. นอกจากนีมหาวทิยาลยัจดัสอืการสอนเสรมิใหโ้ดยใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศโดยการแพร่ภาพและเสยีง

ออกอากาศ ในการนีมหาวทิยาลยัจะตดิตงัจานรบัสญัญาณภาพและเสยีงทสีาขาวทิยบรกิารฯและทศีนูยก์ารศกึษานอก

โรงเรยีนจงัหวดัทเีป็นศนูยว์ทิยบรกิารของมหาวทิยาลยัรามคําแหง

   สําหรบัรายละเอยีดตารางเรยีนในระบบนีมหาวทิยาลยัจะแจง้ให้นักศกึษาทราบโดยผ่านประชาสมัพนัธ์ของ

มหาวทิยาลยัเป็นรายภาค

   4. การบรรยายทางวทิยุกระจายเสยีง มหาวทิยาลยัไดจ้ดัใหม้กีารบรรยายสรุปทางสถานีวทิยุกระจายเสยีง

แห่งประเทศไทย รายการ 2 ความถ ี846 KHZ. ระบบ A.M. และสถานีวทิยุกระจายเสยีง วปถ. และ สวท. ตามจงัหวดั

ต่างๆ ทวัประเทศ 39 สถานี นกัศกึษาทสีนใจขอทราบรายละเอยีดไดท้ ี สํานกัเทคโนโลยกีารศกึษา อาคารผาเมอืง

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โทร. 0-2310-8703-6 

   การลงทะเบยีนเรยีนของนักศกึษาสว่นภูมภิาค ภาคการศกึษาต่อไป นกัศกึษาสามารถดาํเนินการ

ได ้3 ชอ่งทาง คอื

   1. การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ทสีาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ23 จงัหวดั

   2. การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเ์น็ต ใหน้กัศกึษาเขา้ เวบ็ไซต ์www.iregis2.ru.ac.th 

   3. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย ์

   นักศกึษาสามารถเลอืกชอ่งทางการลงทะเบยีนเรยีน เพียงช่องทางเดียวเท่านัน มหาวทิยาลยัรามคําแหง            

จะจดัสง่คูม่อืการลงทะเบยีนเรยีนใหน้กัศกึษาเป็นรายบุคคลตามทอียู่ทนีกัศกึษาเเจง้ไว ้ดงันนันกัศกึษาตอ้งเขยีนชอื ทอียูใ่น

แบบลงทะเบยีนเรยีนใหช้ดัเจน หากนกัศกึษาเปลยีนแปลงทอียู่ใหเ้เจง้หน่วยลงทะเบยีนเรยีนส่วนภูมภิาคและไปรษณีย ์

ตู ้ปณ.1028 ปณฝ.รามคําแหง กรงุเทพฯ 10241 

   หรอืตดิต่องานประชาสมัพนัธ ์ อาคารสุโขทยั ชนั 2 โทร.0-2310-8045-7 Fax 0-2310-8045 หรอืคน้คาํวา่ 

“หนังสอืพมิพร์าม Facebook” เพอืการจดัสง่ขา่วรามคาํแหง 

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภมิูภาค
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การลงทะเบียนเรียน

 1.  นักศกึษาระดบัปรญิญาตรี

  1.1  ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาตามหลกัสูตรของคณะทสีมคัรเขา้ศกึษา

  1.2  ลงทะเบยีนเรยีนตามแผนกําหนดการศกึษา

  1.3  ลงทะเบยีนเรยีนตามลําดบัภาคและปีการศกึษา

 2.  ผูเ้ขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา (Pre-Degree)

  2.1  ลงทะเบยีนเรยีนตามรายชอืกระบวนวชิาทเีปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาเช่นเดยีวกบันักศกึษา

    ระดบัปรญิญาตรี

  2.2  นกัศกึษาทคีาดวา่จะศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัรามคําแหง ควรลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาของ

     คณะทคีาดวา่จะศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ีทงันีเพอืจะไดนํ้าหน่วยกติสะสมไปเทยีบโอนได้

  2.3  นกัศกึษาจะเลอืกลงทะเบยีนเรยีนเป็นรายกระบวนวชิา หรอืจะลงทุกกระบวนวชิาตามแผนกาํหนด

     การศกึษาของคณะทคีาดว่าจะศกึษาต่อกไ็ด้

เอกสารทีใช้ในการลงทะเบียนเรียน

 1. แบบลงทะเบยีนเรยีนส่วนภมูภิาค (ม.ร.34) มหาวทิยาลยัจะสง่ใหน้ักศกึษา หรอืพมิพจ์ากเวป็ไซต ์www.ru.ac.th  

หวัขอ้สารสนเทศสาํหรบันักศกึษาปรญิญาตร ีสว่นภูมภิาค ซงึตอ้งกรอกรายละเอยีดต่างๆ  ใหค้รบถ้วนทงั 2 หน้า โดย

เฉพาะศูนยส์อบจงัหวดั ตอ้งระบุ CODE จงัหวดัทมีหาวทิยาลยักาํหนดใหม้กีารสอบใน 39 จงัหวดัเทา่นัน 

 2. ธนาณตัสิงัจ่ายในนามมหาวทิยาลยั ตามจํานวนเงนิทนีกัศกึษาจะตอ้งชาํระในการลงทะเบยีนเรยีน

 3. ซองจดหมายตดิแสตมป์ 3 บาท จาํนวน 1 ดวง  จา่หน้าซองถงึตวันักศกึษาเองโดยระบุชอืทอียู่ใหช้ดัเจนเพอื

ความสะดวกในการจดัสง่เอกสารและใบเสรจ็รบัเงนิไปใหน้กัศกึษา

เอกสารทีนักศึกษาใหม่ได้รบัหลงัการลงทะเบียนเรียน

 1. บตัรประจําตวันกัศกึษาชวัคราว (ไดเ้ฉพาะภาคแรกทสีมคัรเขา้เป็นนกัศกึษา)

 2. ใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีนประจาํภาคทสีมคัร

 3. ชุดสอืการสอน ซงึแต่ละกระบวนวชิาประกอบดว้ย

  3.1 ตําราเรยีนประจํากระบวนวชิา

  3.2 เทปสรปุคาํบรรยาย 1 ตลบั ความยาว 60 นาที

  3.3 เอกสารแนะนํากระบวนวชิา

 4. ตารางสอบไล่รายบุคคล ก่อนการสอบไล่ ประมาณ 1 สปัดาห์

 5. บตัรประจําตวันกัศกึษาแบบ MASTER CARD รบัหลงัเสรจ็สนิการสอบภาคแรก

  ดสูถานทรีบับตัรประจาํตวันักศกึษา ภาค 1 / 2560 ทหีน้า 31 - 32

 6. ผลการสอบรายบุคคล ปิดประกาศทสีาขาวทิย ฯ และส่งใหน้กัศกึษาทางไปรษณีย์

สถานภาพการเป็นนักศึกษาและการหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 1. สถานภาพการเป็นนกัศกึษา

  ผูส้มคัรทมีวีุฒกิารศกึษาถกูต้อง เมอืสมคัรขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษาและลงทะเบยีนเรยีนแลว้ จะมสีถานภาพ

การเป็นนกัศกึษาได ้8 ปี นับแต่ภาคแรกทสีมคัรเขา้ศกึษา
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 2. การหมดสถานภาพการเป็นนักศกึษา

  นกัศกึษาจะหมดสถานภาพการเป็นนกัศกึษาเมอื

  2.1  ศกึษาครบหลกัสูตรและไดร้บัปรญิญา

  2.2  ศกึษาครบ 8 ปี

  2.3  ไมล่งทะเบยีนรยีนเป็นเวลา 2 ภาคการศกึษาปกตติดิต่อกนั โดยขาดการชําระค่ารกัษาสถานภาพนักศกึษา

  2.4  ลาออก

  2.5  ตาย

 3. การชาํระคา่รกัษาสถานภาพการเป็นนักศกึษา

  นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนต่อเนืองกนัทุกภาค หากไมล่งทะเบยีนเรยีนในภาค 1 และ/หรอืภาค 2 

ตอ้งชาํระคา่รกัษาสถานภาพการเป็นนักศกึษาจํานวนภาคการศกึษาละ 150.- บาท ดงันี

  3.1  ชาํระพรอ้มกบัการลงทะเบยีนเรยีนในภาคถดัไป

  3.2  ชาํระในภาคทไีมไ่ดล้งทะเบยีนเรยีน โดยส่งธนาณัตสิงัจ่ายในนามมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

ส่งถงึหวัหน้าฝา่ยจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรยีน สาํนกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล มหาวทิยาลยั

รามคําแหง กรุงเทพฯ 10240 กรณทีตีอ้งการตรวจสอบฐานขอ้มูลสถานภาพการเป็นนักศกึษา 

โปรดตดิต่อ 0-2310-8610, 0-2310-8626

หลกัเกณฑก์ารบอกเลิก - บอกเพิมกระบวนวิชา
    นกัศกึษาทไีดล้งทะเบยีนเรยีนแลว้จะบอกเลกิหรอืบอกเพมิ หรอืเปลยีนแปลงใดๆอกีไม่ไดย้กเวน้กรณี ต่อไปนี

 1. กรณีนักศึกษาสมคัรใหม่

  1.1  นกัศกึษาลงทะเบยีนผดิแผนกําหนดการศกึษา

  1.2  นกัศกึษาลงทะเบยีนซํากบัวชิาทเีทยีบโอนได ้นักศกึษาสามารถบอกเลกิกระบวนวชิาและสบัเปลยีนเป็น

     กระบวนวชิาอนืหรอืบอกเลกิกระบวนวชิาและขอคนืเงนิค่าหน่วยกติได้

 2. กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบียนซาํ

  2.1  นกัศกึษายงัไม่จบการศกึษา ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาซําไว ้ เนืองจากยงัไม่ทราบผลสอบของภาคก่อน  

     ภายหลงัทราบวา่สอบผา่น  สามารถบอกเลกิกระบวนวชิาและขอคนืเงนิคา่หน่วยกติได ้ภายหลงัทราบวา่ 

     สอบผ่าน

  2.2  นกัศกึษาขอจบการศกึษา ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาซําไว ้ เนืองจากยงัไม่ทราบผลสอบของภาคก่อน   

     ภายหลงัทราบวา่สอบผา่น  สามารถบอกเลกิกระบวนวชิาและสบัเปลยีนเป็นวชิาอนืหรอืขอคนืเงนิคา่  

     หน่วยกติได ้(ขอรบัคาํรอ้งไดท้สีาขาวทิยบรกิาร ฯ ทุกแห่ง หรอืดาวน์โหลดไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th หรอื 

ถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคู่มอืสมคัรฯ)

 3. กรณีนักศึกษาจบการศึกษา

  นกัศกึษาลงทะเบยีนกระบวนวชิาซําไว ้ เพราะยงัไม่ทราบผลสอบของภาคก่อนภายหลงัทราบวา่สอบผา่นครบ

ตามหลกัสตูรชนัปรญิญาตร ีนกัศกึษาสามารถขอคนืเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิานันและค่าบาํรุงมหาวทิยาลยัได ้ 

โดยนกัศกึษาตอ้งนําหนงัสอืสาํคญัรบัรองปรญิญาทสีภามหาวทิยาลยัอนุมตั ิ ไปดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 เดอืน  

นับแต่วนัทสีภามหาวทิยาลยัอนุมตัิ

  กรณีที 1 และ 2 นักศึกษาต้องดาํเนินการให้เสรจ็สินก่อนการสอบไล่ในภาคเรียนนันๆ อย่างน้อย 

2 สปัดาห ์ 

หมายเหต ุ นักศกึษาสว่นภูมภิาค สามารถบอกเลกิกระบวนวชิาขา้มภาคการศกึษาไดไ้มเ่กนิ 1 ภาคการศกึษา

    สอบถามรายละเอยีดเพมิเตมิ ตดิต่อ 0-2310-8616
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หลกัฐานในการบอกเลิก – บอกเพิมกระบวนวิชา
 1. กรณีนักศึกษาสมคัรใหม่  ดําเนินการดงันี

  1.1 ขอแบบคาํรอ้งทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ ทุกแห่ง หรอืถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคู่มอืสมคัรฯ  หรอืดาวน์โหลดแบบคาํรอ้งไดท้ี

www.regis.ru.ac.th กรอกขอ้ความพรอ้มลงนามในคํารอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้น(ทงัดา้นหน้าและดา้นหลงั)

  1.2 ใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัจรงิ (มร.18) พรอ้มสาํเนา 1 ฉบบั (นักศกึษาถ่ายสาํเนาเกบ็ไว ้1 ฉบบั เพอืใชเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้สอบ)

  1.3 ถ่ายสําเนาบตัรประจําตวันกัศกึษา รบัรองสาํเนาถกูต้องพรอ้มลงนาม 1 ฉบบั

  1.4 สาํเนาหนงัสอืทคีณะแจง้การลงทะเบยีนเรยีนผดิหลกัสูตรหรอืลงทะเบยีนเรยีนซํากบัวชิาทเีทยีบโอนได ้1 ฉบบั

  1.5 ซองจดหมายตดิแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถงึตวันักศกึษาเอง พรอ้มระบุทอียู่ใหช้ดัเจน

 2. กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียนซาํไว้  ดําเนินการดงันี

  2.1 ขอแบบคาํรอ้งทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ ได้ทุกแห่งหรอืถ่ายเอกสารจากคู่มอืการลงทะเบยีนเรยีนสาํหรบันกัศกึษาสมคัรสอบ

   สว่นภมูภิาคประจําแต่ละภาคการศกึษา  หรอืดาวน์โหลดแบบคาํรอ้งไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th กรอกขอ้ความพรอ้มลงนาม

ในคํารอ้งใหถู้กตอ้งครบถว้น (ทงัดา้นหน้า และดา้นหลงั)

  2.2 ใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัจรงิ (มร.18) ของภาคทลีงซาํไว ้พรอ้มสาํเนา 1 ฉบบั (นักศกึษาถ่ายสําเนาเกบ็ไว ้1 ฉบบัเพอืใชเ้ป็น

   หลกัฐานในการเขา้สอบ) 

  2.3 ถ่ายสําเนาบตัรประจําตวันกัศกึษา รบัรองสาํเนาถกูต้องพรอ้มลงนาม 1 ฉบบั

  2.4 ถ่ายสําเนาใบเสรจ็รบัเงนิภาคทสีอบผ่าน 1 ฉบบั

  2.5 ซองจดหมายตดิแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถงึตวันักศกึษาเอง พรอ้มระบุทอียู่ใหช้ดัเจน

 ***นกัศกึษาทปีระสงคจ์ะมอบอํานาจใหฝ้า่ยจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรยีนดําเนินการ ตอ้งกรอกขอ้ความดา้นหลงัคาํรอ้ง และสง่

สาํเนาบตัรประชาชนทลีงนามรบัรองสาํเนาถูกตอ้งมาพรอ้มกบัหลกัฐานทุกขอ้ ใสซ่องจดหมายขนาดมาตราฐาน จ่าหน้าซองถงึ

   หวัหน้าหน่วยบอกเลิก - บอกเพิมกระบวนวิชา   

   ฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สวป.

   อาคาร KLB ชนั 1 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

   ตู้ ปณ. 1028   ปณฝ. รามคาํแหง กรงุเทพฯ 10241 

การจดัสอบ
 1. จดัสอบเฉพาะวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย ์จํานวน 2 สปัดาห ์(4 วนั)

 2. สอบวนัละ 2 คาบเวลา คอื

  2.1 คาบเวลาสอบปกติ

   2.1.1 คาบเชา้   09.00 - 11.30 น.

   2.1.2 คาบบ่าย  13.00 - 15.30 น. 

  2.2 คาบเวลาสอบซาํซ้อน (ไม่วา่จะสอบซาํซอ้นกกีระบวนวชิา)

   2.2.1 คาบเชา้   09.00 - 12.30 น.

   2.2.2 คาบบ่าย  13.00 - 16.30 น. 

 3. สถานทีสอบส่วนภมิูภาค จะใชโ้รงเรยีน/สถานศกึษาทอียูภ่ายในจงัหวดันันๆและสาขาวทิยบรกิารฯเป็นสถานทสีอบโดยชอืยอ่

ของโรงเรยีน/สถานศกึษาเป็นภาษาองักฤษ 2 ตวั อาคารสอบจะแทนดว้ยตวัเลข 1 ตวั และตวัเลข 3 ตวัสาํหรบัแสดงหมายเลขหอ้งสอบ

 4. ขอ้สอบ จะมทีงัขอ้สอบอตันัยและขอ้สอบปรนัย

  4.1 ขอ้สอบอตันยั จะใชส้มุดคําตอบ

  4.2 ขอ้สอบปรนัย จะใชก้ระดาษคําตอบปรนยั

 5. ตารางสอบไล่และคาํแนะนําพร้อมข้อปฏิบติัสาํหรบันักศึกษาภมิูภาคในการสอบไล่

  5.1 ตารางสอบไล่รายบุคคล  เป็นเอกสารทแีสดงรายละเอยีดเกยีวกบัขอ้มลูกระบวนวชิาทนีกัศกึษาเลอืกลง ทะเบยีนเรยีน 

   พรอ้มรายละเอยีดอนืๆ ทเีกยีวขอ้งกบัการเขา้สอบ ดงันี

   5.1.1 ขอ้มลูตารางสอบไล่รายบุคคลของนกัศกึษาสว่นภูมภิาค จะเป็นแบบฟอร์มพมิพด์ว้ยกระดาษพนืสมีว่งด้านในจะเป็น 

     ขอ้มลูเกยีวกบักระบวนวชิาทนีักศกึษาลงทะเบยีนไวแ้ละรายละเอยีดเกยีวกบัสถานทสีอบของศนูยส์อบนนัๆ รวมทงั 

     รายละเอยีดอนืๆ ทจีาํเป็นในการเขา้สอบ ส่วนด้านนอกจะเป็น ชอื-นามสกุล รหสัประจําตวั และทอียูน่ักศกึษา 

     ขนัตอนการเตรยีมตวัเขา้สอบ และแบบฟอรม์กรณีเปลยีนแปลงทอียู ่ดงันี
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   5.1.1.1 ชอื-นามสกุล รหสัประจําตวั

   5.1.1.2 ชอืศูนยส์อบและสถานทสีอบ

   5.1.1.3 ชอืวชิา   

   5.1.1.4 วนัสอบ

   5.1.1.5 เวลาสอบ

   5.1.1.6 หอ้งสอบ 

   5.1.1.7 จํานวนขอ้สอบอตันยัและขอ้สอบปรนยั

   5.1.1.8 หอ้งสอบซําซ้อน

   5.1.1.9 ทตีงัศูนยส์อบ

   5.1.1.10  เอกสารทใีชใ้นการสอบ

   5.1.1.11  ขนัตอนการเตรยีมตวัเขา้สอบ

   5.1.1.12  แบบฟอรม์เปลยีนแปลงทอียู่

ตวัอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล หน้า 1
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ตวัอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล หน้า 2

  

  5.2  ตารางสอบไล่ประจาํศนูยส์อบ เป็นเอกสารทแีสดงรายละเอยีดหอ้งสอบของแต่ละกระบวนวชิาทจีดัสอบ

ในแต่ละคาบเวลาของศูนยส์อบ พรอ้มทงัแสดงช่วงรหสัประจําตวัของนักศกึษาทจีะต้องเขา้สอบในหอ้งสอบนันๆ

  สาํหรบัวธิหีาสถานทสีอบจากตารางสอบไล่รวม ใหน้กัศกึษาตรวจดูช่วงรหสัประจาํตวัของนกัศกึษา ว่าจะตอ้ง

เขา้สอบในช่วงรหสัใด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมรีหสัประจาํตวัของนกัศกึษาปรากฏใหเ้หน็

  มหาวทิยาลยัจะจดัส่งตารางสอบไล่ของแต่ละศนูยไ์ปตดิประกาศไวท้โีรงเรยีน ซงึใชเ้ป็นสถานทสีอบประจําศูนย์

สอบนนัๆ และทสีาขาวทิยบรกิารฯ ทุกแห่ง

ตวัอย่าง ตารางสอบไล่ประจาํศนูยส์อบ

 

             มหาวิทยาลยัรามคาํแหง      หน้า 1

ตารางสอบจาํแนกตามห้องสอบ สาํหรบัติดหน้าห้องสอบ

ศนูยส์อบจงัหวดันครศรีธรรมราช  สถานทีสอบ วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิชา ENG1001  สถานทีสอบ NT 416  สอบวนัที 12/11/60 เวลา 13.00-15.30 น.

วิชา ห้องสอบ รหสัประจาํตวั แถว ทีนัง จาํนวน

ENG1001

ENG1001

ENG1001

ENG1001

ENG1001

NT416

NT416

NT416

NT416

NT416

600640751 6 -- 600640757 4

600640758 2 -- 600640764 9

600640765 7 -- 600640771 5

600640772 3 -- 600640778 2

600640779 0 -- 600640785 0

01

02

03

04

05

01 - 07

01 - 07

01 - 07

01 - 07

01 - 07

7

7

7

7

7
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 จากตวัอยา่ง จะพบว่า ศูนยส์อบจงัหวดันครศรธีรรมราช (NT) มสีถานทสีอบ คอื วทิยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช 

(NT) ซงึกระบวนวชิา ENG1001 ไดจ้ดัสอบทโีรงเรยีนดงักล่าว ในวนัท ี12 พฤศจกิายน 2560 เวลา 13.00-15.30 น. 

จดัสอบทอีาคารเรยีน 4 (NT) หอ้งสอบ NT416
 ตวัอยา่ง เชน่ ถ้านักศกึษาเป็นนักศกึษาคณะรฐัศาสตร ์รหสั 600640784 0 หอ้งสอบของนกัศกึษาสาํหรบักระบวนวชิา 

ENG1001 คอื หอ้ง NT416 แถวท ี5 เนืองจากรหสัประจําตวัของนักศกึษาอยู่ในระหว่างช่วงรหสัประจาํตวั  600640779 0 

- 600640785 0 

  5.3  คาํแนะนําและข้อปฏิบติัสาํหรบันักศึกษาส่วนภมิูภาคในการสอบไล่  จะมรีายละเอยีดต่างๆ ทจีาํเป็นสาํหรบั

นักศกึษาในการเขา้สอบ คอื

   5.3.1 วธิหีาหมายเลขแถวสอบจากตารางแถว - ทนีังสอบ

   5.3.2 วธิหีาทนีงัสอบ

   5.3.3 วธิเีซน็ชอืเขา้สอบ

   5.3.4 วธิเีขยีนและระบายกระดาษคาํตอบปรนัย

   5.3.5 ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่ ณ ศนูยส์อบสว่นภูมภิาค

   5.3.6 รายละเอยีดสถานทสีอบส่วนภมูภิาค

   5.3.7 อนืๆ 

 6. เอกสารทีนักศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ

  6.1 บตัรประจําตวันักศกึษาพรอ้มกบับตัรประจําตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ

  6.2 ใบเสรจ็รบัเงนิของภาคการศกึษาทสีอบ

  6.3 ตารางสอบไล่รายบุคคล

    ในกรณทีนีกัศกึษาไม่ไดนํ้าใบเสรจ็รบัเงนิและบตัรประจําตวันักศกึษามาเขา้สอบ ใหป้ฏบิตัดิงันี

   6.3.1 ในกรณีนกัศกึษาไม่ไดนํ้าใบเสรจ็รบัเงนิมาเขา้สอบใหนั้กศกึษาตดิต่อผูป้ระสานงานการสอบ เพอืตรวจสอบ

การลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษา จากบญัชรีายชอืนกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนสว่นภูมภิาค เมอืตรวจสอบแลว้พบวา่นกัศกึษาลง

ทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษานัน ๆ จรงิ กรรมการฯ ผูป้ระสานงานศนูยส์อบจะออกบนัทกึรบัรองการลงทะเบยีนเรยีน เพอืใชใ้น

การเขา้สอบทุกกระบวนวชิา

   6.3.2 ในกรณีทไีมไ่ดนํ้าบตัรประจาํตวันกัศกึษามาเขา้สอบ ใหต้ดิต่อผูป้ระสานงานการสอบโดยนักศกึษาจะตอ้ง

เขยีนใบคาํรอ้งขออนุญาตเขา้สอบ พรอ้มกบัแนบสาํเนาบตัรประจําตวัประชาชนไปแสดงต่อหวัหน้าตกึสอบก่อนเขา้หอ้งสอบ

 7. การย้ายศนูยส์อบ

  นกัศกึษาสมคัรสอบส่วนภมูภิาค สามารถยา้ยศูนยส์อบไดต้ามศูนยส์อบทมีหาวทิยาลยักําหนดไว ้แต่ไมส่ามารถยา้ยไป

สถานทสีอบทกีรุงเทพฯ (ทงัราม 1 และราม 2) ได้

  ดงันัน เพอืความสะดวกของนักศกึษา มหาวทิยาลยัจงึเปิดโอกาสใหนั้กศกึษายา้ยศนูย์สอบไดด้งันี

  7.1 ยา้ยศนูยส์อบพรอ้มการลงทะเบยีนเรยีน

   เมอืมหาวทิยาลยัเปิดใหม้กีารลงทะเบยีนเรยีนประจาํแต่ละภาคการศกึษา นักศกึษาสามารถแจง้ชอืศนูยส์อบลงใน 

ม.ร.34 (บตัรลงทะเบยีนเรยีน) ซงึชอืศูนยส์อบทรีะบุไวนี้อาจเหมอืนหรอืแตกต่างกนัในแต่ละภาคการศกึษา ขนึอยู่กบัความ

ประสงคข์องนกัศกึษาวา่จะเขา้สอบทศีูนยส์อบใด ดงันันในการลงทะเบยีนเรยีนทุกครงันกัศกึษาตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของ

ชอืศูนยส์อบเพราะถา้เขยีนชอืหรอืรหสัศูนยส์อบผดิจะทาํใหเ้อกสารการสอบไล่ทกุประเภทผดิไปดว้ย กรณีตรวจสอบพบว่า   

ศนูยส์อบไมถ่กูตอ้งตามความตอ้งการ ใหเ้เจง้แกไ้ขศนูยส์อบขณะลงทะเบยีนเรยีนทนัที

  7.2 การยา้ยศูนยส์อบหลงัการลงทะเบยีนเรยีน ก่อนการสอบไล ่

   นักศกึษาทปีระสงค์จะยา้ยศนูยส์อบหลงัจากลงทะเบยีนเรยีนไปแลว้นักศกึษาจะตอ้งสง่จดหมายแจง้ความประสงค์ขอ

ยา้ยศนูยส์อบโดยด่วน ก่อนทจีะมกีารจดัสอบ ไมน้่อยกวา่ 20 วนั พรอ้มทงัแนบซองจดหมายและจ่าหน้าซองถงึตนเอง พรอ้มส่ง

สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิและคาํรอ้ง ถงึ “ฝา่ยจดัสอบ” เพอืดําเนินการยา้ยศูนยส์อบใหน้ักศกึษา (ขอแบบคํารอ้งทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ 

ทกุแห่ง หรอืดาวน์โหลดแบบคาํรอ้งไดท้ ีhttp://regis.ru.ac.th หรอืถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคูม่อืสมคัรฯ)
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    การยา้ยศนูยส์อบในกรณีนีนกัศกึษาจะต้องสอบทนัีงเสรมิ เนืองจากมหาวทิยาลยัไม่สามารถจดัทําขอ้มูลสาํหรบั 

