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
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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

ส่วนที 1
รายละเอียดเกียวกับการสมัครส่วนภูมิภาค
เอกสารทีใช้สมัครทางไปรษณีย์
วิธกี ารสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา
เอกสารทีใช้ในการสมัคร ณ สาขาวิทยบริการ ฯ
การรับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะผูไ้ ม่ใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิต)
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 เขียนลงในใบสมัคร (ม.ร.2)
การเขียน ชือตัว ชือสกุล เป็ นภาษาอังกฤษ
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงการศึกษา
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครและใบขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา (ม.ร.2)
ช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารของนักศึกษา
ตัวอย่างธนาณัตคิ า่ สมัครและการจ่าหน้าซองจดหมายสําหรับผูส้ มัครทางไปรษณีย์
แถบรหัสกระบวนวิชาตามโปรแกรมการศึกษาและแบบลงทะเบียนเรียน
ตัวอย่างการระบายระเบียนประวัตนิ ักศึกษา (ม.ร.25)
ชือย่อประเทศ 3 หลัก สําหรับกรอกข้อมูล เชือชาติ และ สัญชาติ
สถานทีรับบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อสอบถาม ข้อมูลต่าง ๆ
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เอกสารทีใช้สมัครทางไปรษณี ย์
(เฉพาะผูไ้ ม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่ วยกิต)
(เอกสารข้อ 1 - 5 ใช้กระดาษขนาด A4)

1. ใบสมัครและใบขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาส่วนภูมภิ าค (ม.ร.2) ติดรูปสี ขนาด 1.5 นิว จํานวน 1 รูป
(ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดําและถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงชือผูส้ มัคร จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงชือผูส้ มัคร จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาวุฒบิ ตั รทีชัดเจน 2 ชุด
- ต้องระบุสาเหตุออกจากสถานศึกษาว่าจบหลักสูตรหรือสําเร็จการศึกษาพร้อมระบุวนั ทีจบการศึกษา
- กรณีวุฒกิ ารศึกษาต่างประเทศต้องแนบวุฒกิ ารศึกษาฉบับแปลเป็ นภาษาอังกฤษด้วย พร้อมเเนบ
สําเนาใบเทียบระดับความรู้ (ดูรายละเอียด หน้า 16)
4. สําเนาหลักฐานต่าง ๆ เพิมเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสําเนา 2 ฉบับ
4.1 กรณีมกี ารเปลียนชือ สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สินสุดการสมรส ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรอง
คํานําหน้านามให้เท่ากับจํานวนวุฒกิ ารศึกษาและเย็บติดกันเป็ นชุด (ถ้ามี)
4.2 กรณีผสู้ มัครในหลักสูตรปริญญาตรีทใช้
ี วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการเป็ นข้าราชการ
พนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึนไปด้วยโดยระบุ
จํานวนปี ททํี างานให้ชดั เจน
4.3 กรณีใช้คาํ นําหน้านามนอกเหนือจาก นาย, นาง, นางสาว
5. สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ฉบับ (1. กรณีใช้คาํ นําหน้านามเป็ น ยศ ให้เเนบสําเนาบัตรข้าราชการหรือ
คําสังแแต่งตังทีเป็ น ยศ ปั จจุบนั 2. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สาํ เนา Passport พร้อมใบเเปล จํานวน 2 ฉบับ)
6. ส่งธนาณัติ (ธน.31) ชําระค่าธรรมเนียมการศึกษาจํานวนรวมเงินทังสิน ตามแบบลงทะเบียนเรียน ฯ
(ดูตารางจํานวนเงินค่าธรรมเนียมผูเ้ ข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชา หน้า 20 และระดับปริญญาตรี หน้า 22)
(กรณีใช้วฒ
ุ ติ า่ งประเทศ ต้องส่งธนาณัติ ธน.31 ชําระค่าธรรมเนียมตรวจสอบวุฒิ จํานวน 1,000 บาท อีก 1 ฉบับ)
7. ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตัวผูส้ มัครปิ ดแสตมป์ 3 บาท 1 ซอง (ดูตวั อย่างหน้า 26)
8. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมภิ าค (ม.ร.34) (หน้า 27 - 28)
9. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผูส้ มัครระดับปริญญาตรี)
10. ระเบียนประวัตนิ กั ศึกษา (ม.ร.25) (แผ่นระบายสีมว่ งดู ตัวอย่างหน้า 29)
11. กรณี วฒ
ุ ิ การศึกษาต่างประเทศ
11.1 แบบฟอร์มทีอยูส่ ถานศึกษาของวุฒกิ ารศึกษาทีนํามาสมัครเรียน (School Address) หน้า 202
11.2 แบบฟอร์มยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวและสิทธิทางการศึกษา (Authorization Form) หน้า 203
* ทีอยู่สาํ หรับจัดส่งเอกสารการสมัคร
“หัวหน้ าฝ่ ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ.รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241”

