
สารอธิการบดี

เนืองในโอกาสรบัสมคัรนักศึกษาใหม่  ระดบัปริญญาตรี

ปีการศึกษา ๒๕๖๑
   

   ในนามของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ขอตอ้นรบันกัศกึษาใหมข่องมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปีการศกึษา ๒๕๖๑ 

ทุกคน ดว้ยความยนิดยีงิ นักศกึษาทุกคนจงภาคภูมใิจทไีดม้โีอกาสเขา้ศกึษาเล่าเรยีน ณ สถาบนัอนัทรงเกยีรตแิหง่นี

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเป็นสถาบนัการศกึษาของรฐั จดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมจีดุมุง่หมายใหเ้ป็นสถาบนัการศกึษาแบบ “ตลาดวชิา” มปีรชัญาการดําเนินงานเน้นการเปิดโอกาส

และใหค้วามเสมอภาคทางการศกึษาแก่ปวงชนชาวไทย

   เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง คอื มหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิา

   อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัรามคําแหง คอื ผลติบณัฑติใหม้คีวามรูคู้คุ่ณธรรม 

   มหาวทิยาลยัจดัการศกึษาโดยมจุีดยนืและภารกจิทงัระดบัทอ้งถนิ ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิยดึหลกั

การบรกิารวชิาการทสีอดคลอ้งกบัสงัคม มคุีณภาพมาตรฐานสงู และมคีวามเป็นสากล มหาวทิยาลยัไดก่้อตงัมาครบ 

๔๖ ปี และกาํลงักา้วยา่งสู่ปีท ี ๔๗ ไดใ้หโ้อกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาอยา่งกวา้งไกล จดัการเรยีนการ

สอนครบทกุระดบั ทงัระดบัปรญิญาตร ี ปรญิญาโท ปรญิญาเอก หลกัสตูรนานาชาต ิ และหลกัสตูรโครงการพเิศษ 

หลกัสูตรทุกระดบัของมหาวทิยาลยัมกีารควบคมุคุณภาพและมาตรฐาน มกีารจดัระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา 

ซงึสามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นทยีอมรบัในระดบัสากล 

   ในการขยายโอกาสทางการศกึษาสูภ่มูภิาค มหาวทิยาลยัรามคาํแหงไดเ้รมิจดัตงัสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ

ส่วนภมูภิาคขนึในปี ๒๕๓๘ ต่อมาไดข้ยายเพมิขนึตามความตอ้งการของทอ้งถนิ ปจัจุบนัไดจ้ดัตงัขนึแลว้ใน ๒๓ 

จงัหวดัทวัประเทศ นอกจากนี ยงัไดอ้าํนวยความสะดวกแก่นกัศกึษาในภมูภิาคในการสอบ โดยจดัศนูยส์อบสว่นภูมภิาค

สําหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีขนึทวัประเทศ จาํนวน ๓๙ จงัหวดั 

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจดัการศกึษาแบบไรพ้รมแดน ไม่วา่จะอยูเ่เหง่หนใดกส็ามารถเรยีนกบัรามคาํแหงได ้

มหาวทิยาลยัไดข้ยายการเรยีนการสอนสูต่า่งประเทศสาํหรบัชาวไทยในตา่งประเทศทปีระสงคจ์ะเรยีนต่อระดบัอดุมศกึษา   

จํานวน ๓๒ ประเทศ และจดัใหม้ศีูนยส์อบ ๔๑ แห่งในประเทศเหล่านัน ทงันี ได้รบัความร่วมมอือย่างดยีงิจาก

กระทรวงการตา่งประเทศ สถานเอกอคัรราชฑตู และสถานกงสลุใหญใ่นตา่งประเทศ ซงึไดใ้หค้วามอนุเคราะหส์ถานทสีอบ

และดาํเนินการจดัสอบให ้ซงึไดม้ชีาวไทยในต่างประเทศสนใจเรยีนเป็นจาํนวนมากและสาํเรจ็การศกึษาหลายรุ่นเเลว้ 

   ปจัจุบนั มหาวทิยาลยัประกอบดว้ยคณะต่าง ๆ ๑๔ คณะ และบณัฑติวทิยาลยั ซงึผูส้มคัรสามารถเลอืก

เรยีนสาขาวชิาทสีนใจในคณะต่างๆ ได ้และหากประสงคจ์ะยา้ยสาขาวชิาในภายหลงักส็ามารถทาํได ้นอกจากน ียงัเปิด

โอกาสใหผู้ท้มีวีฒุกิารศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้สมคัรเรยีนแบบรายกระบวนวชิา ซงึเป็นการเลอืกเรยีนกระบวนวชิาตา่งๆ 

ทีมหาวิทยาลัยเปิดสอนเป็นรายกระบวนวิชาโดยผู้เรียนสามารถนําจํานวนหน่วยกิตทีได้รบัไปเทียบโอนเป็น

หน่วยกติสะสมเมอืสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงได ้



   ขอใหผู้ส้มคัรศกึษารายละเอยีดของหลกัสูตรทปีระสงคจ์ะสมคัรเขา้ศกึษาจากระเบยีบการสมคัรเขา้ศกึษา

ในระดบัปรญิญาตรฉีบบันี จะสมคัรดว้ยตนเอง หรอืสมคัรทางไปรษณีย ์ หรอืสมคัรทางอนิเทอรเ์น็ต กใ็หน้กัศกึษา

ดาํเนินการตามทกีาํหนดไวใ้นคูม่อื โดยนกัศกึษาจะตอ้งปฏบิตัติามขนัตอนและขอ้ปฏบิตัใินการสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่

ใหค้รบถว้น การรบัสมคัรทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงส่วนกลางนันไดจ้ดัระบบรบัสมคัรแบบ Super Service ซงึเป็น

ระบบทสีะดวกและรวดเรว็ใชเ้วลาเพยีงไมก่นีาที

   เมอืสมคัรเสรจ็สนิทุกขนัตอนเเลว้ ทกุคนกจ็ะไดช้อืวา่เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ขอใหน้กัศกึษา

ตงัใจศกึษาเล่าเรยีน ศกึษาขอ้มลูบรกิารต่างๆ ทมีหาวทิยาลยัจดัให ้ รวมทงัตดิตามขา่วสารขอ้มูลของมหาวทิยาลยั

จากสอืต่างๆ อยา่งต่อเนือง ใหม้คีวามรบัผดิชอบ มคีวามเพยีรพยายาม ประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชอืมนัว่านักศกึษาจะสามารถศกึษาสําเรจ็ สมความมุ่งหวงั เป็นบณัฑติทมีคีุณธรรม        

ในเวลาอนัรวดเรว็

   ในโอกาสน ีขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยัและสงิศกัดสิทิธ ิรวมทงัอาํนาจเดชะบารมแีหง่องคพ์อ่ขนุรามคาํแหง 

มหาราช โปรดอาํนวยพรใหน้กัศกึษาใหมท่กุคนจงมแีตค่วามสุข ความเจรญิ มกีาํลงัใจทเีเขง็เเกรง่ มสีตปิญัญาทเีพมิพนู 

และสาํเรจ็การศกึษาสมดงัความตงัใจ 

  

     

 (ผูช่้วยศาสตราจารยว์ุฒศิกัด ิ ลาภเจรญิทรพัย)์

   อธกิารบด ีมหาวทิยาลยัรามคําแหง



         ความเป็นมาของมหาวิทยาลยั   

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเป็นสถาบนัการศกึษาของรฐั จดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมจีุดมุ่งหมายใหเ้ป็นสถาบนัการศกึษาแบบ “ตลาดวชิา” มปีรชัญาการดาํเนินงานเน้นการเปิดโอกาส

เสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ทีใฝ่เรียนพากเพยีรและอดทน เปิดกว้างทางการศึกษา

สาํหรบัทุกคนอย่างเทา่เทยีมกนับนพนืฐานของความสามารถ

   มหาวทิยาลยัจดัการศกึษาโดยมจีุดยนืและภารกจิทงัระดบัทอ้งถนิ ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ยดึหลกั

การบริการวิชาการทสีอดคล้องกบัสงัคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมคีวามเป็นสากล ได้ปฏบิตัิภารกิจหลักทัง

๔ ประการ ของสถาบนัอุดมศึกษา คอื การจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การให้บรกิารทางวชิาการแก่ชุมชน และ      

การทํานุบาํรุงศลิปวฒันธรรมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

   นอกจากนี มหาวทิยาลยัรามคาํแหงยงัไดเ้พมิภารกจิท ี๕ คอื มุ่งผลติบณัฑติทมี ี “ความรูคู้คุ่ณธรรม” เป็นผู้

ซงึยดึหลกัคุณธรรมนําชวีติพรอ้มอุทศิตนเพอืประเทศชาติ ช่วยกนัเสรมิสรา้งพฒันาสงัคมใหเ้ขม้แขง็และมคีุณภาพ

ซงึจะเป็นการช่วยนําพาชาตบิา้นเมอืงใหก้า้วไปขา้งหน้าดว้ยความเจรญิอย่างยงัยนืสบืไป

   มหาวิทยาลยัรามคําแหงมผีู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลยั คอื อธิการบดีผู้มีบทบาทสําคญัยิงในการ        

บรหิารจดัการและพฒันาศกัยภาพการอดุมศกึษาของมหาวทิยาลยั ผูบ้รหิารสงูสุดในระดบัคณะ คอื คณบด ีและผูบ้รหิาร

ระดบัภาควชิาคอื หวัหน้าภาควชิา นอกจากนี ยงัมผีูบ้รหิารระดบัสถาบนั/สาํนกั/ศนูย์ และระดบักอง ฯลฯ ตามลาํดบัขนั

การบรหิารจดัการของหน่วยงานระดบัต่างๆ ซงึมคีวามสําคญัในการบรหิารในหน่วยงานและโดยรวมเช่นกนั

   บณัฑติยุคโลกาภวิตัน์ นอกจากจะต้องเป็นผูท้มีคีวามรู้ ความสามารถและมปีระสบการณ์ควบคู่กบัความ

มคีุณธรรมและจริยธรรมแล้ว จําเป็นทีจะต้องมวีิสยัทศัน์กว้างไกล เข้าใจสงัคมและวฒันธรรมนานาชาติ ต้องม ี

ความสามารถในการสอืสารภาษาไดห้ลายภาษา และมคีวามสามารถในการตดิต่อสอืสารไดทุ้กรูปแบบ อดตีอธกิารบด ี

รองศาสตราจารยร์งัสรรค์ แสงสขุ จะกล่าวเสมอวา่ “ในยุคโลกาภวิตัน์จงมวีสิยัทศัน์ รูเ้ท่า กา้วทนั กบัการเปลยีนแปลง

ของสงัคมโลก” นับว่าเป็นแนวคดิทสีามารถนําไปใชใ้นการบรหิารจดัการไดเ้ป็นอยา่งดี

   ดังนี เพอืให้ทนักับการเปลยีนแปลงของสงัคมโลกทางด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวตัน์ มหาวิทยาลัย

รามคําแหงจงึได้เร่งปรบับทบาททุก ๆ ด้าน ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบการเรยีนการสอนอย่างรวดเรว็ มกีารนํา

เทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชแ้ละประยุกต์ใชห้ลากหลายอย่างเหมาะสม ใหก้่อเกดิประโยชน์สูงสุดทางการศกึษาและการ

บรหิาร อกีทงั ไดร้เิรมิกจิกรรมดา้นต่าง ๆ มากมายทมุ่ีงสู่ความเป็นสากลเพอืใหท้นักระแสโลกาภวิตัน์

   ปจัจบุนั มหาวทิยาลยัรามคาํแหงมศีกัยภาพทโีดดเดน่ เป็นสถาบนัการศกึษาชนันําทสีดุแหง่หนงึของประเทศ

เป็น “แหล่งขุมทรพัย์ทางวชิาการอนัลําเลศิ” เปิดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศกึษาอย่างกว้างไกลทงัใน

ประเทศและต่างประเทศ จดัการเรยีนการสอนครบทุกระดบัทงัปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก หลกัสูตรภาค

ภาษาองักฤษ และหลกัสตูรโครงการพเิศษต่าง ๆ มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรและเปิดสอนหลกัสตูรใหม่ ๆ ทกุระดบัเพมิขนึ

หลากหลายหลักสูตรทุกระดบัของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มีการจดัระบบการประกนั

คุณภาพการศกึษาซงึสามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นทยีอมรบัในระดบัสากล

   ในการขยายโอกาสทางการศกึษาสูภู่มภิาค มหาวทิยาลยัรามคาํแหงไดจ้ดัตงัสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

ส่วนภูมภิาคขนึใน ๒๓ จงัหวดัทวัประเทศ ทงันี โดยความคดิรเิรมิของอดตีทา่นอธกิารบดรีงัสรรค ์ แสงสุข ซงึทุกแหง่

ก่อตงัโดยความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยักบัชุมชนในทอ้งถนิทงัภาครฐัและเอกชน ปจัจบุนัเปิดสอนทงัระดบัปรญิญาตร ี



ปรญิญาโท และปรญิญาเอก  เป็นการนํามหาวทิยาลยัไปสู่ทอ้งถนิส่วนภูมภิาคอย่างสง่างามยดึหลกัตามแบบอย่าง

การพงึพาตนเองและเศรษฐกจิพอเพยีง นอกจากนี ไดข้ยายการจดัการเรยีนการสอนหลกัสูตรโครงการพเิศษต่าง ๆ

ในระดบัปรญิญาตรี และปรญิญาโท ทงัในส่วนกลางและขยายสูส่ว่นภมูภิาคอกี เพอืชว่ยพฒันาบุคคลากรของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทงัภาครฐัและเอกชนรวมทงัความต้องการของท้องถนิ โดยอาจารยเ์ดนิทางไปบรรยายสด ณ จงัหวดันันๆ         

ทกุกระบวนวชิา มหาวทิยาลยัรามคําแหงยงัจดัใหม้ศูีนยส์อบสว่นภูมภิาคสาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตรอีกี ๓๙ จงัหวดั

   กา้วใหมข่องมหาวทิยาลยัรามคาํแหง คอื การขยายการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรแีละระดบัปรญิญาโท

สู่ต่างประเทศเพอืใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศเชน่เดยีวกบัในประเทศ ทงันี โดยความคดิรเิรมิ

ของอดตีทา่นอธกิารบดรีงัสรรค ์ แสงสุข ไดเ้รมิเปิดสอนระดบัปรญิญาตรตีงัแต่ภาค ๒ ปีการศกึษา ๒๕๔๖ และ   

ขยายการเปิดสอนระดบัปรญิญาโท ในภาค ๒ ปีการศกึษา ๒๕๔๘ สําหรบัโครงการปรญิญาโทในต่างประเทศ                      

ทางมหาวทิยาลยัได้เปิดโอกาสใหพ้นักงานสายการบินต่าง ๆ และชาวไทยททีํางานระหว่างประเทศสมคัรเรยีนใน

โครงการเดียวกนันีได้ปรากฏว่า มชีาวไทยทวัโลก รวมทงัพนักงานสายการบินจากหลายสายการบินได้ให้ความ

สนใจ ชนืชมยนิดี และสมคัรเรยีนเป็นจาํนวนมาก ในภาคการศกึษา ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๑ มหาวทิยาลยัไดเ้ปิดสอน

ระดบัปรญิญาเอกสู่ต่างประเทศ

   ปจัจุบนั มหาวทิยาลยัรามคําแหง ได้ขยายการเรยีนการสอนสู่ต่างประเทศแล้วจํานวน ๓๒ ประเทศ และ

จดัศนูยส์อบ ๔๑ แห่งในประเทศต่างๆ เหล่านัน และกําลงัขยายเพมิมากขนึ การจดัสอบในต่างประเทศไดร้บัความ

ร่วมมอือย่างดยีิงจากกระทรวงการต่างประเทศในการให้ความอนุเคราะห์สถานทีสอบ และดําเนินการจดัสอบ 

ณ สถานเอกอคัรราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศต่าง ๆ ทวัโลก เพอืรองรบัภารกจิดงักล่าวทขียายตวั 

อย่างรวดเร็ว สภามหาวิทยาลัยรามคําแหงไดอ้นุมตัจิดัตงั “สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตติ่างประเทศ” ขนึเมอื

เดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ.๒๕๔๙ โดยมสีาํนักงานของสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตติ่างประเทศตงัอยูท่มีหาวทิยาลยั

รามคําแหง หวัหมาก ทาํหน้าทปีระสานงานและดาํเนินการ

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไดพ้ฒันากา้วไกลในการนําเทคโนโลยทีทีนัสมยัมาใช ้และประยกุตใ์ชใ้นการบรหิาร 

และการจดัการเรยีนการสอนทุกระดบัการศกึษา ทงันี เพอืใหท้นักบัการเปลยีนแปลงอย่างรวดเรว็ในยุคโลกาภวิตัน์ 

เช่น ระบบการสอนทางไกล การให้บรกิารนักศกึษาฟงับรรยายสดทางอนิเทอร์เน็ต บรกิาร Course on Demand     

บรกิารการเรยีนการสอนแบบ e-Learning บรกิาร e-Books ตํารากระบวนวชิาต่างๆ ของมหาวทิยาลยัรามคําแหงฟร ี 

จดัตงัศนูยก์ารสอนทางอเิลก็ทรอนกิส ์(e-Learning Center) จดัตงัสาํนกัทดสอบทางอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Testing Center) 

ซงึเป็นแห่งแรกของประเทศ นอกจากนี ยงัเป็นมหาวทิยาลยัแห่งแรกของไทยทไีดนํ้าระบบการจดัการเรยีนการสอน

ตดิตงัเป็นโครงข่ายฐานขอ้มลูความรูค้รอบคลุมทุกภูมภิาค

   มหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาการวจิยัของมหาวทิยาลยัทกุรปูแบบ และมุ่งพฒันาประสทิธภิาพการวจิยัทกุสาขาและ

ทุกระดบั รวมทงัมุ่งมนับรกิารทางวชิาการแก่สงัคมอย่างกวา้งไกล อกีทงัยงัได้ส่งเสรมิและสนับสนุนการจดักจิกรรม

เพอืทาํนุบํารุงศลิปวฒันธรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล และหลากหลายทงัในส่วนกลาง สว่นภมูภิาค ทวัประเทศ 

และทวัโลก เช่น “โขน” ซงึ อดตีทา่นอธกิารบดี รงัสรรค์ แสงสขุ ไดร้เิรมิ “โขนรามคาํแหง” ขนึอยา่งเป็นรูปธรรมเมอืปี

พ.ศ. ๒๕๔๖ น่าภมูใิจยงิทไีดม้นีกัศกึษา และบคุลากร รวมทงันกัเรยีนโรงเรยีนสาธติฯ ของมหาวทิยาลยั สนใจสมคัรฝึก

จาํนวนกว่า ๗๐๐ คน “โขนรามคาํแหง” ไดจ้ดัแสดงภายในและ ภายนอกมหาวทิยาลยั ทงัในประเทศและต่างประเทศ

   นอกจากนี ยงัได้มกีารเร่งปรบัปรุงพฒันาภูมทิศัน์ของมหาวทิยาลยั ทําให้ปจัจุบนัเปลยีนแปลงไปจาก

เดิมมาก บรเิวณของมหาวทิยาลยัเต็มไปด้วยอาคารหลากหลายททีนัสมยั บรรยากาศเป็นมหาวิทยาลยัวชิาการ

อกีทงัภูมทิศัน์สวยงาม สะอาด และสะดวกสบาย ระบบรกัษาความปลอดภยัทนัสมยั ฯลฯ จากการทไีดร้บัการปรบัปรุง

พฒันาสภาพแวดลอ้มและภมูทิศัน์ของมหาวทิยาลยั ส่งผลใหม้หาวทิยาลยัรามคําแหงไดร้บัพระราชทานรางวลัจาก

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนิีนาถถงึ ๓ ครงั



   ในการมุ่งสู่ความเป็นสากล มหาวทิยาลยัได้ปรบับทบาททุกด้านมุ่งสู่ความเป็นสากล และใหท้นักบัการ

เปลยีนแปลงทรีวดเรว็ในยุคโลกาภวิตัน์ไดข้ยายความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยัรามคาํแหงกบัสถาบนัและองค์กร

ต่างๆ ทงัภาครฐัและเอกชน ทงัในประเทศและต่างประเทศ ทวัโลก

   ดว้ยศกัยภาพการบรหิารจดัการอย่างมวีสิยัทศัน์ ไดส่้งผลใหม้หาวทิยาลยัรามคาํแหงพฒันาเจรญิกา้วหน้า 

และเปลยีนแปลงอยา่งรวดเรว็ในทางทดีขีนึทกุๆ ดา้น อยา่งทไีมม่ใีครเคยคาดคดิวา่จะกา้วไกลไดถ้งึเพยีงน ี สร้างชอื

เสยีงเป็นทยีอมรบัทงัในประเทศและตา่งประเทศทวัโลกวา่ เป็นมหาวทิยาลยัผูนํ้าทางการศกึษาของรฐัทมีชีอืเสยีงทสุีด

แห่งหนึงของประเทศ เป็นผู้นําในการสอนระบบใหม่ ๆ หลากหลาย เป็นผู้นําการสอนทางไกล ผู้นําในการใช้

เทคโนโลยทีทีนัสมยัในการศกึษา อกีทงัไดนํ้าการอดุมศกึษาไทยสูส่ากลสามารถแขง่ขนัทางการศกึษากบันานาชาตไิด้

มชีอืเสยีงก้องเกยีรตไิกลไปทวัโลกและกาํลงักา้วสู่มหาวทิยาลยัระดบัโลกตามลําดบั

   จะเหน็ไดว้่า ในแต่ละปีจะมนีักศกึษาและผู้สนใจหลงัไหลกนัเขา้มาสมคัรเรยีนทมีหาวทิยาลยัรามคําแหง

เป็นจํานวนมากในทุกระดบัการศกึษา ดว้ยความมนัใจในชอืเสยีงทโีดดเด่นและความเป็นเลศิทางดา้นวชิาการของ

มหาวทิยาลยั การดูแลเอาใจใส่ทมีตี่อนักศกึษา และการทมีหาวทิยาลยัให้โอกาสทางการศกึษาแก่ปวงชนชาวไทย

อย่างกวา้งไกล 

   มหาวทิยาลยัมหีน่วยงานในระดบัคณะ / สํานัก / สถาบนั / ศูนย์ ซงึมหีน้าทดีําเนินการจดัการศกึษาและ 

ใหบ้รกิารดา้นบรหิาร และวชิาการอย่างมปีระสทิธภิาพ

ปจัจุบนั มคีณะต่างๆ ดงันี

 คณะนิตศิาสตร ์     คณะบรหิารธุรกจิ      คณะมนุษยศาสตร ์  

 คณะศกึษาศาสตร์          คณะวทิยาศาสตร ์     คณะรฐัศาสตร ์  

 คณะเศรษฐศาสตร ์    คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์   คณะสอืสารมวลชน     

 คณะศลิปกรรมศาสตร ์   คณะวศิวกรรมศาสตร ์    คณะสาธารณสขุศาสตร์

 คณะทศันมาตรศาสตร ์   คณะธุรกจิบรกิาร      บณัฑติวทิยาลยั           

ปจัจุบนั มสีาํนัก สถาบนั และศูนยต่์างๆ ดงันี

 สาํนกังานอธกิารบด ี          สาํนักพมิพ ์             สถาบนัคอมพวิเตอร์

 สาํนกัหอสมดุกลาง            สาํนักกฬีา               สถาบนัศลิปวฒันธรรม

 สาํนกัเทคโนโลยกีารศกึษา          สาํนักบรกิารขอ้มลูสารสนเทศ     สถาบนัวทิยาศาสตรส์ุขภาพ

 สาํนกัทดสอบทางอเิลค็ทรอนิกส ์       สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ     ศนูยส์อืการสอนทางอเิลค็ทรอนกิส์

 สาํนกัประกนัคุณภาพการศกึษา        สถาบนัวจิยัและพฒันา    สถาบนักฎหมายไทย

 สาํนกัวทิยบรกิาร            สถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษย์ สถาบนัฝึกอบรม

 สาํนกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล   สถาบนัภาษา

   มหาวทิยาลยัรามคําแหงเป็นมหาวทิยาลยัทมีขีนาดใหญ่ทสุีดของประเทศ มจีํานวนผู้สมคัรเขา้ศกึษาถึง

ปจัจุบนัประมาณแปดแสนคน จากวนัทเีรมิก่อตงัจวบจนปจัจุบนัไดผ้ลติบณัฑติระดบัปรญิญาตรมีาแลว้ประมาณเจด็

แสนคน ผลติบณัฑิตระดบัปริญญาโทและปรญิญาเอก รวมทงัระดบัประกาศนียบตัรมาแล้วกว่าสีหมนืคน นับว่า

มหาวิทยาลยัรามคําแหงได้มบีทบาทในการช่วยพฒันาการศึกษาและทรพัยากรบุคคลของชาติเป็นอย่างมาก ซึง

บัณฑิตเหล่านีออกไปรับใช้สงัคมและประเทศชาติทังภาครฐั เอกชนทวัประเทศ และทวัโลก อีกทงับัณฑิตจาก

มหาวทิยาลยัรามคําแหงได้พสิูจน์ให้สงัคมยอมรบัและประจกัษ์ในคุณภาพว่ามคีวามรู้ ความสามารถ ความวริยิะ

อุตสาหะ และมคีวามรบัผดิชอบต่อวชิาชพีทไีด้ศกึษาตลอดจนมจีติสํานึกทดีตี่อสถาบนัทใีห้โอกาสทางการศกึษา

สมกบัความต้องการของมหาวทิยาลยัทมีุ่งผลติ “บณัฑติมคีวามรูคู้่คุณธรรม” และมุ่งมนัเพยีรสอนศษิย์ ผลติบณัฑติ  

ทีมีคุณค่า ให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง ในวิชาให้มีความก้าวหน้าเปียมด้วยคุณธรรม นับเป็นความภูมิใจของ



มหาวิทยาลัยทีให้โอกาสทางการศึกษากับชาวไทยผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน สมกับคําขวัญของมหาวิทยาลัยรามคําแหง                 

ทวี่า “สรา้งความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม” ปจัจุบนัจะเห็นได้ว่ามหาวทิยาลยัรามคําแหงได้ขยายการเรยีนการ

สอนกวา้งไกล ทงัในประเทศและต่างประเทศ อาณาจกัรทางการศกึษาของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง มดีงันี        

 ๑. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก กรุงเทพฯ

 ๒. มหาวทิยาลยัรามคําแหง วทิยาเขตบางนา กรุงเทพฯ

 ๓. มหาวทิยาลยัรามคาํแหงสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิสุโขทยั 

 ๔. มหาวทิยาลยัรามคาํแหงสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตสิว่นภูมภิาค ปจัจบุนัมใีน ๒๓ จงัหวดัทวัประเทศ 

ซงึเปิดสอนทงัระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก

 ๕. มหาวทิยาลยัรามคาํแหงสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตติ่างประเทศขยายการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั

รามคาํแหงสู ่ต่างประเทศ ๓๒ ประเทศทวัโลก และกาํลงัขยายเพมิขนึ ซงึเปิดสอนทงัในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท

 ๖. มหาวทิยาลยัรามคําแหงเปิดสอนหลกัสูตรโครงการพเิศษในจงัหวดัต่างๆ ส่วนภูมภิาคในระดบัปรญิญาตรแีละ

ปรญิญาโท 

 ๗. ศูนยส์อบส่วนภมูภิาคของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงใน ๓๙ จงัหวดัทวัประเทศ

 ๘. จดัศูนยส์อบของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงในประเทศต่างๆ กว่า ๔๑ แห่งทวัโลกและกําลงัขยายเพมิขนึ 

โดยความร่วมมอืจากกระทรวงการต่างประเทศสถานอคัรราชทตูไทย และสถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศนันๆ

 ๙. ขยายการจดัตงัคณะเพมิขนึ ปจัจุบนัมจีาํนวน ๑๔ คณะและบณัฑติวทิยาลยั

 ๑๐. ขยายการจดัตงัสถาบนั / สํานกั / ศนูยต์่างๆ เพมิขนึ ในปจัจุบนัม ี๒๐ หน่วยงาน

 ๑๑. บรกิารการเรยีนการสอนผ่านสอืเทคโนโลยทีทีนัสมยัไปทวัประเทศ

 ๑๒. ขยายเครอืขา่ยใหค้วามรว่มมอืจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาแก่องคก์รทงัภาครฐัและ

เอกชน อยา่งกวา้งขวาง

 ๑๓. ขยายการเรยีนการสอนหลกัสตูรนานาชาตทิุกระดบัการศกึษา มชีาวไทยและชาวตา่งประเทศ มาเรยีนทสีถาบนั

การศกึษานานาชาต ิณ มหาวทิยาลยัรามคําแหง

 ๑๔. ขยายการจดัตงัโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคาํแหงฝา่ยมธัยมและฝ่ายประถม

   จะเหน็ได้ว่า มหาวิทยาลยัรามคาํแหงประสบความสาํเรจ็อย่างสูงสุดในการบริหารการอดุมศึกษา

ของมหาวิทยาลยัทีน่าภาคภมิูใจยิง สามารถนํามหาวิทยาลยัไทยยืนเคียงบา่เคียงไหล่กบัมหาวิทยาลยัชนันํา 

ของนานาอารยประเทศ ซึงแสดงถึงความก้าวหน้าก้าวไกลของมหาวิทยาลยัของชาติไทยในสากล สามารถ

นําพาการอุดมศึกษาไทยสู่เวทีการศึกษาโลก แสดงถึงศกัยภาพการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัไทย   

ช่วยสร้างชือเสียงของมหาวิทยาลยัและประเทศชาติเป็นอยา่งมาก มหาวิทยาลยัยงัคงมุง่มนัทีจะพฒันาให้เจริญ

ก้าวหน้ายิงๆขึนต่อไปโดยมีเป้าหมายทีจะให้มหาวิทยาลยัรามคาํแหงเป็นศนูยก์ลางการศึกษาที มีชือเสียง

แห่งหนึงของโลก

   การทีมหาวิทยาลยัรามคาํแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแก่มวลชนและ                

ลูกหลานชาวไทยทัวแผ่นดินไทยและกว้างไกลไปทัวโลก โดยคํานึงถึงประโยชน์ทีก่อเกิดแก่ส่วนรวม

และประเทศชาติเป็นสาํคญั ยึดหลกัทีว่า “การศึกษาสร้างคนและคนสร้างชาติ” ทงันีเพือชาติไทยทีรกัยิง

ของพวกเราทุกคนจะได้เจริญรุ่งเรือง 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 ควรกรอกขอ้มูลเอกสารการสมคัรใหถู้กต้องชดัเจนครบถว้น

 2. การตดิต่อเรอืงเกยีวกบัการเรยีนทุกกรณีกบัทางมหาวทิยาลยั โปรดแจง้รหสัประจาํตวันักศกึษา ชอื-สกุล

ทอียู่ปจัจุบนั หมายเลขโทรศพัทใ์หถู้กตอ้งชดัเจน

 3.  ระเบยีบการ ฯ เล่มนีตอ้งนําไปในวนัสมคัร หากสูญหายหรอืชาํรุด ตอ้งซอืเล่มใหม่ 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) ฝ่ายรบัสมคัรและแนะแนวการศึกษา
   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 ปณฝ. รามคาํแหง จ่าหน้าซองถงึ หวัหน้าฝา่ยรบัสมคัรและแนะแนวการศกึษา                

  ตู ้ปณ. 1011 ปณฝ. รามคาํแหง กรุงเทพฯ 10241              

วงเลบ็ทีมมุซอง “สงัซือใบสมคัรส่วนภมิูภาค” 

 โปรดแจ้งทีอยู่และหมายเลขโทรศพัทใ์ห้ชดัเจน

1.  ระเบยีบการและคู่มอืสมคัรเขา้เป็นนักศกึษาใหมส่มคัรสอบส่วนภมูภิาคและแผนกาํหนดการศกึษาชนัปรญิญาตรี

    (ม.ร.1)  จาํนวน 1 เล่ม

2.  ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษา (ม.ร.2) 

3.  แบบลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่สมคัรสอบสว่นภูมภิาค 

4.  ใบสงัสอืการสอน 

5.  ใบสมคัรสมาชกิ “ข่าวรามคําแหง”

6.  ระเบยีนประวตันิกัศกึษา 

7.  บตัรประจําตวันกัศกึษา สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ(ชวัคราว) 

 [เอกสารลาํดบัท ี2 - 5 ตดัจากระเบยีบการฯ (ม.ร.1)] 

สถานทีจาํหน่ายใบสมคัร

เอกสารชุดสมคัรสอบส่วนภมิูภาค ประกอบด้วย



จ. 19 ม.ีค. 2561  - จ. 2 ก.ค. 2561  จําหน่ายใบสมคัรนักศกึษาใหม่สว่นภูมภิาคทสีาขาวทิยบรกิารฯ 

            (เวน้วนัหยุดตรงกบัเทศกาลสงกรานต์)

จ. 19 ม.ีค. 2561  - ศ. 25 พ.ค. 2561  จําหน่ายใบสมคัรนักศกึษาใหม่สว่นภูมภิาคทางไปรษณีย์

จ. 19 ม.ีค. 2561  - จ. 4 ม.ิย. 2561  รบัสมคัรและลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่ส่วนภมูภิาคทางไปรษณีย ์ 

                                  (เฉพาะประเภทไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)  

จ. 19 ม.ีค. 2561  - จ. 4 ม.ิย. 2561   รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ส่วนภมูภิาคทาง INTERNET   

            (เฉพาะประเภทไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

ศ. 1 ม.ิย. 2561  - จ. 4 ม.ิย. 2561  รบัสมคัรและลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่ส่วนภมูภิาคและนักศึกษา

            เทียบโอนหน่วยกิตทีสาขาวิทยบริการ ฯ   (ครงัท ี1)

ศ. 29 ม.ิย. 2561  - จ. 2 ก.ค. 2561  รบัสมคัรและลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่ส่วนภมูภิาคและนักศึกษา

            เทียบโอนหน่วยกิตทีสาขาวิทยบริการ ฯ   (ครงัท ี2)

อ. 3 ก.ค. 2561        ปฐมนิเทศนักศกึษาใหม่

ภาค 1 ปีการศึกษา 2561
อ.  1 พ.ค. 2561  - อ. 15 พ.ค. 2561   ลงทะเบยีนเรยีนนักศกึษาเก่า ภาค 1 ปีการศกึษา 2561

                                                         ทาง INTERNET

อ. 15 พ.ค. 2561  - พ. 13 ม.ิย. 2561   ลงทะเบยีนเรยีนนักศกึษาเก่าสว่นภูมภิาคทางไปรษณีย์

ส. 26 พ.ค. 2561  - จ. 28 พ.ค. 2561   ลงทะเบยีนเรยีนนักศกึษาเก่าสว่นภูมภิาคทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ 

พ. 4 ก.ค. 2561  - อ. 25 ก.ย. 2561   บรรยายทางไกล

ส. 14 ก.ค. 2561  - อา. 28 ต.ค. 2561   บรรยายสรุปทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ 

ส. 14 ก.ค. 2561  - อา. 15 ก.ค. 2561   ลงทะเบยีนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูรอ้น / 2560

             ทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ

ส. 25 ส.ค. 2561  - อา. 26 ส.ค. 2561   

ส. 1 ก.ย. 2561  - อา. 2 ก.ย. 2561   

ส. 3 พ.ย. 2561  - อา. 4 พ.ย. 2561   

ส. 10 พ.ย. 2561  - อา. 11 พ.ย. 2561   

จ. 12 พ.ย. 2561                   วนัสําเรจ็การศกึษาและปิดภาคเรยีน

โปรดทราบ

   ผูส้มคัรสามารถยนืใบสมคัรทางไปรษณีย์เฉพาะกรณีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ผู้สมคัรจะตอ้งส่ง       
ใบสมคัรพรอ้มหลกัฐานและเอกสารการสมคัรใหค้รบถว้น (ดูหน้า 2)
   หากผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมัคร หรือชําระเงินไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะตัด                
กระบวนวิชาท้ายขึนไปโดยลาํดบั เท่าจาํนวนเงินทีขาดหรือหากไม่ได้ส่งธนาณัติ มหาวิทยาลยัจะถือสิทธิ
ไม่พิจารณา และส่งใบสมคัรกลบัคืนผู้สมคัร 

* การสมคัรด้วยตนเองทีสาขาวิทยบริการ ฯ สมคัรได้ทงัประเภทไม่ใช้สิทธิและใช้สิทธิเทียบโอน *

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561

การรบัสมคัรและลงทะเบียนเรียนส่วนภมิูภาค

วนัสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดูรอ้น / 2560

วนัสอบไล่ของ ภาค 1 / 2561

}
}

การรบัสมคัรนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2561



                            หน้า
- สารอธกิารบด ี                                                                                  
- ความเป็นมาของมหาวทิยาลยั    
-  สถานทจีาํหน่ายใบสมคัร   
-  ปฏทินิการศกึษา ปีการศกึษา 2561 สว่นภูมภิาค

ส่วนที 1   รายละเอียดเกียวกบัการสมคัรส่วนภมิูภาค    
   เอกสารทใีชส้มคัรทางไปรษณีย ์                  2
   วธิกีารสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละรายกระบวนวชิา        3
   เอกสารทใีชใ้นการสมคัร ณ สาขาวทิยบรกิาร ฯ                                                        4
   ขนัตอนการสมคัรผา่นอนิเทอรเ์น็ต                                                                         5
   คุณวุฒแิละคุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี         6
   ขอ้ควรทราบเกยีวกบัคุณวุฒทิใีชส้มคัร                7
   การจาํแนกคุณวฒุขิองผูม้สีทิธสิมคัรเขา้เป็นนักศกึษา         8
   ตวัอย่างคาํนําหน้านาม ชอืยศในการเขยีนใบสมคัร (ม.ร.2)                                               15
   การเทยีบ พ.ศ./ ค.ศ. และ CODE ศนูยส์อบส่วนภูมภิาค                    16
   CODE รหสัสาขาวชิาคณะต่างๆ ทตี้องเขยีนลงในใบสมคัร                     17
   การเขยีน ชอืตวั - สกุล เป็นภาษาองักฤษ                                                                          17
   อตัราคา่ธรรมเนียมการศกึษา คา่ลงทะเบยีนเรยีน และค่าบํารงุการศกึษา
   สาํหรบัผูส้มคัรเขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา                         18
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ควบคู่กบับตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ

และใบเสรจ็รบัเงนิทุกครงัในการเขา้สอบ

ในกรณีทไีม่ไดร้บัตารางสอบไลร่ายบุคคลก่อนสอบ 2 สปัดาห์

ใหน้ักศกึษาตรวจสอบไดท้ ีhttp://e-service.ru.ac.th/search/reginal1/index.php หรอื

ทโีรงเรยีนซงึเป็นสถานทสีอบ ก่อนการสอบ 1 สปัดาห์

              คาํเตือน
 การชําระเงนิค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ทุกประเภททีมหาวทิยาลยักําหนดให้ผูส้มคัรชําระทางไปรษณีย์

เป็นธนาณตัใิหส้งัจ่ายในนาม “มหาวทิยาลยัรามคาํแหง” เท่านนั หา้มมใิหส้งัจ่าย“ตวับุคคล”  หรอื  

“หน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั” เพราะเงนิของท่านอาจสญูหายได ้

 หากมปีญัหาหรอืมขีอ้สงสยัใหต้ดิต่อสอบถาม  ฝา่ยรบัสมคัรและแนะแนวการศกึษา     

หน่วยรบัสมคัร(ส่วนภูมภิาค)  อาคาร  สวป. ชนั 3  ตู ้ปณ.1011 ปณฝ.รามคาํแหง แขวงหวัหมาก   

เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10241 โทร. 0-2310-8624 ,FAX. 0-2310-8628

              คาํเตือน
อย่าใช้วฒิุการศึกษาปลอม

อย่าปลอมเเปลงเอกสาร - หลกัฐานซึงใช้ประกอบการสมคัร
 การรบัสมคัรบุคคลเขา้ศึกษาในมหาวิทยาลยัรามคําแหงนัน มหาวทิยาลยัจะส่งวุฒกิารศึกษาของ 

ผูส้มคัรทกุคนไปตรวจสอบยงัสถาบนัการศกึษาทอีอกหนงัสอืสาํคญัแสดงวฒุกิารศกึษาหรอืเอกสารฉบบันนั  

 หากตรวจสอบในภายหลังพบว่ามีการปลอมวุฒิการศึกษาหรือเอกสารหลักฐานการสมัคร 

มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและจะถูกดําเนินคดตีามกฏหมาย 

 กรณีทผีูส้มคัรประสงค์ทจีะกลบัมาสมคัรใหม่ดว้ยวุฒกิารศึกษาทถีูกต้อง จะไม่มสีทิธนํิาผลการสอบ

นันมาเทยีบโอนหน่วยกติแต่อย่างใด
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ส่วนที 1

รายละเอียดเกียวกบัการสมคัรส่วนภมิูภาค

   เอกสารทใีชส้มคัรทางไปรษณีย์

   วธิกีารสมคัรเขา้เป็นนักศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละรายกระบวนวชิา

   เอกสารทใีชใ้นการสมคัร ณ สาขาวทิยบรกิาร ฯ

   ขนัตอนการสมคัรผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต

  คุณวฒุแิละคุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี

   ขอ้ควรทราบเกยีวกบัคุณวุฒทิใีชส้มคัร

   การจาํแนกคุณวุฒขิองผูม้สีทิธสิมคัรเขา้เป็นนกัศกึษา

   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 สาํนกัวทิยบรกิาร

   ตวัอย่างธนาณตัคิา่สมคัรและการจ่าหน้าซองจดหมายสาํหรบัผูส้มคัรทางไปรษณีย์

   แถบรหสักระบวนวชิาตามโปรแกรมการศกึษาและแบบลงทะเบยีนเรยีน

   ใบสมคัรสมาชกิ“ขา่วรามคาํแหง”  

   ตวัอย่างการระบายระเบยีนประวตันิักศกึษา (ม.ร.25)

   ชอืย่อประเทศ 3 หลกั สาํหรบักรอกขอ้มลู เชอืชาต ิและ สญัชาติ

   สถานทรีบับตัรประจาํตวันกัศกึษาใหม่

     หมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อสอบถาม ขอ้มลูต่าง ๆ

  หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ (ทุกคณะ)



2     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561

เอกสารทีใช้สมคัรทางไปรษณีย์

(เฉพาะผูไ้ม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
  (เอกสารข้อ 2-6 ใช้กระดาษขนาด A4)

 1. ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษาส่วนภมูภิาค (ม.ร.2)
   ตดิรูปส ีขนาด 1.5  นิว จํานวน 1 รปู (ถ่ายหน้าตรง ไมส่วมแว่นดาํและถ่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน)  
 2. สาํเนาทะเบยีนบา้น 1 ฉบบั
 3. สาํเนาบตัรประชาชน หรอืสาํเนาบตัรขา้ราชการ 2 ฉบบั
  (กรณีชาวต่างชาต ิ ใชส้าํเนา Passport จาํนวน 3 ฉบบั)
 4. ใบรบัรองแพทย ์1 ฉบบั (เฉพาะผูส้มคัรระดบัปรญิญาตร)ี
 5. สาํเนาวุฒบิตัรทชีดัเจน  2 ชุด 
  - ตอ้งระบสุาเหตอุอกจากสถานศกึษาว่าจบหลกัสตูรหรอืสําเรจ็การศกึษาพรอ้มระบวุนัทจีบการศกึษา   
  - กรณีวุฒกิารศกึษาต่างประเทศตอ้งแนบวุฒกิารศกึษาฉบบัแปลเป็นภาษาองักฤษดว้ย พรอ้มเเนบ
    สาํเนาใบเทยีบระดบัความรู ้(ดูรายละเอยีด หน้า 14-15)
 6. สาํเนาหลกัฐานต่างๆ เพมิเตมิ (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสาํเนา 2 ฉบบั
         6.1 กรณีมกีารเปลยีนชอื สกุล คาํนําหน้านาม ยศ สมรส สนิสุดการสมรส ตอ้งแนบสาํเนาหนังสอืรบัรอง
  คํานําหน้านามใหเ้ท่ากบัจํานวนวุฒกิารศกึษาและเยบ็ตดิกนัเป็นชุด (ถา้ม)ี   
  6.2 กรณีผูส้มคัรในหลกัสตูรปรญิญาตรทีใีชวุ้ฒ ิม.3 หรอืเทยีบเทา่ ตอ้งมหีนังสอืรบัรองการเป็นขา้ราชการ   
         พนกังาน หรอืลูกจา้งของรฐัจากผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้ากองหรอืเทยีบเท่าขนึไปดว้ยโดยระบุ 
  จาํนวนปีททีํางานใหช้ดัเจน
  6.3 กรณใีชค้าํนําหน้านามนอกเหนือจาก นาย,นาง,นางสาว 
 7. สง่ธนาณตั ิ(ธน.31) ชาํระคา่ธรรมเนียมการศกึษาจาํนวนรวมเงนิทงัสนิ ตามแบบลงทะเบยีนเรยีน ฯ
         (ดูตารางจํานวนเงนิคา่ธรรมเนียมผูเ้ขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา หน้า 19 และระดบัปรญิญาตร ีหน้า 20) 
  (กรณใีชว้ฒุติา่งประเทศ ตอ้งสง่ธนาณตั ิธน.31 ชาํระค่าธรรมเนียมตรวจสอบวฒุ ิจาํนวน 1,000 บาท อกี 1 ฉบบั) 
     8. ใบสงัสอืการสอน (หน้า 23) 
     9. ซองจดหมายจา่หน้าซองถงึตวัผูส้มคัรปิดแสตมป์ 3 บาท 2 ซอง (ดตูวัอย่างหน้า 24)
 10.  แบบลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่สมคัรสอบสว่นภูมภิาค (หน้า 25)
 11.  ใบสมคัรสมาชกิ “ข่าวรามคําแหง” (หน้า 27) กรอกขอ้ความดว้ยตวับรรจง
 12.  ระเบยีนประวตันิกัศกึษาใหม ่(แผ่นระบายสม่ีวงดูตวัอย่างหน้า 28)
 13.  บตัรประจําตวันกัศกึษา สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ(ชวัคราว) ตดิรปูขนาด 1.5 นิว จํานวน 1 รูป 
   (ถ่ายหน้าตรง ไมส่วมแว่นดาํและถ่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน) (ดูตวัอย่างหน้า 76)
 14. กรณีวฒิุการศึกษาต่างประเทศ 
   14.1 แบบฟอรม์ทอียูส่ถานศกึษาของวุฒกิารศกึษาทนํีามาสมคัรเรยีน (School Address) หน้า 193
   14.2 แบบฟอรม์ยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูส่วนตวัและสทิธทิางการศกึษา (Authorization Form) หน้า 194        

               * นักศึกษาทีย้ายโอนจากสถาบนัอดุมศึกษาอืน (กรณียงัไม่จบการศึกษาจากสถาบนัเดิม)     

          ให้ดาํเนินการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตรายกระบวนวิชาได้ทีสาขาวิทยบริการ ฯ เท่านัน  

                     จะใช้เทียบโอนหน่วยกิตทางไปรษณียไ์ม่ได้

    
 ***หมายเหต ุ สาํเนาเอกสารทุกฉบบัให้รบัรองสาํเนาถกูต้องและลงชือผู้สมคัรกาํกบั

                   ก่อนปิดซองนําส่ง  กรณุาตรวจเอกสารให้ครบทุกข้อ
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วิธีการสมคัรเข้าเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา
1. การรบัสมคัรนักศึกษาใหม่ผู้ประสงคเ์รียนและสอบไล่ทีส่วนภมิูภาค มี 2 ประเภท คือ                            

 1.1 สมคัรเข้าเป็นนักศึกษาในระดบัปริญญาตรี

      สาํหรบันกัศกึษาชนัปรญิญาตร ี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 ผูส้มคัรตอ้งยนืใบสมคัรทางไปรษณยีเ์ท่านัน ตงัแต่วนัท ี19 ม.ีค. 2561 - 4 ม.ิย. 2561 มหาวทิยาลยั 

จะเรมิจําหน่ายใบสมคัรส่วนภูมภิาคทางไปรษณีย ์ ตงัแต่วนัท ี19 ม.ีค. 2561 - 25 พ.ค. 2561  สงัซอืใบสมคัรและ

ส่งเอกสารการสมคัรทางไปรษณีย ์ถงึหวัหน้าฝา่ยรบัสมคัรและแนะแนวการศกึษา ตู ้ปณ. 1011 ปณฝ.รามคาํแหง 

กรุงเทพฯ  10241 หรอื ดาํเนินการดว้ยตนเองท ีหน่วยรบัสมคัร(รบัสมคัรสว่นภูมภิาค) อาคาร สวป. ชนั 3 

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ

  2.1.2 การลงทะเบยีนเรยีนต้องลงทะเบยีนเรยีนเฉพาะกระบวนวชิาทกีาํหนดในแผนการศกึษาชนัปีท ี1     

ภาคเรยีนท ี1 ของคณะทผีูส้มคัรเลอืกเรยีนเท่านัน

  2.1.3 ตอ้งชาํระเงนิค่าสมคัร ค่าลงทะเบยีนเรยีนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามทมีหาวทิยาลยักําหนดให้

ครบถว้นเป็นธนาณตัสิงัจ่ายในนาม มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปณ. รามคําแหง

  2.1.4 การสมคัรทางไปรษณีย ์ รบัสมคัรเฉพาะนักศึกษาทีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตเมือสมคัรเป็น

นักศึกษาส่วนภมิูภาคแล้ว ต้องเขา้สอบทีศนูยส์อบส่วนภมิูภาคเท่านัน (40 ศนูยส์อบ) จะเขา้มาสอบทีส่วนกลาง   

ไม่ได้

  2.1.5 เปิดรบัผูส้มคัรเขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิาเพอืเตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตรสีาํหรบัผูม้วีฒุจิบ        

ชนัมธัยมศกึษาตอนตน้ เป็นต้นไป โดยเลอืกเรยีนกระบวนวชิาทเีปิดใหม้กีารสอบในภาคการศกึษานัน และนํา

กระบวนวชิาทสีอบไดน้ี ไปใชเ้ทยีบโอนหน่วยกติไดเ้มอืมคีุณสมบตัคิรบถว้นในการสมคัรเขา้เป็นนักศกึษาชนั

ปรญิญาตร ีทงันีตอ้งดําเนินการสมคัรใหม่ โดยลาออกจากการสมคัรครงัแรก (รายกระบวนวชิา) และไปดาํเนินการ

เทยีบโอนวชิาทสีอบไดโ้ดยชําระเงนิค่าเทยีบโอนตามอตัราทมีหาวทิยาลยักําหนด

 2.2  รบัสมคัรทีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

         2.2.1 รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ ทสีาขาวทิยบรกิารฯ 23 จงัหวดั คอื ปราจนีบุร ีอุทยัธานี นครศรธีรรมราช 

อาํนาจเจรญิ แพร่ นครพนม  สุโขทยั ขอนแกน่ ศรสีะเกษ ตรงั ลพบรุ ีนครราชสมีา หนองบวัลําภ ูชยัภมู ิเพชรบรูณ์ 

บุรรีมัย์ เชยีงราย กาญจนบุร ีเชยีงใหม่ สุรนิทร์ อุดรธานี พงังา สงขลา รบัสมคัรผูไ้ม่ใชส้ทิธเิทยีบโอนและใชส้ทิธิ

เทยีบโอน รวมทงัผูท้เีคยศกึษารายกระบวนวชิา ทปีจัจุบนัมคุีณสมบตัติามเกณฑก์ําหนดสําหรบัผูเ้ขา้ศกึษาระดบั

ปรญิญาตรี

  2.2.2  กําหนดจาํหน่ายใบสมคัรทสีาขาวทิยบรกิารฯ  วนัท ี19 ม.ีค. 2561  - 2 ก.ค. 2561  (เวน้วนัหยดุ

เทศกาลสงกรานต)์ และ รบัสมคัรทสีาขาวทิยบรกิารฯ ครงัท ี1 วนัท ี1 - 4 ม.ิย. 2561  (ไมเ่วน้วนัหยุดราชการ) 