สถานทสีอบแห่งใหมไ่ดท้นั เนืองจากการจดัทําเอกสารการสอบไล่ทุกประเภท จะจดัตามขอ้มลูชอืศนูยส์อบทนีกัศกึษาระบุไวใ้น

การลงทะเบยีนเรยีน

    มหาวทิยาลยัจะดาํเนินการแจง้ผูท้เีกยีวขอ้ง เพอืจดัทาํเอกสารการสอบไล่ประเภทต่าง ๆ ซงึตอ้งจดัทาํเพมิเตมิใหม ่

และจดัส่งตารางสอบไล่รายบุคคลใหม่ไปใหน้กัศกึษาทราบ กรณทีไีมไ่ดร้บัตารางสอบไลร่ายบุคคลฉบบัใหม่นกัศกึษาสามารถไป

ตรวจหาสถานทสีอบใหม่จากตารางสอบไล่รวมซงึตดิประกาศทศีนูย์สอบใหมไ่ด้

    ในกรณีทนัีกศกึษาแจง้ยา้ยศนูย์สอบและมกีารเปลยีนแปลงทอียูไ่ปจากทเีคยแจง้ไว ้ นักศกึษาจะตอ้งแจง้ขอ 

แกไ้ขขอ้มลูทอียูใ่หถ้กูตอ้งดว้ย มฉิะนันจะทาํใหน้ักศกึษาไมไ่ดร้บัเอกสารจากมหาวทิยาลยั

    สําหรบัการยา้ยศูนยส์อบในชว่งทมีกีารสอบ อาจจะมปีญัหาในกรณีทศีนูยส์อบทนัีกศกึษายา้ยไปเขา้สอบไม่มกีาร

จดัสอบกระบวนวชิาทนีกัศกึษาประสงคจ์ะเขา้สอบอยู่ ทาํใหไ้มม่ขีอ้สอบของกระบวนวชิาดงักล่าวอยู่ทศีนูยส์อบนันๆ ซงึจะทําให้

นักศกึษาไมส่ามารถเขา้สอบกระบวนวชิาทตี้องการได้

    ดงันนั ถ้าไม่มเีหตุจาํเป็นเรง่ด่วนนักศกึษาควรจะเขา้สอบทศีนูย์สอบซงึไดร้ะบุไวพ้รอ้มการลงทะเบยีนเรยีน

ในเเต่ละภาคการศกึษา

 8.  การขอสอบซาํซ้อนและการเข้าสอบซาํซ้อนของนักศึกษาส่วนภมิูภาค

  สําหรบัผูท้เีป็นนักศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหงประเภทสมคัรสอบส่วนภูมภิาค นอกจากการเขา้สอบตาม

ปกตแิลว้มหาวทิยาลยัยงัเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาสอบซําซ้อนได้

  8.1 คณุสมบติั

   8.1.1 เป็นนกัศกึษาสว่นภูมภิาคทคีาดว่าจะจบการศกึษาในภาคนี  โดยมหีน่วยกติทเีหลอืไม่เกนิเกณฑต์าม

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2560 นี ในกรณีเกนิเกณฑด์งักล่าว ตอ้งเป็นไป

ตามประกาศมหาวทิยาลยัรามคําแหง (ไม่นบักระบวนวชิาทเีคยลงทะเบยีนเรยีนไวใ้นภาคก่อน และยงัไม่ทราบผลสอบ)

   8.1.2 กรณีใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติไว ้แต่ยงัไมไ่ดช้าํระเงนิคา่เทยีบโอนสว่นทเีหลอื ใหแ้นบหลกัฐานทคีณะ

รบัรองจาํนวนหน่วยกติทเีทยีบโอนไดไ้ปดว้ย มฉิะนันจะยกเลกิคาํรอ้งขอสอบซําซอ้น

  8.2 หลกัเกณฑ์

   8.2.1 เป็นนกัศกึษาทขีอจบการศกึษา(ลงทะเบยีนเรยีนไดส้งูสุด ไม่เกนิเกณฑต์ามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2560 นี ในกรณีเกนิเกณฑด์งักล่าว ตอ้งเป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั

รามคาํแหง) ในภาคนนัๆ โดยตอ้งทําเครอืงหมายขอจบการศกึษา (x) ในบตัรลงทะเบยีนเรยีน (ม.ร.34) ดว้ย 

   8.2.2 ขอสอบซาํซ้อนไดส้งูสุด 4 กระบวนวชิา ในวนัและคาบเวลาสอบเดยีวกนั

   8.2.3 นักศกึษาทขีอสอบซําซอ้น หา้มยา้ยศูนยส์อบ

   8.2.4 ในกรณีทนีกัศกึษาขอแจง้สอบซําซอ้น โดยไม่อยู่ในเกณฑท์มีสีทิธขิอสอบซําซ้อนได ้มหาวทิยาลยัจะตดั

กระบวนวชิาทซีาํซ้อนออกใหเ้หลอื 8 กระบวนวชิา (ไม่เกนิ 22 หน่วยกติ) โดยไม่คนืเงนิค่าหน่วยกติของกระบวนวชิาทตีดัออก

   8.2.5 การสอบซาํซ้อน จะตอ้งไปเขา้หอ้งสอบซําซอ้นซงึจดัแยกต่างหากจากหอ้งสอบปกติ

   8.2.6 กรณีนักศกึษาขอสอบซําซอ้นไวแ้ลว้และปรากฏว่าวชิาใดวชิาหนึงสอบผ่านแลว้ทําใหว้ชิาทเีหลอืไม่ต้อง

     สอบซําซอ้น ใหนั้กศกึษาไปเขา้หอ้งสอบปกตติามตารางสอบไล่รายบุคคล

  8.3 เวลาในการเข้าสอบซาํซ้อน

   มหาวทิยาลยัเพมิเวลาของการสอบซําซ้อนอกีเพยีง 1 ชวัโมง ไม่ว่าจะสอบกกีระบวนวชิากต็าม

   คาบเชา้ 09.00 - 12.30 น. คาบบ่าย 13.00 - 16.30 น.
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  8.4  การเข้าสอบซาํซ้อน

    สําหรบันกัศกึษาทไีดแ้จง้ขอจบการศกึษาและขอสอบซาํซอ้นไวน้นั กระบวนวชิาทขีอสอบซําซอ้นจะแยก

สอบต่างหากจากกระบวนวชิาทนีักศกึษาสอบปกต ิดงันัน กระบวนวชิาทนีักศกึษาไม่ไดข้อสอบซําซอ้นนกัศกึษาจะเขา้

สอบตามรายชอืหอ้งสอบของนักศกึษาทปีรากฏในตารางสอบไล่รายบุคคลทนีักศกึษาไดร้บั ส่วนกระบวนวชิาทนีกัศกึษา

ขอสอบซําซอ้น นกัศกึษาจะตอ้งไปเขา้สอบทหีอ้งสอบซงึกําหนดไวใ้หเ้ป็นหอ้งสอบซาํซอ้น โดยมหาวทิยาลยัจะตดิ

ประกาศแจง้หมายเลขหอ้งสอบซําซอ้นของศนูยส์อบทมีกีารสอบซําซ้อนใหน้ักศกึษาทราบ  และนักศกึษาตอ้งไปตรวจ

หาทนีังสอบจากบญัชตีดิหน้าหอ้งสอบและเขา้สอบใหต้รงตามทนีงัทกีาํหนดเพราะนักศกึษาทแีจง้ขอสอบซําซอ้นแต่ละ

คาบอาจเขา้สอบซําซอ้นกระบวนวชิาทไีม่เหมอืนกนั ถา้นักศกึษานังสอบผดิทกีอ็าจทาํใหไ้ดร้บัขอ้สอบไม่ถูกตอ้ง

   

   ตวัอย่าง

   ในการสอบของนักศกึษาสว่นภูมภิาค มหาวทิยาลยัไดก้ําหนดใหส้อบเฉพาะวนัเสาร-์อาทติยต์ลอดสอง 

สปัดาห ์โดยแบ่งการสอบออกเป็น 4 วนั วนัละ 2 คาบเวลา ดงันี

วนัเสาร ์(1)
เชา้ (1A)

(09.00-11.30)

บา่ย (1B)

(13.00-15.30)

วนัอาทติย ์(2)
เชา้ (2A)

(09.00-11.30)

บา่ย (2B)

(13.00-15.30)

วนัเสาร ์(1)
เชา้ (1A)

(09.00-11.30)

บา่ย (1B)

(13.00-15.30)

วนัอาทติย ์(2)
เชา้ (2A)

(09.00-11.30)

บา่ย (2B)

(13.00-15.30)

* กาํหนดวนัสอบไล่แต่ละภาคการศึกษา ตรวจสอบได้จากปฏิทินการศึกษาส่วนภมิูภาค *

11 : รอ้ยเอด็                     หน้า 1

มหาวทิยาลยัรามคําแหง

ภาค 1 ปีการศกึษา 2560

สอบวนัท ี4 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2560 คาบ A

บญัชปีระกาศทนีงัสอบนักศกึษาสอบซําซอ้น

  ลาํดบั  รหสัประจาํตวั   ชอื-สกุล     วชิาท ี1    วชิาท ี2 วชิาท ี3  แถว/ทนีัง 

   1  600141207 0    ชอบ  รกัเรยีน  ENG1002  LAW2006      1/3

   2  600141225 2    มนั  ขยนัยงิ   MTH1104  LAW3011      1/1

   3  600240072 8    คง  เก่งจรงิ   ENG1002  LAW4001      1/2

   4  600640750 5    ธรรม  รกัราม  MGT2409  MTH1104      1/4

กาํหนดเวลาสอบของนักศึกษาส่วนภมิูภาค

สปัดาหแ์รก

สปัดาหท์สีอง
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การรกัษาสถานภาพนักศึกษา
 นักศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาค 1 และหรอืภาค 2 ต่อเนืองกนัทุกภาคจนกวา่จะจบการศกึษา (ยกเวน้ ภาคฤดรูอ้น

จะลงทะเบยีนเรยีนหรอืไมก่ไ็ด)้ หากไม่ลงทะเบยีนเรยีนในภาค 1 และหรอืภาค 2 จะตอ้งชาํระเงนิเป็นคา่รกัษาสถานภาพนกัศกึษา 

ภาคละ 150 บาท นกัศกึษาจะขาดการลงทะเบยีนเรยีนตอ่เนืองกนัได ้2 ภาคการศกึษา (ไมน่บัภาคฤดรูอ้น) โดยจะเลอืกดาํเนินการได ้

ดงันี

 1. ไมต่อ้งดําเนินการใดๆ ในระหว่างทขีาดสถานภาพนักศกึษา 1-2 ภาคการศกึษา แต่นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีน

ในภาคถดัไปพรอ้มกบัชาํระค่ารกัษาสถานภาพนกัศกึษาตามจํานวนภาคทไีม่ไดล้งทะเบยีนเรยีน โดยใหช้ําระพรอ้มกบั

คา่ธรรมเนียมอนืๆ ในบตัรลงทะเบยีนเรยีนทางไปรษณียส์าํหรบัผูส้มคัรสอบส่วนภูมภิาค (ม.ร.34) หรอื

 2. ชําระเฉพาะค่ารกัษาสถานภาพนกัศกึษาเป็นรายภาค เมอืนักศกึษาขาดการลงทะเบยีนเรยีนภาคหนึงภาคใด 

(ยกเวน้ภาคฤดรูอ้น) จะชําระไดเ้ป็นรายภาคแต่ไม่เกนิ 2 ภาคการศกึษา โดยใหช้าํระทสีาขาวทิยบรกิารฯ ทุกแห่งหรอืชาํระทาง

ไปรษณียธ์นาณตั ิสงัจ่ายในนามมหาวทิยาลยัรามคาํแหง จ่าหน้าซองถงึ  หวัหน้าฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรยีน 

อาคาร สวป. ชนั 6 มหาวทิยาลยัรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 พรอ้มทงัแนบซองเปล่าตดิแสตมป์จ่าหน้า

ถงึตนเอง 1 ฉบบัไปดว้ย เพอืสง่ใบเสรจ็รบัเงนิค่ารกัษาสถานภาพนักศกึษาคนืใหน้กัศกึษา

*** หากนักศกึษาขาดการลงทะเบยีนเรยีนเกนิกวา่ 2 ภาคการศกึษา โดยทไีม่ไดด้ําเนินการตามขอ้ 1 หรอื 2 จะหมดสถานภาพ

 การเป็นนกัศกึษาไม่สามารถลงทะเบยีนเรยีนต่อได ้หากมหีน่วยกติสะสมจะตอ้งสมคัรเขา้เป็นนักศกึษาใหม่  

 โดยใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติจาก มหาวทิยาลยัรามคาํแหง และชาํระเงนิค่าเทยีบโอนเป็นรายหน่วยกติๆ ละ 50 บาท

 กรณทีตีอ้งการตรวจสอบขอ้มูลสถานภาพนักศกึษาโปรดโทร. 0-2310-8626

การขอจบและเสนอชือเพือขอรบัปริญญา
 นักศกึษาทคีาดว่าจะจบในภาคการศกึษาใดกต็าม นักศกึษาจะตอ้งกาเครอืงหมาย  x ลงในช่อง [  ] หน้าขอ้ความ

ขอจบการศึกษาในภาคนี ในบตัรลงทะเบยีนเรยีน (ม.ร.34) ภาคสดุทา้ย

 ถา้นกัศกึษาไม่กาเครอืงหมายดงักลา่ว แต่สามารถจบการศกึษาไดจ้รงิ โดยสอบผ่านครบทุกวชิาแลว้ จะต้องชําระเงนิค่า

ธรรมเนียมการแจง้จบล่าชา้ ภาคละ 150 บาท

 เมอืนักศกึษาตรวจสอบครบหลกัสตูรแลว้ใหแ้จง้คณะทสีงักดั   เพอืเสนอชอืใหส้ภามหาวทิยาลยัอนุมตัเิป็น ผูส้าํเรจ็การศกึษา

ต่อไป หลงัจากสภามหาวทิยาลยัอนุมตัริายชอืแลว้ใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษายนืแบบคําขอหนงัสอืสาํคญั รบัรองปรญิญาและ

ขนึทะเบยีนบณัฑติ (ม.ร.46.1) และแบบยนืขอ Transcript ทสีาํเรจ็การศกึษาของนักศกึษาส่วนภูมภิาค (ม.ร.49.1.1) ดงัเอกสาร

คาํรอ้งทแีนบมาในระเบยีบการฯ แลว้ดาํเนินการตามขนัตอน ตามประกาศมหาวทิยาลยัรามคําแหง เรอืง ”การขอจบการศกึษา

ของนักศกึษาส่วนภูมภิาค”

 กรณทีผีูส้าํเรจ็การศกึษาไมส่ามารถเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรได ้ใหต้ดิต่อเพอืขอรบัปรญิญาบตัรไดท้ี

อาคาร สวป. งานแจง้จบและเตรยีมปรญิญาบตัร ชนั 1 เคาน์เตอร ์6 หลงัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 15 วนัทําการ โดยแสดง

หลกัฐาน  ดงันี

 1.  หนงัสอืมอบอาํนาจ สามารถดาวน์โหลดไดท้ ีwww.regis.ru.ac.th

 2.  สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอํานาจ

     3.  ใบเสรจ็คา่ธรรมเนียมขนึทะเบยีนบณัฑติจํานวน 1,000 บาท  หรอืสาํเนาวุฒกิารศกึษา เช่น  ทรานสครปิต ์ ใบรบัรองสภาฯ  

หมายเหตุ 1.  ก่อนดาํเนินการแจง้จบทสีาขาวทิยบรกิารฯ ใหน้กัศกึษากรอกขอ้มลูเพอืขนึทะเบยีนบณัฑติขอสาํเรจ็การศกึษา   

       ไดท้เีว๊ปไซตข์องมหาวทิยาลยั www.ru.ac.th ท ีLink นักศกึษาขนึทะเบยีนขอสาํเรจ็การศกึษา

   2.  เมอืบณัฑติไดง้านทําหรอืไดง้านใหม ่ใหบ้ณัฑติเขา้ตรวจสอบและปรบัปรุงขอ้มลูการมงีานทําของตนเอง 

       ทีเวป๊ไซต์ www.ru.ac.th ทรีะบบฐานขอ้มูลการหางานทําของบณัฑติ ซงึมหาวทิยาลยัตอ้งรายงานและเชอืมต่อ  

       ขอ้มลูไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและผูป้ระกอบการทตีอ้งการตําแหน่งทตีรงกบัคุณวุฒขิอง

       ผูส้าํเรจ็ การศกึษาทเีวป๊ไซต์ www.job.mua.go.th
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การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชนัปริญญาตรี

 เพอืเปิดโอกาสใหน้ักศกึษาสามารถปรบัเปลยีนวธิกีารเรยีนการสอน ใหเ้ขา้กบัสภาพความจาํเป็นและความตอ้งการของ

นักศกึษาแต่ละคน โดยการโอนยา้ยจากส่วนภูมภิาคมาเรยีนทสี่วนกลาง หรอืจากส่วนกลางไปเรยีนทสี่วนภูมภิาคได ้ 

มหาวทิยาลยัจงึกาํหนดวธิกีารโอนยา้ยระบบการเรยีนการสอนของนกัศกึษา  ดงัต่อไปนี

หลกัเกณฑก์ารโอนย้ายฯ
 1.  เป็นผูท้มีสีถานภาพการเป็นนกัศกึษาไม่น้อยกวา่ 2 ภาคการศกึษาปกต ิและปจัจบุนัยงัมสีถานภาพการเป็นนักศกึษาอยู่

 2.  นักศกึษาจากส่วนกลาง ทจีะโอนยา้ยฯไปสว่นภูมภิาค ตอ้งเป็นผูท้ศีกึษาอยู่ใน 4 สาขาวชิาคอื สาขาวชิานิตศิาสตร ์ 

สาขาวชิาการจดัการ กลุม่วชิาเอกบรหิารรฐักจิ และสาขาวชิาสอืสารมวลชน ในกรณทีไีมไ่ดศ้กึษาในสาขาวชิาดงักล่าวแต่ประสงค์

จะโอนยา้ยฯ จากส่วนกลางไปส่วนภมูภิาค ใหด้ําเนินการยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิาทศีูนยบ์รกิารจุดเดยีวเบด็เสรจ็ 

(One Stop Services) อาคาร KLB ชนั 1 ใหถู้กตอ้งก่อน กรณีทยีา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิาใหเ้ป็นตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัรามคําแหงว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2560 ขอ้ 18.2 ความว่า “นักศกึษาทปีระสงค์จะยา้ยคณะ หรอื

เปลยีนสาขาวชิาต้องเคยลงทะเบยีนเรยีนมาแลว้ ไม่น้อยกวา่ 2 ภาคการศกึษาปกต”ิ

 สาํหรบันักศกึษาส่วนภูมภิาคสามารถโอนยา้ยฯ เขา้ศกึษาทสีว่นกลางไดทุ้กสาขาวชิา หากจะยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิา 

ใหด้าํเนินการโดยใชร้หสัประจําตวัใหมภ่ายหลงัการโอนยา้ยแลว้

 3.  เฉพาะนักศกึษาทใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติไว ้จะต้องชาํระเงนิค่าเทยีบโอนส่วนทเีหลอืและหรอืคา่ธรรมเนียมเทยีบโอน

ล่าชา้ใหค้รบถว้นตามอตัราทมีหาวทิยาลยักําหนดก่อน  สําหรบัการโอนยา้ยฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมภิาค

 4.  นักศกึษาทดีําเนินการโอนยา้ยฯแลว้ ใหเ้รมิศกึษาของแต่ละระบบการเรยีนการสอน ตงัแต่ภาค 1 ปีการศกึษานัน 

เป็นตน้ไป 

 5.  ใหด้าํเนินการโอนยา้ยฯ ไดเ้พยีงครงัเดยีว หากนักศกึษาต้องการยา้ยกลบัระบบเดมิตอ้งลาออกแลว้สมคัรใหม ่ โดยนํา

หน่วยกติสะสมมาเทยีบโอนได ้ในอตัราค่าเทยีบโอนหน่วยกติละ 50 บาท

ขนัตอนการโอนย้ายฯ
 1.  นําใบตรวจสอบผลการศกึษา (Check Grade) และใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีนภาคสุดทา้ย หากขาดสถานภาพ

นักศกึษา 1-2 ภาคการศกึษา ใหไ้ปชําระเงนิคา่รกัษาสถานภาพฯ ทกีองคลงั อาคารสาํนกังานอธกิารบด ีชนั 1 แลว้ไปตดิต่อ

ทฝี่ายจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรยีน อาคาร สวป. ชนั 6 เพอืตรวจสอบคุณสมบตัแิละขอ้มลูต่างๆ ในเบอืงตน้

 2.  ชําระเงนิจาํนวน 600 บาท โดยเป็นค่าธรรมเนียมการโอนยา้ย 500 บาท และค่าทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษา 100 บาท 

ทกีองคลงัอาคารสํานักงานอธกิารบด ีชนั 1 แล้วไปดาํเนินการดา้นฐานขอ้มูลของแต่ละระบบทฝีา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา 

อาคาร สวป. ชนั 2

 3.  ดาํเนินการภายในระยะเวลาทมีหาวทิยาลยักาํหนด  กําหนดใหโ้อนยา้ยฯ ปีละ 1 ครงั นักศกึษา สามารถสอบถาม

รายละเอยีดท ีอาคาร สวป. ชนั 6 โทร. 0-2310-8610, 0-2310-8626 

ขนัตอนการลงทะเบียนเรียน
 1.  ลงทะเบยีนเรยีน โดยใชร้หสัประจาํตวัใหม ่ตามบตัรประจาํตวันกัศกึษา

 2.  ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาทเีปิดสอนตามวนัและเวลาทมีหาวทิยาลยักําหนดของแต่ละระบบการเรยีนการสอน

 3.  ชําระค่าธรรมเนียมการลงทะเบยีนเรยีนตามอตัราของแต่ละระบบการเรยีนการสอน
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การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชนัปริญญาตรี

 การโอนยา้ยในทนีี หมายถงึ การทนีกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงจากสว่นกลางขอโอนยา้ยมาเป็นนกัศกึษาสว่นภูมภิาค 

หรอืนักศกึษาส่วนภูมภิาคขอโอนยา้ยไปเป็นนกัศกึษาสว่นกลาง คาํว่า “นกัศกึษาสว่นกลาง” และ “นกัศกึษาสว่นภมูภิาค” 

มหาวทิยาลยักําหนด ดงันี

นักศึกษาส่วนกลาง นักศึกษาส่วนภมิูภาค

1. สมคัรทมีหาวทิยาลยัหรอืสมคัรทางไปรษณีย ์หรอื   

 ทาง Internet

2. คณะทสีมคัรเขา้ศกึษา ม ี9 คณะ นกัศกึษาสามารถ

     เลอืกเรยีนตามความสนใจ ภายในหลกัสตูรทกีําหนดไว้

3. รหสัประจําตวัหลกัท ี5 ขนึอยูก่บัลําดบัการสมคัร

4. การลงทะเบยีนเรยีน ทางไปรษณีย ์ทาง Internet หรอื  

     ลงทะเบยีนเรยีนดว้ยตนเองท ีม.ร.

5. การจดัการเรยีนการสอนมกีารจดัหอ้งเรยีนใหนั้กศกึษา  

 เขา้ฟงัการบรรยายทุกกระบวนวชิา โดยวชิาชนัปีท ี1   

 จดัการเรยีนการสอนทรีามฯ 2 วชิาปีท ี2-4 จดัการเรยีน  

 การสอนทรีามฯ 1

6. จํานวนวนัเวลาสอบมากน้อยขนึอยู่กบัจาํนวนนักศกึษาท ี 

 ลงทะเบยีนเรยีนแต่ละภาคเรยีน

7. สถานทสีอบ คอื รามฯ 1 และ รามฯ 2 นกัศกึษาจะสอบ  

 ทรีามฯ 1 หรอื รามฯ 2 ขนึอยูก่บัมหาวทิยาลยักําหนด

8. อตัราคา่ธรรมเนียม

 - ค่าลงทะเบยีนเรยีนหน่วยกติละ     25.-บาท

 - ค่าบาํรุงการศกึษา ภาคปกต ิ       800.-บาท

 - ค่าบาํรุงการศกึษา ภาคฤดูรอ้น       500.-บาท

 - ค่ารกัษาสถานภาพ ภาคละ        300.-บาท

1. สมคัรทสีาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิซงึปจัจุบนัม ี  

 23 แหง่ ทางไปรษณีย ์และทาง INTERNET

2. คณะทเีปิดสอนม ี4 คณะ 4 สาขาวชิา มหาวทิยาลยัเป็น

 ผูก้ําหนดกระบวนวชิาใหเ้รยีนตลอดหลกัสตูร

3. รหสัประจําตวัหลกัท ี5 กําหนดใหเ้ป็นเลข 4

4. การลงทะเบยีนเรยีน ทางไปรษณยี์ ทาง INTERNET หรอื 

 ลงทะเบยีนเรยีนดว้ยตนเองทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ

5. การจดัการเรยีนการสอนโดยการบรรยายผา่นทาง   

 ดาวเทยีมไปยงัสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตใิน

 วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์และมอีาจารยผ์ูส้อนเดนิทางไป   

 บรรยายสรปุในวนัเสาร์ - อาทติย์

6. จาํนวนวนัสอบมภีาคละ 4 วนั จดัสอบเฉพาะ

 วนัเสาร ์- อาทติย ์สถานทสีอบ คอื จงัหวดัต่างๆ ที

 มหาวทิยาลยักําหนดใหเ้ป็นศนูยส์อบ ปจัจุบนัม ี39    

 จงัหวดั นกัศกึษาจะสอบทจีงัหวดัใดกไ็ดโ้ดยระบุสถานท ี 

 สอบตาม CODE ทกีําหนดลงในบตัรลงทะเบยีนเรยีน

 และสามารถยา้ยศูนยส์อบไดต้ามความจาํเป็นทุกภาค

7. อตัราค่าธรรมเนียม

 - ค่าลงทะเบยีนเรยีนหน่วยกติละ                50.-บาท

  (สอบซ่อมหน่วยกติละ)          25.-บาท

 - ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ      60.-บาท

 - ค่าบํารงุการศกึษา ภาคปกต ิ             600.-บาท

 - ค่าบํารงุการศกึษา ภาคฤดรูอ้น       400.-บาท

 - ค่ารกัษาสถานภาพ ภาคละ        150.-บาท
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การบริการข้อมูลสารสนเทศ

งานบริการสารสนเทศ บรกิารใหข้อ้มูลต่างๆ เกยีวกบัมหาวทิยาลยัรามคําแหง ดงันี

 1. ปฏทินิรบัสมคัรนกัศกึษาใหม ่ ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

 2. ปฏทินิการศกึษาประจําภาค1, 2 และภาคฤดรูอ้น  ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

 3. แผ่นพบัเกยีวกบัคณะและสาขาวชิาทน่ีาสนใจ, สาขาวชิาใหม่ทน่ีาสนใจ สายงานประกอบวชิาชพี ทกุคณะ

  การขอทุนการศกึษาของมหาวทิยาลยัรามคําแหง

 4. แผ่นพบัเกยีวกบัค่าใชจ้่ายนกัศกึษาใหม ่ส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

 5. แผ่นพบัการสมคัรเขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา เพอืเตรยีมศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี(PRE-DEGREE)

  สว่นกลางและส่วนภมูภิาค

 6. หนังสอืระเบยีบการสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษา และแผนกําหนดการศกึษาชนัปรญิญาตรสีว่นกลางและสมคัรสอบ 

  สว่นภูมภิาค

 7. บรกิาร CD แนะนํามหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ต้องการเอกสารข้อมลูดงักล่าว จดหมายขอตามทีอยู่ข้างล่างนี

ดาํเนินการโดย งานบรกิารสารสนเทศ ฝา่ยบรกิารวชิาการและสารสนเทศ

โทร. 0-2310-8612, 0-2310-8614

  หน่วยให้คาํปรึกษา  บรกิารใหค้ําปรกึษาดว้ยตนเอง อาคาร สวป. ชนั 4 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

จดหมายสอบถามและโทรศพัท์หมายเลข 0-2310-8614, บรกิารตอบไขขอ้ขอ้งใจใหก้บันกัศกึษาผ่านทาง 

www.ru.ac.th “มคีําถาม มคีาํตอบ” ไขขอ้ขอ้งใจ สวป. (งานทะเบยีนนกัศกึษาปรญิญาตร)ี

 เรยีน

  ผูอ้ํานวยการสาํนักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล

  อาคาร สวป. ชนั 5 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ

  กทม. 10240

                                                                      (งานบรกิารสารสนเทศ)
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สาขาวิทยบริการ

1 ปราจนีบุรี

2 อุทยัธานี

3 นครศรธีรรมราช

4 อํานาจเจรญิ

5 แพร่

6 นครพนม

7 สุโขทยั

8 ขอนแก่น

9 ศรสีะเกษ

10 ตรงั

11 ลพบุรี

12 นครราชสมีา

13 หนองบวัลําภู

14 ชยัภูมิ

15 เพชรบรูณ์

16 บุรรีมัย์

17 เชยีงราย

18 กาญจนบุรี

19 เชยีงใหม่

20 สุรนิทร์

21 อุดรธานี

22 พงังา

23 สงขลา
หน่วยรบัสมคัร(รบัสมคัรสว่นภมูภิาค) สวป.