*** หมายเหตุ : สําเนาเอกสารทุกฉบับให้รบั รองสําเนาถูกต้องและลงชือผู้สมัครกํากับ
ก่อนปิ ดซองนําส่ง กรุณาตรวจสอบเอกสารให้ครบทุกข้อ
*
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นักศึกษาทีย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอืน (กรณี ยงั ไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิ ม)
ให้ดาํ เนิ นการใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ตรายกระบวนวิ ชาได้ทีสาขาวิทยบริ การฯ หรือสมัคร
ทางอิ นเทอร์เน็ต เท่านัน จะใช้เทียบโอนหน่ วยกิ ตทางไปรษณี ยไ์ ม่ได้
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วิธีการสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา
1. การรับสมัครนักศึกษาใหม่ผป้ ู ระสงค์เรียนและสอบไล่ทีส่วนภูมิภาค มี 2 ประเภท คือ
1.1 สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาในระดับปริ ญญาตรี
สําหรับนักศึกษาชันปริญญาตรี เปิ ดสอน 4 สาขา คือ
คณะนิตศิ าสตร์
สาขาวิชานิตศิ าสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ
คณะรัฐศาสตร์
กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
คณะสือสารมวลชน
สาขาวิชาสือสารมวลชน
1.2 สมัครเข้าเป็ นผู้ศึกษารายกระบวนวิ ชา เพือเตรียมศึกษาระดับปริ ญญาตรี