ครงัท ี2 วนัท ี29 ม.ิย. 2561 - 2 ก.ค. 2561 การสอบจะต้องเขา้สอบในส่วนภูมภิาคเฉพาะศูนย์สอบทแีจง้ไว ้     

ตอนสมคัรเท่านัน โดยจดัสอบเฉพาะวนัเสาร ์- อาทติย ์เป็นเวลา 2 สปัดาห ์(ในภาค 1/2561 กําหนดสอบ

วนัท ี3 - 4 พ.ย. 2561 และ วนัท ี10 - 11 พ.ย. 2561)
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เอกสารทีใช้ในการสมคัร ณ สาขาวิทยบริการ ฯ
ผู้สมคัรทุกคนต้องเตรียมเอกสาร ต่อไปนี

            (ใช้กระดาษ ขนาด A 4 ทุกแผ่น)    
1. สาํเนาหนังสอืสาํคญัแสดงคณุวุฒ ิถ่ายเอกสารขอ้ความชดัเจน 2 ฉบบั  ต้องระบุสาเหตทีุออกจากสถานศกึษาเพราะจบหลกัสตูร
      หรือสาํเรจ็การศึกษา และระบวุนัทีสาํเรจ็การศึกษา
2. สาํหรบัผู้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต ให้สมคัรทีสาขาวิทยบริการ ฯ ห้ามสมคัรทางไปรษณีย์

   2.1 วุฒ ิปกศ.สูง, ปวส., ปวท., อนุปรญิญา , ปรญิญาตรหีรอืเทยีบเท่าขนึไปจากสถาบนัการศกึษาอนื ใหใ้ชส้าํเนาวุฒกิารศกึษา  
  จํานวน 4 ฉบบั 
    2.2 วฒุอินุปรญิญา หรอื ปรญิญา จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ใหใ้ชส้าํเนาปรญิญา หรอื สาํเนาใบรบัรองสภาฯ  จาํนวน 2 ฉบบั และ

  สาํเนา Transcript 2 ชดุ
 2.3 นกัศกึษา 8 ปีสมคัรใหมห่รอืหมดสถานภาพ จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ใหใ้ชส้าํเนาวฒุกิารศกึษาเดมิ ทเีคยสมคัรเรยีนครงัแรก
  จํานวน 2 ฉบบั และสาํเนา Transcript 2 ชุด

 2.4 ผูท้เีคยศกึษาเป็นรายกระบวนวชิาใชส้ําเนาวุฒกิารศกึษาเทยีบเท่ามธัยมศกึษาตอนปลายขนึไป จํานวน 2 ฉบบั และ 
  สาํเนา Transcript 2 ชดุ (ดรูายละเอยีดหน้า 14) 
  (กรณีวฒุต่ิางประเทศต้องแนบวฒุฉิบบัแปลเป็นภาษาองักฤษและสาํเนาใบเทยีบระดบัความรูด้ว้ย (ดูรายละเอยีด หน้า 14-15)

3. สาํเนาหลกัฐานต่างๆ เพมิเตมิ (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสาํเนา 2 ฉบบั
 3.1 กรณีมกีารเปลยีนชอื สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สนิสดุการสมรส ตอ้งแนบสําเนาหนังสอืรบัรองคํานําหน้านามใหเ้ท่ากบั
  จํานวนวุฒกิารศกึษาและเยบ็ตดิกนัเป็นชุด (ถ้าม)ี

     3.2 กรณีผูส้มคัรในหลกัสตูรปรญิญาตรทีใีชวุ้ฒ ิม.3 หรอืเทยีบเท่า ตอ้งมหีนังสอืรบัรองการเป็นขา้ราชการ พนักงาน หรอื
  ลูกจา้งของรฐั จากผูบ้งัคบับญัชาระดบัหวัหน้ากองหรอืเทยีบเทา่ขนึไปดว้ย โดยระบุจํานวนปีททีํางานใหช้ดัเจน
 3.3 กรณใีชค้าํนําหน้านามนอกเหนือจาก นาย,นาง,นางสาว

4. สาํเนาทะเบยีนบา้น จํานวน 1 ฉบบั 
5. สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ 2 ฉบบั (กรณีชาวต่างชาต ิใชส้าํเนา Passport จํานวน 3 ฉบบั)
6.   ใบรบัรองแพทย ์1 ฉบบั (เฉพาะผูส้มคัรระดบัปรญิญาตร)ี

7.   ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษา (ม.ร.2) ตดิรูปส ีขนาด 1.5 นิว จํานวน 1 รปู   
 (ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแวน่ดําและถ่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน)  (ม.ร.2 อยู่ระหว่างหน้า 22 - 23)
8. ใบสงัสอืการสอน (หน้า 23)

9.   แถบรหสักระบวนวชิาตามโปรแกรมการศกึษาและแบบลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่ (หน้า 25)
10. ใบสมคัรสมาชกิ “ข่าวรามคาํแหง” (หน้า 27) กรอกขอ้ความดว้ยอกัษรตวับรรจง
11.  ระเบยีนประวตันิกัศกึษา (แผน่ระบายสมีว่งดูตวัอยา่งหน้า 28)

12. บตัรประจําตวันักศกึษา สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ(ชวัคราว) ต้องตดิรปู 1.5 นิว จํานวน 1 รูป
 (ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแวน่ดําและถ่ายมาไมเ่กนิ 6 เดอืน) (ดูตวัอยา่งหน้า 76)
13. กรณีวุฒิการศึกษาต่างประเทศ 
 13.1 แบบฟอรม์ทอียู่สถานศกึษาของวุฒกิารศกึษาทนํีามาสมคัรเรยีน (School Address) หน้า 193
 13.2 แบบฟอรม์ยนิยอมเปิดเผยขอ้มลูสว่นตวัและสทิธทิางการศกึษา (Authorization Form) หน้า 194 
  (ไม่อนุญาตให้ใช้สาํเนาสมุดรายงานผลการเรียนหรือหนังสือรบัรองว่ากาํลงัศึกษาอยู่ระดบัชนัใดๆ 
ต้องใช้เอกสารระบุว่า สาํเรจ็ระดบัชนัใด เช่น จบหลกัสูตรการศึกษาภาคบงัคบัหรือจบหลกักสูตรการศึกษา
ขนัพืนฐาน เป็นต้น)

นักศึกษาซึงย้ายโอนจากสถาบนัอดุมศึกษาอืน (กรณียงัไม่จบการศึกษาจากสถาบนัเดิม)
(ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตสมคัรทางไปรษณียไ์ม่ได้)

คณุสมบติั   - เคยเป็นนักศกึษาในสถาบนัอุดมศกึษาอนื (ระดบัปรญิญาตร)ี แต่ไมป่ระสงคจ์ะเรยีนทสีถาบนัเดมิ
     - ต้องลาออกจากสถาบนัเดมิ (กรณียงัมสีถานภาพอยู่) ก่อนมาดําเนินการสมคัร
     - การโอนหน่วยกติพจิารณาจากใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) ใหเ้ป็นไปตามเกณฑท์คีณะกาํหนด   
เอกสารการสมคัร เอกสารทใีชส้มคัร ตาม ขอ้ 1 - 12 ยกเวน้ขอ้ 2.1 - 2.4 และ 3.2
      เอกสารเพมิ - ใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) พรอ้มถ่ายสําเนา 1 ฉบบั
                                          - คาํอธบิายรายวชิา (Course Description) 1 ชุด
ติดต่อสอบถามเพิมเติมที ฝ่ายรบัสมคัรและแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ชนั 3   โทร 02-310-8624, 02-310-8000 ต่อ 4834  
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ขนัตอนการสมคัรผา่นทางอินเทอรเ์น็ต

  

 คาํแนะนํา  ผูส้มคัรตอ้งรบัทราบและยอมรบัพรอ้มทงัปฏบิตัติามประกาศของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง                                                            

                 เรอืง การสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ส่วนภูมภิาคผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต ก่อนดําเนินการสมคัร     

                 ตามขนัตอน ดงันี
  

 ขนัตอนที 1 พมิพข์อ้มลูการสมคัรผ่านทางอนิเทอรเ์น็ต (ม.ร. 2/I) ใหค้รบถว้นสมบูรณ์ ผูส้มคัรจะไดร้บั Username และ Password  
    เพอืใชใ้นการเขา้สูร่ะบบการลงทะเบยีนเรยีน การชําระเงนิและตรวจสอบสถานะการสมคัรเป็นนักศกึษา
 ขนัตอนที 2 การลงทะเบยีนเรยีนผูส้มคัรตอ้งเลอืกกระบวนวชิาทเีปิดสอน ตามหลกัสูตรของคณะทปีระสงค์จะเขา้ศกึษาโดย  
    ตรวจสอบวนัและเวลาสอบ ไม่ใหซํ้าซอ้นกนั
 ขนัตอนที 3 ชาํระเงนิ ค่าธรรมเนียมการศกึษา ค่าลงทะเบยีนเรยีน ค่าบํารุงการศกึษา
    วิธีการชาํระเงิน : มหาวทิยาลยักําหนดวธิกีารชําระเงนิค่าธรรมเนียมการสมคัรและลงทะเบยีนโดยให้
    ผูส้มคัรชาํระเงนิสดผา่นเคาน์เตอรธ์นาคารไทยพาณิชย ์(ค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท)     
    โดยจะตอ้งชําระเงนิภายใน 3 วนัทาํการ นบัจากวนัทดํีาเนินการขนัตอนท ี2 (ลงทะเบยีนเรยีน) แลว้เสรจ็
 ขนัตอนที 4 ตรวจสอบสถานะการสมคัร ประกอบดว้ยขอ้มลูการลงทะเบยีนเรยีน เอกสารหลกัฐานการสมคัรการรบัใบเสรจ็รบัเงนิ
 ขนัตอนที 5 สง่สาํเนาเอกสารหลกัฐานการสมคัรผ่านทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง ถงึ “หวัหน้าฝา่ยรบัสมคัรและแนะแนวการศกึษา” 
     ตู ้ปณ. 1011 ปณฝ. รามคาํแหง กรุงเทพฯ 10241  (ดา้นล่างซ้ายของซอง) ระบุคณะทสีมคัรหรอืสมคัรแบบ Pre-Degree  
    โดยผูส้มคัรจะตอ้งส่งเอกสารทางไปรษณียภ์ายใน 5 วนัทาํการ นบัจากวนัทดํีาเนินการขนัตอนท ี3    
    (ชําระเงนิค่าธรรมเนียมการศกึษา ค่าลงทะเบยีนเรยีน คา่บํารุงการศกึษา) แลว้เสรจ็
 ประกอบด้วย  5.1 ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนักศกึษา (ม.ร.2) พรอ้มลงชอืผูส้มคัร จาํนวน 1 ฉบบั
    5.2 สาํเนาวุฒบิตัรทถูีกตอ้งสมบูรณ์ ระบุวนัสาํเรจ็การศกึษา ถ่ายสาํเนาดา้นหน้า - ดา้นหลงั ใหช้ดัเจน จํานวน 2 ฉบบั
     (กรณวุีฒติา่งประเทศตอ้งแนบวุฒฉิบบัเเปลเป็นภาษาองักฤษพรอ้มสาํเนาใบเทยีบระดบัความรู ้(รายละเอยีดหน้า 14 -15)
    5.3 สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนหรอืสาํเนาบตัรขา้ราชการ จํานวน 2 ฉบบั 
     (กรณีชาวต่างชาตใิชส้ําเนา Passsport จํานวน 3 ฉบบั)
    5.4 สําเนาทะเบยีนบา้นทมี ีชอื – นามสกุล ผูส้มคัร จาํนวน 1 ฉบบั 
    5.5 กรณเีปลยีนชอื -นามสกุล คาํนําหน้านาม  ใหแ้นบสาํเนาใบเปลยีนชอื - นามสกลุ หรอื เอกสารอนืทใีชแ้ทน จาํนวน 2 ฉบบั
    5.6 กรณีเป็นพระภกิษุ สามเณร ใหส้ง่สาํเนาใบสุทธ ิหน้า 2,3,4,5 หรอืในกรณีทไีม่มใีบสุทธใิหแ้นบใบรบัรอง  
     การอุปสมบทแทน จํานวน 2 ฉบบั      
    5.7 กรณีผูส้มคัรพกิารใหส้ง่สาํเนาบตัรประจาํตวัคนพกิาร จาํนวน 2 ฉบบั
    5.8 รปูถ่ายส ีขนาด 1.5 นิว จาํนวน 2 รูป เขยีนชอื - นามสกุล ดา้นหลงัรปูถ่าย 
    5.9 ใบรบัรองแพทย ์จํานวน 1 ฉบบั
    5.10 สาํเนาใบแจ้งการชาํระเงนิ จาํนวน 1 ฉบบั (ออกโดยธนาคารไทยพาณิชย์)
    5.11 กรณีวฒิุต่างประเทศ แนบแบบฟอรม์ทีอยู่สถานศึกษาเดิม (School Address) และ
       แบบฟอรม์ยินยอมเปิดเผยข้อมูล (Authorization Form) 
    5.12 ซองจดหมายขนาดมาตรฐานจ่าหน้าซองถงึตวัผูส้มคัรปิดแสตมป์ 3 บาท 2 ซอง
    สาํเนาเอกสารทุกฉบบัทีนํามาสมคัร ให้ลงนามรบัรองสาํเนาถกูต้องด้วย     
 ขนัตอนที 6 มหาวทิยาลยัตรวจสอบการสมคัรและออกรหสัประจําตวันกัศกึษา
    6.1  มหาวทิยาลยัจะออกรหสัประจาํตวันักศกึษาใหก้รณีตรวจสอบการชาํระเงนิถูกต้องครบถ้วนแลว้
    6.2  มหาวทิยาลยัจะถอืการสมคัรเป็นโมฆะ กรณีการสมคัรขาดคุณสมบตัหิรอืเอกสารไมค่รบถ้วน และจะไมค่นืเงนิที
     ชาํระไวแ้ลว้ทงัสนิ
    6.3 มหาวทิยาลยัจะแจง้ผลการรบัสมคัรทางหน้าเวบ็ไซต ์www.iregis2.ru.ac.th หลงัจากไดร้บัเอกสารทางไปรษณยีแ์ลว้
     15 วนัทําการ (ตรวจสอบสถานะการสมคัรได้ในขนัตอนท ี4)
 ขนัตอนที 7 การรบับตัรประจาํตวันักศกึษาและใบเสรจ็รบัเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีน ใหน้ักศกึษาตดิต่อขอรบับตัรประจําตวันกัศกึษา 
    ดว้ยตนเอง หลงัจาก 60 วนัทําการ นับจากวนัทมีหาวทิยาลยัประกาศกําหนดใหส้นิสุดการรบัสมคัรทางอนิเทอรเ์น็ต
    7.1  ตดิต่อขอรบับตัรประจําตวันักศกึษาไดท้ ีธนาคารไทยพาณชิย์ สถานทตีงั ณ จงัหวดัทผีูส้มคัรเลอืกเป็นศูนยส์อบ
     (สามารถดสูถานทตีงัและหมายเลขโทรศพัทต์ดิต่อไดจ้าก หน้า 31 - 32) 
     เอกสารทีใช้ในการรบับตัรประจาํตวันักศึกษา : บตัรประจาํตวัประชาชนฉบบัจรงิ, สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 
     1 ฉบบั, หลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีน (ใบเสรจ็รบัเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีน จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง)
    7.2 หลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีน (ใบเสรจ็รบัเงนิฯ) มหาวทิยาลยัจะจดัส่งใหท้างไปรษณีย์
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ผู้สมคัรเข้าเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรีต้องมีคณุวฒิุและคณุสมบติั   ดงันี

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

 2.  เป็นขา้ราชการซงึมตีําแหน่งและเงนิเดอืน ตงัแต่ระดบั 2 หรอืเทยีบเท่าขนึไปและจบหลกัสูตร    

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

 3. เป็นหรอืเคยเป็นขา้ราชการ  พนกังานรฐัวสิาหกจิ  หรอืลูกจา้งของรฐั  ซงึไดป้ฏบิตังิานมาแลว้

รวมกนัไม่น้อยกวา่ 5 ปี และจบหลกัสูตรมธัยมศกึษาตอนตน้  หรอืเทยีบเทา่ หรอื

 4. เป็นหรอืเคยเป็นสมาชกิรฐัสภา สมาชกิสภากรุงเทพมหานคร สมาชกิสภาจงัหวดั 

สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนจงัหวดั สมาชกิสภาเขต สมาชกิสภาเมอืงพทัยา สมาชกิสภาเทศบาล 

สมาชกิสภาตําบล สมาชกิสภาองคก์ารบรหิารส่วนตําบล กํานนั ผูใ้หญ่บา้นหรอืกรรมการสขุาภบิาล  

ทงันีต้องจบหลกัสตูรมธัยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ

 5. เป็นผูซ้งึสภามหาวทิยาลยัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรใหร้บัเขา้ศกึษาได้

  * กรณีทมีคีุณวฒุสิงูกวา่มธัยมศกึษาตอนปลายขนึไปจะไดร้บัการเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติโดย

เป็นไปตามหลกัเกณฑท์คีณะกรรมการประจําคณะกําหนด

 * สาํหรบัผู้ทีใช้คุณวุฒิจากต่างประเทศทุกระดบัจะต้องนําหนังสือรบัรองการเทียบความรู้

แล้วแต่กรณียืนในวนัสมคัรด้วย (ดรูายละเอียด หน้า 14 และ หน้า 15)

 * กรณีใช้วฒิุการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องชาํระค่าธรรมเนียมการจดัส่งเอกสารไปตรวจสอบ
ยงัสถานศึกษาต้นสงักดัจาํนวน 1,000.- บาท

 * กรณีทเีป็นนักศกึษาซงึถกูลงโทษทางวนิัย ถูกสงัลบชอืออกจากทะเบยีนนักศกึษา หากประสงค ์

จะมาสมคัรใหมใ่หป้ฏบิตัติามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงว่าดว้ยวนิยันกัศกึษา พ.ศ. 2522 ขอ้ 11

(อ่านรายอะเอียดเพิมเติม ส่วนที 4 ภาคผนวก)

สาํหรบัผูส้มคัรเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพือเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี

คณุสมบติัของผู้สมคัร

         1. ตอ้งเป็นขา้ราชการ  ลกูจา้ง  หรอืพนักงานส่วนราชการ  องคก์ารรฐัวสิาหกจิ หรอื

         2.  เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงเหน็สมควร หรอื

         3.  เป็นบคุคลทมีหาวทิยาลยัพจิารณาแลว้เหน็สมควรใหเ้ขา้ศกึษาได ้จบมธัยมศกึษาตอนตน้ขนึไป

         * หลกัฐานการสมคัรเหมอืนขอ้ความหน้า 4  ยกเวน้ขอ้ 2 ,ขอ้ 3.2 และขอ้ 6 
                                             

คณุวฒิุและคณุสมบติัของผูส้มคัรเป็นนักศึกษาระดบัปริญญาตรี
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  หนงัสอืสาํคญัแสดงคณุวฒุติอ้งเป็นวฒุทิกีระทรวงศกึษาธกิารหรอืหน่วยงานราชการรบัรองวทิยฐานะ 

และต้องระบุวนัสาํเรจ็การศึกษา ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี

  1.  วุฒ ิม.6 หรอืเทยีบเท่า ใหถ่้ายสาํเนาหนังสอืสาํคญัแสดงคุณวุฒ ิ(ร.บ.1 หรอื ปพ.1 ) หรอื

ประกาศนียบตัร  จาํนวน  2  ฉบบั  (หากใช้หนังสือรบัรองการศึกษาจะต้องระบุวนัสาํเรจ็การศึกษาด้วย)

  2. วุฒ ิปกศ.สงู หรอื ปวส. หรอื ปวท. หรอือนุปรญิญาหรอืเทยีบเท่า หรอืปรญิญาตรขีนึไปจาก 

สถาบนัการศกึษาอนื ใหถ่้ายสาํเนาวุฒกิารศกึษา  จาํนวน  4  ฉบบั

  3.  วุฒอินุปริญญาหรอืปริญญาตรจีากมหาวทิยาลยัรามคําแหงให้ถ่ายสําเนาอนุปริญญา หรือ

ใบรบัรองสภาฯ จํานวน 2 ฉบบั และ Transcript 2 ฉบบั เพอืใช้ในการเทียบโอนหน่วยกิต หรือ     

ใช ้Transcript ทจีบการศกึษาเป็นหลกัฐานการสมคัรอยา่งเดยีว ใหถ้่ายสาํเนา 4 ฉบบั

  4. นกัศกึษา 8 ปีสมคัรใหม่หรอืนกัศกึษาทหีมดสถานภาพการเป็นนกัศกึษา (เพราะไม่ไดล้งทะเบยีนเรยีน

ตดิต่อกนั 2 ภาคเรยีนปกต)ิ  และขอใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ ตอ้งถ่ายสาํเนาวฒิุการศึกษาเดิมเหมือนสมคัร 

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

    5. กรณีใชว้ฒุกิารศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้หรอืเทยีบเทา่ ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองจากผูบ้งัคบับญัชาระดบั

หวัหน้ากองหรอืเทยีบเทา่ขนึไป  รบัรองการเป็นขา้ราชการตงัแต่ระดบั 2 ขนึไป หรอืเป็น หรอืเคยเป็นขา้ราชการ

พนักงานรฐัวสิาหกจิ หรอืลูกจา้งของรฐัซงึไดป้ฏบิตังิานมาแลว้ไมน้่อยกว่า 5 ปี หรอืเป็น หรอืเคยเป็น

สมาชกิรฐัสภา สมาชกิสภา กทม. (หรอืกรรมการสขุาภบิาล) กาํนนั ผูใ้หญ่บา้นฯลฯ  ถา่ยสาํเนาวุฒกิารศกึษา

และหนังสอืรบัรองอยา่งละ 2 ฉบบั

  6. กรณีชอื - นามสกุล คํานําหน้านาม วนั เดอืน ปีเกดิ ในวฒุกิารศกึษาไม่ตรงกบับตัรประชาชน 

ให้แนบเอกสารแสดงการเปลียนแปลง เช่น ใบเปลยีนชอื - นามสกุล ใบทะเบยีนสมรสหรอืใบหย่า   

เยบ็ติดกบัสาํเนาวฒิุการศึกษาทุกฉบบั มิฉะนันจะไม่รบัสมคัรเพราะถือว่ามิใช่บคุคลคนเดียวกนั

  7. กรณีเป็นวุฒต่ิางประเทศทุกระดบั จะต้องมีสาํเนาใบเทียบระดบัความรู้เยบ็ติดกบั

สาํเนาวฒิุบตัรเท่ากบัจาํนวนวฒิุบตัร, แบบฟอรม์ทีอยู่สถานศึกษาเดิม (School Address) 

และแบบฟอรม์ยินยอมเปิดเผยข้อมลู (Authorization Form) 

ข้อควรทราบเกียวกบัคณุวฒิุทีใช้สมคัร

    

               

ถ้าเอกสารไม่เป็นไปตามทีระบุไว้ข้างต้น  หากตรวจพบในภายหลงั

 จะดาํเนินการถอนสถานภาพนักศึกษา  และให้ผลสอบทีผา่นมาเป็นโมฆะ

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)  หลกัสตูรนักเรยีนเดนิเรอืพาณิชย ์(5 ปี) ฝ่ายเดนิเรอืและฝา่ยช่างกลเรอื จากศูนยฝึ์กพาณิชยน์าวกีรมเจา้ท่า
    (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
  (16) จากสถาบนัการบนิพลเรอืน 
    1. หลกัสูตรเทคโนโลยกีารบนิบณัฑติ (พ.ศ. 2543) 
     1.1 สาขาวชิาการจดัการจราจรทางอากาศ  1.2 สาขาวชิาการจดัการการขนสง่สนิคา้ทางอากาศ
     1.3 สาขาวชิาการจดัการท่าอากาศยาน 
    2. หลกัสูตรเทคโนโลยกีารบนิบณัฑติ (พ.ศ. 2543) (หลกัสูตรต่อเนือง)
     2.1 สาขาวชิาการจดัการการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ   2.2 สาขาวชิาการจดัการท่าอากาศยาน
    3. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอเิลก็ทรอนิกสก์ารบนิ (พ.ศ. 2548)
    4. หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาอเิลก็ทรอนิกสก์ารบนิ (หลกัสูตรต่อเนือง) (พ.ศ. 2548)
    5. หลกัสูตรเทคโนโลยกีารบนิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการบนิ (หลกัสตูรปรบัปรุง พ.ศ. 2555)
     5.1 วชิาเอกการจดัการจราจรทางอากาศ  5.2 วชิาเอกการจดัการการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ
     5.3 วชิาเอกการจดัการท่าอากาศยาน
    6. หลกัสตูรเทคโนโลยกีารบนิบณัฑติ สาขาวชิาการจดัการการบนิ หลกัสตูรตอ่เนือง (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2555) 
     6.1 วชิาเอกการจดัการการขนส่งสนิคา้ทางอากาศ  6.2  วชิาเอกการจดัการท่าอากาศยาน

การจาํแนกคณุวฒิุของผูมี้สิทธิสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา
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วฒิุทีเทียบเท่าปริญญา  (ต่อ)  
   7. หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกสก์ารบนิ (หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2554)
   8. หลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ สาขาวชิาวศิวกรรมอเิลก็ทรอนิกสก์ารบนิ (หลกัสตูรปรบัปรงุ พ.ศ. 2558)     
2. วุฒิทีเทียบเท่าอนุปริญญา (ใช้สิทธิสมคัรประเภทเทียบโอนหน่วยกิตได้)
  (1)  อนุปรญิญาทุกสาขาวชิาในวทิยาลยั มหาวทิยาลยั หรอืจากสถาบนัการศกึษาทงัของรฐัและเอกชน 
    ซงึทางการรบัรองหลกัสูตรการศกึษาแลว้
  (2)  อนุปรญิญาทุกสาขาวชิาจากวทิยาลยั หรอืมหาวทิยาลยัต่างประเทศทเีชอืถอืได้
  (3)  ประกาศนียบตัรวชิาชพีชนัสูง (ปวส.) แผนกต่างๆ
  (4)  ประกาศนียบตัรวชิาชพีเทคนิค (ปวท.)
  (5)  ประกาศนียบตัรประโยคครมูธัยม (ป.ม.)
  (6)  ประกาศนียบตัรวชิาการศกึษาชนัสูง (ป.กศ. ชนัสูง)
  (7)  ประกาศนียบตัรประโยคครมูธัยม (วชิาชุด) หรอืพเิศษมธัยม (พ.ม.) (พนืความรู ้ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3)
  (8)   ประกาศนียบตัรนาฏศลิปชนัสงูปีท ี2
  (9)   ประกาศนียบตัรประโยคครมูธัยม การช่าง (ป.ม.ช.)
     (10)  ประกาศนียบตัรประโยคครมูธัยมอาชวีศกึษา  
  (11)  ประกาศนียบตัรประโยคครมูธัยมการเรอืน
     (12)  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรวชิาการปา่ไม ้(บางหลกัสตูร)
      (13)  ประกาศนียบตัรวชิาการชลประทาน
      (14)  ประกาศนียบตัรหลกัสตูรวชิาครพูยาบาล
      (15)  ประกาศนียบตัรประโยคครพูเิศษมธัยมช่าง (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) ประกาศนียบตัรพยาบาลอนามยัและผดงุครรภ ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หลกัสตูร 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) ประกาศนียบตัรพยาบาลอนามยัและผดงุครรภ ์พนืความรูเ้ดมิ ม.ศ.5 หลกัสตูร 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 จากโรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามยั กรมแพทยท์หารเรอื
     (22) ประกาศนียบตัรชา่งตร ีกรมโยธาธกิาร (พ.ศ. 2492-2520)
      (23)  ประกาศนียบตัรชา่งตร ีกรมทดีนิ
      (24)  ประกาศนียบตัรวชิาการหนงัสอืพมิพ ์จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์(เฉพาะผูม้พีนืความรูม้ธัยมศกึษาตอนปลาย)
     (25) ประกาศนียบตัรวชิาสตัวแพทย์ จากโรงเรยีนสตัวแพทย ์กรมปศุสตัว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  (26) ประกาศนียบตัรเจา้พนกังานสาธราณสุข (พนักงานอนามยั) จากวทิยาลยัการสาธารณสุข
  (27) ประกาศนียบตัรชนัสงูวชิาพยาบาลและอนามยั (ม.ศ.5 + 3 ปี จากวทิยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย)
  (28) ประกาศนียบตัรวชิาการพยาบาลจติเวชและผดุงครรภ์ จากวทิยาลยัพยาบาลศรธีญัญา กรมการแพทย์
    กระทรวงสาธารณสขุและหลกัสตูรซงึผูส้าํเรจ็การศกึษามธัยมศกึษาปีท ี5 (ม.ศ.5) หรอืมธัยมศกึษา
    ปีท ี6 (ม.6) มรีะยะศกึษา 2 ปี รวม 7 หลกัสตูรคอื  
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วฒิุทีเทียบเท่าอนุปริญญา  (ต่อ)
     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
  (29)   จากสถาบนัการบนิพลเรอืน
    1. หลกัสตูรอนุปรญิญา สาขาวชิานายช่างบํารุงรกัษาอากาศยาน (พ.ศ. 2551)
    2. หลกัสตูรอนุปรญิญา สาขาวชิาเทคโนโลยอีากาศยาน (พ.ศ. 2555)
     2.1 วชิาเอกอเิลก็ทรอนิกสก์ารบนิ  2.2 วชิาเอกเครอืงวดัประกอบการบนิ
    (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
  (38) จากโรงเรยีนชุมพลทหารเรอื กรมยุทธศกึษาทหารเรอื (หลกัสตูรนักเรยีนจ่า)
    1. ประเภทวชิาเดนิเรอื สาขาทหารสามญัและทหารการปืน
    2. ประเภทวชิารกัษาความปลอยภยัและความมนัคงทางทะเล
     2.1 สาขาทหารการปืนต่อสูอ้ากาศยานและรกัษาฝงั  2.2 สาขาทหารสารวตัร
    3. ประเภทวชิาช่างเทคนิค
     3.1 สาขาทหารสรรพาวุธ        3.2 สาขาทหารเครอืงกลเรอื 
     3.3 สาขาทหารเครอืงกลชา่งเครอืงบนิเครอืงยนต์อากาศยาน
     3.4 สาขาทหารเครอืงกลชา่งเครอืงบนิเอวโิอนิกส ์  
     3.5 สาขาทหารเครอืงกลชา่งเครอืงบนิลาํตวัและนิวดรอลกิส ์      
    4. ประเภทวชิาบรหิารการเงนิและการบญัช ีสาขาทหารการเงนิ     
 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
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วฒิุทีเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)

  (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    
          (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 
    2.  หลกัสตูรวชิาช่างบํารุงรกัษาเครอืงสอืสารการบนิ 
    3.  หลกัสตูรวชิาช่างบํารุงรกัษาอากาศยาน
      (36) หลกัสตูรของวทิยาลยัเทคโนโลยทีางการแพทยแ์ละสาธารณสุข กาญจนาภเิษก
    1.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรวทิยาศาสตรท์างการแพทย ์สาขาเซลลว์ทิยา
    2.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรเวชระเบยีน (เวชสถติ)ิ
    3.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรรงัสกีารแพทย ์
    4.  หลกัสตูรประกาศนียบตัรวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สาขาพยาธคิลนิีก
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    5.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์ สาขาโลหติวทิยาและธนาคารเลอืด
    6.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรเจา้พนกังานเภสชักรรม
    7.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรโสตทศันศกึษา (เวชสาธติ)
    8.  หลกัสูตรประกาศนียบตัรวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์สาขาพยาธวิทิยา
  (37) ประกาศนียบตัรเจา้พนกังานเภสชักรรม จากวทิยาลยัการสาธารณสุขภาคใต้
  (38) หลกัสตูรโรงเรยีนจา่อากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยทุธศกึษาทหารอากาศหลกัสูตร 1 ปี
      (39) หลกัสตูรนกัเรยีนจ่าทหารเรอื (รบัผูจ้บ ม.ศ.5 หรอื ม.6 ปจัจุบนั เขา้ศกึษาหลกัสูตร 2 ปี)
      (40) หลกัสตูรการดุรยิางคต์อนปลาย พ.ศ. 2537 จาก ร.ร.ดุรยิางค ์กองดุรยิางคท์หารเรอื
  (41) หลกัสตูรการดุรยิางคต์อนปลาย ชนัปีท ี6 จาก ร.ร.ดุรยิางค ์กองดุรยิางคท์หารเรอื 
      (42) หลกัสตูรนกัเรยีนชา่งกรมอู่ทหารเรอื  พ.ศ. 2536
  (43) โรงเรยีนสมาคมไทย - ญปีุ่น จากสาํนักงานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา (องคก์ารมหาชน) 
  (44) ประกาศเทยีบวฒุกิารศกึษา 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) ประกาศเทยีบวฒุกิารศกึษา 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       2. โรงเรยีนสถานศกึษานานาชาต ิ    
     (Ruamrudee International School)     (International School Bangkok)
    3. โรงเรยีนบางกอกพฒันา        4.  โรงเรยีนนานาชาตเิชยีงใหม่  
                 (Bangkok Patana School)         (Chiangmai International School)
    5. โรงเรยีนนานาชาตเิอกมยั       6.  โรงเรยีนนานาชาตเิซนต์จอหน์
     (Ekamai International School)      (Saint John’s International School)
    7. โรงเรยีนนานาชาตนิิสท ์        8. โรงเรยีนประชาคมนานาชาติ
     (Nist International School)        (International Community School)
     (โรงเรยีนนานาชาตใิหมแ่ห่งประเทศไทย เดมิ)  10. โรงเรยีนนานาชาตไิทย - อเมรกินั
    9. โรงเรยีนนานาชาตภิาคตะวนัออก      (Thai - American International School)
     (International School Eastern Seaboard)   12. โรงเรยีนนานาชาตไิทย-จนี 
    11. โรงเรยีนนานาชาตเิซนต์สตเีฟ่น (เขาใหญ่)    (Thai-Chainese International School)
     (St.Stephen’s International School)    14. โรงเรยีนนานาชาตนิครพายพั
     (Khao Yai) (โรงเรยีนนานาชาตจิกัวาล เดมิ)   (Nakorn Payap International School) 
    13. โรงเรยีนนานาชาตดิลัลชิ       16. โรงเรยีนนานาชาตสิาทรใหม่
     (Dulwich International School)         (New Sathorn International School)
    15. โรงเรยีนนานาชาตนีิวา        18. โรงเรยีนนานาชาตเิซนต์จอหน์ เเมรี
     (Niva International School)       (Saint John Mary International School)
    17. โรงเรยีนนานาชาตเิเอ๊ดเวนตร์ามคาํแหง    20. โรงเรยีนนานาชาตสิยาม
     (Ramkhamhaeng Advent International School)  (Siam International School)
    19. โรงเรยีนนานาชาตคิวิ.เอส.ไอ ภูเกต็    
     (Q.S.I International Schoolof Phuket)     
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   21. โรงเรยีนมหาไถ่วเิทศศกึษา       22. โรงเรยีนนานาชาตเิคไอเอส

     (Redeemer International School)        (KIS International School)
   23.  โรงเรยีนนานาชาตลิานนา       24. โรงเรยีนานาชาตอิเมรกินัแปซฟิิก
    (Lanna International School)       (American Pacific International School)
   25. โรงเรยีนดอิเมรกินัสคลูออฟเเบงค๊อก     (โรงเรยีนนานาชาตดิษิยะครนิ เดมิ)
    (The American School of Bangkok)    26. โรงเรยีนนานาชาตเิกรซ
    (โรงเรยีนนานาชาตดิษิยะครนิ เดมิ)      (Grace International School)
   27. โรงเรยีนนานาชาตคิอนคอร์เดยีน     28. โรงเรยีนประชาคมนานาชาตบิางนา  
    (Concordian International School)     (International Community School Bangna)
   29. โรงเรยีนฝรงัเศสนานาชาต ิกรุงเทพ     30. โรงเรยีนนานาชาตคิรสิเตยีนกรุงเทพ
    (Lycee Francais International de Bangkok)   (Bangkok Christian International School)
   31. โรงเรยีนนานาชาตทิรนีิต ี        (โรงเรยีนนานาชาตกิรุงเทพ เดมิ) 
    (Trinity International School)      32. โรงเรยีนครสิเตยีนเยอรมนัเชยีงใหม่
   33. โรงเรยีนนานาชาตริเีจน้ท์ พทัยา      (Christian German Chiengmai School)
    (Regents International School Pattaya)   34. โรงเรยีนนานาชาตบิรติชิ ภูเกต็
    (โรงเรยีนนานาชาตเิดอะรเีจน้ท์ เดมิ)     (British International school, Phuket) 
    (โรงเรยีนนานาชาตริวมบณัฑติ เดมิ)    36. โรงเรยีนนานาชาตโิมเดริน์กรุงเทพฯ 
   35. โรงเรยีนนานาชาตเิปรม ตณิสลูานนท ์     (Modern International School, Bangkok) 
    อนิเตอรแ์นชชนัแนล สคลู       38. โรงเรยีนบางกอกเเอ๊ดเวนต์
    (Prem Tinsulanonda International School)   (ฺBangkok Advant School) 
   37. โรงเรยีนนานาชาตแิพน-เอเชยี      40. โรงเรยีนนานาชาตบิรติชิโคลมัเบยี
    (Pan-Asia International School)      (ฺBritish Columbia International School)
   39. โรงเรยีนนานาชาตเิซนตเ์เอนดรวูส์ กรุงเทพฯ  42. โรงเรยีนนานาชาตเิวลลส์-ออนนุช
    (St. Andrews International School Bangkok)   (Wells International School On Nut Campus)
   41. โรงเรยีนอนิเตอรเ์นชนัเเนลเกวล ี(หทยัราษฎร)์  44. โรงเรยีนนานาชาตเิซนตส์ตเีฟ่นส ์
    (Kevalee International School)      (St. Stephen’s International School)
   43. โรงเรยีนนานาชาตโิจซูอกินั กรุงเทพฯ    46. โรงเรยีนนานาชาตเิเอ๊ดเวนตสีมชิชนั
    (Josuikan Bangkok International School)    (Adventist International Mission School)
   45. โรงเรยีนนานาชาตเิเอ๊ดเวนตสี กรุงเทพ    48. โรงเรยีนนานาชาต ิกรีพฒัน์
    (Bangkok Adventist International School)    (Keerapat International School)
   47. โรงเรยีนนานาชาตพิระคณุกรุงเทพ     50. โรงเรยีนนานาชาตเิดอะรเีจน้ท-์กรุงเทพ
    (Bangkok Grace International School)    (The Regent’s School Bangkok)
   49. โรงเรยีนนานาชาตเิกาหล ีกรุงเทพ     52. โรงเรยีนครสิเตยีนนานาชาตเิชยีงราย
    (Korean International School of Bangkok)   (Chiang Rai International Christian School)
   51. โรงเรยีนนานาชาตเิเคลฟิอรเ์นีย เพรพ    54. โรงเรยีนนานชาตฮิาร์โรว์
    (Califonia Prep. International School)  (Harrow International School, Bangkok)
   53. โรงเรยีนนานาชาตเิเองโกสสงิคโปร ์ 56. โรงเรยีนนานาชาตโิชรสเ์บอร ีกรุงเทพฯ 
    (Anglo Singapore International School)  (Shrewsbury International School Bangkok)
   55. โรงเรยีนอารบ์สิรศัมนีานาชาต ิ      58. โรงเรยีนนานาชาตสิงิคโปร ์- กรุงเทพฯ   
    (RBIS Rasami British Internaltional School)   (Singapore International School of Bangkok) 
   57. โรงเรยีนนานาชาตบิางกอกฟรแีพราธอร ีเเอนด์ เซก็เคนิเดอร ี  
    (Bangkok International preparatory and secondary) 
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   59. โรงเรยีนนานาชาตชิาร์เตอร ์       60. โรงเรยีนนานาชาตบิรอมสโ์กรฟ
    (Chater International School)        (Bromsgrove International School)
   61. โรงเรยีนนานาชาตเิซนต์เเอนดรสู ์      62. โรงเรยีนนานาชาตเิบริค์ลยี์
    (St.Andrews International School Bangna)    (Berkeley International School) 
   63. โรงเรยีนนานาชาตเิดอะรเีจน้-พระราม 9    64. โรงเรยีนนานาชาตเิซนต์เเอนดรวูส์กรนีวนัเลย์
    (The Regent’s International School Rama9)    (St.Andrews International School 
   65. โรงเรยีนนานาชาตสิวนระยอง          Green Valley)
    (Garden International School)       66. โรงเรยีนนานาชาตเิชยีงราย
   67. โรงเรยีนนานาชาต ิU W C          (Chiangrai International School)
    (U W C International School)        68. โรงเรยีนนานาชาตเิฮดสตารท์
   69. โรงเรยีนนานาชาตเิเอสคอต         (Headstart International School)
    (Ascot International School)
   
 ประกาศนียบตัรซงึเทยีบเท่าประโยคมธัยมศกึษาตอนปลายทตีอ้งมพีนืความรูเ้ดมิ ม.6 (เดมิ) หรอื ม.ศ.3 นอกจาก     
คณุวุฒทิกีล่าวมาแลว้ ตอ้งมใีบเทยีบความรูจ้ากกระทรวงศกึษาธกิารไปแสดงดว้ย
 4. วฒิุการศึกษาภาคบงัคบัตามหลกัสตูรการศึกษาขนัพืนฐาน  หรือเทียบเท่ามธัยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ 
ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม)
 (1)  ประโยคมธัยมอาชวีศกึษาตอนปลาย    (11) ประโยคครูพลศกึษาเอกตวัประโยคสําหรบัรุน่ทกีําหนดพนื  

   (ประโยคอาชวีศกึษาชนักลาง หลกัสตูร 3 ปี)    ความรูเ้ดมิสอบไล่ไดช้นัประถมศกึษาปีท ี7 (ม.3 เดมิ)

 (2)  ประโยคประถมอาชพีช่างเขยีน     (12)  ประโยคครูมลูสามญั 

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

 (4)  ประโยคประถมพณิชยการ      (13)  ประโยคครูมลูสามญั (วชิาชดุ) 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 (เกณฑ์อนุมตั ิก.ร.พ.เดมิ)

 (8)  นาฏศลิป์ชนัต้น         (16)  หลกัสตูรนักเรยีนพลดรุยิางคท์หารบก

 (9)  ประโยคการเรอืนชนัตน้         โรงเรยีนดุรยิางคท์หารบก พ.ศ. 2536

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

   ตวัประโยคสําหรบัรุน่ทกีําหนดพนืความรูเ้ดมิ  (18) หลกัสตูรนักเรยีนพลดรุยิางคท์หารเรอื 

   สอบไล่ไดช้นัมธัยมศกึษาปีท ี2 (ม.5 เดมิ)     โรงเรยีนดุรยิางคท์หารเรอื ชนัปีท ี3

 กรณีคุณวุฒิตามข้อ 4 จะต้องมีคุณสมบติัเพิมเติมตามทีกําหนดไว้ในข้อบงัคบั ม.ร. ว่าด้วยการศึกษาระดบั
ปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ผูส้มคัรทใีชค้ณุวุฒแิละคณุสมบตัดิงักลา่วจะตอ้งนําสาํเนาวุฒบิตัร 2 ฉบบั พรอ้มกบัใหนํ้าใบรบัรอง
การเป็นขา้ราชการหรอืการปฏบิตังิาน ฉบบัจรงิพรอ้มถา่ยสาํเนาอกี 1 ฉบบั ไปยนืประกอบกนั ในวนัสมคัร และผูร้บัรองต้องเป็น  
ผูบ้งัคบับญัชาโดยตรงทมีตีําแหน่งระดบัหวัหน้ากอง หรอืเทยีบเท่าขนึไป
 กรณีคนต่างประเทศต้องการศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงจะตอ้งทาํการทดสอบภาษาไทยก่อน
การสมคัร ประมาณ 3 สปัดาห์ ในภาคนัน ๆ มฉิะนันจะไม่มสีทิธสิมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ 
 กรณีใช้วุฒิต่างประเทศให้ติดต่อเทียบระดบัความรู้วฒิุต่างประเทศ และโรงเรียนนานาชาติ
 1. ระดบัมธัยมศกึษาตอนตน้ หรอืเทยีบเท่า 
  สถานทีติดต่อ สาํนักงานคณะกรรมการการศกึษาขนัพนืฐาน กระทรวงศกึษาธกิาร  
  ถนนราชดําเนินนอก  เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร  10300  โทร. 02-288-5511-6
  หน่วยงาน สํานักทดสอบทางการศกึษา  โทร. 02-288-5789,  02-288-5790  Fax. 02-282-6837
  *สาํหรบัระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย หรอืเทยีบเทา่ กระทรวงศกึษาธกิารไม่เทยีบระดบัความรูใ้หแ้ลว้ ใหเ้ทยีบระดบัความรู้
  ตามประกาศมหาวทิยาลยั เรอืง หลกัเกณฑก์ารเทยีบระดบัความรูว้ฒุกิารศกึษาต่างประเทศ (ดรูายละเอยีด หน้า 161)
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 2. ระดบั ปวช.  (อาชวีศกึษา) 
  สถานทีติดต่อ สาํนักงานคณะกรรมการการอาชวีศกึษา (สอศ.)
  319 ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2281-5555    Fax. 0-2282-0855
 3. ระดบัอุดมศกึษา  (อนุปรญิญา หรอืเทยีบเทา่ขนึไป) 
  สถานทีติดต่อ สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา  กระทรวงศกึษาธกิาร  
  328 ถนนศรอียุธยา  เขตราชเทว ี กรุงเทพฯ  10400  โทร. 02-610-5200
  หน่วยงาน สํานักมาตรฐานและประเมนิผลอุดมศกึษาโทร. 02-039-5611-12  Fax. 02-354-5530
 4. วุฒกิารศกึษาจากโรงเรยีนนานาชาต ิ (ทยีงัไมม่ใีบรบัรองหลกัสตูรจากกระทรวงศกึษาธกิาร) 
  สถานทีติดต่อ สาํนกังานคณะกรรมการสง่เสรมิการศกึษาเอกชน ถนนราชดาํเนินนอก เขตดุสติ กรงุเทพฯ 10300  
  โทรศพัท ์02-282-1000

บุคคล         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.
พระคร ู  PHRAKHRU   พ.ท.   LT.COL.     นาวาโท COR.
พระปลดั  PHRAPALAD   พ.อ.   COL.      นาวาเอก CAPT.
พระครปูลดั  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. 

วา่ทรีอ้ยตร ี  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.

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

2507-1964 2516-1973 2525-1982 2534-1991 2543-2000 2552-2009 2561-2018

 CODE ศนูยส์อบส่วนภมิูภาคทีใช้กรอกในใบสมคัร บตัรประจาํตวันักศึกษาใหม่ 

และแบบลงทะเบยีนเรียน
มหาวทิยาลยักําหนดศนูยส์อบส่วนภูมภิาค 39 จงัหวดั โดยกําหนด CODE ดงันี

CODE ศูนยส์อบ 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
ศนูยส์อบจงัหวดัสุรนิทร์
ศนูยส์อบจงัหวดันครราชสมีา
ศนูยส์อบจงัหวดัรอ้ยเอด็
ศนูยส์อบจงัหวดัอุบลราชธานี
ศนูยส์อบจงัหวดัสุพรรณบุร ี  
ศนูยส์อบจงัหวดัราชบุร ี         

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

ศนูย์สอบจงัหวดัจนัทบุรี
ศนูย์สอบจงัหวดัประจวบครีขีนัธ์
ศนูย์สอบจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี
ศนูย์สอบจงัหวดันครศรธีรรมราช
ศนูย์สอบจงัหวดัตรงั                            
ศนูย์สอบจงัหวดัสงขลา
ศนูย์สอบจงัหวดัเพชรบูรณ์
ศนูย์สอบจงัหวดัปราจนีบุรี
ศนูย์สอบจงัหวดัอุทยัธานี
ศนูย์สอบจงัหวดัอาํนาจเจรญิ
ศนูย์สอบจงัหวดัชมุพร
ศนูย์สอบจงัหวดัสโุขทยั
ศนูย์สอบจงัหวดัศรสีะเกษ
ศนูย์สอบจงัหวดัลพบุรี

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

ศูนยส์อบจงัหวดัหนองบวัลาํภู
ศูนยส์อบจงัหวดันครปฐม
(ยกเลกิ)
ศูนยส์อบจงัหวดัชยัภูมิ
ศูนยส์อบจงัหวดัสกลนคร
ศูนยส์อบจงัหวดับุรรีมัย์
ศูนยส์อบจงัหวดัสระแก้ว
ศูนยส์อบจงัหวดักาญจนบุรี
ศูนยส์อบจงัหวดัน่าน
ศูนยส์อบจงัหวดัอุตรดติถ์
ศูนยส์อบจงัหวดัพงังา
ศูนยส์อบจงัหวดัเลย
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คณะ code สาขาวิชา

นิตศิาสตร ์ 0100 สาขาวชิานิตศิาสตร์

บรหิารธุรกจิ  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
ประณีต=pranit
น้อย=noi
ใบ=bai
ไป=pai
ผา=pha
พงศ=์phong
สาํเภา=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
ลพัธ=์lap
ลาภ=lap

เสริฟ์=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.  ค่าบตัรประจําตวันกัศกึษา                100.- บาท

 3.  ค่าธรรมเนียมแรกเขา้เป็นนักศกึษา            800.- บาท

 4.  ค่าขนึทะเบยีนเป็นนักศกึษา              400.- บาท

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

 6.  ค่าบํารุงมหาวทิยาลยั                300.- บาท

  * 7.  ค่าธรรมเนียมพเิศษ

   7.1  ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ          60.- บาท

      7.2  ค่าบรกิารสอืการสอนรวมค่าสอืสาร กระบวนวชิาละ       100.- บาท

 

วิธีคาํนวณค่าธรรมเนียมพิเศษสาํหรบัผูส้มคัรเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา

(สมคัรสอบส่วนภมิูภาค)

                 ตาราง  ค่าธรรมเนียมพเิศษ  (ตามรายการท ี7)

                                                                            *  ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ 60.- บาท                                                                                                       

                                                                            *  ค่าบรกิารสอืการสอนกระบวนวชิาละ  100.- บาท

ตวัอย่าง

ผู้สมคัรลงทะเบียน 18 Cr. จาํนวน 7 กระบวนวิชา

ตอ้งชาํระเงนิ ดงันี

1. ค่าธรรมเนียมปกติ

2. ค่าธรรมเนียมพเิศษ

รวมคา่ธรรมเนียม

2,600.- บาท

1,120.- บาท

3,720.- 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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ตาราง การชาํระค่าธรรมเนียม

ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา

  ก.  ตวัอย่างกรณีลงทะเบียนเรียนตามแผนกาํหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1

  ข.  กรณีลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาไม่ตรงหรือไม่ครบตามแผนกาํหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1

ตารางแสดงจาํนวนเงนิรวมค่าธรรมเนียมทงัหมด (ค่าหน่วยกติ, 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.  สตูรสาํเรจ็กรณีลงทะเบียนเรียนครบตามแผนกาํหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1

  ข.  กรณีลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามแผนกาํหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1

ตารางจาํนวนเงนิรวมค่าธรรมเนียมทงัหมด (ค่าหน่วยกติ, คา่สอบ, คา่สอืการสอน)

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



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     21

อตัราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบยีนเรียน 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

วิธีคาํนวณค่าธรรมเนียมพิเศษสาํหรบัผูส้มคัรเข้าเป็นนักศึกษาหลกัสูตรปริญญาตรี

 สมคัรสอบส่วนภมิูภาค

              ตาราง   คา่ธรรมเนียมพเิศษ (ตามรายการท ี7)  

กรณีเทยีบโอนหน่วยกติ ถา้ยงัไมช่ําระคา่เทยีบโอนทงัหมด                   

ใหช้ําระค่าเทยีบโอน (ฐานขอ้มลู) จาํนวน 100.- บาท และ

ใหช้ําระสว่นทเีหลอืภายใน 1 ปี นบัจากวนัทสีมคัร     * ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ 60.- บาท

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

รวมเงนิเพมิ 100.- บาท)

ตวัอย่าง

ผูส้มคัรลงทะเบียน 18 Cr. จาํนวน 7 กระบวนวิชา                                                                   

ตอ้งชําระเงนิ ดงันี                                                                                                          

1. ค่าธรรมเนียมปกต ิ        3,300.-  บาท

2. ค่าธรรมเนียมพเิศษ       1,120.-  บาท

รวม ค่าธรรมเนียม                   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
(สาํหรบัผู้สมคัรทางไปรษณีย)์
(ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

(จาํนวน 1 ซอง)

 

  เขยีนจ่าหน้า ชอื - ทอียู่ของผูส้มคัรบนซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จาํนวน 2 ซอง ตามตวัอย่าง 

(ผูส้มคัรจดัหาเอง) เฉพาะผูส้มคัรทางไปรษณียท์ไีม่ใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติเท่านัน

ชือและทีอยู่ผู้ฝาก

  หน่วยรบัสมคัรส่วนภูมภิาค     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 2561

สาํหรบันักศึกษาสมคัรใหม่ส่วนภมิูภาค 
                                                                                  

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

  รหสัศนูยส์อบ                 จงัหวดั...........................................