สถานทีสอบไล่ ณ ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค

01 เชยีงใหม่

02 เชยีงราย

03 แพร่

04 พษิณุโลก

05 นครสวรรค์

06 อุดรธานี

07 นครพนม

08 ขอนแก่น

09 สุรนิทร์

10 นครราชสมีา

11 รอ้ยเอด็

12 อุบลราชธานี

13 สุพรรณบุรี

14 ราชบุรี

15 จนัทบุรี

16 ประจวบครีขีนัธ์

17 สุราษฎรธ์านี

18 นครศรธีรรมราช

19 ตรงั

20 สงขลา

21 เพชรบูรณ์

22 ปราจนีบุรี

23 อุทยัธานี

24 อาํนาจเจรญิ

25 ชมุพร

26 สโุขทยั

27 ศรสีะเกษ

28 ลพบุรี

29 หนองบวัลาํภู

30 นครปฐม

32 ชยัภูมิ

33 สกลนคร

34 บุรรีมัย์

35 สระแก้ว

36 กาญจนบุรี

37 น่าน

38 อุตรดติถ์

39 พงังา

40 เลย

ลาํดบัท ี31 ยกเลกิ

ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค
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สถานทีสอบไล่ ณ ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค

CODE ชือศนูย์ สถานทีสอบ (ร.ร.) สถานทีตงั สถานทีใกล้เคียง รถประจาํทางทีผ่าน

01 เชยีงใหม่ วทิยาลยัเทคโนโลยเีอเชยี
(TA)
(ภาค1,2)

ร.ร.พุทธโิศภณ
(PT)
(ภาคฤดูรอ้น ซ่อม1,2)

128 ม.4 ถ.มหดิล ต.หนองหอย
อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50200
โทร. (053) 140244 - 5
Fax. (053) 140246
146 ถ.พระปกเกลา้ ต.พระสงิห์
อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่50200
โทร. (053) 277609

ตงัอยู่ในวดัพระสงิห์
วรมหาวหิาร
สถานีตํารวจ อ.เมอืง

วดัเจดยีห์ลวง
อนุสาวรยี์สามกษตัรยิ์
ตรงขา้มโรงแรมอโนดาด

รถรบัจา้ง

รถโดยสารรบัจา้งสแีดง
รถจกัรยานยนต์รบัจา้ง

02 เชยีงราย ร.ร.ดํารงราษฏรส์งเคราะห์
(DS)

554 ม.2 ถ.อุตรดติ อ.เมอืง
จ.เชยีงราย 57000 
โทร. (053) 711450,711470
Fax. (053) 711471

วดักลางเมอืง
สถานีตํารวจภูธร
อาํเภอเมอืง

รถโดยสารสองแถว
รถสามล้อเครอืง
รถสามล้อถบี

03 แพร่ ร.ร.นารรีตัน์
(NR)

1 ถ.คุม้เดมิ ต.ในเมอืง อ.เมอืง
จ.แพร ่54000
โทร. (054) 511124, 522263
Fax. (054) 511500

จวนผูว่้าราชการ จ.แพร่
ศาลเจา้พอ่หลกัเมอืง
สวนสขุภาพ
เฉลมิพระเกยีรต ิร.9

รถโดยสารสองแถว
รถสามล้อถบี

04 พษิณุโลก ร.ร.เตรยีมอุดมศกึษา
ภาคเหนือ
(PR)

289 ม.5 ต.หวัรอ อ.เมอืง
จ.พษิณุโลก 65000
โทร. (055) 322685
Fax. (055) 214750

โรงเรยีนอนุบาลพษิณุโลก
ตดิกบัสนามกฬีากลาง
จงัหวดัพษิณุโลก

รถเมลส์ายหยองตม-
พษิณุโลก, สายวดัโบสถ์ 
-พษิณุโลก,รถประจาํทาง
สายพษิณุโลก-เตง็หนาม

05 นครสวรรค์ ร.ร.นครสวรรค์
(NW)

173 ถ.มาตุล ีต.ปากนําโพ
อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์60000
โทร. (056) 226014, 211151
Fax. (056) 222711

เทศบาลเมอืงนครสวรรค์
สถานีดบัเพลงิ
ร.ร.ขุนววิรณ์สุขวทิยา
เขากบ

รถโดยสารประจําทาง
สายตราด-เขาขาด
สายตราด-ดาวดงึส์
รถเมลส์ายรอบเมอืง

06 อุดรธานี วทิยาลยัอาชวีศกึษา
อุดรธานี 
(ED)

8 ถ.โพธศิร ีต.หมากแขง้ 
อ.เมอืง  จ.อุดรธานี 41000
โทร. (042) 246690
Fax. (042) 243236

โรงเรยีนสตรรีาชนูิทศิ
โรงเรยีนอนุบาลอุดรธานี
โรงเรยีนอุดรพทิยานุกุล

รถรบัจา้ง

07 นครพนม ร.ร.นาแกสามคัควีทิยา
(NS)

หมู ่9 ถ.นาแก-สกลนคร
ต.บา้นเก้ง อ.นาแก
จ.นครพนม 48130
โทร. (042) 571254
Fax. (042) 328960

โรงพยาบาลนาแก
ทว่ีาการอําเภอนาแก
สถานีตํารวจภูธร 
อ.นาแก

รถสหมติร สกล-นาแก
มุกดาหาร
รถบสัธาตุพนม-สกล
อุดรธานี

08 ขอนแก่น สาขาวทิยบรกิารฯ 
จ.ขอนเเก่น 
(PK)

กม.19 (ถนนเเจง้สนิท) 
บา้นโนนทอง ต.หนิตงั
อ.บา้นไผ่ จ.ขอนแก่น 40110 
โทร. (043) 274250-4 
      (043) 306106-7 

ใกลป้มันํามนัสุคนธมาน รถโดยสารบ้านไผ่ -
บรบอื   
สองแถวบา้นไผ ่-
หนิตงั   รถโดยสาร
บา้นไผ-่ขอนแก่น

09 สุรนิทร์ ร.ร.สรินิธร
(ST)

ถ.เทศบาล 1 ต.ในเมอืง
อ.เมอืง จ.สรุนิทร ์32000
โทร. (044) 511189
Fax. (044) 511189

ร.ร.อนุบาลสุรนิทร์
การไฟฟ้า จ.สุรนิทร์
โรงแรมธารนิทร์

รถประจําทางสชีมพู
สาย 1,3

10 นครราชสมีา ร.ร.สุขานารี
(SN)

547 ถ.โพธกิลาง ต.ในเมอืง
อ.เมอืง จ.นครราชสมีา 30000
โทร. (044) 242-365
Fax. (044) 053-769

สนง.สาธารณสุขเทศบาล
สนง.เทศบาล
นครราชสมีา
อนุเสาวรยีท์า้วสุรนารี

รถประจําทางสาย 1 
สามแยกปกั-วทิยาลยั
ราชมงคล
รถประจําทางสาย
มทส -วทิยาลยัราช
มงคล, สาย 3 บา้น
มะขามเฒ่า-หวัทะเล
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11 รอ้ยเอด็ ร.ร.เตรยีมอุดมศกึษา
พฒันการรอ้ยเอด็
(PC)

ต.หนองแวง อ.เมอืง
จ.รอ้ยเอด็ 45000
โทร. (043) 513900
  (043) 515204

สถานีสูบนําดว้ยไฟฟ้า
รอ้ยเอด็ 
ค่ายสมเดจ็พระพุทธยอด
ฟ้าจุฬาโลก

รถประจาํทาง

12 อุบลราชธานี ร.ร.เบญ็จะมะมหาราช
(BJ)

ถ.สรรพสทิธ ิอ.เมอืง
จ.อุบลราชธานี 34000
โทร. (045) 240684-5 ต่อ 142
Fax. (045) 262193

สํานกังานโยธา
สํานกังานการประปา
จ.อุบลราชธานี
หา้งสรรพสนิคา้เซนทรลั

รถเมล์สาย 6
รถสองแถวสาย 8
รถสามลอ้ถบี

13 สพุรรณบุรี ร.ร.กรรณสตูศกึษาลยั
(KS)

ถ.มาลยัแมน ต.รวัใหญ่
อ.เมอืง จ.สุพรรณบุร ี72140
โทร. (035) 511125
Fax. (035) 524054

วดัปา่เลไลย์
สํานกังานการประถม-
ศกึษาสพุรรณบุร-ี
นครปฐม

รถประจาํทางสาย
สพุรรณบุร-ีกาญจนบุรี

14 ราชบุรี ร.ร.ราชโบรกิานุเคราะห์
(RB)

421 ถ.ยุตธิรรม ต.หน้าเมอืง
อ.เมอืง จ.ราชบุร ี70000
โทร. (032) 337039
Fax. (032) 321739, 315669

สนามกฬีากลาง 
จ.ราชบุรี
ศาล จ.ราชบุรี
ศาลากลาง จ.ราชบุรี

รถเมล์สองแถวสาย
ศาลากลางตราด
เขาวงัตลาด

15 จนัทบุรี ร.ร.ศรยีานุสรณ์
(SS)

1 ถ.ศรยีานุสรณ์ อ.เมอืง
จ.จนัทบุร ี22000
โทร. (039) 311225, 350225
Fax. (039) 322122

ร.ร.เบญจมราชูทศิ
ททํีาการประปา
จ.จนัทบุรี

รถรบัจา้ง

16 ประจวบครีขีนัธ์ ร.ร.ประจวบวทิยาลยั
(PW)

250 ถ.สละชพี อ.เมอืง
จ.ประจวบครีขีนัธ ์77000
โทร. (032) 611103, 602164
Fax. (032) 602164

เกาะหลกั
วทิยาลยัเทคนิคประจวบ
โรงพยาบาลประจวบฯ

กรุงเทพ-บางสะพาน
กรุงเทพ-ทบัสะแก
กรุงเทพ-ประจวบฯ

17 สรุาษฎรธ์านี ร.ร.สุราษฎรพ์ทิยา
(SR)

ถ.ตลาดใหม่ อ.เมอืง 
จ.สุราษฎรธ์านี 84000
โทร. (077) 272104
Fax. (077) 286727

องคก์ารโทรศพัท์
ททํีาการไปรษณยี์
สุราษฎรธ์านี 
วดัธรรมบูชา

สรุาษฎรธ์านี-พูนพนิ
สรุาษฎรธ์านี-กทม.
นครศรฯี-สงขลา
สรุาษฎรธ์านี-นครศรฯี

18 นครศรธีรรมราช วทิยาลยัเทคนิค
นครศรธีรรมราช
(NT)

263 ถ.ราชดําเนิน ต.ท่าวงั
อ.เมอืง จ.นครศรฯี 80000
โทร. (075) 356062
Fax. (075) 345384

ตรงขา้มสนามกฬีา
จงัหวดั 
เยอืง ร.ร.ศรธีรรมราช
ศกึษา

รถสองแถวสาย
หวัถนน-สนามกฬีา
รถประจาํทางสาย
นครศรฯี-ทา่ศาลา
นครศรฯี-ทุง่สง
นครศรฯี-ปากพนงั

19 ตรงั ร.ร.สภาราชนีิ
(SP)

142 ถ.วเิศษกุล อ.เมอืง
จ.ตรงั 92000
โทร. (075) 218792, 210792
Fax. (075) 210792

หอนาฬกิา
สถานีดบัเพลงิเทศบาล
เมอืง  ตรงขา้มบา้น-
นายชวน หลกีภยั

รถรบัจา้ง

20 สงขลา ร.ร.วรนารเีฉลมิ
(VC)

เลขท ี1 ถ.ปละท่า อ.เมอืง
จ.สงขลา 90000
โทร. (074) 314415, 311258
Fax. (074) 312646

โรงแรมพาวลิเลยีม
สงขลาธานี
ศาลากลางจงัหวดัสงขลา
วดัสระเกษ

รถเมล์โพธทิอง
สงขลา-หาดใหญ่
รถตูป้ระจําทาง
สงขลา-หาดใหญ่



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560     95

CODE ชือศนูย์ สถานทีสอบ (ร.ร.) สถานทีตงั สถานทีใกล้เคียง รถประจาํทางทีผ่าน

21 เพชรบูรณ์ สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.เพชรบูรณ์
อาคารนางเสอืง 
(NSB)

เลขท ี6 ถ.เลยีงเมอืง ต.หล่มสกั
อ.หล่มสกั จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. (056) 718333-4
   0-2310-8000 ต่อ 7150-5
Fax.  0-2310-8000 ต่อ 7153

อบต.ฝายนาแซง รถมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง
รถโดยสารประจําทาง
รถโดยสารขนาดเลก็

22 ปราจนีบุร ี สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.ปราจนีบุร ี
(PB)

บา้นแหลมหนิ ต.ไมเ้ดด็ อ.เมอืง
จ.ปราจนีบุร ี25000
โทร. (037) 454096
0-2310-8000 ต่อ 7020,7022,
7024
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7032

ศาลากลางจงัหวดั
ปราจนีบุรี
สํานกังานทดีนิจงัหวดั
(ศนูยร์าชการแห่งใหม่)

รถประจาํทางสาย 2
มอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง

23 อุทยัธานี สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.อุทยัธานี
(UT)

ถ.333 บา้นบางกุง้ ต.สะแกกรงั
อ.เมอืง จ.อุทยัธานี 61000
โทร. 0-2310-8000 ต่อ 7038,
       7030-4
  (056) 980657-9
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7039

ศูนยร์ถฟอรด์อุทยัธานี รถประจาํทางสาย
อุทยัธานี-นครสวรรค์
รถประจาํทางสาย
อุทนัธานี-กรุงเทพฯ

24 อํานาจเจรญิ สาขาวทิยาบรกิารฯ
จ.อํานาจเจรญิ
(AM)

125 หมู่ 3 ถ.ชยางกรู ต.ไก่ดํา 
อ.เมอืง จ.อํานาจเจรญิ 37000
โทร.0-2310-8000 ต่อ 7040-1
(045) 523515-6)
 Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7042

โรงเรยีนบ่อบุโปโล สายสหมติร
อุบลฯ - อ.เขมราฐ
สายเลงินกทา-อุบลฯ
รถเมล์สายสขีาว
สาย 1 

25 ชุมพร ร.ร.สอาดเผดมิวทิยา
(SD)

196 ถ.พศิษิฐพ์ยาบาล อ.เมอืง
จ.ชมุพร 86000
โทร. (077) 511014
Fax. (045) 511995

โรงพยาบาลชุมพร
หอ้งสมุดประชาชน

รถเมล์สายรอบเมอืง
รถมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง

26 สโุขทยั สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.สุโขทยั
(SU)

ต.เมอืงเก่า อ.เมอืง
จ.สุโขทยั 64210
โทร. (055) 615346 ต่อ 615348
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7092-3

กองกาํกบัการ 6 กอง
บงัคบัการฝึกพเิศษ
อบต.เมอืงเก่า

รถประจาํทางสาย
สโุขทยั-บา้นด่าน
ลานหอย
รถตาก-พษิณุโลก

27 ศรสีะเกษ ร.ร.สตรสีริเิกศ
(SK)

ถ.อุบล ต.เมอืงใต ้อ.เมอืง
จ.ศรสีะเกษ 33000
โทร. (045) 612868
Fax. (045) 620642

ร.พ.ประชารกัษ์
สถานีรถไฟ
โรงแรมพรหมพมิาน

รถสองแถวจากสถานี
ขนสง่
รถประจาํทางสาย
กรุงเทพฯ-อุบลฯ
รถไฟ (ผา่นด่านหน้า 
ร.ร.)  
รถสามลอ้

28 ลพบุรี ร.ร.เทศบาล4
เทศบาลเมอืงลพบุร ี
(DL)

ต.ป่าตาล อ.เมอืง
จ.ลพบุร ี15000
โทร. (036) 41252

ทวีา่การอําเภอเมอืง
ลพบุรี
วดัเมอืงใหม่

รถสองแถวสาย
หว้ยเปียม
รถเมล์สายรอบเมอืง
รถมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง

29 หนองบวัลําภู ร.ร.หนองบวัพทิยาคาร
(NP)

63 หมู ่10 ถ.ยุทธศาสตร์
อุดร-เลย ต.ลาํภู อ.เมอืง
จ.หนองบวัลําภู 39000
โทร. (042) 312547
Fax. (042) 312548

สนง.สาธารณสขุจงัหวดั
หนองบวัลาํภู
หมวดการทางจงัหวดั
หนองบวัลาํภู

รถโดยสารอุดร-เลย
รถโดยสารหนองบวั-
เชยีงใหม่
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CODE ชือศนูย์ สถานทีสอบ (ร.ร.) สถานทีตงั สถานทีใกล้เคียง รถประจาํทางทีผา่น

30 นครปฐม ร.ร.นายรอ้ยตํารวจ
(PA)

90 หมู่ 7 ต.สามพราน
อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
โทร. (034) 325347
Fax. (034) 312035

สถานีตาํรวจภูธร
อ.สามพราน
โรงพยาบาลสามพราน
ร.ร.ภปร.ราชวทิยาลยั

รถประจําทางสาย
สามพราน-นครปฐม
(สมี่วง)
รถตูพ้าตา้-สามพราน
รถมอเตอรไ์ซคร์บัจ้าง
แยกปากทาง
สามพราน

32 ชยัภูมิ ร.ร.จตัุรสัวทิยาคาร
(CK)

304 หมู่ 12 บา้นโพธทิอง
ต.กุดนําใส อ.จตุัรสั
จ.ชยัภูม ิ36130
โทร. 08-1321-6259
Fax. (044) 851164

ตรงขา้มตลาดกลางขา้ว
และพชิไร่ จ.ชยัภูมิ
ปมันํามนัดาวอสีาน
สะพานขา้มทางรถไฟ
จตุรสั

รถประจําทาง
รถ บขส.ชยัภมู-ิกทม.
ชุมแพ-หนองบวัลําภ-ู
เลย-กทม.
บขส.จตุรสั

33 สกลนคร ร.ร.มธัยมวานรนิวาส
(WN)

400 หมู่ 4 ต.วานรนิวาส
อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร 47120
โทร. (042) 791664

ศนูยร์าชการอาํเภอ
วานรนิวาส
วดัป่าธรรมนิเวศวนาราม

รถประจําทางสาย
บงึกาฬ-อุดร-กทม.
บ้านแพร-โคราช
สกลนคร-บา้นม่วง

34 บุรรีมัย์ วทิยาลยัเทคนิคบุรรีมัย์
(BT)

322 ถ.จริะ ต.ในเมอืง
อ.เมอืง จ.บุรรีมัย ์31000
โทร. (044) 611079
Fax. (044) 611472

ม.ราชภฏับุรรีมัย์
ร.ร.เทศบาล 1 
สนง.สหกรณ์ จ.บุรรีมัย์

รถประจําทางสาย 1
มอเตอรไ์ซคร์บัจ้าง
สามลอ้รบัจา้ง

35 สระแก้ว ร.ร.เทศบาลบา้นกโิลสอง
(KL)

5/3 ถ.สุวรรณศร ต.อรญัประเทศ
อ.อรญัประเทศ จ.สระแก้ว27120
โทร. (037) 231711

ชุมชนบา้นกโิลสอง
บงักะโลฉายสขุ

รถรบัจา้งสองแถว

36 กาญจนบุรี ร.ร.บ่อพลอยรชัดาภเิษก
(BC)

567 หมู่ 1 ต.บอ่พลอย
อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุร ี71160
โทร. (034) 581235
Fax. (034) 628143

รร.อนุบาลบอ่พลอย
ทวี่าการอาํเภอบ่อพลอย
ททีาํการไปรษณีย์
อําเภอบ่อพลอย

รถโดยสารประจาํทาง
สาย 325
(กาญจนบุร-ีดา่นชา้ง)

37 น่าน วทิยาลยัเทคนิคน่าน
(TN)

ถ.รอบกําแพงเมอืงทศิตะวนัตก
อ.เมอืง จ.น่าน 55000
โทร. (054) 710962 ต่อ 302
Fax. (054) 710711
มอืถอื. 08-1716-5374

สถานีขนส่งน่าน
ศาลากลางจงัหวดัน่าน
สถานีตาํรวจภูธร จ.น่าน

รถประจําทางสาย
น่าน-ท่าวงัผา-ปวั-
เชยีงกลาง-ทุ่งชา้ง-
เฉลมิพระเกยีรติ
สายน่าน-กรงุเทพฯ
สายน่าน-สา

38 อุตรดติถ์ ร.ร.อุตรดติถด์รุณี
(UN)

7/1 ต.ท่าอฐิ อ.เมอืง
จ.อุตรดติถ์ 53000
โทร. (055) 411105
Fax. (055) 413205

ศาลากลาง จ.อุตรดติถ์
ตรงขา้มจวนผูว้่าราชการ
จงัหวดัอุตรดติถ์

รถประจําทางสาย
รอบเมอืง

39 พงังา ร.ร.ทา้ยเหมอืงวทิยา
(TW)

ถ.เพชรเกษม ต.นาเตย
อ.ทา้ยเหมอืง จ.พงังา 82120
โทร. (076) 484956

วดันารายนิการาม รถรบัจา้ง

40 เลย ร.ร.เทศบาล 5
บ้านหนองผกักา้ม
(TB) 

34 ถ.เลย - เชยีงคาน ต.กุดป่อง
อ.เมอืง จ.เลย 42000

 ร.ร.มหาไถ่ศกึษา รถประจําทาง 
เลย - ท่าล ี 
เลย - นาออ้
เลย - เชยีงคาน 
เลย - ปากชม
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สถานทีตงัและหมายเลขโทรศพัท์

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปราจนีบุร ี  หมู ่11  ตาํบลไมเ้คด็ อําเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบุร ี25230 อยู่ห่างจากตวัเมอืง 8 กโิลเมตร

    โทรศพัท์ (037) 218908 - 12, 0-2310-8000 ต่อ 7020, 7022, 7024 Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7023

อุทยัธานี  บา้นบางกุง้ ตําบลสระแกกรงั อาํเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธานี 61000 อยูห่า่งจากตวัเมอืง 6 กโิลเมตร

    โทรศพัท์ (056) 980567-9, 0-2310-8000 ต่อ 7030-4, 0-2310-8000 ต่อ 7038 Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7039 

นครศรธีรรมราช ถนนศรธีรรมราช-ทุ่งสง ตําบลทา้ยสําเภา อําเภอพระพรหม จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000

    โทรศพัท์ (075) 378660-1, (075) 466147-8, 0-2310-8000 ต่อ 7051-2, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7050

อํานาจเจรญิ  ศูนย์ราชการท ี2 (ดงสบุีร)ี 125 หมู่ 3 ถ.ชยางกรู ตําบลไก่คาํ อําเภอเมอืง จาํหวดัอํานาจเจรญิ 37000

    โทรศพัท์  (045) 523515-6, 0-2310-8000 ต่อ 7040-1, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7042

แพร่   สาธารณประโยชน์เด่นยวง ตําบลป่าแมต อาํเภอเมอืง จงัหวดัแพร่ 54000 อยู่ห่างจากตวัเมอืง 6.7 กโิลเมตร

    โทรศพัท์ (054) 520580, 0-2310-8000 ต่อ 7060-1, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7062-3

นครพนม  109 หมู่ท ี12 บา้นด่านสาวคอย ตําบลนาแก อําเภอนาแก จงัหวดันครพนม 48130

    โทรศพัท์ (042) 571409, (042) 530980-9, 0-2310-8000 ต่อ 7070, 7072-3, 7075, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7074

สโุขทยั   บา้นวงัวน ถนนสโุขทยั-ตาก ตาํบลเมอืงเก่า อาํเภอเมอืง จงัหวดัสโุขทยั 64210  อยูห่่างจากตวัเมอืงประมาณ 

    18 กโิลเมตรและห่างจากอุทยานประวตัศิาสตรส์ุโขทยั 4 กโิลเมตร

    โทรศพัท์ (055) 945112-4 , 0-2310-8000 ต่อ 7090-1, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7092-3

ขอนแก่น  สาธารณประโยชน์รมิถนนบา้นไผ่ - มหาสารคาม กม.ท1ี9 (ถนนแจง้สนิท) บา้นโนนทอง ตําบลหนิตงั อําเภอบา้นไผ่ 

                จงัหวดัขอนแก่น 40110 โทรศพัท ์(043) 274250-4, (043) 306106-7, 0-2310-8000 ต่อ 7100-2,     

                Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7103,   

ศรสีะเกษ  เลขท ี363 หมู่ 3 ศนูยส์่งเสรมิอาชพีทุ่งขุมทรพัย์ ถนนเลยีงเมอืง ตําบลหนองไผ่ อาํเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ 33000  

    อยู่ห่างจากศาลากลางประจําจงัหวดัประมาณ 6 กโิลเมตร โทรศพัท ์(045) 826067-8 , 0-2310-8000 ต่อ 7110-1

    Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7112

ตรงั    ถนนตรงั-ปะเหลยีน ตําบลนาบนิหลา อาํเภอเมอืง จงัหวดัตรงั 92000 ห่างท่าอากาศยานตรงั 4 กโิลเมตร

    โทรศพัท์ (075) 501199, (075) 501164-7, 0-2310-8000 ต่อ 7120-1, Fax. (075) 501-164-5