2. การสมัครและลงทะเบียนเรียน มหาวิ ทยาลัยกําหนดวิ ธีดาํ เนิ นการ 3 ประเภท คือ

2.1 รับสมัครทางไปรษณี ย์ (ไม่ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต)
2.1.1 ดาวน์โหลดใบสมัครฯ, ระเบียบการและคูม่ อื สมัครฯ ได้ท ี www.ru.ac.th, www.iregis2.ru.ac.th และ
www.regis.ru.ac.th
2.1.2 ผูส้ มัครต้องยืนใบสมัครทางไปรษณียเ์ ท่านัน ตังแต่วนั ที 19 เม.ย. 2564 - วันที 30 มิ.ย. 2564
2.1.3 การลงทะเบียนเรียนต้องลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาทีกําหนดในแผนการศึกษาชันปี ที 1
ภาคเรียนที 1 ของคณะทีผูส้ มัครเลือกเรียนเท่านัน
2.1.4 ต้องชําระเงินค่าสมัคร ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตามทีมหาวิทยาลัยกําหนดให้
ครบถ้วนเป็ นธนาณัตสิ งจ่
ั ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคําแหง ปณ. รามคําแหง
2.1.5 การสมัครทางไปรษณี ย์ รับสมัครเฉพาะนักศึกษาทีไม่ใช้สิทธิ เที ยบโอนหน่ วยกิ ตเมือสมัครเป็ น
นักศึกษาส่วนภูมิภาคแล้ว ต้องเข้าสอบทีศูนย์สอบส่วนภูมิภาคเท่านัน (41 ศูนย์สอบ) จะเข้ามาสอบทีส่วนกลางไม่ได้
2.1.6 เปิ ดรับผูส้ มัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาเพือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีสาํ หรับผูม้ วี ุฒจิ บ
ชันมัธยมศึกษาตอนต้น เป็ นต้นไป โดยเลือกเรียนกระบวนวิชาทีเปิ ดให้มกี ารสอบในภาคการศึกษานัน และนํ า
กระบวนวิชาทีสอบได้นี ไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตได้เมือมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนในการสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาชัน
ปริญญาตรี ทังนีต้องดําเนินการสมัครใหม่ โดยลาออกจากการสมัครครังแรก (รายกระบวนวิชา) และไปดําเนินการ
เทียบโอนวิชาทีสอบได้โดยชําระเงินค่าเทียบโอนตามอัตราทีมหาวิทยาลัยกําหนด
2.2 รับสมัครทีสาขาวิ ทยบริ การเฉลิ มพระเกียรติ
2.2.1 รับสมัครนักศึกษาใหม่ ทีสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด คือ ปราจีนบุรี อุทยั ธานี นครศรีธรรมราช
อํานาจเจริญ แพร่ นครพนม สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง ลพบุร ี นครราชสีมา หนองบัวลําภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์
บุรรี มั ย์ เชียงราย กาญจนบุร ี เชียงใหม่ สุรนิ ทร์ อุดรธานี พังงา สงขลา ผูส้ มัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชา
รับสมัครผูไ้ ม่ใช้สทิ ธิเทียบโอนและใช้สทิ ธิเทียบโอน รวมทังผูท้ เคยศึ
ี กษารายกระบวนวิชา ทีปั จจุบนั มีคณ
ุ สมบัติ
ตามเกณฑ์กาํ หนดสําหรับผูเ้ ข้าศึกษาระดับปริญญาตรี
2.2.2 ดาวน์โหลดใบสมัครฯ, ระเบียบการและคูม่ อื สมัครฯ ได้ท ี www.ru.ac.th, www.iregis2.ru.ac.th และ
www.regis.ru.ac.th ตังแต่วนั ที 19 เม.ย. 2564 - วันที 11 ก.ค. 2564 หรือ รับใบสมัครฯ และสมัครด้วยตนเอง ได้ท ี
สาขาวิทยบริการฯ ทัง 23 จังหวัด รับสมัครทีสาขาวิทยบริการฯ ครังที 1 วันที 4 - 7 มิ.ย. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
และครังที 2 วันที 8 - 11 ก.ค. 2564 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) การสอบจะต้องเข้าสอบในส่วนภูมภิ าค เฉพาะศูนย์สอบที
แจ้งไว้ตอนสมัครเท่านัน โดยจัดสอบเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ (ในภาค 1/2564 กําหนดสอบ
วันที 13 - 14 พ.ย. 2564 และ วันที 20 - 21 พ.ย. 2564)

ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
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เอกสารทีใช้ในการสมัคร ณ สาขาวิ ทยบริ การฯ
ผูส้ มัครทุกคนต้องเตรียมเอกสาร ต่อไปนี
(ใช้กระดาษ ขนาด A 4 ทุกแผ่น)

1. ใบสมัครและใบขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา (ม.ร.2) ติดรูปสี ขนาด 1.5 นิว จํานวน 1 รูป
(ถ่ายหน้าตรง ไม่สวมแว่นดําและ ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงชือผูส้ มัคร จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช้ และเปิ ดเผยข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมลงชือผูส้ มัคร จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิ ถ่ายเอกสารข้อความชัดเจน 2 ฉบับ ต้องระบุสาเหตุทีออกจากสถานศึกษาเพราะจบหลักสูตร
หรือสําเร็จการศึกษา และระบุวนั ทีสําเร็จการศึกษา
4. สําหรับผู้ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต ให้สมัครทีสาขาวิ ทยบริการ ฯ ห้ามสมัครทางไปรษณี ย์
4.1 วุฒ ิ ปกศ.สูง, ปวส., ปวท., อนุปริญญา, ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึนไปจากสถาบันการศึกษาอืน ให้ใช้สาํ เนาวุฒกิ ารศึกษา
จํานวน 4 ฉบับ
4.2 วุฒอิ นุปริญญา หรือ ปริญญา จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้ใช้สาํ เนาปริญญา หรือ สําเนาใบรับรองสภาฯ จํานวน 2 ฉบับ และ
สําเนา Transcript 2 ชุด
4.3 นักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่หรือหมดสถานภาพ จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ให้ใช้สาํ เนาวุฒกิ ารศึกษาเดิม ทีเคยสมัครเรียนครังแรก
จํานวน 2 ฉบับ และ Transcript 1 ชุด (ฉบับจริง)
4.4 ผูท้ เคยศึ
ี กษาเป็ นรายกระบวนวิชาใช้สาํ เนาวุฒกิ ารศึกษาเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึนไป จํานวน 2 ฉบับ และ
Transcript 1 ชุด (ฉบับจริง)
(กรณีวุฒติ ่างประเทศต้องแนบวุฒฉิ บับแปลเป็ นภาษาอังกฤษและสําเนาใบเทียบระดับความรูด้ ว้ ย (ดูรายละเอียด หน้า 16)
5. สําเนาหลักฐานต่าง ๆ เพิมเติม (ตามแต่กรณี) โดยถ่ายสําเนา 2 ฉบับ
5.1 กรณีมกี ารเปลียนชือ สกุล คํานําหน้านาม ยศ สมรส สินสุดการสมรส ต้องแนบสําเนาหนังสือรับรองคํานําหน้านามให้เท่ากับ
จํานวนวุฒกิ ารศึกษาและเย็บติดกันเป็ นชุด (ถ้ามี)
5.2 กรณีผสู้ มัครในหลักสูตรปริญญาตรีทใช้
ี วฒ
ุ ิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองการเป็ นข้าราชการ พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของรัฐ จากผูบ้ งั คับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึนไปด้วย โดยระบุจาํ นวนปี ททํี างานให้ชดั เจน
5.3 กรณีใช้คาํ นําหน้านามนอกเหนือจาก นาย, นาง, นางสาว
6. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน 1 ฉบับ พร้อมตัวจริง (ยังไม่หมดอายุ) (1. กรณีใช้คาํ นําหน้านามเป็ น ยศ ให้เเนบสําเนา
บัตรข้าราชการหรือคําสังแแต่งตังทีเป็ น ยศ ปั จจุบนั 2. กรณีชาวต่างชาติ ใช้สาํ เนา Passport พร้อมใบแปล จํานวน 2 ฉบับ)
7. แบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ ส่วนภูมภิ าค (ม.ร.34) (หน้า 27 - 28)
8. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะผูส้ มัครระดับปริญญาตรี)
9. ใบระเบียนประวัตนิ กั ศึกษา ม.ร. 25 (แผ่นระบายสีมว่ ง ดูตวั อย่างหน้า 29)
10. กรณี วฒ
ุ ิ การศึกษาต่างประเทศ แนบแบบฟอร์มดังนี
10.1 แบบฟอร์มทีอยูส่ ถานศึกษาของวุฒกิ ารศึกษาทีนํามาสมัครเรียน (School Address) หน้า 202
10.2 แบบฟอร์มยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวและสิทธิทางการศึกษา (Authorization Form) หน้า 203

(ไม่อนุญาตให้ใช้สาํ เนาสมุดรายงานผลการเรียนหรือหนังสือรับรองว่ากําลังศึกษาอยู่ระดับชันใดๆ
ต้องใช้เอกสาร ระบุว่า สําเร็จระดับชันใด เช่น จบหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับหรือจบหลักกสูตรการศึกษา
ขันพืนฐาน เป็ นต้น)
คุณสมบัติ

นักศึกษาซึงย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอืน (กรณี ยงั ไม่จบการศึกษาจากสถาบันเดิ ม)
(ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ตสมัครทางไปรษณี ยไ์ ม่ได้)

- เคยเป็ นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอืน (ระดับปริญญาตรี) แต่ไม่ประสงค์จะเรียนทีสถาบันเดิม
- ต้องลาออกจากสถาบันเดิม (กรณียงั มีสถานภาพอยู)่ ก่อนมาดําเนินการสมัคร
- การโอนหน่วยกิตพิจารณาจากใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ทคณะกํ
ี
าหนด
เอกสารการสมัคร เอกสารทีใช้สมัคร ตาม ข้อ 1 - 9 ยกเว้น ข้อ 4.1 - 4.4 และ 5.2
เอกสารเพิม - ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมถ่ายสําเนา 1 ฉบับ
- คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 1 ชุด
ติ ดต่อสอบถามเพิ มเติ มที ฝ่ ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ชัน 3 โทร 02-310-8624, 02-310-8000 ต่อ 4834
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2.3 การรับสมัครทางอิ นเทอร์เน็ต (ผู้ทีใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ตและผู้ไม่ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต)