  คํานําหน้า ชอื – สกุล............................................................ รหสัประจาํตวั 

                                         (เขยีนตวับรรจง)

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

  กระบวนวิชาทีลงทะเบียนเรียน เลอืกกระบวนวชิาตามหลกัสตูรของคณะทเีขา้ศกึษา และทําเครอืงหมาย

  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
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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 2561

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

กระบวนวิชา หนวย กระบวนวิชา หนวย
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สถานทีรบับตัรประจาํตวันักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561

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.บา้นดู่ 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.เมอืงนครสวรรค ์

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 สรุนิทร ์

พลาซ่า

101 ห้างสรรพสนิคา้เทสโก ้โลตสั สุรนิทรพ์ลาซ่า ชนัท ี1 

ถ.หนองดุม ต.ในเมอืง อ.เมอืงสรุนิทร ์จ.สุรนิทร ์32000

0899 0-4453-8501

0-4453-8508

10 นครราชสมีา มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยสุีรนารี

111 อาคารสรุพฒัน์ 1 ถ.มหาวทิยาลยั ต.สรุนาร ี

อ.เมอืงนครราชสมีา จ.นครราชสมีา 30000

0707 0-4421-6626

0-4421-6625

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

จ.รอ้ยเอด็ 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 สุพรรณบุร ี 196 ถ.พระพนัวษา ต.ท่าพเีลยีง 

อ.เมอืงสุพรรณบุร ี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



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     31

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.ทา่ตะเภา อ.เมอืงชุมพร 
จ.ชุมพร 86000

0654 0-7750-3069
0-7750-3079

26 สุโขทยั สโุขทยั 44 ถ.สงิหวฒัน์ ต.ธานี อ.เมอืงสุโขทยั จ.สุโขทยั 
64000

0536 0-5561-1641
0-5561-3033

27 ศรสีะเกษ ศรสีะเกษ 980/4 ถ.ขขุนัธ์ 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.เมอืงหนองบวัลําภู จ.หนองบวัลําภู 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.จตัุรสั 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.สุวรรณศร ต.สระแกว้ อ.เมอืงสระแกว้ 
จ.สระแกว้ 27000

0738 0-3724-2094
0-3724-1599

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

จ.กาญจนบุร ี71000

0607 0-3451-3008

0-3451-3307

37 น่าน น่าน 79/2 ถ.อนันตวรฤทธเิดช 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

41 สงขลา หาดใหญ่ใน 1097 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
90110

0590 0-7442-3850
0-7425-7540-6

หมายเหต ุ ลําดบัท ี31 ยกเลกิ
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หมายเลขโทรศพัท์ติดต่อสอบถามข้อมูล

หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท์ สถานที ข้อมูล

1. ศนูยโ์ทรศพัท์กลาง 0-2310-8000 ตกึ LIB - สอบถามหมายเลขโทรศพัทส์ถานทภีายใน

มหาวทิยาลยัรามคําแหง

2. ฝ่ายรบัสมคัรและแนะแนวการศึกษา

   - รบัสมคัรส่วนกลาง

   - รบัสมคัรส่วนภมิูภาค

   - รบัสมคัรอินเทอรเ์น็ต(ส่วนกลาง)

0-2310-8615

0-2310-8624, 0-2310-8000 ตอ่ 4834

0-2310-8623

สวป. ชนั 3 

สวป. ชนั 3

สวป. ชนั 3

- กําหนดการรบัสมคัร, ตรวจหลกัฐานการสมคัร, 

ตรวจสอบวุฒกิารศกึษาทใีชส้มคัร

3. หน่วยแนะแนวและประชาสมัพนัธ ์      

  

0-2310-8614

0-2310-8000  ต่อ 4840, 4841, 

4848
Email : guidancc_service@ru.ac.th

www.ru.ac.th 

www.regis.ru.ac.th 

Email : s.predree@ru.ac.th

สวป. ชนั 4 - บรกิารใหค้าํปรกึษา แนะแนวการศกึษา

- บรกิารขอ้มูลทางการศกึษา

- ระบบอาจารยท์ปีรกึษา (นกัศษึาปรญิญาตร ี

สามารถตดิต่อขอรบัคําปรกึษาดา้นเรยีน การสอน 

กบัอาจารยท์ปีรกึษาผา่นทาง email โดยตรวจ

สอบรายชอืและemail อาจารยท์ปีรกึษาผา่น 

e-service  

- ระบบอาจารยท์ปีรกึษา นกัศกึษา PRE-DEGREE

4. ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจดัสอบ

   - ลงทะเบียนเรยีนทางไปรษณีย ์(ภมิูภาค)

    - ลงทะเบียนเรียนส่วนกลาง

   - หน่วยจดัสอบ

0-2310-8000 ต่อ 8616

0-2310-8000 ต่อ 8610,8626

0-2310-8611

KLB. ชนั 1

สวป. ชนั 6

สวป. ชนั 6

- กําหนดการและวธิกีารลงทะเบยีนเรยีน   

- ปญัหาการลงทะเบยีนเรยีน 

- ตารางสอบไล่รายบุคคลประจาํภาค, 

การยา้ยศนูยส์อบ, การสอบซําซ้อน

5. การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

   -ตรวจสอบสถานภาพการเป็นนกัศึกษา

0-2310-8610

0-2310-8626

สวป. ชนั 6 - ยา้ยระบบการเรยีนการโอนส่วนภูมภิาคเป็น

ส่วนกลาง หรอืส่วนกลางเป็นส่วนภูมภิาค

- ตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศกึษา

6. ฝ่ายทะเบียนประวติันักศึกษา

   -  บตัรประจาํตวันักศึกษา  

   -  เปลียนชือ-สกลุ คาํนําหน้านาม ยศ

   -  แก้ไขชือ-สกลุ, วนั/เดือน/ปีเกิด, 

      การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

   -  การย้ายคณะ/สาขา 

0-2310-8605

0-2310-8000 ต่อ 4822

0-2310-8606-7

0-2310-8605-6

สวป. ชนั 2

สวป. ชนั 2

สวป. ชนั 2

สวป. ชนั 2

จดัการเกยีวกบัเรอืงบตัรประจําตวันักศกึษา 

และเปลยีนชอื-สกุล คาํนําหน้านาม ยศ, 

แกไ้ขชอื–สกุล วนั/เดอืน/ปีเกดิ, การลาออก

จากการเป็นนักศกึษา, การยา้ยคณะ/สาขา

7. ฝ่ายประมวลผลการศึกษา

    และหนังสือสาํคญั

   

0-2310-8603 สวป. ชนั 1 กรณีขอรบับรกิารทางไปรษณีย ์

- ใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript)       

- บรกิารออกใบรบัรองการเป็นนกัศกึษา  

- ตรวจสอบผลการศกึษา

(ดรูายละเอยีดเพมิเตมิไดท้ ีหน้า 102)

8. หน่วยปริญญาบตัรและ

    ตรวจสอบวุฒิบตัร ม.ร.  

0-2310-8604

0-2310-8629

0-2310-8000 ต่อ 4818 , 4817

สวป. ชนั 1 -  สอบถามเกยีวกบัปรญิญาบตัร, พธิรีบั 

พระราชทานปรญิญา, ใบรบัรองการเป็น

นกัศกึษา, ใบรบัรองสภาฯ, คา่ธรรมเนียมแจง้   

จบล่าชา้ (ขา้มภาค)
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หน่วยงาน หมายเลขโทรศพัท์ สถานที ข้อมูล

9. หน่วยบริการจุดเดียวเบด็เสรจ็

     (One Stop Service)

0-2310-8890 อาคารกงไกรลาส

(KLB ชนั 1)
- บรกิารสาํเนาหลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีน

- บรกิารถ่ายสําเนาทะเบยีนประวตันิักศกึษา 

  (ม.ร. 2, วุฒบิตัร, ทะเบยีนบา้น,บตัรประจาํ

  ตวัประชาชน, ใบเปลยีนชอื – สกุล) 

  เพอืใช้เป็นหลกัฐานในการสมคัรเรยีนบรกิาร

 ตงัเเต ่รหสัประจาํตวันกัศกึษา 43 ถงึปจัจุบนั

- บรกิารตรวจสอบผลการศกึษา (Check 

  Grade) สาํหรบัผูท้มีสีถานภาพเป็นนกัศกึษา 

- บรกิาร Transcript แบบไม่สาํเรจ็การศกึษา 

  สาํหรบัผูม้คัรเขา้เรยีนตงัแตปี่การศกึษา 2526 

  ถงึ ปจัจุบนั

- บรกิารออกใบรบัรองการเป็นนกัศกึษา

  ใหบ้รกิารเฉพาะนักศกึษาทตีดิต่อ 

  โดยตรงหน้าเคาน์เตอร์

10. หนังสือพิมพ์สมาชิกข่าวรามคาํแหง 0-2310-8045-7

Fax. 0-2310-8048, 8674

งานประชาสมัพนัธ์ 

อาคารสุโขทยั ชนั 2
-  แจง้ยา้ยทอียู่ งานประชาสมัพนัธ์

-  www.ramnews.ru.ac.th 

หรอื e-mail.pr@ru.ac.rh 

11.  สงัสือการสอน สาํนักวิทยบริการ 0-2310-8120

Fax. 02-310-8887

www.oas.ru.ac.th/

สํานักวทิยบรกิาร

(สวก.)

อาคารเวยีงผา ชนั1

-  สอืการสอน  1 ชุด ประกอบดว้ย

 - ตําราเรยีน

- ดวีดี ีแนะนํากระบวนวชิา

12. เทียบโอนหน่วยกิต - หลกัสูตร

   - คณะนิติศาสตร์

   - คณะบริหารธุรกิจ

   - คณะรฐัศาสตร์

   - คณะสือสารมวลชน

0-2310-8170, 8174, 8175

0-2310-8224-7 ต่อ 1101

0-2310-8483-9 ต่อ 22 , 23 หรอื

0-2310-8466-7

0-2310-8980

งานบรกิารการศกึษา

-  การเทยีบโอนหน่วยกติ  

-  แจง้จบการศกึษา,

-  ปญัหาหลกัสตูรการศกึษา

13. 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

14.  สาํนักพิมพ์ www.ru.ac.th/rupress

0-2310-8000 ต่อ 8758-9

อาคารสาํนักพมิพ์

(RPB) ชนั 3

- บรกิารจาํหน่ายตาํราเรยีนและอุปกรณ์

การศกึษา

- บรกิารสงัซอืทางไปรษณียแ์ละบรกิาร

อนิเทอรเ์น็ต

- บรกิารเช่าชุดครยุปรญิญาทกุคณะในราคาถูก

15.  สาํนักเทคโนโลยีการศึกษา 0-2310-8703,-6 อาคารผาเมอืง - การบรรยายสรุปทางวทิยกุระจายเสยีง
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1. ผูส้มคัรทีมีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต มีดงันี

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

   หรอือนุปรญิญา หรอืปรญิญาตร ี

 1.2  เป็นผูท้เีคยศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคําแหง ไดแ้ก่ ผูท้จีบอนุปรญิญา หรอืปรญิญาตรแีลว้ หรอืหมด 

   สถานภาพการเป็นนกัศกึษา เนืองจากศกึษาครบ 8 ปีหรอืขาดการลงทะเบยีนเรยีนเกนิกวา่ 2 ภาคการศกึษา

   ปกตโิดยไมไ่ดชํ้าระค่ารกัษาสถานภาพนักศกึษา หรอืลาออกแลว้ หรอืเคยศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา 

   (Pre-Degree)

 1.3  มวุีฒกิารศกึษาระดบัมธัยมศกึษาตอนปลายหรอืเทยีบเท่า และเคยศกึษาในสถาบนัการศกึษาระดบั

   อุดมศกึษามาก่อน และมคีวามประสงคจ์ะยา้ยโอนมาศกึษาต่อทมีหาวทิยาลยัรามคําแหง 

2. วิธีการเทียบโอนหน่วยกิต

 2.1  ผูท้ใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติตามขอ้ 1.1 ตอ้งชาํระเงนิคา่เทยีบโอนหน่วยกติละ 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) ฉบบัสมบรูณ์ใหค้ณะตรวจสอบรายกระบวนวชิาทเีทยีบโอนซงึคณะจะแจง้ผลใหท้ราบรายบุคคล

 2.3  ผูท้เีทยีบโอนหน่วยกติโดยใชผ้ลการเรยีนของมหาวทิยาลยัรามคําแหง และของต่างสถาบนัรวมกนัให้

   เทยีบโอนหน่วยกติกระบวนวชิาของสถาบนัอนืกอ่น แลว้จงึนําวชิาทสีอบผา่นจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

   ไปเทยีบเพมิเพอืไม่ใหเ้ทยีบวชิาซาํซอ้นกนั กระบวนวชิาทเีทยีบโอนหน่วยกติกรณจีบจากตา่งสถาบนัจะได ้

   เกรด C+ การชําระค่าเทยีบโอนหน่วยกติและผลการเรยีนทเีทยีบโอนหน่วยกติได ้ใหเ้ป็นไป

 2.4  ผูใ้ชส้ทิธยิา้ยโอนตามขอ้ 1.3 ตอ้งม ีใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) พรอ้มสําเนา และคาํอธบิายรายวชิา

   (Course Description) 1 ชุดมาแสดงดว้ย หากยงัมสีถานภาพเป็นนกัศกึษาอยูจ่ะตอ้งลาออกจากสถาบนัเดมิ

   ก่อนการสมคัรเป็นนักศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง

 ผูที้ประสงคจ์ะใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจะต้องดาํเนินการดงันี

   1. ทาํเครอืงหมาย x หรอื / แสดงความประสงคข์อใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติในใบสมคัรและใบขนึทะเบยีน

    เป็นนักศกึษา (ม.ร.2)

   2. แจง้เจา้หน้าทผีูต้รวจสอบเอกสารการว่าประสงคข์อเทยีบโอนหน่วยกติ   

   3. พบเจา้หน้าทใีนขนัตอนของการเทยีบโอนหน่วยกติเพอืใหต้รวจสอบคุณวุฒแิละแนะนํากระบวนวชิา

    ลงทะเบยีนเรยีนไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวมทงัการกรอกเอกสารการชาํระเงนิคา่เทยีบโอนหน่วยกติ(ม.ร.23/1)

    สาํหรบัใชป้ระกอบเป็นหลกัฐานการชาํระเงนิคา่เทยีบโอนหน่วยกติในขนัตอนการลงทะเบยีนเรยีน

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

    ชาํระคา่เทยีบโอนหน่วยกติทงัหมดหรอืชําระไว ้100.- บาท กไ็ด ้กรณีทชีําระไว ้100.-บาท จะตอ้งไป 

    ดําเนินการชําระคา่เทยีบโอนหน่วยกติส่วนทเีหลอืภายใน 1 ปีการศกึษา

หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏิบติัในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต(ทุกคณะ)
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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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แผนกาํหนดการศกึษาปี 1 ภาค 1

สาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตรแีละผูเ้ขา้ศกึษารายกระบวนวชิา

ลาํดบัที
คณะ

นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ 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 2561                   

วนัสอบ คาบสอบ กระบวนวิชา

เสาร์ 3 พฤศจกิายน 2561

เชา้   (1 A)  

 09.00-11.30 น. 
 LIS1001

บ่าย  (1 B)

13.00-15.30 น.
 PSY1001

อาทติย ์4 พฤศจกิายน 2561

เชา้   (2 A)  

09.00-11.30 น.                                                             

ECO1003, ECO1121 

LAW1001

 บ่าย  (2 B)

13.00-15.30 น.
 GAS2802, POL1101

เสาร ์10 พฤศจกิายน 2561

 เชา้   (3 A)  

 09.00-11.30 น.                                                       
  HPR1001, PHI1003

บ่าย  (3 B)

 13.00-15.30 น.

ACC1101, THA1001

POL2106

อาทติย ์11 พฤศจกิายน 2561

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 3B ใหน้ักศกึษา

เลอืกกระบวน

วชิาใดๆ ที

เปิดให้มกีาร

เรยีนการสอน 

และการสอบ 

ณ สาขาวทิย

บรกิาร ฯ

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

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.  วชิากฎหมายทเีปิดสอนสําหรบันกัศกึษาคณะอนืไดแ้ก่ LAW1004, LAW1005, LAW2014, LAW2015   

   LAW 2016, LAW3013, LAW3014, LAW3015, และ LAW3016

 2.  วชิากฎหมายสาํหรบันกัศกึษาหลกัสตูรเก่า (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 บา่ย

 2 เชา้

 3 บา่ย

 4 บา่ย

.........

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 บา่ย

    2 เชา้

    2 บา่ย

    3 เชา้

    4 เชา้

    4 บา่ย

    

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

หมายเหต ุ 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 ี3 พฤศจกิายน 2561}
วนัอาทติย ์ ท ี4 พฤศจกิายน 2561}
วนัเสาร ์     ท ี10 พฤศจกิายน 2561}
วนัอาทติย ์ ท ี11 พฤศจกิายน 2561}
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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

หมายเหต ุ 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 ี3 พฤศจกิายน 2561}
วนัอาทติย ์ ท ี4 พฤศจกิายน 2561}
วนัเสาร ์     ท ี10 พฤศจกิายน 2561}
วนัอาทติย ์ ท ี11 พฤศจกิายน 2561}
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 คณะนิตศิาสตรก์าํหนดหลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนหน่วยกติสาํหรบัผูม้วุีฒเิดมิอนุปรญิญา หรอืเทยีบเท่าขนึไปจากสถาบนัอนื 

 เขา้ศกึษาในคณะนิตศิาสตร์

 1.  สาํหรบันักศึกษาทีมีคณุวฒิุเดิมตงัแต่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าและปริญญาตรขึีนไปจากสถาบนัอืน โดยแยกวฒิุเดิมดงันี

     1.1 นักศึกษาทีมีคณุวฒิุเดิมอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัอืน เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมให้ 27 หน่วยกิต  

วชิาทเีทยีบใหม้ดีงันี

     1.1.1  หมวดวิชาศกึษาทวัไปรบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมของวชิาในหมวดวชิาศกึษาทวัไปทงัหมวด ยกเวน้วชิา RAM1000 

    (ความรูคู้ค่ณุธรรม) ไมร่บัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสม รวมเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมให ้จาํนวน 27 หน่วยกติ

     1.1.2  หมวดวิชาเฉพาะ ไม่รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมเป็นรายวชิา

              1.1.3  หมวดวิชาเลือกเสร ี ไม่รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมเป็นรายวชิา

     ค่าใช้จ่ายในการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสม หน่วยกิตละ 100 บาท

     1.2  นักศึกษาทีมีคณุวฒิุเดิมระดบัปริญญาตรีขึนไปจากสถาบนัอืน เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมให้ 33 หน่วยกิต 

วชิาทเีทยีบใหม้ดีงันี 

              1.2.1  หมวดวิชาศึกษาทวัไป รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมของวชิาในหมวดวชิาศกึษาทวัไปทงัหมวด ยกเวน้วชิา RAM1000

    (ความรูคู้ค่ณุธรรม) ไมร่บัเทยีบโอน รวมเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมให ้จาํนวน 27 หน่วยกติ 

              1.2.2   หมวดวิชาเฉพาะ ไมร่บัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมเป็นรายวชิา

              1.2.3  หมวดวิชาเลือกเสรี รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมใหท้งัหมวดวชิาเลอืกเสร ี(ขณะนีม ี6 หน่วยกติ) ในหมวดนี

    นกัศกึษาจะรบัการเทยีบวชิาหรอืโอนหน่วยกติสะสมหรอืไมร่บักไ็ด ้โดยนักศกึษาจกัตอ้งเเจง้ต่อเจา้หน้าทรีบัเทยีบโอน

    หน่วยกติ และลงบนัทกึความประสงคใ์นคํารอ้งเทยีบโอนหน่วยกติของตนเอง พรอ้มลงลายมอืชอืไวเ้ป็นหลกัฐาน

    ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน หน่วยกิตละ 100 บาท

 2. นักศึกษาทีมีคุณวฒิุตงัแต่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึนไปจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง วชิาทเีทยีบใหม้ดีงันี

      2.1 หมวดวิชาศึกษาทวัไป รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมของวชิาในหมวดศกึษาทวัไปทงัหมวด

              2.1.1 ยกเวน้ ในกรณีไม่เคยเรยีนและสอบไดว้ชิา RAM1000 หรอื RU100 (ความรูคู้่คุณธรรม) จากมหาวทิยาลยัรามคําแหง 

    จะไมไ่ดร้บัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติ วชิา RAM1000 (3 หน่วยกติ) ในหมวดวชิาสงัคมศาสตร ์ดงันัน ในหมวดวชิาศกึษาทวัไป 

    จะไดร้บัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมให ้จํานวน 27 หน่วยกติ 

     2.1.2 กรณีเคยเรยีนและสอบไดว้ชิา RAM1000 หรอื RU100 (ความรูคู้คุ่ณธรรม) จากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง รบัเทยีบวชิา

    และโอนหน่วยกติสะสม วชิา RAM1000 (3 หน่วยกติ) ในหมวดวชิาสงัคมศาสตร ์หากเคยสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน S

    จะเทยีบใหเ้ป็นอกัษรระดบัคะแนน C+ ดงันัน ในหมวดวชิาศกึษาทวัไปจะไดร้บัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมให ้

    จํานวน 30 หน่วยกติ

    การรบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมของวชิาในหมวดวชิาศกึษาทวัไปทงัหมวดนัน สามารถทําได ้2 รูปแบบ 

นักศกึษาเลอืกรปูแบบไดต้ามความประสงคข์องนักศกึษา โดยนักศกึษาจกัตอ้งเเจง้ต่อเจา้หน้าทรีบัเทยีบโอนหน่วยกติและลงบนัทกึ

ความประสงคล์งในคาํรอ้งเทยีบโอนหน่วยกติของตน พรอ้มกบัลงลายมอืชอืไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยมรีายละเอยีดการรบัเทยีบวชิาและ  

โอนหน่วยกติสะสม ดงันี 

    รปูแบบที 1 รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมของวชิาในหมวดศกึษาทวัไปทนีกัศกึษาเคยสอบไดจ้ากปรญิญาใบเเรก

และโอนหน่วยกติสะสมใหว้ชิาละ 3 หน่วยกติ โดยเเต่ละวชิาใหอ้กัษรระดบัคะแนนตามความเป็นจรงิทปีรากฤฎในทรานสครปิตป์รญิญาใบแรกนนั

    รปูแบบที 2 รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมของวชิาในหมวดวชิาศกึษาทวัไปทงัหมวด โดยวชิาทเีทยีบใหน้ันเป็น

ไปตามทคีณะนิตศิาสตร์กาํหนด และโอนหน่วยกติสะสมใหว้ชิาละ 3 หน่วยกติ การใหอ้กัษรระดบัคะแนน จะใหอ้กัษรระดบัคะแนน C+ 

ทกุวชิาทเีทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมได ้

      2.2 หมวดวิชาเฉพาะ รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมเป็นรายวชิา

      2.3 หมวดวิชาเลือกเสร ี รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติกระบวนวชิาใดๆ กไ็ดท้เีปิดสอนในคณะต่างๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

(ยกเวน้วชิากฎหมายทเีปิดสอนสําหรบันกัศกึษาคณะอนื ไดแ้ก่ LAW1004, LAW1005, LAW2014, LAW2015, LAW2016, LAW3013, 

LAW3014, LAW3015, LAW3016) ขณะนีมจีํานวน 6 หน่วยกติ 

    ในหมวดวชิาเลอืกเสร ีนักศกึษาจะรบัการเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมหรอืไมก่ไ็ด ้โดยนกัศกึษาจกัตอ้งเเจง้ตอ่เจา้หน้าที

รบัเทยีบโอนหน่วยกติและลงบนัทกึความประสงคล์งในคาํรอ้งเทยีบโอนหน่วยกติของตน พรอ้มกบัลงลายมอืชอืไวเ้ป็นหลกัฐาน

หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนหน่วยกิตคณะนิติศาสตร์



44     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561

  หมายเหตุ : ตามขอ้บงัคบัระดบัชนัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 ขอ้ 10 วรรค 4 การเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสาํหรบันักศกึษาที

สําเรจ็การศกึษาจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหงทสีมคัรและกลบัเขา้เป็นนกัศกึษาใหม่และขอใชส้ทิธเิทยีบโอน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ 

ทคีณะกรรมการประจําคณะกําหนด โดยหา้มใชเ้ทยีบโอนในกรณีทเีป็นสาขาวชิาเดมิและกลุ่มวชิาเอกเดมิ

   ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน หน่วยกิตละ 50 บาท 

 3. นักศึกษาซึงเคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง ครบ 8 ปีแล้ว, ผูที้ขาดสถานภาพทุกกรณี รวมทงั     

        นักศึกษาทีเคยเรียน PRE-DEGREE วิชาทีเทียบให้มีดงันี

      3.1 หมวดวิชาศึกษาทวัไป  รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมของวชิาในหมวดวชิาศกึษาทวัไปทเีคยเรยีนมาและสอบไดแ้ลว้

            ทงัหมดตามหลกัสตูรชนัปรญิญาตร ี(เดมิ) ของคณะนิตศิาสตร ์โดยโอนหน่วยกติใหท้งัหมวดทเีคยเรยีนและสอบไดใ้น 

   หมวดวชิาศกึษาทวัไปของหลกัสูตรชนัปรญิญาตร ีคณะนิตศิาสตร ์(ฉบบัปรบัปรุงใหม่ พ.ศ. 2560)

      3.2 หมวดวิชาเฉพาะ รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมวชิากฎหมายเป็นรายวชิาทเีป็นวชิาในหลกัสตูรชนัปรญิญาตร ี

            คณะนิตศิาสตร ์ทเีคยเรยีนและสอบไดแ้ลว้

      3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี รบัเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติกระบวนวชิาใดๆ กไ็ดท้เีปิดสอนในคณะต่างๆ ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

   (ยกเวน้วชิากฏหมายทเีปิดสอนสาํหรบันกัศกึษาคณะอนื  ไดแ้ก่ LAW1004, LAW1005, LAW2014, LAW2015,  

   LAW2016, LAW3013, LAW3014, LAW3015, LAW3016) ใหเ้ทยีบวชิาในหมวดนีไดไ้ม่เกนิ 6 หน่วยกติ

  หมายเหตุ 1. นักศกึษาทเีคยเรยีน PRE-DEGREE เเล้วสมคัรเขา้ศกึษาระดบัปรญิญาตรเีป็นนักศกึษาต่อเนือง เพอืตอ้งการได้

รบัปรญิญาเกยีรตนิิยม จะตอ้งเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมทุกกระบวนวชิาทเีคยสอบได้ในรหสัเดมิ (PRE-DEGREE) 

       2. ตามขอ้บงัคบัระดบัชนัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 ขอ้ 15.3 ผูส้มคัรเขา้เป็นนักศกึษาทใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ    

ตงัเเต่ 2 รหสัขนึไป แมจ้ะหน่วยกติสะสมครบหลกัสูตรในวนัสมคัรเขา้เป็นนักศกึษาใหม่ จะถอืวา่สาํเรจ็การศกึษา เมอืมกีารลงทะเบยีน

เพมิเตมิและสอบไลไ่ดร้ะดบัคะแนนตงัเเต่ D ขนึไป อยา่งน้อย 6 หน่วยกติ โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณบด ี   

    ค่าใช้จ่ายในการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสม หน่วยกิตละ 50 บาท 

 4. นักศึกษาทีย้าย - โอนจากสถาบนัอุดมศึกษาอืน วชิาทเีทยีบโอนใหม้ดีงันี 

      4.1 กระบวนวชิาทเีทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมได ้ตอ้งมเีนือหาวชิาทคีลา้ยคลงึกบัหลกัสตูรของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

      4.2 กระบวนวชิาจากสถาบนัเดมิทเีทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมได ้ต้องมจีํานวนหน่วยกติเท่ากนัหรอืมากกวา่จํานวน

   หน่วยกติของหลกัสตูรมหาวทิยาลยัรามคําแหง

      4.3 การเทยีบโอนผลการเรยีนเป็นรายวชิาหรอืกลุ่มรายวชิาทสีอบไดต้อ้งไม่ตาํกวา่ระดบัคะแนนตวัอกัษร C หรอืแตม้

        ระดบัคะแนน 2.00 หรอืเทยีบเทา่ และหรอืเป็นไปตามเงอืนไขของหลกัสูตรของสาขาวชิากําหนด (ตามขอ้บงัคบั

   มหาวทิยาลยัรามคําแหงว่าดว้ยการศกึษาชนัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560)

  4.4 หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนหน่วยกติตามขอ้ 4.1 และ 4.2 ต้องผา่นความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจาํคณะนติศิาสตร์

   เป็นราย ๆ ไป 

  4.5  ในกรณีเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมในหมวดวชิาเลอืกเสร ีใหใ้ชห้ลกัเกณฑก์ารเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติ

   ของ นกัศกึษาทมีคีุณวุฒปิรญิญาตรขีนึไปจากสถาบนัอนืโดยอนุโลม ทงันีจะเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมได้

   ไม่เกินครึงหนึงของหน่วยกติรวมของหลกัสูตรนิตศิาสตรบณัฑติ

  4.6 ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 ขอ้ 8.9 ระบุวา่นกัศกึษาทขีอเทยีบโอน

   จะตอ้งใช้เวลาศกึษาอยู่ในมหาวทิยาลยั ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศกึษา จงึจะมสีทิธขิอสาํเรจ็การศกึษาได ้

    ค่าใช้จ่ายในการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสม หน่วยกิตละ 100.- บาท

 5. นักศึกษาทีเคยเรียนและสอบได้แล้วจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ทงักรณีสาํเรจ็การศึกษาและไม่สาํเรจ็การศึกษา

      สามารถนําวุฒกิารศกึษาทีสาํเรจ็จากต่างสถาบนัมาเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมรวมกนั ได ้ทงั 2 กรณ ี(เทียบโอน 2 สิทธิ) 

      เงอืนไขการเทยีบโอน มดีงันี 

      5.1 ตอ้งเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมวชิาจากวุฒกิารศกึษาทสีาํเรจ็มาจากต่างสถาบนัก่อน รวม 33 หน่วยกติ

      5.2 เทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมทเีคยสอบไดจ้ากมหาวทิยาลยัรามคําแหงเป็นลําดบัต่อไป

  5.3 การเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสม ขอ้ 5.1 และ ขอ้ 5.2 รวมกนัแลว้ตอ้งไมเ่กนิ 133 หน่วยกติ

  5.4 ค่าใชจ้่ายในการเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงว่าดว้ยอตัราคา่ธรรมเนียม  

   การศกึษา ค่าลงทะเบยีนเรยีน และค่าบาํรงุการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560
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 6. นักศกึษาทีใช้วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรีจากโรงเรียนนายรอ้ยตาํรวจ วิชาทีเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมให้มีดงันี    

  6.1 หมวดวชิาศกึษาทวัไป 30 หน่วยกติ (ไดร้บัการเทยีบวชิา RAM1000 (ความรูคู้คุ่ณธรรม) และโอนหน่วยกติสะสมให)้

  6.2 หมวดวชิาเฉพาะ (วชิากฎหมาย) เทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมใหบ้างกระบวนวชิา ขนึอยู่กบัหลกัสูตรของ

   โรงเรยีนนายรอ้ยตาํรวจทนีักศกึษาสาํเรจ็มา ตามหลกัเกณฑท์คีณะนิตศิาสตร์กําหนด (โดยใหนํ้าผลการเรยีน หรอื 

   Transcript ของโรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจมาตรวจสอบดว้ย)

      6.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี6 หน่วยกติ เทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมใหบ้างกระบวนวชิา ขนึอยูก่บัหลกัสตูรของโรงเรยีนนาย

   รอ้ยตาํรวจทนีักศกึษาสาํเรจ็มา ตามหลกัเกณฑท์คีณะนิตศิาสตรก์าํหนด (โดยใหนํ้าผลการเรยีน หรอื Transcript ของ

   โรงเรยีนนายรอ้ยตาํรวจมาตรวจสอบดว้ย)

  ถา้นกัศกึษาเคยเรยีนและสอบไดแ้ลว้ในวชิากฎหมายของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง สามารถนําวชิาทเีคยสอบได้นนัมาเทยีบโอนรวมกนัได ้

ทงันีใหถ้อืปฏบิตัติามหลกัเกณฑ ์ขอ้ 6.1- 6.3 ก่อน แลว้จงึเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมในสว่นทตีรงกบัวชิาเฉพาะ (วชิากฎหมาย) 

ตามหลกัสตูรนิตศิาสตร์ แต่จะต้องลงทะเบยีนเรยีนและสอบผ่านในวชิากฏหมายเฉพาะไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกติจงึจะจบหลกัสูตรฯ ได ้

  กรณีนักเรยีนนายรอ้ยตํารวจทศีกึษา แบบ Pre-Degree ต้องเหลือวิชากฎหมายเฉพาะ จํานวน 6 หน่วยกติ เพอืนํามาสมคัร

และเทยีบโอนหน่วยกติ หลงัจากไดวุ้ฒปิรญิญาตรนีายรอ้ยตํารวจแลว้

  การชาํระค่าเทียบโอน

  1. ตอ้งชําระค่าเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมจากจาํนวนทโีอนหน่วยกติได ้จากโรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจทงัหมดก่อน

  2. ตอ้งชําระค่าเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมจากจาํนวนหน่วยกติทเีคยเรยีนและสอบได้จากมหาวทิยาลยัรามคําแหง

      เป็นลาํดบัต่อไป 

  โดยค่าใชจ่้ายในการเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมเป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยค่าธรรมเนยีมการศกึษา 

ค่าลงทะเบยีนเรยีนและค่าบาํรงุการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 

  หมายเหตุ การเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมทงัหมดทไีดจ้ากการเรยีนและสอบไดใ้น Transcript ของโรงเรยีนนายรอ้ยตํารวจ 

ใหถ้อืว่าผลสอบไดอ้กัษรระดบัคะแนน C+ ทุกกระบวนวชิา

 7. ทงันีนกัศกึษาทขีอใชส้ทิธเิทยีบโอนทุกประเภทจะต้องสาํเรจ็การศกึษาตามคุณวุฒทิจีะขอเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสมก่อน

วนัสมคัรและไม่มสีทิธไิดร้บัเกยีรตนิิยม 

 8. ระยะเวลาในการเทยีบวชิาและโอนหน่วยกติสะสม นกัศกึษาทขีอใชส้ทิธฯิ ทุกประเภทใหดํ้าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 1 ปีการศกึษา

นับจากวนัสมคัรเขา้เป็นนักศกึษา

  

คณุธรรม / จริยธรรมทีนักศึกษาและบณัฑิตคณะนิติศาสตร ์ม.ร. พึงมี 

“ต้องมีจรรยาบรรณทางวิชาการและวิชาชีพ เคารพกฎระเบียบ 

เคารพสิทธิของผู้อืน เคารพศกัดิศรีของความเป็นมนุษย ์

มีวินัย ตรงต่อเวลา ซือสตัย ์สจุริต และยุติธรรม”
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แบบตรวจสอบหลกัสูตรปริญญานิติศาสตรบณัฑิต

(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

รหสัประจําตวัใหม ่                                                   รหสัประจําตวัเดมิ

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

3. หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต

เลอืกวชิาใดๆ กไ็ดท้เีปิดสอน ณ สาขาวทิยบรกิาร ฯ 

ของมหาวทิยาลยัรามคําแหง (ยกเวน้ LAW1004,

LAW1005, LAW2014, LAW2015, LAW 2016

LAW3013, LAW3014, LAW3015, และ 

LAW3016) 

กระบวนวิชา หน่วยกิต เกรด

2. หมวดวิชาเฉพาะ 103 หน่วยกิต (มี 2 กลุ่มวิชา)

2.1 กลุ่มวิชาบงัคบั 94 หน่วยกิต

กระบวนวิชา หน่วยกิต เกรด กระบวนวิชา หน่วยกิต เกรด

LAW1001 2 LAW3004 2

LAW1002 2 LAW3005 3

LAW1003 3 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 3 LAW4010 2

2.2 กลุ่มวิชาเลือก 9 หน่วยกิต

LAW3033 3

LAW3038 3

LAW4062 3

ลงชอื...............................................................ผูต้รวจสอบ
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คณะบริหารธรุกิจ

     * แผนกาํหนดการศึกษา 

     * โครงสร้างหลกัสตูร

     * 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

หมายเหต ุ 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 ี3 พฤศจกิายน 2561}
วนัอาทติย ์ ท ี4 พฤศจกิายน 2561}
วนัเสาร ์     ท ี10 พฤศจกิายน 2561}
วนัอาทติย ์ ท ี11 พฤศจกิายน 2561}
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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

หมายเหต ุ 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 ี3 พฤศจกิายน 2561}
วนัอาทติย ์ ท ี4 พฤศจกิายน 2561}
วนัเสาร ์     ท ี10 พฤศจกิายน 2561}
วนัอาทติย ์ ท ี11 พฤศจกิายน 2561}
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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 วชิาแกนทางธรุกจิ 13 วชิา จํานวน 39 หน่วยกติ ไดแ้ก ่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)



54     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561

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

   1.3.4   วชิาทตีอ้งลงทะเบยีนเรยีนจํานวน 54 หน่วยกติ ไดแ้ก่

     1.3.4.1 วชิาแกนทางธุรกจิ 3 หน่วยกติ ไดแ้ก่ MGT3101(3)

     1.3.4.2 วชิาเฉพาะสาขา 51 หน่วยกติ ดูรายละเอยีดแต่ละสาขาวชิาในระเบยีบการรบัสมคัรเขา้เป็น

นักศกึษาใหม่ (ม.ร.1)

     หมายเหตุ : ทุกกระบวนวชิาทเีทยีบโอนได ้จะปรบัเป็นเกรด C+ ทงัหมด

 2. หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาปริญญาทีสอง

  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 ไดแ้ก่ MGT3310 (3) และ MGT3412 (3)

  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  ไดแ้ก่ MGT 3310 (3) และ MGT3412 (3)

  2.3 ใชส้ทิธเิทยีบโอนเป็นรายกระบวนวชิา ตามทเีคยสอบไล่ไดม้าแลว้ในปรญิญาแรก และวชิาทจีะเทยีบโอนไดนั้น

ต้องตรงตามหลกัสตูรของปีการศกึษาทนัีกศกึษาสมคัรใหมปี่นันๆ

 3. หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนวิชาและการโอนหน่วยกิตสาํหรบันกัศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหงครบ 8 ปี สมคัรใหม่

  3.1 ใหนั้กศกึษา 8 ปี สมคัรใหมแ่ละนกัศกึษาทหีมดสภาพ สมคัรเขา้เรยีนโดยใชห้ลกัสตูรของปีการศกึษา 

ทนัีกศกึษาสมคัรใหม่ในปีนันๆ

  3.2 วชิาทสีามารถเทยีบโอนไดต้้องเป็นวชิาทเีคยสอบไดม้าแลว้และต้องเป็นวชิาทคีณะกรรมการประจาํคณะ ฯ 

ไดม้มีตเิทยีบเคยีงใหเ้ป็นวชิาเดยีวกนั

  3.3 ใหนั้กศกึษาเทยีบโอนไดท้งัในหมวดวชิาศกึษาทวัไป หมวดวชิาแกนทางธุรกจิ หมวดวชิาเอก และหมวดวชิา

เลอืกเสร ีสาํหรบัหมวดวชิาเลอืกเสรตีอ้งไมเ่ป็นวชิาทคีณะ ฯ หา้มลงทะเบยีนเรยีนเป็นวชิาเลอืกเสรตีามทไีดร้ะบุไวใ้นหลกัสตูร

  3.4 ใหนั้กศกึษายนืคาํรอ้งขอเทยีบโอนวชิาและโอนหน่วยกติไดท้หีมวดเทยีบโอนและลงทะเบยีนเรยีน หน่วยทะเบยีน

และประเมนิผล หอ้งแนะแนว ชนั 1 คณะบรหิารธุรกจิ

 4. หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนวิชา และการรบัโอนหน่วยกิต สาํหรบั นิสิต นักศึกษา ย้ายโอน จากสถาบนัอดุมศึกษา

อืนทียงัไม่สาํเรจ็การศึกษา สาํหรบัผู้ประสงค์ทีจะย้ายโอนเข้าเรียนต่อทีคณะบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

  4.1 เทยีบวชิาและรบัโอนในหมวดวชิาศกึษาทวัไป หมวดวชิาแกนทางธุรกจิ หมวดวชิาเอก และหมวดวชิาเลอืกเสร ี

เมอืรวมแลว้ ตอ้งไมเ่กนิ 100 หน่วยกติ

  4.2 หมวดวชิาศกึษาทวัไป หมวดวชิาแกนทางธุรกจิ และหมวดวชิาเลอืกเสร ีต้องมผีลการเรยีนรายวชิาไม่ตํากว่า

เกรด C

  4.3 หมวดวชิาเอกตอ้งมผีลการเรยีนรายวชิาไมต่ํากว่าเกรด B หรอืเทยีบเท่า

  4.4 คณะกรรมการประจาํคณะ 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 หน่วยกติ

1. ด้านกฏหมาย (LAW)

2. ด้านบรหิารธุรกจิ 

(วชิาทคีณะ บธ. รบัผดิชอบ)

3. ดา้นสอืสารมวลชน (MCS)

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

ใหเ้ลอืกเรยีนวชิาใดกไ็ด้

ทเีปิดสอนทสี่วนภูมภิาค
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) 1/2 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

RAM1000 Knowledge and Morality                                 3  

Total     18

   

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 Governance

              in Public Sector                                           3

POL2301  Public Organization and 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  Organizational 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 the Public Sector 3

POL4350  Program Evaluation in the Public Sector 3

Total      15

                                        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

RAM1000

3

3

3

3

3

3

18

    1 เชา้

    1 บ่าย

    2 บ่าย

    3 เชา้ 

    4 เชา้

    4 บ่าย

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

    .........

 

 

หมายเหต ุ 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 ี3 พฤศจกิายน 2561}
วนัอาทติย ์ ท ี4 พฤศจกิายน 2561}
วนัเสาร ์     ท ี10 พฤศจกิายน 2561}
วนัอาทติย ์ ท ี11 พฤศจกิายน 2561}
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ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี 3 ภาค 1 STA1003

POL3300

POL4310
วชิาเลอืกเฉพาะดา้น

วชิาเลอืกเฉพาะดา้น

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

3

3

3

3

3

15

    1 เชา้ 

    1 บ่าย

    2 บ่าย  

    3 เชา้

3 บ่าย

รวม  4  ปี  129  หน่วยกิต

หมายเหต ุ 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 ี3 พฤศจกิายน 2561}
วนัอาทติย ์ ท ี4 พฤศจกิายน 2561}
วนัเสาร ์     ท ี10 พฤศจกิายน 2561}
วนัอาทติย ์ ท ี11 พฤศจกิายน 2561}
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หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนหน่วยกิตคณะรฐัศาสตร์
สาํหรบันักศึกษาทีสมคัรตงัเเต่ปีการศึกษา 2560 เป็นต้นไป

ผูท้ขีอใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ จะตอ้งประกอบดว้ยวุฒใิดวุฒหินึง ดงัต่อไปนี 

 1. คณุวฒิุอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัอืน 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 ้ไมนํ่ามาคาํนวณระดบัคะแนนเฉลยีสะสม 

    ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่วยกิตละ 100 บาท

 2. คณุวฒิุปริญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือสงูกว่าจากสถาบนัอืน 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 ้ไมนํ่ามาคาํนวณระดบัคะแนนเฉลยีสะสม 

    ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่วยกิตละ 100 บาท

 3. คณุวฒิุปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง (ปริญญาที 2) เทียบโอนได้ 51 หน่วยกิต เป็นอย่างตาํ

ประกอบด้วย

  3.1 หมวดวชิาศกึษาทวัไป 33 หน่วยกติ เทยีบโอนไดท้งัหมด โดยจะตอ้งเป็นกระบวนวชิาทสีอบผ่านแลว้

และถอืตามผลการสอบทนีกัศกึษาสอบไดก่้อนขอใชส้ทิธเิทยีบโอน และตอ้งเป็นกระบวนวชิาทตีรงตามหลกัสตูรของ

คณะรฐัศาสตรท์ปีระกาศใชต้ามปีการศกึษาทนีกัศกึษาประสงคจ์ะเขา้ศกึษา  

   สาํหรบักระบวนวชิาทมีอียูใ่นหลกัสตูรคณะรฐัศาสตร ์แต่ไมต่รงกบักระบวนวชิาเดมิในปรญิญาแรกและเป็น 

กระบวนวชิาทคีณะรฐัศาสตรต์้องเทยีบโอนให ้คณะฯ จะเทยีบโอนผลการสอบใหเ้ป็นอกัษรระดบัคะแนน C+ เท่านนั 

  3.2 วชิาเลอืกเฉพาะดา้น 12 หน่วยกติ เทยีบโอนไดท้งัหมด (นกัศกึษาระบุวชิาทตี้องการเทยีบโอน)

  3.3 หมวดวชิาเลอืกเสร ี6 หน่วยกติ เทยีบโอนไดท้งัหมด (นกัศกึษาระบุวชิาทตี้องการเทยีบโอน)

  3.4 หมวดวชิาแกน, วชิาเอกบงัคบั, วชิาเอกเลอืก และวชิาเลอืกในคณะรฐัศาสตร ์เทยีบโอนใหเ้ป็นรายวชิา

ตามทนีักศกึษาสอบไดท้งัหมด

   3.5 จํานวนหน่วยกติทเีทยีบโอนไดท้งัหมด ต้องไม่เกนิสามในสขีองหน่วยกติรวมทงัหมดของหลกัสูตร 

(96 หน่วยกติ)  

    ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท

 4. กรณีนักศึกษา 8 ปีสมคัรใหม่ หรือ หมดสถานภาพ และ นักศึกษา PRE-DEGREE

  4.1 เทยีบโอนไดเ้ป็นรายกระบวนวชิาตามทนีักศกึษาสอบได ้และตอ้งเป็นกระบวนวชิาทตีรงตามหลกัสูตร

ของคณะรฐัศาสตรท์ปีระกาศใชต้ามปีการศกึษาทนีกัศกึษาประสงคจ์ะสมคัรเขา้ศกึษา  

  4.2 ถา้หากเรยีนครบ 8 ปี มากกว่า 1 ครงั และไม่เคยเทยีบโอนมาก่อน ใหเ้ทยีบโอนเป็นรายกระบวนวชิาที

นักศกึษาสอบไดทุ้กรหสั

  4.3 ถา้หากเรยีน 8 ปี มากกว่า 1 ครงั และเคยใชส้ทิธเิทยีบโอนมาแลว้ใหเ้ทยีบโอนโดยนบัจาํนวนหน่วยกติ

เทยีบโอนครงัสุดทา้ยรวมกบัรายกระบวนวชิาทนีักศกึษาสอบไดใ้นรหสัครงัสุดก่อนสมคัรใหม่ 
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  4.4 นกัศกึษาทใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ ตงัเเต่ 2 รหสัขนึไป หรอืนักศกึษาทศีกึษาเป็นรายกระบวนวชิา

เพอืเตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(Pre-Degree) เเมจ้ะมหีน่วยกติสะสมครบหลกัสตูรในวนัสมคัรเขา้เป็นนักศกึษา

ใหม่ จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนเพมิเตมิในภาคทสีมคัรเขา้นักศกึษาใหม่ไม่ตํากว่า 6 หน่วยกติ และจะต้องสอบไล่ได้

ระดบัอกัษรคะแนนตงัเเต่ D ขนึไป โดยตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณบด ีหรอืผูท้คีณบดมีอบหมาย ตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 และประกาศมหาวทิยาลยัรามคาํแหง เรอืง 

การขอสาํเรจ็การศกึษาของผูเ้คยเป็นผูเ้ขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิาเพอืเตรยีมศกึษาระดบัปรญิญาตร ี(Pre-Degree) 

กรณีใชส้ทิธเิทยีบโอนและมหีน่วยกติครบหลกัสตูรในวนัสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร)ี 

 5. กรณีย้าย - โอน จากสถาบนัอืน 

  5.1  กระบวนวชิาทจีะเทยีบโอนใหต้อ้งมเีนือหาทคีลา้ยคลงึกนั 

  5.2  วชิาทเีทยีบโอนได ้ต้องมหีน่วยกติเท่ากนัหรอืหน่วยกติจากสถาบนัเดมิมากกวา่ และไดผ้ลสอบอกัษร

ระดบัคะแนน C หรอื 2 ขนึไป

  5.3  กรณสีถาบนัเดมิกาํหนดอกัษรระดบัคะแนนแตกตา่งจากของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง คณะรฐัศาสตรจ์ะปรบั

อกัษรระดบัคะแนนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี พ.ศ. 2560

  5.4  กระบวนวชิาทเีทยีบโอนไดจ้ะต้องไดร้บัอนุมตัจิากคณะกรรมการพจิารณากลนักรองผลการเทยีบโอนฯ   

โดยความเหน็ชอบจากคณะกรรมการประจําคณะรฐัศาสตรเ์ป็นรายๆ ไป 

  5.5  กระบวนวชิาทเีทยีบโอนได ้ไมนํ่ามาคํานวณระดบัแนนเฉลยีสะสม

  5.6  กระบวนวชิาทเีทยีบโอนไดต้อ้งไม่เกนิสามในสขีองหน่วยกติรวมทงัหมดของหลกัสตูร (96 หน่วยกติ)

     ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่วยกิตละ 100 บาท

 6. นักศึกษาทีจบการศึกษากลุ่มวิชาเอกใด กลุ่มวิชาเอกหนึงตามหลกัสตูรของคณะรฐัศาสตร ์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

  สามารถเทยีบโอนเป็นรายกระบวนวชิาตามทนีกัศกึษาสอบไดท้งัหมด แต่ตอ้งเป็นการขอใชส้ทิธเิทยีบโอน

ต่างกลุ่มวชิาเอกกนั และเทยีบโอนไดไ้ม่เกนิสามในสขีองหน่วยกติรวมทงัหลกัสูตร (96 หน่วยกติ) 

   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 นักศึกษาทีศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพือเตรียม

ศึกษาระดบัปริญญาตรี (PRE-DEGREE)

 9. สาํหรบัผูข้อใช้สิทธิเทียบโอนจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง อกัษรระดบัคะแนนให้เป็นไปตามผลการ

สอบไล ่ก่อนการขอใช้สิทธิเทียบโอน ตามขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าด้วยการศกึษาระดบัปริญญาตรี 

พ.ศ. 2560

 10. ระยะเวลาในการเทียบโอน นักศึกษาทีขอใช้สิทธิเทียบโอนทกุประเภท ต้องดาํเนินการให้แล้วเสรจ็

ภายใน 1 ปี นับจากวนัสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา หากเกินระยะเวลาทีกาํหนดนักศึกษาต้องเสียค่าปรบัตามที

มหาวิทยาลยักาํหนด 

 11. ผู้ทีสาํเรจ็การศึกษาได้ 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 MCS2151 (3) 3/1 2A

ใหเ้ลอืกเรยีน

  สาขาใดสาขาหนึง

  เพยีงสาขาเดยีว

          คอื

  1. สาขากฎหมาย

  2. สาขาการจดัการ

  3. สาขารฐัศาสตร ์    

1. ใหเ้ลอืกวชิาใดๆ

ทเีปิดสอน ณ 

สาขาวทิยบรกิาร ฯ

12 หน่วยกติ

4/2

ENG1001 (3) 1/1 4B MCS1151 (3) 2/1 4B MCS2161 (3) 3/2 4B

ENG1002 (3) 1/2 1A MCS1250 (3) 2/2 2A MCS2162 (3) 3/1 1A

ENG2001 (3) 2/1 2A MCS1350 (3) 2/1 3A MCS2170 (3) 3/1 1B

ENG2002 (3) 2/2 3A MCS1450 (3) 2/1 2B MCS3152 (3) 3/2 1B

GAS2802 (2) 1/1 2B MCS2150 (3) 2/2 3B MCS3281 (3) 3/2 2B

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 MCS4901 (9) 4/2 -

SCI1003  (3) 1/2 3B MCS4170 (3) 4/1 2B MCS4902 (6) 4/2 -

SOC1003 (3) 1/1 4A MCS4903 (3) 4/2 -

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

  หมายเหตุ : สาํหรบันกัศกึษาทตีอ้งการเรยีน หมวดวชิาเอกเลอืก เป็นวชิาการฝึกประสบการณ์วชิาชพี ใหเ้ลอืกเรยีน

วชิา MCS4901 (9) หรอื MCS4902 (6) และ MCS4903 (3) จาํนวน 9 หน่วยกติ โดยตอ้งตดิต่อคณะสอืสารมวลชนสว่นกลาง

ก่อนมกีารลงทะเบยีนเรยีน

  และทเีหลอือกี 21 หน่วยกติ ใหนั้กศกึษาเลอืกเรยีน วชิาต่าง ๆ (MCSxxxx) ตามโครงสรา้งหลกัสูตรฯ ปีการศกึษา

ทนัีกศกึษาสมคัรเขา้เรยีน รวมกนัแลว้ใหค้รบ 30 หน่วยกติ

  หลกัเกณฑวิ์ชาโทสาํหรบันักศึกษาคณะสือสารมวลชน ส่วนภมิูภาค 21 หน่วยกิต 

  นักศกึษาสาขาสอืสารมวลชน สว่นภูมภิาค สามารถเลอืกเรยีนวชิาโท สาขาใดสาขาหนึงไดเ้พยีงสาขาเดยีว ไดแ้ก่

  1.  วชิาโท สาขากฎหมาย 21 หน่วยกติ ใหเ้ลอืกจากกระบวนวชิา LAWxxxx วชิาใดกไ็ดท้เีปิดสอน สว่นภูมภิาค 

  2.  วชิาโท สาขาการจดัการ 21 หน่วยกติ ใหเ้รยีนวชิา MGT2101 และ อกี 18 หน่วยกติ ใหเ้ลอืกจากกระบวนวชิา 

   MGTxxxx วชิาใดกไ็ดท้เีปิดสอน สว่นภูมภิาค 

  3.  วชิาโท สาขารฐัศาสตร ์21 หน่วยกติ ใหเ้ลอืกจากกระบวนวชิา POLxxxx วชิาใดกไ็ดท้เีปิดสอน ส่วนภมูภิาค
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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
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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)

Junior Year

   First Semester          Sem.Cr.