ลพบุร ี   บา้นหวัเปียม ถนนพระปิยะ ตําบลป่าตาล อําเภอเมอืง จงัหวดัลพบุร ี15000

    โทรศพัท์ (036) 414052-4, 0-2310-8000 ต่อ 7130-1, 0-2310-8000 ต่อ 7133-34 08-7346-7058, 

                  Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7132 

นครราชสมีา  139 ม.7 ถนนนครราชสมีา - โชคชยั ก.ม.ท ี22 ตาํบลท่าอ่าง อําเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 30190

    โทรศพัท์ (044) 249715, (044) 249900, (044) 756505 , 0-2310-8000 ต่อ 7080-4 Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7085

หนองบวัลําภู ถนนอุดร-เลย ตําบลนาคําไฮ อําเภอเมอืง จงัหวดัหนองบวัลาํภู 39000 

    โทรศพัท์ (042) 315952-9 , 0-2310-8000 ต่อ 7170-2, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7173

ชยัภูม ิ   ถนนสุรนารายณ์ ตาํบลโคกเรงิรมย ์อําเภอบําเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภูม ิ36160 ห่างตวัอําเภอประมาณ 20 กโิลเมตร

    โทรศพัท์ (044) 056061-3 , 0-2310-8000 ต่อ 7161, 7163, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7162 #102

เพชรบูรณ์  หมูท่ ี6 ถนนเลยีงเมอืงหล่มสกั ตําบลฝายนาแซง อําเภอหล่มสกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67110

    โทรศพัท์ (056) 718333-4, 0-2310-8000 ต่อ 7150-5, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7153

บุรรีมัย์   เลขท ี119 หมู่ 4 บา้นโคกเขาน้อย ถนนบุรรีมัย-์หว้ยราช ตําบลหว้ยราช อาํเภอหว้ยราช จงัหวดับุรรีมัย ์31000

    โทรศพัท์ (044) 658052, (044) 666595 , 0-2310-8000 ต่อ 7140-1, 0-2310-8000 ต่อ 7144 Fax. 0-2310-8000  

                 ต่อ 7142-3

เชยีงราย  ถนนศูนยร์าชการฝงัหมนิ หมู่ 6 ตําบลรมิกก อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 57100 

    โทรศพัท์ (053) 152082, (053) 152050 ,(053) 602530 , 0-2310-8000 ต่อ 7180-3, 

    Fax. 0-2310-8000 ต่อ7180 08-8290-7172
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กาญจนบุร ี  99/9 หมู ่1 ถนนบ่อพลอย-อู่ทอง ตําบลบ่อพลอย อาํเภอบ่อพลอย จงัหวดักาญจนบุร ี71160

    โทรศพัท ์(034) 581009, (034) 581090 , (034) 581923 , 0-2310-8000 ต่อ 7210-1

    Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7212

เชยีงใหม่  ศูนย์พฒันาบุคลากร สาํนักงานเขตพนืทกีารศกึษาเชยีงใหม่ เขต 1 ถนนโชตะนา ตําบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืง 

    จงัหวดัเชยีงใหม่ 50000  (สปจ. เก่า)

    โทรศพัท ์(053) 226330, Fax. (053) 226329

สรุนิทร ์   สาธารณประโยชน์ทาํเลเลยีงสตัวท์ุง่ละเอน็ หมู่ 2 บา้นสม้ปอ่ย ตําบลทา่สวา่ง อําเภอเมอืง จงัหวดัสุรนิทร์ 32000

    โทรศพัท ์(044) 558918-9, 0-2310-8000 ต่อ 7200-1, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7202

อุดรธานี   หมู่ 2 ตําบลปะโค อําเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 41370

    โทรศพัท ์(042) 219983-5, 0-2310-8000 ต่อ 7190-2, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7193   

พงังา   ตําบลทา้ยเหมอืง อําเภอทา้ยเหมอืง จ.พงังา 82120

    โทรศพัท ์(076) 428400, (076) 410927 , 08-9078-6381 Fax. (076) 428419

สงขลา   หมู่ 6 ถนนทุ่งควนจนี ตําบลควนลงั อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110

    โทรศพัท ์(074) 251333 FAX (074) 251888 

ศนูยบ์ริการนักศึกษาพิการ

( Disability Support Services Center : DSS Center )
    มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเปิดโอกาสทางการศกึษาสาํหรบัผูพ้กิารเขา้ศกึษาในคณะและสาขาวชิาต่างๆ    

ได ้ตามศกัยภาพของตนเองและความพรอ้มในการจดัการศกึษาของเเต่ละคณะและสาขาวชิา โดยมกีารบรกิารทางการ

ศกึษาสาํหรบันักศกึษาพกิาร ดงันี 

    1. การใหค้าํปรกึษา การเลอืกสาขาวชิา การวางแผนการเรยีนสาํหรบันักศกึษาพกิาร

    2. เงนิอุดหนุนทางการศกึษาสาํหรบันักศกึษาพกิารระดบัปรญิญาตร ีเป็น ปริญญาตรีใบเเรก เทา่นัน 

     โดยมคีุณสมบตัแิละหลกัฐานทแีสดงการรบัรองความพกิาร คอื

      - บตัรประจําตวัคนพกิารตามกฎหมายว่าดว้ยการสง่เสรมิและพฒันาคุณภาพชวีติคนพกิาร 

      - ไมเ่คยไดร้บัการอุดหนุนทางการศกึษาตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการจดัการศกึษา

         สําหรบัคนพกิารในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรมีาก่อน 

    3. สอืการเรยีนการสอนสาํหรบันกัศกึษาพกิาร เชน่ ตาํราเรยีน VCD/MP3, บนัทกึเสยีงคาํบรรยายของอาจารย,์ 

วดิโีอคาํบรรยายยอ้นหลงั, ตําราเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(e-book), หนงัสอืเสยีงอเิลก็ทรอนิกส ์(e-audiobook)  e-learning, 

cyber classroom, การสอบไล่ดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส,์ (e-testing) 

    ผูพ้กิารสามารถขอรบัคําปรกึษาเพอืรบัขอ้มลูทจีาํเป็นก่อนตดัสนิใจสมคัรเขา้ศกึษา หรอืขอรบัเงนิ

อุดหนุนการศกึษาไดท้ศีนูยบ์รกิารนักศกึษาพกิาร งานบรกิารและสวสัดกิารนักศกึาษา กองกจิการนกัศกึษา อาคาร

กจิกรรมนกัศกึษา ชนั 1 โทร.02-310-8306 โทรสาร. 02-310-8306 หรอื   http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

หรอืทางไปรษณียท์ ี

        ศูนยบ์รกิารนักศกึษาพกิาร งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา

        กองกจิการนักศกึษา อาคารกจิกรรมนักศกึษา ชนั 1

        282 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก 

        เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
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วิธีการทาํประกนัภยัอบุติัเหตุส่วนบคุคล

  งานบรกิารและสวสัดกิารนักศกึษา กองกจิการนกัศกึษา ขอเชญินกัศกึษาทาํประกนัภยัอุบตัเิหตุส่วนบุคคล โดย

เสียค่าเบียประกนัในอตัรา 150 บาทต่อปี คุม้ครองตลอด 24 ชวัโมง กรณีไดร้บัอุบตัเิหตุเบกิค่ารกัษาพยาบาลได ้

ครงัละไม่เกิน 10,000 บาท และกรณีเสยีชวีติ หรอืบาดเจบ็ทุพพลภาพจะไดร้บัเงินชดเชย 150,000 บาท

  มหาวทิยาลยัรามคําแหงทาํขอ้ตกลงรว่มมอืกบับรษิทักรุงเทพประกนัภยั จํากดั (มหาชน) 

จดัโครงการประกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล เฉพาะอาจารย ์นักศกึษา และเจา้หน้าทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง คุม้ครอง

ครอบคลุมอุบตัภิยัต่างๆ ตลอด 24 ชวัโมง ดงันี

  - การเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา

  -  ทุพพลภาพถาวรสนิเชงิ

  -  การถกูฆาตกรรม หรอืลอบทํารา้ยร่างกาย

  -  การขบัขหีรอืโดยสารรถจกัรยานยนต์ 

สนใจสมคัร ติดต่อได้ทีงานบริการและสวสัดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

ชนั 2

ผูส้นใจสมคัรทางไปรษณียป์ฎิบติัดงันี

 1. ส่งธนาณตัจิํานวน 150 บาท สงัจ่ายในนาม “หวัหน้างานบริการและสวสัดิการนักศึกษา”

 2. สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ฉบบั

 3. สําเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีน ภาคล่าสดุ 1 ฉบบั

 4. ซองเปล่าตดิแสตมป์ 3 บาท จาํนวน 2 ซอง เขยีนชอื ทอียู่ถงึตนเองใหช้ดัเจน ส่ง

 งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา  

 อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ชนั  2  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  

 แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  

 กรงุเทพฯ  10240

สอบถามรายละเอยีดไดท้ ีงานบรกิารและสวสัดกิารนักศกึษา กองกจิการนกัศกึษา อาคารกจิกรรมนักศกึษา ชนั 2  

โทร. 0-2310-8076

  

  ตามมต ิทปม. ครงัท ี47/2540 วาระท ี5.7 เมอืวนัท ี3 ธนัวาคม 2540 กาํหนดหลกัเกณฑส์าํหรบันกัศกึษาต่างชาต ิ

ทสีมคัรเขา้เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหงและประสงคจ์ะขอใบรบัรองการเป็นนักศกึษา เพอืต่อวซี่าทกีองตรวจ

คนเขา้เมอืง  ดงันี

  1.  นักศกึษา Pre-degree  มหาวทิยาลยัจะไมอ่อกหนังสอืรบัรองต่อวซี่าให้

  2. มหาวทิยาลยัจะออกหนังสอืรบัรองเพอืต่อวซี่าใหใ้นกรณี ดงัต่อไปนี

       2.1 นักศกึษาใหมช่นัปีท ี1 จะออกหนังสอืรบัรองให ้1 ภาคการศกึษา โดยไมต่อ้งมผีลการสอบ แต่ตอ้ง

    ลงทะเบยีนเรยีนครบ 24 หน่วยกติ ส่วนภาค 2 จะตอ้งมผีลการสอบไดไ้ม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ

       2.2 นักศกึษาทมีสีถานภาพตงัแต่ชนัปีท ี2 เป็นตน้ไป จะออกหนงัสอืรบัรองใหเ้ฉพาะผูท้มีผีลการ

        สอบไล่ไดห้น่วยกติสะสมภาคเรยีนละไมน่้อยกว่า 9 หน่วยกติ เท่านนั

  3.  มหาวทิยาลยัจะออกหนังสอืรบัรองใหเ้ฉพาะผูม้ ีVISA ประเภท NON-IMMIGRANT เทา่นัน

           นักศกึษาต่างชาตจิะตอ้งไปดําเนินการทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ ทนีักศกึษาสมคัรเขา้เป็นนักศกึษาใหม่

หลกัเกณฑก์ารออกหนังสือรบัรองการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ
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ข้อปฏิบติัในการขอขึนทะเบียนบณัฑิตและการขอใบรบัรองสภาฯ

ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนภมิูภาค

  เมอืนักศกึษาตรวจสอบวา่ได้สะสมหน่วยกติครบหลกัสตูรแลว้ใหแ้จง้คณะทนีกัศกึษาสงักดัอยู่  เพอืเสนอชอืใหส้ภามหาวทิยาลยั

อนุมตัเิป็นผูส้าํเรจ็การศกึษา  หลงัจากสภามหาวทิยาลยัอนุมตัริายชอืแลว้ (คณะจะแจง้ใหนั้กศกึษาทราบ)  

  ใหนั้กศกึษา กรอกแบบยืนคาํขอหนังสือสาํคญัใบรบัรองสภาฯและขึนทะเบียนบณัฑิต (ภมิูภาค) (อยู่ในระเบยีบการสมคัรเขา้

เป็นนักศกึษาใหม่ส่วนภูมภิาค)  ถา้ไม่มแีบบยนืคําขอตดิต่อขอรบัใบคําขอไดท้สีาขาวทิยบรกิาร ฯ 

23 แห่ง จงัหวดัใดกไ็ดจ้ดัสง่พรอ้มหลกัฐาน ดงันี

  1. ธนาณตั ิราคา 1,100 บาท (ค่าขนึทะเบยีนบณัฑติ 1,000 บาท, คา่ใบรบัรองสภาฯ 100 บาท, ค่าซองและค่าจดัส่งลงทะเบยีน

ทางไปรษณีย ์50 บาท) สงัจ่าย  หวัหน้าฝ่ายหนงัสอืสําคญัหรอืสง่ซองขนาด A4 ตดิแสตมป์ 37 บาท จ่าหน้าซองถงึตนเอง

  2. รปูถ่ายหน้าตรง สหีรอืขาวดาํ สวมครุยปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงแถบสใีหถู้กตอ้งตามคณะทจีบ ขนาด 2 นิว  จํานวน 

1 รูป (ไมใ่ชร้ปูโพลาลอยด์ หรอืรูปท ีScan ดว้ยเครอืงคอมพวิเตอร)์  และถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 

  

ลกัษณะรปูถ่ายทีถกูต้อง คอื

  ภาพถ่ายหน้าตรง ไวผ้มทรงสุภาพ นกัศกึษาหญงิผมยาวไมใ่หป้ล่อยผมปรกหน้าหรอืประบ่า  นักศกึษาชายตดัผมสนั เปิดเหน็ใบหู 

ไม่ประดบัทรงผม ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่ใส่ต่างหู  และไม่ควรตดัภาพก่อน

ตวัอย่างรปูถ่ายทีถกูต้อง

  3.  บตัรประจาํตวันักศกึษา

   -  ถ่ายสาํเนาทงัดา้นหน้า  และดา้นหลงัพรอ้มรบัรองสาํเนาดว้ย  จํานวน 1 ฉบบั

   - บตัรแบบอืน  ใชฉ้บบัจรงิ

  4. เขยีนชอื-สกุล  และทอียู่  ถงึตนเองใส่กระดาษเปล่าขนาด  2.5 x 4 นิว  (ทอียู่จะตอ้งมคีนเซ็นชอืรบัเอกสาร)

  ส่งมาที

    หวัหน้าฝ่ายหนังสือสาํคญั

    สาํนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

    หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

  ข้อควรปฏิบติัและระวงั ใบรบัรองสภาฯ เป็นหลกัฐานทางการศกึษา ซงึนกัศกึษาสามารถนําไปใชใ้นการ

สมคัรงานศกึษาต่อ ฯลฯ และมหาวทิยาลยัจะออกใหเ้พยีง 1 ฉบบัเท่านัน นกัศกึษาจงึควรเกบ็รกัษาไวเ้ป็นอย่างด ีอย่าใหช้าํรุด สญูหาย 

ก่อนนําไปใชต้อ้งลงชอืผูส้ําเรจ็การศกึษาในตน้ฉบบัจรงิก่อนจงึจะถอืว่าสมบูรณ์

*ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที งานใบรบัรองสภามหาวทิยาลยัและหนังสอืรบัรอง ฝา่ยหนังสอืสาํคญั 

โทร. 0-2310-8604, 0-2310-8629
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ขนัตอนการติดต่อขอรบัปริญญาบตัรสาํหรบับณัฑิตทีไม่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบตัร
สาํหรบับณัฑิตทีไม่สามารถเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบตัร สามารถติดต่อรบัปริญญาบตัรได้ 3 กรณี

กรณีที 1 การติดต่อขอรบัปริญญาบตัรด้วยตนเอง

เตรยีมเอกสารดงันี

 1.1  บตัรประจําตวัประชาชน

 1.2  ใบเสรจ็คา่ขนึทะเบยีนบณัฑติ/กรณใีบเสรจ็สญูหายใชส้ําเนาใบรบัรองสภา ฯ หรอืสาํเนาทรานสครปิท์

กรณีที 2 การมอบอาํนาจให้บคุคลอืนมาดาํเนินการรบัปริญญาบตัรแทน

เตรยีมเอกสารดงันี

 2.1  หนงัสอืมอบอํานาจ (หนังสอืมอบอํานาจทวัไปสามารถ Download ไดท้าง Internet)

 2.2  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูม้อบอํานาจ

 2.3  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชนของผูร้บัมอบอํานาจดําเนินการแทน

 2.4  ใบเสรจ็คา่ขนึทะเบยีนบณัฑติ/กรณใีบเสรจ็สญูหายใชส้ําเนาใบรบัรองสภาฯ หรอืสาํเนาทรานสครปิท์

กรณีที 3 การจดัส่งปริญญาบตัรทางไปรษณีย์

 3.1  กรณีบณัฑิตส่วนกลาง  เตรียมเอกสารดงันี

  3.1.1  ยนืแบบแสดงความจาํนงใหจ้ดัส่งปรญิญาบตัร

  3.1.2  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

  3.1.3  ใบเสรจ็คา่ขนึทะเบยีนบณัฑติ

  3.1.4  ซองกนักระแทกซองใหญ่พรอ้มแสตมป์ 42 บาท และจ่าหน้าซองถงึตนเองใหช้ดัเจน

 3.2  กรณีบณัฑิตส่วนภมิูภาค  เตรียมเอกสารดงันี

  3.2.1  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

  3.2.2  ใบเสรจ็คา่ขนึทะเบยีนบณัฑติ

  3.2.3  ซองกนักระแทกซองใหญ่พรอ้มแสตมป์ 42 บาท และจ่าหน้าซองถงึตนเองใหช้ดัเจน

  3.2.4  นําเอกสารดงักล่าว ใส่ซองสง่ไปรษณีย์

ติดต่อขอรบัปริญญาบตัรที อาคาร สวป. ชนั 1 ช่อง 6 งานแจ้งจบและเตรียมปริญญาบตัร

                                                                          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติม  02-310-8604  

จ่าหน้าซองถงึ หวัหน้าฝา่ยหนังสอืสาํคญั

 งานแจง้จบและเตรยีมปรญิญาบตัร  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

                           อาคาร สวป. ชนั 1 ช่อง 6

                           หวัหมาก  บางกะปิ

                           กรุงเทพ ฯ  10240

   ตดิต่อสอบถามขอ้มลูเพมิเตมิ  02-310-8604
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 คาํชีแจงระเบียบการขอใบรบัรองผลการศึกษา ( Transcript ) ทางไปรษณีย ์ 

     ประเภทไม่สาํเรจ็การศึกษา และ สาํเรจ็การศึกษา ปฏิบติัดงันี
  1.  แจง้ขอ้มลูส่วนตวั คํานําหน้านาม ชอื-นามสกุล วนั/เดอืน/ปีเกดิ รหสัประจาํตวั คณะทศีกึษา วชิาเอก วชิาโท 

จาํนวนใบรบัรองทตี้องการ กรณีขอแบบไม่สาํเรจ็การศกึษา แจง้สาเหตุทขีอเพอืนําไปใชป้ระโยชน์อะไร เช่น สมคัรงาน, 

ศกึษาต่อ, ขอทุน และทอียูป่จัจุบนัทตีอ้งการใหส้ง่เอกสาร หมายเลขโทรศพัทส์าํหรบัตดิต่อกรณีทมีปีญัหา

  2.  ส่งธนาณตัสิงัจ่าย “หวัหน้าฝา่ยประมวลและรบัรองผลการศกึษา” 

       ค่าธรรมเนียม ชุดละ   50  บาท ใบรบัรองผลการศกึษา แบบไม่สําเรจ็การศกึษา

       ค่าธรรมเนียม ชุดละ  100  บาท ใบรบัรองผลการศกึษา แบบสาํเรจ็การศกึษา

       ใบรบัรองสภามหาวทิยาลยั ฉบบัละ  100  บาท

  3.  จ่าหน้าซองถงึผูร้บัดงันี

       ฝา่ยประมวลและรบัรองผลการศกึษา

       สํานกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล

       มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

        โทร. 0-2310-8603
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ส่วนที 4

ภาคผนวก

  รายชอืกระบวนวชิาต่างๆ เรยีงตามหมวดอกัษร A - Z

  คําแนะนําสาํหรบันกัศกึษาทจีะสมคัรฝึกเรยีนวชิาทหาร

  การผอ่นผนัการรบัราชการทหาร

  การบรกิารสาํหรบันักศกึษาทจีะขอรบัทุนการศกึษาและกูย้มืเงนิเพอืการศกึษา (กยศ.)

  ขอ้บงัคบั ม.ร.

  ระเบยีบ ม.ร.

  ประกาศ ม.ร.

  คําสงั ม.ร.เรอืงขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่

  คํารอ้งเรอืงต่างๆ

  สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตต่ิางประเทศ

  ตําราเรยีนและอุปกรณ์การศกึษา  
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มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

รายชือกระบวนวิชาส่วนภมิูภาค (ภาษาไทย / องักฤษ)

รหสัวิชา           รายชือกระบวนวิชา                หน่วยกิต

ACC1101 หลกัการบญัช ี1 Principles of Accounting 1                  3
ACC1102 หลกัการบญัช ี2 Principles of Accounting 2            3
ACC2134 การบญัชบีรหิาร Management Accounting            3

**BUS2101 สารสนเทศและการสอืสารทางธุรกจิ  Business Information and Communication     3
ART1003 ศลิปวจิกัษณ์  Art Appreciation               2
BIO2202    ชวีติและระบบนิเวศวทิยา  LIfe and System Ecology                                                              3         

ECO1003 เศรษฐศาสตรท์วัไป  General Economics             3
ECO1121 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค Principles of  Microeconomics           3
ECO1122 เศรษฐศาสตรม์หภาค Principles of  Macroeconomics          3

ENG1001 ประโยคพนืฐานและศพัท์จาํเป็นในชวีติประจําวนั
                Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life       3
ENG1002 ประโยคและศพัทท์วัไป English Sentences and Vocabulary in General Use    3

ENG2001 การอ่านเอาความ English Reading for Comprehension         3
ENG2002 การอ่านตคีวาม English Interpretative Reading           3
FIN2101 การเงนิธุรกจิ Business Finance               3   

GAS2802   เกมสเ์บด็เตลด็ Minor Games                                                                                          2                  
HIS1001 อารยธรรมตะวนัตก  Western Civilization                        3
HIS1201 พนืฐานวฒันธรรมไทย  Foundations of Thai Culture               3

HPR1001   กฬีาเพอืสุขภาพ  Sport for Health                                                                                      1 
HRM2101   การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ Human Resource Management                                                    3    
INT1004 ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัคอมพวิเตอรท์างธุรกจิ Introduction to Computer of Business        3

LAW1001 หลกักฎหมายมหาชน  Principle of Public Law           2
LAW1002 หลกักฎหมายเอกชน  Principle of Private Law           2
LAW1003 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยนิตกิรรมและสญัญา  Civil and Commercial Code : 

   Juristic Acts and Contracts                3
LAW1004 ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบักฎหมายทวัไป  Introduction to Law (สาํหรบันักศกึษาคณะอนื)   3
LAW2001 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยทรพัย ์Civil and Commercial Code : Property    3

LAW2002 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยหนี Civil and Commercial Code : Obligation    3
LAW2003 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยละเมดิ จดัการงานนอกสงั ลาภมคิวรได้       
   Civil and Commercial Code : Torts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment  3

LAW2004 กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมอืง  Constitutional Law and Political Institution   3
LAW2005 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยซอืขาย แลกเปลยีน ให ้ Civil and Commercial 
   Code : Sale, Exchange, Gift                2

LAW2006 กฎหมายอาญา 1  Criminal Law 1                   3
LAW2007 กฎหมายอาญา 2  Criminal Law 2              3
LAW2008 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยเช่าทรพัย ์เช่าซอื จา้งแรงงาน จา้งทําของ รบัขน 

   Civil and Commercial Code : Hire of Property, Hire Purchase, Hire of Services,
   Hire of work, Carriages                 2
LAW2009 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยยมื ฝากทรพัย ์เกบ็ของในคลงัสนิคา้ ประนีประนอมยอมความ     

   การพนันขนัต่อ  Civil and Commercial Code :Loan, Deposit, Warehousing, 
   Compromise, Gambling and Betting              2
LAW2010 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยคําประกนั จํานอง จาํนํา  Civil and Commercial Code : 

   Suretyship, Mortgate, Pledge               2
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LAW2011 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยตวัแทน นายหน้า Civil and Commercial Code : Agency, Brokerage  2

LAW2012 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยประกนัภยั  Civil and Commercial Code : Loan,Insurance         2
LAW2013 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ย บญัชเีดนิสะพดั  Civil and Commercial Code : Bills, Current Account  2
*LAW2016 กฎหมายธุรกจิ Business Law (สาํหรบันักศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ)       3

LAW3001 กฎหมายอาญา 3  Criminal Law 3                   3
LAW3002 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยหุน้ส่วน บรษิทั และบรษิทัมหาชนจํากดั                      
   Civil and Commercial Code : Partnershipa, Companies, Association,Public Company Limited            2

LAW3003 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยครอบครวัCivil and Commercial Code : Family         3
LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม Law on Court Organization          2
LAW3005 กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 1 Civil Procedure Code 1         3

LAW3006 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 1 Criminal Procedure Code 1        3
LAW3007 กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 2 Civil Procedure Code 2         3
LAW3008 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 2 Criminal Procedure Code 2        3

LAW3009 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยมรดก Civil and Commercial Code : Succession    3
LAW3010 กฎหมายล้มละลาย Bankruptcy Law              2
LAW3011  กฎหมายลกัษณะพยาน Law of Evidence                                                                           2

LAW3012 กฎหมายปกครอง Administrative Law              3
LAW3033 อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา Criminology and Penology         3
LAW3038 กฎหมายเกยีวกบัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชนและวธิพีจิารณาครอบครวั  

             Law on Juvenile Delinguency and Procedure of Court                                                        3
LAW4001 กฎหมายเกยีวกบัภาษเีงนิได ้Law on Income Tax           2
LAW4002 การว่าความและการจดัทําเอกสารทางกฎหมาย Lawyer Practice and legal document preparation  2

LAW4003 กฏหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง Public International Law       3
LAW4004 กฎหมายแรงงานและการประกนัสงัคม Labour and Social Security Law      3
LAW4005 หลกัวชิาชพีและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย Legal Profession, Ethics Visual Moral and Disciplines

                for Lawyers                                                                                                              2 
LAW4006 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคลและคดอีาญา Private and Criminal International Law             3
LAW4007 นิตปิรชัญา Philosophy of Law                                                                                        2 

LAW4008 กฎหมายทดีนิ Land Law                                                                                               2
LAW4009 กฎหมายเกยีวกบัทรพัยส์นิทางปญัญา 1  Law on Intellectual Property 1                                      2
LAW4010 กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ  International Trade Law                                                           2

**LAW4062 ประวตัศิสาตรก์ฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลกั Thai Legal History and Major Leqal Systems  3
LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยเีพอืการคน้ควา้ Information and technoiogy for searching                         2
MCS1150 การสอืสารมวลชนเบอืงตน้ Introduction to Mass Communication (รหสัเดมิ MCS1100)   3 

MCS1151 ทฤษฎกีารสอืสาร Communication Theory (รหสัเดมิ MCS1101)       3
MCS1250 การหนังสอืพมิพ์เบอืงต้น Introduction to Journalism (รหสัเดมิ MCS2200)    3
MCS1350 หลกัการพูดเบอืงต้น Fundamental Speech (รหสัเดมิ MCS1300) Speech Communication   3 

