สารอธิการบดี
เนื องในโอกาสรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ปี การศึกษา ๒๕๖๔
ในนามของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ปี การศึกษา ๒๕๖๔
ทุกคน ด้วยความยินดียงิ นักศึกษาทุกคนจงภาคภูมใิ จทีได้มโี อกาสเข้าศึกษาเล่าเรียน ณ สถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็ นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตังขึนตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีจดุ มุง่ หมายให้เป็ นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญาการดําเนินงานเน้นการเปิ ดโอกาสและ
ให้ความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย (ชือของมหาวิทยาลัยตังขึนตามพระนามของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช
พระมหากษัตริยไ์ ทยทีได้ทรงริเริมคิดประดิษฐ์อกั ษรไทยขึนซึงทําให้ประเทศไทยได้มอี กั ษรไทยทีเป็ นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของชาติไทยใช้กนั ต่อมาตราบเท่าทุกวันนี
เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาควบคูแ่ บบจํากัดจํานวน
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรูค้ ่คู ณ
ุ ธรรม
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยมีจดุ ยืนและภารกิจทังระดับท้องถิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ยึดหลัก
การบริการวิชาการทีสอดคล้องกับสังคม มีคณ
ุ ภาพมาตรฐานสูง และมีความเป็ นสากล มหาวิทยาลัยได้กอ่ ตังมาครบ
๔๙ ปี และกําลังก้าวย่างสูป่ ี ที ๕๐ ได้ให้โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างกว้างไกล จัดการเรียนการสอน
ครบทุกระดับ ทังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรทุกระดับ
ของมหาวิทยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ซึงสามารถตรวจสอบได้
และเป็ นทียอมรับในระดับสากล
ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสูภ่ มู ภิ าค มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้เริมจัดตังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนภูมภิ าคขึนในปี ๒๕๓๘ ต่อมาได้ขยายเพิมขึนตามความต้องการของท้องถิน ปั จจุบนั ได้จดั ตังขึนแล้วใน ๒๓
จังหวัดทัวประเทศ นอกจากนี ยังได้อาํ นวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาในภูมภิ าคในการสอบ โดยจัดศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ขึนทัวประเทศ จํานวน ๓๙ จังหวัด
มหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดการศึกษาแบบไร้พรมแดน ไม่วา่ จะอยูเ่ เห่งหนใดก็สามารถเรียนกับรามคําแหงได้
มหาวิทยาลัยได้ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศสําหรับชาวไทยในต่างประเทศทีประสงค์จะเรียนต่อระดับ
อุดมศึกษา จํานวน ๓๒ ประเทศ และจัดให้มีศนู ย์สอบ ๔๑ แห่งในประเทศเหล่านัน ทังนี ได้รบั ความร่วมมือ
อย่างดียงจากกระทรวงการต่
ิ
างประเทศ สถานเอกอัครราชฑูต และสถานกงสุลใหญ่ในต่างประเทศ ซึงได้ให้ความอนุเคราะห์
สถานทีสอบและดําเนินการจัดสอบให้ ซึงได้มชี าวไทยในต่างประเทศสนใจเรียนเป็ นจํานวนมากและสําเร็จการศึกษา
หลายรุน่ เเล้ว

ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะต่าง ๆ ๑๔ คณะ และบัณฑิตวิทยาลัย ซึงผูส้ มัครสามารถเลือก
เรียนสาขาวิชาทีสนใจในคณะต่าง ๆ ได้ และหากประสงค์จะย้ายสาขาวิชาในภายหลังก็สามารถทําได้ นอกจากนี ยังเปิ ด
โอกาสให้ผทู้ มีี วฒ
ุ กิ ารศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นสมัครเรียนแบบรายกระบวนวิชา ซึงเป็ นการเลือกเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ
ทีมหาวิท ยาลัย เปิ ดสอนเป็ นรายกระบวนวิช าโดยผู้เ รีย นสามารถนํ า จํา นวนหน่ ว ยกิต ทีได้ร บั ไปเทีย บโอนเป็ น
หน่ วยกิตสะสมเมือสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคําแหงได้
ขอให้ผสู้ มัครศึกษารายละเอียดของหลักสูตรทีประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาจากระเบียบการสมัครเข้าศึกษา
ในระดับปริญญาตรีฉบับนี จะสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต ก็ให้นกั ศึกษา
ดําเนินการตามทีกําหนดไว้ในคูม่ อื โดยนักศึกษาจะต้องปฏิบตั ติ ามขันตอนและข้อปฏิบตั ใิ นการสมัครเป็ นนักศึกษาใหม่
ให้ครบถ้วน การรับสมัครทีมหาวิทยาลัยรามคําแหงส่วนกลางนันได้จดั ระบบรับสมัครแบบ Super Service ซึงเป็ น
ระบบทีสะดวกและรวดเร็วใช้เวลาเพียงไม่กนาที
ี
เมือสมัครเสร็จสินทุกขันตอนเเล้ว ทุกคนก็จะได้ชอว่
ื าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ขอให้นกั ศึกษา
ตังใจศึกษาเล่าเรียน ศึกษาข้อมูลบริการต่าง ๆ ทีมหาวิทยาลัยจัดให้ รวมทังติดตามข่าวสารข้อมูลของมหาวิทยาลัย
จากสือต่าง ๆ อย่างต่อเนือง ให้มคี วามรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม ประพฤติปฏิบตั ติ ามกฎระเบียบและข้อบังคับ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชือมันว่านักศึกษาจะสามารถศึกษาสําเร็จ สมความมุ่งหวัง เป็ นบัณฑิตทีมีคณ
ุ ธรรม
ในเวลาอันรวดเร็ว
ในโอกาสนี ขออาราธนาคุณพระศรีรตั นตรัยและสิงศักดิสิทธิ รวมทังอํานาจเดชะบารมีแห่งองค์พอ่ ขุนรามคําแหง
มหาราช โปรดอํานวยพรให้นกั ศึกษาใหม่ทกุ คนจงมีแต่ความสุข ความเจริญ มีกาํ ลังใจทีเเข็งเเกร่ง มีสติปัญญาทีเพิมพูน
และสําเร็จการศึกษาสมดังความตังใจ

(ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วุฒศิ กั ดิ ลาภเจริญทรัพย์)
ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
กรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง รักษาราชการเเทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง

ความเป็ นมาของมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็ นสถาบันการศึกษาของรัฐ จัดตังขึนตามพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมีจดุ มุง่ หมายให้เป็ นสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา” มีปรัชญาการดําเนินงานเน้นการเปิ ดโอกาส
เสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ทใฝ่
ี เรียนพากเพียรและอดทน เปิ ดกว้างทางการศึกษา
สําหรับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันบนพืนฐานของความสามารถ
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาโดยมีจดุ ยืนและภารกิจทังระดับท้องถิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ยึดหลัก
การบริการวิชาการทีสอดคล้องกับสังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีความเป็ นสากล ได้ปฏิบตั ิภารกิจหลักทัง
๔ ประการ ของสถาบันอุดมศึกษา คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจยั การให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน และ
การทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
นอกจากนี มหาวิทยาลัยรามคําแหงยังได้เพิมภารกิจที ๕ คือ มุง่ ผลิตบัณฑิตทีมี “ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม” เป็ นผู้
ซึงยึดหลักคุณธรรมนําชีวติ พร้อมอุทศิ ตนเพือประเทศชาติ ช่วยกันเสริมสร้างพัฒนาสังคมให้เข้มแข็งและมีคณ
ุ ภาพ
ซึงจะเป็ นการช่วยนํ าพาชาติบา้ นเมืองให้กา้ วไปข้างหน้าด้วยความเจริญอย่างยังยืนสืบไป
มหาวิทยาลัย รามคําแหงมีผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย คือ อธิการบดีผู้มบี ทบาทสําคัญยิงในการ
บริหารจัดการและพัฒนาศักยภาพการอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย ผูบ้ ริหารสูงสุดในระดับคณะ คือ คณบดี และผูบ้ ริหาร
ระดับภาควิชาคือ หัวหน้าภาควิชา นอกจากนี ยังมีผบู้ ริหารระดับสถาบัน/สํานัก/ศูนย์ และระดับกอง ฯลฯ ตามลําดับขัน
การบริหารจัดการของหน่วยงานระดับต่าง ๆ ซึงมีความสําคัญในการบริหารในหน่วยงานและโดยรวมเช่นกัน
บัณฑิตยุคโลกาภิวตั น์ นอกจากจะต้องเป็ นผูท้ มีี ความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ควบคู่กบั ความ
มีคุณธรรมและจริยธรรมแล้ว จําเป็ นทีจะต้องมีวิสยั ทัศน์ ก ว้างไกล เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมนานาชาติ ต้องมี
ความสามารถในการสือสารภาษาได้หลายภาษา และมีความสามารถในการติดต่อสือสารได้ทุกรูปแบบ อดีตอธิการบดี
รองศาสตราจารย์รงั สรรค์ แสงสุข จะกล่าวเสมอว่า “ในยุคโลกาภิวตั น์จงมีวสิ ยั ทัศน์ รูเ้ ท่า ก้าวทัน กับการเปลียนแปลง
ของสังคมโลก” นับว่าเป็ นแนวคิดทีสามารถนําไปใช้ในการบริหารจัดการได้เป็ นอย่างดี
ดังนี เพือให้ทนั กับการเปลียนแปลงของสังคมโลกทางด้านการศึกษาในยุคโลกาภิวตั น์ มหาวิทยาลัย
รามคําแหงจึงได้เร่งปรับบทบาททุก ๆ ด้าน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบการเรียนการสอนอย่างรวดเร็ว มีการนํา
เทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้และประยุกต์ใช้หลากหลายอย่างเหมาะสม ให้ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดทางการศึกษาและการ
บริหาร อีกทัง ได้รเิ ริมกิจกรรมด้านต่าง ๆ มากมายทีมุง่ สูค่ วามเป็ นสากลเพือให้ทนั กระแสโลกาภิวตั น์
ปัจจุบนั มหาวิทยาลัยรามคําแหงมีศกั ยภาพทีโดดเด่น เป็ นสถาบันการศึกษาชันนําทีสุดแห่งหนึงของประเทศ
เป็ น “แหล่งขุมทรัพย์ทางวิชาการอันลําเลิศ” เปิ ดโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างกว้างไกลทังใน
ประเทศและต่างประเทศ จัดการเรียนการสอนครบทุกระดับทังปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หลักสูตรภาค
ภาษาอังกฤษ และหลักสูตรโครงการพิเศษต่าง ๆ มีการปรับปรุงหลักสูตรและเปิ ดสอนหลักสูตรใหม่ ๆ ทุกระดับเพิมขึน
หลากหลายหลักสูต รทุกระดับของมหาวิท ยาลัยมีการควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มีการจัดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาซึงสามารถตรวจสอบได้และเป็ นทียอมรับในระดับสากล
ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสูภ่ มู ภิ าค มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้จดั ตังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ส่วนภูมภิ าคขึนใน ๒๓ จังหวัดทัวประเทศ ทังนี โดยความคิดริเริมของอดีตท่านอธิการบดีรงั สรรค์ แสงสุข ซึงทุกแห่ง
ก่อตังโดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับชุมชนในท้องถินทังภาครัฐและเอกชน ปัจจุบนั เปิ ดสอนทังระดับปริญญาตรี