MCS2162 Mass Media for Advertising     3

MCS2151 Mass Media Relations      3

MCS2170 Media Literacy                             3

MCS4151 Intercultural Communication     3

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

                  Total     18

 

            Second Semester   Sem.Cr.

MCS2260 News Reporting        3

MCS2161 Communication in Organization     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

            Second Semester           Sem.Cr.

................ Free Elective        12 

RAM1000 Knowledge and Morality     3

                    Total     15 

                                                            Total of 4 years    144
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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

 ........

หมายเหต ุ 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 ี3 พฤศจกิายน 2561}
วนัอาทติย ์ ท ี4 พฤศจกิายน 2561}
วนัเสาร ์     ท ี10 พฤศจกิายน 2561}
วนัอาทติย ์ ท ี11 พฤศจกิายน 2561}
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ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี

ภาค
กระบวนวชิา หน่วยกติ วนัเวลาสอบ

ปี 3 ภาค 1 MCS2162

MCS2170

MCS2151

MCS4151

วชิาโท

วชิาโท

3

3

3

3

3

3

18

 1 เชา้

 1 บ่าย

 2 เชา้

 4 เชา้

 ........

 ........

ปี 3 ภาค 2 MCS4150

MCS3152

MCS2260

MCS3281

MCS2161

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 บ่าย

 2 เชา้

 2 บ่าย

 ........

 ........

ปี 4 ภาค 2 เลอืกเสร ี 

RAM1000

12

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 ี3 พฤศจกิายน 2561}
วนัอาทติย ์ ท ี4 พฤศจกิายน 2561}
วนัเสาร ์     ท ี10 พฤศจกิายน 2561}
วนัอาทติย ์ ท ี11 พฤศจกิายน 2561}
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  หลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑติ คณะสอืสารมวลชน สาขาวชิาสอืสารมวลชน มหีน่วยกติรวมตลอดหลกัสูตร 

จาํนวน 144 หน่วยกติ  ประกอบดว้ยวชิาในหมวดต่าง ๆ ดงันี 

  1. หมวดวชิาศกึษาทวัไป      จาํนวน  45 หน่วยกติ

  2. หมวดวชิาเฉพาะ  รวม 66 หน่วยกติ         

   วชิาเอกบงัคบั        จาํนวน  36 หน่วยกติ  

   วชิาเอกเลอืก        จาํนวน  30 หน่วยกติ  

  3. หมวดวชิาโท        จาํนวน  21 หน่วยกติ  

  4. หมวดวชิาเลอืกเสร ี      จาํนวน  12 หน่วยกติ

              รวม   144   หน่วยกติ

  1. นักศึกษาผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรี จากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

   จาํนวนหน่วยกติทเีทยีบและรบัโอนตอ้งเป็นไปตามเงอืนไข ดงันี

   1.1 กระบวนวชิาทเีรยีนในปรญิญาท ี1 นํามาเทยีบโอนในปรญิญาท ี2 ไดทุ้กกระบวนวชิาทตีรงกบั

กระบวนวชิาในหลกัสตูรของคณะสอืสารมวลชนว่าดว้ยหมวดวชิาศกึษาทวัไป วชิาเอกบงัคบั วชิาเอกเลอืก วชิาโท 

วชิาเลอืกเสร ี  ทปีระกาศใชต้ามปีการศกึษาทนีกัศกึษาประสงคจ์ะเขา้ศกึษา

   1.2 จาํนวนหน่วยกติทนํีามาเทยีบโอนตามขอ้ 1.1 เมอืรวมกนัแลว้จะตอ้งไมเ่กนิ 96 หน่วยกติ

   1.3 กระบวนวชิาทเีทยีบโอนต้องเป็นกระบวนวชิาทสีอบผ่านแลว้ โดยถอืตามผลการสอบทนีักศกึษาสอบ

ไดก่้อนการขอใชส้ทิธเิทยีบโอน 

   1.4 โดยนักศกึษาตอ้งเรยีนเพมิอกีจาํนวนไมน่้อยกว่า 48 หน่วยกติ ใหต้รงตามหลกัสตูร โดยอาจจะเรยีน

ซํากระบวนวชิาเดมิในปรญิญาในท ี1 ได ้ทงันี ตอ้งมหีน่วยกติของกระบวนวชิาทเีรยีนซํากระบวนวชิาเดมิรวมกนั  

ไม่เกนิครงึหนึงของหน่วยกติทเีรยีนเพมิทงัหมด 

  2. นักศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหงทีเรียนครบ 8 ปีเเล้ว ไม่สาํเรจ็การศึกษา หรือหมดสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาในกรณีใดกรณีหนึง รวมทงันักศึกษาทีเคยเรียน Pre-degree 

   จาํนวนหน่วยกติ ทเีทยีบและรบัโอนตอ้งเป็นไปตามเงอืนไข ดงันี 

   2.1 ใหเ้ทยีบโอนไดทุ้กกระบวนวชิาทตีรงกบักระบวนวชิาในหลกัสูตรของคณะสอืสารมวลชน ทปีระกาศ

ใชต้ามปีการศกึษาทนีกัศกึษาประสงคเ์ขา้ศกึษา 

   2.2 กระบวนวชิาทเีทยีบโอนต้องเป็นกระบวนวชิาทสีอบผ่านแลว้ โดยถอืตามผลการสอบทนีักศกึษาสอบ

ไดก่้อนการขอใชส้ทิธเิทยีบโอน 

   3.  นักศึกษาผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบนัอืน 

   จาํนวนหน่วยกติทเีทยีบโอนใหเ้ฉพาะหมวดวชิาศกึษาทวัไป จํานวน 42 หน่วยกติ และหมวดเลอืกเสร ี

จาํนวน 12 หน่วยกติ รวมจํานวน 54 หน่วยกติ 

หลกัเกณฑก์ารเทียบโอนหน่วยกิตคณะสือสารมวลชน

สาขาวิชาสือสารมวลชน



70     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561

  

  เและเรยีนเพมิ  

      หมวดวชิาศกึษาทวัไป (วชิาความรูคู้คุ่ณธรรม (RAM1000)) จาํนวน  3   หน่วยกติ  

      หมวดวชิาเอก             จาํนวน 66   หน่วยกติ

      หมวดวชิาโท             จาํนวน 21   หน่วยกติ

      รวมหน่วยกติทเีรยีนเพมิ          จาํนวน 90   หน่วยกติ

 4. นักศึกษาผู้สาํเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึนไปจากสถาบนัการศึกษาอืน 

  จาํนวนหน่วยกติทเีทยีบโอนให ้คอื หมวดวชิาศกึษาทวัไป จาํนวน 42 หน่วยกติ หมวดวชิาโท 21 หน่วยกติ 

และหมวดวชิาเลอืกเสร ี12 หน่วยกติ รวมหน่วยกติทรีบัโอน จํานวน 75 หน่วยกติ 

   และเรยีนเพมิ 

      หมวดวชิาศกึษาทวัไป (วชิาความรูคู้คุ่ณธรรม (RAM1000)) จาํนวน    3  หน่วยกติ

      หมวดวชิาเอก             จาํนวน 66  หน่วยกติ

      รวมหน่วยกติทเีรยีนเพมิ          จาํนวน 69  หน่วยกติ

 5. นักศึกษาทีย้ายโอน จากต่างสถาบนัอืน  วชิาทเีทยีบโอนใหม้ดีงันี

  5.1 กระบวนวชิาทเีทยีบโอนไดต้อ้งมเีนือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกวา่สามในสขีองกระบวนวชิาทขีอเทยีบโอน 

โดยอาจเทยีบโอนในหมวดวชิาศกึษาทวัไป หมวดวชิาเอก หมวดวชิาโท หรอืหมวดเลอืกเสร ี

  5.2 กระบวนวชิาทเีทยีบโอนไดต้อ้งมผีลการสอบไดเ้ทยีบเท่าไมต่ํากวา่ระดบัคะแนน C หรอื 2.00 หรอืระดบั

คะเเนนอนืทเีทยีบเท่า

  5.3 นกัศกึษาจะเทยีบกระบวนวชิาและโอนหน่วยกติไดไ้ม่เกนิสามในสขีองจาํนวนหน่วยกติรวมของหลกัสตูร

ทรีบัโอน 

  5.4 นกัศกึษาจะตอ้งใชเ้วลาศกึษาในคณะสอืสารมวลชนอย่างน้อยหนึงปีการศกึษา 

 6. นักศึกษาทีมีคณุวฒิุการศึกษาสงูกว่าระดบัปริญญาตรีจากมหาวิทยาลยัรามคาํแหง 

      ใหเ้ทยีบโอนเหมอืนกบันกัศกึษาผูส้าํเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตรหีรอืเทยีบเทา่ขนึไป จากสถาบนัการศกึษาอนื

 7. นักศึกษาทีขอใช้สิทธิเทียบโอนทุกประเภท ยกเว้นข้อ 5 

  จะตอ้งสาํเรจ็การศกึษาตามคณุวุฒทิจีะขอเทยีบโอน กอ่นวนัสมคัรเป็นนกัศกึษา และไมม่สีทิธไิดร้บัเกยีรตนิยิม 

ยกเวน้ Pre-degree ซงึมหาวทิยาลยัรบัรองและรบัเขา้เป็นนกัศกึษาต่อเนืองโดยตอ้งศกึษาไดห้น่วยกติสะสมจาก

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเป็นจาํนวนหน่วยกติทกีําหนดไวใ้นหลกัสตูร และอาจพจิารณาเสนอชอืใหร้บัปรญิญา

เกยีรตนิิยม ตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคําแหง ว่าดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2560 ขอ้ 20
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วนัและเวลาสอบทุกกระบวนวิชาสาํหรบันักศึกษาทีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตตรวจสอบ

ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

วนั คาบ กระบวนวิชา

เสาร์

3 พ.ย. 2561

เช้า (1 A)

09.00-11.30 น.

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

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

(MCS2603), MCS4150(MCS4103), MCS4160, 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

4 พ.ย. 2561

เช้า (2 A)

09.00-11.30 น.

ECO1003, ECO1121, ENG2001, HIS1001, HRM2101, LAW1001, 

LAW1003, LAW2003, LAW2011, LAW3002, LAW4001,  MCS1250 

(MCS2200), MCS2151, MCS2260(MCS2201), 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

10 พ.ย. 2561

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

11 พ.ย. 2561

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), MCS2161, MGT2202, MGT3412,   

POL2200, POL2303, POL3313, RAM1000, THA1002
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  1. บตัรประจาํตวันักศกึษาพรอ้มกบับตัรประจาํตวัประชาชน  หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ

  2. ใบเสรจ็รบัเงนิของภาคการศกึษาทสีอบ หรอื ตารางสอบไล่รายบุคคล

  ในกรณีทนีักศกึษาไม่ไดนํ้าใบเสรจ็รบัเงนิและบตัรประจําตวันกัศกึษามาเขา้สอบใหป้ฏบิตัดิงันี

  1. ในกรณทีนีกัศกึษาไมไ่ดนํ้าใบเสรจ็รบัเงนิมาเขา้สอบใหน้กัศกึษาตดิตอ่ผูป้ระสานงานการสอบเพอืตรวจสอบ

การลงทะเบยีนเรยีนของนักศกึษา จากบญัชรีายชอืนักศกึษาลงทะเบยีนเรยีนส่วนภมูภิาค เมอืตรวจสอบแลว้พบว่า 

นกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษานนั ๆ จรงิ ผูป้ระสานงานการสอบจะออกบนัทกึรบัรองการลงทะเบยีนเรยีน  

เพอืใชใ้นการเขา้สอบทุกกระบวนวชิา

  2. ในกรณีทไีม่ไดนํ้าบตัรประจาํตวันักศกึษามาเขา้สอบใหต้ดิต่อผูป้ระสานงานการสอบ โดยนกัศกึษาจะตอ้ง

เขยีนใบคาํรอ้งขออนุญาตเขา้สอบ พรอ้มกบัแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนไปแสดงต่อหวัหน้าตกึสอบก่อนเขา้

หอ้งสอบ

  1. นักศกึษาจะทราบ “ สถานทีสอบ ” และ “ หมายเลขห้องสอบ ” จากตารางสอบไล่รายบุคคล 

   หรอืตารางสอบไล่รวม

   “ ตารางสอบไลร่ายบคุคล ” จะจดัสง่ใหน้กัศกึษาทกุคนทางไปรษณียก์อ่นการสอบไล ่ประมาณ  2 สปัดาห ์ 

   ยกเวน้ภาคฤดรูอ้นและภาคซ่อม จะจดัสง่ใหก่้อนการสอบไล่ 1 สปัดาห์

   “ ตารางสอบไล่ประจาํศนูยส์อบ ” จะจดัส่งไปตดิประกาศไวท้โีรงเรยีนซงึเป็นสถานทสีอบ และ

   ทสีาขาวทิยบรกิาร ฯ ทงั  23  แห่ง ก่อนการสอบไล ่ประมาณ  2 สปัดาห ์

  2. นักศกึษาจะทราบ “ หมายเลขแถวสอบ ”  จากบญัชตีารางแถว - ทนีังสอบ

   “ บญัชีตารางแถว - ทีนังสอบ ” จะตดิประกาศไวห้น้าหอ้งสอบก่อนการสอบกระบวนวชิานันๆ

  3. นักศกึษาจะทราบ “ หมายเลขทีนังสอบ ” จากบญัชตีดิแถว

  4. นกัศกึษาจะตอ้งเซน็ชอืใน “ บญัชีเซน็ชือเข้าสอบ ” เพอืแสดงว่านกัศกึษาเขา้สอบกระบวนวชิานนัๆ จรงิ

  5. นักศกึษาตอ้งปฏบิตัติามขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล ่ตามคาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ท ี1675 / 2538   

   และ1828 / 2546

  6. นักศกึษาตอ้งเตรยีมอุปกรณ์ในการเขยีนและระบายกระดาษคาํตอบสาํหรบัการเขา้สอบ

   สอบถามเกยีวกบัสถานทสีอบ โทร. 0-2310-8611

นกัศกึษาสามารถตดิต่อขอรบัเอกสารไดท้สีาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตทิงั 23 จงัหวดั

เอกสารทีนักศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ

ขนัตอนการเตรียมตวัเข้าสอบ

ข้อปฏิบติัสาํหรบันักศึกษาทีประสงคจ์ะขอเอกสาร 

สาํหรบัผู้ปกครองทีใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียน
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“รามคาํแหง”  เพียรสอนศิษย ์ผลิตบณัฑิตทีมีคณุค่า

ให้มีความเข้มเเขง็ในวิชา ให้ก้าวหน้า...เปียมด้วย “คณุธรรม”
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ส่วนที! 3
ข้อมลูที!ควรทราบ

  ตวัอยา่งบตัรประจาํตวันกัศกึษาสว่นภมูภิาค (บตัรชั !วคราว)
  การทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษาเก่า
  การขอเปลี!ยนชื!อ ชื!อสกุล คาํนําหน้านาม ยศ
  การขอแกไ้ขชื!อ ชื!อสกุล คาํนําหน้านาม และวนั เดอืน ปีเกดิ
  การยา้ยคณะและการเปลี!ยนสาขาวชิา
  การลาออกจากการเป็นนกัศกึษา
  ระบบการเรยีนการสอน
  การลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษาสว่นภมูภิาค
  สถานภาพการเป็นนกัศกึษาและการหมดสถานภาพการเป็นนกัศกึษา
  หลกัเกณฑก์ารบอกเลกิ - บอกเพิ!มกระบวนวชิา
  หลกัฐานในการบอกเลกิ - บอกเพิ!มกระบวนวชิา
  การจดัสอบ
  ตวัอยา่งตารางสอบไลร่ายบุคคล
  กาํหนดเวลาสอบของนกัศกึษาสว่นภมูภิาค
  การรกัษาสถานภาพนกัศกึษา
  การขอจบและเสนอชื!อเพื!อขอรบัปรญิญา
  การโอนยา้ยระบบการเรยีนการสอนชั "นปรญิญาตรี
  การบรกิารขอ้มลูสารสนเทศ
  สถานที!สอบไล ่ณ ศนูยส์อบสว่นภมูภิาค
  สถานที!ตั "งและหมายเลขโทรศพัทข์องสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ
  ศนูยบ์รกิารนกัศกึษาพกิาร
  วธิกีารทาํประกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล
  หลกัเกณฑก์ารออกหนงัสอืรบัรองการเป็นนกัศกึษาของนกัศกึษาต่างชาติ
  ขอ้ปฏบิตัใินการขอขึ"นทะเบยีนบณัฑติและการขอใบรบัรองสภา ฯ
  ขั "นตอนการตดิต่อขอรบัปรญิญาบตัรสาํหรบับณัฑติที!ไมเ่ขา้พธิี
  พระราชทานปรญิญาบตัร
  คาํชี"แจงระเบยีบการขอใบรบัรองผลการศกึษา (Transcript) ทางไปรษณยี์
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ขอแนะนําเกี่ยวกับบัตรประจําตัวนักศึกษา
   1. นักศึกษาสามารถใชบัตรนี้เขาสอบไดในภาคการศึกษาแรกที่สมัคร 
   2. นักศึกษาปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา (PRE-DEGREE)
       รับบัตรประจําตัวนักศึกษา หลังเสร็จสิ้นการสอบภาคเเรก
       ที่ธนาคารไทยพาณิชยสาขาตามจังหวัดที่นักศึกษาเเจงเปนศูนยสอบ
       ดูรายละเอียดที่อยููธนาคาร ในระเบียบการและคูมือสมัครเขาเปนนักศึกษาใหม
       สมัครสอบสวนภูมิภาค
   เอกสารที่ตองนําไปเเสดงคือ  1. บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง พรอมสําเนา 1 ฉบับ
        2. ใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนเรียนภาคที่สมัคร 
   โทร. 0-2-310-8605 

ตวัอย่าง
บตัรประจาํตวันักศึกษา

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (ชั !วคราว)
มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

ใช้เป็นหลกัฐานเข้าสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2561

ด้านหน้า

ด้านหลงั

 * กรณสีมคัรทางไปรษณยีผ์ูส้มคัรกรอกขอ้มลูพรอ้มตดิรปูถ่ายขนาด 1.5 นิ!ว เจา้หน้าที"ผูต้รวจสอบหลกัฐานจะตดิ
สติ#กเกอรร์หสัประจาํตวันกัศกึษาใหเ้มื"อตรวจสอบเอกสารการสมคัรครบถว้นถกูตอ้ง และจะตอบรบัการขึ!นทะเบยีน
เป็นนกัศกึษาพรอ้มสง่บตัรประจาํตวันกัศกึษาชั "วคราวใหเ้ป็นหลกัฐานการเขา้สอบ ภาค 1 ปีการศกึษา 2561

 * กรณสีมคัรที"สาขาวทิยบรกิาร ฯ นกัศกึษาจะไดร้บับตัร ฯ เมื"อดาํเนินการสมคัรครบทกุขั !นตอน เจา้หน้าที"จะ      
ลงนามและมอบบตัร ฯ ใหน้กัศกึษานํากลบับา้น พรอ้มใบเสรจ็รบัเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีน ภาค 1 ปีการศกึษา 2561

610240001 0

บัตรประจําตัวนักศึกษา
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ (ชั่วคราว)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ชื่อ-สกุล.....................................................................................................................
คณะ.......................................................สาขาวิชา....................................................
ศูนยสอบจังหวัด................................................................CODE...............................

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

        ลายมือชื่อนักศึกษา                                ลายมือชื่อเจาหนาที่

รูปถาย
ขนาด 1.5 นิ้ว

   นายราม   มานะเรียน
บริหารธุรกิจ   การจัดการ

         เชียงใหม่               01
ราม  มานะเรียน
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การทาํบตัรประจาํตวันักศึกษาเก่า
นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ที!สมคัรสอบสว่นภมูภิาค ขอทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษาไดก้รณต่ีอไปนี"
 1.  บตัรประจาํตวันกัศกึษาชาํรดุ หรอื สญูหาย
 2.  ขอเปลี!ยนชื!อ ชื!อสกุล หรอืคาํนําหน้านาม (ใหด้เูรื!องการขอเปลี!ยนชื!อ ฯลฯ)
 3.  ขอแกไ้ขกรณขีอ้มลูบตัรประจาํตวันกัศกึษาผดิ
วิธีการขอทาํบตัรประจาํตวันักศึกษา (สาํหรบัผูที้!มีสถานภาพเป็นนักศึกษาแล้ว)
 1.  ขอรบัแบบทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษา ไดท้ี!สาขาวทิยบรกิาร ฯ ทกุแหง่ หรอืดาวน์โหลดคาํขอไดท้ี! 
www.regis.ru.ac.th หรอื ถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคูม่อืสมคัรฯ หน้า 190
 2.  จดัสง่แบบทาํบตัรประจาํนกัศกึษาที!กรอกขอ้ความครบถว้น ชดัเจน พรอ้มแนบเอกสารดงันี"
  2.1  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ฉบบั
  2.2  เอกสารแนบแลว้แต่กรณ ีดงันี"
   - บตัรสญูหาย แนบใบแจง้ความ
   - บตัรชาํรดุ แนบบตัรฯเดมิที!ชาํรดุ
   - เปลี!ยนคาํนําหน้านาม ชื!อ - สกุล แนบสาํเนาใบเปลี!ยนชื!อ - นามสกุล
   - ขอ้มลูในบตัรฯ ผดิ แนบบตัรฯเดมิที!ผดิ (ไมต่อ้งชาํระคา่ธรรมเนียม ตาม 2.3)
  2.3  คา่ธรรมเนียม จาํนวนเงนิ 100.- บาท ซื"อเป็น ธนาณตั ิสั !งจา่ยในนามมหาวทิยาลยัรามคาํแหง
  2.4  ซองจดหมายตดิแสตมป์ จา่หน้าชื!อ ที!อยูข่องตนเองใหช้ดัเจนถกูตอ้ง
  สง่เอกสารตามขอ้ 1,2  ถงึ  หวัหน้าฝา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชั "น 2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240  โทร. 0-2310-8605

การขอเปลี!ยนชื!อ ชื!อสกลุ คาํนําหน้านาม ยศ
  นกัศกึษาที!สมคัรสอบสว่นภมูภิาค สามารถขอเปลี!ยนชื!อ สกุล คาํนําหน้านาม ยศ ไดต้ลอดระยะเวลาที!มี
สถานภาพการเป็นนกัศกึษา โดยดาํเนินการ ดงันี"
 1. รบัคาํรอ้งขอเปลี!ยนชื!อ สกุล คาํนําหน้านาม ยศ และแบบทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษา ไดท้ี!สาขาวทิยบรกิารฯ 
ทกุแหง่ หรอืดาวน์โหลดคาํขอไดท้ี! www.regis.ru.ac.th หรอื ถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคูม่อืสมคัรฯ
 2. กรอกขอ้ความในแบบคาํรอ้งขอเปลี!ยนชื!อ สกุล คาํนําหน้านาม ยศ และแบบทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษาสว่นภมูภิาค
ใหค้รบถว้นและชดัเจน พรอ้มแนบเอกสาร ดงัต่อไปนี"
 กรณยีงัไมค่รบหลกัสตูร
  1. สาํเนาใบเปลี!ยนชื!อ สกุล คาํนําหน้านาม ยศ (กรณสีมรส สิ"นสดุการสมรส ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองคาํนําหน้า
นามประกอบดว้ยทกุครั "ง) เขยีนรหสัประจาํตวันกัศกึษาที!มมุขวาดา้นบนพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง อยา่งละ 2 ฉบบั
  2. รปูถ่ายส ีหน้าตรง ขนาด 2 นิ"ว ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน
  3. คา่ธรรมเนียมไปรษณยีธ์นาณตั ิ100.- บาท สั !งจา่ยในนามมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
  4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 2 ฉบบั
 กรณคีรบหลกัสตูร จบการศกึษา
  1. สาํเนาใบเปลี!ยนชื!อ สกุล คาํนําหน้านาม ยศ (กรณสีมรส สิ"นสดุการสมรส ตอ้งมหีนงัสอืรบัรองคาํนําหน้านาม 
ประกอบดว้ยทกุครั "ง) เขยีนครบหลกัสตูรและรหสันกัศกึษาที!มมุขวาดา้นบนพรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง อยา่งละ 1 ฉบบั
  2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ฉบบั
  สง่เอกสารถงึหวัหน้าฝา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร  สวป.ชั "น 2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก 
เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 พรอ้มแนบซองตดิแสตมป์ 3.- บาท จา่หน้าชื!อที!อยูถ่งึตนเองใหช้ดัเจน เขยีนรหสั
ประจาํนกัศกึษาที!มมุขวาดา้นบน พรอ้มรบัรองสาํเนาถกูตอ้งเอกสารทกุฉบบั
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การขอแก้ไขชื!อ ชื!อสกลุ คาํนําหน้านาม และวนั เดือน ปีเกิด
  นกัศกึษาที!สมคัรสอบสว่นภมูภิาค มคีวามประสงคจ์ะขอแกไ้ขชื!อ ชื!อสกุล คาํนําหน้านาม และ วนั เดอืน ปีเกดิ
ทั "งภาษาไทย และภาษาองักฤษ ซึ!งนกัศกึษาไดต้รวจพบวา่มขีอ้มลูผดิพลาดภายหลงัที!สมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาแลว้
ให ้นกัศกึษา ดาํเนินการขอแกไ้ข ดงันี"
  1.  ขอรบัแบบฟอรม์การขอแกไ้ขชื!อ ชื!อสกุล คาํนําหน้านาม และวนั เดอืน ปีเกดิ ไดท้ี!สาขาวทิยบรกิารฯ ทกุแหง่
หรอืดาวน์โหลดคาํขอไดท้ี! www.regis.ru.ac.th  หรอืขอรบัทางไปรษณยี ์โดยสง่จดหมายถงึ หวัหน้าฝา่ยทะเบยีน
ประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชั "น 2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 พรอ้ม
แนบซองปิดตราไปรษณยีากร จาํนวน 3 บาท จา่หน้าชื!อ ที!อยูข่องตนเองใหช้ดัเจน
  2.  กรอกขอ้ความในแบบฟอรม์การขอแกไ้ขชื!อ ชื!อสกุล คาํนําหน้านาม และวนั เดอืน ปีเกดิ ใหค้รบถว้น และ
ชดัเจน พรอ้มแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน และรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง แลว้สง่ไปยงัสถานที!ที!ระบุไวใ้นขอ้ 1 

การย้ายคณะและการเปลี!ยนสาขาวิชา
  มหาวทิยาลยัรามคาํแหงกาํหนดใหม้กีารยา้ยคณะและเปลี!ยนสาขาวชิาตลอดปี  โดยจะดาํเนินการก่อน
ลงทะเบยีนภาคปกต ิไมน้่อยกวา่ 2 สปัดาห ์
หลกัเกณฑก์ารย้ายคณะและการเปลี!ยนสาขาวิชา
 1.  นกัศกึษาที!ประสงคจ์ะยา้ยคณะหรอืเปลี!ยนสาขาวชิาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนมาแลว้ไมน้่อยกวา่ 1 ภาค
การศกึษาปกติ
 2.  นกัศกึษาจะตอ้งดาํเนินการยา้ยคณะ หรอืเปลี!ยนสาขาวชิาก่อนจบการศกึษา
 3.  นกัศกึษาจะขอยา้ยคณะหรอืเปลี!ยนสาขาวชิาได ้เฉพาะคณะที!มหาวทิยาลยักาํหนดใหม้กีารรบัสมคัรและ
การเรียนการสอนในส่วนภมิูภาคเท่านั"น

วิธีดาํเนินการย้ายคณะและการเปลี!ยนสาขาวิชา
 1.  ขอรบัแบบฟอรม์การขอยา้ยคณะหรอืเปลี!ยนสาขาวชิา (ม.ร.41) ไดท้ี!สาขาวทิยบรกิาร ฯ ทกุแหง่ หรอื
ดาวน์โหลดคาํรอ้งไดท้ี! www.regis.ru.ac.th หรอื ถ่ายเอกสารแบบฟอรม์ จากระเบยีบการและคูม่อืสมคัรฯ หรอื 
จดหมายถงึหวัหน้าฝา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชั "น 2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก    
เขตบางกะปิ กรงุเทพ ฯ 10240 พรอ้มแนบซองเปลา่ปิดตราไปรษณยีากร 3.- บาท จาํนวน 1 ดวง จา่หน้าชื!อ        
ที!อยูข่องตนเอง 
 2.  กรอกขอ้ความในแบบฟอรม์ ม.ร.41 ใหค้รบถว้น และชดัเจน แลว้สง่ไปยงัสถานที!ที!ระบุไวใ้นขอ้ 1 
พรอ้มกบัแนบเอกสาร ดงัต่อไปนี"
  2.1  สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศกึษา   
  2.2  สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิแสดงหลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีนภาคปจัจบุนั
  2.3  คา่ธรรมเนียมการขอยา้ยคณะเป็นธนาณตั ิจาํนวน 200.- บาท สั !งจา่ยในนามมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
    (กรณยีา้ยคณะ หลงัจบหลกัสตูร ถอืวา่เป็นการยา้ยคณะ กรณพีเิศษ ตอ้งชาํระ 
    คา่ธรรมเนียมจาํนวน 500.- บาท)
  2.4  ซองเปลา่ปิดตราไปรษณยีากร จาํนวน 10.- บาท จา่หน้าชื!อที!อยูข่องตนเอง (สง่กลบัโดยลงทะเบยีน
    ไปรษณยีภณัฑ)์

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา
  นกัศกึษาสว่นภมูภิาค ที!ประสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนกัศกึษาตอ้งดาํเนินการ ดงันี" 
  1.  ขอรบัแบบยื!นคาํขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษา ไดท้ี!สาขาวทิยบรกิารฯ ทกุเเหง่ หรอืดาวน์โหลด  
แบบยื!นคาํขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษา ไดท้ี! www.regis.ru.ac.th หรอืถ่ายเอกสารแบบฟอรม์ จากระเบยีบการ
และคูม่อืสมคัรฯ 
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  2.  กรอกขอ้ความในแบบยื!นคาํขอลาออกจากการเป็นนกัศกึษา ใหค้รบถว้นและชดัเจน พรอ้มแนบสาํเนา     
บตัรประจาํตวันกัศกึษา หรอืสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน (กรณบีตัรประจาํตวันกัศกึษาสญูหาย หรอืไมม่บีตัรฯ 
พรอ้มเขยีนรหสัประจาํตวันกัศกึษา) และสง่เอกสารมาตามที!อยูท่ี!ระบุไวใ้นขอ้ 1. 

ระบบการเรียนการสอน
   มหาวทิยาลยัมกีารดาํเนินการเรยีนการสอนทั "งแบบมชีั "นเรยีนและแบบการสอนทางไกลควบคูก่นัไป โดยม ี
วตัถุประสงคเ์พื!อตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนใหม้โีอกาสในการเรยีนรูใ้หม้ากที!สดุตามความพรอ้มของผูเ้รยีน คอื
   1. ระบบการสอนทางไกล โดยอาจารยผ์ูส้อนจะสอนในหอ้งสง่ที!มหาวทิยาลยัในกรงุเทพ ฯ แลว้ถ่ายทอด
สญัญาณไปยงัสาขาวทิยบรกิารฯ 23 แหง่ คอื ที!จงัหวดัอุทยัธานี ปราจนีบุร ีนครศรธีรรมราช อาํนาจเจรญิ นครพนม 
แพร ่สโุขทยั ขอนแก่น ศรสีะเกษ ตรงั ลพบุร ีนครราชสมีา หนองบวัลาํภ ูชยัภมู ิบุรรีมัย ์เพชรบรูณ์ เชยีงใหม ่ เชยีงราย 
กาญจนบุร ีสรุนิทร ์อุดรธานี สงขลา และพงังา
   มหาวทิยาลยัจดัใหม้กีารสอนทางไกลตั "งแต่วนัจนัทรถ์งึวนัศุกรใ์นระหวา่งการเรยีนการสอนนกัศกึษาสามารถ 
รบัภาพและเสยีงอาจารย์จากมหาวทิยาลยัและสามารถสื!อสารกบัอาจารย์ผู้สอนได้ทนัที โดยทางโทรศพัท์หรอื
โทรสาร
   2. การบรรยายสรปุในวนัเสาร ์- อาทติย ์ณ สาขาวทิยบรกิารฯ มหาวทิยาลยัจะสง่อาจารยผ์ูส้อนไปบรรยาย
สรปุและตอบขอ้ซกัถามใหก้บันกัศกึษา รวมทั "งไดเ้ชญิผูท้รงคณุวฒุมิาชว่ยบรรยายเสรมิพรอ้มใหค้าํปรกึษาแนะนําดว้ย
   3. นอกจากนี"มหาวทิยาลยัจดัสื!อการสอนเสรมิใหโ้ดยใช้เทคโนโลยสีารสนเทศโดยการแพร่ภาพและ 
เสยีงออกอากาศ ในการนี"มหาวทิยาลยัจะตดิตั "งจานรบัสญัญาณภาพและเสยีงที!สาขาวทิยบรกิารฯ และที!ศนูยก์าร
ศกึษานอกโรงเรยีนจงัหวดัที!เป็นศนูยว์ทิยบรกิารของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง
   สาํหรบัรายละเอยีดตารางเรยีนในระบบนี"มหาวทิยาลยัจะแจง้ใหน้ักศกึษาทราบโดยผ่านประชาสมัพนัธ์
ของมหาวทิยาลยัเป็นรายภาค
   4. การบรรยายทางวทิยกุระจายเสยีง มหาวทิยาลยัไดจ้ดัใหม้กีารบรรยายสรปุทางสถานีวทิยกุระจายเสยีง
แหง่ประเทศไทย รายการ 2 ความถี! 846 KHZ. ระบบ A.M. และสถานีวทิยกุระจายเสยีง วปถ. และ สวท. ตามจงัหวดั
ต่างๆ ทั !วประเทศ 39 สถานี นกัศกึษาที!สนใจขอทราบรายละเอยีดไดท้ี! สาํนกัเทคโนโลยกีารศกึษา อาคารผาเมอืง
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ 10240  โทร. 0-2310-8703-6 

   การลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษาสว่นภมูภิาค ภาคการศกึษาต่อไป นกัศกึษาสามารถดาํเนินการ
ได ้3 ชอ่งทาง คอื
   1. การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ที!สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ23 จงัหวดั
   2. การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเ์น็ต ใหน้กัศกึษาเขา้ เวบ็ไซต ์www.iregis2.ru.ac.th 
   3. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย ์
   นกัศกึษาสามารถเลอืกชอ่งทางการลงทะเบยีนเรยีน เพียงช่องทางเดียวเท่านั!น มหาวทิยาลยัรามคาํแหง            
จะจดัสง่คูม่อืการลงทะเบยีนเรยีนใหน้กัศกึษาเป็นรายบุคคลตามที!อยูท่ี!นกัศกึษาเเจง้ไว ้ ดงันั "นนกัศกึษาตอ้งเขยีนชื!อที!อยู่
ในแบบลงทะเบยีนเรยีนใหช้ดัเจน หากนกัศกึษาเปลี!ยนแปลงที!อยูใ่หเ้เจง้หน่วยลงทะเบยีนเรยีน ตู ้ปณ.1028 
ปณฝ.รามคาํแหง กรงุเทพฯ 10241 
   หรอืตดิต่องานประชาสมัพนัธ ์อาคารสโุขทยั ชั "น 2 โทร.0-2310-8045-7 Fax 0-2310-8045 หรอืคน้คาํวา่ 
“หนงัสอืพมิพร์าม Facebook” เพื!อการจดัสง่ขา่วรามคาํแหง 

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภมิูภาค
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การลงทะเบียนเรียน

 1.  นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรี
  1.1  ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาตามหลกัสตูรของคณะที!สมคัรเขา้ศกึษา
  1.2  ลงทะเบยีนเรยีนตามแผนกาํหนดการศกึษา
  1.3  ลงทะเบยีนเรยีนตามลาํดบัภาคและปีการศกึษา
 2.  ผูเ้ขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา (Pre-Degree)
  2.1  ลงทะเบยีนเรยีนตามรายชื!อกระบวนวชิาที!เปิดสอนในแต่ละภาคการศกึษาเชน่เดยีวกบันกัศกึษา
    ระดบัปรญิญาตรี
  2.2  นกัศกึษาที!คาดวา่จะศกึษาต่อในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ควรลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาของ
     คณะที!คาดวา่จะศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ีทั "งนี"เพื!อจะไดนํ้าหน่วยกติสะสมไปเทยีบโอนได้
  2.3  นกัศกึษาจะเลอืกลงทะเบยีนเรยีนเป็นรายกระบวนวชิา หรอืจะลงทกุกระบวนวชิาตามแผนกาํหนด
     การศกึษาของคณะที!คาดวา่จะศกึษาต่อกไ็ด้

เอกสารที!ใช้ในการลงทะเบียนเรียน
 1. แบบลงทะเบยีนเรยีนสว่นภมูภิาค (ม.ร.34) มหาวทิยาลยัจะสง่ใหน้กัศกึษา หรอืพมิพจ์ากเวป็ไซต ์www.ru.ac.th  
หวัขอ้สารสนเทศสาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตร ีสว่นภมูภิาค ซึ!งตอ้งกรอกรายละเอยีดต่างๆ  ใหค้รบถว้นทั "ง 2 หน้า 
โดยเฉพาะศนูยส์อบจงัหวดั ตอ้งระบุ CODE จงัหวดัที!มหาวทิยาลยักาํหนดใหม้กีารสอบใน 39 จงัหวดัเทา่นั "น 
 2. ธนาณตัสิ ั !งจา่ยในนามมหาวทิยาลยั ตามจาํนวนเงนิที!นกัศกึษาจะตอ้งชาํระในการลงทะเบยีนเรยีน
 3. ซองจดหมายตดิแสตมป์ 3 บาท จาํนวน 1 ดวง  จา่หน้าซองถงึตวันกัศกึษาเองโดยระบุชื!อที!อยูใ่หช้ดัเจน
เพื!อความสะดวกในการจดัสง่เอกสารและใบเสรจ็รบัเงนิไปใหน้กัศกึษา

เอกสารที!นักศึกษาใหม่ได้รบัหลงัการลงทะเบียนเรียน
 1. บตัรประจาํตวันกัศกึษาชั !วคราว (ไดเ้ฉพาะภาคแรกที!สมคัรเขา้เป็นนกัศกึษา)
 2. ใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีนประจาํภาคที!สมคัร
 3. ชดุสื!อการสอน ซึ!งแต่ละกระบวนวชิาประกอบดว้ย
  3.1  ตาํราเรยีนประจาํกระบวนวชิา
  3.2  เทปสรปุคาํบรรยาย 1 ตลบั ความยาว 60 นาที
  3.3  เอกสารแนะนํากระบวนวชิา
 4. ตารางสอบไลร่ายบุคคล ก่อนการสอบไล ่ประมาณ 1 สปัดาห์
 5. บตัรประจาํตวันกัศกึษาแบบ MASTER CARD รบัหลงัเสรจ็สิ"นการสอบภาคแรก
  ดสูถานที!รบับตัรประจาํตวันกัศกึษา ภาค 1 / 2561 ที!หน้า 31 - 32
 6. ผลการสอบรายบุคคล ปิดประกาศที!สาขาวทิย ฯ และสง่ใหน้กัศกึษาทางไปรษณยี์

สถานภาพการเป็นนักศึกษาและการหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 1. สถานภาพการเป็นนกัศกึษา
  ผูส้มคัรที!มวีฒุกิารศกึษาถกูตอ้ง เมื!อสมคัรขึ"นทะเบยีนเป็นนกัศกึษาและลงทะเบยีนเรยีนแลว้ จะมสีถานภาพ
การเป็นนกัศกึษาได ้8 ปี นบัแต่ภาคแรกที!สมคัรเขา้ศกึษา
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 2. การหมดสถานภาพการเป็นนกัศกึษา
  นกัศกึษาจะหมดสถานภาพการเป็นนกัศกึษาเมื!อ
  2.1  ศกึษาครบหลกัสตูรและไดร้บัปรญิญา
  2.2  ศกึษาครบ 8 ปี
  2.3  ไมล่งทะเบยีนรยีนเป็นเวลา 2 ภาคการศกึษาปกตติดิต่อกนั โดยขาดการชาํระคา่รกัษาสถานภาพนกัศกึษา
  2.4  ลาออก
  2.5  ตาย
 3. การชาํระคา่รกัษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษา
  นกัศกึษาตอ้งลงทะเบยีนเรยีนต่อเนื!องกนัทกุภาค หากไมล่งทะเบยีนเรยีนในภาค 1 และ/หรอืภาค 2 
ตอ้งชาํระคา่รกัษาสถานภาพการเป็นนกัศกึษาจาํนวนภาคการศกึษาละ 150.- บาท ดงันี"
  3.1  ชาํระพรอ้มกบัการลงทะเบยีนเรยีนในภาคถดัไป
  3.2  ชาํระในภาคที!ไมไ่ดล้งทะเบยีนเรยีน โดยสง่ธนาณตัสิ ั !งจา่ยในนามมหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
สง่ถงึหวัหน้าฝา่ยลงทะเบยีนเรยีนและจดัสอบ สาํนกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง กรงุเทพฯ 10240 กรณทีี!ตอ้งการตรวจสอบฐานขอ้มลูสถานภาพการเป็นนกัศกึษา 
โปรดตดิต่อ 0-2310-8610, 0-2310-8626

หลกัเกณฑก์ารบอกเลิก - บอกเพิ!มกระบวนวิชา
   นกัศกึษาที!ไดล้งทะเบยีนเรยีนแลว้จะบอกเลกิหรอืบอกเพิ!ม หรอืเปลี!ยนแปลงใดๆอกีไมไ่ดย้กเวน้กรณ ีต่อไปนี"
 1. กรณีนักศึกษาสมคัรใหม่
  1.1  นกัศกึษาลงทะเบยีนผดิแผนกาํหนดการศกึษา
  1.2  นกัศกึษาลงทะเบยีนซํ"ากบัวชิาที!เทยีบโอนได ้นกัศกึษาสามารถบอกเลกิกระบวนวชิาและสบัเปลี!ยนเป็น
     กระบวนวชิาอื!นหรอืบอกเลกิกระบวนวชิาและขอคนืเงนิคา่หน่วยกติได้
 2. กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบียนซํ"า
  2.1  นกัศกึษายงัไมจ่บการศกึษา ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาซํ"าไว ้ เนื!องจากยงัไมท่ราบผลสอบของภาคก่อน  
     ภายหลงัทราบวา่สอบผา่น  สามารถบอกเลกิกระบวนวชิาและขอคนืเงนิคา่หน่วยกติได ้ภายหลงัทราบวา่ 
     สอบผา่น
  2.2  นกัศกึษาขอจบการศกึษา ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาซํ"าไว ้ เนื!องจากยงัไมท่ราบผลสอบของภาคก่อน   
     ภายหลงัทราบวา่สอบผา่น  สามารถบอกเลกิกระบวนวชิาและสบัเปลี!ยนเป็นวชิาอื!นหรอืขอคนืเงนิคา่  
     หน่วยกติได ้(ขอรบัคาํรอ้งไดท้ี!สาขาวทิยบรกิาร ฯ ทกุแหง่ หรอืดาวน์โหลดไดท้ี! www.regis.ru.ac.th 
หรอืถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคูม่อืสมคัรฯ)
 3. กรณีนักศึกษาจบการศึกษา
  นกัศกึษาลงทะเบยีนกระบวนวชิาซํ"าไว ้ เพราะยงัไมท่ราบผลสอบของภาคก่อนภายหลงัทราบวา่สอบผา่นครบ
ตามหลกัสตูรชั "นปรญิญาตร ีนกัศกึษาสามารถขอคนืเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิานั "นและคา่บาํรงุมหาวทิยาลยัได ้ 
โดยนกัศกึษาตอ้งนําหนงัสอืสาํคญัรบัรองปรญิญาที!สภามหาวทิยาลยัอนุมตั ิ ไปดาํเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ภายใน 3 เดอืน  
นบัแต่วนัที!สภามหาวทิยาลยัอนุมตัิ
  กรณีที! 1 และ 2 นักศึกษาต้องดาํเนินการให้เสรจ็สิ"นก่อนการสอบไล่ในภาคเรียนนั"นๆ อย่างน้อย 
2 สปัดาห ์ 
หมายเหต ุ นกัศกึษาสว่นภมูภิาค สามารถบอกเลกิกระบวนวชิาขา้มภาคการศกึษาไดไ้มเ่กนิ 1 ภาคการศกึษา
    สอบถามรายละเอยีดเพิ!มเตมิ ตดิต่อ 0-2310-8626
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หลกัฐานในการบอกเลิก – บอกเพิ!มกระบวนวิชา
 1. กรณีนักศึกษาสมคัรใหม่  ดาํเนินการดงันี!
  1.1 ขอแบบคาํรอ้งที"สาขาวทิยบรกิาร ฯ ทกุแหง่ หรอืถา่ยเอกสารจากระเบยีบการและคูม่อืสมคัรฯ  หรอืดาวน์โหลดแบบคาํรอ้งไดท้ี"
www.regis.ru.ac.th กรอกขอ้ความพรอ้มลงนามในคาํรอ้งใหถ้กูตอ้งครบถว้น(ในคูม่อืลงทะเบยีนเรยีน หน้า 14 และ หน้า 15)
  1.2 ใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัจรงิ (มร.18) พรอ้มสาํเนา 1 ฉบบั (นกัศกึษาถ่ายสาํเนาเกบ็ไว ้1 ฉบบั เพื"อใชเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้สอบ)
  1.3 ถ่ายสาํเนาบตัรประจาํตวันกัศกึษา รบัรองสาํเนาถกูตอ้งพรอ้มลงนาม 1 ฉบบั
  1.4 สาํเนาหนงัสอืที"คณะแจง้การลงทะเบยีนเรยีนผดิหลกัสตูรหรอืลงทะเบยีนเรยีนซํ!ากบัวชิาที"เทยีบโอนได ้1 ฉบบั
  1.5 ซองจดหมายตดิแสตมป์ 3 บาท จา่หน้าซองถงึตวันกัศกึษาเอง พรอ้มระบุที"อยูใ่หช้ดัเจน
 2. กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียนซํ"าไว้  ดาํเนินการดงันี!
  2.1 ขอแบบคาํรอ้งที"สาขาวทิยบรกิาร ฯ ไดท้กุแหง่หรอืถ่ายเอกสารจากคูม่อืการลงทะเบยีนเรยีนสาํหรบันกัศกึษาสมคัรสอบ
   สว่นภมูภิาคประจาํแต่ละภาคการศกึษา  หรอืดาวน์โหลดแบบคาํรอ้งไดท้ี" www.regis.ru.ac.th กรอกขอ้ความพรอ้มลงนาม
ในคาํรอ้งใหถ้กูตอ้งครบถว้น (ในคูม่อืลงทะเบยีนเรยีน หน้า 14 และ หน้า 15)
  2.2 ใบเสรจ็รบัเงนิฉบบัจรงิ (มร.18) ของภาคที"ลงซํ!าไว ้พรอ้มสาํเนา 1 ฉบบั (นกัศกึษาถ่ายสาํเนาเกบ็ไว ้1 ฉบบัเพื"อใชเ้ป็น
   หลกัฐานในการเขา้สอบ) 
  2.3 ถ่ายสาํเนาบตัรประจาํตวันกัศกึษา รบัรองสาํเนาถกูตอ้งพรอ้มลงนาม 1 ฉบบั
  2.4 ถ่ายสาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิภาคที"สอบผา่น 1 ฉบบั
  2.5 ซองจดหมายตดิแสตมป์ 3 บาท จา่หน้าซองถงึตวันกัศกึษาเอง พรอ้มระบุที"อยูใ่หช้ดัเจน
 ***นกัศกึษาที"ประสงคจ์ะมอบอาํนาจใหฝ้า่ยลงทะเบยีนเรยีนและจดัสอบตอ้งกรอกขอ้ความดา้นหลงัคาํรอ้ง และ
สง่สาํเนาบตัรประชาชนที"ลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้งมาพรอ้มกบัหลกัฐานทกุขอ้ ใสซ่องจดหมายขนาดมาตราฐาน จา่หน้าซองถงึ
   ห้วหน้าหน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมลู  
   ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจดัสอบ สวป.
   อาคารสวป. ชั "น 6  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
   หวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ  10240 หรือ 
   ตู้ ปณ. 1028   ปณฝ. รามคาํแหง กรงุเทพฯ 10241 

การจดัสอบ
 1. จดัสอบเฉพาะวนัเสารแ์ละวนัอาทิตย ์จาํนวน 2 สปัดาห ์(4 วนั)
 2. สอบวนัละ 2 คาบเวลา คอื
  2.1 คาบเวลาสอบปกติ
   2.1.1 คาบเชา้   09.00 - 11.30 น.
   2.1.2 คาบบา่ย  13.00 - 15.30 น. 
  2.2 คาบเวลาสอบซํ"าซ้อน (ไมว่า่จะสอบซํ!าซอ้นกี"กระบวนวชิา)
   2.2.1 คาบเชา้   09.00 - 12.30 น.
   2.2.2 คาบบา่ย  13.00 - 16.30 น. 
 3. สถานที!สอบส่วนภมิูภาค จะใชโ้รงเรยีน/สถานศกึษาที"อยูภ่ายในจงัหวดันั !นๆและสาขาวทิยบรกิารฯเป็นสถานที"สอบโดยชื"อยอ่
ของโรงเรยีน/สถานศกึษาเป็นภาษาองักฤษ 2 ตวั อาคารสอบจะแทนดว้ยตวัเลข 1 ตวั และตวัเลข 3 ตวัสาํหรบัแสดงหมายเลขหอ้งสอบ
 4. ขอ้สอบ จะมทีั !งขอ้สอบอตันยัและขอ้สอบปรนยั
  4.1 ขอ้สอบอตันยั จะใชส้มดุคาํตอบ
  4.2 ขอ้สอบปรนยั จะใชก้ระดาษคาํตอบปรนยั
 5. ตารางสอบไล่และคาํแนะนําพร้อมข้อปฏิบติัสาํหรบันักศึกษาภมิูภาคในการสอบไล่
  5.1 ตารางสอบไล่รายบคุคล  เป็นเอกสารที"แสดงรายละเอยีดเกี"ยวกบัขอ้มลูกระบวนวชิาที"นกัศกึษาเลอืกลง ทะเบยีนเรยีน 
   พรอ้มรายละเอยีดอื"นๆ ที"เกี"ยวขอ้งกบัการเขา้สอบ ดงันี!
   5.1.1 ขอ้มลูตารางสอบไลร่ายบุคคลของนกัศกึษาสว่นภมูภิาค จะเป็นแบบฟอรม์พมิพด์ว้ยกระดาษพื!นสมีว่งด้านในจะเป็น 
     ขอ้มลูเกี"ยวกบักระบวนวชิาที"นกัศกึษาลงทะเบยีนไวแ้ละรายละเอยีดเกี"ยวกบัสถานที"สอบของศนูยส์อบนั !นๆ รวมทั !ง 
     รายละเอยีดอื"นๆ ที"จาํเป็นในการเขา้สอบ สว่นด้านนอกจะเป็น ชื"อ-นามสกุล รหสัประจาํตวั และที"อยูน่กัศกึษา 
     ขั !นตอนการเตรยีมตวัเขา้สอบ และแบบฟอรม์กรณเีปลี"ยนแปลงที"อยู ่ดงันี!