MCS1450 การกระจายเสยีงและการแพร่ภาพเบอืงตน้ (รหสัเดมิ MCS1400) Introduction to Broadcasting   3
MCS2150 การประชาสมัพนัธเ์บอืงตน้ Introduction to Public Relations (รหสัเดมิ MCS2100)                  3       
MCS2160 ภาษาเพอืการสอืสารมวลชน Language for Mass Communication (รหสัเดมิ MCS2106)                  3 

MCS2162 สอืมวลชนเพอืการโฆษณา Mass Media for Advertising (รหสัเดมิ MCS2603)                        3 
MCS2170 การรูเ้ท่าทนัสอื (รหสัเดมิ MCS4602) Media Literacy                                                                                3       
MCS2260 การรายงานขา่ว News Reporting (รหสัเดมิ MCS2201)          3

MCS2390 เทคโนโลยเีพอืการสอืสารมวลชน New Media and Mass Communication Technology (รหสัเดมิ MCS2108)         3    
MCS2460 การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีง (รหสัเดมิ MCS3400) Writing for Radio Programs                  3                                                                    
MCS3151 การสอืสารเพอืมนุษยส์มัพนัธ ์ Communication for Human Relations (รหสัเดมิ MCS3100)                     3             
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MCS3152  การสอืสารเพอืการโน้มน้าวใจ Persuasive Communication (รหสัเดมิ MCS3104)    3

MCS3183  วาทศาสตร์เพอืการสอืสารทางธุรกจิ Oral Communication for Buainess  (รหสัเดมิ MCS3301)  3
MCS3190  จรยิธรรมสอืสารมวลชน (รหสัเดมิ MCS4603) Ethics in Mass Communication      3
MCS3250  ภาพถ่ายวารสารศาสตรส์อืประสม Photo of Multimedia Jorunalism       3

MCS3281  การเขยีนสารคดเีพอืสอืมวลชน Feature Writing for Mass Medi (รหสัเดมิ MCS3206)                       3                                              
MCS3282  การเรยีบเรยีงขอ้มลูเพอืสอืมวลชน Information Transittion for Mass media (รหสัเดมิ MCS3208)  3
MCS4150  การสอืสารเพอืการพฒันา  Communication for Development (รหสัเดมิ MCS4103)   3

MCS4151  การสอืสารระหว่างวฒันธรรม Intercultural Communication         3
MCS4160  การสอืสารและประชามต ิ(รหสัเดมิ MCS4601) Communication and Public Opinion    3
MCS4170  การวจิยัสอืสารมวลชน (รหสัเดมิ MCS4106) Introduction to Mass Communication Researh    3                                                 

MCS4190  สอืมวลชนอาเซยีนและสอืมวลชนโลก Asean and Global Mass Communication     3
MCS4901  ฝึกประสบการณ์วชิาชพีสอืสารมวลชน Field Work in Mass Communication    6
MCS4902  โครงงานสอืสารมวลชน Project in Mass Communication         6

MCS4903  สมัมนาสอืสารมวลชน Seminar in Mass Communication         3
MCS4904  ประเดน็ทางการสอืสารมวลชน Issues in Mass Communication                                        3
MGT2101  หลกัการจดัธุรกจิ Principles of Management            3  

MGT2102  การจดัการดาํเนินงาน Operations  and Supply Chain Management      3
MGT2201  จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม Business Ethics and Social Responsibility              3    
MGT2202  การจดัการสาํนกังาน Office Management            3

MGT3101  การจดัการเชงิกลยุทธ์  Strategic  Management                                                                   3
MGT3102  การภาษอีากร Taxation                 3
MGT3203  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณขนัสูงเพอืการตดัสนิใจทางธรุกจิ Advanced Quantitative Analysis

                 for Business Decision Making                                                                                      3
MGT3204  การจดัการเปลยีนแปลงและการพฒันาองคก์าร Change management and Organization Development  3
**MGT3205 หลกัการวจิยัทางธุรกจิ Principles of Business Research                                                          3 

*MGT3310  การบรูณาการโซ่อุปทานและประเดน็ในการนําไปปฏบิตัิ
                 Integration of Supply Chain and the Implementation Issues        3
MGT3401  การจดัการความรู ้Knowledge Management                                                                           3

MGT3402  ทฤษฎอีงคก์ารธุรกจิ Business Organization Theory          3                             
MGT3403  การสอืสารในองคก์าร Organization Communication          3      
MGT3404  ภาวะผูนํ้าทางธุรกจิ Business Leadership            3   

MGT3405  การจดัการขา้มวฒันธรรม Cross-Cultural Management                                                             3             

MGT3408  เทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการจดัการ Information Technology for Management                               3
MGT3409  สมัมนาการจดัการ Seminar in Management            3
*MGT3412  การจดัการในทศวรรษหน้า Management In The Next Decade        3

MGT4206  การจดัการธุรกจิขนาดย่อม Small Business Management         3
MGT4207  การวางแผนและควบคุมเชงิบรหิาร  Executive Planning and Control      3
MGT4208  การเจรจาต่อรองทางธุรกจิ Business Negotiation            3

MGT4209  พฤตกิรรมองคก์าร Organizational Behavior            3
MKT2101  หลกัการตลาด Principles of Marketing             3
MTH1003  คณิตศาสตร์พนืฐาน Basic Mathematics             3

PHI1003  ปรชัญาเบอืงตน้ Introduction to Philosophy            3
POL1100  รฐัศาสตร์ทวัไป Introduction to Political Science           3
POL1101  การเมอืงการปกครองของไทย Thai Politics and Government        3

POL2102 หลกัรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมอืง Constitutional Principles and Political Institutions   3
*POL2106 ปรช้ญาการเมอืงเบอืงต้น Introduction to Political Philosophy        3
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*POL2107 การเมอืงเปรยีบเทยีบเบอืงต้น Introduction to Comparative Politics       3

*POL2108 หลกัปฏบิตัทิางการปกครองและธรรมาภบิาล Administrative Procedure and Good Governance in Public Sector 3
*POL2109 การเมอืงและการปกครองทอ้งถนิในประเทศไทย Local Politics and Local Government in Thailand   3
POL2200 ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศเบอืงตน้ Introduction to International Relations (PS 220)   3

POL2203 นโยบายต่างประเทศของไทย Thai Foreign Policy           3
POL2300 การบรหิารรฐักจิเบอืงตน้ Introduction to Public Administration         3
POL2301 องคก์ารและการบรหิารในภาครฐั Public Organization and Public Management (PS 252)   3

POL2302 ระเบยีบปฏบิตัริาชการ Secretarial Practices for Civil Servants (PS 445)     3
POL2303 การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นภาครฐั Human Resource Management in The Public Sector   3
POL3300 การบรหิารการคลงั Fiscal Administration (PS 311)          3

POL3301 นโยบายสาธารณะ Public Policy               3
POL3302 การวางแผนในภาครฐั Public Planning (PS 251)           3
POL3311 การเมอืงและระบบราชการ Politics and the Bureaucracy (PA 312)        3

POL3313 การบรหิารการพฒันา Development Administration (PS 328)        3
POL3316 การบรหิารรฐัวสิาหกจิ Public Enterprise Administration (PS 368)       3
POL3329 เทคนิคการบรหิารงานบุคคล Personnel Administration Techniques (PS 310)    3

POL3330 การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร Human Resource Development in an Organization (PS 454)  3
POL4100 หลกัและวธิกีารวจิยัทางรฐัศาสตร ์Principles and Research Methodology in Political Science   3
POL4310 พฤตกิรรมองคก์าร Organization Behavior (PS 332)          3

POL4312 เทคโนโลยกีารบรหิาร Administrative Technology (PS 358)         3
POL4348 การกําหนดและประเมนิโครงการ Program Formulation and Appraisal (PS 351)    3
POL4349 การบรหิารโครงการภาครฐั Program Management in The Public Sector (PS 361)    3

POL4350 การประเมนิผลโครงการภาครฐั Program Evaluation in the Public Sector (PS 371)    3
PSY1001 จติวทิยาทวัไป General Psychology              3                    
**RAM1000 ความรูคู้คุ่ณธรรม Knowledge and Morality            3

SCI1003 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน  Basic Science              3
SOC1003 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบอืงตน้  Introduction to Sociology and Anthropology    3
STA1003 สถติเิบอืงตน้  Introduction to Statistics             3

STA2016    สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ  Business Statistics and Quantitative Analysis   3
THA1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย Structure of Thai and Its Usage        3
THA1002 ความรูท้วัไปทางวรรณคดไีทย Introduction to Thai Literature        3

THA1003 การเตรยีมเพอืพูดและเขยีน Preparation for Speech and Writing       3



108     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560

บริการด้านการศึกษาวิชาทหารและการขอผ่อนผนัการเข้ารบัราชการทหาร

งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษาได้ให้บริการด้านต่างๆ ดงันี

1. ดําเนินการรบัสมคัรนกัศกึษาวชิาทหาร ชนัปีท1ี-5 ชาย, หญงิ

2.  ดําเนินการนํานักศกึษาวชิาทหารชนัปีท1ี-5 ชาย, หญงิ ไปรายงานตวั ณ โรงเรยีนรกัษาดนิแดน ศูนยก์ารกาํลงัสํารอง

     ถนนวภิาวดรีงัสติ กรุงเทพมหานคร

3. ดําเนินการยกเวน้การเรยีกมาตรวจเลอืกเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการในยามปกติ

4.  ดําเนินการผ่อนผนัการเรยีกพลเพอืฝึกวชิาทหาร สาํหรบัผูท้สีาํเรจ็การฝึกเรยีนวชิาทหารชนัปีท ี3-5 ชาย

5. ดําเนินการรอรบัสทิธเิขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร (กรณีวา่งเวน้การฝึกเรยีนวชิาทหารตามระเบยีบหน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน)

6.  ดําเนินการขอผ่อนผนัการเขา้รบัราชการทหารใหก้บันกัศกึษาทมีไิดฝึ้กเรยีนวชิาทหาร

คาํแนะนํา

สาํหรบันักศึกษาทีจะสมคัรฝึกเรียนวิชาทหาร

(โปรดอ่านให้ละเอียด)
  นกัศกึษาทปีระสงค์จะสมคัรเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ควรทราบคุณสมบตัขิองผูส้มคัร เงอืนไขขอ้บงัคบั ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบ 

หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดนและขอ้ควรปฏบิตัวิา่ดว้ยการฝึกเรยีนวชิาทหาร ดงันี

  1. ต้องมีคณุสมบติั ดงันี

       1.1 เป็นชายหรอืหญงิ มสีญัชาตไิทย

       1.2 อายุไม่เกนิ 22 ปีบรบิูรณ์

       1.3 ไม่พกิาร ทุพพลภาพ หรอืมโีรคซงึไม่สามารถจะรบัราชการทหารได้

       1.4  มผีลการศกึษาระดบัมธัยมตน้หรอืเทยีบเท่าไดค้ะแนนเฉลยีไม่น้อยกว่า 1.00 ขนึไป

       1.5 เป็นนกัศกึษาภาคปกตขิองมหาวทิยาลยัรามคําแหง (นกัศกึษาทเีรยีนเป็นรายกระบวนวชิาเพอืเตรยีมศกึษา 

             ระดบัปรญิญาตร ี(PRE-DEGREE) ไมม่สีทิธเิรยีนวชิาทหาร)

       1.6 สถานศกึษาเดมิระดบัมธัยมปลาย ปวช., ปวส., อนุปรญิญา หรอืปรญิญาจากสถาบนัอนื ตอ้งไม่มกีารฝึกเรยีน 

             วชิาทหาร (กศน. หรอืภาคคาํไม่อยู่ในกฎเกณฑข์อ้นี)

       1.7 มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย

       1.8 ไม่เป็นทหารประจําการ หรอืถูกกําหนดตวัเขา้กองประจาํการแลว้

  2. เงือนไขบงัคบั ต้องปฏิบติัตามระเบียบ หน่วยบญัชาการรกัษาดินแดน ดงันี

       2.1 การสมคัรเขา้รบัฝึกเรยีนวชิาทหารจะตอ้งสมคัรในปีแรกทเีขา้ศกึษากบัมหาวทิยาลยั หากไมส่มคัรจะหมดสทิธเิรยีน 

             วชิาทหาร ตามระเบยีบ หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน ว่าดว้ยการศกึษาวชิาทหาร พ.ศ. 2516 ขอ้ 13 อนุ 1 

             เวน้แต่จะทาํการรอรบัสทิธไิว ้

       2.2 มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย

       2.3 ตอ้งใหบ้ดิา มารดาหรอืผูป้กครองลงนามรบัรองในใบสมคัรเพอืยนืยนัว่าอนุญาตใหเ้ขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร

       2.4 วนัรายงานตวัทโีรงเรยีนรกัษาดนิแดน ศูนย์การกําลงัสํารอง นักศกึษาวชิาทหารชายจะตอ้งตดัผมสนัตามระเบยีบ

             หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน

       2.5 ตอ้งไปทาํการรายงานตวั ตามวนั เวลา และสถานททีหีน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดนกําหนด ภายใตก้ารควบคุมของ           

             ผูแ้ทนมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

       2.6 การแต่งกายใหแ้ต่งเครอืงแบบนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง นักศกึษาหญงิใหเ้ตรยีมกางเกงวอรม์ และเสอืยดื   

             คอกลมสกีากแีกมเขยีวไปดว้ย ถ้าผมยาวผกูรดัใหเ้รยีบรอ้ย

       2.7 เตรยีมเงนิคา่บํารุง ค่าอุปกรณ์การศกึษา และค่าทําบตัรประจําตวันักศกึษาวชิาทหารคนละ 680 บาท

       2.8 มขีนาดรา่งกาย, นําหนัก, และความสงู (ตามตารางท ี1)

       2.9 ผา่นการทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย (ตามตารางท ี2)
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ขนาดร่างกายการสมคัรเป็น นศท. ชนัปีที 1 (ชายหญิง)

(ตารางท ี1)

อายุ / ปี

ชาย หญงิ

ความขยายของอกเป็น ซม.
นําหนัก (กก.) ความสงู (ซม.) นําหนกั (กก.) ความสงู (ซม.)

หายใจเขา้ หายใจออก

อายุไม่เกนิ 15

16

17

18

19    ถงึ    22

75

76

77

78

79

72

73

74

75

76

42

44

46

48

49

154

156

158

160

161

41

42

43

44

45

148

149

150

151

152

เกณฑก์ารทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นศท. ชนัปีที 1 (ชายและหญิง) 
(ตารางท ี2)

ลาํดบั การทดสอบ
นักศกึษาชาย นกัศกึษาหญงิ

จํานวน เวลา จํานวน เวลา

1.

2.

3.

ดนัพนื

ลุก-นงั

วงิ

22 ครงั

34 ครงั

800 เมตร

ภายใน 2 นาที

ภายใน 2 นาที

3 นาท ี15 วนิาที

15 ครงั

25 ครงั

800 เมตร

ภายใน 2 นาที

ภายใน 2 นาที

ภายใน 4 นาที

  3.  หลกัฐานการสมคัรเข้าเป็น นศท. ชนัปีที 1 

   3.1 ใบวุฒกิารศกึษาทนีักศกึษาจบมธัยมตน้ใหโ้รงเรยีนเดมิรบัรองคะแนนเฉลยี โดยหวัหน้าสถานศกึษาใหเ้รยีบรอ้ย    

                     หากใชใ้บประกาศนียบตัรมธัยมตน้เป็นหลกัฐานการสมคัรตอ้งใหก้ระทรวงศกึษาธกิารคดิคะแนนเฉลยีดว้ย    

                     (คะแนนเฉลยีจะตอ้งไดไ้มน้่อยกว่า 1.00 ขนึไป) จํานวน 1 ฉบบั

   3.2 ใบวุฒกิารศกึษาทใีชส้มคัรเขา้เรยีนกบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงจํานวน 1 ฉบบั

   3.3 รปูถ่ายแต่งเครอืงแบบนักเรยีนหรอืนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง หน้าตรง ไมส่วมหมวก หรอืแวน่ตาสดํีา 

    ขนาด 3x4 ซม. หรอืขนาด 1 นิว จาํนวน 1 รูป

   3.4 สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูส้มคัร จาํนวน 1 ฉบบั

   3.5 ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรฐัหรอืเอกชน เพอืยนืยนัวา่ไม่เป็นโรคตามกฎกระทรวง ฉบบัท ี46 (พ.ศ. 2518) 

    ออกตามความในมาตรา 41 แหง่ พ.ร.บ. รบัราชการทหาร พ.ศ. 2497  จํานวน  1 ฉบบั (ขอแบบฟอรม์ใบรบัรองแพทย์

    ไดท้งีานนักศกึษาวชิาทหาร)

   3.6 สาํเนาหลกัฐานการเปลยีนชอืตวั หรอื ชอืสกุล อย่างละ 1 ฉบบั (ถา้ม)ี ผูท้จีะสมคัรเรยีนวชิาทหารใหนํ้าหลกัฐานทุกอยา่ง

    ไปใหพ้รอ้มในวนัสมคัรเขา้เป็นนักศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหง เพราะจะตอ้งสมคัรเรยีนวชิาทหารต่อในขนัตอนสุดทา้ย

    ของการสมคัรเขา้เป็นนักศกึษาใหมข่องมหาวทิยาลยั หากไม่พรอ้มใหส้อบถามเจ้าหน้าท ีรบัสมคัร
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  4. ผู้ทีจะสมคัรเข้ารบัการฝึกเรียนวิชาทหาร ชนัปีที 2-5 (สมคัรใหม่) และ นศท. ชนัปีที 1 (ตกซาํชนั) 

   หลกัฐานประกอบการสมคัร

   4.1 ใบรบัรองการฝึกฉบบัจรงิ (ตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน) จํานวน 1 ฉบบั ถา้ใชใ้บหนังสอืสาํคญัประจําตวัแสดงวทิยฐานะเป็น

    หลกัฐานในการสมคัร ใหถ่้ายสาํเนา 2 ฉบบั ใหนํ้าบตัรประจําตวันกัศกึษาวชิาทหารจากสถานศกึษาเดมิ 

    และบตัรประจาํตวัประชาชนมาด้วยในวนัสมคัร

   4.2 สาํเนาหลกัฐานการเปลยีนชอืตวัหรอืชอืสกุล อย่างละ 1 ฉบบั (ถา้ม)ี 

   4.3 ใบรบัรองตามขอ้ 4.1 จะตอ้งไม่วา่งเวน้การฝึกเรยีนวชิาทหารตามระเบยีบหน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน ยกตวัอย่าง 

    เช่น จะสมคัรเรยีน วชิาทหารในปีการศกึษา 2560 ใบรบัรองการฝึกทจีะใชส้มคัรเรยีนต่อต้องระบุปีการศกึษาที

    จบ 2559 - 2560 เท่านัน

   4.4 นกัศกึษาวชิาทหารปีท ี4, 5 ชายและหญงิไมต่้องชาํระเงนิค่าบาํรงุ

   4.5 ผูท้จีะเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหารชนัปีท ี4 อายุตอ้งไม่เกนิ 24 ปี ผูท้จีะเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหารชนัปีท ี5 อายุ ตอ้ง

    ไม่เกนิ 25 ปี

  5. ผู้ทีเข้ารบัการฝึกเรียนวิชาทหารกบัมหาวิทยาลยัอยู่แล้วและมีความประสงคที์จะสมคัรเข้ารบัการฝึกเรียนวิชาทหาร

   ต่อประเภทเลือนชนั - ซาํชนั (นักศึกษาเก่า) ให้ปฏิบติัดงันี

   5.1 ใหไ้ปลงชอืสมคัรเรยีนต่อไดท้งีานนักศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศกึษา รามฯ1 (หวัหมาก) 

   5.2 ใหนํ้าใบเสรจ็รบัเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีนภาคปจัจบุนั บตัรประจาํนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง บตัรประจําตวันกัศกึษา

    วชิาทหารและบตัรประจําตวัประชาชนมาแสดงดว้ยในวนัสมคัร

   5.3 สถานทรีายงานตวั ณ โรงเรยีนรกัษาดนิแดน ศนูยก์ารกําลงัสาํรอง

   5.4 การแต่งกายเครอืงแบบชุดฝึกตดิเครอืงหมายประกอบเครอืงแแบบใหถู้กตอ้งส่วนหลกัฐานใบรายงานตวัเขา้รบัการฝึก

    เรยีนงานนักศกึษาวชิาทหารหรอืสาขาวทิยบรกิารฯ ทนีกัศกึษาสงักดัอยูจ่ะแจกใหใ้นวนัทลีงชอืสมคัรเรยีน

  ข้อปฏิบติัสาํหรบันักศึกษาทีจะสมคัรเข้ารบัการฝึกเรียนวิชาทหารทุกชนัปีทงันักศึกษาวิชาทหารประเภทเลือนชนั - ซาํชนั 

และสมคัรใหม่

  1. นักศกึษาทสีมคัรเรยีนวชิาทหารกบัมหาวทิยาลยัรามคําแหงแลว้ จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนภาคปกตทิุกภาค ทงัภาค 1 และ 

   ภาค 2 และตอ้งเรยีนวชิาทหารตดิต่อกนัไปทุกปี หากวา่งเวน้จะตอ้งทาํรอรบัสทิธไิว ้ถา้ละเลยกจ็ะหมดสทิธเิรยีนวชิาทหาร

  2. นักศกึษาวชิาทหาร ชนัปีท ี1-3 ชาย ทเีกดิระหวา่ง พ.ศ. 2538 - 2540 จะตอ้งส่งหลกัฐานสําเนา สด.9 คนละ 3 ฉบบั ในวนั

   สมคัรเขา้เรยีนวชิาทหาร เพอืงานนักศกึษาวชิาทหารจะไดด้าํเนินการยกเวน้การเกณฑท์หารใหก้บันักศกึษาวชิาทหารที

   กาํลงัศกึษาวชิาทหารอยูใ่นปจัจุบนั (นศท.เก่าเฉพาะผูท้เีกดิ พ.ศ. 2540)

  การรอรบัสิทธิเข้าฝึกเรียนวิชาทหาร

  นกัศกึษาทไีมส่ามารถเขา้การฝึกเรยีนวชิาทหารไดใ้นปีแรกทเีขา้เป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัดว้ยเหตุใดๆ กต็ามใหนํ้า หลกัฐาน

ตามทจีะสมคัรเรยีนในชนัปีนนัๆ ไปยนืเรอืงขอรอรบัสทิธเิพอืเขา้รบัการฝึกเรยีนในปีถดัไป (จะตอ้งไม่ว่างเวน้การฝึกเรยีนวชิาทหาร) และ

ต้องดําเนินการช่วงการรบัสมคัรและรายงานตวัตามทหีน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดนกาํหนดในปีการศกึษานันๆ และสามารถยนืความ

ประสงค์ไดท้งีานนักศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนักศกึษา อาคารกจิกรรมนกัศกึษา ชนั 2 ม.ร. (หวัหมาก) สาํหรบันักศกึษาส่วนภูมภิาค ให้

ไปยนืเรอืงขอรอรบัสทิธเิพอืเรยีนในปีถดัไปทสีาขาวทิยบรกิารทนีกัศกึษาสงักดัอยู ่(วนัเวลาในการรบัสมคัรทางสาขาวทิยบรกิารจะแจง้ให้

ทราบต่อไป)

  ถา้นกัศกึษาไมป่ฏบิตัติามนีจะหมดสทิธเิรยีนวชิาทหารอกีต่อไป ไม่วา่ทมีหาวทิยาลยัรามคําแหง หรอื สถาบนัอนื ตดิต่อสอบถาม

รายละเอยีดเพมิเตมิไดท้หีมายเลขโทรศพัท์ 0-2310-8075

  สถานทีฝึกเรียนวิชาทหารในส่วนภมิูภาค

สาขาวทิยบรกิารฯ   จงัหวดัปราจนีบุร ี    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร  

               มณฑลทหารบกที 12 (มทบ.12)

  ”         จงัหวดัอุทยัธานี     เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 

               มณฑลทหารบกที 31 (มทบ.31) 

  ”         จงัหวดันครศรธีรรมราช   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร   

               มณฑลทหารบก ที 41 (มทบ.41)

  ”     จงัหวดัอํานาจเจรญิ    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร  ณ ศนูยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

                        มณฑลทหารบก ที 22 (มทบ.22) 
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สาขาวทิยบรกิารฯ   จงัหวดัแพร่     เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร   

              จงัหวดัทหารบกอตุรดิตถ ์(จทบ.อ.ต.)   

  ”     จงัหวดันครพนม    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร   

              จงัหวดัทหารบกนครพนม (จทบ.น.พ.) 

  ”     จงัหวดัสุโขทยั    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร

              มณฑลทหารบกที 39 (มทบ. 39)

  ”     จงัหวดัขอนแก่น    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร    

              มณฑลทหารบกที 23 (มทบ. 23)

  ”     จงัหวดัศรสีะเกษ    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร

              มณฑลทหารบกที 22 (มทบ. 22)

  ”     จงัหวดัตรงั     เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร

              จงัหวดัทหารบกทุ่งสง (จทบ.ท.ส.)

  ”     จงัหวดัลพบุร ี    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 13 (มทบ. 13) 

  ”     จงัหวดันครราชสมีา   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 21 (มทบ.21)

  ”     จงัหวดัหนองบวัลําภู   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 24 (มทบ.24)

  ”     จงัหวดัชยัภูม ิ    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 21 (มทบ.21)

  ”     จงัหวดัเพชรบูรณ์   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 

              จงัหวดัทหารบกเพชรบูรณ์ (จทบ.พ.ช.)

  ”     จงัหวดับุรรีมัย ์    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 

              จงัหวดัทหารบกบุรีรมัย ์(จทบ.บ.ร.)

  ”     จงัหวดัเชยีงราย    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 

              จงัหวดัทหารบกเชียงราย (จทบ.ช.ร.)

  ”     จงัหวดักาญจนบุร ี   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 

              จงัหวดัทหารบกกาญจนบุรี (จทบ.ก.จ.)

  ”     จงัหวดัเชยีงใหม ่   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 33 (มทบ.33)

  ”     จงัหวดัสุรนิทร ์    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 

              จงัหวดัทหารบกสุรินทร ์(จทบ.ส.ร.)