ปริญญาโท และปริญญาเอก เป็ นการนํ ามหาวิทยาลัยไปสู่ทอ้ งถินส่วนภูมภิ าคอย่างสง่างามยึดหลักตามแบบอย่าง
การพึงพาตนเองและเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี ได้ขยายการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรโครงการพิเศษต่าง ๆ
ในระดับปริญญาตรี และปริญญาโท ทังในส่วนกลางและขยายสูส่ ว่ นภูมภิ าคอีก เพือช่วยพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชนรวมทังความต้องการของท้องถิน โดยอาจารย์เดินทางไปบรรยายสด ณ จังหวัดนัน ๆ
ทุกกระบวนวิชา มหาวิทยาลัยรามคําแหงยังจัดให้มศี นู ย์สอบส่วนภูมภิ าคสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีอกี ๓๙ จังหวัด
ก้าวใหม่ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง คือ การขยายการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท
สูต่ ่างประเทศเพือให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศเช่นเดียวกับในประเทศ ทังนี โดยความคิดริเริม
ของอดีตท่านอธิการบดีรงั สรรค์ แสงสุข ได้เริมเปิ ดสอนระดับปริญญาตรีตงแต่
ั ภาค ๒ ปี การศึกษา ๒๕๔๖ และ
ขยายการเปิ ดสอนระดับปริญญาโท ในภาค ๒ ปี การศึกษา ๒๕๔๘ สําหรับโครงการปริญญาโทในต่างประเทศ
ทางมหาวิทยาลัยได้เปิ ดโอกาสให้พนักงานสายการบินต่าง ๆ และชาวไทยทีทํางานระหว่างประเทศสมัครเรียนใน
โครงการเดียวกันนีได้ปรากฏว่า มีชาวไทยทัวโลก รวมทังพนักงานสายการบินจากหลายสายการบินได้ให้ความ
สนใจ ชืนชมยินดี และสมัครเรียนเป็ นจํานวนมาก ในภาคการศึกษา ๑ ปี การศึกษา ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยได้เปิ ดสอน
ระดับปริญญาเอกสูต่ ่างประเทศ
ปั จจุบนั มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศแล้วจํานวน ๓๒ ประเทศ และ
จัดศูนย์สอบ ๔๑ แห่งในประเทศต่าง ๆ เหล่านัน และกําลังขยายเพิมมากขึน การจัดสอบในต่างประเทศได้รบั ความ
ร่วมมืออย่างดียงจากกระทรวงการต่
ิ
างประเทศในการให้ความอนุ เคราะห์สถานทีสอบ และดําเนิ นการจัดสอบ
ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศต่าง ๆ ทัวโลก เพือรองรับภารกิจดังกล่าวทีขยายตัว
อย่างรวดเร็ว สภามหาวิท ยาลัย รามคําแหงได้อนุมตั จิ ดั ตัง “สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ” ขึนเมือ
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีสาํ นักงานของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศตังอยูท่ มหาวิ
ี
ทยาลัย
รามคําแหง หัวหมาก ทําหน้าทีประสานงานและดําเนินการ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้พฒั นาก้าวไกลในการนําเทคโนโลยีททัี นสมัยมาใช้ และประยุกต์ใช้ในการบริหาร
และการจัดการเรียนการสอนทุกระดับการศึกษา ทังนี เพือให้ทนั กับการเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวตั น์
เช่น ระบบการสอนทางไกล การให้บริการนักศึกษาฟั งบรรยายสดทางอินเทอร์เน็ต บริการ Course on Demand
บริการการเรียนการสอนแบบ e-Learning บริการ e-Books ตํารากระบวนวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงฟรี
จัดตังศูนย์การสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning Center) จัดตังสํานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing Center)
ซึงเป็ นแห่งแรกของประเทศ นอกจากนี ยังเป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยทีได้นําระบบการจัดการเรียนการสอน
ติดตังเป็ นโครงข่ายฐานข้อมูลความรูค้ รอบคลุมทุกภูมภิ าค
มหาวิทยาลัยได้พฒ
ั นาการวิจยั ของมหาวิทยาลัยทุกรูปแบบ และมุง่ พัฒนาประสิทธิภาพการวิจยั ทุกสาขาและ
ทุกระดับ รวมทังมุง่ มันบริการทางวิชาการแก่สงั คมอย่างกว้างไกล อีกทังยังได้ส่งเสริมและสนับสนุ นการจัดกิจกรรม
เพือทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และหลากหลายทังในส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ทัวประเทศ
และทัวโลก เช่น “โขน” ซึง อดีตท่านอธิการบดี รังสรรค์ แสงสุข ได้รเิ ริม “โขนรามคําแหง” ขึนอย่างเป็ นรูปธรรมเมือปี
พ.ศ. ๒๕๔๖ น่าภูมใิ จยิงทีได้มนี กั ศึกษา และบุคลากร รวมทังนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ของมหาวิทยาลัย สนใจสมัครฝึก
จํานวนกว่า ๗๐๐ คน “โขนรามคําแหง” ได้จดั แสดงภายในและ ภายนอกมหาวิทยาลัย ทังในประเทศและต่างประเทศ
นอกจากนี ยังได้มกี ารเร่งปรับปรุงพัฒนาภูมทิ ศั น์ของมหาวิทยาลัย ทําให้ปัจจุบนั เปลียนแปลงไปจาก
เดิม มาก บริเวณของมหาวิทยาลัยเต็มไปด้วยอาคารหลากหลายทีทันสมัย บรรยากาศเป็ นมหาวิทยาลัยวิชาการ
อีกทังภูมทิ ศั น์สวยงาม สะอาด และสะดวกสบาย ระบบรักษาความปลอดภัยทันสมัย ฯลฯ จากการทีได้รบั การปรับปรุง
พัฒนาสภาพแวดล้อมและภูมทิ ศั น์ของมหาวิทยาลัย ส่งผลให้มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้รบั พระราชทานรางวัลจาก
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถถึง ๓ ครัง