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     83

   5.1.1.1 ชื!อ-นามสกุล รหสัประจาํตวั
   5.1.1.2 ชื!อศนูยส์อบและสถานที!สอบ
   5.1.1.3 ชื!อวชิา   
   5.1.1.4 วนัสอบ
   5.1.1.5 เวลาสอบ
   5.1.1.6 หอ้งสอบ 
   5.1.1.7 จาํนวนขอ้สอบอตันยัและขอ้สอบปรนยั
   5.1.1.8 หอ้งสอบซํ"าซอ้น
   5.1.1.9  เอกสารที!ใชใ้นการสอบ
   5.1.1.10  ขั "นตอนการเตรยีมตวัเขา้สอบ
   5.1.1.11  แบบฟอรม์เปลี!ยนแปลงที!อยู่

ตวัอย่างตารางสอบไล่รายบคุคล หน้า 1
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ตวัอย่างตารางสอบไล่รายบคุคล หน้า 2

  
  5.2  ตารางสอบไล่ประจาํศนูยส์อบ เป็นเอกสารที!แสดงรายละเอยีดหอ้งสอบของแต่ละกระบวนวชิาที!จดัสอบ
ในแต่ละคาบเวลาของศนูยส์อบ พรอ้มทั "งแสดงชว่งรหสัประจาํตวัของนกัศกึษาที!จะตอ้งเขา้สอบในหอ้งสอบนั "นๆ
  สาํหรบัวธิหีาสถานที!สอบจากตารางสอบไลร่วม ใหน้กัศกึษาตรวจดชูว่งรหสัประจาํตวัของนกัศกึษา วา่จะตอ้ง
เขา้สอบในชว่งรหสัใด โดยไมจ่าํเป็นตอ้งมรีหสัประจาํตวัของนกัศกึษาปรากฏใหเ้หน็
  มหาวทิยาลยัจะจดัสง่ตารางสอบไลข่องแต่ละศนูยไ์ปตดิประกาศไวท้ี!โรงเรยีน ซึ!งใชเ้ป็นสถานที!สอบประจาํ
ศนูยส์อบนั "นๆ และที!สาขาวทิยบรกิารฯ ทกุแหง่

ตวัอย่าง ตารางสอบไล่ประจาํศนูยส์อบ

             มหาวิทยาลยัรามคาํแหง      หน้า 1

ตารางสอบจาํแนกตามห้องสอบ สาํหรบัติดหน้าห้องสอบ
ศนูยส์อบจงัหวดันครศรีธรรมราช  สถานที!สอบ วิทยาลยัเทคนิคนครศรีธรรมราช

วิชา ENG1001  สถานที!สอบ NT4416  สอบวนัที! 11/11/61 เวลา 13.00-15.30 น.

วิชา ห้องสอบ รหสัประจาํตวั แถว ที!นั !ง จาํนวน
ENG1001
ENG1001
ENG1001
ENG1001
ENG1001

NT4416
NT4416
NT4416
NT4416
NT4416

610640751 6 -- 610640757 4
610640758 2 -- 610640764 9
610640765 7 -- 610640771 5
610640772 3 -- 610640778 2
610640779 0 -- 610640785 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 จะพบวา่ ศนูยส์อบจงัหวดันครศรธีรรมราช (NT) มสีถานที!สอบ คอื วทิยาลยัเทคนิคนครศรธีรรมราช 
(NT) ซึ!งกระบวนวชิา ENG1001 ไดจ้ดัสอบที!โรงเรยีนดงักลา่ว ในวนัที! 11 พฤศจกิายน 2561 เวลา 13.00-15.30 น. 
จดัสอบที!อาคารเรยีน 4 (NT) หอ้งสอบ NT4416
 ตวัอยา่ง เชน่ ถา้นกัศกึษาเป็นนกัศกึษาคณะรฐัศาสตร ์รหสั 610640784 0 หอ้งสอบของนกัศกึษาสาํหรบักระบวนวชิา 
ENG1001 คอื หอ้ง NT4416 แถวที! 5 เนื!องจากรหสัประจาํตวัของนกัศกึษาอยูใ่นระหวา่งชว่งรหสัประจาํตวั  610640779 0 
- 610640785 0 
  5.3  คาํแนะนําและข้อปฏิบติัสาํหรบันักศึกษาส่วนภมิูภาคในการสอบไล่  จะมรีายละเอยีดต่างๆ ที!จาํเป็นสาํหรบั
นกัศกึษาในการเขา้สอบ คอื
   5.3.1 วธิหีาหมายเลขแถวสอบจากตารางแถว - ที!นั !งสอบ
   5.3.2 วธิหีาที!นั !งสอบ
   5.3.3 วธิเีซน็ชื!อเขา้สอบ
   5.3.4 วธิเีขยีนและระบายกระดาษคาํตอบปรนยั
   5.3.5 ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล ่ณ ศนูยส์อบสว่นภมูภิาค
   5.3.6 รายละเอยีดสถานที!สอบสว่นภมูภิาค
   5.3.7 อื!นๆ 
 6. เอกสารที!นักศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ
  6.1 บตัรประจาํตวันกัศกึษาพรอ้มกบับตัรประจาํตวัประชาชน หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ
  6.2 ใบเสรจ็รบัเงนิของภาคการศกึษาที!สอบ หรอื ตารางสอบไลร่ายบุคคล
    ในกรณทีี!นกัศกึษาไมไ่ดนํ้าใบเสรจ็รบัเงนิและบตัรประจาํตวันกัศกึษามาเขา้สอบ ใหป้ฏบิตัดิงันี"
   6.3.1 ในกรณนีกัศกึษาไมไ่ดนํ้าใบเสรจ็รบัเงนิมาเขา้สอบใหน้กัศกึษาตดิต่อผูป้ระสานงานการสอบ เพื!อตรวจสอบ
การลงทะเบยีนเรยีนของนกัศกึษา จากบญัชรีายชื!อนกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีนสว่นภมูภิาค เมื!อตรวจสอบแลว้พบวา่นกัศกึษาลง
ทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษานั "น ๆ จรงิ กรรมการฯ ผูป้ระสานงานศนูยส์อบจะออกบนัทกึรบัรองการลงทะเบยีนเรยีน เพื!!อใชใ้น
การเขา้สอบทกุกระบวนวชิา
   6.3.2 ในกรณทีี!ไมไ่ดนํ้าบตัรประจาํตวันกัศกึษามาเขา้สอบ ใหต้ดิต่อผูป้ระสานงานการสอบโดยนกัศกึษาจะตอ้ง
เขยีนใบคาํรอ้งขออนุญาตเขา้สอบ พรอ้มกบัแนบสาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนไปแสดงต่อหวัหน้าตกึสอบก่อนเขา้หอ้งสอบ
 7. การย้ายศนูยส์อบ
  นกัศกึษาสมคัรสอบสว่นภมูภิาค สามารถยา้ยศนูยส์อบไดต้ามศนูยส์อบที!มหาวทิยาลยักาํหนดไว ้แต่ไมส่ามารถยา้ยไป
สถานที!สอบที!กรงุเทพฯ (ทั "งราม 1 และราม 2) ได้
  ดงันั "น เพื!อความสะดวกของนกัศกึษา มหาวทิยาลยัจงึเปิดโอกาสใหน้กัศกึษายา้ยศนูยส์อบไดด้งันี"
  7.1 ยา้ยศนูยส์อบพรอ้มการลงทะเบยีนเรยีน
   เมื!อมหาวทิยาลยัเปิดใหม้กีารลงทะเบยีนเรยีนประจาํแต่ละภาคการศกึษา นกัศกึษาสามารถแจง้ชื!อศนูยส์อบลงใน 
ม.ร.34 (บตัรลงทะเบยีนเรยีน) ซึ!งชื!อศนูยส์อบที!ระบุไวนี้"อาจเหมอืนหรอืแตกต่างกนัในแต่ละภาคการศกึษา ขึ"นอยูก่บัความ
ประสงคข์องนกัศกึษาวา่จะเขา้สอบที!ศนูยส์อบใด ดงันั "นในการลงทะเบยีนเรยีนทกุครั "งนกัศกึษาตอ้งตรวจสอบความถกูตอ้งของ 
ชื!อศนูยส์อบเพราะถา้เขยีนชื!อหรอืรหสัศนูยส์อบผดิจะทาํใหเ้อกสารการสอบไลท่กุประเภทผดิไปดว้ย กรณตีรวจสอบพบวา่   
ศนูยส์อบไมถ่กูตอ้งตามความตอ้งการ ใหเ้เจง้แกไ้ขศนูยส์อบขณะลงทะเบยีนเรยีนทนัที
  7.2 การยา้ยศนูยส์อบหลงัการลงทะเบยีนเรยีน ก่อนการสอบไล ่
   นกัศกึษาที!ประสงคจ์ะยา้ยศนูยส์อบหลงัจากลงทะเบยีนเรยีนไปแลว้นกัศกึษาจะตอ้งสง่จดหมายแจง้ความประสงคข์อ
ยา้ยศนูยส์อบโดยดว่น ก่อนที!จะมกีารจดัสอบ ไมน้่อยกวา่ 20 วนั พรอ้มทั "งแนบซองจดหมายและจา่หน้าซองถงึตนเอง พรอ้มสง่
สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิและคาํรอ้ง ถงึ “ฝา่ยลงทะบยีนเรยีนและจดัสอบ” เพื!อดาํเนินการยา้ยศนูยส์อบใหน้กัศกึษา (ขอแบบคาํรอ้ง
ที!สาขาวทิยบรกิาร ฯ ทกุแหง่ หรอืดาวน์โหลดแบบคาํรอ้งไดท้ี! http://regis.ru.ac.th หรอืถ่ายเอกสารจากระเบยีบการและคูม่อืสมคัรฯ)
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   การยา้ยศนูยส์อบในกรณนีี!นกัศกึษาจะตอ้งสอบที"นั "งเสรมิ เนื"องจากมหาวทิยาลยัไมส่ามารถจดัทาํขอ้มลูสาํหรบั 
สถานที"สอบแหง่ใหมไ่ดท้นั เนื"องจากการจดัทาํเอกสารการสอบไลท่กุประเภท จะจดัตามขอ้มลูชื"อศนูยส์อบที"นกัศกึษาระบุไวใ้น
การลงทะเบยีนเรยีน

   มหาวทิยาลยัจะดาํเนินการแจง้ผูท้ี"เกี"ยวขอ้ง เพื"อจดัทาํเอกสารการสอบไลป่ระเภทต่าง ๆ ซึ"งตอ้งจดัทาํเพิ"มเตมิใหม ่
และจดัสง่ตารางสอบไลร่ายบุคคลใหมไ่ปใหน้กัศกึษาทราบ กรณทีี"ไมไ่ดร้บัตารางสอบไลร่ายบุคคลฉบบัใหมน่กัศกึษาสามารถไป
ตรวจหาสถานที"สอบใหมจ่ากตารางสอบไลร่วมซึ"งตดิประกาศที"ศนูยส์อบใหมไ่ด้

   ในกรณทีี"นกัศกึษาแจง้ยา้ยศนูยส์อบและมกีารเปลี"ยนแปลงที"อยูไ่ปจากที"เคยแจง้ไว ้ นกัศกึษาจะตอ้งแจง้ขอ  
แกไ้ขขอ้มลูที"อยูใ่หถ้กูตอ้งดว้ย มฉิะนั !นจะทาํใหน้กัศกึษาไมไ่ดร้บัเอกสารจากมหาวทิยาลยั

   สาํหรบัการยา้ยศนูยส์อบในชว่งที"มกีารสอบ อาจจะมปีญัหาในกรณทีี"ศนูยส์อบที"นกัศกึษายา้ยไปเขา้สอบไมม่กีารจดั
สอบกระบวนวชิาที"นกัศกึษาประสงคจ์ะเขา้สอบอยู ่ทาํใหไ้มม่ขีอ้สอบของกระบวนวชิาดงักลา่วอยูท่ี"ศนูยส์อบนั !นๆ ซึ"งจะทาํให้
นกัศกึษาไมส่ามารถเขา้สอบกระบวนวชิาที"ตอ้งการได้
    ดงันั !น ถา้ไมม่เีหตุจาํเป็นเรง่ดว่นนกัศกึษาควรจะเขา้สอบที"ศนูยส์อบซึ"งไดร้ะบุไวพ้รอ้มการลงทะเบยีนเรยีน
ในเเต่ละภาคการศกึษา

 8.  การขอสอบซ ํ!าซ้อนและการเข้าสอบซํ!าซ้อนของนักศึกษาส่วนภมิูภาค
  สาํหรบัผูท้ี"เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงประเภทสมคัรสอบสว่นภมูภิาค นอกจากการเขา้สอบตาม
ปกตแิลว้มหาวทิยาลยัยงัเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาสอบซํ!าซอ้นได้
  8.1 คณุสมบติั
   8.1.1 เป็นนกัศกึษาสว่นภมูภิาคที"คาดวา่จะจบการศกึษาในภาคนี!  โดยมหีน่วยกติที"เหลอืไมเ่กนิเกณฑต์าม
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2560 นี! ในกรณเีกนิเกณฑด์งักลา่ว ตอ้งเป็นไป
ตามประกาศมหาวทิยาลยัรามคาํแหง (ไมน่บักระบวนวชิาที"เคยลงทะเบยีนเรยีนไวใ้นภาคก่อน และยงัไมท่ราบผลสอบ)
   8.1.2 กรณใีชส้ทิธิ #เทยีบโอนหน่วยกติไว ้แต่ยงัไมไ่ดช้าํระเงนิคา่เทยีบโอนสว่นที"เหลอื ใหแ้นบหลกัฐานที"คณะ
รบัรองจาํนวนหน่วยกติที"เทยีบโอนไดไ้ปดว้ย มฉิะนั !นจะยกเลกิคาํรอ้งขอสอบซํ!าซอ้น
  8.2 หลกัเกณฑ์
   8.2.1 เป็นนกัศกึษาที"ขอจบการศกึษา(ลงทะเบยีนเรยีนไดส้งูสดุ ไมเ่กนิเกณฑต์ามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง วา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2560 นี! ในกรณเีกนิเกณฑด์งักลา่ว ตอ้งเป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง) ในภาคนั !นๆ โดยตอ้งทาํเครื"องหมายขอจบการศกึษา (x) ในบตัรลงทะเบยีนเรยีน (ม.ร.34) ดว้ย 
   8.2.2 ขอสอบซํ!าซอ้นไดส้งูสดุ 4 กระบวนวชิา ในวนัและคาบเวลาสอบเดยีวกนั
   8.2.3 นกัศกึษาที"ขอสอบซํ!าซอ้น หา้มยา้ยศนูยส์อบ
   8.2.4 ในกรณทีี"นกัศกึษาขอแจง้สอบซํ!าซอ้น โดยไมอ่ยูใ่นเกณฑท์ี"มสีทิธิ #ขอสอบซํ!าซอ้นได ้มหาวทิยาลยัจะตดั
กระบวนวชิาที"ซํ!าซอ้นออกใหเ้หลอื 8 กระบวนวชิา (ไมเ่กนิ 22 หน่วยกติ) โดยไมค่นืเงนิคา่หน่วยกติของกระบวนวชิาที"ตดัออก
   8.2.5 การสอบซํ!าซอ้น จะตอ้งไปเขา้หอ้งสอบซํ!าซอ้นซึ"งจดัแยกต่างหากจากหอ้งสอบปกติ
   8.2.6 กรณนีกัศกึษาขอสอบซํ!าซอ้นไวแ้ลว้และปรากฏวา่วชิาใดวชิาหนึ"งสอบผา่นแลว้ทาํใหว้ชิาที"เหลอืไมต่อ้ง
     สอบซํ!าซอ้น ใหน้กัศกึษาไปเขา้หอ้งสอบปกตติามตารางสอบไลร่ายบุคคล
  8.3 เวลาในการเข้าสอบซํ!าซ้อน
   มหาวทิยาลยัเพิ"มเวลาของการสอบซํ!าซอ้นอกีเพยีง 1 ชั "วโมง ไมว่า่จะสอบกี"กระบวนวชิากต็าม
   คาบเชา้ 09.00 - 12.30 น. คาบบา่ย 13.00 - 16.30 น.
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  8.4  การเข้าสอบซํ!าซ้อน
    สาํหรบันกัศกึษาที!ไดแ้จง้ขอจบการศกึษาและขอสอบซํ"าซอ้นไวน้ั "น กระบวนวชิาที!ขอสอบซํ"าซอ้นจะแยก
สอบต่างหากจากกระบวนวชิาที!นกัศกึษาสอบปกต ิดงันั "น กระบวนวชิาที!นกัศกึษาไมไ่ดข้อสอบซํ"าซอ้นนกัศกึษาจะเขา้
สอบตามรายชื!อหอ้งสอบของนกัศกึษาที!ปรากฏในตารางสอบไลร่ายบุคคลที!นกัศกึษาไดร้บั สว่นกระบวนวชิาที!นกัศกึษา
ขอสอบซํ"าซอ้น นกัศกึษาจะตอ้งไปเขา้สอบที!หอ้งสอบซึ!งกาํหนดไวใ้หเ้ป็นหอ้งสอบซํ"าซอ้น โดยมหาวทิยาลยัจะตดิ
ประกาศแจง้หมายเลขหอ้งสอบซํ"าซอ้นของศนูยส์อบที!มกีารสอบซํ"าซอ้นใหน้กัศกึษาทราบ  และนกัศกึษาตอ้งไปตรวจ 
หาที!นั !งสอบจากบญัชตีดิหน้าหอ้งสอบและเขา้สอบใหต้รงตามที!นั !งที!กาํหนดเพราะนกัศกึษาที!แจง้ขอสอบซํ"าซอ้นแต่ละ
คาบอาจเขา้สอบซํ"าซอ้นกระบวนวชิาที!ไมเ่หมอืนกนั ถา้นกัศกึษานั !งสอบผดิที!กอ็าจทาํใหไ้ดร้บัขอ้สอบไมถ่กูตอ้ง
   
   ตวัอย่าง

   ในการสอบของนกัศกึษาสว่นภมูภิาค มหาวทิยาลยัไดก้าํหนดใหส้อบเฉพาะวนัเสาร-์อาทติยต์ลอดสอง 
สปัดาห ์โดยแบง่การสอบออกเป็น 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
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
ภาค 1 ปีการศกึษา 2561

สอบวนัที! 3 เดอืน พฤศจกิายน พ.ศ. 2561 คาบ A
บญัชปีระกาศที!นั !งสอบนกัศกึษาสอบซํ"าซอ้น

  ลาํดบั  รหสัประจาํตวั   ชื!อ-สกุล     วชิาที! 1    วชิาที! 2 วชิาที! 3  แถว/ที!นั !ง 
   1  610141207 0    ชอบ  รกัเรยีน  ENG1002  LAW2006      1/3
   2  610141225 2    มั !น  ขยนัยิ!ง   MTH1104  LAW3011      1/1
   3  610240072 8    คง  เก่งจรงิ   ENG1002  LAW4001      1/2
   4  610640750 5    ธรรม  รกัราม  MGT2409  MTH1104      1/4

กาํหนดเวลาสอบของนักศึกษาส่วนภมิูภาค

สปัดาหแ์รก

สปัดาหท์ี!สอง
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การรกัษาสถานภาพนักศึกษา
 นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนในภาค 1 และหรอืภาค 2 ต่อเนื!องกนัทกุภาคจนกวา่จะจบการศกึษา (ยกเวน้ ภาคฤดรูอ้น
จะลงทะเบยีนเรยีนหรอืไมก่ไ็ด)้ หากไมล่งทะเบยีนเรยีนในภาค 1 และหรอืภาค 2 จะตอ้งชาํระเงนิเป็นคา่รกัษาสถานภาพนกัศกึษา 
ภาคละ 150 บาท นกัศกึษาจะขาดการลงทะเบยีนเรยีนต่อเนื!องกนัได ้2 ภาคการศกึษา (ไมน่บัภาคฤดรูอ้น) โดยจะเลอืกดาํเนินการได ้
ดงันี"
 1. ไมต่อ้งดาํเนินการใดๆ ในระหวา่งที!ขาดสถานภาพนกัศกึษา 1-2 ภาคการศกึษา แต่นกัศกึษาจะตอ้งลงทะเบยีนเรยีน
ในภาคถดัไปพรอ้มกบัชาํระคา่รกัษาสถานภาพนกัศกึษาตามจาํนวนภาคที!ไมไ่ดล้งทะเบยีนเรยีน โดยใหช้าํระพรอ้มกบั
คา่ธรรมเนียมอื!นๆ ในบตัรลงทะเบยีนเรยีนทางไปรษณยีส์าํหรบัผูส้มคัรสอบสว่นภมูภิาค (ม.ร.34) หรอื
 2. ชาํระเฉพาะคา่รกัษาสถานภาพนกัศกึษาเป็นรายภาค เมื!อนกัศกึษาขาดการลงทะเบยีนเรยีนภาคหนึ!งภาคใด 
(ยกเวน้ภาคฤดรูอ้น) จะชาํระไดเ้ป็นรายภาคแต่ไมเ่กนิ 2 ภาคการศกึษา โดยใหช้าํระที!สาขาวทิยบรกิารฯ ทกุแหง่หรอืชาํระ
ทางไปรษณยีธ์นาณตั ิสั !งจา่ยในนามมหาวทิยาลยัรามคาํแหง จา่หน้าซองถงึ  หวัหน้าฝา่ยลงทะเบยีนเรยีนและจดัสอบ
อาคาร สวป. ชั "น 6 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 พรอ้มทั "งแนบซองเปลา่ตดิแสตมป์  
จา่หน้าถงึตนเอง 1 ฉบบัไปดว้ย เพื!อสง่ใบเสรจ็รบัเงนิคา่รกัษาสถานภาพนกัศกึษาคนืใหน้กัศกึษา
*** หากนกัศกึษาขาดการลงทะเบยีนเรยีนเกนิกวา่ 2 ภาคการศกึษา โดยที!ไมไ่ดด้าํเนินการตามขอ้ 1 หรอื 2 จะหมดสถานภาพ
 การเป็นนกัศกึษาไมส่ามารถลงทะเบยีนเรยีนต่อได ้หากมหีน่วยกติสะสมจะตอ้งสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาใหม ่ 
 โดยใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติจาก มหาวทิยาลยัรามคาํแหง และชาํระเงนิคา่เทยีบโอนเป็นรายหน่วยกติๆ ละ 50 บาท
 กรณทีี!ตอ้งการตรวจสอบขอ้มลูสถานภาพนกัศกึษาโปรดโทร. 0-2310-8626

การขอจบและเสนอชื!อเพื!อขอรบัปริญญา
 นกัศกึษาที!คาดวา่จะจบในภาคการศกึษาใดกต็าม นกัศกึษาจะตอ้งกาเครื!องหมาย  x ลงในชอ่ง [  ] หน้าขอ้ความ
ขอจบการศึกษาในภาคนี" ในบตัรลงทะเบยีนเรยีน (ม.ร.34) ภาคสดุทา้ย
 ถา้นกัศกึษาไมก่าเครื!องหมายดงักลา่ว แต่สามารถจบการศกึษาไดจ้รงิ โดยสอบผา่นครบทกุวชิาแลว้ จะตอ้งชาํระเงนิคา่
ธรรมเนียมการแจง้จบลา่ชา้ ภาคละ 150 บาท
 เมื!อนกัศกึษาตรวจสอบครบหลกัสตูรแลว้ใหแ้จง้คณะที!สงักดั เพื!อเสนอชื!อใหส้ภามหาวทิยาลยัอนุมตัเิป็น ผูส้าํเรจ็การศกึษา 
ต่อไป หลงัจากสภามหาวทิยาลยัอนุมตัริายชื!อแลว้ใหผู้ส้าํเรจ็การศกึษายื!นแบบคาํขอหนงัสอืสาํคญั รบัรองปรญิญาและ
ขึ"นทะเบยีนบณัฑติ (ม.ร.46.1) และแบบยื!นขอ Transcript ที!สาํเรจ็การศกึษาของนกัศกึษาสว่นภมูภิาค (ม.ร.49.1.1) ดงัเอกสาร
คาํรอ้งที!แนบมาในระเบยีบการฯ แลว้ดาํเนินการตามขั "นตอน ตามประกาศมหาวทิยาลยัรามคาํแหง เรื!อง ”การขอจบการศกึษา 
ของนกัศกึษาสว่นภมูภิาค”
 กรณทีี!ผูส้าํเรจ็การศกึษาไมส่ามารถเขา้รบัพระราชทานปรญิญาบตัรได ้ใหต้ดิต่อเพื!อขอรบัปรญิญาบตัรไดท้ี!
อาคาร สวป. หน่วยปรญิญาบตัรและตรวจสอบวฒุบิตัร ม.ร. ชั "น 1 ชอ่ง 6 หลงัพธิพีระราชทานปรญิญาบตัร 15 วนัทาํการ 
โดยแสดงหลกัฐาน  ดงันี"
 1.  หนงัสอืมอบอาํนาจ สามารถดาวน์โหลดไดท้ี! www.regis.ru.ac.th
 2.  สาํเนาบตัรประชาชนของผูม้อบอาํนาจและผูร้บัมอบอาํนาจ
     3.  ใบเสรจ็คา่ธรรมเนียมขึ"นทะเบยีนบณัฑติจาํนวน 1,000 บาท  หรอืสาํเนาวฒุกิารศกึษา เชน่ ทรานสครปิต ์ ใบรบัรองสภาฯ  
หมายเหต ุ1.  กอ่นดาํเนินการแจง้จบที!สาขาวทิยบรกิารฯ ใหน้กัศกึษากรอกขอ้มลูเพื!อขึ"นทะเบยีนบณัฑติขอสาํเรจ็การศกึษา   
       ไดท้ี!เวบ็ไซตข์องมหาวทิยาลยั www.ru.ac.th ที! Link นกัศกึษาขึ"นทะเบยีนขอสาํเรจ็การศกึษา
   2.  เมื!อบณัฑติไดง้านทาํหรอืไดง้านใหม ่ใหบ้ณัฑติเขา้ตรวจสอบและปรบัปรงุขอ้มลูการมงีานทาํของตนเอง 
       ที!เวบ็ไซต ์www.ru.ac.th ที!ระบบฐานขอ้มลูการหางานทาํของบณัฑติ ซึ!งมหาวทิยาลยัตอ้งรายงานและเชื!อมต่อ  
       ขอ้มลูไปยงัสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศกึษาและผูป้ระกอบการที!ตอ้งการตาํแหน่งที!ตรงกบัคณุวฒุขิอง
       ผูส้าํเรจ็ การศกึษาที!เวบ็ไซต ์www.job.mua.go.th
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 เพื!อเปิดโอกาสใหน้กัศกึษาสามารถปรบัเปลี!ยนวธิกีารเรยีนการสอน ใหเ้ขา้กบัสภาพความจาํเป็นและความตอ้งการของ
นกัศกึษาแต่ละคน โดยการโอนยา้ยจากสว่นภมูภิาคมาเรยีนที!สว่นกลาง หรอืจากสว่นกลางไปเรยีนที!สว่นภมูภิาคได ้ 
มหาวทิยาลยัจงึกาํหนดวธิกีารโอนยา้ยระบบการเรยีนการสอนของนกัศกึษา  ดงัต่อไปนี"

หลกัเกณฑก์ารโอนย้ายฯ
 1.  เป็นผูท้ี!มสีถานภาพการเป็นนกัศกึษาไมน้่อยกวา่ 2 ภาคการศกึษาปกต ิและปจัจบุนัยงัมสีถานภาพการเป็นนกัศกึษาอยู่
 2.  นกัศกึษาจากสว่นกลาง ที!จะโอนยา้ยฯไปสว่นภมูภิาค ตอ้งเป็นผูท้ี!ศกึษาอยูใ่น 4 สาขาวชิาคอื สาขาวชิานิตศิาสตร ์ 
สาขาวชิาการจดัการ กลุม่วชิาเอกบรหิารรฐักจิ และสาขาวชิาสื!อสารมวลชน ในกรณทีี!ไมไ่ดศ้กึษาในสาขาวชิาดงักลา่วแต่ประสงค ์
จะโอนยา้ยฯ จากสว่นกลางไปสว่นภมูภิาค ใหด้าํเนินการยา้ยคณะหรอืเปลี!ยนสาขาวชิาที!ศนูยบ์รกิารจดุเดยีวเบด็เสรจ็ 
(One Stop Services) อาคาร KLB ชั "น 1 ใหถ้กูตอ้งก่อน กรณทีี!ยา้ยคณะหรอืเปลี!ยนสาขาวชิาใหเ้ป็นตามขอ้บงัคบั
มหาวทิยาลยัรามคาํแหงวา่ดว้ยการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ.2560 ขอ้ 18.2 ความวา่ “นกัศกึษาที!ประสงคจ์ะยา้ยคณะ หรอื
เปลี!ยนสาขาวชิาตอ้งเคยลงทะเบยีนเรยีนมาแลว้ ไมน้่อยกวา่ 2 ภาคการศกึษาปกต”ิ
 สาํหรบันกัศกึษาสว่นภมูภิาคสามารถโอนยา้ยฯ เขา้ศกึษาที!สว่นกลางไดท้กุสาขาวชิา หากจะยา้ยคณะหรอืเปลี!ยนสาขาวชิา 
 ใหด้าํเนินการโดยใชร้หสัประจาํตวัใหมภ่ายหลงัการโอนยา้ยแลว้
 3.  เฉพาะนกัศกึษาที!ใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติไว ้จะตอ้งชาํระเงนิคา่เทยีบโอนสว่นที!เหลอืและหรอืคา่ธรรมเนียมเทยีบโอน
ลา่ชา้ใหค้รบถว้นตามอตัราที!มหาวทิยาลยักาํหนดก่อน  สาํหรบัการโอนยา้ยฯ จากสว่นกลางไปสว่นภมูภิาค
 4.  นกัศกึษาที!ดาํเนินการโอนยา้ยฯแลว้ ใหเ้ริ!มศกึษาของแต่ละระบบการเรยีนการสอน ตั "งแต่ภาค 1 ปีการศกึษานั "น 
เป็นตน้ไป 
 5.  ใหด้าํเนินการโอนยา้ยฯ ไดเ้พยีงครั "งเดยีว หากนกัศกึษาตอ้งการยา้ยกลบัระบบเดมิตอ้งลาออกแลว้สมคัรใหม ่ โดยนํา
หน่วยกติสะสมมาเทยีบโอนได ้ในอตัราคา่เทยีบโอนหน่วยกติละ 50 บาท

ขั !นตอนการโอนย้ายฯ
 1.  นําใบตรวจสอบผลการศกึษา (Check Grade) และใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีนภาคสดุทา้ย หากขาดสถานภาพ
นกัศกึษา 1-2 ภาคการศกึษา ใหไ้ปชาํระเงนิคา่รกัษาสถานภาพฯ ที!กองคลงั อาคารสาํนกังานอธกิารบด ีชั "น 1 แลว้ไปตดิต่อ
ที!ฝา่ยลงทะเบยีนเรยีนและจดัสอบ อาคาร สวป. ชั "น 6 เพื!อตรวจสอบคณุสมบตัแิละขอ้มลูต่างๆ ในเบื"องตน้
 2.  ชาํระเงนิจาํนวน 600 บาท โดยเป็นคา่ธรรมเนียมการโอนยา้ย 500 บาท และคา่ทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษา 100 บาท 
ที!กองคลงัอาคารสาํนกังานอธกิารบด ีชั "น 1 แลว้ไปดาํเนินการดา้นฐานขอ้มลูของแต่ละระบบที!ฝา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา 
อาคาร สวป. ชั "น 2
 3.  ดาํเนินการภายในระยะเวลาที!มหาวทิยาลยักาํหนด  กาํหนดใหโ้อนยา้ยฯ ปีละ 1 ครั "ง นกัศกึษา สามารถสอบถาม
รายละเอยีดที! อาคาร สวป. ชั "น 6 โทร. 0-2310-8626 

ขั !นตอนการลงทะเบียนเรียน
 1.  ลงทะเบยีนเรยีน โดยใชร้หสัประจาํตวัใหม ่ตามบตัรประจาํตวันกัศกึษา
 2.  ลงทะเบยีนเรยีนกระบวนวชิาที!เปิดสอนตามวนัและเวลาที!มหาวทิยาลยักาํหนดของแต่ละระบบการเรยีนการสอน
 3.  ชาํระคา่ธรรมเนียมการลงทะเบยีนเรยีนตามอตัราของแต่ละระบบการเรยีนการสอน
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 การโอนยา้ยในที!นี" หมายถงึ การที!นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงจากสว่นกลางขอโอนยา้ยมาเป็นนกัศกึษาสว่นภมูภิาค 
หรอืนกัศกึษาสว่นภมูภิาคขอโอนยา้ยไปเป็นนกัศกึษาสว่นกลาง คาํวา่ “นกัศกึษาสว่นกลาง” และ “นกัศกึษาสว่นภมูภิาค” 
มหาวทิยาลยักาํหนด ดงันี"

นักศึกษาส่วนกลาง นักศึกษาส่วนภมิูภาค
1. สมคัรที!มหาวทิยาลยัหรอืสมคัรทางไปรษณยี ์หรอื   
 ทาง Internet
2. คณะที!สมคัรเขา้ศกึษา ม ี9 คณะ นกัศกึษาสามารถ
     เลอืกเรยีนตามความสนใจ ภายในหลกัสตูรที!กาํหนดไว้
3. รหสัประจาํตวัหลกัที! 5 ขึ"นอยูก่บัลาํดบัการสมคัร
4. การลงทะเบยีนเรยีน ทางไปรษณยี ์ทาง Internet หรอื  
     ลงทะเบยีนเรยีนดว้ยตนเองที! ม.ร.
5. การจดัการเรยีนการสอนมกีารจดัหอ้งเรยีนใหน้กัศกึษา 
 เขา้ฟงัการบรรยายทกุกระบวนวชิา โดยวชิาชั "นปีที! 1 
 จดัการเรยีนการสอนที!รามฯ 2 วชิาปีที! 2-4 จดัการเรยีน 
 การสอนที!รามฯ 1
6. จาํนวนวนัเวลาสอบมากน้อยขึ"นอยูก่บัจาํนวนนกัศกึษาที! 
 ลงทะเบยีนเรยีนแต่ละภาคเรยีน
7. สถานที!สอบ คอื รามฯ 1 และ รามฯ 2 นกัศกึษาจะสอบ 
 ที!รามฯ 1 หรอื รามฯ 2 ขึ"นอยูก่บัมหาวทิยาลยักาํหนด
8. อตัราคา่ธรรมเนียม
 - คา่ลงทะเบยีนเรยีนหน่วยกติละ     25.-บาท
 - คา่บาํรงุการศกึษา ภาคปกต ิ       800.-บาท
 - คา่บาํรงุการศกึษา ภาคฤดรูอ้น   500.-บาท
 - คา่รกัษาสถานภาพ ภาคละ    300.-บาท

1. สมคัรที!สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิซึ!งปจัจบุนัม ี  
 23 แหง่ ทางไปรษณยี ์และทาง INTERNET
2. คณะที!เปิดสอนม ี4 คณะ 4 สาขาวชิา มหาวทิยาลยัเป็น
 ผูก้าํหนดกระบวนวชิาใหเ้รยีนตลอดหลกัสตูร
3. รหสัประจาํตวัหลกัที! 5 กาํหนดใหเ้ป็นเลข 4
4. การลงทะเบยีนเรยีน ทางไปรษณยี ์ทาง INTERNET 
     หรอืลงทะเบยีนเรยีนดว้ยตนเองที!สาขาวทิยบรกิาร ฯ
5. การจดัการเรยีนการสอนโดยการบรรยายผา่นทาง   
 ดาวเทยีมไปยงัสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตใิน
 วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์และมอีาจารยผ์ูส้อนเดนิทางไป   
 บรรยายสรปุในวนัเสาร ์- อาทติย์
6. จาํนวนวนัสอบมภีาคละ 4 วนั จดัสอบเฉพาะ
 วนัเสาร ์- อาทติย ์สถานที!สอบ คอื จงัหวดัต่างๆ ที!
 มหาวทิยาลยักาํหนดใหเ้ป็นศนูยส์อบ ปจัจบุนัม ี39    
 จงัหวดั นกัศกึษาจะสอบที!จงัหวดัใดกไ็ดโ้ดยระบุสถานที!
     สอบตาม CODE ที!กาํหนดลงในบตัรลงทะเบยีนเรยีน
 และสามารถยา้ยศนูยส์อบไดต้ามความจาํเป็นทกุภาค
7. อตัราคา่ธรรมเนียม
 - คา่ลงทะเบยีนเรยีนหน่วยกติละ             50.-บาท
  (สอบซ่อมหน่วยกติละ)      25.-บาท
 - คา่ธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ  60.-บาท
 - คา่บาํรงุการศกึษา ภาคปกต ิ         600.-บาท
 - คา่บาํรงุการศกึษา ภาคฤดรูอ้น   400.-บาท
 - คา่รกัษาสถานภาพ ภาคละ    150.-บาท
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การบริการข้อมลูสารสนเทศ

การบริการสารสนเทศ บรกิารใหข้อ้มลูต่างๆ เกี!ยวกบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ดงันี"
 1. ปฏทินิรบัสมคัรนกัศกึษาใหม ่ สว่นกลางและสว่นภมูภิาค
 2. ปฏทินิการศกึษาประจาํภาค1, 2 และภาคฤดรูอ้น  สว่นกลางและสว่นภมูภิาค
 3. แผน่พบัเกี!ยวกบัคณะและสาขาวชิาที!น่าสนใจ, สาขาวชิาใหมท่ี!น่าสนใจ สายงานประกอบวชิาชพี ทกุคณะ
  การขอทนุการศกึษาของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง
 4. แผน่พบัเกี!ยวกบัคา่ใชจ้า่ยนกัศกึษาใหม ่สว่นกลางและสว่นภมูภิาค
 5. แผน่พบัการสมคัรเขา้ศกึษาเป็นรายกระบวนวชิา เพื!อเตรยีมศกึษาต่อในระดบัปรญิญาตร ี(PRE-DEGREE)
  สว่นกลางและสว่นภมูภิาค
 6. หนงัสอืระเบยีบการสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษา และแผนกาํหนดการศกึษาชั "นปรญิญาตรสีว่นกลางและสมคัรสอบ 
  สว่นภมูภิาค
 7. บรกิาร CD แนะนํามหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ต้องการเอกสารข้อมลูดงักล่าว จดหมายขอตามที!อยู่ข้างล่างนี"

ดาํเนินการโดย หน่วยแนะแนวและประชาสมัพนัธ ์ฝา่ยรบัสมคัรและแนะแนวการศกึษา
โทร. 0-2310-8612, 0-2310-8614

    บรกิารใหค้าํปรกึษาดว้ยตนเอง อาคาร สวป. ชั "น 4 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง จดหมายสอบถาม
  และโทรศพัทห์มายเลข 0-2310-8614, บรกิารตอบไขขอ้ขอ้งใจใหก้บันกัศกึษาผา่นทาง www.ru.ac.th 
  “มคีาํถาม มคีาํตอบ” ไขขอ้ขอ้งใจ สวป. (งานทะเบยีนนกัศกึษาปรญิญาตร)ี

 เรยีน
  ผูอ้าํนวยการสาํนกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล
  อาคาร สวป. ชั "น 5 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ
  กทม. 10240

                                                  (หน่วยแนะแนวและประชาสมัพนัธ)์
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สาขาวิทยบริการ
1 ปราจนีบุรี
2 อุทยัธานี
3 นครศรธีรรมราช
4 อาํนาจเจรญิ
5 แพร่
6 นครพนม
7 สโุขทยั
8 ขอนแก่น
9 ศรสีะเกษ
10 ตรงั
11 ลพบุรี
12 นครราชสมีา
13 หนองบวัลาํภู
14 ชยัภมูิ
15 เพชรบรูณ์
16 บุรรีมัย์
17 เชยีงราย
18 กาญจนบุรี
19 เชยีงใหม่
20 สรุนิทร์
21 อุดรธานี
22 พงังา
23 สงขลา หน่วยรบัสมคัร(รบัสมคัรสว่นภมูภิาค) สวป.

สถานที!สอบไล่ ณ ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค
01 เชยีงใหม่
02 เชยีงราย
03 แพร่
04 พษิณุโลก
05 นครสวรรค์
06 อุดรธานี
07 นครพนม
08 ขอนแก่น
09 สรุนิทร์
10 นครราชสมีา
11 รอ้ยเอด็
12 อุบลราชธานี
13 สพุรรณบุรี
14 ราชบุรี
15 จนัทบุรี
16 ประจวบครีขีนัธ์
17 สรุาษฎรธ์านี
18 นครศรธีรรมราช
19 ตรงั
20 สงขลา

21 เพชรบรูณ์
22 ปราจนีบุรี
23 อุทยัธานี
24 อาํนาจเจรญิ
25 ชมุพร
26 สโุขทยั
27 ศรสีะเกษ
28 ลพบุรี
29 หนองบวัลาํภู
30 นครปฐม
32 ชยัภมูิ
33 สกลนคร
34 บุรรีมัย์
35 สระแกว้
36 กาญจนบุรี
37 น่าน
38 อุตรดติถ์
39 พงังา
40 เลย
ลาํดบัที! 31 ยกเลกิ

ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     93

สถานทีสอบไล่ ณ ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค

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

01 เชยีงใหม่ วทิยาลยัเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา
เชยีงใหม่
(LC)

98/12 ม.2 ถ.โพธาราม 
ต.ชา้งเผอืก อ.เมอืง 
จ.เชยีงใหม่ 50300
โทร. (053) 226330
Fax. (053) 226329

วดัเจด็ยอด
(วดัโพธารามมหาวหิาร)

รถโดยสารรบัจา้งสแีดง

02 เชยีงราย ร.ร.ดํารงราษฏรส์งเคราะห์
(DS)

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

วดักลางเมอืง
สถานีตาํรวจภูธร
อําเภอเมอืง

รถโดยสารสองแถว
รถสามลอ้เครอืง
รถสามลอ้ถบี

03 แพร่ ร.ร.นารรีตัน์
(NR)

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

จวนผูว้่าราชการ จ.แพร่
ศาลเจา้พอ่หลกัเมอืง
สวนสุขภาพ
เฉลมิพระเกยีรต ิร.9

รถโดยสารสองแถว
รถสามลอ้ถบี

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, สายวดัโบสถ ์
-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.ขนุววิรณ์สุขวทิยา
เขากบ

รถโดยสารประจาํทาง
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)

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

โรงพยาบาลนาแก
ทวี่าการอาํเภอนาแก
สถานีตาํรวจภูธร 
อ.นาแก

รถสหมติร สกล-นาแก
มุกดาหาร
รถบสัธาตุพนม-สกล
อุดรธานี

08 ขอนแก่น สาขาวทิยบรกิารฯ 
จ.ขอนเเก่น 
(PK)

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

ใกลป้มันํามนัสคุนธมาน รถโดยสารบา้นไผ่ -
บรบอื   
สองแถวบ้านไผ ่-
หนิตงั   รถโดยสาร
บ้านไผ่-ขอนแก่น

09 สรุนิทร์ ร.ร.สรินิธร
(ST)

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

ร.ร.อนุบาลสรุนิทร์
การไฟฟ้า จ.สรุนิทร์
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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CODE ชื!อศนูย์ สถานที!สอบ (ร.ร.) สถานที!ตั "ง สถานที!ใกล้เคียง รถประจาํทางที!ผา่น

11 รอ้ยเอด็ ร.ร.เตรยีมอุดมศกึษา
พฒันการรอ้ยเอด็
(PC)

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

สถานีสบูนํ!าดว้ยไฟฟ้า
รอ้ยเอด็ 
คา่ยสมเดจ็พระพทุธยอด
ฟ้าจฬุาโลก

รถประจาํทาง

12 อุบลราชธานี ร.ร.เบญ็จะมะมหาราช
(BJ)

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

สาํนกังานโยธา
สาํนกังานการประปา
จ.อุบลราชธานี
หา้งสรรพสนิคา้เซนทรลั

รถเมลส์าย 6
รถสองแถวสาย 8
รถสามลอ้ถบี

13 สพุรรณบุรี ร.ร.กรรณสตูศกึษาลยั
(KS)

ถ.มาลยัแมน ต.รั !วใหญ่
อ.เมอืง จ.สพุรรณบุร ี72140
โทร. (035) 511125
Fax. (035) 524054

วดัปา่เลไลย์
สาํนกังานการประถม-
ศกึษาสพุรรณบุร-ี
นครปฐม

รถประจาํทางสาย
สพุรรณบุร-ีกาญจนบุรี

14 ราชบุรี ร.ร.ราชโบรกิานุ
เคราะห์
(RB)

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

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

รถเมลส์องแถวสาย
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.เบญจมราชทูศิ
ที#ทาํการประปา
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

กรงุเทพ-บางสะพาน
กรงุเทพ-ทบัสะแก
กรงุเทพ-ประจวบฯ

17 สรุาษฎรธ์านี ร.ร. เมอืงสรุาษฎรธ์านี
(SR) 
(ภาค 1,2,ฤดรูอ้น)

ร.ร.สรุาษฎรพ์ทิยา
(SR) 
(ซ่อม ภาค 1,2)

233 ม.1 ถ.อาํเภอ ต.มะขามเตี!ย
อ.เมอืงสรุาษฎรธ์านี 
จ. สรุาษฎรธ์านี  84000
โทร.(077) 273959
Fax. (077) 203453

ถ.ตลาดใหม ่อ.เมอืง 
จ.สรุาษฎรธ์านี 84000
โทร. (077) 272104
Fax. (077) 286727

ร.ร.สมัพนัธศกึษา
ร.ร.อนุบาลสรุาษฎรธ์านี
รา้นอาหารกาํป ั #น
รา้นอาหารเมา้สท์เูมา้ส์
สนง.พื!นที#การศกึษาฯ 11

องคก์ารโทรศพัท์
ที#ทาํการไปรษณยี์
สรุาษฎรธ์านี 
วดัธรรมบชูา

สรุาษฎรธ์านี-พนูพนิ
สรุาษฎรธ์านี-กทม.
นครศรฯี-สงขลา
สรุาษฎรธ์านี-นครศรฯี

18 นครศรธีรรมราช วทิยาลยัเทคนิค
นครศรธีรรมราช
(NT)

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

ตรงขา้มสนามกฬีา
จงัหวดั 
เยื!อง 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)

เลขที# 1 ถ.ปละทา่ อ.เมอืง
จ.สงขลา 90000
โทร. (074) 314415, 311258
Fax. (074) 312646

โรงแรมพาวลิเลี#ยม
สงขลาธานี
ศาลากลางจงัหวดัสงขลา
วดัสระเกษ

รถเมลโ์พธิ "ทอง
สงขลา-หาดใหญ่
รถตูป้ระจาํทาง
สงขลา-หาดใหญ่
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CODE ชื!อศนูย์ สถานที!สอบ (ร.ร.) สถานที!ตั "ง สถานที!ใกล้เคียง รถประจาํทางที!ผา่น

21 เพชรบรูณ์ สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.เพชรบรูณ์
อาคารนางเสอืง 
(NSB)

เลขท ี! 6 ถ.เลี!ยงเมอืง ต.หลม่สกั
อ.หลม่สกั จ.เพชรบรูณ์ 67110
โทร. (056) 718333-4
   0-2310-8000 ต่อ 7150-5
Fax.  0-2310-8000 ต่อ 7153

อบต.ฝายนาแซง รถมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง
รถโดยสารประจาํทาง
รถโดยสารขนาดเลก็

22 ปราจนีบุรี 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
สาํนกังานที!ดนิจงัหวดั
(ศนูยร์าชการแหง่ใหม)่

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

ศนูยร์ถฟอรด์อุทยัธานี รถประจาํทางสาย
อุทยัธานี-นครสวรรค์
รถประจาํทางสาย
อุทนัธานี-กรงุเทพฯ

24 อาํนาจเจรญิ สาขาวทิยาบรกิารฯ
จ.อาํนาจเจรญิ
(AM)

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

โรงเรยีนบอ่บุโปโล สายสหมติร
อุบลฯ - อ.เขมราฐ
สายเลงินกทา-อุบลฯ
รถเมลส์ายสขีาว
สาย 1 

25 ชมุพร ร.ร.สอาดเผดมิวทิยา
(SD)

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

โรงพยาบาลชมุพร
หอ้งสมดุประชาชน

รถเมลส์ายรอบเมอืง
รถมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง

26 สโุขทยั สาขาวทิยบรกิารฯ
จ.สโุขทยั
(SU)

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

กองกาํกบัการ 6 กอง
บงัคบัการฝึกพเิศษ
อบต.เมอืงเก่า

รถประจาํทางสาย
สโุขทยั-บา้นดา่น
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

รถสองแถวจากสถานีขนสง่
รถประจาํทางสาย
กรงุเทพฯ-อุบลฯ
รถไฟ (ผา่นดา่นหน้า 
ร.ร.),รถสามลอ้

28 ลพบุรี ร.ร.เทศบาล4
เทศบาลเมอืงลพบุรี
(DL)

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

ที!วา่การอาํเภอเมอืง
ลพบุรี
วดัเมอืงใหม่

รถสองแถวสาย
หว้ยเปี!ยม
รถเมลส์ายรอบเมอืง
รถมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง

29 หนองบวัลาํภู ร.ร.หนองบวัพทิยาคาร
(NP)