  ”     จงัหวดัอุดรธานี    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 24 (มทบ.24)

  ”     จงัหวดัพงังา     เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 45 (มทบ.45)

  ”     จงัหวดัสงขลา    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 42 (มทบ.42)

  กรณีนักศึกษาทีมีความประสงคจ์ะสมคัรเข้ารบัการฝึกเรียนวิชาทหาร ณ สาขาวิทยบริการฯ ใน ปีการศึกษา 2560         

จะฝึกเรียนวิชาทหารได้เฉพาะชนัปีที 4 -5 ชาย,หญิงเท่านัน ส่วนชนัปีที 1-3 ชาย,หญิง จะต้องเข้ารบัการฝึกเรียนทีโรงเรียน   

รกัษาดินเเดน ศนูยก์ารกาํลงัสาํรอง กรงุเทพมหานคร  โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที สาขาวิทยบริการฯ หรือ   

งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา โทร.0-2310-8075 หรือ www.rotes.ru.ac.th 
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การผอ่นผนัการรบัราชการทหาร
  นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงทอียู่ในระหว่างเกณฑต์รวจเลอืกเขา้รบัราชการทหารกองประจําการในยามปกต ิใหข้อทําการ 

ผ่อนผนัการรบัราชการทหารไดส้าํหรบัปีการศกึษานี และเพอืใหก้ารขอผอ่นผนัฯ ดําเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึใหน้ักศกึษาทจีะขอใช้

สทิธ ิทาํการผอ่นผนัตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวง การผ่อนผนัเขา้รบัราชการเป็นทหารกองประจาํการแก่บุคคลซงึอยู่ระหว่างการศกึษาหรอื

เรยีนรู ้พ.ศ. 2549 ขอ้ 2(1) (ก) “กําหนดใหบุ้คคลซงึจะไดร้บัการผ่อนผนัเขา้รบัราชการเป็นทหารกองประจาํการ  สาํหรบันักศกึษาของ

สถานศกึษาของรฐัทเีป็นระบบเปิดแบบตลาดวชิาหรอืไมต่้องเขา้ชนัเรยีน จะตอ้งมกีารสอบไล่ไดภ้าคละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติทุกภาคการ

ศกึษาตดิต่อกนั เวน้แต่ภาคการศกึษาใดขาดสอบเพราะเหตุสุดวสิยั ซงึสถานศกึษาใหก้ารรบัรอง”  มหาวทิยาลยัรามคําแหงจงึประกาศให้

นักศกึษาทราบคุณสมบตัแิละหลกัฐานประกอบการขอผอ่นผนั ฯ ดงันี

 1. คณุสมบติัของนักศึกษาทีจะขอทาํการผ่อนผนัฯ 

     1.1 เป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงอยู่ในปีการศกึษา 2560 เป็นผูท้เีกดิอายุระหว่าง พ.ศ. 2536 - 2540 และยงัไม่เคย

ทาํการผ่อนผนัการ รบัราชการทหารกองประจําการไวก้บัมหาวทิยาลยั

      1.2 นักศกึษาทขีอทําการผ่อนผนัฯ ต้องมผีลการสอบไล่ในภาค 1 ปีการศกึษา 2560 ไดไ้มน้่อยกว่า 9 หน่วยกติ

      1.3 นักศกึษาทเีกดิระหว่าง พ.ศ. 2536 - 2540 และเคยขอทําการผ่อนผนัการรบัราชการทหารกองประจําการไวก้บัสถาน   

ศกึษาเดมิก่อนเขา้ศกึษาทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง ตอ้งขอทําการผ่อนผนัฯ ใหม่ เมอืเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคาํแหงในปีแรก

      1.4 นักศกึษาทขีอทําการผ่อนผนัฯ ต้องไมเ่ป็นนักศกึษาทกีําลงัศกึษาวชิาทหารอยู่ในปีการศกึษา 2560

      1.5 นักศกึษาทเีคยเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหารและเคยขอใชส้ทิธยิกเวน้การรบัราชการทหารในฐานะนกัศกึษาวชิาทหารแล้วแต่ไม่

ไดศ้กึษาวชิาทหารต่อในปีการศกึษาปจัจุบนั (ปีการศกึษา 2560) ถ้าจะขอทาํการผอ่นผนั ฯ ตอ้งทําการเพกิถอนสทิธกิารยกเวน้ใน ฐานะ

นักศกึษาวชิาทหารก่อนจงึจะขอทาํการผอ่นผนัฯ ได้

      1.6  นักศกึษาทขีอรอรบัสทิธเิพอืเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหารในปีการศกึษา 2560 ยงัไม่มสีถานภาพเป็นนักศกึษาวชิาทหารและถ้า

เป็นผูท้เีกดิ พ.ศ. 2536 - 2540 จนตอ้งขอทําการผ่อนผนัฯ มฉิะนนัจะต้องไปเขา้รบัการตรวจเลอืกรบัราชการทหาร

      1.7 นักศกึษาทเีคยยนืหลกัฐานขอผอ่นผนัฯ ไวก้บัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงแลว้ไมต่้องขอทําการผ่อนผนัอกี แต่ตอ้งลงทะเบยีน

เรยีนโดยสมําเสมอทงัภาค 1 และภาค 2 และนําผลการสอบไล่ทสีอบได้ไมน้่อยกวา่ภาคละ 9 หน่วยกติ (ไมน่บัภาคการสอบ ซ่อม และภาค

ฤดูรอ้น) ไปแจง้ทงีานนักศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศกึษา ตกึกจิกรรมนักศกึษา ชนั 2 (ราม 1) เพอืขอรกัษาสทิธกิารผ่อนผนัฯ ตามกฎ

กระทรวง พ.ศ. 2549 และจะตอ้งส่งผลการสอบเพอืรกัษาสทิธกิารผ่อนผนัฯ ในเดอืน เมษายน 2560 ภายหลงัจาก มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

ดําเนินการผอ่นผนัใหก้บั นกัศกึษาทขีอใชส้ทิธใินปีการศกึษา 2559 แลว้

  1.8 กรณทีนีักศกึษามผีลการสอบไมถ่งึ 9 หน่วยกติ เนืองจากขาดสอบเพราะเหตุสุดวสิยั ใหนํ้าหลกัฐานมาแสดงเพอืใหท้าง    

มหาวทิยาลยั ฯ รบัรอง

 2. หลกัฐานประกอบการขอทาํการผ่อนผนั ฯ

  2.1 ใบแทนใบแจง้ผลการสอบภาค 1/60 (ใบเกรด) ทไีดป้ระทบัตราและลงนามรบัรองจากคณะแลว้ ซงึตอ้งมผีลการสอบไดไ้ม่น้อย 

   กว่าภาคละ 9 หน่วยกติ ขอไดท้คีณะทนีักศกึษาสงักดั จาํนวน 2 ฉบบั

     2.2 สาํเนา สด.9 จาํนวน 2 ฉบบั 

     2.3 สาํเนา สด.10 ในกรณีทยีา้ยภูมลํิาเนาทหาร (ถา้ม)ี จาํนวน 2 ฉบบั

    2.4 สาํเนาการเปลยีนชอืตวั - ชอืสกุล (ถา้ม)ี อย่างละ 2 ฉบบั

     2.5 การเปลยีนชอืตวั - ชอืสกุล ต้องนําหลกัฐาน สด.9 ไปเปลยีนชอืตวัชอืสกุลใหถู้กตอ้งเรยีบรอ้ยจงึจะทําการผ่อนผนัฯ ได ้

     2.6 สาํเนาบตัรประจาํตวันักศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหง และใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีนภาคปจัจุบนั ซงึแสดงวา่   

   นักศกึษายงัลงทะเบยีนเรยีนอยู่ 2 ฉบบั

     2.7 สาํเนาหมายเรยีกเขา้รบัราชการทหาร จาํนวน 2 ฉบบั 

     2.8 สาํเนาทะเบยีนบา้น จาํนวน 2 ฉบบั

     2.9 หนังสอืรบัรองการเป็นนักศกึษาของสถานศกึษา จํานวน 2 ฉบบั (เฉพาะผูท้มีภีูมลํิาเนาทหารอยู่ในกรุงเทพฯ)

     2.10 สําเนาบตัรประชาชน 2 ฉบบั

  นกัศกึษายนืหลกัฐานขอผ่อนผนัรบัราชการทหารไดท้ ีงานนักศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศกึษา อาคารกจิกรรมนักศกึษา

ชนั 2 (ราม 1) เรมิรบัหลกัฐานตงัแต่เดอืน ธนัวาคม 2560 หมดเขตการรบัผอ่นผนัฯ ในวนัท ี10 กุมภาพนัธ์ 2561    

  นกัศกึษาทขีอทาํการผ่อนผนัการรบัราชการทหารกองประจําการเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญับตัริาชการทหาร   

พ.ศ.2549 ทุกประการ คอื ตอ้งรบัหมายเรยีกเขา้รบัราชการทหารและไปแสดงตวัในวนัตรวจเลอืกเขา้รบัราชการทหาร ณ ภูมลิําเนาทหาร 

ตาม วนั เวลา และสถานททีไีดร้ะบุไวใ้นหมายเรยีกฯ มฉิะนันจะมคีวามผดิตามกฎหมาย 

  ในระหวา่งทขีอทาํการผอ่นผนัฯ นักศกึษาจะตอ้งส่งผลการสอบภาคละ 9 หน่วยกติ ของภาค 1 และภาค 2 ของทุกปีการศกึษา 
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 เพอืมารกัษาสทิธ ิมฉิะนนัจะถูกถอนสทิธกิารผ่อนผนัฯ นักศกึษาทตีอ้งการจะขอผอ่นผนัการเขา้รบัราชการ ตดิต่อสอบถาม รายละเอยีด

ไดท้สีาขาวทิยบรกิาร ฯ หรอืงานนกัศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนักศกึษา  โทร. 0-2310-8075

การบริการสาํหรบันักศึกษาทีจะขอรบัทุนการศึกษาและขอกู้ยืมเงินเพือการศึกษา (กยศ.)
  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง โดยงานแนะแนวจดัหางานและทุนการศกึษา ไดด้ําเนินการจดัสรรทุนการศกึษา ใหแ้ก่นกัศกึษาทเีรยีนดมี ี

ความประพฤตดิแีต่ขาดแคลนทุนทรพัย ์เพอืสนบัสนุนใหน้ักศกึษาไดม้โีอกาสทางการศกึษามากขนึโดยแต่ละปีมทีุนการศกึษาประมาณ 

1,000 กว่าทุน โดยแบ่งเป็นทุนภายในและทุนภายนอก ดงันี

 1. ทนุการศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง

  1.1 ประเภทเรยีนด ีนักศกึษาทมีหีน่วยกติสะสมของระดบัชนั G/A  ในทุกภาคการศกึษาปกตริวมแลว้ไม่น้อยกว่า 

            18 หน่วยกติ (ไม่รวมภาคฤดรูอ้น) ทนุละ 6,000 บาท

      1.2 ประเภทขดัสน  นกัศกึษาทมีหีน่วยกติเฉลยีไม่น้อยกว่าปีละ 18 หน่วยกติ(รวมภาคฤดูรอ้น) ทุนละ 5,000 บาท 

      1.3 ประเภทกจิกรรม  นักศกึษาททีํากจิกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสรา้งชอืเสยีงใหม้หาวทิยาลยั และมหีน่วยกติ

   ไมน้่อยกว่าปีละ  18  หน่วยกติ (รวมภาคฤดูรอ้น) ทุนละ  3,000 บาท

  1.4 ทนุผูป้ระสบภยัพบิตั ิ (อุทกภยั,  อคัคภียั,  วาตภยั)   เป็นนโยบายของมหาวทิยาลยัทจีะบรรเทาความเดอืดรอ้นของ

   นักศกึษาทปีระสบภยั โดยยกเวน้ค่าหน่วยกติ ค่าธรรมเนียมการศกึษา  ค่าบาํรุงการศกึษา จํานวน 2 ภาคเรยีนปกต ิ  

  ผูป้ระสงค์จะขอรบัทุนการศกึษา  ใหย้นืแสดงความจาํนงขอรบัทุนไดท้สีาขาวทิยบรกิารฯ  ทนีักศกึษาสมคัร

 2.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือการศึกษา. (กยศ.)  นักศกึษาสมคัรใหม่ประจําภาคเรยีนท ี1 ทปีระสงคจ์ะขอกูย้มืเงนิกองทุน ฯ  

  กยศ. (ผูกู้ร้ายเก่าต่อเนืองยา้ยสถานศกึษา/ผูกู้้รายใหม่) โดยบนัทกึแบบคําขอกูใ้นระบบ e - studentloan ท ีเวบ็ไซต์ กยศ. 

  www.studentloan.or.th และตดิต่อเจา้หน้าทผีูด้แูลเรอืงการขอกูย้มืเงนิกองทนุฯ  กยศ. ณ สาขาวทิยบรกิาร ฯ ท ี

  นกัศกึษาสมคัร ตามรายละเอยีดดงันี

  1. คณุสมบติั

   1.1 เป็นนกัศกึษาสมคัรใหม่สว่นภูมภิาค ภาคเรยีนท ี1 ประจําปีการศกึษา และไมเ่ป็นนักศกึษา Pre - Degree

       1.2 เป็นผูข้าดแคลนทุนทรพัย์ คอื ครอบครวั (บดิา มารดา/ผูป้กครอง คู่สมรส) และนักศกึษาผูข้อกูย้มืเงนิม ี

    รายไดร้วมกนัไมเ่กนิปีละ 200,000 บาท

       1.3 ไม่เป็นผูเ้คยสาํเรจ็การศกึษาระดบัชนัปรญิญาตรใีนสาขาใด ๆ มาก่อน

       1.4 ไม่ทํางานประจําในระหวา่งการศกึษา

       1.5 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย

       1.6 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูไ้ดร้บัโทษจาํคุก  โดยคาํพพิากษาถงึทสีุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษสําหรบัความผดิทไีด้

    กระทําโดยประมาท หรอืความผดิลหโุทษ

       1.7  เป็นผูศ้กึษาเตม็เวลาตามหลกัสตูรมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

       1.8  หากไดร้บัทุนคา่เล่าเรยีนจากหน่วยงานอนื หรอืสถาบนัต่างๆ ยงัมสีทิธขิอกูย้มืเงนิสาํหรบัคา่ใชจ้่ายอนื ๆ ได้

       1.9  หากดําเนินการกูย้มืทสีถาบนัอนืแลว้จะไมม่สีทิธกิูย้มืฯ ทมีหาวทิยาลยัรามคําแหง

       1.10 มสีญัชาตไิทย

  2. วิธีการขอกู้ยืมเงิน

       2.1 ตดิต่อขอรบัแบบแสดงความจํานงขอกูย้มื ฯ ช่วงรบัสมคัรนักศกึษาใหม ่ ณ สาขาวทิยบรกิาร ฯ  ทนีักศกึษาสมคัร

       2.2 ผูกู้จ้ะตอ้งยนืแบบคําขอกู้เงนิตามวนั เวลา ทมีหาวทิยาลยักําหนด

      3. หลกัฐานประกอบคาํขอ

       3.1 สาํเนาสญัญาฉบบัเดมิ (กรณีเคยกูย้มืฯ)

       3.2 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน

       3.3  ใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีนภาคเรยีนท ี1

   การบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และบริการจดัหางาน 

   บรกิารขอ้มลูดา้นการศกึษาและใหค้ําปรกึษาแก่นักศกึาาในดา้นต่างๆ เชน่ ดา้นการศกึษา /ส่วนตวัและสงัคม บรกิารแนะแนว

อาชพี เป็นตน้ นักศกึษาทสีนใจสามารถขอรบับรกิารใหค้ําปรกึษา ผ่านสอืออนไลน์ไดท้ ีwww.facebook.com/guidanceru

   บรกิารขอ้มลูขา่วสารตําแหน่งงานว่าง ทงัส่วนภาครฐัและภาคเอกชน พรอ้มฝากประวตักิารสมคัรงาน ผ่านสอืออนไลน์ได้ท ี

www.rujob.ru.ac.th

  *** แหล่งขอ้มลูเพมิเตมิ  เวบ็ไซตง์านแนะแนวจดัหางานและทุนการศึกษา  www.ru.ac.th/scholarship และ    

Facebook “กองทุนการศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหง” โทร. 0-2310-8080 หรือทางเวบ็ไซต ์กยศ.  www.studentloan.or.th
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาตรี

พ.ศ. 2546

_____________________
  โดยทเีป็นการสมควรแก้ไขเพมิเตมิขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคําแหง ว่าดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีนรู้

ในการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2542 ใหค้รอบคลุมถงึประเดน็ต่างๆ ทเีกยีวกบัคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธขิอเทยีบโอน 

ผลการเรยีน และหลกัเกณฑก์ารเทยีบวชิาเรยีนและโอนหน่วยกติระหว่างการศกึษาในระบบ และหลกัเกณฑก์าร

เทยีบโอนความรู ้และการใหห้น่วยกติจากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษาตามอธัยาศยัเขา้สูก่ารศกึษา ใน

ระบบตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542

  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 18 (2) (3) และ (12) มาตรา 48 และมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญตั ิ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง จงึตราขอับงัคบัไวด้งัต่อไปนี

  ขอ้ 1  ขอ้บงัคบันีเรยีกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบั 

ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2546”

  ขอ้ 2  ใหใ้ชข้อ้บงัคบันีตงัแต่ภาคเรยีนท ี1 ปีการศกึษา 2546 เป็นตน้ไป

  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีนรู ้ในการศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2542” และใหใ้ชข้อ้บงัคบันีแทน

  ขอ้ 4  ในขอ้บงัคบันี

    “มหาวทิยาลยั” หมายความว่า มหาวทิยาลยัรามคาํแหงและใหห้มายรวมถงึสาขาวทิยบรกิาร

เฉลมิพระเกยีรตทิุกแห่ง

    “อธกิารบด”ี หมายความว่า อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคําแหง

    “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรทีมีหาวทิยาลยั 

แต่งตงัใหป้ฏบิตัหิน้าทตีามขอ้บงัคบั

    “การเทยีบโอนผลการเรยีน” หมายความวา่ การเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษาในระบบ การศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั

    การศกึษาในระบบ” หมายความวา่ การศกึษาทกีําหนดจุดมุ่งหมายวธิกีารศกึษา หลกัสตูร ระยะเวลาของ

การศกึษา การวดัและประเมนิผล ซงึเป็นเงอืนไขของการสําเรจ็การศกึษาทแีน่นอน

    “การศกึษานอกระบบ” หมายความวา่ การศกึษาทมีคีวามยดืหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 

วธิกีารจดัการศกึษา ระยะเวลาของการศกึษา การวดัและประเมนิผล ซงึเป็นเงอืนไขสาํคญัของการสาํเรจ็ การศกึษา 

โดยเนือหาและหลกัสตูรจะตอ้งมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหา และความตอ้งการของบุคคล แต่ละกลุ่ม

    “การศกึษาตามอธัยาศยั” หมายความว่า การศกึษาทใีหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองตามความสนใจ 

ศกัยภาพ ความพรอ้มและโอกาส โดยศกึษาจากบุคคล ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดลอ้ม สอืหรอืแหล่งความรูอ้นืๆ
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  ขอ้ 5  ใหม้คีณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาตร ีแต่งตงัโดยอธกิารบด ีทาํหน้าทเีกยีวกบั 

การเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรตีามทกีําหนด ในขอ้บงัคบันี ประกอบดว้ยอธกิารบด ีเป็นประธานกรรมการ 

รองอธกิารบดฝีา่ยนวตักรรมการศกึษาและรองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการและวจิยั เป็นรองประธานกรรมการ คณบด ี

หรอืผูแ้ทน เป็นกรรมการ และบุคคลทปีฏบิตัหิน้าทงีานเทยีบโอนทุกคณะเป็นกรรมการ ใหผู้อ้ํานวยการกองบรกิาร 

การศกึษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจใหม้ผีูช้่วยเลขานุการ ไม่เกนิ 2 คน ทงันี ใหค้ณะกรรมการประจําคณะ 

ทนีกัศกึษาขอเทยีบโอนพจิารณาคาํรอ้งขอรบัการเทยีบโอน และนําเสนอคณะกรรมการทมีหาวทิยาลยัแต่งตงัพจิารณา 

ใหค้วามเหน็ชอบ

  ขอ้ 6  คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธขิอเทยีบโอนผลการเรยีน

    6.1 เป็นนักศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหง ทศีกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา วชิาใด

วชิาหนึงทเีปิดสอนในหลกัสูตรภาคปกติ

    6.2 เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทศีกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา วชิใด

วชิาหนึงทเีปิดสอน ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตทิุกแห่ง

    6.3 เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทศีกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา วชิใด

วชิาหนึงทเีปิดสอนในหลกัสูตรภาคพเิศษ

    6.4 เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทศีกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา วชิใด

วชิาหนึงทเีปิดสอนตามโครงการพเิศษในต่างประเทศทุกแห่ง

  ขอ้ 7  หลกัเกณฑก์ารเทยีบวชิาเรยีน และโอนหน่วยกติระหว่างการศกึษาในระบบระดบัปรญิญาตรี

    7.1 เป็นรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาในหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาหรอืเทยีบเทา่ทหีน่วยงานของรฐั 

ทมีอีํานาจตามกฎหมายรบัรอง

    7.2 เป็นรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาทมีเีนือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสขีองรายวชิา ทขีอเทยีบ

    7.3 เป็นรายวชิา หรอิกลุ่มรายวชิาทสีอบไล่ไดไ้ม่ตํากว่าระดบัคะแนนตวัอกัษร C หรอืแตม้ระดบั คะแนน 

2.00 หรอืเทยีบเทา่

    7.4 นักศกึษาจะเทยีบรายวชิาเรยีนและโอนหน่วยกติไดไ้ม่เกนิ สามในสขีองจํานวนหน่วยกติรวม 

ของหลกัสตูรทรีบัโอน

    7.5 รายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาทเีทยีบโอนจากต่างสถาบนัอุดมศกึษา จะไม่นํามาคาํนวณแตม้

ระดบัคะแนนเฉลยีสะสม

    7.6 นักศกึษาทใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ จะตอ้งใชเ้วลาศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง อย่างน้อย

หนึงปีการศกึษา

    7.7 วธิกีารเทยีบวชิาเรยีนและเทยีบโอนหน่วยกติ ใหด้าํเนินการตามทคีณะกรรมการกําหนด และใหเ้ป็น

ประกาศมหาวทิยาลยั

  ขอ้ 8  หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนความรู ้และการใหห้น่วยกติจากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษา 

ตามอธัยาศยัเขา้สู่การศกึษาในระบบ

    8.1 การเทยีบความรู ้จะเทยีบเป็นรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีทเีปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

    8.2 วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษาตามอธัยาศยั เพอืการ

เทยีบโอนความรูใ้นแต่ละรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาและเกณฑก์ารตดัสนิการประเมนิในแต่ละวธิใีหด้ําเนินการ ตามที

คณะกรรมการกําหนด และใหเ้ป็นประกาศมหาวทิยาลยั
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  8.3  ผลการประเมนิ จะตอ้งเทยีบไดไ้มต่ํากวา่ระดบัคะแนนตวัอกัษร P สําหรบัรายวชิา หรอืกลุ่ม รายวชิา จงึ

จะใหจ้ํานวนหน่วยกติของรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิานนั แต่จะไม่ใหร้ะดบัคะแนนตวัอกัษร และไมม่กีารนํามาตดิคะแนน

ผลการเรยีน หรอืคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลยีสะสม

  8.4  การเทยีบรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาจากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษาตามอธัยาศยั ให้

หน่วยกติไดร้วมกนัไมเ่กนิสามในสขีองจํานวนหน่วยกติรวมของหลกัสตูรระดบัปรญิญาตทีขีอเทยีบ

  8.5  นักศกึษาทใีชส้ทิธเิทยีบโอนความรูจ้ากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษาตามอธัยาศยั ต้องใช้

เวลาศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง อย่างน้อยหนึงปีการศกึษา

 ขอ้ 9 การขอรบัการเทยีบโอน

  9.1  ผูม้สีทิธเิทยีบโอน ตอ้งเป็นนักศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง และมคีุณสมบตัติามขอ้ 6

  9.2  ใหย้นืคาํรอ้งขอรบัการเทยีบโอนพรอ้มหลกัฐานการศกึษา ณ สถานท ีวนั เวลา ทมีหาวทิยาลยั กาํหนด

  9.3  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาการขอรบัการเทยีบโอน และแจง้ใหน้กัศกึษาทราบ และหน่วยงาน ทเีกยีวขอ้ง

เพอืดาํเนินการต่อไป

 ขอ้ 10 กําหนดคา่ธรรมเนียมการศกึษา

  10.1  กรณีตามขอ้ 6.1 และ 6.2 นักศกึษาชาํระค่าธรรมเนียมการเทยีบโอน 500 บาท (หา้รอ้ย บาทถว้น) และ

ค่าเทยีบโอนหน่วยกติๆ ละ 100 บาท (หนึงรอ้ยบาทถว้น)

  10.2  กรณีตามขอ้ 6.3 นกัศกึษาชําระค่าธรรมเนียมการเทยีบโอน 2,500 บาท (สองพนัหา้รอ้ย บาทถว้น) และ

ค่าเทยีบโอนหน่วยกติๆ ละ 1,500 บาท (หนึงพนัหา้รอ้ยบาทถว้น)

  10.3  กรณีตามขอ้ 6.4 ใหค้ณะกรรมการกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมการเทยีบโอนและค่าเทยีบโอน โดยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการทปีรกึษาของสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง และใหเ้ป็นประกาศมหาวทิยาลยั

 ขอ้ 11 มหาวทิยาลยัอาจกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมอนืๆ และอตัราคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัหิน้าทตีามทกีําหนดในขอ้

บงัคบั ใหอ้ธกิารบด ีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการทปีรกึษาของสภามหาวทิยาลยัรามคําแหง มอีํานาจ พจิารณา

ไดต้ามทเีหน็สมควร

 ขอ้ 12 ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการตามขอ้บงัคบันี

      ประกาศ ณ วนัท ี22 กรกฎาคม พ.ศ.2546

 

                   (ศาสตราจารยป์ระภาศน์ อวยชยั) 

    นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2522

 โดยทเีหน็เป็นการสมควรแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยวนิัยนกัศกึษา
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามคําแหง พ.ศ. 2514 สภามหาวทิยาลยัจงึตรา  ขอ้บงัคบัไว ้
 ดงัต่อไปนี
 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันีเรยีกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยวนิยันักศกึษา พ.ศ. 2522”
 ขอ้ 2. ใหใ้ชข้อ้บงัคบันีตงัแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป
 ขอ้ 3. ใหย้กเลกิ
  (1) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคําแหง ว่าดว้ยวนิัยนกัศกึษา พ.ศ. 2514
  (2) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคําแหง ว่าดว้ยวนิัยนกัศกึษา (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2515
  (3) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคําแหง ว่าดว้ยวนิัยนกัศกึษา (ฉบบัท ี3) พ.ศ. 2516
   ใหใ้ชข้อ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคําแหง วา่ดว้ยวนิยันักศกึษา พ.ศ. 2522 นีแทน
 ขอ้ 4. นักศกึษาทุกคน เมอืเขา้มาในบรเิวณมหาวทิยาลยัตอ้งแต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ย ตามระเบยีบทมีหาวทิยาลยักาํหนด
 ขอ้ 5. นักศกึษาทุกคนตอ้งรกัษาความสามคัครีะหว่างกนั และตอ้งรกัษาไวซ้งึความสงบเรยีบรอ้ยและเกยีรตขิองมหาวทิยาลยั
 ขอ้ 6. นักศกึษาทุกคนตอ้งประพฤตตินเป็นสภุาพชน ไมป่ระพฤตใินสงิทอีาจนํามาซงึความเสยีหายแก่มหาวทิยาลยัทงัภายใน และ 
ภายนอกมหาวทิยาลยั
 ขอ้ 7. นักศกึษาตอ้งปฏบิตัติามคําสงัหรอืคาํตกัเตอืนโดยชอบของผูม้อีํานาจหน้าที
 ขอ้ 8. ในขณะทมีกีารสอน หา้มสบูบุหร ีหา้มสง่เสยีงรบกวน หรอืแสดงกริยิาวาจาไม่สมควร ผูใ้ดฝา่ฝืนผูส้อนมอีํานาจสงัให ้ผูนั้นออก 
จากหอ้งเรยีนได้
 ขอ้ 9. นักศกึษาทุกคนตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศและคําสงัของมหาวทิยาลยัทุกประการอย่างเคร่งครดั และ แสดง
มารยาทอนัดตี่ออาจารยผ์ูส้อนและเจา้หน้าทขีองมหาวทิยาลยั หากนกัศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืนไดช้อืว่ากระทําผดิวนิยั ศาสตราจารย ์รอง
ศาสตราจารย ์ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์อาจารย ์อาจารยพ์เิศษ เลขานุการคณะ หรอืเจา้หน้าททีไีดร้บัมอบหมายมอีํานาจเรยีกตวัมาตกัเตอืน 
หรอืจะแจง้ใหค้ณบดตีกัเตอืนหรอืตําหนิโทษเป็นลายลกัษณ์อกัษรกไ็ด้
   ถ้าการกระทาํผดิวนิัยนนัเป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง ใหค้ณบดนํีาเสนออธกิารบด ีโดยความเหน็ชอบของคณะ กรรมการที
ปรกึษาของสภามหาวทิยาลยั ซงึมอีํานาจกระทําการอย่างหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี
  1. ใหง้ดตรวจกระดาษคําตอบบางกระบวนวชิาหรอืทุกกระบวนวชิา และในการลงทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็นสอบตกในภาค การ
ศกึษาทถีูกลงโทษนัน และอาจหา้มลงทะเบยีนต่อไปอกี 2 ภาคการศกึษา ซงึอาจจะเป็นภาคการศกึษาปกตหิรอืภาคฤดูรอ้นกไ็ด้
   ถ้าเป็นการกระทาํผดิซํากบักรณีความผดิทไีดถู้กลงโทษมาแล้ว ใหล้งโทษในขนัทหีนักกว่าเดมิตามทเีหน็สมควร
  2. สงัลบชอืออกจากทะเบยีนนักศกึษาแลว้รายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ
 ขอ้ 10. นักศกึษาทถูีกลงโทษทางวนิยัอาจยนืคาํอุทธรณ์การลงโทษนนัต่ออธกิารบดกีไ็ด ้เมอือธกิารบดไีดร้บัคาํรอ้งอุทธรณ์แลว้ ให้
เสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณา สภามหาวทิยาลยัอาจสงัใหเ้ปลยีนแปลงแก้ไขยนืตามคาํสงัเดมิ หรอืยกเลกิคาํสงันนัเสยีกไ็ด้
 ขอ้ 11. นักศกึษาผูใ้ดถกูลบชอืออกจากทะเบยีนนักศกึษาประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาอกีใหย้นืคาํรอ้งเป็นหนังสอืต่อ คณบดแีหง่
คณะซงึผูร้อ้งถูกลงโทษ โดยมหีนังสอืรบัรองของบดิามารดา หรอืผูป้กครองและผูอ้นืซงึมหาวทิยาลยัเชอืถอืไดอ้กี 1 คน รวมเป็น 2 คน วา่
ตงัแต่ถูกลบชอืจนถงึขณะยนืคํารอ้ง ผูถู้กลบชอืไดป้ระพฤตตินเรยีบรอ้ยตลอดมา และรบัรองว่าจะสอดสอ่งดแูลใหผู้ถู้กลบชอื ประพฤตติน
อยู่ในระเบยีบและวนิยัของมหาวทิยาลยัอยา่งเคร่องครดัต่อไป เมอือธกิารบดเีหน็สมควรกใ็หเ้สนอสภามหาวทิยาลยัเพอืพจิารณา
   กรณยีนืคาํรอ้งขอเขา้เป็นนักศกึษาตามขอ้นี จะกระทาํไดต้่อเมอืพน้กําหนดเวลาไม่น้อยกวา่สองปีนับแต่วนัทมีหาวทิยาลยั สงั
ใหล้บชอืออกจากทะเบยีนนักศกึษา ถา้คราวแรกสภามหาวทิยาลยัไมใ่หร้บัเขา้เป็นนักศกึษา นกัศกึษาผูถู้กลบชืออาจยืนคาํร้องขอเข้า
เป็น นกัศกึษาอกีครงัหนึง เมอืพน้กาํหนดเวลาไม่น้อยกวา่หนึงปีนับแต่วนัลงมตขิองสภามหาวทิยาลยัในการยนืคราวแรก ถา้สภา
มหาวทิยาลยั มมีตไิมใ่หร้บัอกีเป็นครงัทสีอง ใหถ้อืว่ามหาวทิยาลยัไม่พงึปรารถนาทจีะรบัผูร้อ้งเขา้เป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยันีอกีต่อ
ไป
 ขอ้ 12. ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการตามขอ้บงัคบันี           
      ประกาศ ณ วนัท ี15 มถุินายน 2522               

                     (ศาสตราจารยป์ระภาศน์ อวยชยั) 

         นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง
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ประกาศมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

เรือง การอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาในระดบัปริญญาตรี

_____________________

   ดว้ยมหาวทิยาลยัรามคําแหง มนีโยบายขยายโอกาสทางการศกึษาแก่ชุมชนต่างๆ อยา่งกวา้งขวางและทวัถงึ 

ยงิขนึ เพอืเป็นการสนองตอบปรชัญาการศกึษาการเรยีนรูต้ลอดชวีติตลอดการเรยีนรูสู้่สงัคม จงึอนุญาตใหพ้ระภกิษุ 

สามเณรเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคําแหง ระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูรปกตไิดทุ้กคณะทงัสว่นกลางและสว่นภูมภิาค 

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตทิมีหาวทิยาลยัมกีารเปิดรบัสมคัรโดยเหน็ควรใหย้กเลกิประกาศมหาวทิยาลยั

รามคําแหง เรอืง ไม่อนุญาตใหพ้ระภกิษุสามเณรสมคัรเขา้ศกึษา ลงทะเบยีนเรยีนและเขา้สอบไล ่เมอืวนัท ี23 กนัยายน 

2542 และ กําหนดแนวปฏบิตัติ่างๆ ดงันี

   1. ใหส้งัซอืใบสมคัรประเภทสมคัรทางไปรษณยีท์งัระบบสมคัรสอบสว่นกลาง และสอบสว่นภูมภิาค โดย 

ระบุมุมซองว่า “ชุดสมคัรสาํหรบัพระภกิษุสามเณร” ซงึรายละเอยีดและกาํหนดเวลาตามประกาศมหาวทิยาลยัเรอืง

การ รบัสมคัรนักศกึษาใหม่ทงัระบบส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

   2. การสมคัรและการลงทะเบยีนเรยีนใหย้นืทางไปรษณียเ์ท่านนั ตามวธิกีาร ขนัตอน และเวลาทกีําหนด

ตาม ปฏทินิการศกึษา

   3. การเรยีนไมอ่นุญาตใหเ้ขา้รบัฟงัคาํบรรยายในหอ้งเรยีนปะปนกบัคฤหสัถ์ ชาย - หญงิ แต่มหาวทิยาลยั

จะ อํานวยความสะดวกโดยใชส้อืต่างๆ ทมีหาวทิยาลยัมบีรกิารจดัการเรยีนการสอน

   4.  ไมเ่สนอชอืใหเ้ขา้พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร เวน้แต่ไดล้าสกิขาบทจากการเป็นบรรพชติก่อน วนัซ้อม

รบัปรญิญาบตัร

   ทงันี ใหถ้อืเป็นแนวปฏบิตันิับตงัแต่วนัทปีระกาศ เป็นต้นไป

   จงึประกาศใหท้ราบทวักนั

      ประกาศ ณ วนัท ี24 มนีาคม พ.ศ. 2551

         

   

                   ( รองศาสตราจารยค์มิ   ไชยแสนสุข )

                       อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคําแหง
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ประกาศมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

เรือง  การใช้คาํนําหน้านามของพระภิกษุ สามเณร
   เพอืใหก้ารใชค้าํนําหน้านามของพระภกิษุ  สามเณร ทสีมคัรเขา้เป็นนักศกึษาใหมเ่ป็นไปตามแนวเดยีวกนั

ประกอบกบัมมีตมิหาเถรสมาคม เกยีวกบัการใชค้าํนําหน้านามของพระภกิษุ  สามเณร นนั

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  จงึกําหนดการใชค้าํนําหน้านามของพระภกิษุ  สามเณรดงันี

   1. กรณีผูส้มคัรเขา้เป็นนักศกึษาเป็นพระภกิษุ ใหใ้ชค้าํนําหน้านาม “พระ” นําหน้าชอื  ชอืสกุล

   2. กรณีผูส้มคัรเขา้เป็นนักศกึษาเป็นสามเณร     ใหใ้ชค้ํานํานาม “สามเณร” นําหน้าชอื  ชอืสกุล

   3. กรณีทพีระภกิษุมสีมณศกัด ิหรอืต่อมามสีมณศกัดสูิงขนึ หรอืมกีารลาสกิขาบทใหพ้ระภกิษุดาํเนินการ

    ขอเปลยีนคาํนําหน้านามก่อนแจง้จบการศกึษา 

    จงึประกาศใหท้ราบทวักนั

       ประกาศ  ณ  วนัท ี 22  มกราคม  พ.ศ. 2552

                    ( รองศาสตราจารยค์มิ   ไชยแสนสุข )

                                                                        อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคําแหง

ประกาศมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

เรือง  การใช้บตัรประจาํตวันักศึกษา
   เพอืเป็นการป้องกนัการกระทาํทุจรติของนักศกึษา  ดว้ยวธิกีารใชบ้ตัรประจาํตวันักศกึษาปลอม  อนัเป็น

เหตุใหเ้กดิความเสยีหายต่อราชการ มหาวทิยาลยัจงึเหน็ควรใหใ้ชบ้ตัรประจาํตวันักศกึษาควบคู่กบับตัรประจําตวั

ประชาชนหรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ  ซงึทางราชการออกให ้ในทุกครงัทเีขา้สอบหรอืขอรบัเงนิคนืจากทาง

มหาวทิยาลยั

   จงึประกาศใหท้ราบทวักนั

     ประกาศ  ณ  วนัท ี 3  มนีาคม  พ.ศ. 2540

            (รองศาสตราจารยร์งัสรรค์  แสงสขุ)

                                                                               อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง
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คาํสงัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง
ที   1675/2538

เรือง  ข้อปฏิบติัในการสอบไล่  ณ  ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค

   เพอืใหก้ารควบคุมการสอบไล่ของมหาวทิยาลยัรามคําแหง ณ ศูนย์สอบส่วนภูมภิาคดาํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  จงึกําหนด

ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่ สาํหรบันักศกึษา กรรมการควบคุมการสอบ และหวัหน้าตกึสอบ ดงันี

   1. ข้อปฏิบติัสาํหรบันักศึกษาผูเ้ข้าสอบ

    1.1 แต่งกายสภุาพเรยีบรอ้ยไม่สวมรองเทา้แตะเขา้หอ้งสอบ นักศกึษาชายต้องสอดชายเสอืไวใ้นกางเกงนกัศกึษาหญงิ

ต้องสวมกระโปรง หา้มสวมกางเกง

    1.2 ตรวจสอบวนั เวลา สถานทสีอบใหถู้กตอ้ง และต้องเขา้สอบใหต้รงตามวนั เวลา สถานทสีอบทมีหาวทิยาลยักําหนดไว้

   ก่อนเข้าห้องสอบให้ตรวจดูแถวและทีนังสอบตามรหสัประจาํตวันักศึกษาทีติดประกาศไว้หน้าห้องสอบ

    1.3 ต้องแสดงหลกัฐานบตัรประจาํตวันักศกึษา  และบตัรประจําตวัประชาชน  หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการหรอื

บตัรประจําตวัซงึทางราชการออกให ้ต่อกรรมการควบคมุการสอบทุกครงัทเีขา้สอบ นักศกึษาผูใ้ดไม่มบีตัรประจาํตวั ใหไ้ปตดิต่อ

ผูป้ระสานงานการสอบก่อนเขา้สอบ เพอืขอสําเนาหนังสอืไปแสดงต่อกรรมการคุมการสอบเฉพาะกระบวนวชิาทเีขา้สอบ

     นักศกึษาผูใ้ดไม่มบีตัรประจําตวันักศกึษา หรอืไม่มสีาํเนาหนังสอืดงักล่าว และไมม่บีตัรประจําตวัประชาชนหรอื

บตัรประจําตวัขา้ราชการ  หรอืบตัรประจําตวัซงึทางราชการออกให ้ แสดงต่อกรรมการคมุการสอบไมม่สีทิธเิขา้สอบ

    (ขอ้1.3 แกไ้ขตามคาํสงั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ท ี581/2540 เรอืงขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่(แกไ้ขเพมิเตมิ)พ.ศ.2540)

     นักศกึษาต้องนําใบเสรจ็รบัเงนิมาเป็นหลกัฐานในการเขา้สอบทุกครงั กรณีใบเสรจ็รบัเงนิสญูหาย หรอืลมืนํามา

สามารถใชส้ําเนาใบเสรจ็ทมีหาวทิยาลยัออกให ้มาใชเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้สอบไล่ นอกจากนี ยงัสามารถนําตารางสอบไล่รายบุคคล

ทพีมิพ์ตามแบบฟอรม์ของมหาวทิยาลยัมาใชเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้สอบได้ดว้ย

    1.4  เขา้หอ้งสอบทนัททีมีสีญัญานอนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบและใหน้ักศกึษานังสอบตามเกา้อทีมีรีหสันกัศกึษาของตนเอง

ตดิไว ้จะเปลยีนทนีังสอบโดยพลการไม่ได้

     ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาทีเริมต้นคาบเวลาสอบ

    1.5 นักศกึษาทมีาถงึหอ้งสอบหลงัจากการสอบไล่ไดเ้รมิตน้แลว้ไมเ่กนิ 5 นาท ีจะเขา้หอ้งสอบไดต่้อเมอืไดร้บัอนุญาต

จากหวัหน้าตกึสอบ

     ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 5 นาที จากเวลาทีเริมต้นคาบเวลาสอบ เว้นแต่ได้รบัอนุญาต

จากหวัหน้าตึกสอบ

    1.6 นักศกึษาต้องลงรายมอืชอืในบญัชรีายชอืกระบวนวชิาทเีขา้สอบใหถ้กูต้องตรงกบัชอืตนเอง

    1.7 หา้มนําตํารา เอกสร โน๊ตย่อ หรอืสตูรต่าง ๆ ตดิตวัเขา้ไปในหอ้งสอบ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็นกรณีพเิศษจาก

มหาวทิยาลยั นกัศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืน นําตํารา เอกสาร โน๊ตยอ่ หรอืสตูรตดิตวัเขา้ไปในทนีงัสอบ ถา้ตรวจพบถอืว่ามเีจตนาทุจรติในการสอบ

เป็นความผดิชดัแจ้ง จะถูกลงโทษทางวนิยันักศกึษางดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวชิาทเีขา้สอบภาคการศกึษานนั ทางทะเบยีนเรยีน

ใหถ้อืเป็นสอบตกและหา้มลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาถดัไปอกี 2 ภาคการศกึษาเป็นอยา่งน้อย 

    1.8 หา้มนําเครอืงคดิเลข กระดาษ เครอืงมอืสอืสารทุกชนิด หรอือุปกรณ์อนืทไีมจ่ําเป็นในการสอบตดิตวัเขา้หอ้งสอบ ถา้

ตรวจพบจะถกูลงโทษวนิัย งดตรวจกระดาษคาํตอบกระบวนวชิานัน และในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็นสอบตก

    1.9 อนุญาตใหน้ักศกึษานําขอ้สอบอตันยัออกจากหอ้งสอบไดห้า้มนําขอ้สอบปรนัยหรอืปรนยัผสมอตันัยออกจากหอ้งสอบ

            นักศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืนนําขอ้สอบปรนยัหรอืปรนัยผสมอตันยัออกไปจากหอ้งสอบทงัหมด หรอืบางส่วน หรอืคดัลอก

ออกไปจะตอ้งถกูลงโทษทางวนิัยงดตรวจกระดาษคาํตอบทกุกระบวนวชิาทเีขา้สอบภาคการศกึษานัน  ทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็น สอบตก

    1.10 หา้มนกัศกึษานํากระดาษคําตอบทกีรรมการควบคุมการสอบแจกใหอ้อกจากหอ้งสอบไม่ว่าจะทาํคาํตอบหรอืไมท่าํ 

จะต้องสง่คนืกรรมการควบคุมการสอบ

    



162     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560

    1.11 หา้มนักศกึษาตดิต่อพูดจาปรกึษา หรอืทําสญัญาณขณะทาํขอ้สอบและตอ้งระมดัระวงัไม่ใหน้กัศกึษาคนอนืมโีอกาส

คดัลอกคาํตอบเมอืมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการสงิใดใหย้กมอืขนึสอบถาม หรอืขอจากกรรมการควบคุมการสอบ นกัศกึษาผูใ้ดยนิยอมให้

นกัศกึษาคนอนืคดัลอกคําตอบ หรอืใหด้ถูอืวา่รว่มกนัทุจรติในการสอบจะตอ้งถูกลงโทษวนัิย  งดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวชิาที

เขา้สอบภาคการศกึษานัน  ในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็นสอบตก และหา้มลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาถดัไปอกี 2 ภาคการศกึษา

เป็นอยา่งน้อย

    1.12 เมอืตอ้งการส่งกระดาษคําตอบใหย้กมอืขนึ  กรรมการควบคมุการสอบจะไปเกบ็กระดาษคาํตอบ

    1.13 มหาวทิยาลยัจะใหส้ญัญาณก่อนหมดเวลาสอบ 5 นาท ีซงึหวัหน้าตกึสอบจะประกาศเตอืนเพอืใหนั้กศกึษาตรวจทาน

และเตรยีมส่งกระดาษคําตอบ หลงัจากหมดเวลาสอบแลว้  หา้มเขยีนคําตอบต่อไปอกี

    1.14 การสอบไล่ทุกครงันักศกึษาจะตอ้งใชก้ระดาษคาํตอบทมีหาวทิยาลยัจดัไวใ้หโ้ดยเฉพาะและเขยีนชอื นามสกุล 

รหสัประจําตวัพรอ้มชอืกระบวนวชิาลงบนหวักระดาษคําตอบส่วนกระดาษคาํถามใหเ้ขยีนชอื นามสกุล รหสัประจาํตวั ลงบนหวักระดาษ

คาํถามแผน่แรกเท่านัน

    1.15 นักศกึษาทเีป็นเจา้หน้าทตํีารวจ นําอาวุธตดิตวัมาในหอ้งสอบ ใหนํ้าไปฝากไวท้กีรรมการควบคุมการสอบ

    1.16 นักศกึษาผูใ้ดเคยถูกลงโทษฐานกระทําผดิวนิยันกัศกึษา  เกยีวกบัการสอบไล่มาแลว้  และไดก้ระทําผดิวนิยันักศกึษา

เกยีวกบัการสอบไล่อกีจะตอ้งพจิารณาเพมิโทษอกีสว่นหนึง ถ้าทจุรติในการสอบไล่ 2 ครงัขนึไป  อาจ พจิารณาลงโทษวนัิยนักศกึษาโดยลบ

ชอืออกจากทะเบยีนนกัศกึษา

                   ( 2. ขอ้ปฏบิตักิรรมการควบคุมการสอบ..........

                    3. ขอ้ปฏบิตัหิวัหน้าตกึสอบจากศนูยส์อบส่วนภูมภิาค..........

                      4.  ขอ้ปฏบิตัผิูป้ระสานงานศนูยส์อบส่วนภูมภิาคจากมหาวทิยาลยัรามคําแหง......... )

      ทงันี ตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป

         สงั ณ วนัท ี29 กนัยายน 2538

 (รองศาตราจารยร์งัสรรค ์ แสงสุข)

 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคําแหง
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คาํสงัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง
ท ี1828/2546

เรอืง ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่ (แกไ้ขเพมิเตมิ)
พ.ศ.2546

  เพอืใหก้ารควบคุมการสอบไล่ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงดาํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ยจงึเหน็ควรใหแ้กไ้ขขอ้

ปฏบิตัใินการสอบไล่ดงันี

  1. ใหย้กเลกิคาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงเรอืงขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล ่ดงัต่อไปนี

   1.1 คาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท ี684/2537 ลงวนัท ี12 พฤษภาคม 2537 เรอืง ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่  

ขอ้ 1.10

   1.2 คาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท ี1675/2538 ลงวนัท ี29 กนัยายน 2538 เรอืง ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่   

ณ ศนูยส์อบ สว่นภูมภิาค ขอ้1.7 และ ขอ้ 1.8

   1.3 คาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท ี581/2540 ลงวนัท ี24 เมษายน 2540 เรอืง ขอ้ ปฏบิตัใินการสอบไล่ 

(เพมิเตมิ) ขอ้ 2 และ ขอ้ 3

   1.4 คาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท ี340/2544 ลงวนัท ี24 กุมถาพนัธ์ 2544 เรอืง ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล ่

(แกไ้ขเพมิเตมิ) พ.ศ.2544 ทงัฉบบั

  2. ใหใ้ชข้อ้ปฏบิตัใินการสอบไล่และการสอบซ่อมของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง รวมถงึศูนยส์อบสว่นภูมภิาค

ดงัต่อไปนี

   (1) หา้มนกัศกึษานําโน้ตย่อ เอกสาร หรอืสตูรต่างๆ ตดิตวัเขา้ไปทนีังสอบ เวน้แต่ ไดร้บัอนุญาตเป็นกรณี

พเิศษจากมหาวทิยาลยั

    นักศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืนถอืวา่มเีจตนาทุจรติในการสอบ เป็นความผดิโดยชดัแจง้ ตอ้งถูกลงโทษทางวนิัย

นักศกึษา งดตรวจกระดาษคาํตอบทุกกระบวนวชิาทเีขา้สอบในภาคการศกึษานนั ในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็น

สอบตก และหา้มลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาถดัไปอกี 2 ภาคการศกึษา เป็นอย่างน้อย นักศกึษาผูใ้ดหลบหนี 

ทาํลาย หรอืพยายามทาํลายหลกัฐานทกีระทําความผดิ ตอ้งรบัโทษหนกัขนึ

   (2) หา้มนกัศกึษานํากระดาษ หรอือุปกรณ์อนืทไีมจ่าํเป็น ตดิตวัเขา้ไปในทนีงัสอบ

    นักศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืน จะต้องถกูลงโทษทางวนิยันกัศกึษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวชิานันและ

ในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็นสอบตก

    กรณีเครอืงคดิเลข ใหน้ักศกึษานําเขา้หอ้งสอบไดเ้ฉพาะกระบวนวชิาทอีาจารยผ์ูร้บัผดิชอบกระบวนวชิา

นันอนุญาตใหนํ้าเครอืงคดิเลขเขา้หอ้งสอบได ้และไดร้ะบุไวใ้นขอ้สอบ โดยตอ้งเป็นเครอืงคดิเลขทมีเีครอืงหมายของ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ซงึจดัจําหน่ายโดยสาํนกัพมิพ ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเท่านนั

   (3) กรณีตํารา หรอืเครอืงมอืสอืสารทุกชนิด ใหน้กัศกึษานําเขา้ไปทนีังสอบได ้โดยจะตอ้งปิดเครอืงมอื

สอืสาร และใสไ่วใ้นกระเป๋าหรอืถุงใหม้ดิชดิ วางไวใ้ตเ้กา้อทีนีังสอบของตนเอง เท่านนั
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    นักศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืน จะต้องถกูลงโทษทางวนิยันกัศกึษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวชิานันและ

ในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืว่าเป็นสอบตก

    หากกรรมการควบคุมการสอบพบวา่นักศกึษา นําเครอืงมอืสอืสารเขา้ไปในทนีังสอบเพอืใชใ้นการทุจรติ

ในการสอบไล่ จะถอืว่านกัศกึษากระทําการฝา่ฝืนขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่ในลกัษณะทรีา้ยแรง มหาวทิยาลยัอาจ

พจิารณาลงโทษทางวนิยันักศกึษา โดยการลบชอืออกจากทะเบยีนนกัศกึษา

   ทงันี ตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป

      สงั ณ วนัท ี11 สงิหาคม 2546

                   ( ศาสตราจารยป์ระจํา  รงัสรรค์  แสงสขุ )

                     อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคําแหง
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ใบคาํร้องมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

              วนัท.ี.........เดอืน.............................พทุธศกัราช....................

เรอืง.......................................................................................

เรยีน......................................................................................

   ขา้พเจา้............................................................................รหสัประจาํตวั..............................................

อยูบ่า้นเลขท.ี....................ถนน.......................................................ตาํบล.................................................................

อําเภอ.............................................จงัหวดั............................................โทรศพัท.์....................................................

   ดว้ย....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

   เพราะฉะนนั.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

 

        

       ขอแสดงความนบัถอือย่างสงู

             (ลงชอื)...........................................................

ความเหน็ของเจ้าหน้าที คาํสงั

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

 



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560     167



168     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560

                     แบบ มร.ศ. 10

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
แบบขออนุมติัย้ายศนูยส์อบของนักศึกษาส่วนภมิูภาค

เรยีน ผูอ้ํานวยการ สวป. .............................................................................

  ขา้พเจา้ [   ] นาย  [   ] นาง  [   ] น.ส.......................................................................................

รหสัประจาํตวั..................................................................................ทอียู่ บา้นเลขท.ี.............................

หมู.่..............ถนน..................................ตาํบล......................................อําเภอ.....................................

จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท(์บา้น).................................

/โทรศพัท(์มอืถอื).....................................

  ขอยา้ยศูนยส์อบจากศูนยส์อบจงัหวดั..........................................................................................

ไปสอบทศีนูยส์อบจงัหวดั.....................................................................................................................

ภาค.............ปีการศกึษา.........................พรอ้มนีไดแ้นบสาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีนมาดว้ย

  จงึเรยีนมาเพอืขออนุมตัยิา้ยศูนยส์อบดงักล่าว

                                                ลงชอืนกัศกึษา ..........................................................

                               (.......................................................) 

                                                         รหสัประจาํตวันักศกึษา................................................

                                                         วนัท.ี................เดอืน........................พ.ศ....................

.

ส่งแบบคาํขออนุมตัยิา้ยศูนยส์อบ  ทางไปรษณียท์ ีฝา่ยจดัสอบ อาคาร สวป. ชนั 6 ม.รามคําแหง 

เขตบางกะปิ  กทม. 10240 หรอื โทรสาร. (Fax) 0-2310-8625

**************************************************************************
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หนังสือมอบอาํนาจ
  

   ขา้พเจา้ (ชือ - สกุล) ....................................................................รหสัประจาํตวั.....................................................

     ทีอยูปั่จจุบนัเลขที......................หมู่ที......ตรอก/ซอย.......................................ตาํบล/แขวง..................................................

     อาํเภอ/เขต........................................จงัหวดั......................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์..............................

   ขอมอบหมายอาํนาจให้............................................................................................................................................

     ตาํแหน่ง.....................................ฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สํานกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

     ในการดาํเนินการบอกเลิกกระบวนวิชา และขอรับเงินคืน จาํนวน...............บาท (..............................................................)

     แทนขา้พเจา้ และการใดทีรับมอบอาํนาจไดก้ระทาํการไปใหถ้ือวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเอง

   พร้อมนี ขา้พเจา้ไดม้อบ สําเนาบัตรประจาํตวันักศึกษาซึงรับรองสําเนาถูกต้องและใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน

     ตน้ฉบบั ภาค............../.........................มาพร้อมนี

       

             (ลงนาม)............................................................ผูม้อบอาํนาจ

                           (.........................................................)