ในการมุ่งสู่ความเป็ นสากล มหาวิทยาลัยได้ปรับบทบาททุกด้านมุ่งสู่ความเป็ นสากล และให้ทนั กับการ
เปลียนแปลงทีรวดเร็วในยุคโลกาภิวตั น์ได้ขยายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคําแหงกับสถาบันและองค์กร
ต่าง ๆ ทังภาครัฐและเอกชน ทังในประเทศและต่างประเทศ ทัวโลก
ด้วยศักยภาพการบริหารจัดการอย่างมีวสิ ยั ทัศน์ ได้สง่ ผลให้มหาวิทยาลัยรามคําแหงพัฒนาเจริญก้าวหน้า
และเปลียนแปลงอย่างรวดเร็วในทางทีดีขนทุ
ึ ก ๆ ด้าน อย่างทีไม่มใี ครเคยคาดคิดว่าจะก้าวไกลได้ถงึ เพียงนี สร้างชือ
เสียงเป็ นทียอมรับทังในประเทศและต่างประเทศทัวโลกว่า เป็ นมหาวิทยาลัยผูน้ ําทางการศึกษาของรัฐทีมีชอเสี
ื ยงทีสุด
แห่ง หนึ งของประเทศ เป็ นผู้นําในการสอนระบบใหม่ ๆ หลากหลาย เป็ น ผู้นํ าการสอนทางไกล ผู้นํา ในการใช้
เทคโนโลยีททัี นสมัยในการศึกษา อีกทังได้นําการอุดมศึกษาไทยสูส่ ากลสามารถแข่งขันทางการศึกษากับนานาชาติได้
มีชอเสี
ื ยงก้องเกียรติไกลไปทัวโลกและกําลังก้าวสูม่ หาวิทยาลัยระดับโลกตามลําดับ
จะเห็นได้ว่า ในแต่ละปี จะมีนักศึกษาและผูส้ นใจหลังไหลกันเข้ามาสมัครเรียนทีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เป็ นจํานวนมากในทุกระดับการศึกษา ด้วยความมันใจในชือเสียงทีโดดเด่นและความเป็ นเลิศทางด้านวิชาการของ
มหาวิทยาลัย การดูแลเอาใจใส่ทมีี ต่อนักศึกษา และการทีมหาวิทยาลัยให้โอกาสทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย
อย่างกว้างไกล
มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานในระดับคณะ / สํานัก / สถาบัน / ศูนย์ ซึงมีหน้าทีดําเนินการจัดการศึกษาและ
ให้บริการด้านบริหาร และวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ
ปั จจุบนั มีคณะต่าง ๆ ดังนี
คณะนิตศิ าสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร์
คณะศึกษาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์
คณะรัฐศาสตร์
คณะเศรษฐศาสตร์
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
คณะสือสารมวลชน
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะสาธารณสุขศาสตร์
คณะทัศนมาตรศาสตร์
คณะธุรกิจบริการ
บัณฑิตวิทยาลัย
ปั จจุบนั มีสาํ นัก สถาบัน และศูนย์ตา่ ง ๆ ดังนี
สํานักงานอธิการบดี
สํานักกีฬา
สถาบันศิลปวัฒนธรรม
สํานักหอสมุดกลาง
สํานักบริการข้อมูลสารสนเทศ ศูนย์สอการสอนทางอิ
ื
เล็กทรอนิกส์
สํานักเทคโนโลยีการศึกษา
สถาบันการศึกษานานาชาติ
สถาบันวิจยั และพัฒนา
สํานักประกันคุณภาพการศึกษา
สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ สถาบันฝึกอบรม
สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล สถาบันคอมพิวเตอร์
สถาบันภาษา
สํานักพิมพ์
สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์
มหาวิท ยาลัย รามคําแหงเป็ นมหาวิท ยาลัย ทีมีขนาดใหญ่ทสุี ดของประเทศ มีจํานวนผู้สมัครเข้าศึกษาถึง
ปั จจุบนั ประมาณแปดแสนคน จากวันทีเริมก่อตังจวบจนปัจจุบนั ได้ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีมาแล้วประมาณเจ็ด
แสนคน ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทังระดับประกาศนี ยบัตรมาแล้วกว่าสีหมืนคน นับว่า
มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้มบี ทบาทในการช่วยพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรบุคคลของชาติเป็ นอย่างมาก ซึง
บัณฑิตเหล่านี ออกไปรับใช้สงั คมและประเทศชาติทงภาครั
ั
ฐ เอกชนทัวประเทศ และทัวโลก อีก ทังบัณฑิตจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้พสิ ูจน์ให้สงั คมยอมรับและประจักษ์ในคุณภาพว่ามีความรู้ ความสามารถ ความวิรยิ ะ
อุตสาหะ และมีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพทีได้ศกึ ษาตลอดจนมีจติ สํานึกทีดีต่อสถาบันทีให้โอกาสทางการศึกษา
สมกับความต้องการของมหาวิทยาลัยทีมุ่งผลิต “บัณฑิตมีความรูค้ ่คู ณ
ุ ธรรม” และมุ่งมันเพียรสอนศิษย์ ผลิตบัณฑิต
ทีมีคุ ณ ค่า ให้ทุ ก คนมีค วามเข้ม แข็ง ในวิช าให้มีค วามก้า วหน้ า เปี ยมด้ว ยคุ ณ ธรรม นั บ เป็ นความภู มิใ จของ