63 หมู ่10 ถ.ยทุธศาสตร์
อุดร-เลย ต.ลาํภ ูอ.เมอืง
จ.หนองบวัลาํภ ู39000
โทร. (042) 312547
Fax. (042) 312548

สนง.สาธารณสขุจงัหวดั
หนองบวัลาํภู
หมวดการทางจงัหวดั
หนองบวัลาํภู

รถโดยสารอุดร-เลย
รถโดยสารหนองบวั-
เชยีงใหม่

30 นครปฐม ร.ร.นายรอ้ยตาํรวจ
(PA)

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

สถานีตาํรวจภธูร
อ.สามพราน
โรงพยาบาลสามพราน
ร.ร.ภปร.ราชวทิยาลยั

รถประจาํทางสาย
สามพราน-นครปฐม
(สมีว่ง)
รถตูพ้าตา้-สามพราน
รถมอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง
แยกปากทางสามพราน
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32 ชยัภมูิ ร.ร.จตุัรสัวทิยาคาร
(CK)

304 หมู ่12 บา้นโพธิ !ทอง
ต.กุดนํ"าใส อ.จตุัรสั
จ.ชยัภมู ิ36130
โทร. 08-1321-6259
Fax. (044) 851164

ตรงขา้มตลาดกลางขา้ว
และพชิไร ่จ.ชยัภมูิ
ป ั "มนํ"ามนัดาวอสีาน
สะพานขา้มทางรถไฟ
จตุรสั

รถประจาํทาง
รถ บขส.ชยัภมู-ิกทม.
ชมุแพ-หนองบวัลาํภ-ู
เลย-กทม. 
บขส.จตุรสั

33 สกลนคร ร.ร.มธัยมวานรนิวาส
(WN)

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

ศนูยร์าชการอาํเภอ
วานรนิวาส
วดัปา่ธรรมนิเวศวนาราม

รถประจาํทางสาย
บงึกาฬ-อุดร-กทม.
บา้นแพร-โคราช
สกลนคร-บา้นมว่ง

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

รถประจาํทางสาย 1
มอเตอรไ์ซคร์บัจา้ง
สามลอ้รบัจา้ง

35 สระแกว้ ร.ร.เทศบาลบา้นกโิลสอง
(KL)

5/3 ถ.สวุรรณศร ต.อรญัประเทศ
อ.อรญัประเทศ จ.สระแกว้27120
โทร. (037) 231711

ชมุชนบา้นกโิลสอง
บงักะโลฉายสขุ

รถรบัจา้งสองแถว

36 กาญจนบุรี ร.ร.บอ่พลอยรชัดาภเิษก
(BC)

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

รร.อนุบาลบอ่พลอย
ที#วา่การอาํเภอบอ่พลอย
ที#ทาํการไปรษณยี์
อาํเภอบอ่พลอย

รถโดยสารประจาํทาง
สาย 325
(กาญจนบุร-ีดา่นชา้ง)

37 น่าน วทิยาลยัเทคนิคน่าน
(TN)

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

สถานีขนสง่น่าน
ศาลากลางจงัหวดัน่าน
สถานีตาํรวจภธูร จ.น่าน

รถประจาํทางสาย
น่าน-ทา่วงัผา-ปวั-
เชยีงกลาง-ทุง่ชา้ง-
เฉลมิพระเกยีรติ
สายน่าน-กรงุเทพฯ
สายน่าน-สา

38 อุตรดติถ์ ร.ร.อุตรดติถด์รณุี
(UN)

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

ศาลากลาง จ.อุตรดติถ์
ตรงขา้มจวนผูว้า่ราชการ
จงัหวดัอุตรดติถ์

รถประจาํทางสาย
รอบเมอืง

39 พงังา ร.ร.ดบุีกพงังาวทิยายน
(TW)

132 ต.ทา้ยเมอืง อ.เมอืง
จ.พงังา  82000 
โทร. (095) 2938954
Fax.(076) 411579

ตรงขา้ม ธ.ออมสนิ สาขพงังา
ตรงขา้ม สนง.เทศบาลพงังา
ตรงขา้มสถานีขนสง่(เก่า)

รถบสั 
รถมอเตอรไ์ซดร์บัจา้ง
รถยนตส์ว่นบุคคล

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

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

 ร.ร.มหาไถ่ศกึษา รถประจาํทาง 
เลย - ทา่ลี# , เลย - 
นาออ้, เลย - เชยีงคาน 
เลย - ปากชม

41 สงขลา ร.ร.หาดใหญ่วทิยาลยั
(YW)
(ภาค 1,2,ฤดรูอ้น)

468 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. (074) 243599
       (074).220404 ต่อ 105
Fax. (074) 245288

เทศบาลนครหาดใหญ่
ธนาคารแหง่ประเทศไทย
สยามนครนิทร ์
คอมเพลก็ซ ์หาดใหญ่ 

รถตูป้ระจาํทางสาธารณะ
รถสองเเถว สาธารณะ
รถตุ๊กๆ สาธารณะ 
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สถานที!ตั "งและหมายเลขโทรศพัท์
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ปราจนีบุร ี  หมู ่11  ตาํบลไมเ้คด็ อาํเภอเมอืง จงัหวดัปราจนีบุร ี25230 อยูห่า่งจากตวัเมอืง 8 กโิลเมตร
    โทรศพัท ์(037) 218908 - 12, 0-2310-8000 ต่อ 7020, 7022, 7024 Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7023
อุทยัธานี  บา้นบางกุง้ ตาํบลสระแกกรงั อาํเภอเมอืง จงัหวดัอุทยัธานี 61000 อยูห่า่งจากตวัเมอืง 6 กโิลเมตร
    โทรศพัท ์(056) 980567-9, 0-2310-8000 ต่อ 7030-4, 0-2310-8000 ต่อ 7038 Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7039 
นครศรธีรรมราช ถนนศรธีรรมราช-ทุง่สง ตาํบลทา้ยสาํเภา อาํเภอพระพรหม จงัหวดันครศรธีรรมราช 80000
    โทรศพัท ์(075) 378660-1, (075) 466147-8, 0-2310-8000 ต่อ 7051-2, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7050
อาํนาจเจรญิ  ศนูยร์าชการที! 2 (ดงสบุีร)ี 125 หมู ่3 ถ.ชยางกรู ตาํบลไก่คาํ อาํเภอเมอืง จาํหวดัอาํนาจเจรญิ 37000
    โทรศพัท ์ (045) 523515-6, 0-2310-8000 ต่อ 7040-1, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7042
แพร ่   สาธารณประโยชน์เดน่ยวง ตาํบลปา่แมต อาํเภอเมอืง จงัหวดัแพร ่54000 อยูห่า่งจากตวัเมอืง 6.7 กโิลเมตร
    โทรศพัท ์(054) 520580, 0-2310-8000 ต่อ 7060-1, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7062-3
นครพนม  109 หมูท่ี! 12 บา้นดา่นสาวคอย ตาํบลนาแก อาํเภอนาแก จงัหวดันครพนม 48130
    โทรศพัท ์(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  อยูห่า่งจากตวัเมอืงประมาณ 
    18 กโิลเมตรและหา่งจากอุทยานประวตัศิาสตรส์โุขทยั 4 กโิลเมตร
    โทรศพัท ์(055) 945112-4 , 0-2310-8000 ต่อ 7090-1, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7092-3
ขอนแก่น  สาธารณประโยชน์รมิถนนบา้นไผ ่- มหาสารคาม กม.ที!19 (ถนนแจง้สนิท) บา้นโนนทอง ตาํบลหนิตั "ง อาํเภอบา้นไผ ่
                จงัหวดัขอนแก่น 40110 โทรศพัท ์(043) 274250-4, (043) 306106-7, 0-2310-8000 ต่อ 7100-2,     
                Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7103,   
ศรสีะเกษ  เลขที! 363 หมู ่3 ศนูยส์ง่เสรมิอาชพีทุง่ขมุทรพัย ์ถนนเลี!ยงเมอืง ตาํบลหนองไผ ่อาํเภอเมอืง จงัหวดัศรสีะเกษ 33000  
    อยูห่า่งจากศาลากลางประจาํจงัหวดัประมาณ 6 กโิลเมตร โทรศพัท ์(045) 826067-8 , 0-2310-8000 ต่อ 7110-1
    Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7112
ตรงั    ถนนตรงั-ปะเหลี!ยน ตาํบลนาบนิหลา อาํเภอเมอืง จงัหวดัตรงั 92000 หา่งทา่อากาศยานตรงั 4 กโิลเมตร
    โทรศพัท ์(075) 501199, (075) 501164-7, 0-2310-8000 ต่อ 7120-1, Fax. (075) 501-164-5
ลพบุร ี   บา้นหวัเปี!ยม ถนนพระปิยะ ตาํบลปา่ตาล อาํเภอเมอืง จงัหวดัลพบุร ี15000
    โทรศพัท ์(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.ที! 22 ตาํบลทา่อ่าง อาํเภอโชคชยั จงัหวดันครราชสมีา 30190
    โทรศพัท ์(044) 249715, (044) 249900, (044) 756505 , 0-2310-8000 ต่อ 7080-4 Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7085
หนองบวัลาํภ ู ถนนอุดร-เลย ตาํบลนาคาํไฮ อาํเภอเมอืง จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู39000 
    โทรศพัท ์(042) 315952-9 , 0-2310-8000 ต่อ 7170-2, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7173
ชยัภมู ิ   ถนนสรุนารายณ์ ตาํบลโคกเรงิรมย ์อาํเภอบาํเหน็จณรงค ์จงัหวดัชยัภมู ิ36160 หา่งตวัอาํเภอประมาณ 20 กโิลเมตร
    โทรศพัท ์(044) 056061-3 , 0-2310-8000 ต่อ 7161, 7163, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7162 #102
เพชรบรูณ์  หมูท่ี! 6 ถนนเลี!ยงเมอืงหลม่สกั ตาํบลฝายนาแซง อาํเภอหลม่สกั จงัหวดัเพชรบรูณ์ 67110
    โทรศพัท ์(056) 718333-4, 0-2310-8000 ต่อ 7150-5, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7153
บุรรีมัย ์   เลขที! 119 หมู ่4 บา้นโคกเขาน้อย ถนนบุรรีมัย-์หว้ยราช ตาํบลหว้ยราช อาํเภอหว้ยราช จงัหวดับุรรีมัย ์31000
    โทรศพัท ์(044) 658052, (044) 666595 , 0-2310-8000 ต่อ 7140-1, 0-2310-8000 ต่อ 7144 Fax. 0-2310-8000  
                 ต่อ 7142-3
เชยีงราย  ถนนศนูยร์าชการฝ ั !งหมิ!น หมู ่6 ตาํบลรมิกก อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงราย 57100 
    โทรศพัท ์(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 ถนนบอ่พลอย-อู่ทอง ตาํบลบอ่พลอย อาํเภอบอ่พลอย จงัหวดักาญจนบุร ี71160
    โทรศพัท ์(034) 581009, (034) 581090 , (034) 581923 , 0-2310-8000 ต่อ 7210-1
    Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7212
เชยีงใหม ่  อาคารแมทธวิ (วทิยาลยัเทคโนโลยพีาณชิยการลานนา) LCC
    98/12 หมูท่ี! 2 ถนนโพธาราม ตาํบลชา้งเผอืก อาํเภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่50300 
    โทรศพัท ์(053) 226330, Fax. (053) 226329
สรุนิทร ์   สาธารณประโยชน์ทาํเลเลี"ยงสตัวท์ุง่ละเอน็ หมู ่2 บา้นสม้ปอ่ย ตาํบลทา่สวา่ง อาํเภอเมอืง จงัหวดัสรุนิทร ์32000
    โทรศพัท ์(044) 558918-9, 0-2310-8000 ต่อ 7200-1, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7202
อุดรธานี   หมู ่2 ตาํบลปะโค อาํเภอกุมภวาปี จงัหวดัอุดรธานี 41370
    โทรศพัท ์(042) 219983-5, 0-2310-8000 ต่อ 7190-2, Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7193   
พงังา   ตาํบลทา้ยเหมอืง อาํเภอทา้ยเหมอืง จ.พงังา 82120
    โทรศพัท ์(076) 428400, (076) 410927 , 08-9078-6381 Fax. (076) 428419
สงขลา   หมู ่6 ถนนทุง่ควนจนี ตาํบลควนลงั อาํเภอหาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา 90110
    โทรศพัท ์(074) 251333 FAX (074) 251888 

ศนูยบ์ริการนักศึกษาพิการ
( Disability Support Services Center : DSS Center )

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเปิดโอกาสทางการศกึษาสาํหรบัผูพ้กิารเขา้ศกึษาในคณะและสาขาวชิาต่างๆ     
ได ้ตามศกัยภาพของตนเองและความพรอ้มในการจดัการศกึษาของเเต่ละคณะและสาขาวชิา โดยมกีารบรกิารทาง  
การศกึษาสาํหรบันกัศกึษาพกิาร ดงันี" 
   1. การใหค้าํปรกึษา การเลอืกสาขาวชิา การวางแผนการเรยีนสาํหรบันกัศกึษาพกิาร
   2. เงนิอุดหนุนทางการศกึษาสาํหรบันกัศกึษาพกิารระดบัปรญิญาตร ีเป็น ปริญญาตรีใบเเรก เทา่นั "น 
    โดยมคีณุสมบตัแิละหลกัฐานที!แสดงการรบัรองความพกิาร คอื
     - บตัรประจาํตวัคนพกิารตามกฎหมายวา่ดว้ยการสง่เสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติคนพกิาร 
     - ไมเ่คยไดร้บัการอุดหนุนทางการศกึษาตามประกาศคณะกรรมการสง่เสรมิการจดัการศกึษา
        สาํหรบัคนพกิารในหลกัสตูรระดบัปรญิญาตรมีาก่อน 
    3. สื!อการเรยีนการสอนสาํหรบันกัศกึษาพกิาร เชน่ ตาํราเรยีน VCD/MP3, บนัทกึเสยีงคาํบรรยายของ
อาจารย,์ วดิโีอคาํบรรยายยอ้นหลงั, ตาํราเรยีนอเิลก็ทรอนิกส ์(e-book), หนงัสอืเสยีงอเิลก็ทรอนิกส ์(e-audiobook)  
e-learning, cyber classroom, การสอบไลด่ว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส,์ (e-testing) 
    ผูพ้กิารสามารถขอรบัคาํปรกึษาเพื!อรบัขอ้มลูที!จาํเป็นก่อนตดัสนิใจสมคัรเขา้ศกึษา หรอืขอรบัเงนิ
อุดหนุนการศกึษาไดท้ี!ศนูยบ์รกิารนกัศกึษาพกิาร งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึาษา กองกจิการนกัศกึษา อาคาร
กจิกรรมนกัศกึษา ชั "น 1 โทร.02-310-8306 โทรสาร. 02-310-8306 หรอื   http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss
หรอืทางไปรษณยีท์ี! 

        ศนูยบ์รกิารนกัศกึษาพกิาร งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา
        กองกจิการนกัศกึษา อาคารกจิกรรมนกัศกึษา ชั "น 1
        282 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก 
        เขตบางกะปิ กรงุเทพฯ 10240
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วิธีการทาํประกนัภยัอบุติัเหตสุ่วนบคุคล

  งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา กองกจิการนกัศกึษา ขอเชญินกัศกึษาทาํประกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล 
โดยเสียค่าเบี!ยประกนัในอตัรา 150 บาทต่อปี คุม้ครองตลอด 24 ชั !วโมง กรณไีดร้บัอุบตัเิหตุเบกิคา่รกัษา
พยาบาลได ้ครั !งละไม่เกิน 10,000 บาท และกรณเีสยีชวีติ หรอืบาดเจบ็ทพุพลภาพจะไดร้บัเงินชดเชย 150,000 บาท
  มหาวทิยาลยัรามคาํแหงทาํขอ้ตกลงรว่มมอืกบับรษิทักรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) 
จดัโครงการประกนัภยัอุบตัเิหตุสว่นบุคคล เฉพาะอาจารย ์นกัศกึษา และเจา้หน้าที!มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
คุม้ครองครอบคลุมอุบตัภิยัต่างๆ ตลอด 24 ชั !วโมง ดงันี"
  - การเสยีชวีติ สญูเสยีอวยัวะ สายตา
  -  ทพุพลภาพถาวรสิ"นเชงิ
  -  การถกูฆาตกรรม หรอืลอบทาํรา้ยรา่งกาย
  -  การขบัขี!หรอืโดยสารรถจกัรยานยนต ์
สนใจสมคัร ติดต่อได้ที"งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั !น 2

ผูส้นใจสมคัรทางไปรษณียป์ฎิบติัดงันี!
 1. สง่ธนาณตัจิาํนวน 150 บาท สั !งจา่ยในนาม “หวัหน้างานบริการและสวสัดิการนักศึกษา”
 2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ฉบบั
 3. สาํเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีน ภาคลา่สดุ 1 ฉบบั
 4. ซองเปลา่ตดิแสตมป์ 3 บาท จาํนวน 2 ซอง เขยีนชื!อ ที!อยูถ่งึตนเองใหช้ดัเจน สง่
 งานบริการและสวสัดิการนักศึกษา  กองกิจการนักศึกษา  
 อาคารกิจกรรมนักศึกษา  ชั !น  2  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  
 แขวงหวัหมาก  เขตบางกะปิ  
 กรงุเทพฯ  10240
สอบถามรายละเอยีดไดท้ี! งานบรกิารและสวสัดกิารนกัศกึษา กองกจิการนกัศกึษา อาคารกจิกรรมนกัศกึษา ชั "น 2  
โทร. 0-2310-8076

    ตามมต ิทปม. ครั "งที! 47/2540 วาระที! 5.7 เมื!อวนัที! 3 ธนัวาคม 2540 กาํหนดหลกัเกณฑส์าํหรบันกัศกึษา
ต่างชาต ิที!สมคัรเขา้เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงและประสงคจ์ะขอใบรบัรองการเป็นนกัศกึษา เพื!อต่อ
วซ่ีาที!กองตรวจคนเขา้เมอืง  ดงันี"
  1.  นกัศกึษา Pre-degree  มหาวทิยาลยัจะไมอ่อกหนงัสอืรบัรองต่อวซ่ีาให้
  2. มหาวทิยาลยัจะออกหนงัสอืรบัรองเพื!อต่อวซ่ีาใหใ้นกรณ ีดงัต่อไปนี"
       2.1 นกัศกึษาใหมช่ั "นปีที! 1 จะออกหนงัสอืรบัรองให ้1 ภาคการศกึษา โดยไมต่อ้งมผีลการสอบ แต่ตอ้ง
    ลงทะเบยีนเรยีนครบ 22 หน่วยกติ สว่นภาค 2 จะตอ้งมผีลการสอบไดไ้มน้่อยกวา่ 9 หน่วยกติ
       2.2 นกัศกึษาที!มสีถานภาพตั "งแต่ชั "นปีที! 2 เป็นตน้ไป จะออกหนงัสอืรบัรองใหเ้ฉพาะผูท้ี!มผีลการ
        สอบไลไ่ดห้น่วยกติสะสมภาคเรยีนละไมน้่อยกวา่ 9 หน่วยกติ เทา่นั "น
  3.  มหาวทิยาลยัจะออกหนงัสอืรบัรองใหเ้ฉพาะผูม้ ีVISA ประเภท NON-IMMIGRANT เทา่นั "น
           นกัศกึษาต่างชาตจิะตอ้งไปดาํเนินการที!สาขาวทิยบรกิาร ฯ ที!นกัศกึษาสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาใหม่

หลกัเกณฑก์ารออกหนังสือรบัรองการเป็นนักศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ
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ข้อปฏิบติัในการขอขึ!นทะเบียนบณัฑิตและการขอใบรบัรองสภาฯ
ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรีส่วนภมิูภาค

  เมื!อนกัศกึษาตรวจสอบวา่ไดส้ะสมหน่วยกติครบหลกัสตูรแลว้ใหแ้จง้คณะที!นกัศกึษาสงักดัอยู ่ เพื!อเสนอชื!อใหส้ภา
มหาวทิยาลยัอนุมตัเิป็นผูส้าํเรจ็การศกึษา  หลงัจากสภามหาวทิยาลยัอนุมตัริายชื!อแลว้ (คณะจะแจง้ใหน้กัศกึษาทราบ)  
  ใหน้กัศกึษา กรอกแบบยื"นคาํขอหนังสือสาํคญัใบรบัรองสภาฯและขึ!นทะเบียนปริญญา (ภมิูภาค) (อยูใ่นระเบยีบการ
สมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาใหมส่ว่นภมูภิาค)  ถา้ไมม่แีบบยื!นคาํขอตดิต่อขอรบัใบคาํขอไดท้ี!สาขาวทิยบรกิาร ฯ  23 แหง่ จงัหวดัใดกไ็ด้
จดัสง่พรอ้มหลกัฐาน ดงันี"
  1. ธนาณตั ิราคา 1,100 บาท (คา่ขึ"นทะเบยีนบณัฑติ 1,000 บาท, คา่ใบรบัรองสภาฯ 100 บาท, คา่ซองและคา่จดัสง่ลง
ทะเบยีนทางไปรษณยี ์50 บาท) สั !งจา่ย  หวัหน้าฝา่ยประมวลผลการศกึษาและหนงัสอืสาํคญัหรอืสง่ซองขนาด A4 ตดิแสตมป์ 37 บาท 
จา่หน้าซองถงึตนเอง
  2. รปูถ่ายหน้าตรง สหีรอืขาวดาํ สวมครยุปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงแถบสใีหถ้กูตอ้งตามคณะที!จบ ขนาด 2 นิ"ว  
จาํนวน 2 รปู (ไมใ่ชร้ปูโพลาลอยด ์หรอืรปูที! Scan ดว้ยเครื!องคอมพวิเตอร)์  และถ่ายไวไ้มเ่กนิ 6 เดอืน 
  
ลกัษณะรปูถ่ายที"ถกูต้อง คอื
  ภาพถ่ายหน้าตรง ไวผ้มทรงสภุาพ นกัศกึษาหญงิผมยาวไมใ่หป้ลอ่ยผมปรกหน้าหรอืประบา่  นกัศกึษาชายตดัผมสั "น เปิดเหน็
ใบห ูไมป่ระดบัทรงผม ไมส่วมหมวก ไมส่วมแวน่ตาดาํ ไมใ่สต่่างห ู และไมค่วรตดัภาพก่อน

ตวัอย่างรปูถ่ายที"ถกูต้อง

  3.  บตัรประจาํตวันกัศกึษา
   - ถ่ายสาํเนาทั "งดา้นหน้า  และดา้นหลงัพรอ้มรบัรองสาํเนาดว้ย  จาํนวน 1 ฉบบั
  4. เขยีนชื!อ-สกุล  และที!อยู ่ ถงึตนเองใสก่ระดาษเปลา่ขนาด  2.5 x 4 นิ"ว  (ที!อยูจ่ะตอ้งมคีนเซน็ชื!อรบัเอกสาร)

  ส่งมาที"
    หวัหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสาํคญํ
    สาํนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
    มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
    หวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ 10240

  ข้อควรปฏิบติัและระวงั ใบรบัรองสภาฯ เป็นหลกัฐานทางการศกึษา ซึ!งนกัศกึษาสามารถนําไปใชใ้นการ
สมคัรงานศกึษาต่อ ฯลฯ และมหาวทิยาลยัจะออกใหเ้พยีง 1 ฉบบัเทา่นั "น นกัศกึษาจงึควรเกบ็รกัษาไวเ้ป็นอยา่งด ีอยา่ใหช้ํารดุ สญูหาย 
ก่อนนําไปใชต้อ้งลงชื!อผูส้าํเรจ็การศกึษาในตน้ฉบบัจรงิก่อนจงึจะถอืวา่สมบรูณ์
*ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ"มเติมได้ที"  หน่วยบรกิารจดุเดยีวเบด็เสรจ็ ฝา่ยประมวลผลการศกึษาและหนงัสอืสาํคญั 
โทร. 0-2310-8629
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ขั !นตอนการติดต่อขอรบัปริญญาบตัรสาํหรบับณัฑิตที"ไม่เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบตัร
สาํหรบับณัฑิตที"ไม่สามารถเข้าพิธีพระราชทานปริญญาบตัร สามารถติดต่อรบัปริญญาบตัรได้ 3 กรณี

กรณีที" 1 การติดต่อขอรบัปริญญาบตัรด้วยตนเอง
เตรยีมเอกสารดงันี!
 1.1  บตัรประจาํตวัประชาชน
 1.2  ใบเสรจ็คา่ขึ!นทะเบยีนบณัฑติ/กรณใีบเสรจ็สญูหายใชส้าํเนาใบรบัรองสภา ฯ หรอืสาํเนาทรานสครปิท์
กรณีที" 2 การมอบอาํนาจให้บคุคลอื"นมาดาํเนินการรบัปริญญาบตัรแทน
เตรยีมเอกสารดงันี!
 2.1  หนงัสอืมอบอาํนาจ (หนงัสอืมอบอาํนาจทั "วไปสามารถ Download ไดท้าง Internet)
 2.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูม้อบอาํนาจ
 2.3  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร้บัมอบอาํนาจดาํเนินการแทน
 2.4  ใบเสรจ็คา่ขึ!นทะเบยีนบณัฑติ/กรณใีบเสรจ็สญูหายใชส้าํเนาใบรบัรองสภาฯ หรอืสาํเนาทรานสครปิท์

กรณีที" 3 การจดัส่งปริญญาบตัรทางไปรษณีย์
 3.1  กรณีบณัฑิตส่วนกลาง  เตรียมเอกสารดงันี!
  3.1.1  ยื"นแบบแสดงความจาํนงใหจ้ดัสง่ปรญิญาบตัร
  3.1.2  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน
  3.1.3  ใบเสรจ็คา่ขึ!นทะเบยีนบณัฑติ/กรณใีบเสรจ็สญูหายใชส้าํเนาใบรบัรองสภา หรอืสาํเนาทรานสครปิท์
  3.1.4  ซองกนักระแทกซองใหญ่พรอ้มแสตมป์ 42 บาท และจา่หน้าซองถงึตนเองใหช้ดัเจน
 3.2  กรณีบณัฑิตส่วนภมิูภาค  เตรียมเอกสารดงันี!
  3.2.1  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน
  3.2.2  ใบเสรจ็คา่ขึ!นทะเบยีนบณัฑติ/กรณใีบเสรจ็สญูหายใชส้าํเนาใบรบัรองสภา หรอืสาํเนาทรานสครปิท์
  3.2.3  ซองกนักระแทกซองใหญ่พรอ้มแสตมป์ 42 บาท และจา่หน้าซองถงึตนเองใหช้ดัเจน
  3.2.4  นําเอกสารดงักลา่ว ใสซ่องสง่ไปรษณยี์

ติดต่อขอรบัปริญญาบตัรที" อาคาร สวป. ชั !น 1 ช่อง 6 หน่วยปริญญาบตัรและตรวจสอบวฒิุบตัร ม.ร.
                                              ติดต่อสอบถามข้อมลูเพิ"มเติม  02-310-8604, 02-310-8000 ต่อ 4817 

จา่หน้าซองถงึ หวัหน้าฝา่ยประมวลผลการศกึษาและหนงัสอืสาํคญั
    หน่วยปรญิญาบตัรและตรวจสอบวฒุบิตัร ม.ร.  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
                           อาคาร สวป. ชั !น 1 ชอ่ง 6
                           หวัหมาก  บางกะปิ
                           กรงุเทพ ฯ  10240
   ตดิต่อสอบถามขอ้มลูเพิ"มเตมิ  02-310-8604,02-310-8000 ต่อ 4817
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 คาํชี!แจงระเบียบการขอใบรบัรองผลการศึกษา ( Transcript ) ทางไปรษณีย ์ 
     ประเภทไม่สาํเรจ็การศึกษา และ สาํเรจ็การศึกษา ปฏิบติัดงันี!
  1.  แจง้ขอ้มลูสว่นตวั คาํนําหน้านาม ชื!อ-นามสกุล วนั/เดอืน/ปีเกดิ รหสัประจาํตวั คณะที!ศกึษา วชิาเอก วชิาโท 
จาํนวนใบรบัรองที!ตอ้งการ กรณขีอแบบไมส่าํเรจ็การศกึษา แจง้สาเหตุที!ขอเพื!อนําไปใชป้ระโยชน์อะไร เชน่ สมคัรงาน, 
ศกึษาต่อ, ขอทนุ และที!อยูป่จัจบุนัที!ตอ้งการใหส้ง่เอกสาร หมายเลขโทรศพัทส์าํหรบัตดิต่อกรณทีี!มปีญัหา
  2.  สง่ธนาณตัสิ ั !งจา่ย “หวัหน้าฝา่ยประมวลผลการศกึษาและหนงัสอืสาํคญั” 
       2.1 คา่ธรรมเนียม
    2.1.1 คา่ธรรมเนียม ชดุละ   50  บาท ใบรบัรองผลการศกึษา แบบไมส่าํเรจ็การศกึษา
        2.1.2 คา่ธรรมเนียม ชดุละ  100  บาท ใบรบัรองผลการศกึษา แบบสาํเรจ็การศกึษา
        2.1.3 ใบรบัรองสภามหาวทิยาลยั ฉบบัละ  100  บาท
   2.2 คา่จดัสง่เอกสาร จาํนวน 50 บาท 
  3.  จา่หน้าซองถงึผูร้บัดงันี"
       หวัหน้าฝา่ยประมวลผลการศกึษาและหนงัสอืสาํคญั
       สาํนกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล
       มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพ 10240
        โทร. 0-2310-8603 ,02-310-8000 ต่อ 4814,4816
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ส่วนที! 4
ภาคผนวก

  รายชื!อกระบวนวชิาต่างๆ เรยีงตามหมวดอกัษร A - Z
  คาํแนะนําสาํหรบันกัศกึษาที!จะสมคัรฝึกเรยีนวชิาทหาร
  การผอ่นผนัการรบัราชการทหาร
  การบรกิารสาํหรบันกัศกึษาที!จะขอรบัทนุการศกึษาและกูย้มืเงนิเพื!อการศกึษา (กยศ.)
  ขอ้บงัคบั ม.ร.
  ระเบยีบ ม.ร.
  ประกาศ ม.ร.
  คาํสั !ง ม.ร.เรื!องขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่
  สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตต่ิางประเทศ
  คาํรอ้งเรื!องต่างๆ
  ตาํราเรยีนและอุปกรณ์การศกึษา  
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มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
รายชื!อกระบวนวิชาส่วนภมิูภาค (เรียงตามหมวดตวัอกัษร A - Z)

รหสัวิชา           รายชื!อกระบวนวิชา                   หน่วยกิต
ACC1101 หลกัการบญัช ี1 Principles of Accounting 1                     3
ACC1102 หลกัการบญัช ี2 Principles of Accounting 2                    3
ACC2134 การบญัชบีรหิาร Management Accounting                    3
**BUS2101 สารสนเทศและการสื!อสารทางธุรกจิ  Business Information and Communication             3
ART1003 ศลิปวจิกัษณ์  Art Appreciation                       2
BIO2202    ชวีติและระบบนิเวศวทิยา  LIfe and System Ecology                                                                3
ECO1003 เศรษฐศาสตรท์ั !วไป  General Economics                     3
ECO1121 เศรษฐศาสตรจ์ลุภาค Principles of  Microeconomics                   3
ECO1122 เศรษฐศาสตรม์หภาค Principles of  Macroeconomics                  3
ENG1001 ประโยคพื"นฐานและศพัทจ์าํเป็นในชวีติประจาํวนั
                Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life               3
ENG1002 ประโยคและศพัทท์ั !วไป 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 พื"นฐานวฒันธรรมไทย  Foundations of Thai Culture                       3
HPR1001   กฬีาเพื!อสขุภาพ  Sport for Health                                                                                              1 
HRM2101   การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ Human Resource Management                                                3    
INT1004 ความรูเ้บื"องตน้เกี!ยวกบัคอมพวิเตอรท์างธุรกจิ Introduction to Computer of Business                3
LAW1001 หลกักฎหมายมหาชน  Principle of Public Law                   2
LAW1002 หลกักฎหมายเอกชน  Principle of Private Law                   2
LAW1003 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยนิตกิรรมและสญัญา  Civil and Commercial Code : 
   Juristic Acts and Contracts                        3
LAW1004 ความรูเ้บื"องตน้เกี!ยวกบักฎหมายทั !วไป  Introduction to Law (สาํหรบันกัศกึษาคณะอื!น)           3
LAW2001 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยทรพัย ์Civil and Commercial Code : Property            3
LAW2002 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยหนี" Civil and Commercial Code : Obligation            3
LAW2003 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยละเมดิ จดัการงานนอกสั !ง ลาภมคิวรได ้      
   Civil and Commercial Code : Torts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment          3
LAW2004 กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมอืง  Constitutional Law and Political Institution           3
LAW2005 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยซื"อขาย แลกเปลี!ยน ให ้ Civil and Commercial 
   Code : Sale, Exchange, Gift                        2
LAW2006 กฎหมายอาญา 1  Criminal Law 1                           3
LAW2007 กฎหมายอาญา 2  Criminal Law 2                      3
LAW2008 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยเชา่ทรพัย ์เชา่ซื"อ จา้งแรงงาน จา้งทาํของ รบัขน 
   Civil and Commercial Code : Hire of Property, Hire Purchase, Hire of Services,
   Hire of work, Carriages                         2
LAW2009 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยยมื ฝากทรพัย ์เกบ็ของในคลงัสนิคา้ ประนีประนอมยอมความ     
   การพนนัขนัต่อ  Civil and Commercial Code :Loan, Deposit, Warehousing, 
   Compromise, Gambling and Betting                      2
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รหสัวิชา           รายชื!อกระบวนวิชา           หน่วยกิต
LAW2010 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยคํ!าประกนั จาํนอง จาํนํา  Civil and Commercial Code : 
   Suretyship, Mortgate, Pledge                       2
LAW2011 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยตวัแทน นายหน้า Civil and Commercial Code : Agency, Brokerage          2
LAW2012 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยประกนัภยั  Civil and Commercial Code : Loan,Insurance                 2
LAW2013 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ย บญัชเีดนิสะพดั  Civil and Commercial Code : Bills, Current Account          2
*LAW2016 กฎหมายธุรกจิ Business Law (สาํหรบันกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ)               3
LAW3001 กฎหมายอาญา 3  Criminal Law 3                           3
LAW3002 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยหุน้สว่น บรษิทั และบรษิทัมหาชนจาํกดั                      
   Civil and Commercial Code : Partnershipa, Companies, Association,Public Company Limited             2
LAW3003 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยครอบครวัCivil and Commercial Code : Family                 3
LAW3004 พระธรรมนูญศาลยตุธิรรม Law on Court Organization                  2
LAW3005 กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ 1 Civil Procedure Code 1                 3
LAW3006 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 1 Criminal Procedure Code 1                3
LAW3007 กฎหมายวธิพีจิารณาความแพง่ 2 Civil Procedure Code 2                 3
LAW3008 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 2 Criminal Procedure Code 2                3
LAW3009 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยมรดก Civil and Commercial Code : Succession            3
LAW3010 กฎหมายลม้ละลาย Bankruptcy Law                      2
LAW3011  กฎหมายลกัษณะพยาน Law of Evidence                                                                                   2
LAW3012 กฎหมายปกครอง Administrative Law                      3
LAW3033 อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา Criminology and Penology                 3
LAW3038 กฎหมายเกี"ยวกบัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชนและวธิพีจิารณาครอบครวั  
             Law on Juvenile Delinguency and Procedure of Court                                                                3
LAW4001 กฎหมายเกี"ยวกบัภาษเีงนิได ้Law on Income Tax                   2
LAW4002 การวา่ความและการจดัทาํเอกสารทางกฎหมาย Lawyer Practice and legal document preparation          2
LAW4003 กฏหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง Public International Law               3
LAW4004 กฎหมายแรงงานและการประกนัสงัคม Labour and Social Security Law              3
LAW4005 หลกัวชิาชพีและจรรยาบรรณของนกักฎหมาย Legal Profession, Ethics Visual Moral and Disciplines
                for Lawyers                                                                                           2 
LAW4006 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบุีคคลและคดอีาญา Private and Criminal International Law              3
LAW4007 นิตปิรชัญา Philosophy of Law                                                                                                2 
LAW4008 กฎหมายที"ดนิ Land Law                                                                                                       2
LAW4009 กฎหมายเกี"ยวกบัทรพัยส์นิทางปญัญา 1  Law on Intellectual Property 1                                              2
LAW4010 กฎหมายการคา้ระหวา่งประเทศ  International Trade Law                                                       2
**LAW4062 ประวตัศิสาตรก์ฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลกั Thai Legal History and Major Leqal Systems          3
LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยเีพื"อการคน้ควา้ Information and technoiogy for searching                       2
MCS1150 การสื"อสารมวลชนเบื!องตน้ Introduction to Mass Communication (รหสัเดมิ MCS1100)           3
MCS1151 ทฤษฎกีารสื"อสาร Communication Theory (รหสัเดมิ MCS1101)               3
MCS1250 การหนงัสอืพมิพเ์บื!องตน้ Introduction to Journalism (รหสัเดมิ MCS2200)            3
MCS1350 หลกัการพดูเบื!องตน้ Fundamental Speech (รหสัเดมิ MCS1300) Speech Communication           3 
MCS1450 การกระจายเสยีงและการแพรภ่าพเบื!องตน้ (รหสัเดมิ MCS1400) Introduction to Broadcasting           3
MCS2150 การประชาสมัพนัธเ์บื!องตน้ Introduction to Public Relations (รหสัเดมิ MCS2100)              3
MCS2151 สื"อสารมวลชนสมัพนัธ ์Mass Media Relations (รหสัเดมิ MCS2109)                 3
MCS2160 ภาษาเพื"อการสื"อสารมวลชน Language for Mass Communication (รหสัเดมิ MCS2106)            3 
MCS2161 การสื"อสารในองคก์ร Communication in Organization (รหสัเดมิ MCS2602)            3
MCS2162 สื"อมวลชนเพื"อการโฆษณา Mass Media for Advertising (รหสัเดมิ MCS2603)                    3
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รหสัวิชา           รายชื!อกระบวนวิชา           หน่วยกิต
MCS2170 การร ูเ้ทา่ทนัสื!อ Media Literacy (รหสัเดมิ MCS4602)                  3
MCS2260 การรายงานขา่ว News Reporting (รหสัเดมิ MCS2201)                  3
MCS2390 เทคโนโลยเีพื!อการสื!อสารมวลชน New Media and Mass Communication Technology (รหสัเดมิ MCS2108)          3
MCS3151 การสื!อสารเพื!อมนุษยส์มัพนัธ ์ Communication for Human Relations (รหสัเดมิ MCS3100)           3
MCS3152  การสื!อสารเพื!อการโน้มน้าวใจ Persuasive Communication (รหสัเดมิ MCS3104)            3
MCS3183  วาทศาสตรเ์พื!อการสื!อสารทางธุรกจิ Oral Communication for Buainess  (รหสัเดมิ MCS3301)          3
MCS3190  จรยิธรรมสื!อสารมวลชน (รหสัเดมิ MCS4603) Ethics in Mass Communication              3
MCS3250  ภาพถ่ายวารสารศาสตรส์ื!อประสม Photo of Multimedia Jorunalism  (รหสัเดมิ MCS2203)           3
MCS3281  การเขยีนสารคดเีพื!อสื!อมวลชน Feature Writing for Mass Media (รหสัเดมิ MCS3206)                               3
MCS3282  การเรยีบเรยีงขอ้มลูเพื!อสื!อมวลชน Information Transittion for Mass media (รหสัเดมิ MCS3208)          3
MCS4150  การสื!อสารเพื!อการพฒันา  Communication for Development (รหสัเดมิ MCS4103)           3
MCS4151  การสื!อสารระหวา่งวฒันธรรม Intercultural Communication                 3
MCS4160  การสื!อสารและประชามต ิ(รหสัเดมิ MCS4601) Communication and Public Opinion            3
MCS4170  การวจิยัสื!อสารมวลชน (รหสัเดมิ MCS4106) Introduction to Mass Communication Researh            3                                                 
MCS4190  สื!อมวลชนอาเซยีนและสื!อมวลชนโลก Asean and Global Mass Communication             3
MCS4901  ฝึกประสบการณ์วชิาชพีสื!อสารมวลชน Field Work in Mass Communication            6
MCS4902  โครงงานสื!อสารมวลชน Project in Mass Communication                 6
MCS4903  สมัมนาสื!อสารมวลชน Seminar in Mass Communication                 3
MGT2101  หลกัการจดัธุรกจิ Principles of Management                    3
MGT2102  การจดัการการดาํเนินงานและโซ่อุปทาน Operations   and Supply Chain Management           3
MGT2201  จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม Business Ethics and Social Responsibility                      3
MGT2202  การจดัการสาํนกังาน Office Management                    3
MGT3101  การจดัการเชงิกลยทุธ ์ Strategic  Management                                                                           3
MGT3102  การภาษอีากร Taxation                         3
MGT3203  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณขั "นสงูเพื!อการตดัสนิใจทางธรกุจิ Advanced Quantitative Analysis
                 for Business Decision Making                                                                                              3
MGT3204  การจดัการเปลี!ยนแปลงและการพฒันาองคก์าร 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  การสื!อสารในองคก์าร Organization Communication                  3      
MGT3404  ภาวะผูนํ้าทางธุรกจิ Business Leadership                    3   
MGT3405  การจดัการขา้มวฒันธรรม Cross-Cultural Management                                                                   3             
MGT3408  เทคโนโลยสีารสนเทศเพื!อการจดัการ Information Technology for Management                                   3
MGT3409  สมัมนาการจดัการ Seminar in Management                    3
*MGT3412  การจดัการในทศวรรษหน้า Management In The Next Decade                3
MGT4206  การจดัการธุรกจิขนาดยอ่ม Small Business Management                 3
MGT4207  การวางแผนและควบคมุเชงิบรหิาร  Executive Planning and Control              3
MGT4208  การเจรจาต่อรองทางธุรกจิ Business Negotiation                    3
MGT4209  พฤตกิรรมองคก์าร Organizational Behavior                    3
MKT2101  หลกัการตลาด Principles of Marketing                     3
MTH1003  คณติศาสตรพ์ื"นฐาน Basic Mathematics                     3
PHI1003  ปรชัญาเบื"องตน้ Introduction to Philosophy                    3
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รหสัวิชา           รายชื!อกระบวนวิชา           หน่วยกิต                                         
POL1100  รฐัศาสตรท์ั !วไป Introduction to Political Science                   3
POL1101  การเมอืงการปกครองไทย Thai Politics and Government                 3
POL2102 หลกัรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมอืง Constitutional Principles and Political Institutions           3
*POL2106 ปรช้ญาการเมอืงเบื"องตน้ Introduction to Political Philosophy                3
*POL2107 การเมอืงเปรยีบเทยีบเบื"องตน้ Introduction to Comparative Politics               3
*POL2108 หลกัปฏบิตัทิางการปกครองและธรรมาภบิาลในภาครฐั Administrative Procedure and 
   Governance in Public Sector                       3
*POL2109 การเมอืงและการปกครองทอ้งถิ!นในประเทศไทย Local Politics and Local Government in Thailand           3
POL2200 ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศเบื"องตน้ Introduction to International Relations (PS 220)           3
POL2203 นโยบายต่างประเทศของไทย Thai Foreign Policy                   3
POL2300 การบรหิารรฐักจิเบื"องตน้ Introduction to Public Administration                 3
POL2301 องคก์ารและการบรหิารในภาครฐั Public Organization and 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 Organizational Behavior (PS 332)                  3
POL4312 เทคโนโลยกีารบรหิาร Administrative Technology (PS 358)                 3
POL4348 การกาํหนดและประเมนิโครงการ 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 จติวทิยาทั !วไป General Psychology                      3                    
**RAM1000 ความรูคู้ค่ณุธรรม Knowledge and Morality                    3
SCI1003 วทิยาศาสตรพ์ื"นฐาน  Basic Science                      3
SOC1003 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบื"องตน้  Introduction to Sociology and Anthropology            3
STA1003 สถติเิบื"องตน้  Introduction to Statistics                     3
STA2016    สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ  Business Statistics and Quantitative Analysis           3
THA1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย Structure of Thai and Its Usage                3
THA1002 ความรูท้ ั !วไปทางวรรณคดไีทย Introduction to Thai Literature                3
THA1003 การเตรยีมเพื!อพดูและเขยีน Preparation for Speech and Writing               3
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บริการด้านการศึกษาวิชาทหารและการขอผอ่นผนัการเข้ารบัราชการทหาร

   งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษาได้ให้บริการด้านต่างๆ ดงันี!
   1. ดาํเนินการรบัสมคัรนกัศกึษาวชิาทหาร ชั !นปีที"1-5 ชาย, หญงิ
   2. ดาํเนินการนํานกัศกึษาวชิาทหารชั !นปีที"1-5 ชาย, หญงิ ไปรายงานตวั ณ โรงเรยีนรกัษาดนิแดน ศนูยก์ารกาํลงัสาํรอง
       ถนนวภิาวดรีงัสติ กรงุเทพมหานคร
   3. ดาํเนินการยกเวน้การเรยีกมาตรวจเลอืกเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการในยามปกติ
   4. ดาํเนินการผอ่นผนัการเรยีกพลเพื"อฝึกวชิาทหาร สาํหรบัผูท้ี"สาํเรจ็การฝึกเรยีนวชิาทหารชั !นปีที" 3-5 ชาย
   5. ดาํเนินการรอรบัสทิธิ #เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร (กรณวีา่งเวน้การฝึกเรยีนวชิาทหารตามระเบยีบหน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน)
   6. ดาํเนินการขอผอ่นผนัการเขา้รบัราชการทหารใหก้บันกัศกึษาที"มไิดฝึ้กเรยีนวชิาทหาร

คาํแนะนํา
สาํหรบันักศึกษาที"จะสมคัรฝึกเรียนวิชาทหาร

(โปรดอ่านให้ละเอียด)
  นกัศกึษาที"ประสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ควรทราบคณุสมบตัขิองผูส้มคัร เงื"อนไขขอ้บงัคบั ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบ 
หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดนและขอ้ควรปฏบิตัวิา่ดว้ยการฝึกเรยีนวชิาทหาร ดงันี!
  1. ต้องมีคณุสมบติั ดงันี!
       1.1 เป็นชายหรอืหญงิ มสีญัชาตไิทย
       1.2 อายไุมเ่กนิ 22 ปีบรบิรูณ์
       1.3 ไมพ่กิาร ทพุพลภาพ หรอืมโีรคซึ"งไมส่ามารถจะรบัราชการทหารได้
       1.4  มผีลการศกึษาระดบัมธัยมตน้หรอืเทยีบเทา่ไดค้ะแนนเฉลี"ยไมน้่อยกวา่ 1.00 ขึ!นไป
       1.5 เป็นนกัศกึษาภาคปกตขิองมหาวทิยาลยัรามคาํแหง (นกัศกึษาที"เรยีนเป็นรายกระบวนวชิาเพื"อเตรยีมศกึษา 
             ระดบัปรญิญาตร ี(PRE-DEGREE) ไมม่สีทิธเิรยีนวชิาทหาร)
       1.6 สถานศกึษาเดมิระดบัมธัยมปลาย ปวช., ปวส., อนุปรญิญา หรอืปรญิญาจากสถาบนัอื"น ตอ้งไมม่กีารฝึกเรยีน 
             วชิาทหาร (กศน. หรอืภาคคํ"าไมอ่ยูใ่นกฎเกณฑข์อ้นี!)
       1.7 มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย
       1.8 ไมเ่ป็นทหารประจาํการ หรอืถกูกาํหนดตวัเขา้กองประจาํการแลว้
  2. เงื"อนไขบงัคบั ต้องปฏิบติัตามระเบียบ หน่วยบญัชาการรกัษาดินแดน ดงันี!
       2.1 การสมคัรเขา้รบัฝึกเรยีนวชิาทหารจะตอ้งสมคัรในปีแรกที"เขา้ศกึษากบัมหาวทิยาลยั หากไมส่มคัรจะหมดสทิธิ #เรยีน 
             วชิาทหาร ตามระเบยีบ หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน วา่ดว้ยการศกึษาวชิาทหาร พ.ศ. 2516 ขอ้ 13 อนุ 1 
             เวน้แต่จะทาํการรอรบัสทิธิ #ไว ้
       2.2 มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย
       2.3 ตอ้งใหบ้ดิา มารดาหรอืผูป้กครองลงนามรบัรองในใบสมคัรเพื"อยนืยนัวา่อนุญาตใหเ้ขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร
       2.4 วนัรายงานตวัที"โรงเรยีนรกัษาดนิแดน ศนูยก์ารกาํลงัสาํรอง นกัศกึษาวชิาทหารชายจะตอ้งตดัผมสั !นตามระเบยีบ
             หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน
       2.5 ตอ้งไปทาํการรายงานตวั ตามวนั เวลา และสถานที"ที"หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดนกาํหนด ภายใตก้ารควบคมุของ           
             ผูแ้ทนมหาวทิยาลยัรามคาํแหง
       2.6 การแต่งกายใหแ้ต่งเครื"องแบบนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง นกัศกึษาหญงิใหเ้ตรยีมกางเกงวอรม์ และเสื!อยดื   
             คอกลมสกีากแีกมเขยีวไปดว้ย ถา้ผมยาวผกูรดัใหเ้รยีบรอ้ย
       2.7 เตรยีมเงนิคา่บาํรงุ คา่อุปกรณ์การศกึษา และคา่ทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษาวชิาทหารคนละ 680 บาท
       2.8 มขีนาดรา่งกาย, นํ!าหนกั, และความสงู (ตามตารางที" 1)
       2.9 ผา่นการทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย (ตามตารางที" 2)
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ขนาดร่างกายการสมคัรเป็น นศท. ชั !นปีที" 1 (ชายหญิง)
(ตารางท ี! 1)

อาย ุ/ ปี

ชาย หญงิ

ความขยายของอกเป็น ซม.
นํ"าหนกั (กก.) ความสงู (ซม.) นํ"าหนกั (กก.) ความสงู (ซม.)

หายใจเขา้ หายใจออก

อายไุมเ่กนิ 
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. ชั !นปีที" 1 (ชายและหญิง) 
(ตารางที! 2)

ลาํดบั การทดสอบ
นกัศกึษาชาย นกัศกึษาหญงิ

จาํนวน เวลา จาํนวน เวลา

1.
2.
3.