คําแนะนํา : ผูส้ มัครจะต้องเป็ นผูม้ คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ตรงกับความเป็ นจริงทุกประการ หากไม่
เป็ นความจริง เพียงข้อใดข้อหนึง หรือหลักฐานใดทีใช้สมัครไม่ถกู ต้องตามข้อบังคับ โดยทีมหาวิทยาลัยอาจตรวจพบได้ในภายหลังการ
สมัครเป็ นนักศึกษาแล้ว ให้ มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็ นนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่คนื เงินทีได้ชาํ ระไว้แล้ว ทังสิน รวม
ทังผลสอบทีผ่านมาถือเป็ นเสียเปล่า มหาวิทยาลัยจะไม่นบั รวมเป็ นหน่วยกิตสะสมให้
ขันตอนที 1 เปิ ด www.iregis2.ru.ac.th เพือเข้าสูร่ ะบบการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยเลือกคณะ/สาขา และประเภทการสมัคร
พร้อมกรอกข้อมูลการสมัครเบืองต้น และรับ Username และ Password
ขันตอนที 2 เมือได้รบั Username และ Password เรียบร้อยแล้ว ผูส้ มัครต้องเข้าไปกรอกประวัตสิ ว่ นตัวและข้อมูลการศึกษา
ให้ครบถ้วนสมบูรณ์
ขันตอนที 3 ลงทะเบียนวิชาเรียน โดยเลือกวิชาลงทะเบียนเรียนตามคณะ/สาขา ทีสมัครเรียน และเลือกวิธกี ารชําระเงิน
ขันตอนที 4 การชําระเงิน ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงการศึกษา
วิธีการชําระเงิน : มหาวิทยาลัยกําหนดวิธีการชําระเงินค่าธรรมเนี ยมการสมัครและลงทะเบียนเรียน 3 วิธี ดังนี
วิธที ี 1 การชําระเงินโดยผ่านระบบการสแกน QR CODE (ทุกธนาคาร)
(ผูส้ มัครต้อง Capture หน้าจอทีชําระเงินแล้วใช้เป็ นหลักฐานการสมัคร)
วิธที ี 2 การชําระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ (ผูส้ มัครจะต้องชําระค่าธรรมเนียมเพิม 10 บาท)
วิธที ี 3 การชําระเงินโดยผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วสิ (Counter Service) 7-11 ทุกสาขา
*** โดยผูส้ มัครจะต้องชําระเงินภายใน 3 วันทําการ นับจากวันทีลงทะเบียนเรียนไว้ ***
ขันตอนที 5 อัพโหลดเอกสารประกอบการสมัคร ประกอบด้วย (รองรับเฉพาะไฟล์ JPG./PDF ขนาดไม่เกิน 4 MB)
1. ใบสมัครและใบขึนทะเบียนเรียนเป็ นนักศึกษา (ม.ร.2) พร้อมติดรูปถ่าย และลงลายมือชือผูส้ มัคร
2. รูปถ่ายสี (สวมชุดสุภาพ เสือคอปก) ขนาด 2 นิว หรือ 1.5 นิว
3. สําเนาวุฒกิ ารศึกษา ถ่ายสําเนาด้านหน้า-ด้านหลัง
3.1 กรณีเปลียนชือ - นามสกุล ให้แนบสําเนาใบเปลียนชือ - นามสกุล หรือทะเบียนสมรส หรือทะเบียนหย่า (แล้วแต่กรณี)
3.2 กรณีใช้วฒ
ุ ติ า่ งประเทศสมัครเรียน
3.2.1 ต้องผ่านการทดสอบภาษาไทยก่อนจึงจะสมัครได้ (กรณีเป็ นชาวต่างชาติ)
3.2.2 สําเนาหนังสือเดินทาง (passport) พร้อมใบแปลเป็ นภาษาไทย(กรณีเป็ นชาวต่างชาติ)
3.2.3 สําเนาแปลวุฒกิ ารศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ (กรณีวุฒกิ ารศึกษาเป็ นภาษาอืน) เย็บติดกับวุฒกิ ารศึกษา
3.2.4 สําเนาใบเทียบระดับความรู้ เย็บติดกับวุฒกิ ารศึกษา
- วุฒริ ะดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึนไป ติดต่อขอเทียบระดับความรู้ ทีกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
- วุฒริ ะดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ให้เทียบระดับความรูต้ ามประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรือง หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรูว้ ฒ
ุ กิ ารศึกษาต่างประเทศ (ไม่ตอ้ งแนบสําเนาใบเทียบระดับความรู)้
- วุฒริ ะดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า ติดต่อขอเทียบระดับความรูท้ สํี านักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขันพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ)