มหาวิท ยาลัย ทีให้โ อกาสทางการศึก ษากับชาวไทยผู้ใฝ่ รู้ใฝ่ เรีย น สมกับ คําขวัญของมหาวิท ยาลัย รามคํ าแหง
ทีว่า “สร้างความรูส้ ู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม” ปั จจุบนั จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยรามคําแหงได้ขยายการเรียนการ
สอนกว้างไกล ทังในประเทศและต่างประเทศ อาณาจักรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีดงั นี
๑. มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ
๒. มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา กรุงเทพฯ
๓. มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ สุโขทัย
๔. มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติสว่ นภูมภิ าค ปั จจุบนั มีใน ๒๓ จังหวัดทัวประเทศ
ซึงเปิ ดสอนทังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
๕. มหาวิทยาลัยรามคําแหงสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตา่ งประเทศขยายการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงสู่ ต่างประเทศ ๓๒ ประเทศทัวโลก และกําลังขยายเพิมขึน ซึงเปิ ดสอนทังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท
๖. มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปิ ดสอนหลักสูตรโครงการพิเศษในจังหวัดต่าง ๆ ส่วนภูมภิ าคในระดับปริญญาตรีและ
ปริญญาโท
๗. ศูนย์สอบส่วนภูมภิ าคของมหาวิทยาลัยรามคําแหงใน ๓๙ จังหวัดทัวประเทศ
๘. จัดศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในประเทศต่าง ๆ กว่า ๔๑ แห่งทัวโลกและกําลังขยายเพิมขึน
โดยความร่วมมือจากกระทรวงการต่างประเทศสถานอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ณ ประเทศนัน ๆ
๙. ขยายการจัดตังคณะเพิมขึน ปั จจุบนั มีจาํ นวน ๑๔ คณะและบัณฑิตวิทยาลัย
๑๐. ขยายการจัดตังสถาบัน / สํานัก / ศูนย์ต่างๆ เพิมขึน ในปัจจุบนั มี ๒๐ หน่วยงาน
๑๑. บริการการเรียนการสอนผ่านสือเทคโนโลยีททัี นสมัยไปทัวประเทศ
๑๒. ขยายเครือข่ายให้ความร่วมมือจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาแก่องค์กรทังภาครัฐและ
เอกชน อย่างกว้างขวาง
๑๓. ขยายการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติทกุ ระดับการศึกษา มีชาวไทยและชาวต่างประเทศ มาเรียนทีสถาบัน
การศึกษานานาชาติ ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๑๔. ขยายการจัดตังโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหงฝ่ ายมัธยมและฝ่ ายประถม
จะเห็นได้ว่า มหาวิ ทยาลัยรามคําแหงประสบความสําเร็จอย่างสูงสุดในการบริ หารการอุดมศึกษา
ของมหาวิ ทยาลัยทีน่ าภาคภูมิใจยิ ง สามารถนํามหาวิ ทยาลัยไทยยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กบั มหาวิ ทยาลัยชันนํา
ของนานาอารยประเทศ ซึงแสดงถึงความก้าวหน้ าก้าวไกลของมหาวิ ทยาลัยของชาติ ไทยในสากล สามารถ
นําพาการอุดมศึกษาไทยสู่เวที การศึกษาโลก แสดงถึงศักยภาพการจัดการศึกษาของมหาวิ ทยาลัยไทย
ช่วยสร้างชือเสียงของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ เป็ นอย่างมาก มหาวิทยาลัยยังคงมุง่ มันทีจะพัฒนาให้เจริ ญ
ก้าวหน้ ายิ งๆขึนต่อไปโดยมีเป้ าหมายทีจะให้มหาวิ ทยาลัยรามคําแหงเป็ นศูนย์กลางการศึกษาที มีชือเสียง
แห่งหนึ งของโลก
การที มหาวิ ทยาลัยรามคําแหงได้ขยายโอกาสทางการศึ กษาระดับอุดมศึ กษาแก่ มวลชนและ
ลูกหลานชาวไทยทัวแผ่น ดิ นไทยและกว้ างไกลไปทัวโลก โดยคํานึ ง ถึ ง ประโยชน์ ที ก่ อเกิ ดแก่ ส่ว นรวม
และประเทศชาติ เป็ นสําคัญ ยึดหลักที ว่า “การศึกษาสร้างคนและคนสร้างชาติ ” ทังนี เพือชาติ ไทยที รักยิ ง
ของพวกเราทุกคนจะได้เจริ ญรุ่งเรือง ก้าวหน้ าก้าวไกลยิ งๆ ขึนอย่างมันคง วัฒนา สถาพร สันติ สขุ สืบไป

www.ru.ac.th
www.lib.ru.ac.th
www.regis.ru.ac.th
www.ram.edu
www.techno.ru.ac.th

เว็บไซต์หลักทีมีรายละเอียดข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิ ทยาลัย
เว็บไซต์สาํ นักหอสมุดกลาง
เว็ปไซต์สาํ นักบริ การทางวิ ชาการและทดสอบประเมิ นผล
เว็บไซต์เกียวกับ e-Learning ของมหาวิ ทยาลัย
เว็บไซต์เกียวกับสถานี วิทยุและโทรทัศน์ของมหาวิ ทยาลัยรวมทังเป็ น
เว็บไซต์สาํ หรับถ่ายทอดสดการประชุมสัมมนาและการบรรยายพิเศษ ฯลฯ
www.rupress.ru.ac.th
เว็บไซต์ศนู ย์หนังสือ ม.ร. (สํานักพิ มพ์)
http://e-book.ru.ac.th
เว็บไซต์เกียวกับตําราเรียนอิ เล็กทรอนิ กส์ (e-Book)
www.stdaffairs.ru.ac.th/dss เว็บไซต์ศนู ย์บริ การนักศึกษาพิ การ
www.iregis2.ru.ac.th
เว็บไซต์ รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET
www.law.ru.ac.th
เว็บไซต์คณะนิ ติศาสตร์
www.ba.ru.ac.th
เว็บไซต์คณะบริ หารธุรกิ จ
www.pol.ru.ac.th
เว็บไซต์คณะรัฐศาสตร์
www.mac.ru.ac.th
เว็บไซต์คณะสือสารมวลชน

ข้อควรปฏิบตั ิ
1. เพือประโยชน์ของนักศึกษา ควรกรอกข้อมูลเอกสารการสมัครให้ถูกต้องชัดเจนครบถ้วน
2. การติดต่อเรืองเกียวกับการเรียนทุกกรณีกบั ทางมหาวิทยาลัย โปรดแจ้งรหัสประจําตัวนักศึกษา ชือ-สกุล
ทีอยูป่ ัจจุบนั หมายเลขโทรศัพท์ให้ถกู ต้องชัดเจน
3. ระเบียบการ ฯ เล่มนีต้องนําไปในวันสมัคร หากสูญหายหรือชํารุด ต้องซือเล่มใหม่ เพือให้เอกสารครบถ้วน
และโปรดเก็บระเบียบการ ฯ นีไว้จนสําเร็จการศึกษา