ดนัพื"น
ลุก-นั !ง

วิ!ง

22 ครั "ง
34 ครั "ง

800 เมตร

ภายใน 2 นาที
ภายใน 2 นาที

3 นาท ี15 วนิาที

15 ครั "ง
25 ครั "ง

800 เมตร

ภายใน 2 นาที
ภายใน 2 นาที
ภายใน 4 นาที

  3.  หลกัฐานการสมคัรเข้าเป็น นศท. ชั !นปีที" 1 
   3.1 ใบวฒุกิารศกึษาที!นกัศกึษาจบมธัยมตน้ใหโ้รงเรยีนเดมิรบัรองคะแนนเฉลี!ย โดยหวัหน้าสถานศกึษาใหเ้รยีบรอ้ย    
                     หากใชใ้บประกาศนียบตัรมธัยมตน้เป็นหลกัฐานการสมคัรตอ้งใหก้ระทรวงศกึษาธกิารคดิคะแนนเฉลี!ยดว้ย    
                     (คะแนนเฉลี!ยจะตอ้งไดไ้มน้่อยกวา่ 1.00 ขึ"นไป) จาํนวน 1 ฉบบั
   3.2 ใบวฒุกิารศกึษาที!ใชส้มคัรเขา้เรยีนกบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงจาํนวน 1 ฉบบั
   3.3 รปูถ่ายแต่งเครื!องแบบนกัเรยีนหรอืนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง หน้าตรง ไมส่วมหมวก หรอืแวน่ตาสดีาํ 
    ขนาด 3x4 ซม. หรอืขนาด 1 นิ"ว จาํนวน 1 รปู
   3.4 สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูส้มคัร จาํนวน 1 ฉบบั
   3.5 ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรฐัหรอืเอกชน เพื!อยนืยนัวา่ไมเ่ป็นโรคตามกฎกระทรวง ฉบบัที! 46 (พ.ศ. 2518) 
    ออกตามความในมาตรา 41 แหง่ พ.ร.บ. รบัราชการทหาร พ.ศ. 2497  จาํนวน  1 ฉบบั (ขอแบบฟอรม์ใบรบัรองแพทย์
    ไดท้ี!งานนกัศกึษาวชิาทหาร)
   3.6 สาํเนาหลกัฐานการเปลี!ยนชื!อตวั หรอื ชื!อสกุล อยา่งละ 1 ฉบบั (ถา้ม)ี ผูท้ี!จะสมคัรเรยีนวชิาทหารใหนํ้าหลกัฐานทกุอยา่ง
    ไปใหพ้รอ้มในวนัสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง เพราะจะตอ้งสมคัรเรยีนวชิาทหารต่อในขั "นตอนสดุทา้ย
    ของการสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาใหมข่องมหาวทิยาลยั หากไมพ่รอ้มใหส้อบถามเจา้หน้าที! รบัสมคัร
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  4. ผูที้!จะสมคัรเข้ารบัการฝึกเรียนวิชาทหาร ชั "นปีที! 2-5 (สมคัรใหม่) และ นศท. ชั "นปีที! 1 (ตกซํ"าชั "น) 
   หลกัฐานประกอบการสมคัร
   4.1 ใบรบัรองการฝึกฉบบัจรงิ (ตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน) จาํนวน 1 ฉบบั ถา้ใชใ้บหนงัสอืสาํคญัประจาํตวัแสดงวทิยฐานะเป็น
    หลกัฐานในการสมคัร ใหถ่้ายสาํเนา 2 ฉบบั ใหนํ้าบตัรประจาํตวันกัศกึษาวชิาทหารจากสถานศกึษาเดมิ 
    และบตัรประจาํตวัประชาชนมาดว้ยในวนัสมคัร
   4.2 สาํเนาหลกัฐานการเปลี!ยนชื!อตวัหรอืชื!อสกุล อยา่งละ 1 ฉบบั (ถา้ม)ี 
   4.3 ใบรบัรองตามขอ้ 4.1 จะตอ้งไมว่า่งเวน้การฝึกเรยีนวชิาทหารตามระเบยีบหน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน ยกตวัอยา่ง 
    เชน่ จะสมคัรเรยีน วชิาทหารในปีการศกึษา 2561 ใบรบัรองการฝึกที!จะใชส้มคัรเรยีนต่อตอ้งระบุปีการศกึษาที!
    จบ 2560 - 2561 เทา่นั "น
   4.4 นกัศกึษาวชิาทหารปีที! 4, 5 ชายและหญงิไมต่อ้งชาํระเงนิคา่บาํรงุ
   4.5 ผูท้ี!จะเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหารชั "นปีที! 4 อายตุอ้งไมเ่กนิ 24 ปี ผูท้ี!จะเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหารชั "นปีที! 5 อาย ุ
    ตอ้ง ไมเ่กนิ 25 ปี
  5. ผูที้!เข้ารบัการฝึกเรียนวิชาทหารกบัมหาวิทยาลยัอยูแ่ล้วและมีความประสงคที์!จะสมคัรเข้ารบัการฝึกเรียนวิชาทหาร
   ต่อประเภทเลื!อนชั "น - ซํ"าชั "น (นักศึกษาเก่า) ให้ปฏิบติัดงันี"
   5.1 ใหไ้ปลงชื!อสมคัรเรยีนต่อไดท้ี!งานนกัศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศกึษา รามฯ1 (หวัหมาก) 
   5.2 ใหนํ้าใบเสรจ็รบัเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีนภาคปจัจบุนั บตัรประจาํนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง บตัรประจาํตวันกัศกึษา
    วชิาทหารและบตัรประจาํตวัประชาชนมาแสดงดว้ยในวนัสมคัร
   5.3 สถานที!รายงานตวั ณ โรงเรยีนรกัษาดนิแดน ศนูยก์ารกาํลงัสาํรอง
   5.4 การแต่งกายเครื!องแบบชดุฝึกตดิเครื!องหมายประกอบเครื!องแแบบใหถ้กูตอ้งสว่นหลกัฐานใบรายงานตวัเขา้รบัการฝึก
    เรยีนงานนกัศกึษาวชิาทหารหรอืสาขาวทิยบรกิารฯ ที!นกัศกึษาสงักดัอยูจ่ะแจกใหใ้นวนัที!ลงชื!อสมคัรเรยีน
  ข้อปฏิบติัสาํหรบันักศึกษาที!จะสมคัรเข้ารบัการฝึกเรียนวิชาทหารทกุชั "นปีทั "งนักศึกษาวิชาทหารประเภทเลื!อนชั "น - ซํ"าชั "น 
และสมคัรใหม่
  1. นกัศกึษาที!สมคัรเรยีนวชิาทหารกบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงแลว้ จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนภาคปกตทิกุภาค ทั "งภาค 1 และ 
   ภาค 2 และตอ้งเรยีนวชิาทหารตดิต่อกนัไปทกุปี หากวา่งเวน้จะตอ้งทาํรอรบัสทิธิ #ไว ้ถา้ละเลยกจ็ะหมดสทิธิ #เรยีนวชิาทหาร
  2. นกัศกึษาวชิาทหาร ชั "นปีที! 1-3 ชาย ที!เกดิระหวา่ง พ.ศ. 2539 - 2541 จะตอ้งสง่หลกัฐานสาํเนา สด.9 คนละ 3 ฉบบั ในวนั
   สมคัรเขา้เรยีนวชิาทหาร เพื!องานนกัศกึษาวชิาทหารจะไดด้าํเนินการยกเวน้การเกณฑท์หารใหก้บันกัศกึษาวชิาทหารที!
   กาํลงัศกึษาวชิาทหารอยูใ่นปจัจบุนั (นศท.เก่าเฉพาะผูท้ี!เกดิ พ.ศ. 2541)
  การรอรบัสิทธิ# เข้าฝึกเรียนวิชาทหาร
  นกัศกึษาที!ไมส่ามารถเขา้การฝึกเรยีนวชิาทหารไดใ้นปีแรกที!เขา้เป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัดว้ยเหตุใดๆ กต็ามใหนํ้า หลกัฐาน
ตามที!จะสมคัรเรยีนในชั "นปีนั "นๆ ไปยื!นเรื!องขอรอรบัสทิธิ #เพื!อเขา้รบัการฝึกเรยีนในปีถดัไป (จะตอ้งไมว่า่งเวน้การฝึกเรยีนวชิาทหาร) และ 
ตอ้งดาํเนินการช่วงการรบัสมคัรและรายงานตวัตามที!หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดนกําหนดในปีการศกึษานั "นๆ และสามารถยื!นความ
ประสงคไ์ดท้ี!งานนกัศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศกึษา อาคารกจิกรรมนกัศกึษา ชั "น 2 ม.ร. (หวัหมาก) สาํหรบันกัศกึษาสว่นภมูภิาค     
ใหไ้ปยื!นเรื!องขอรอรบัสทิธิ #เพื!อเรยีนในปีถดัไปที!สาขาวทิยบรกิารที!นกัศกึษาสงักดัอยู ่(วนัเวลาในการรบัสมคัรทางสาขาวทิยบรกิารจะแจง้   
ใหท้ราบต่อไป)
  ถา้นกัศกึษาไมป่ฏบิตัติามนี"จะหมดสทิธิ #เรยีนวชิาทหารอกีต่อไป ไมว่า่ที!มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หรอื สถาบนัอื!น ตดิต่อสอบถาม
รายละเอยีดเพิ!มเตมิไดท้ี!หมายเลขโทรศพัท ์0-2310-8075
  สถานที!ฝึกเรียนวิชาทหารในส่วนภมิูภาค
สาขาวทิยบรกิารฯ   จงัหวดัปราจนีบุร ี    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร  
               มณฑลทหารบกที! 12 (มทบ.12)
  ”         จงัหวดัอุทยัธานี     เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 
               มณฑลทหารบกที! 31 (มทบ.31) 
  ”         จงัหวดันครศรธีรรมราช   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร   
               มณฑลทหารบก ที! 41 (มทบ.41)
  ”     จงัหวดัอาํนาจเจรญิ    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร  ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 
                        มณฑลทหารบก ที! 22 (มทบ.22) 
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สาขาวทิยบรกิารฯ   จงัหวดัแพร ่     เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร   
              จงัหวดัทหารบกอตุรดิตถ ์(จทบ.อ.ต.)   
  ”     จงัหวดันครพนม    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร   
              จงัหวดัทหารบกนครพนม (จทบ.น.พ.) 
  ”     จงัหวดัสโุขทยั    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร
              มณฑลทหารบกที! 39 (มทบ. 39)
  ”     จงัหวดัขอนแก่น    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร    
              มณฑลทหารบกที! 23 (มทบ. 23)
  ”     จงัหวดัศรสีะเกษ    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร
              มณฑลทหารบกที! 22 (มทบ. 22)
  ”     จงัหวดัตรงั     เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร
              จงัหวดัทหารบกทุ่งสง (จทบ. 43)
  ”     จงัหวดัลพบุร ี    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 
              มณฑลทหารบก ที! 13 (มทบ. 13) 
  ”     จงัหวดันครราชสมีา   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 
              มณฑลทหารบก ที! 21 (มทบ.21)
  ”     จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู  เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 
              มณฑลทหารบก ที! 24 (มทบ.24)
  ”     จงัหวดัชยัภมู ิ    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 
              มณฑลทหารบก ที! 21 (มทบ.21)
  ”     จงัหวดัเพชรบรูณ์   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 
              จงัหวดัทหารบกเพชรบรูณ์ (จทบ.พ.ช.)
  ”     จงัหวดับุรรีมัย ์    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 
              จงัหวดัทหารบกบรีุรมัย ์(จทบ.บ.ร.)
  ”     จงัหวดัเชยีงราย    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 
              จงัหวดัทหารบกเชียงราย (จทบ.ช.ร.)
  ”     จงัหวดักาญจนบุร ี   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 
              จงัหวดัทหารบกกาญจนบรีุ (จทบ.ก.จ.)
  ”     จงัหวดัเชยีงใหม ่   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 
              มณฑลทหารบก ที! 33 (มทบ.33)
  ”     จงัหวดัสรุนิทร ์    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 
              จงัหวดัทหารบกสริุนทร ์(จทบ.ส.ร.)
  ”     จงัหวดัอุดรธานี    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 
              มณฑลทหารบก ที! 24 (มทบ.24)
  ”     จงัหวดัพงังา     เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 
              มณฑลทหารบก ที! 45 (มทบ.45)
  ”     จงัหวดัสงขลา    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 
              มณฑลทหารบก ที! 42 (มทบ.42)

  กรณีนักศึกษาที!มีความประสงคจ์ะสมคัรเข้ารบัการฝึกเรียนวิชาทหาร ณ สาขาวิทยบริการฯ ใน ปีการศึกษา 2561         
จะฝึกเรียนวิชาทหารได้เฉพาะชั "นปีที! 4 -5 ชาย,หญิงเท่านั"น ส่วนชั "นปีที! 1-3 ชาย,หญิง จะต้องเข้ารบัการฝึกเรียนที!โรงเรียน   
รกัษาดินเเดน ศนูยก์ารกาํลงัสาํรอง กรงุเทพมหานคร  โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ!มเติมได้ที! สาขาวิทยบริการฯ หรือ   
งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา โทร.0-2310-8075 หรือ www.rotes.ru.ac.th 
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การผอ่นผนัการรบัราชการทหาร
  นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงที!อยูใ่นระหวา่งเกณฑต์รวจเลอืกเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการในยามปกต ิใหข้อทาํการ 
ผอ่นผนัการรบัราชการทหารไดส้าํหรบัปีการศกึษานี" และเพื!อใหก้ารขอผอ่นผนัฯ ดาํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึใหน้กัศกึษาที!จะขอใชส้ทิธิ # 
ทาํการผอ่นผนัตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวง การผอ่นผนัเขา้รบัราชการเป็นทหารกองประจาํการแก่บุคคลซึ!งอยูร่ะหวา่งการศกึษาหรอื
เรยีนรู ้พ.ศ. 2549 ขอ้ 2(1) (ก) “กาํหนดใหบุ้คคลซึ!งจะไดร้บัการผอ่นผนัเขา้รบัราชการเป็นทหารกองประจาํการ  สาํหรบันกัศกึษาของ
สถานศกึษาของรฐัที!เป็นระบบเปิดแบบตลาดวชิาหรอืไมต่อ้งเขา้ชั "นเรยีน จะตอ้งมกีารสอบไลไ่ดภ้าคละไมน้่อยกวา่ 9 หน่วยกติทกุภาค
การศกึษาตดิต่อกนั เวน้แต่ภาคการศกึษาใดขาดสอบเพราะเหตุสดุวสิยั ซึ!งสถานศกึษาใหก้ารรบัรอง”  มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจงึประกาศ
ใหน้กัศกึษาทราบคณุสมบตัแิละหลกัฐานประกอบการขอผอ่นผนั ฯ ดงันี"
 1. คณุสมบติัของนักศึกษาที!จะขอทาํการผอ่นผนัฯ 
     1.1 เป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงอยูใ่นปีการศกึษา 2561 เป็นผูท้ี!เกดิอายรุะหวา่ง พ.ศ. 2537 - 2541 และ
ยงัไมเ่คยทาํการผอ่นผนัการ รบัราชการทหารกองประจาํการไวก้บัมหาวทิยาลยั
      1.2 นกัศกึษาที!ขอทาํการผอ่นผนัฯ ตอ้งมผีลการสอบไลใ่นภาค 1 ปีการศกึษา 2561 ไดไ้มน้่อยกวา่ 9 หน่วยกติ
      1.3 นกัศกึษาที!เกดิระหวา่ง พ.ศ. 2537 - 2541 และเคยขอทาํการผอ่นผนัการรบัราชการทหารกองประจาํการไวก้บัสถาน
ศกึษาเดมิก่อนเขา้ศกึษาที!มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ตอ้งขอทาํการผอ่นผนัฯ ใหม ่เมื!อเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคาํแหงในปีแรก
      1.4 นกัศกึษาที!ขอทาํการผอ่นผนัฯ ตอ้งไมเ่ป็นนกัศกึษาที!กาํลงัศกึษาวชิาทหารอยูใ่นปีการศกึษา 2561
      1.5 นกัศกึษาที!เคยเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหารและเคยขอใชส้ทิธิ #ยกเวน้การรบัราชการทหารในฐานะนกัศกึษาวชิาทหารแลว้
แต่ไมไ่ดศ้กึษาวชิาทหารต่อในปีการศกึษาปจัจบุนั (ปีการศกึษา 2561) ถา้จะขอทาํการผอ่นผนั ฯ ตอ้งทาํการเพกิถอนสทิธิ #การยกเวน้
ในฐานะนกัศกึษาวชิาทหารก่อนจงึจะขอทาํการผอ่นผนัฯ ได้
      1.6  นกัศกึษาที!ขอรอรบัสทิธิ #เพื!อเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหารในปีการศกึษา 2561 ยงัไมม่สีถานภาพเป็นนกัศกึษาวชิาทหาร
และถา้เป็นผูท้ี!เกดิ พ.ศ. 2537 - 2541 จนตอ้งขอทาํการผอ่นผนัฯ มฉิะนั "นจะตอ้งไปเขา้รบัการตรวจเลอืกรบัราชการทหาร
      1.7 นกัศกึษาที!เคยยื!นหลกัฐานขอผอ่นผนัฯ ไวก้บัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงแลว้ไมต่อ้งขอทาํการผอ่นผนัอกี แต่ตอ้งลงทะเบยีน
เรยีนโดยสมํ!าเสมอทั "งภาค 1 และภาค 2 และนําผลการสอบไลท่ี!สอบไดไ้มน้่อยกวา่ภาคละ 9 หน่วยกติ (ไมน่บัภาคการสอบ ซ่อม และ
ภาคฤดรูอ้น) ไปแจง้ที!งานนกัศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศกึษา ตกึกจิกรรมนกัศกึษา ชั "น 2 (ราม 1) เพื!อขอรกัษาสทิธิ #การผอ่นผนัฯ 
ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2549 และจะตอ้งสง่ผลการสอบเพื!อรกัษาสทิธิ #การผอ่นผนัฯ ในเดอืน เมษายน 2561 ภายหลงัจากมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง ดาํเนินการผอ่นผนัใหก้บั นกัศกึษาที!ขอใชส้ทิธิ #ในปีการศกึษา 2560 แลว้
  1.8 กรณทีี!นกัศกึษามผีลการสอบไมถ่งึ 9 หน่วยกติ เนื!องจากขาดสอบเพราะเหตุสดุวสิยั ใหนํ้าหลกัฐานมาแสดงเพื!อใหท้าง
มหาวทิยาลยั ฯ รบัรอง
 2. หลกัฐานประกอบการขอทาํการผอ่นผนั ฯ
  2.1 ใบแทนใบแจง้ผลการสอบภาค 1/61 (ใบเกรด) ที!ไดป้ระทบัตราและลงนามรบัรองจากคณะแลว้ ซึ!งตอ้งมผีลการสอบไดไ้มน้่อย 
   กวา่ภาคละ 9 หน่วยกติ ขอไดท้ี!คณะที!นกัศกึษาสงักดั จาํนวน 2 ฉบบั
     2.2 สาํเนา สด.9 จาํนวน 2 ฉบบั 
     2.3 สาํเนา สด.10 ในกรณทีี!ยา้ยภมูลิาํเนาทหาร (ถา้ม)ี จาํนวน 2 ฉบบั
    2.4 สาํเนาการเปลี!ยนชื!อตวั - ชื!อสกุล (ถา้ม)ี อยา่งละ 2 ฉบบั
     2.5 การเปลี!ยนชื!อตวั - ชื!อสกุล ตอ้งนําหลกัฐาน สด.9 ไปเปลี!ยนชื!อตวัชื!อสกุลใหถ้กูตอ้งเรยีบรอ้ยจงึจะทาํการผอ่นผนัฯ ได ้
     2.6 สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง และใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีนภาคปจัจบุนั ซึ!งแสดงวา่   
   นกัศกึษายงัลงทะเบยีนเรยีนอยู ่2 ฉบบั
     2.7 สาํเนาหมายเรยีกเขา้รบัราชการทหาร จาํนวน 2 ฉบบั 
     2.8 สาํเนาทะเบยีนบา้น จาํนวน 2 ฉบบั
     2.9 หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัศกึษาของสถานศกึษา จาํนวน 2 ฉบบั (เฉพาะผูท้ี!มภีมูลิาํเนาทหารอยูใ่นกรงุเทพฯ)
     2.10 สาํเนาบตัรประชาชน 2 ฉบบั
  นกัศกึษายื!นหลกัฐานขอผอ่นผนัรบัราชการทหารไดท้ี! งานนกัศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศกึษา อาคารกจิกรรมนกัศกึษา
ชั "น 2 (ราม 1) เริ!มรบัหลกัฐานตั "งแต่เดอืน ธนัวาคม 2561 หมดเขตการรบัผอ่นผนัฯ ในวนัที! 12 กุมภาพนัธ ์2562    
  นกัศกึษาที!ขอทาํการผอ่นผนัการรบัราชการทหารกองประจาํการเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญับตัริาชการทหาร   
พ.ศ. 2549 ทกุประการ คอื ตอ้งรบัหมายเรยีกเขา้รบัราชการทหารและไปแสดงตวัในวนัตรวจเลอืกเขา้รบัราชการทหาร ณ ภมูลิาํเนา
ทหาร ตาม วนั เวลา และสถานที!ที!ไดร้ะบุไวใ้นหมายเรยีกฯ มฉิะนั "นจะมคีวามผดิตามกฎหมาย 
  ในระหวา่งที!ขอทาํการผอ่นผนัฯ นกัศกึษาจะตอ้งสง่ผลการสอบภาคละ 9 หน่วยกติ ของภาค 1 และภาค 2 ของทกุปีการศกึษา 
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เพื!อมารกัษาสทิธิ " มฉิะนั #นจะถกูถอนสทิธิ "การผอ่นผนัฯ นกัศกึษาที!ตอ้งการจะขอผอ่นผนัการเขา้รบัราชการ ตดิต่อสอบถาม รายละเอยีดไดท้ี!  
สาขาวทิยบรกิาร ฯ หรอืงานนกัศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศกึษา โทร. 0-2310-8075 หรอืทาง www.rotcs.ru.ac.th,www.facebook.com/rotcsru

การบริการสาํหรบันักศึกษาที!จะขอรบัทนุการศึกษาและขอกู้ยืมเงินเพื!อการศึกษา (กยศ.)
  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง โดยงานแนะแนวจดัหางานและทนุการศกึษา ไดด้าํเนินการจดัสรรทนุการศกึษา ใหแ้ก่นกัศกึษาที!เรยีนดี
มคีวามประพฤตดิแีต่ขาดแคลนทนุทรพัย ์เพื!อสนบัสนุนใหน้กัศกึษาไดม้โีอกาสทางการศกึษามากขึ#นโดยแต่ละปีมทีนุการศกึษาประมาณ 
1,000 กวา่ทนุ โดยแบง่เป็นทนุภายในและทนุภายนอก ดงันี#
 1. ทนุการศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง
  1.1 ประเภทเรยีนด ีนกัศกึษาที!มหีน่วยกติสะสมของระดบัชั #น G/A  ในทกุภาคการศกึษาปกตริวมแลว้ไมน้่อยกวา่ 
            18 หน่วยกติ (ไมร่วมภาคฤดรูอ้น) ทนุละ 6,000 บาท
      1.2 ประเภทสง่เสรมิการศกึษา  นกัศกึษาที!มหีน่วยกติเฉลี!ยไมน้่อยกวา่ปีละ 18 หน่วยกติ(รวมภาคฤดรูอ้น) ทนุละ 5,000 บาท 
      1.3 ประเภทกจิกรรม  นกัศกึษาที!ทาํกจิกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสรา้งชื!อเสยีงใหม้หาวทิยาลยั และมหีน่วยกติ
   ไมน้่อยกวา่ปีละ  18  หน่วยกติ (รวมภาคฤดรูอ้น) ทนุละ  3,000 บาท
  1.4 ทนุผูป้ระสบภยัพบิตั ิ (อุทกภยั,  อคัคภียั,  วาตภยั)   เป็นนโยบายของมหาวทิยาลยัที!จะบรรเทาความเดอืดรอ้นของ
   นกัศกึษาที!ประสบภยั โดยยกเวน้คา่หน่วยกติ คา่ธรรมเนียมการศกึษา  คา่บาํรงุการศกึษา จาํนวน 2 ภาคเรยีนปกต ิ  
  ผูป้ระสงคจ์ะขอรบัทนุการศกึษา  ใหย้ื!นแสดงความจาํนงขอรบัทนุไดท้ี!สาขาวทิยบรกิารฯ  ที!นกัศกึษาสมคัร
 2.  กองทนุเงินให้กู้ยืมเพื!อการศึกษา. (กยศ.)  นกัศกึษาสมคัรใหมป่ระจาํภาคเรยีนที! 1 ที!ประสงคจ์ะขอกูย้มืเงนิกองทนุ ฯ  
  กยศ. (ผูกู้ร้ายเก่าต่อเนื!องยา้ยสถานศกึษา/ผูกู้ร้ายใหม)่ โดยบนัทกึแบบคาํขอกูใ้นระบบ e - studentloan ที! เวบ็ไซต ์กยศ. 
  www.studentloan.or.th และตดิต่อเจา้หน้าที!ผูด้แูลเรื!องการขอกูย้มืเงนิกองทนุฯ  กยศ. ณ สาขาวทิยบรกิาร ฯ ที! 
  นกัศกึษาสมคัร ตามรายละเอยีดดงันี#
  1. คณุสมบติั
   1.1 เป็นนกัศกึษาสมคัรใหมส่ว่นภมูภิาค ภาคเรยีนที! 1 ประจาํปีการศกึษา และไมเ่ป็นนกัศกึษา Pre - Degree
       1.2 เป็นผูข้าดแคลนทนุทรพัย ์คอื ครอบครวั (บดิา มารดา/ผูป้กครอง คูส่มรส) และนกัศกึษาผูข้อกูย้มืเงนิม ี
    รายไดร้วมกนัไมเ่กนิปีละ 200,000 บาท
       1.3 ไมเ่ป็นผูเ้คยสาํเรจ็การศกึษาระดบัชั #นปรญิญาตรใีนสาขาใด ๆ มาก่อน
       1.4 ไมท่าํงานประจาํในระหวา่งการศกึษา
       1.5 ไมเ่ป็นบุคคลลม้ละลาย
       1.6 ไมเ่ป็นหรอืเคยเป็นผูไ้ดร้บัโทษจาํคกุ  โดยคาํพพิากษาถงึที!สดุใหจ้าํคกุเวน้แต่เป็นโทษสาํหรบัความผดิที!ได้
    กระทาํโดยประมาท หรอืความผดิลหโุทษ
       1.7  เป็นผูศ้กึษาเตม็เวลาตามหลกัสตูรมหาวทิยาลยัรามคาํแหง
       1.8  หากไดร้บัทนุคา่เลา่เรยีนจากหน่วยงานอื!น หรอืสถาบนัต่างๆ ยงัมสีทิธิ "ขอกูย้มืเงนิสาํหรบัคา่ใชจ้า่ยอื!น ๆ ได้
       1.9  หากดาํเนินการกูย้มืที!สถาบนัอื!นแลว้จะไมม่สีทิธิ "กูย้มืฯ ที!มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
       1.10 มสีญัชาตไิทย
  2. วิธีการขอกู้ยืมเงิน
       2.1 ตดิต่อขอรบัแบบแสดงความจาํนงขอกูย้มื ฯ ชว่งรบัสมคัรนกัศกึษาใหม ่ ณ สาขาวทิยบรกิาร ฯ  ที!นกัศกึษาสมคัร
       2.2 ผูกู้จ้ะตอ้งยื!นแบบคาํขอกูเ้งนิตามวนั เวลา ที!มหาวทิยาลยักาํหนด
      3. หลกัฐานประกอบคาํขอ
       3.1 สาํเนาสญัญาฉบบัเดมิ (กรณเีคยกูย้มืฯ)
       3.2 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน
       3.3  ใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีนภาคเรยีนที! 1
   การบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และบริการจดัหางาน 
   บรกิารขอ้มลูดา้นการศกึษาและใหค้าํปรกึษาแก่นกัศกึาาในดา้นต่างๆ เชน่ ดา้นการศกึษา /สว่นตวัและสงัคม บรกิารแนะแนว
อาชพี เป็นตน้ นกัศกึษาที!สนใจสามารถขอรบับรกิารใหค้าํปรกึษา ผา่นสื!อออนไลน์ไดท้ี! www.facebook.com/guidanceru
   บรกิารขอ้มลูขา่วสารตาํแหน่งงานวา่ง ทั #งสว่นภาครฐัและภาคเอกชน พรอ้มฝากประวตักิารสมคัรงาน ผา่นสื!อออนไลน์ไดท้ี! 
www.rujob.ru.ac.th
  *** แหลง่ขอ้มลูเพิ!มเตมิ  เวบ็ไซตง์านแนะแนวจดัหางานและทนุการศึกษา  www.ru.ac.th/scholarship และ    
Facebook “กองทนุการศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง” โทร. 0-2310-8080 หรือทางเวบ็ไซต ์กยศ.  www.studentloan.or.th



114     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561

 

 
 

 

 

. . 2560 

 

               
   

         ( )  ( )     

     . .    

 2/2560    22  2560   

            “   

. . 2560” 

         2560        

     

 .       . .  

 .      (  )       

. .        

 3.      (  )   

. .  

 .      (  )   

. .  

 3.5         

 . . 2540  

      

 

      

                       “ ”     

                       “ ”     

       

    .     ( ) 

  

 .       

  ( )     

 



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     115

2 
 
 

 
             .     

      
( )     
         .           

       
         

  ( )     
         .                             
      
                
 .       

 
 .    
 .        

 
 .                                  
       
                      .       

 
         

  
 .     

  
          .       

 
 .      

       
 

 . .    
 ( )      

       
 ( )      

     
  .    .    .  

    
      

  2   



116     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561

3 
 
 

 
 ( )      2   
 ( )        
 ( )             

        1.5               
 ( )         
 ( )   ( )    

              2     
                                   ( )      (

)   2   3   4   5      4   
 ( )     (

)    5    
                             . .    
 ( )     

       
 ( )     

     
   .    .    .  

    
      

     
 ( )         
 ( )           
 ( )         

        1.5                
 ( )         
 ( )   ( )   

                 
 ( )    (

)   2   3   4   5      3   
 ( )      (

)    5                                         
 . .    
 ( )   

       
 ( )      

     



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     117

4 
 
 

 
  .   .   .    

    
      

  2   
 (3)          
 ( )                          
 ( )            

        1.5            2   
 (6)         
 ( )   ( )    

                 
 ( )        (

)                     
 ( )      (

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

    
   

 
        

   
 .     

       
    

                               
 .            

        
            

   
   

 .       
 

      
      

 



118     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561

5 
 
 
 

  
  

   
     

  
     
 .     

 
                     .     

    
         

 .    
 

 .   
 C    .     

 
 .     

    
 .   

   
 .    

 
       .8  

 
 .9          

    
 . 0      
       

   
      

        
          

    
         
       

     



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     119

6 
 
 

 
          

     
           

   8.6 
  

      
  
   G  A  

 P  C+   
     

      
   

          
  

 .    .     
      

      
          

   
   

 .    .   
    

 
 .    

  
 

     
                          (Student code)        

BEFAXXXXXC 
  BE     . ......FA     01, 02, 03........99   X 

   0, 1, 2, 3,.......9    C    

 (check digit)  
  

      
                                                           FAMJ 
  FA      MJ    

    



120     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561

7 
 
 
 

     
 .     

  
     

 .     
      

        
 .         

       
   

      
 .          

           
  

   
      

 
 .        

    
   

     
           

                  
           

         
   

                    
  

   
 

          
  

       
 



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     121

8 
 
 
 

     
 .     (Semester system)  

        (First semester)     
(Second semester)  (Summer session)            
(         )        (     

  ) 
   
 15.2    1 

 
   

 
 

    
 

 15.3     2     
  

 D    6 
 

 .4    (Interdisciplinary 
system)    

         
 .5       
(Course)      (Semester credit)  

     
 .6      

 
 .7     
 .7.     

        
 .7.          

                       
            

                         .8        
      

 
   

 



122     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561

9 
 
 
 

 .9   
 .10         
                                    .10.    ( )   
  “ ”   (Freshman  course) 
  “ ”   (Sophomore course) 
  “ ”   (Junior  course) 
  “ ”  “ ”   (Senior course) 
 .10.    ( )   
 .10.     ( )  

         
  (Two-semester course)   “ ”  “ ” 

    , , ,.....     
 .11    

       
 

       . 2      
       

     
       . 3     

 
           . 4     
 . 4.                    

   
 . 4.      -         

   
 . 4.      -           

    
 . 4.     6 - 139                 

   
 15.14.5    140 - 173   

 5 
 15.14.6    173     

 6 



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     123

10 
 
 
 

     
 .     

       
 

 .    
     

 .       
 .   

 .     (Grade Point Average : 
GPA)            
 .     (Cumulative Grade Point Average : 
CGPA) 
 . .   

       
                              

      GPA = (NA x )+(NB+ x .  )+(NB x )+(NC+ x . )+(NC x )+(ND+ x .  )+(ND x ) 
          
             NA      A 
   NB+       B+ 

   NB       B 
   NC+       C+ 
   NC       C 
   ND+       D+ 
   ND      D 
 . .        3  

 5   
 . .   

 C   
    

 
 . .     

.    
 16.5.5   

      
 Regrade 

 
 



124     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561

11 
 
 
 

 16.5.6      Pre-Degree  
       

 C   Regrade  
 .    (Transcript)  

   (A, B+, B, C+, C, D+,D)  (S)  
  (Check grade) 

  (A, B+, B, C+, C, D+, D)   (F)  (S) 
 (U)  

   
  

  
  Non-immigrant    

 9   
 .      

                        
          A      .                   Excellent 
          B+    .                   Very Good           
          B    .                   Good 
          C+    .                  Fairly Good         
          C    .                   Fair 
          D+    .                   Poor 
          D    .                  Very Poor 
          F    .                  /     Failure/Absence           

     
           
          S                    Satisfactory 
          U                     Unsatisfactory 
          W                     Withdrawal 
          X                       No report 
 .    A, B+, B, C+, C, D+, D, F, S, U, W  X   
 . .       

    F   
 . .2   S  U        

 
 . .3   W       

   
 



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     125

12 
 
 
 

 . .4   X       
  

  .         
      

    
  . .          

     
       

      
        

     
      

  . .      
  

 
  . .    

      
 .   

    
 

     
 .       

 
 . .   

        
 

 . .      
   

 .     
    

     
 

 .     
   F   

 .    
   

 



126     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561

13 
 
 
 

     
             

      
     
                  .     

  
 .     

  1   
 .     

 
         

   
 .     

   
            .     

   
 

             .    
   

 
 

  .    .    .  
   

     
 .        

  
  

    
      

            
   

   
  

  
   

 



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     127

14 
 
 

 
  .   

             
       

   
   

   
   

      
 

 .     
    

  
  

 . .    
 .      

 . .    
 .                                       

 . .     
 .                                    

     
 1    

 
 . .                 

    
   

  . .         
  . .       

  
     

                                                          
 .    

   
     
 .        

   1   2   
 
 



128     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     129

 

 
 

    

  

. . 2560 
 

 
  

     

  18 (2)  (12)    

. . 2541   2/2560  22    2560  

 

  1   “  

     

. . 2560” 

  2   1  2560   

  3   

       (1)    

    . . 2548 

       (2)    

   (  3)   

. . 2556 

            

 

      

                        “ ”     

                        “ ”     

      “ ”     

      “ ”     

 

  5     

(1)   900  

(2)   700  

 

 



130     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561

2 
 
 
(3)   

( )    100  
( )      
         

    100  
(4)       100  
(5)   

( )   (Check Grade)   40  
( )      50  

-   50  
( )   

      50  
 -    50  

( )      100  
-   50  

( )   
     100  

-   50  
(6)   

( )      50   
( )    
     100  
  -   20  
  -   50  

(7)       
     1,000  
(8)      100  
(9)      10  
(10)    200  
       
   500  
(11)    500  
(12)    1,000  
(13)      200   
(14)   
    
    ( )  
           



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     131

3 
 
 

 6      50  

 7   

(1)      600  

(2)      400  

 8      60  

 9      100  

 10   

        (1)          

                

                 50  

        (2)   

            

           100  

        (3)   

          . . 2546   

                    

             100  

        (4)   500  

 11   

           150  

        2 

 

  

 12   

 150  

 13   

    150       

 14     

 19    . . 2560 

 

 15   

   

  . . 2548    

 

 



132     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     133

ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาตรี

พ.ศ. 2546
_____________________

  โดยที!เป็นการสมควรแกไ้ขเพิ!มเตมิขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีนรู้
ในการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2542 ใหค้รอบคลุมถงึประเดน็ต่างๆ ที!เกี!ยวกบัคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธขิอเทยีบโอน 
ผลการเรยีน และหลกัเกณฑก์ารเทยีบวชิาเรยีนและโอนหน่วยกติระหวา่งการศกึษาในระบบ และหลกัเกณฑก์าร
เทยีบโอนความรู ้และการใหห้น่วยกติจากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษาตามอธัยาศยัเขา้สูก่ารศกึษา ใน
ระบบตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542
  อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 18 (2) (3) และ (12) มาตรา 48 และมาตรา 49 แหง่พระราชบญัญตั ิ
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง จงึตราขอับงัคบัไวด้งัต่อไปนี"
  ขอ้ 1  ขอ้บงัคบันี"เรยีกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบั 
ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2546”
  ขอ้ 2  ใหใ้ชข้อ้บงัคบันี"ตั "งแต่ภาคเรยีนที! 1 ปีการศกึษา 2546 เป็นตน้ไป
  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีนรู ้ในการศกึษา
ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2542” และใหใ้ชข้อ้บงัคบันี"แทน
  ขอ้ 4  ในขอ้บงัคบันี"
    “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัรามคาํแหงและใหห้มายรวมถงึสาขาวทิยบรกิาร
เฉลมิพระเกยีรตทิกุแหง่
    “อธกิารบด”ี หมายความวา่ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง
    “คณะกรรมการ” หมายความวา่ คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรทีี!มหาวทิยาลยั 
แต่งตั "งใหป้ฏบิตัหิน้าที!ตามขอ้บงัคบั
    “การเทยีบโอนผลการเรยีน” หมายความวา่ การเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษาในระบบ การศกึษา
นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั
    การศกึษาในระบบ” หมายความวา่ การศกึษาที!กาํหนดจดุมุง่หมายวธิกีารศกึษา หลกัสตูร ระยะเวลาของ
การศกึษา การวดัและประเมนิผล ซึ!งเป็นเงื!อนไขของการสาํเรจ็การศกึษาที!แน่นอน
    “การศกึษานอกระบบ” หมายความวา่ การศกึษาที!มคีวามยดืหยุน่ในการกาํหนดจดุมุง่หมาย รปูแบบ 
วธิกีารจดัการศกึษา ระยะเวลาของการศกึษา การวดัและประเมนิผล ซึ!งเป็นเงื!อนไขสาํคญัของการสาํเรจ็ การศกึษา 
โดยเนื"อหาและหลกัสตูรจะตอ้งมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหา และความตอ้งการของบุคคล แต่ละกลุม่
    “การศกึษาตามอธัยาศยั” หมายความวา่ การศกึษาที!ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองตามความสนใจ 
ศกัยภาพ ความพรอ้มและโอกาส โดยศกึษาจากบุคคล ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดลอ้ม สื!อหรอืแหลง่ความรูอ้ื!นๆ
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  ขอ้ 5  ใหม้คีณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาตร ีแต่งตั !งโดยอธกิารบด ีทาํหน้าที"เกี"ยวกบั 
การเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรตีามที"กาํหนด ในขอ้บงัคบันี! ประกอบดว้ยอธกิารบด ีเป็นประธานกรรมการ 
รองอธกิารบดฝีา่ยนวตักรรมการศกึษาและรองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการและวจิยั เป็นรองประธานกรรมการ คณบด ี
หรอืผูแ้ทน เป็นกรรมการ และบุคคลที"ปฏบิตัหิน้าที"งานเทยีบโอนทกุคณะเป็นกรรมการ ใหผู้อ้าํนวยการกองบรกิาร 
การศกึษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจใหม้ผีูช้ว่ยเลขานุการ ไมเ่กนิ 2 คน ทั !งนี! ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะ    
ที"นกัศกึษาขอเทยีบโอนพจิารณาคาํรอ้งขอรบัการเทยีบโอน และนําเสนอคณะกรรมการที"มหาวทิยาลยัแต่งตั !งพจิารณา  
ใหค้วามเหน็ชอบ
  ขอ้ 6  คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธขิอเทยีบโอนผลการเรยีน
    6.1 เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ที"ศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา วชิาใด
วชิาหนึ"งที"เปิดสอนในหลกัสตูรภาคปกติ
    6.2 เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ที"ศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา วชิใด
วชิาหนึ"งที"เปิดสอน ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตทิกุแหง่
    6.3 เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ที"ศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา วชิใด
วชิาหนึ"งที"เปิดสอนในหลกัสตูรภาคพเิศษ
    6.4 เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ที"ศกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา วชิใด
วชิาหนึ"งที"เปิดสอนตามโครงการพเิศษในต่างประเทศทกุแหง่
  ขอ้ 7  หลกัเกณฑก์ารเทยีบวชิาเรยีน และโอนหน่วยกติระหวา่งการศกึษาในระบบระดบัปรญิญาตรี
    7.1 เป็นรายวชิา หรอืกลุม่รายวชิาในหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาหรอืเทยีบเทา่ที"หน่วยงานของรฐั 
ที"มอีาํนาจตามกฎหมายรบัรอง
    7.2 เป็นรายวชิา หรอืกลุม่รายวชิาที"มเีนื!อหาสาระครอบคลุมไมน้่อยกวา่สามในสี"ของรายวชิา ที"ขอเทยีบ
    7.3 เป็นรายวชิา หรอิกลุม่รายวชิาที"สอบไลไ่ดไ้มต่ํ"ากวา่ระดบัคะแนนตวัอกัษร C หรอืแตม้ระดบั คะแนน 
2.00 หรอืเทยีบเทา่
    7.4 นกัศกึษาจะเทยีบรายวชิาเรยีนและโอนหน่วยกติไดไ้มเ่กนิ สามในสี"ของจาํนวนหน่วยกติรวม 
ของหลกัสตูรที"รบัโอน
    7.5 รายวชิา หรอืกลุม่รายวชิาที"เทยีบโอนจากต่างสถาบนัอุดมศกึษา จะไมนํ่ามาคาํนวณแตม้
ระดบัคะแนนเฉลี"ยสะสม
    7.6 นกัศกึษาที"ใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ จะตอ้งใชเ้วลาศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง อยา่งน้อย
หนึ"งปีการศกึษา
    7.7 วธิกีารเทยีบวชิาเรยีนและเทยีบโอนหน่วยกติ ใหด้าํเนินการตามที"คณะกรรมการกาํหนด และใหเ้ป็น
ประกาศมหาวทิยาลยั
  ขอ้ 8  หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนความรู ้และการใหห้น่วยกติจากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษา 
ตามอธัยาศยัเขา้สูก่ารศกึษาในระบบ
    8.1 การเทยีบความรู ้จะเทยีบเป็นรายวชิา หรอืกลุม่รายวชิาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีที"เปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง
    8.2 วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษาตามอธัยาศยั เพื"อการ
เทยีบโอนความรูใ้นแต่ละรายวชิา หรอืกลุม่รายวชิาและเกณฑก์ารตดัสนิการประเมนิในแต่ละวธิใีหด้าํเนินการ ตามที"
คณะกรรมการกาํหนด และใหเ้ป็นประกาศมหาวทิยาลยั
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2522

 โดยทเีหน็เป็นการสมควรแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยวนิยันกัศกึษา
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 (1) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2514 สภามหาวทิยาลยัจงึตรา  ขอ้บงัคบัไว ้
 ดงัต่อไปนี
 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันีเรยีกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยวนิยันักศกึษา พ.ศ. 2522”
 ขอ้ 2. ใหใ้ชข้อ้บงัคบันีตงัแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป
 ขอ้ 3. ใหย้กเลกิ
  (1) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยวนิยันกัศกึษา พ.ศ. 2514
  (2) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยวนิยันกัศกึษา (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2515
  (3) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยวนิยันกัศกึษา (ฉบบัท ี3) พ.ศ. 2516
   ใหใ้ชข้อ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยวนิัยนกัศกึษา พ.ศ. 2522 นีแทน
 ขอ้ 4. นักศกึษาทุกคน เมอืเขา้มาในบรเิวณมหาวทิยาลยัตอ้งแต่งกายสภุาพเรยีบรอ้ย ตามระเบยีบทมีหาวทิยาลยักําหนด
 ขอ้ 5. นักศกึษาทุกคนตอ้งรกัษาความสามคัครีะหวา่งกนั และตอ้งรกัษาไวซ้งึความสงบเรยีบรอ้ยและเกยีรตขิองมหาวทิยาลยั
 ขอ้ 6. นกัศกึษาทุกคนตอ้งประพฤตตินเป็นสภุาพชน ไมป่ระพฤตใินสงิทอีาจนํามาซงึความเสยีหายแก่มหาวทิยาลยัทงัภายใน และ 
ภายนอกมหาวทิยาลยั
 ขอ้ 7. นักศกึษาตอ้งปฏบิตัติามคาํสงัหรอืคาํตกัเตอืนโดยชอบของผูม้อีาํนาจหน้าที
 ขอ้ 8. ในขณะทมีกีารสอน หา้มสบูบุหร ีหา้มสง่เสยีงรบกวน หรอืแสดงกริยิาวาจาไมส่มควร ผูใ้ดฝา่ฝืนผูส้อนมอีาํนาจสงัให ้ผูน้นัออก 
จากหอ้งเรยีนได้
 ขอ้ 9. นักศกึษาทุกคนตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศและคาํสงัของมหาวทิยาลยัทกุประการอยา่งเคร่งครดั และ แสดง
มารยาทอนัดต่ีออาจารยผ์ูส้อนและเจา้หน้าทขีองมหาวทิยาลยั หากนกัศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืนไดช้อืวา่กระทําผดิวนิยั ศาสตราจารย ์รอง
ศาสตราจารย ์ผูช้่วยศาสตราจารย ์อาจารย ์อาจารยพ์เิศษ เลขานุการคณะ หรอืเจา้หน้าททีไีดร้บัมอบหมายมอีํานาจเรยีกตวัมาตกัเตอืน 
หรอืจะแจง้ใหค้ณบดตีกัเตอืนหรอืตําหนิโทษเป็นลายลกัษณ์อกัษรกไ็ด้
   ถา้การกระทาํผดิวนิยันนัเป็นความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง ใหค้ณบดนํีาเสนออธกิารบด ีโดยความเหน็ชอบของคณะ กรรมการที
ปรกึษาของสภามหาวทิยาลยั ซงึมอีาํนาจกระทาํการอย่างหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี
  1. ใหง้ดตรวจกระดาษคาํตอบบางกระบวนวชิาหรอืทุกกระบวนวชิา และในการลงทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็นสอบตกในภาค การ
ศกึษาทถีกูลงโทษนนั และอาจหา้มลงทะเบยีนต่อไปอกี 2 ภาคการศกึษา ซงึอาจจะเป็นภาคการศกึษาปกตหิรอืภาคฤดรูอ้นกไ็ด้
   ถา้เป็นการกระทําผดิซาํกบักรณีความผดิทไีดถ้กูลงโทษมาแลว้ ใหล้งโทษในขนัทหีนกักวา่เดมิตามทเีหน็สมควร
  2. สงัลบชอืออกจากทะเบยีนนกัศกึษาแลว้รายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ
 ขอ้ 10. นักศกึษาทถีูกลงโทษทางวนิยัอาจยนืคาํอุทธรณ์การลงโทษนนัต่ออธกิารบดกีไ็ด ้เมอือธกิารบดไีดร้บัคาํรอ้งอุทธรณ์แลว้ ให้
เสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณา สภามหาวทิยาลยัอาจสงัใหเ้ปลยีนแปลงแกไ้ขยนืตามคาํสงัเดมิ หรอืยกเลกิคาํสงันนัเสยีกไ็ด้
 ขอ้ 11. นกัศกึษาผูใ้ดถกูลบชอืออกจากทะเบยีนนกัศกึษาประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาอกีใหย้นืคาํรอ้งเป็นหนงัสอืตอ่ คณบดแีหง่
คณะซงึผูร้อ้งถกูลงโทษ โดยมหีนงัสอืรบัรองของบดิามารดา หรอืผูป้กครองและผูอ้นืซงึมหาวทิยาลยัเชอืถอืไดอ้กี 1 คน รวมเป็น 2 คน วา่
ตงัแตถู่กลบชอืจนถงึขณะยนืคาํรอ้ง ผูถ้กูลบชอืไดป้ระพฤตตินเรยีบรอ้ยตลอดมา และรบัรองวา่จะสอดสอ่งดแูลใหผู้ถ้กูลบชอื ประพฤตติน  
อยูใ่นระเบยีบและวนิยัของมหาวทิยาลยัอยา่งเคร่องครดัต่อไป เมอือธกิารบดเีหน็สมควรกใ็หเ้สนอสภามหาวทิยาลยัเพอืพจิารณา
   กรณียนืคาํรอ้งขอเขา้เป็นนกัศกึษาตามขอ้นี จะกระทาํไดต่้อเมอืพน้กาํหนดเวลาไมน้่อยกวา่สองปีนบัแต่วนัทมีหาวทิยาลยั สงั   
ใหล้บชอืออกจากทะเบยีนนกัศกึษา ถา้คราวแรกสภามหาวทิยาลยัไม่ใหร้บัเขา้เป็นนกัศกึษา นกัศกึษาผูถ้กูลบชืออาจยืนคาํร้องขอเข้า
เป็น นกัศกึษาอกีครงัหนึง เมอืพน้กําหนดเวลาไม่น้อยกวา่หนึงปีนบัแต่วนัลงมตขิองสภามหาวทิยาลยัในการยนืคราวแรก ถา้สภา
มหาวทิยาลยั มมีตไิมใ่หร้บัอกีเป็นครงัทสีอง ใหถ้อืวา่มหาวทิยาลยัไมพ่งึปรารถนาทจีะรบัผูร้อ้งเขา้เป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยันอีกีต่อไป
 ขอ้ 12. ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการตามขอ้บงัคบันี           
      ประกาศ ณ วนัท ี15 มถุินายน 2522               

                     (ศาสตราจารยป์ระภาศน์ อวยชยั) 

                      นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง
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ประกาศมหาวิทยาลยัรามคาํแหง
เรื!อง การอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาในระดบัปริญญาตรี

_____________________

   ดว้ยมหาวทิยาลยัรามคาํแหง มนีโยบายขยายโอกาสทางการศกึษาแก่ชมุชนต่างๆ อยา่งกวา้งขวางและทั !วถงึ 
ยิ!งขึ"น เพื!อเป็นการสนองตอบปรชัญาการศกึษาการเรยีนรูต้ลอดชวีติตลอดการเรยีนรูสู้ส่งัคม จงึอนุญาตใหพ้ระภกิษุ 
สามเณรเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูรปกตไิดท้กุคณะทั "งสว่นกลางและสว่นภมูภิาค 
สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตทิี!มหาวทิยาลยัมกีารเปิดรบัสมคัรโดยเหน็ควรใหย้กเลกิประกาศมหาวทิยาลยั
รามคาํแหง เรื!อง ไมอ่นุญาตใหพ้ระภกิษุสามเณรสมคัรเขา้ศกึษา ลงทะเบยีนเรยีนและเขา้สอบไล ่เมื!อวนัที! 23 กนัยายน 
2542 และ กาํหนดแนวปฏบิตัต่ิางๆ ดงันี"
   1. ใหส้ ั !งซื"อใบสมคัรประเภทสมคัรทางไปรษณยีท์ั "งระบบสมคัรสอบสว่นกลาง และสอบสว่นภมูภิาค โดย 
ระบุมมุซองวา่ “ชดุสมคัรสาํหรบัพระภกิษุสามเณร” ซึ!งรายละเอยีดและกาํหนดเวลาตามประกาศมหาวทิยาลยัเรื!อง
การ รบัสมคัรนกัศกึษาใหมท่ั "งระบบสว่นกลางและสว่นภมูภิาค
   2. การสมคัรและการลงทะเบยีนเรยีนใหย้ื!นทางไปรษณยีเ์ทา่นั "น ตามวธิกีาร ขั "นตอน และเวลาที!กาํหนด
ตาม ปฏทินิการศกึษา
   3. การเรยีนไมอ่นุญาตใหเ้ขา้รบัฟงัคาํบรรยายในหอ้งเรยีนปะปนกบัคฤหสัถ ์ชาย - หญงิ แต่มหาวทิยาลยั  
จะ อาํนวยความสะดวกโดยใชส้ื!อต่างๆ ที!มหาวทิยาลยัมบีรกิารจดัการเรยีนการสอน
   4.  ไมเ่สนอชื!อใหเ้ขา้พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร เวน้แต่ไดล้าสกิขาบทจากการเป็นบรรพชติก่อน วนัซอ้ม  
รบัปรญิญาบตัร

   ทั "งนี" ใหถ้อืเป็นแนวปฏบิตันิบัตั "งแต่วนัที!ประกาศ เป็นตน้ไป

   จงึประกาศใหท้ราบทั !วกนั

      ประกาศ ณ วนัที! 24 มนีาคม พ.ศ. 2551

         
   
                   ( รองศาสตราจารยค์มิ   ไชยแสนสขุ )
                      อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง
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ประกาศมหาวิทยาลยัรามคาํแหง
เรื!อง  การใช้บตัรประจาํตวันักศึกษา

   เพื!อเป็นการป้องกนัการกระทาํทจุรติของนกัศกึษา  ดว้ยวธิกีารใชบ้ตัรประจาํตวันกัศกึษาปลอม  อนัเป็น
เหตุใหเ้กดิความเสยีหายต่อราชการ มหาวทิยาลยัจงึเหน็ควรใหใ้ชบ้ตัรประจาํตวันกัศกึษาควบคูก่บับตัรประจาํตวั
ประชาชนหรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ  ซึ!งทางราชการออกให ้ในทกุครั "งที!เขา้สอบหรอืขอรบัเงนิคนืจากทาง
มหาวทิยาลยั

   จงึประกาศใหท้ราบทั !วกนั

     ประกาศ  ณ  วนัที!  3  มนีาคม  พ.ศ. 2540

            (รองศาสตราจารยร์งัสรรค ์ แสงสขุ)
                                                                               อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง



152     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     153



154     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     155

 

 

 

                                                                                                                                                   

 

    

 

 

  . .   (  ) . .  