             (ลงนาม)...........................................................พยานผูม้อบอาํนาจ

                           (.........................................................)

             (ลงนาม)...........................................................ผูรั้บมอบอาํนาจ

                           (.........................................................)

             (ลงนาม)...........................................................พยานผูร้ับมอบอาํนาจ

                          (.........................................................)

    

    

    

     หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนเรียน

     ตู้ ปณ.1028 ปณฝ.รามคําแหง

     กรุงเทพฯ 10241

     โทร. 02-3108616
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แบบใบคาํร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีพิเศษ

สาํหรบันักศึกษาส่วนภมิูภาค

เรียน ผูอ้าํนวยการ สวป.      

  ขา้พเจา้ (นาย , นาง , น.ส.)….……………………………………รหสัประจาํตวั………….………….…….................……

ศูนยส์อบจงัหวดั………..………...................ทอียูป่จัจุบนัเลขท…ี…….................หมู่ท…ี.......ถนน………..............…................

ตําบล/แขวง…..…………………...……........อําเภอ/เขต….……......…................จงัหวดั...........…..............……..……………....  

รหสัไปรษณยี์……………..................….…..โทร……….…………………............

  ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะขอบอกเลกิกระบวนวชิาทลีงทะเบยีนเรยีนในภาค…..............ปีการศกึษา……...…....เพราะได้

ลงทะเบยีนเรยีนซาํไวซ้งึสอบผา่นแลว้ในภาค….....ปีการศกึษา……...…ดงักระบวนวชิาต่อไปนี (1)………........……..……..........

(2)……........….…...…(3)……….......……..……(4)………........……..……(5)………........……..……(6)………........……..……

  

  จงึเรยีนมาเพอืโปรดพจิารณาดาํเนินการ 

                    ขอแสดงความนับถอื

                        (ลงชอื)

                วนัท…ี…….เดอืน………………พ.ศ…………..

ความเหน็ของเจ้าหน้าที สวป. และคาํสงั

(1) เรียน  ผวป.

     ฝท.ไดต้รวจสอบผลการศกึษา

ภาค….....ปีการศกึษา……...…ปรากฎผลดงันี

กระบวนวชิา           เกรด                ผูต้รวจสอบ            

............................    .........................  .......................................

............................    .........................  .......................................

............................    .........................  ......................................                

     จงึเหน็ควรใหบ้อกเลกิกระบวนวชิาดงักล่าวได้

รวม..............หน่วยกติ    จํานวน..........................................บาท

ค่าธรรมเนียมการสอบ     จาํนวน..........................................บาท

                                รวม...............................................บาท

     (ลงชอื).............................................................เจ้าหน้าท ีฝท.

ให้นักศึกษาแนบและส่งเอกสารดงันี                                                      

1. ใบคํารอ้ง (ม.ร.50/1) กรอกขอ้ความทดีา้นหน้าและดา้นหลงั                                              

2. สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิภาคทสีอบผ่าน 1 ฉบบั                                                    

3. ใบเสรจ็รบัเงนิภาคทลีงซาํไว(้ฉบบัจรงิ) พรอ้มสาํเนา 1 ฉบบั                                        

4. สาํเนาบตัรประจําตวันักศกึษา รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 1 ฉบบั                  

5. ซองจดหมายตดิสแตมป์ 3 บาท เขยีนทอียู่ จ่าหน้าซองถงึผูร้บัให้

   ชดัเจน

6. นําเอกสาร ขอ้ 1-5 ใส่ซองส่งไปยงัหวัหน้าหน่วยตรวจสอบและ

    แกไ้ขขอ้มูลลงทะเบยีนเรยีน ฝา่ยจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรยีน 

    อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชนั 1 มหาวทิยาลยัรามคําแหง หวัหมาก 

    บางกะปิ กทม. 10241

หมายเหตุ หากทา่นสง่เอกสารไมค่รบถว้นจะไม่สามารถดาํเนินการได้

(2)  เรียน  ผวป.

เพอืโปรดพจิารณาอนุมตัคินืเงนิ ดงันี

1. ค่าหน่วยกติจํานวน...….หน่วยกติ เป็นเงนิ…..….........บาท

2. ค่าธรรมเนียมการสอบ               เป็นเงนิ…..….........บาท

                                                  รวม…..….........บาท

                 (....................................................)

            หวัหน้าฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรยีน

(3)  คาํสงั 

อนุมตัคินืเงนิจาํนวน………………………............………บาท                     

(...........................................................................................)          

นายทะเบยีน

สํานักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล

** การบอกเลิก-เพิมกระบวนวิชาให้ดาํเนินการเสรจ็สินก่อนการสอบในภาคเรียนนันๆ อย่างน้อย  2 สปัดาห์ **
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หนังสือมอบอาํนาจ
  

   ขา้พเจา้ (ชือ - สกุล) ....................................................................รหสัประจาํตวั.....................................................

     ทีอยูปั่จจุบนัเลขที......................หมู่ที......ตรอก/ซอย.......................................ตาํบล/แขวง..................................................

     อาํเภอ/เขต........................................จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์..............................

   ขอมอบหมายอาํนาจให.้...........................................................................................................................................

     ตาํแหน่ง.....................................ฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สาํนกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

     ในการดาํเนินการบอกเลิกกระบวนวิชา และขอรับเงินคืน จาํนวน...............บาท (..............................................................)

     แทนขา้พเจา้ และการใดทีรับมอบอาํนาจไดก้ระทาํการไปให้ถือว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเอง

   พร้อมนี ขา้พเจา้ไดม้อบ สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาซึงรับรองสําเนาถูกต้องและใบเสร็จรับเงนิลงทะเบยีนเรียน

     ตน้ฉบบั ภาค............../.........................มาพร้อมนี

       

             (ลงนาม)............................................................ผูม้อบอาํนาจ

                           (.........................................................)

             (ลงนาม)...........................................................พยานผูม้อบอาํนาจ

                           (.........................................................)

             (ลงนาม)...........................................................ผูร้ับมอบอาํนาจ

                           (.........................................................)

             (ลงนาม)...........................................................พยานผูรั้บมอบอาํนาจ

                          (.........................................................)

     โปรดระบุ สาขาทีทาํการไปรษณียที์ตอ้งการรับเงิน

     รับไปรษณียธ์นาณติั ทีทาํการไปรษณีย.์.................

     รหสัไปรษณีย.์...........................

     หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนเรียน

     ตู้ ปณ.1028 ปณฝ.รามคาํแหง

     กรุงเทพฯ 10241

     โทร. 02-3108616
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     แบบแจ้งทําบัตรประจําตวันักศึกษา แบบ MASTER CARD

             (ขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา - ส่วนภูมิภาค)

    กรณบีตัรฯ ชํารุด สูญหาย เปลยีนคํานําหน้านาม ชือ-สกลุ แก้ไขบตัรฯ ผดิ

 ชือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)...........................................................................................

 ชือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)......................................................................................

 เลขท ีบตัรประจําตวัประชาชน/Passport   

 วนั/เดอืน/ปีเกดิ                              สญัชาต.ิ......................................................

 ทอียู่ปจัจบุนั (ทตีดิต่อได)้ เลขท.ี...........................หมู่ท.ี....................ถนน...........................................................

 ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...............................................................................

 จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท.์.........................................

 ศนูยส์อบจงัหวดั................................... 
                                                                           

     รหสัประจาํตวันักศึกษา   

 ขอทําบตัรประจาํตวันักศกึษา ดงันี 

    บตัรฯ ชาํรุด (แนบบตัรเดมิ, ค่าธรรมธนาณัต ิ100 บาท สงัจ่ายมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปณ.รามคาํแหง)
    บตัรสญูหาย (แนบใบแจง้ความ, คา่ธรรมธนาณตั ิ100 บาท สงัจา่ยมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปณ.รามคาํแหง)
    เปลยีน (แนบสาํเนาการเปลยีน, คา่ธรรมธนาณตั ิ100 บาท สงัจา่ยมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปณ.รามคาํแหง)
       คาํนําหน้านาม เดมิ....................................................................................................................
       ชอื เดมิ.......................................................................................................................................
       สกุล เดมิ....................................................................................................................................
       คาํนําหน้านามใหม่ (ภาษาไทย)..................................................................................................
        ชอื-สกลุ ใหม ่(ภาษาไทย).....................................................................................................
        ชอื-สกลุ ใหม ่(ภาษาองักฤษ).................................................................................................
       แกไ้ขบตัรฯ ผดิ (แนบบตัรเดมิทผีดิ ไมต่อ้งชาํระคา่ธรรมเนยีม)
        ขอ้ความทผีดิ ........................................... ขอแกไ้ขเป็น ......................................................
 เอกสารแนบประกอบการทาํบตัรประจาํตวันักศึกษา

       สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ฉบบั หรอื
       สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ และสาํเนาทะเบยีนบา้น อยา่งละ 1 ฉบบั หรอื
       สาํเนาใบสทุธ ิและสาํเนาทะเบยีนบา้น อยา่งละ 1 ฉบบั   
 นักศกึษาสว่นภูมภิาครบับตัรฯ ท ีธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา.................................................รหสัสาขา SCB................  
 (สาขาตามทกีาํหนดไวด้า้นล่าง) นักศกึษาส่วนกลางรบับตัรฯ ทธีนาคารไทยพาณิยชม์หาวทิยาลยัรามคําแหงไม่สามารถ
 เลอืกไดไ้ดต้ามตอ้งการ 
 นักศกึษาตอ้งซอืซองตดิแสตมป์พรอ้มจ่าหน้าซอง โดยการเขยีนชอื-สกุล และทอียู่ของนักศกึษาเอง ใหถู้กตอ้ง ชดัเจน
  สอดใสซ่องมาพรอ้มเอกสารการขอทาํบตัรประจําตวันักศกึษาขา้งต้น เพอืงานบตัรประจําตวันกัศกึษา จะไดเ้เจง้กลบัไป
 ใหน้กัศกึษาทราบถงึกําหนดการรบัประจาํตวันักศกึษา จ่าหน้าซอง ส่งที ฝ่ายทะเบียนประวติันักศึกษา อาคาร สวป.
 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ 10240  

   .............................................       ...............................................................   
    นักศกึษา (......./......./.......)         เจา้หน้าทตีรวจหลกัฐาน (......./......./.......)  

ตดิรปูสี

2”

ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน
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แบบยืนคาํขอย้ายคณะ  หรือเปลียนสาขาวิชา

สาํนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

สาํหรบันักศึกษาส่วนภมิูภาค ภาค .......... ปีการศึกษา ......................                                                           

CODE คณะและสาขาวิชาทีจะย้ายเข้า

  วนัที ....... เดือน ..................... พ.ศ .............

รหสัประจาํตวันักศึกษา
        

เรยีน ผูอ้ํานวยการสวป.

 ชอื ...................................................................นามสกุล ............................................คณะ ...........................................

สาขาวชิาเดมิ......................................ทอียู่ปจัจบุนัเลขท ี................... ถนน ............................ตําบล/แขวง...................................

อําเภอ/เขต ....................................................จงัหวดั .......................................... โทรศพัท ์...........................................................

                ขา้พเจา้ได้ลงทะเบยีนเรยีนมาแลว้อย่างน้อย 2 ภาคเรยีนปกตจิรงิ ณ ศูนยส์อบจงัหวดั ..............................................

 มีความประสงคจ์ะขอ

     ยา้ยคณะ                                  เปลยีนสาขาวชิา

จากคณะ.....................................................ไปคณะ..................................................สาขาวชิา.................................................................

ไดแ้นบ สาํเนาบตัรประจําตวันกัศกึษา สาํเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสุด และคา่ธรรมเนียมการขอยา้ยคณะหรอืเปลยีน

สาขาวชิา เป็นไปรษณียธ์นาณัต ิจํานวน 200.-บาท ( กรณีพเิศษ 500.-บาท)

................................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ  1. )  คณะและสาขาวชิา ทขีอยา้ยไดเ้ฉพาะคณะทมีหาวทิยาลยักําหนดคอื

    นิตศิาสตร ์    สาขาวชิานิตศิาสตร์    CODE  0100

    บรหิารธุรกจิ    สาขาวชิาการบรหิารทวัไป   CODE  0201

    รฐัศาสตร์    สาขาวชิาบรหิารรฐักจิ    CODE  0601

                  สอืสารมวลชน   สาขาวชิาสอืสารมวลชน    CODE  5400

  

   2. )  วธิดีาํเนินการยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิา

    1.  ขอรบัแบบการขอยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิา (ม.ร. 41 ) ไดท้สีาขาวทิยบรกิารทุกแห่งหรอืจดหมายถงึ

หวัหน้าฝา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชนั2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พรอ้มแนบ

ซองเปล่าปิดตราไปรษณยีากร จ่าหน้าชอื ทอียู่ของตนเอง

    2.  กรอกขอ้ความในแบบ ม.ร.41 ใหค้รบถ้วนและชดัเจน สง่ไปยงัสถานททีรีะบุไวใ้นขอ้ 1 พรอ้มแนบเอกสารดงัต่อไปนี

      2.1  สาํเนาบตัรประจาํตวันักศกึษา

     2.2  สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิแสดงหลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีนในภาคปจัจุบนั

     2.3  คา่ธรรมเนียมการขอยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิาชาํระเป็นธนาณัต ิจํานวน 200.-บาท

            ( กรณีพเิศษ 500.-บาท ) สงัจ่ายมหาวทิยาลยัรามคําแหง ปท. รามคําแหง

     2.4  ซองเปล่าปิดตราไปรษณียากร จ่าหน้าชอื ทอียูข่องตนเอง

ฝา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา                             FM สวป. 15 -1 -10

วนัทบีงัคบัใช ้ 25  มนีาคม  2556                           ฉบบัท ี1

1-1
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คาํร้องแจ้งจบหลกัสูตรนักศึกษาส่วนภมิูภาค

คณะ...........................................

                 วนัท.ี......เดอืน........................พ.ศ..................

เรอืง  แจง้จบครบหลกัสตูร

เรยีน คณบดคีณะ.................................

 

  ขา้พเจา้........................................................................รหสัประจําตวั.............................................

       (เขยีนคาํนําหน้านาม ชอื - สกุล ตวับรรจง มยีศใหเ้ขยีนยศเตม็)

ทอียู่ทตีดิต่อไดส้ะดวก บา้นเลขท.ี.................หมู่............................ถนน...................................ตาํบล........................

อําเภอ....................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์....................................

โทรศพัท.์.........................................................

  ดว้ยขา้พเจา้ศกึษาในคณะ...............................................................สาขาวชิา................................................

สอบไล่ไดค้รบหลกัสตูรชนัปรญิญาตรใีนภาค...........................ปีการศกึษา.............................ขอใหค้ณะฯ ดาํเนินการ

เสนอรายชอืเพอืสภามหาวทิยาลยัอนุมตัติ่อไป

                          ขอแสดงความนบัถอื

                                                                               (ลงชอื)....................................................นักศกึษา

หลกัฐานประกอบคาํร้อง

1.  สําเนาบตัรประจําตวันักศกึษา

2.  สําเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีน 3 ภาคสดุทา้ยระบุ  

 ศนูยส์อบ (ภาคทจีบและภาคก่อนทจีะจบการศกึษา)

3.  รปูถ่าย ขนาด 2 นิว จํานวน 1   รูป

4.  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน

5.  สําเนาเปลยีนชอื - สกุล, ยศ (ถา้ม)ี ตอ้งดําเนินการ

 เปลยีนใหเ้รยีบรอ้ยก่อนค่อยยนืคาํรอ้งแจง้จบ  

6.  สําหรบันกัศกึษาคณะนิตศิาสตร ์ ขอใหส่้งซอจดหมาย 

 จ่าหน้าซองถงึตนเอง พรอ้มตดิแสตมป์ เพอืจะไดแ้จง้ 

 ผลการขอจบหลกัสตูรฯ ใหท้ราบ

7.  ค่าขนึทะเบยีนปรญิญา เป็นธนาณตั ิ1,200 บาท

     (คา่ขนึทะเบยีนปรญิญา 1,000 บาท, คา่ใบรบัรองสภาฯ 

      100 บาท, คา่หนังสอืรบัรองผลการศกึษา 100 บาท)

8.  สําเนาขอ้มูลภาวะการมงีานทําของบณัฑติจาก 

 www.ru.ac.th  

    ส่งคณะทีนักศึกษาสงักดั

นักศึกษาโปรดระบุสถานภาพการศึกษา

 (   )  จบปกติ

 (   )  8 ปีสมคัรใหม่ / หมดสภาพ

 (   )  PRE-DEGREE

 (   )  ปรญิญาท ี2 (ปรญิญาแรกจาก ม.รามคําแหง)

 (   )  เทยีบโอนอนุปรญิญาจาก ม.รามคาํแหง

 (   )  เทยีบโอนอนุปรญิญาต่างสถาบนั

 (   )  เทยีบโอนปรญิญาตรตี่างสถาบนั

 (   )  โอน 2 สทิธิ

     (   )  นายรอ้ยตํารวจ

     (   )   รอคาํสงัแต่งตงัยศ “ ว่าทรีอ้ยตร ี” 
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แบบยืนคําขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

                          ขอใชสิ้ทธิสอบภาค..................../..............

ไม่ขอใชสิ้ทธิสอบภาค................/.............

เรียน ผูอ้าํนวยการ สวป.

   ขา้พเจา้...............................................................รหสันกัศึกษาทีตอ้งการลาออก.................................................

    นกัศึกษา PRE - DEGREE 
    นกัศึกษาคณะ................................................

ทีอยูปั่จจุบนัเลขที.................................ถนน..........................................................ตาํบล...........................................................

อาํเภอ..................................................จงัหวดั.......................................................โทรศพัท.์.....................................................

   มีความประสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนกัศึกษา เพราะ :-

    เพือสมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่

    เป็นนกัศึกษาซาํซอ้น 2 คณะหรือ 2 สาขาวิชา

    อืน ๆ (ระบุ)....................................................

   พร้อมนีไดแ้นบสาํเนาบตัรประจาํตวันกัศึกษาทีตอ้งการลาออกมาดว้ยแลว้

      จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมติั

                        ขอแสดงความนบัถือ

               ลงชือ....................................................................นกัศึกษา

               วนัที................เดือน..........................พ.ศ...........................

ความเห็นของเจา้หนา้ที คาํสัง

เสนอ ผวป. (ผา่น หฝป.)

  โปรดอนุญาตและจะไดแ้จง้ฝ่ายกบัคณะที

เกียวขอ้งทราบต่อไป

(.......................................................)

หวัหนา้งานตรวจสอบสถานภาพ

และปรับฐานขอ้มูลนกัศึกษา

อนุญาต

  ฝ่ายทะเบียนประวติันกัศึกษา      1-1               FM สวป. 15-1-1

  วนัทีบงัคบัใช ้ 11 พฤษภาคม 2559                   ฉบบัที 3
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“สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ”

หลกัสูตรทีเปิดสอน ระดบัปรญิญาตร ีไดแ้ก่ 

 1. หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์

 2. หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (สาขาวชิาการจดัการ) คณะบรหิารธุรกจิ

 3. หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ (กลุ่มวชิาเอกบรหิารรฐักจิ) คณะรฐัศาสตร์

  คณุสมบติัของผู้สมคัร : คา่ธรรมเนียมการศกึษาและรายละเอยีดอนืๆ : ดรูายละเอยีดจาก www.ru.ac.th/oasc

การสมคัรและลงทะเบียน : ใช้ระบบ on-line ทางอินเทอรเ์น็ต ทาง www.ru.ac.th/oasc

ศนูยส์อบมหาวิทยาลยัรามคาํแหงในต่างประเทศ

  มหาวทิยาลยัไดจ้ดัศูนยส์อบสําหรบันักศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหงในต่างประเทศ เพอือํานวยความสะดวก  

ในการเลอืกสถานทสีอบของนกัศกึษา ดาํเนนิการจดัสอบ ณ สถานเอกอคัรราชทตูไทย หรอืสถานกงศุลใหญใ่นประเทศตา่งๆ    

รวม 41 แห่ง ใน 32 ประเทศ ดงัต่อไปนี 

1.  ประเทศแคนาดา ณ กรุงออตตาวา 

 และนครแวนคเูวอร์

2.  ประเทศสหรฐัอเมริกา ณ กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี

 นครนิวยอรก์ นครลอสแอนเจลสิ และนครชคิาโก

3.  ราชอาณาจกัรรฐัเบลเยียม ณ กรงุบรสัเซลส ์

4.  สาธารณรฐัฝรงัเศส ณ กรุงปารสี

5.  สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ณ กรุงเบอรล์นิ

     และนครแฟรงก์เฟิรต์

6.  สาธารณรฐัอิตาลี ณ กรงุโรม

7.  ราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนด ์ ณ กรุงเฮก

8.  สาธารณรฐัโปแลนด ์ณ กรุงวอรซ์อ  

9.  ราชอาณาจกัรสเปน ณ กรุงมาดรดิ  

10. สมาพนัธรฐัสวิส ณ กรงุเบริน์ 

11. สาธารณรฐัออสเตรีย ณ กรุงเวยีนนา

12. สหราชอาณาจกัร ณ กรุงลอนดอน

13. ราชอาณาจกัรเดนมารก์ ณ กรงุโคเปนเฮเกน

14. สาธารณรฐัไอซ์แลนด ์ณ กรุงเรคยาวกิ

15. สาธารณรฐัฟินแลนด ์ณ กรุงเฮลซงิกิ

16. ราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์ณ กรงุออสโล

17. ราชอาณาจกัรสวีเดน ณ กรุงสตอกโฮลม์

18. รฐักาตาร ์ณ กรุงโดฮา

19. ราชอาณาจกัรบาห์เรน ณ กรุงมานามา

20. สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ ณ นครดไูบ

21. รฐัสุลต่านโอมาน ณ กรุงมสักตั

22. เครือรฐัออสเตรเลีย ณ กรุงเเคนเบอรร์า และ

      นครซดินีย์

23. ประเทศนิวซีแลนด ์ณ กรุงเวลลงิตนั

24. ประเทศญีปุ่ น ณ กรุงโตเกยีว และนครโอซากา

25. สาธารณรฐัเกาหลีใต้ ณ กรุงโซล

26. สาธารณรฐัประชาชนจีน ณ กรงุปกักงิ  

  นครกวา่งโจว และนครเซยีเหมนิ

27. ราชอาณาจกัรกมัพชูา ณ กรุงพนมเปญ

28. ประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์

29. ประเทศสิงคโปร์

30. สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงโฮจมินิห์

31. สาธารณรฐัอินเดีย ณ กรุงนิวเดล ี

32. สาธารณรฐัอินโดนีเซีย ณ กรงุจาการ์ตา

สาํหรบัศนูยส์อบทีประเทศไทย 

จดัสอบที มหาวิทยาลยัรามคาํแหง กรงุเทพฯ 

ติดต่อสอบถามได้ที :
  สาํนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชนั 1 

  มหาลยัวิทยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ  กรงุเทพ ฯ 10240 

  โทร : (02) 310-8196-7, (02) 310-8664-5  โทรสาร : (02) 310-8198

  e-mail : oasc@ru.ac.th  Website : www.ru.ac.th/oasc
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  สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ ให้บริการจําหน่ายตําราเรียน 

อุปกรณ์การศกึษา เสอืตราสญัลกัษณ์พ่อขุนฯ และใหบ้รกิารชุดครยุปรญิญา

ตาํราเรียน
  จาํหน่ายตําราเรยีนคู่มอื ตําราอ่านประกอบของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงทุกชนัปีรวมทงัหนังสอื POCKET BOOK 

วรรณกรรมหลากหลายประเภท จากสาํนักพมิพต์่างๆ

อปุกรณ์การศึกษา
  จําหน่ายสมุดจดคําบรรยาย สายเข็มขดั หัวเขม็ขดั เข็มกลดัเสอื เขม็ติดปกเสือ เสอืและกระโปรงนักศึกษา

เสือกีฬาต่าง ๆ เสือแจ๊คเก็ต เสือสุพรรณิการ์ ดินสอ ปกพลาสติกใส่ตํารา รวมทังเครืองหมายนักศึกษาวิชาทหาร          

สมดุลงทะเบยีน (ม.ร.36) และสมดุแถบรหสักระบวนวชิา (ม.ร.37) ฯลฯ

กาํหนดเวลาการจาํหน่าย
  บรกิารดว้ยระบบคอมพวิเตอรท์ทีนัสมยั ทอีาคารสํานกัพมิพ ์(RPB) ชนั 3

   วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (ไมพ่กัเทยีง)

   วนัเสาร ์- วนัอาทติย ์เวลา 09.00 น. - 15.00 น. (ไม่พกัเทยีง)

   ช่วงเปิดภาคเรียนที 1 และภาคเรียนที 2 เปิด 08.00 - 17.00 น. จาํนวน 10 วนัทาํการ (ไม่พกัเทียง)

การให้บริการตาํราเรียนและอปุกรณ์การศึกษา มี 3 ช่องทาง ดงันี
 1. ซือโดยตรงทีชนั 3 อาคารสาํนกัพมิพ ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง (หวัหมาก) มตีําราไวบ้รกิารทุกชนัปี และทชีนั 1 

อาคารพระมาส (PRB) วทิยาเขตบางนา (ใหบ้รกิารเฉพาะตําราชนัปีท ี1 เท่านัน)

 2. ซือทางไปรษณีย์ โดยสังจ่าย ธนาณัติในนาม ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์ ปณ. รามคําแหง 10241                       

และจ่าหน้าซองถงึ ผูอ้ํานวยการสํานกัพมิพ ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

 3. ซือทางอินเทอรเ์น็ต เข้าเวบ็ไซต์ www.rupress.ru.ac.th เพอืตรวจสอบรายชอืวชิา ราคา หมายเลขการ

พมิพ ์คา่จดัสง่ สถานะว่ามจีาํหน่าย พรอ้มจดัสง่หรอืตําราหมด 

 การสงัซอืตาํราทางอนิเทอร์เน็ต ชาํระเงนิ  ได ้2 วธิ ีคอื

  3.1 ชําระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ ชือบัญชี สํานักพิมพ์ ม.ร.

เลขทีบัญชี 156-209809-3 สาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง พร้อมทงัส่งหลกัฐานการชําระเงนิให้สํานักพมิพ์ ได้ท ี         

เบอรแ์ฟกส ์02-310-8757-59 ต่อ 1302 ส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์rupress@ru.ac.th 

  3.2 ชาํระเงนิโดยการสง่เงนิทางธนาณตัธิรรมดาและทางธนาณัตอิอนไลน์  

กรณีส่งธนาณัติออนไลน์ โปรดโทรแจ้งรายละเอียดได้ที คณุกนกพร หรือ คณุยุพมาตร์

โทร. 02-310-8758-59 ต่อ 1302

 

 

ตาํราเรียนและอปุกรณ์การศึกษา

กรณีมีข้อสงสยั โปรดตดิต่อสอบถามไดท้ี

        งานประชาสมัพนัธ ์สาํนักพมิพ ์ม.ร. โทร. 02-310-8757-59 ต่อ 1101, 1103

        ฝา่ยขาย สํานกัพมิพ ์ม.ร. โทร. 02-310-8755

       แฟกส ์โทร. 02-310-8755-59 ต่อ 1302