สถานทีขอรับใบสมัครฯ เข้าเป็ นนักศึกษาใหม่
ขอรับใบสมัครฯ ได้ที
1. สาขาวิ ทยบริ การเฉลิ มพระเกียรติ 23 จังหวัด ดังนี
ปราจีนบุรี
นครพนม
ลพบุรี
อุทยั ธานี
สุโขทัย
นครราชสีมา
นครศรีธรรมราช
ขอนแก่น
หนองบัวลําภู
อํานาจเจริญ
ศรีสะเกษ
ชัยภูมิ
แพร่
ตรัง
เพชรบูรณ์
(สอบถามรายละเอียดดูหมายเลขโทรศัพท์ทหน้
ี า 97 - 98)

บุรรี มั ย์
เชียงราย
กาญจนบุรี
เชียงใหม่
สุรนิ ทร์

อุดรธานี
พังงา
สงขลา

2. หน่ วยรับสมัคร(ส่วนภูมิภาค) ฝ่ ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา

อาคาร สวป. ชัน 3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240
(สอบถามรายละเอียดที โทร. 0-2310-8624, 0-2310-8000 ต่อ 4834)

3. ดาวน์โหลดใบสมัครฯ, ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมิภาค
(สําหรับสมัครทางไปรษณี ย์ และสมัครด้วยตนเอง ณ สาขาวิ ทยบริ การฯ )
1. www.ru.ac.th
2. www.iregis2.ru.ac.th (ส่วนภูมิภาค)
3. www.regis.ru.ac.th

1.
2.
3.
4.

เอกสารชุดสมัครสอบส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย

ใบสมัครและใบขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา (ม.ร.2)
แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมภิ าค (ม.ร.34)
ใบระเบียนประวัตนิ กั ศึกษา (ม.ร.25)

ปฏิทินการศึกษา ปี การศึกษา 2564
การรับสมัครและลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค
การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปี การศึกษา 2564
Download ใบสมัครฯ ,ระเบียบการและคูม่ อื สมัครฯ ได้ท ี www.ru.ac.th
www.iregis2.ru.ac.th และ www.regis.ru.ac.th
รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่สว่ นภูมภิ าคทางไปรษณีย์
(เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต)
รับสมัครนักศึกษาใหม่สว่ นภูมภิ าคทาง INTERNET
(ผูท้ ีใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ตและผูไ้ ม่ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต)
รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
ส่วนภูมภิ าคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตทีสาขาวิทยบริการฯ (ครังที 1)
รับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง พร้อมลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่
ส่วนภูมภิ าคและนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตทีสาขาวิทยบริการฯ (ครังที 2)
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

จ. 19 เม.ย. 2564 - อ. 11 ก.ค. 2564
จ. 19 เม.ย. 2564 - พ. 30 มิ.ย. 2564
จ. 19 เม.ย. 2564 - อ. 11 ก.ค. 2564
ศ. 4 มิ.ย. 2564 - จ. 7 มิ.ย. 2564
พฤ. 8 ก.ค. 2564 - อ. 11 ก.ค. 2564
จ. 12 ก.ค. 2564

จ. 5 ก.ค. 2564 - ศ. 9 ก.ค. 2564

ภาค 1 ปี การศึกษา 2564

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1 ปี การศึกษา 2564
ทาง Internet และ Application
บรรยายผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (เฉพาะกระบวนวิชาทีมหาวิทยาลัยกําหนด)
บรรยายสรุปทีสาขาวิทยบริการฯ (เฉพาะกระบวนวิชาทีมหาวิทยาลัยกําหนด)
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมภิ าคทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูรอ้ น / 2563
ทาง Internet และ Application

อ.
ส.
จ.
จ.

13 ก.ค. 2564
17 ก.ค. 2564
9 ส.ค. 2564
9 ส.ค. 2564

-

จ. 2 ต.ค. 2564
อา. 31 ต.ค. 2564
อ. 31 ส.ค. 2564
ศ. 13 ส.ค. 2564

ส.
ส.
จ.
ส.
ส.
จ.

18 ก.ย. 2564
15 ก.ย. 2564
27 ก.ย. 2564
13 พ.ย. 2564
20 พ.ย. 2564
22 พ.ย. 2564

-

อา. 19 ก.ย. 2564
วันสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดูรอ้ น / 2563
อา. 26 ก.ย. 2564
พฤ. 30 ก.ย. 2564 บอกเลิก - บอกเพิมกระบวนวิชา ภาค 1 / 2564 ทาง Internet
อา. 14 พ.ย. 2564
วันสอบไล่ของ ภาค 1 / 2564
อา. 21 พ.ย. 2564
วันสําเร็จการศึกษาและปิ ดภาคเรียน

}
}

โปรดทราบ ผูส้ มัครสามารถยืนใบสมัครทางไปรษณียเ์ ฉพาะกรณี ไม่ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต

ผูส้ มัครจะต้องส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานและเอกสารการสมัครให้ครบถ้วน (ดูหน้า 2)
หากผู้ส มัค รไม่ ส่ ง ค่ า ธรรมเนี ยมการสมัค ร หรื อ ชํา ระเงิ น ไม่ ค รบถ้ ว น มหาวิ ท ยาลัย จะตัด
กระบวนวิ ชาท้ายขึนไปโดยลําดับ เท่าจํานวนเงิ นทีขาดหรือหากไม่ได้ส่งธนาณัติ มหาวิ ทยาลัยจะถือสิ ทธิ
ไม่พิจารณา และส่งใบสมัครกลับคืนผู้สมัคร

* การสมัครด้วยตนเองทีสาขาวิ ทยบริ การฯ สมัครได้ทงประเภทไม่
ั
ใช้สิทธิ และใช้สิทธิ เที ยบโอน *