   

 .  

  .  .     

 .  

 

 .   

 

  

 .  (   

      ) 

  

 .  

    

  

         .   

  

  

 .   

  

 

 

 

 



156     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     157

 

 

 

 

 

     

 

 

        

  ( . , . , . , . )   ( . , . , . ) 

  . .    

  

               .    

 

 

               .    

  

  

  KLB    

               .   

  

  ( )     

  

       

                      

   

   

 

 

 



158     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     159

 

 

 

 
 

 

   

 

  

             . .  

    

   . .      ( )   

   

 

     

    .    

    

    .    

    

     

    .    .     

    .     .   ( )  

   

               

    .  

  (ONE STOP SERVICES)    (KLB)      

     . .    

     . .    

   .   

  

      . .    

   .   

   .       

 -   

   http://regis.ru.ac.th   



160     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     161



162     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     163



164     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     165



166     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561     167



168     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2561

คาํสงัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง
ที   1675/2538

เรือง  ข้อปฏิบติัในการสอบไล่  ณ  ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค

   เพอืใหก้ารควบคมุการสอบไลข่องมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ณ ศนูยส์อบสว่นภมูภิาคดาํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  จงึกาํหนด   

ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่ สาํหรบันกัศกึษา กรรมการควบคุมการสอบ และหวัหน้าตกึสอบ ดงันี

   1. ข้อปฏิบติัสาํหรบันักศึกษาผูเ้ข้าสอบ

    1.1 แต่งกายสภุาพเรยีบรอ้ยไมส่วมรองเทา้แตะเขา้หอ้งสอบ นกัศกึษาชายตอ้งสอดชายเสอืไวใ้นกางเกงนกัศกึษาหญงิ 

ตอ้งสวมกระโปรง หา้มสวมกางเกง

    1.2 ตรวจสอบวนั เวลา สถานทสีอบใหถ้กูตอ้ง และตอ้งเขา้สอบใหต้รงตามวนั เวลา สถานทสีอบทมีหาวทิยาลยักาํหนดไว้

   ก่อนเข้าห้องสอบให้ตรวจดแูถวและทีนังสอบตามรหสัประจาํตวันักศึกษาทีติดประกาศไว้หน้าห้องสอบ

    1.3 ตอ้งแสดงหลกัฐานบตัรประจําตวันักศกึษา  และบตัรประจาํตวัประชาชน  หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการหรอื

บตัรประจาํตวัซงึทางราชการออกให ้ต่อกรรมการควบคุมการสอบทุกครงัทเีขา้สอบ นกัศกึษาผูใ้ดไมม่บีตัรประจาํตวั ใหไ้ปตดิต่อ

ผูป้ระสานงานการสอบก่อนเขา้สอบ เพอืขอสาํเนาหนงัสอืไปแสดงต่อกรรมการคุมการสอบเฉพาะกระบวนวชิาทเีขา้สอบ

     นักศกึษาผูใ้ดไมม่บีตัรประจาํตวันักศกึษา หรอืไมม่สีาํเนาหนงัสอืดงักล่าว และไม่มบีตัรประจาํตวัประชาชนหรอื

บตัรประจาํตวัขา้ราชการ  หรอืบตัรประจาํตวัซงึทางราชการออกให ้ แสดงต่อกรรมการคมุการสอบไมม่สีทิธเิขา้สอบ

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

     นักศกึษาตอ้งนําใบเสรจ็รบัเงนิมาเป็นหลกัฐานในการเขา้สอบทุกครงั กรณีใบเสรจ็รบัเงนิสญูหาย หรอืลมืนํามา

สามารถใชส้าํเนาใบเสรจ็ทมีหาวทิยาลยัออกให ้มาใชเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้สอบไล่ นอกจากนี ยงัสามารถนําตารางสอบไล่รายบุคคล

ทพีมิพต์ามแบบฟอรม์ของมหาวทิยาลยัมาใชเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้สอบไดด้ว้ย

    1.4  เขา้หอ้งสอบทนัททีมีสีญัญานอนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบและใหน้กัศกึษานงัสอบตามเกา้อทีมีรีหสันกัศกึษาของตนเอง

ตดิไว ้จะเปลยีนทนีงัสอบโดยพลการไมไ่ด้

     ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาทีเริมต้นคาบเวลาสอบ

    1.5 นักศกึษาทมีาถงึหอ้งสอบหลงัจากการสอบไลไ่ดเ้รมิตน้แลว้ไมเ่กนิ 5 นาท ีจะเขา้หอ้งสอบไดต้่อเมอืไดร้บัอนุญาต

จากหวัหน้าตกึสอบ

     ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 5 นาที จากเวลาทีเริมต้นคาบเวลาสอบ เว้นแต่ได้รบัอนุญาต

จากหวัหน้าตึกสอบ

    1.6 นักศกึษาตอ้งลงรายมอืชอืในบญัชรีายชอืกระบวนวชิาทเีขา้สอบใหถ้กูตอ้งตรงกบัชอืตนเอง

    1.7 หา้มนําตํารา เอกสร โน๊ตยอ่ หรอืสตูรต่าง ๆ ตดิตวัเขา้ไปในหอ้งสอบ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็นกรณีพเิศษจาก

มหาวทิยาลยั นกัศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืน นําตาํรา เอกสาร โน๊ตยอ่ หรอืสตูรตดิตวัเขา้ไปในทนีงัสอบ ถา้ตรวจพบถอืวา่มเีจตนาทุจรติในการสอบ  

เป็นความผดิชดัแจง้ จะถกูลงโทษทางวนิยันกัศกึษางดตรวจกระดาษคาํตอบทกุกระบวนวชิาทเีขา้สอบภาคการศกึษานนั ทางทะเบยีนเรยีน   

ใหถ้อืเป็นสอบตกและหา้มลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาถดัไปอกี 2 ภาคการศกึษาเป็นอยา่งน้อย 

    1.8 หา้มนําเครอืงคดิเลข กระดาษ เครอืงมอืสอืสารทุกชนิด หรอือุปกรณ์อนืทไีมจ่าํเป็นในการสอบตดิตวัเขา้หอ้งสอบ 

ถา้ตรวจพบจะถกูลงโทษวนิยั งดตรวจกระดาษคาํตอบกระบวนวชิานัน และในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็นสอบตก

    1.9 อนุญาตใหน้กัศกึษานําขอ้สอบอตันยัออกจากหอ้งสอบไดห้า้มนําขอ้สอบปรนยัหรอืปรนยัผสมอตันยัออกจากหอ้งสอบ

            นักศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืนนําขอ้สอบปรนยัหรอืปรนยัผสมอตันยัออกไปจากหอ้งสอบทงัหมด หรอืบางสว่น หรอืคดัลอก

ออกไปจะตอ้งถกูลงโทษทางวนิยังดตรวจกระดาษคาํตอบทุกกระบวนวชิาทเีขา้สอบภาคการศกึษานนั ทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็น สอบตก

    1.10 หา้มนกัศกึษานํากระดาษคาํตอบทกีรรมการควบคมุการสอบแจกใหอ้อกจากหอ้งสอบไมว่า่จะทาํคาํตอบหรอืไมท่าํ   

จะตอ้งสง่คนืกรรมการควบคุมการสอบ
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    1.11 หา้มนกัศกึษาตดิตอ่พดูจาปรกึษา หรอืทาํสญัญาณขณะทาํขอ้สอบและตอ้งระมดัระวงัไมใ่หน้กัศกึษาคนอนืมโีอกาส  

คดัลอกคาํตอบเมอืมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการสงิใดใหย้กมอืขนึสอบถาม หรอืขอจากกรรมการควบคุมการสอบ นกัศกึษาผูใ้ดยนิยอมให้

นกัศกึษาคนอนืคดัลอกคาํตอบ หรอืใหด้ถูอืวา่รว่มกนัทุจรติในการสอบจะตอ้งถกูลงโทษวนิยั  งดตรวจกระดาษคาํตอบทุกกระบวนวชิาที

เขา้สอบภาคการศกึษานนั  ในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็นสอบตก และหา้มลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาถดัไปอกี 2 ภาคการศกึษา  

เป็นอยา่งน้อย

    1.12 เมอืตอ้งการส่งกระดาษคาํตอบใหย้กมอืขนึ  กรรมการควบคุมการสอบจะไปเกบ็กระดาษคาํตอบ

    1.13 มหาวทิยาลยัจะใหส้ญัญาณกอ่นหมดเวลาสอบ 5 นาท ีซงึหวัหน้าตกึสอบจะประกาศเตอืนเพอืใหน้กัศกึษาตรวจทาน 

และเตรยีมสง่กระดาษคาํตอบ หลงัจากหมดเวลาสอบแลว้  หา้มเขยีนคาํตอบต่อไปอกี

    1.14 การสอบไลท่กุครงันกัศกึษาจะตอ้งใชก้ระดาษคาํตอบทมีหาวทิยาลยัจดัไวใ้หโ้ดยเฉพาะและเขยีนชอื นามสกุล 

รหสัประจาํตวัพรอ้มชอืกระบวนวชิาลงบนหวักระดาษคาํตอบสว่นกระดาษคาํถามใหเ้ขยีนชอื นามสกุล รหสัประจาํตวั ลงบนหวักระดาษ

คาํถามแผน่แรกเท่านนั

    1.15 นกัศกึษาทเีป็นเจา้หน้าทตีํารวจ นําอาวุธตดิตวัมาในหอ้งสอบ ใหนํ้าไปฝากไวท้กีรรมการควบคุมการสอบ

    1.16 นกัศกึษาผูใ้ดเคยถกูลงโทษฐานกระทาํผดิวนิยันกัศกึษา  เกยีวกบัการสอบไลม่าแลว้  และไดก้ระทาํผดิวนิยันกัศกึษา

เกยีวกบัการสอบไลอ่กีจะตอ้งพจิารณาเพมิโทษอกีสว่นหนึง ถา้ทจุรติในการสอบไล ่2 ครงัขนึไป  อาจ พจิารณาลงโทษวนิยันกัศกึษาโดยลบ  

ชอืออกจากทะเบยีนนกัศกึษา

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

                    3. ขอ้ปฏบิตัหิวัหน้าตกึสอบจากศูนยส์อบสว่นภมูภิาค..........

                      4.  ขอ้ปฏบิตัผิูป้ระสานงานศนูยส์อบสว่นภูมภิาคจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง......... )

      ทงันี ตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป

         สงั ณ วนัท ี29 กนัยายน 2538

 (รองศาตราจารยร์งัสรรค ์ แสงสุข)

 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง
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คาํสงัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง
ท ี1828/2546

เรอืง ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล ่(แกไ้ขเพมิเตมิ)
พ.ศ.2546

  เพอืใหก้ารควบคมุการสอบไลข่องมหาวทิยาลยัรามคาํแหงดาํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ยจงึเหน็ควรใหแ้กไ้ขขอ้

ปฏบิตัใินการสอบไลด่งันี

  1. ใหย้กเลกิคาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงเรอืงขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่ ดงัต่อไปนี

   1.1 คาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท ี684/2537 ลงวนัท ี12 พฤษภาคม 2537 เรอืง ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล ่ 

ขอ้ 1.10

   1.2 คาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท ี1675/2538 ลงวนัท ี29 กนัยายน 2538 เรอืง ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่   

ณ ศนูยส์อบ สว่นภมูภิาค 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 กุมถาพนัธ ์2544 เรอืง ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล ่

(แกไ้ขเพมิเตมิ) พ.ศ.2544 ทงัฉบบั

  2. ใหใ้ชข้อ้ปฏบิตัใินการสอบไล่และการสอบซ่อมของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง รวมถงึศนูยส์อบสว่นภูมภิาค

ดงัต่อไปนี

   (1) หา้มนกัศกึษานําโน้ตยอ่ เอกสาร หรอืสตูรต่างๆ ตดิตวัเขา้ไปทนีงัสอบ เวน้แต่ ไดร้บัอนุญาตเป็นกรณี

พเิศษจากมหาวทิยาลยั

    นกัศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืนถอืวา่มเีจตนาทุจรติในการสอบ เป็นความผดิโดยชดัแจง้ ตอ้งถกูลงโทษทางวนิยั

นกัศกึษา งดตรวจกระดาษคาํตอบทุกกระบวนวชิาทเีขา้สอบในภาคการศกึษานนั ในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็น

สอบตก และหา้มลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาถดัไปอกี 2 ภาคการศกึษา เป็นอย่างน้อย นกัศกึษาผูใ้ดหลบหนี 

ทาํลาย หรอืพยายามทาํลายหลกัฐานทกีระทาํความผดิ ตอ้งรบัโทษหนกัขนึ

   (2) หา้มนกัศกึษานํากระดาษ หรอือุปกรณ์อนืทไีมจ่าํเป็น ตดิตวัเขา้ไปในทนีงัสอบ

    นกัศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืน จะตอ้งถูกลงโทษทางวนิยันักศกึษา งดตรวจกระดาษคาํตอบกระบวนวชิานนัและ

ในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็นสอบตก

    กรณีเครอืงคดิเลข ใหน้กัศกึษานําเขา้หอ้งสอบไดเ้ฉพาะกระบวนวชิาทอีาจารยผ์ูร้บัผดิชอบกระบวนวชิา 

นนัอนุญาตใหนํ้าเครอืงคดิเลขเขา้หอ้งสอบได ้และไดร้ะบุไวใ้นขอ้สอบ โดยตอ้งเป็นเครอืงคดิเลขทมีเีครอืงหมายของ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ซงึจดัจาํหน่ายโดยสาํนกัพมิพ ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเทา่นนั

   (3) กรณีตาํรา หรอืเครอืงมอืสอืสารทกุชนิด ใหน้กัศกึษานําเขา้ไปทนีงัสอบได ้โดยจะตอ้งปิดเครอืงมอื

สอืสาร และใส่ไวใ้นกระเป๋าหรอืถุงใหม้ดิชดิ วางไวใ้ตเ้กา้อทีนีงัสอบของตนเอง เท่านนั
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    นกัศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืน จะตอ้งถกูลงโทษทางวนิยันกัศกึษา งดตรวจกระดาษคาํตอบกระบวนวชิานั !นและ

ในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืวา่เป็นสอบตก

    หากกรรมการควบคมุการสอบพบวา่นกัศกึษา นําเครื"องมอืสื"อสารเขา้ไปในที"นั "งสอบเพื"อใชใ้นการทจุรติ  

ในการสอบไล ่จะถอืวา่นกัศกึษากระทาํการฝา่ฝืนขอ้ปฏบิตัใินการสอบไลใ่นลกัษณะที"รา้ยแรง มหาวทิยาลยัอาจ

พจิารณาลงโทษทางวนิยันกัศกึษา โดยการลบชื"อออกจากทะเบยีนนกัศกึษา

    ทั !งนี! ตั !งแต่บดันี!เป็นตน้ไป

           สั "ง ณ วนัที" 11 สงิหาคม 2546

                  ( ศาสตราจารยป์ระจาํ  รงัสรรค ์ แสงสขุ )

                    อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง
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“สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ”
หลกัสตูรที!เปิดสอน ระดบัปรญิญาตร ีไดแ้ก่ 
 1. หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์
 2. หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (สาขาวชิาการจดัการ) คณะบรหิารธุรกจิ
 3. หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ (กลุม่วชิาเอกบรหิารรฐักจิ) คณะรฐัศาสตร์
  คณุสมบติัของผูส้มคัร : คา่ธรรมเนียมการศกึษาและรายละเอยีดอื!นๆ : ดรูายละเอยีดจาก www.oasc.ru.ac.th
การสมคัรและลงทะเบียน : ใช้ระบบ on-line ทางอินเทอรเ์น็ต ทาง www.oasc.ru.ac.th

ศนูยส์อบมหาวิทยาลยัรามคาํแหงในต่างประเทศ

  มหาวทิยาลยัไดจ้ดัศนูยส์อบสาํหรบันกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงในต่างประเทศ เพื!ออาํนวยความสะดวกใน
การเลอืกสถานที!สอบของนกัศกึษา ดาํเนินการจดัสอบ ณ สถานเอกอคัรราชทตูไทย หรอืสถานกงสลุใหญ่ในประเทศต่างๆ    
รวม 41 แหง่ ใน 32 ประเทศ ดงัต่อไปนี" 

1.  ประเทศแคนาดา ณ กรงุออตตาวา 
 และนครแวนคเูวอร์
2.  ประเทศสหรฐัอเมริกา ณ กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี
 นครนิวยอรก์ นครลอสแอนเจลสิ และนครชคิาโก
3.  ราชอาณาจกัรเบลเยี!ยม ณ กรงุบรสัเซลส ์
4.  สาธารณรฐัฝรั !งเศส ณ กรงุปารสี
5.  สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ณ กรงุเบอรล์นิ
     และนครแฟรงกเ์ฟิรต์
6.  สาธารณรฐัอิตาลี ณ กรงุโรม
7.  ราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนด ์ ณ กรงุเฮก
8.  สาธารณรฐัโปแลนด ์ณ กรงุวอรซ์อ  
9.  ราชอาณาจกัรสเปน ณ กรงุมาดรดิ  
10. สมาพนัธรฐัสวิส ณ กรงุเบริน์ 
11. สาธารณรฐัออสเตรีย ณ กรงุเวยีนนา
12. สหราชอาณาจกัร ณ กรงุลอนดอน
13. ราชอาณาจกัรเดนมารก์ ณ กรงุโคเปนเฮเกน
14. สาธารณรฐัไอซแ์ลนด ์ณ กรงุเรคยาวกิ
15. สาธารณรฐัฟินแลนด ์ณ กรงุเฮลซงิกิ
16. ราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์ณ กรงุออสโล
17. ราชอาณาจกัรสวีเดน ณ กรงุสตอกโฮลม์

18. รฐักาตาร ์ณ กรงุโดฮา
19. ราชอาณาจกัรบาหเ์รน ณ กรงุมานามา
20. สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ณ นครดไูบ
21. รฐัสลุต่านโอมาน ณ กรงุมสักตั
22. เครือรฐัออสเตรเลีย ณ กรงุเเคนเบอรร์า และ
      นครซดินีย์
23. ประเทศนิวซีแลนด ์ณ กรงุเวลลงิตนั
24. ประเทศญี!ปุ่ น ณ กรงุโตเกยีว และนครโอซากา
25. สาธารณรฐัเกาหลีใต้ ณ กรงุโซล
26. สาธารณรฐัประชาชนจีน ณ กรงุปกักิ!ง  
  นครกวา่งโจว และนครเซี!ยเหมนิ
27. ราชอาณาจกัรกมัพชูา ณ กรงุพนมเปญ
28. ประเทศมาเลเซีย ณ กรงุกวัลาลมัเปอร์
29. ประเทศสิงคโปร์
30. สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ณ นครโฮจมินิห์
31. สาธารณรฐัอินเดีย ณ กรงุนิวเดล ี
32. สาธารณรฐัอินโดนีเซีย ณ กรงุจาการต์า
สาํหรบัศนูยส์อบที!ประเทศไทย 
จดัสอบที! มหาวิทยาลยัรามคาํแหง กรงุเทพฯ 

ติดต่อสอบถามได้ที! :
  สาํนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั "น 1 
  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง 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.oasc.ru.ac.th
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ใบคาํร้องมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

                  วนัที!..........เดอืน.............................พทุธศกัราช....................

เรื!อง.......................................................................................

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

   ขา้พเจา้...........................................................................รหสัประจาํตวั..............................................
อยูบ่า้นเลขที!.....................ถนน.......................................................ตาํบล.............................................................
อาํเภอ...........................................จงัหวดั............................................โทรศพัท.์...................................................
   ดว้ย....................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
   เพราะฉะนั "น.........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
 
        
       ขอแสดงความนบัถอือยา่งสงู

             (ลงชื!อ)...........................................................

ความเหน็ของเจ้าหน้าที! คาํสั !ง
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................
................................................................................

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

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

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

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

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

.....................................................................................
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                             แบบ มร.ศ. 10

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
แบบขออนุมติัย้ายศนูยส์อบของนักศึกษาส่วนภมิูภาค

เรยีน ผูอ้าํนวยการ สวป. .............................................................................
  ขา้พเจา้ [   ] นาย  [   ] นาง  [   ] น.ส....................................................................................
รหสัประจาํตวั............................................................................ที!อยู ่บา้นเลขที!..............................
หมู.่..........ถนน..................................ตาํบล......................................อาํเภอ.....................................
จงัหวดั.........................................รหสัไปรษณยี.์......................โทรศพัท(์บา้น).................................
/โทรศพัท(์มอืถอื).....................................
  ขอยา้ยศนูยส์อบจากศนูยส์อบจงัหวดั......................................................................................
ไปสอบที!ศนูยส์อบจงัหวดั................................................................................................................
ภาค............ปีการศกึษา......................พรอ้มนี"ไดแ้นบสาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีนมาดว้ย

  จงึเรยีนมาเพื!อขออนุมตัยิา้ยศนูยส์อบดงักลา่ว

                                              ลงชื!อนกัศกึษา ..........................................................
                              (.......................................................) 
                                                       รหสัประจาํตวันกัศกึษา................................................
                                                       วนัที!.................เดอืน........................พ.ศ....................
.

สง่แบบคาํขออนุมตัยิา้ยศนูยส์อบ  ทางไปรษณยีท์ี! ฝา่ยลงทะเบยีนเรยีนและจดัสอบ 
อาคาร สวป. ชั "น 6 ม.รามคาํแหง เขตบางกะปิ  กทม. 10240 หรอื โทรสาร. (Fax) 0-2310-8625

**************************************************************************
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ใบคําร้องมหาวิทยาลยัรามคําแหง 
นักศึกษาส่วนภูมิภาค 

 

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

เรื�อง  ขอรับเงินคืน หรือขอสับเปลี�ยนกระบวนวิชา 
เรียน   ผูอ้าํนวยการ  สวป. 
 

 ขา้พเจา้....................................................................…........……………….....รหสัประจาํตวันกัศึกษา...................................................................................... 
อยูบ่า้นเลขที�......….........หมู่ที�...............ตรอก/ซอย...................…..................ถนน.......................…..................ตาํบล/แขวง......……........................................................ 
อาํเภอ/เขต......................…….......................จงัหวดั...........................……...............รหสัไปรษณีย.์...............…..........โทรศพัท.์......….................................................... 
 ดว้ยขา้พเจา้เป็นนกัศึกษาส่วนภูมิภาค      ภาค......................ปีการศึกษา..........…….......มีความประสงคจ์ะดาํเนินการดงัต่อไปนี�  
ให้นักศึกษาทาํเครื!องหมาย    R  หน้าข้อที!มคีวามประสงค์จะดําเนินการ   ข้อใดข้อหนึ!ง 

 1. * ขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีลงทะเบียนเรียนผิดหลกัสูตร หรือลงทะเบียนเรียนซํ� ากบักระบวนวิชาที�เทียบโอนได ้ดงันี�  
   บอกเลิกกระบวนวิชา..........................................................................................................................................................รวมจาํนวน.........หน่วยกิต 
   โดยขอสับเปลี�ยนวิชาเป็น.......................................................................................................................................... แทน รวมจาํนวน.........หน่วยกิต 

 2. * ขอบอกเลิกและรับเงินคืนกระบวนวชิา.......................................................................................................................................................................... 

 3. * ขอบอกเพิ�มกระบวนวิชา............................................................................................................................................................................................... 
   *  ชาํระเงินเพิ�ม *  ขอรับเงินคืน 
   จาํนวนหน่วยกิต ๆ ละ !".- บาท  เป็นเงิน.................................................บาท 
   คา่ธรรมเนียมการสอบ จาํนวน....................................วิชา ๆ ละ 6".- บาท เป็นเงิน.................................................บาท 
     รวมเป็นเงิน.................................................บาท 
   จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาอนุมติั 

ขอแสดงความนบัถือ 
 

       (ลงชื�อ)................….................................................................... 
   (.........................………………....................................) 

ความเห็นของเจา้หนา้ที� คาํสั�ง 
1.  เรียน ผูอ้าํนวยการ สวป. 2.  อนุมติัใหด้าํเนินการ 
            เพื�อโปรดพิจารณาอนุมติั    

 * ให้สบัเปลี�ยนกระบวนวิชา.  * ให้สบัเปลี�ยนกระบวนวิชาตามเสนอ 

 * คืนเงิน  จาํนวน...................................บาท  * คืนเงิน จาํนวน………………….บาท 

   * ชาํระเงินเพิ�ม  จาํนวน...................................บาท (...............................................................................) 

  

  

ข้อปฏิบัติ ให้นกัศึกษาแนบและส่งเอกสาร ดงันี�  

 1. กรอกขอ้ความพร้อมลงนามในแบบใบคาํร้องใหค้รบถว้นทั�งดา้นหนา้และดา้นหลงั 
 2. ใบเสร็จรับเงินฉบบัจริง (ม.ร. #$) พร้อมสาํเนา # ฉบบั (และให้ถ่ายสาํเนาอีก # ฉบบั เพื�อใชเ้ขา้สอบ) 
 3. สาํเนาหนงัสือที�คณะแจง้ลงทะเบียนเรียนซํ� ากบัวิชาที�เทียบโอนได ้# ฉบบั 
 4. สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศึกษา # ฉบบั และรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
 5. ซองจดหมายติดแสตมป์ เขียนที�อยูจ่่าหนา้ซองถึงนกัศึกษาใหช้ดัเจน 
 6. นาํเอกสาร ขอ้ #-! ใส่ซองส่งไปยงัหวัหนา้หน่วยตรวจสอบและแกไ้ขขอ้มูล ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจดัสอบ อาคารสวป.ชั�น%  
                       มหาวิทยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ กทม. #"&'" 
หมายเหตุ  หากท่านส่งเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถดําเนินการได้ 

ฝท. 

รับที�........…….....……..... 
วนัที�.......…………........... 

เวลา..…………................. 

กรณีที�ตอ้งการเปลี�ยนสื�อการสอน (เนื�องจากการสบัเปลี�ยนกระบวนวิชา) 

ขอให ้นศ. ติดต่อ สนง. ประสานงานสาขาวิทยบริการฯ โดยตรง (โทร. !"#$!%$"!) 

ห้ามส่งสื�อการสอนไปพร้อมกบัคาํร้องโดยเด็ดขาด 
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หนังสือมอบอาํนาจ
  
   ขา้พเจา้ (ชื�อ - สกลุ) ....................................................................รหสัประจาํตวั................................................
ที�อยูปั่จจุบนัเลขที�......................หมู่ที�......ตรอก/ซอย.......................................ตาํบล/แขวง..................................................
อาํเภอ/เขต........................................จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์.............................
   ขอมอบหมายอาํนาจให.้.....................................................................................................................................
ตาํแหน่ง....................................ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจดัสอบ สาํนกับริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล
ในการดาํเนินการบอกเลิกกระบวนวชิา และขอรับเงินคืน จาํนวน...............บาท (.............................................................)
แทนขา้พเจา้ และการใดที�รับมอบอาํนาจไดก้ระทาํการไปใหถื้อวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเอง
   พร้อมนี�  ขา้พเจา้ไดม้อบ สําเนาบัตรประจาํตวันักศึกษาซึ งรับรองสําเนาถูกต้องและใบเสร็จรับเงนิลงทะเบียนเรียน
ต้นฉบับ ภาค............../.........................มาพร้อมนี�
       
             (ลงนาม)............................................................ผูม้อบอาํนาจ
                           (.........................................................)

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

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

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

 โปรดระบุ สาขาที�ทาํการไปรษณียที์�ตอ้งการรับเงิน
 รับไปรษณียธ์นาณติั ที�ทาํการไปรษณีย.์.................
 รหสัไปรษณีย.์...........................

 หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนเรียน
 ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจดัสอบ
 ตู้ ปณ.1028 ปณฝ.รามคาํแหง
 กรุงเทพฯ 10241
 โทร. 02-3108616
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แบบใบคาํร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีพิเศษ
สาํหรบันักศึกษาส่วนภมิูภาค

เรียน ผูอ้าํนวยการ สวป.      
  ขา้พเจา้ (นาย , นาง , น.ส.)….……………………………………รหสัประจาํตวั…….….……….…….................……
ศนูยส์อบจงัหวดั………..………...................ที!อยูป่จัจบุนัเลขที!…….................หมูท่ี!….......ถนน………............…................
ตาํบล/แขวง…..…………………...……........อาํเภอ/เขต….……......…................จงัหวดั...........….........……..……………....  
รหสัไปรษณยี…์…………..................….…..โทร……….…………………............
  ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะขอบอกเลกิกระบวนวชิาที!ลงทะเบยีนเรยีนในภาค…..........ปีการศกึษา……..…....เพราะได้
ลงทะเบยีนเรยีนซํ"าไวซ้ึ!งสอบผา่นแลว้ในภาค….....ปีการศกึษา……...…ดงักระบวนวชิาต่อไปนี" (1)………........……..……....
(2)……........….…...…(3)……….......……..……(4)………........……..……(5)………........……..……(6)………..........……
  
  จงึเรยีนมาเพื!อโปรดพจิารณาดาํเนินการ 
                    ขอแสดงความนบัถอื
                        (ลงชื!อ)
                วนัที!……….เดอืน………………พ.ศ…………..

ความเหน็ของเจ้าหน้าที! สวป. และคาํสั !ง

(1) เรียน  ผวป.
     ฝท.ไดต้รวจสอบผลการศกึษา
ภาค….....ปีการศกึษา……...…ปรากฎผลดงันี"
กระบวนวชิา           เกรด                ผูต้รวจสอบ            
............................    .........................  .......................................
............................    .........................  .......................................
............................    .........................  ......................................                
     จงึเหน็ควรใหบ้อกเลกิกระบวนวชิาดงักลา่วได้
รวม..............หน่วยกติ    จาํนวน..........................................บาท
คา่ธรรมเนียมการสอบ     จาํนวน..........................................บาท
                                รวม...............................................บาท
     (ลงชื!อ).............................................................เจา้หน้าที! ฝท.

ให้นักศึกษาแนบและส่งเอกสารดงันี"                                                      
1. ใบคาํรอ้ง (ม.ร.50/1) กรอกขอ้ความที!ดา้นหน้าและดา้นหลงั                                              
2. สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิภาคที!สอบผา่น 1 ฉบบั                                                    
3. ใบเสรจ็รบัเงนิภาคที!ลงซํ"าไว(้ฉบบัจรงิ) พรอ้มสาํเนา 1 ฉบบั                                        
4. สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศกึษา รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 1 ฉบบั                  
5. ซองจดหมายตดิสแตมป์ 3 บาท เขยีนที!อยู ่จา่หน้าซองถงึผูร้บัให้
   ชดัเจน
6. นําเอกสาร ขอ้ 1-5 ใสซ่องสง่ไปยงัหวัหน้าหน่วยตรวจสอบและ
    แกไ้ขขอ้มลูลงทะเบยีนเรยีน ฝา่ยลงทะเบยีนเรยีนและจดัสอบ 
    อาคารสวป. ชั "น 6 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ
    กทม. 10241
หมายเหต ุหากทา่นสง่เอกสารไมค่รบถว้นจะไมส่ามารถดาํเนินการได้

(2)  เรียน  ผวป.
เพื!อโปรดพจิารณาอนุมตัคินืเงนิ ดงันี"
1. คา่หน่วยกติจาํนวน...….หน่วยกติ เป็นเงนิ….............บาท
2. คา่ธรรมเนียมการสอบ               เป็นเงนิ…..….......บาท
                                                  รวม…..….......บาท

                 (....................................................)
               หวัหน้าฝา่ยลงทะเบยีนเรยีนและจดัสอบ
(3)  คาํสั !ง 

อนุมตัคินืเงนิจาํนวน…………….….……............………บาท                     
(........................................................................................)          

นายทะเบยีน
สาํนกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล

** การบอกเลิก-เพิ!มกระบวนวิชาให้ดาํเนินการเสรจ็สิ"นก่อนการสอบในภาคเรียนนั"นๆ อย่างน้อย  2 สปัดาห ์**
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หนังสือมอบอาํนาจ
  
   ขา้พเจา้ (ชื�อ - สกลุ) ....................................................................รหสัประจาํตวั................................................
ที�อยูปั่จจุบนัเลขที�......................หมู่ที�......ตรอก/ซอย.......................................ตาํบล/แขวง.................................................
อาํเภอ/เขต.......................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์..............................
   ขอมอบหมายอาํนาจให.้.....................................................................................................................................
ตาํแหน่ง.....................................ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจดัสอบ สาํนกับริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล
ในการดาํเนินการบอกเลิกกระบวนวชิา และขอรับเงินคืน จาํนวน...............บาท (..............................................................)
แทนขา้พเจา้ และการใดที�รับมอบอาํนาจไดก้ระทาํการไปใหถื้อวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเอง
   พร้อมนี�  ขา้พเจา้ไดม้อบ สําเนาบัตรประจาํตวันักศึกษาซึ งรับรองสําเนาถูกต้องและใบเสร็จรับเงนิลงทะเบียนเรียน
ต้นฉบับ ภาค............../.........................มาพร้อมนี�
       
             (ลงนาม)............................................................ผูม้อบอาํนาจ
                           (.........................................................)

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

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

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

 โปรดระบุ สาขาที�ทาํการไปรษณียที์�ตอ้งการรับเงิน
 รับไปรษณียธ์นาณติั ที�ทาํการไปรษณีย.์.................
 รหสัไปรษณีย.์...........................

 หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนเรียน
 ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจดัสอบ
 ตู้ ปณ.1028 ปณฝ.รามคาํแหง
 กรุงเทพฯ 10241
 โทร. 02-3108616
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ฝ่ายรับสมคัรและแนะแนวการศึกษา 1-1      FM  สวป. 2-3 

วนัที�บงัคบัใช ้ 3 กรกฎาคม  2560  ฉบบัที� 1     

ใบคาํร้องขอปรับฐานข้อมูลใช้สิทธิเทยีบโอนหน่วยกติ 

ภายหลังการสมัคร 
                  

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

เรื!อง ขอใชสิ้ทธิเทียบโอนหน่วยกิต / ขอเปลี�ยนวฒิุการศึกษา 
 

เรียน ผูอ้าํนวยการ สวป. 
 

       ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)................................................. รหสัประจาํตวันกัศึกษา....................................... 

ที�อยูปั่จจุบนับา้นเลขที� ......................... หมู่ที�............. ตรอก/ซอย................................. ถนน.............................................. 

ตาํบล/แขวง .......................................... อาํเภอ/เขต..................................................... จงัหวดั............................................ 

รหสัไปรษณีย.์....................................... โทรศพัท ์บา้น............................................... มือถือ..............................................

        เนื�องดว้ยขา้พเจา้ไดส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาใน ภาค................ ปีการศึกษา .................... มีความประสงค ์

 ขอใชสิ้ทธิเทียบโอนหน่วยกิต โดยชาํระค่าธรรมเนียมการปรับฐานขอ้มลูการเทียบโอนฯ 

 ขอใชสิ้ทธิเทียบโอนหน่วยกิตเพิ�มเติม และชาํระค่าธรรมเนียมการปรับฐานขอ้มลูการเทียบโอนฯ 

 ขอเปลี�ยนวุฒิการศึกษาจากระดบั ........................................................ เป็นระดบั .................................................... 

 อื�น ๆ ................................................................................................... 
  

 จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณา  
                                                                                               ขอแสดงความนบัถือ                                                                            

 
 

 
 

 

 
 

            

                  (ลงชื�อ) ........................................... 

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

ความเห็นของเจ้าหน้าที! คาํสั!ง 

เรียน  ผวป. 
 

         ฝ่ายรับสมคัรฯไดต้รวจสอบแลว้เห็นควรใหน้กัศึกษา 

    เทียบโอนหน่วยกิตโดยตอ้งชาํระค่าธรรมเนียม 

     การปรับฐานขอ้มลูการเทียบโอนฯ      จาํนวน 500.- บาท

    ค่าฐานขอ้มลูเทียบโอนหน่วยกิต       จาํนวน 100.- บาท 

   เปลี�ยนวุฒิการศึกษาจากระดบั............................................ 

    เป็นระดบั ..........................................................................  

    อื�นๆ .................................................................................. 

           จึงเรียนมาเพื�อโปรดพิจารณาอนุมติั 

 

 

 

 

-  อนุมติัตามเสนอ 

-  ฝร., ฝป., ฝท.  ดาํเนินการ 

 

 

     

 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

          (หฝร.) 

……../……………/………… 

   (ผวป.) 

……../……………/………… 
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 (TRANSCRIPT) 
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Transcript 

     *  (Transcript)  

         1. ...........................................     

            50.-          

         2. .........................................   

            200.-  

         3. 60xxx   
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   - : .................................................................................. 
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: ................................................... 

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

................................................. .......................................................... .................................... ................................................... 
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 (Graduation Certificate Request Form)

 
 

 
 

 

 

 

.............../................../................. 
 

/ / / ....................................................................................................................................................................................................( ) 
 

     .................................................. / .............................................. 
 

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

 

 
 

 

  

      **    
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         ................................................................................... 

 

   

. 02-310-8629 

 

  :  

   - : .................................................................................. 
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    ……………………………………………………………………………………. 
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: ................................................... 

 ................................. ............... .............................................. ................................ ........................................................ 
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 (TRANSCRIPT) 

 
  

 

 

.............../................../................. 
 

/ / / ....................................................................................................................................................................................................( ) 
 

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

...................................................... / ......................................................................... ............................................................................. 
 

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

 

 
 

 

 

 
 

 

Transcript 

     *  (Transcript)   

       (Graduated) 

         1. ...........................................     

            100.-          

         2. .........................................   

            200.-  

         3. 60xxx   

            .........................................  100.-  
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    ……………………………………………………………………………………. 

 

     

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

................................................. .......................................................... .................................... ................................................... 
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แบบยื่นคําขอลาออกจากการเปนนักศึกษา

                      ขอใชสิทธิสอบภาค..................../..............
                      ไมขอใชสิทธิสอบภาค................/.............
เรียน ผูอํานวยการ สวป.
   ขาพเจา.................................................................รหัสนักศึกษาท่ีตองการลาออก.................................................
     นักศึกษา PRE - DEGREE 
     นักศึกษาคณะ................................................

ท่ีอยูปจจุบันเลขท่ี....................................ถนน.......................................................ตําบล.........................................................
อําเภอ......................................................จังหวัด....................................................โทรศัพท...................................................
   มีความประสงคจะลาออกจากการเปนนักศึกษา เพราะ :-
     เพ่ือสมัครเปนนักศึกษาใหม
     เปนนักศึกษาซ้ําซอน (ตามขอบังคับ ม.ร. วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ 7.1)
     อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................................

   พรอมน้ี ไดแนบสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาท่ีตองการลาออกมาดวยแลว
       จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ

                         ขอแสดงความนับถือ

               ลงช่ือ....................................................................นักศึกษา
               วันท่ี................เดือน..........................พ.ศ...........................

ความเห็นของเจาหนาที่ คําสั่ง

เสนอ ผวป. (ผาน หฝป.)
  โปรดอนุญาตและจะไดแจงฝายกับคณะท่ี
เกี่ยวของทราบตอไป

(.......................................................)
หัวหนาหนวยทะเบียนประวัตินักศึกษา

อนุญาต

    ฝายทะเบียนประวัตินักศึกษา        1-1        FM สวป. 14-1
    วันท่ีบังคับใช 3 กรกฎาคม 2560                   ฉบับท่ี 1
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             MASTER CARD 
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-  ( )......................................................................................................... 

-  ( ).................................................................................................... 

                                                                             

  / Passport       

/ /                                                                                              ...................................................................................... 

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

/ ........................................................ / ........................................................................................................................... 

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

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

                                       

                                                                               

  

   

      ( ,  100   . )                  

     ( ,  100   . )                         

                                        ( ,  100   . )                      

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

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

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

                                                            ( .......................................................................................................................... 

                                                       -    ( )........................................................................................................................  

                                                       -  ( )..................................................................................................................... 

                                                (  ) 

   ...............................................    ............................................................................... 
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แบบยื!นคาํขอย้ายคณะ  หรือเปลี!ยนสาขาวิชา
สาํนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

สาํหรบันักศึกษาส่วนภมิูภาค ภาค .......... ปีการศึกษา ......................                                                           
CODE คณะและสาขาวิชาที!จะย้ายเข้า

  วนัที! ....... เดือน ..................... พ.ศ .............
รหสัประจาํตวันักศึกษา

        

เรยีน ผูอ้าํนวยการ สวป.
 ชื!อ ...................................................................นามสกุล ...................................................คณะ ................................................
สาขาวชิาเดมิ......................................ที!อยูป่จัจบุนัเลขที! ................... ถนน ................................ตาํบล/แขวง.....................................
อาํเภอ/เขต ....................................................จงัหวดั ............................................ โทรศพัท ์............................................................
                ขา้พเจา้ไดล้งทะเบยีนเรยีนมาแลว้อยา่งน้อย 2 ภาคเรยีนปกตจิรงิ ณ ศนูยส์อบจงัหวดั .....................................................
 มีความประสงคจ์ะขอ

     ยา้ยคณะ                                  เปลี!ยนสาขาวชิา

จากคณะ...................................................ไปคณะ................................................สาขาวชิา...............................................................
ไดแ้นบ สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศกึษา สาํเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคลา่สดุ และคา่ธรรมเนียมการขอยา้ยคณะ
หรอืเปลี!ยนสาขาวชิา เป็นไปรษณยีธ์นาณตั ิจาํนวน 200.-บาท ( กรณเีรยีนครบหลกัสตูร 500.-บาท)
..........................................................................................................................................................................................................
หมายเหต ุ 1. )  คณะและสาขาวชิา ที!ขอยา้ยไดเ้ฉพาะคณะที!มหาวทิยาลยักาํหนดคอื
    นิตศิาสตร ์    สาขาวชิานิตศิาสตร ์    CODE  0100
    บรหิารธุรกจิ    สาขาวชิาการบรหิารทั !วไป   CODE  0201
    รฐัศาสตร ์    สาขาวชิาบรหิารรฐักจิ    CODE  0601
                  สื!อสารมวลชน   สาขาวชิาสื!อสารมวลชน    CODE  5400
  
   2. )  วธิดีาํเนินการยา้ยคณะหรอืเปลี!ยนสาขาวชิา
    1.  ขอรบัแบบการขอยา้ยคณะหรอืเปลี!ยนสาขาวชิา (ม.ร. 41 ) ไดท้ี!สาขาวทิยบรกิารทกุแหง่หรอืจดหมายถงึ
หวัหน้าฝา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชั "น2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ 10240 พรอ้มแนบ
ซองเปลา่ปิดตราไปรษณยีากร จา่หน้าชื!อ ที!อยูข่องตนเอง
    2.  กรอกขอ้ความในแบบ ม.ร.41 ใหค้รบถว้นและชดัเจน สง่ไปยงัสถานที!ที!ระบุไวใ้นขอ้ 1 พรอ้มแนบเอกสารดงัต่อไปนี"
      2.1  สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศกึษา
     2.2  สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิแสดงหลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีนในภาคปจัจบุนั
     2.3  คา่ธรรมเนียมการขอยา้ยคณะหรอืเปลี!ยนสาขาวชิาเป็นธนาณตั ิจาํนวน 200.-บาท
            ( กรณพีเิศษ 500.-บาท ) สั !งจา่ยมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปท. รามคาํแหง
     2.4  ซองเปลา่ปิดตราไปรษณยีากร จา่หน้าชื!อ ที!อยูข่องตนเอง

ฝา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา                        FM สวป. 14 -10
วนัที!บงัคบัใช ้ 3 กรกฏาคม  2560                      ฉบบัที! 11-1
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คาํร้องแจ้งจบหลกัสตูรนักศึกษาส่วนภมิูภาค
คณะ...........................................

                 วนัที!.......เดอืน........................พ.ศ..................

เรื!อง  แจง้จบครบหลกัสตูร

เรยีน คณบดคีณะ.................................
 
  ขา้พเจา้........................................................................รหสัประจาํตวั.............................................
       (เขยีนคาํนําหน้านาม ชื!อ - สกุล ตวับรรจง มยีศใหเ้ขยีนยศเตม็)
ที!อยูท่ี!ตดิต่อไดส้ะดวก บา้นเลขที!...............หมู.่...........................ถนน...................................ตาํบล........................
อาํเภอ....................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณยี.์.................................
โทรศพัท.์.........................................................
  ดว้ยขา้พเจา้ศกึษาในคณะ..............................................................สาขาวชิา..............................................
สอบไลไ่ดค้รบหลกัสตูรชั "นปรญิญาตรใีนภาค........................ปีการศกึษา.............................ขอใหค้ณะฯ ดาํเนินการ
เสนอรายชื!อเพื!อสภามหาวทิยาลยัอนุมตัต่ิอไป
                          ขอแสดงความนบัถอื

                                                                            (ลงชื!อ)..................................................นกัศกึษา

หลกัฐานประกอบคาํร้อง
1.  สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศกึษา
2.  สาํเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีน 3 ภาคสดุทา้ยระบุ  
 ศนูยส์อบ (ภาคที!จบและภาคก่อนที!จะจบการศกึษา)
3.  รปูถ่าย ขนาด 2 นิ"ว จาํนวน 1   รปู
4.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน
5.  สาํเนาเปลี!ยนชื!อ - สกุล, ยศ (ถา้ม)ี ตอ้งดาํเนินการ
 เปลี!ยนใหเ้รยีบรอ้ยก่อนคอ่ยยื!นคาํรอ้งแจง้จบ  
6.  สาํหรบันกัศกึษาคณะนิตศิาสตร ์ ขอใหส้ง่ซอจดหมาย 
 จา่หน้าซองถงึตนเอง พรอ้มตดิแสตมป์ เพื!อจะไดแ้จง้ 
 ผลการขอจบหลกัสตูรฯ ใหท้ราบ
7.  คา่ขึ"นทะเบยีนปรญิญา เป็นธนาณตั ิ1,200 บาท
     (คา่ขึ"นทะเบยีนปรญิญา 1,000 บาท, คา่ใบรบัรองสภาฯ 
      100 บาท, คา่หนงัสอืรบัรองผลการศกึษา 100 บาท)
8.  สาํเนาขอ้มลูภาวะการมงีานทาํของบณัฑติจาก 
 www.ru.ac.th  
    ส่งคณะที!นักศึกษาสงักดั

นักศึกษาโปรดระบสุถานภาพการศึกษา
 (   )  จบปกติ
 (   )  8 ปีสมคัรใหม ่/ หมดสภาพ
 (   )  PRE-DEGREE
 (   )  ปรญิญาที! 2 (ปรญิญาแรกจาก ม.รามคาํแหง)
 (   )  เทยีบโอนอนุปรญิญาจาก ม.รามคาํแหง
 (   )  เทยีบโอนอนุปรญิญาต่างสถาบนั
 (   )  เทยีบโอนปรญิญาตรต่ีางสถาบนั
 (   )  โอน 2 สทิธิ #
     (   )  นายรอ้ยตาํรวจ
     (   )   รอคาํสั !งแต่งตั "งยศ “ วา่ที!รอ้ยตร ี” 
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ฝร. สวป. มร. 

School Address 
 

โปรดใหขอมูลที่ชัดเจนและครบถวนเกี่ยวกบัสถานศกึษาเดิมของนกัศึกษา เพื่อใชในการตรวจสอบ
วุฒิการศกึษา 

Please provide the information clearly and completely where your school may be 
reached for the verification of your educational qualification. 

 

Student’s name  ..............................................................................  RU student ID  .............................  
 

To  ......................................................  

Name of School  .........................................................................................................................................  

School Address ...........................................................................................................................................  

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

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

City ..........................................................................  Postal Code  ............................................................  

Country  .........................................................................................................................................................  

School E-mail  ..............................................................................................................................................  
 

 

Other than Languages English 
  

 TO 
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   สาํนักพมิพ์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ ใหบ้รกิารจําหน่าย

 ตําราเรยีน อุปกรณ์การศกึษา เสอืตราสญัลกัษณ์พ่อขุนฯ และใหบ้รกิารชดุครยุปรญิญา

 ตาํราเรียน
   จําหน่ายตําราเรยีน คูม่อื ตาํราอ่านประกอบของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงทุกชนัปีรวมทงัหนงัสอื 

 POCKET BOOK วรรณกรรมหลากหลายประเภท จากสาํนักพมิพต์่างๆ

 อปุกรณ์การศึกษา
   จําหน่ายสมุดจดคาํบรรยาย สายเขม็ขดั หวัเขม็ขดั เขม็กลดัเสอื เขม็ตดิปกเสอื เสอืกฬีาต่าง ๆ 

 เสอืแจ๊คเกต็ เสอืสพุรรณิการ ์ ดนิสอ ปกพลาสตกิใส่ตํารา รวมทงัเครอืงหมายนกัศกึษาวชิาทหาร    

 สมุดลงทะเบยีน (ม.ร.36) และสมุดแถบรหสักระบวนวชิา (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. (ไมพ่กัเทยีง)

   วนัอาทติย ์เปิดขายเฉพาะชว่งสอบ ลงทะเบยีนเรยีน และรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่

          เวลา 09.00 น. - 15.00 น. (ไมพ่กัเทยีง)

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

 การให้บริการตาํราเรียนและอปุกรณ์การศึกษา มี 3 ช่องทาง ดงันี
  1. ซือโดยตรงทีชนั 3 อาคารสาํนักพมิพ ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง (หวัหมาก) มตีําราไวบ้รกิาร

  ทุกชนัปี และทชีนั 1 อาคารพระมาส (PRB) วทิยาเขตบางนา (ใหบ้รกิารเฉพาะตําราชนัปีท ี1 เทา่นัน)

  2. ซือทางไปรษณีย์ โดยสงัจ่าย ธนาณัติในนาม ผูอ้าํนวยการสาํนักพิมพ์ ปณ. รามคาํแหง 10241                        

  และจ่าหน้าซองถงึ ผูอ้าํนวยการสาํนักพมิพ ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

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

  หมายเลขการพมิพ ์ค่าจดัส่ง สถานะวา่มจีําหน่าย พรอ้มจดัส่งหรอืตําราหมด 

  การสงัซอืตําราทางอนิเทอรเ์น็ต ชําระเงนิ  ได ้2 วธิ ีคอื

   3.1 ชําระเงนิโดยการโอนเงนิเขา้บญัชี ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรพัย์ ชอืบญัชี สาํนักพมิพ์ ม.ร.

เลขทีบญัชี 156-209809-3 สาขามหาวิทยาลยัรามคําแหง พร้อมทังส่งหลักฐานการชําระเงิน ทีอยู่   

  เบอร์โทรศัพท์ รายละเอียดการสงัซือให้สํานักพมิพ์ ทางจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์rupress@ru.ac.th 

   3.2 ชําระเงนิโดยการส่งเงนิทางธนาณตัธิรรมดาและทางธนาณตัอิอนไลน์  

  กรณีส่งธนาณัติออนไลน์ โปรดโทรแจ้งรายละเอียดได้ที คณุกนกพร หรือ คณุยพุมาตร์

  โทร. 02-310-8758-59 ต่อ 1302

 

 

ตาํราเรียนและอปุกรณ์การศึกษา

กรณีมีข้อสงสยั โปรดตดิต่อสอบถามไดท้ี

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

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

      E-mail : rupress@ru.ac.th 