สารบัญ
-

สารอธิการบดี
ความเป็ นมาของมหาวิทยาลัย
การขอรับใบสมัครฯ, Download ใบสมัครฯ, ระเบียบการและคู่มอื รับสมัครฯ
ปฏิทนิ การศึกษา ปี การศึกษา 2564 ส่วนภูมภิ าค

ส่วนที 1 รายละเอียดเกียวกับการสมัครส่วนภูมิภาค
เอกสารทีใช้สมัครทางไปรษณีย์
วิธกี ารสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา
เอกสารทีใช้ในการสมัคร ณ สาขาวิทยบริการ ฯ
ขันตอนการสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต
คุณวุฒแิ ละคุณสมบัตขิ องผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ข้อควรทราบเกียวกับคุณวุฒทิ ใช้
ี สมัคร
การจําแนกคุณวุฒขิ องผูม้ สี ทิ ธิสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ใิ นการใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิต (ทุกคณะ)
ตัวอย่างคํานําหน้านาม ชือยศในการเขียนใบสมัคร (ม.ร.2)
การเทียบ พ.ศ./ ค.ศ. และ CODE ศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค
CODE รหัสสาขาวิชาคณะต่าง ๆ ทีต้องเขียนลงในใบสมัคร (ม.ร.2)
การเขียน ชือตัว - สกุล เป็ นภาษาอังกฤษ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงการศึกษา
สําหรับผูส้ มัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชา
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา (ม.ร.2)
ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของนักศึกษา
ตัวอย่างธนาณัตคิ า่ สมัครและการจ่าหน้าซองจดหมายสําหรับผูส้ มัครทางไปรษณีย์
แถบรหัสกระบวนวิชาตามโปรแกรมการศึกษาและแบบลงทะเบียนเรียน
ตัวอย่างการระบายระเบียนประวัตนิ กั ศึกษา (ม.ร.25)
ชือย่อประเทศ 3 หลัก สําหรับการกรอกข้อมูลเชือชาติและสัญชาติ
สถานทีรับบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อสอบถามข้อมูล
ส่วนที 2 แผนกําหนดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร
แผนกําหนดการศึกษาและวัน เวลาสอบสําหรับนักศึกษาชันปี ที 1 ภาค 1
คณะนิตศิ าสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะรัฐศาสตร์
คณะสือสารมวลชน
สรุปหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตของทุกคณะ
เอกสารทีนักศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ
ขันตอนการเตรียมตัวเข้าสอบ
ข้อปฏิบตั สิ าํ หรับนักศึกษาทีประสงค์จะขอเอกสารสําหรับผูป้ กครองทีใช้สทิ ธิเบิกค่าเล่าเรียน

หน้ า

2
3
4
5
6
7
8
14
17
18
19
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47
55
63
71
73
73
73

ส่วนที 3 ข้อมูลทีควรทราบ
การรับบัตรประจําตัวนักศึกษา ส่วนภูมภิ าค (นักศึกษาใหม่)
การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาเก่า
การขอแก้ไขชือ ชือสกุล คํานําหน้านาม และวัน เดือน ปี เกิด
การย้ายคณะและการเปลียนสาขาวิชา
การลาออกจากการเป็ นนักศึกษา
ระบบการเรียนการสอน
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภูมภิ าค
สถานภาพการเป็ นนักศึกษาและการหมดสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
หลักเกณฑ์การบอกเลิก-บอกเพิมกระบวนวิชา
หลักฐานในการบอกเลิก-บอกเพิมกระบวนวิชา
การจัดสอบ
ตัวอย่างตารางสอบรายบุคคล
กําหนดเวลาสอบของนักศึกษาส่วนภูมภิ าค
การรักษาสถานภาพนักศึกษา
การขอจบและเสนอชือเพือขอรับปริญญา
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชันปริญญาตรี
การบริการข้อมูลสารสนเทศ
สถานทีสอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค
สถานทีตังและหมายเลขโทรศัพท์ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
บริการประกันอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล
หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการเป็ นนักศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ
ข้อปฏิบตั ใิ นการขอขึนทะเบียนบัณฑิตและการขอใบรับรองสภา ฯ
ขันตอนการติดต่อขอรับปริญญาบัตรสําหรับบัณฑิตทีไม่เข้าพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
คําชีแจงระเบียบการขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทางไปรษณีย์
ประเภทไม่สาํ เร็จการศึกษา และสําเร็จการศึกษา
ส่วนที 4 ภาคผนวก
รายชือกระบวนวิชาส่วนภูมภิ าค เรียงตามหมวดอักษร A - Z
คําแนะนําสําหรับนักศึกษาทีจะสมัครฝึกเรียนวิชาทหาร
การผ่อนผันการรับราชการทหาร
การบริการสําหรับนักศึกษาทีจะขอรับทุนการศึกษาและกูย้ มื เงินเพือการศึกษา (กยศ.)
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงการศึกษา
ระดับปริญญาตรีสาํ หรับนักศึกษาสอบส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2560
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที 2) พ.ศ. 2561
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงการศึกษา
ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาสอนส่วนภูมภิ าค (ฉบับที 2) พ.ศ. 2563
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
ข้อบังคับ ม.ร.ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2522
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาเพือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
สําหรับผูเ้ ข้าศึกษาสอบส่วนภูมภิ าค พ.ศ. 2560
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาเพือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
สําหรับนักศึกสอบส่วนภูมภิ าค (ฉบับที 2) พ.ศ. 2563
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ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการสอบซ่อม พ.ศ. 2560
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒแิ ละหนังสือรับรองบุคคล พ.ศ. 2562
ระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแก่นกั ศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง (ฉบับที 2) พ.ศ. 2557
ประกาศ ม.ร.เรืองการชําระเงินและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒ ิ
จากสถานศึกษาต่างประเทศไปตรวจสอบยังหน่วยงานต้นสังกัด
ประกาศ ม.ร.เรืองการขอสําเร็จการศึกษาของผูเ้ คยเป็ นผูเ้ ข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชา
เพือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) (กรณีใช้สทิ ธิเทียบโอนและมีหน่ วยกิต
ครบหลักสูตรในวันทีสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี)
ประกาศ ม.ร.เรืองการอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี
ประกาศ ม.ร.เรืองการใช้คาํ นําหน้านามของพระภิกษุ สามเณร
ประกาศ ม.ร.เรืองการใช้บตั รประจําตัวนักศึกษา
ประกาศ ม.ร.เรืองการขอเปลืยนชือ ชือสกุล คํานําหน้านาม และยศ ของนักศึกษา
ประกาศ ม.ร.เรืองห้ามนักศึกษาสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาในขณะทียังมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาอยู่
ประกาศ ม.ร.เรืองให้นกั ศึกษาทีมีรหัสซําซ้อนมากกว่าหนึงรหัส มาดําเนินการลาออก
ให้เหลือเพียงรหัสเดียว
ประกาศ ม.ร.เรืองการขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
ประกาศ ม.ร.เรืองการขอใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็ นนักศึกษา
ประกาศ ม.ร.เรืองข้อตกลงในการปฏิบตั กิ ารลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
ประกาศ ม.ร.เรืองการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและ
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย
ประกาศ ม.ร.เรืองการขอย้ายคณะหรือเปลียนสาขาวิชา
ประกาศ ม.ร.เรืองการรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี
ประกาศ ม.ร.เรืองหลักฐานการเข้าสอบของนักศึกษาปริญญาตรี
คําสัง ม.ร.เรืองข้อปฏิบตั ใิ นการสอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค
คําสัง ม.ร.เรืองข้อปฏิบตั ใิ นการสอบไล่ (แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ. 2546
หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรูว้ ฒ
ุ กิ ารศึกษาต่างประเทศ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ
แบบยืนคําขอแก้ไขข้อมูลประวัตนิ ักศึกษา
ใบคําร้องมหาวิทยาลัยรามคําแหง
คําร้องขอหนังสือรับรองการเป็ นนักศึกษา
แบบขออนุ มตั ยิ า้ ยศูนย์สอบของนักศึกษาส่วนภูมภิ าค
ใบคําร้องขอรับเงินคืนหรือขอสับเปลียนกระบวนวิชา
แบบใบคําร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีพเิ ศษ สําหรับนักศึกษาส่วนภูมภิ าค
ใบคําร้องขอปรับฐานข้อมูลใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิต/ขอเปลียนวุฒกิ ารศึกษาภายหลังการสมัคร
คําร้องขอใบรับรองผลไม่สาํ เร็จการศึกษา (Transcript) ส่วนภูมภิ าค
คําร้องขอหนังสือสําคัญใบรับรองสภาฯ และขึนทะเบียนปริญญาส่วนภูมภิ าค
คําร้องขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต (Transcript) ส่วนภูมภิ าค
คําร้องขอเปลียนชือ - สกุล คํานําหน้านาม ยศ ส่วนภูมภิ าค
แบบยืนคําขอย้ายคณะ หรือเปลียนสาขาวิชา
แบบเเจ้งขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา แบบ MASTER CARD
แบบยืนคําขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษา
คําร้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์, คณะบริหารธุรกิจ, คณะรัฐศาสตร์และคณะสือสารมวลชน
แบบฟอร์มทีอยูส่ ถานศึกษาของวุฒกิ ารศึกษาทีนํามาสมัครเรียน (School Address)
แบบฟอร์มยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวและสิทธิทางการศึกษา (Authorization Form)
ตําราเรียนและอุปกรณ์การศึกษา
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คําเตือน

อย่าใช้วฒ
ุ ิ การศึกษาปลอม
อย่าปลอมเเปลงเอกสาร - หลักฐานซึงใช้ประกอบการสมัคร

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหงนัน มหาวิทยาลัยจะส่งวุฒกิ ารศึกษาของ
ผูส้ มัครทุกคนไปตรวจสอบยังสถาบันการศึกษาทีออกหนังสือสําคัญแสดงวุฒกิ ารศึกษาหรือเอกสารฉบับนัน
หากตรวจสอบในภายหลัง พบว่ า มีก ารปลอมวุ ฒิก ารศึ ก ษาหรือ เอกสารหลั ก ฐานการสมั ค ร
มหาวิท ยาลัยจะถอนสภาพการเป็ น นัก ศึก ษาและจะถูกดําเนินคดีตามกฏหมาย
กรณีทผูี ส้ มัครประสงค์ทจะกลั
ี
บมาสมัครใหม่ดว้ ยวุฒกิ ารศึกษาทีถูกต้อง จะไม่มสี ทิ ธินําผลการสอบ
นันมาเทียบโอนหน่วยกิตแต่อย่างใด

คําเตือน

การชําระเงินค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทุกประเภททีมหาวิทยาลัยกําหนดให้ผูส้ มัครชําระทางไปรษณีย์
เป็ นธนาณัตใิ ห้สงจ่
ั ายในนาม “มหาวิทยาลัยรามคําแหง” เท่านัน ห้ามมิให้สงจ่
ั าย “ตัวบุคคล” หรือ
“หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย” เพราะเงินของท่านอาจสูญหายได้
หากมีปัญหาหรือมีขอ้ สงสัยให้ตดิ ต่อสอบถาม ฝ่ ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
หน่วยรับสมัคร (รับสมัครส่วนภูมภิ าค) อาคาร สวป. ชัน 3 ตู้ ปณ.1011 ปณฝ.รามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10241 โทร. 0-2310-8624 ,FAX. 0-2310-8628

นักศึกษาต้องแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวนักศึกษา
ควบคูก่ บั บัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ
ในกรณีทไม่
ี ได้รบั ตารางสอบไล่รายบุคคลก่อนสอบ 2 สัปดาห์
ให้นกั ศึกษาตรวจสอบได้ท ี http://e-service.ru.ac.th/search/reginal1/index.php หรือ
ทีโรงเรียนซึงเป็ นสถานทีสอบ ก่อนการสอบ 1 สัปดาห์