*** ทังนีให้ดาํ เนินการติดต่อขอเทียบระดับความรู้ ให้เรียบร้อยก่อนการสมัครเรียน
3.2.5 แบบยินยอมเปิ ดเผยข้อมูลทางการศึกษา (Authorization Form)
3.2.6 แบบทีอยู่สถานศึกษาเดิม (School Address)
3.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือบัตรอืนทีหน่ วยงานราชการออกให้
(กรณีใช้คาํ นําหน้านามเป็ น ยศ ให้แนบสําเนาบัตรข้าราชการหรือคําสังแต่งตังทีเป็ น ยศ ปั จจุบนั )
3.4 กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้สง่ สําเนาใบสุทธิ หน้า 2,3,4,5 หรือในกรณีทไม่
ี มใี บสุทธิให้แนบใบรับรองการอุปสมบทแทน
3.5 หลักฐานการชําระเงิน
*** กรณีทสมั
ี ครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิต ต้องรอให้คณะอนุมตั ิการเทียบโอนภายใน 3 วันทําการ แล้วจึงจะสามารถชําระเงินได้
ขันตอนที 6 เมือผูส้ มัครได้รบั รหัสประจําตัวนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว ให้ดาํ เนินการ ดังนี
1. ให้พมิ พ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ในหน้าสถานะการสมัคร www.iregis2.ru.ac.th
(โดยใช้ Username และ Password ทีได้รบั ใน ขันตอนที 1) และ
2. ให้สมัครใช้ระบบ e-service ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้ท ี https://beta-e-service.ru.ac.th
(สําหรับตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ของนักศึกษา หรือพิมพ์ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน)
3. ตรวจสอบรายชือรับบัตรประจําตัวนักศึกษา จาก http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard
ติดต่อขอรับบัตรประจําตัวนักศึกษาได้ท ี ธนาคารไทยพาณิชย์ สถานทีตัง ณ จังหวัดทีผูส้ มัครเลือกเป็ นศูนย์สอบ
(สามารถดูรายละเอียด สถานทีตัง หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อได้จาก หน้า 31 - 32)
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คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูส้ มัครเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี
1. ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรีต้องมีคณ
ุ วุฒิและคุณสมบัติ ดังนี
1. จบหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานหรือมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าขึนไป (ม.ศ.5, ม.6) หรือ
2. เป็ นข้าราชการซึงมีตําแหน่ งและเงินเดือน ตังแต่ระดับปฏิบตั งิ านขึนไป และจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ หรือมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าขึนไป (ม.3, ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม) หรือ
3. เป็ นหรือเคยเป็ นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐ ซึงได้ปฏิบตั งิ านมาแล้ว
รวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า หรือ
4. เป็ นหรือเคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาตําบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ นหรือกรรมการสุขาภิบาล
ทังนี ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ
5. เป็ นผูซ้ งสภามหาวิ
ึ
ทยาลัยได้พจิ ารณาแล้วเห็นสมควรให้รบั เข้าศึกษาได้
* กรณีทมีี คณ
ุ วุฒสิ งู กว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึนไปจะได้รบั การเทียบวิชาและโอนหน่ วยกิตโดย
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทคณะกรรมการประจํ
ี
าคณะกําหนด
* สําหรับผู้ทีใช้ คุณวุฒิจากต่ างประเทศทุกระดับจะต้องนํ าหนังสื อรับรองการเที ยบความรู้
แล้วแต่กรณี ยืนในวันสมัครด้วย (ดูรายละเอียด หน้ า 16)
* กรณี ใช้วฒ
ุ ิ การศึกษาจากต่างประเทศ ต้องชําระค่าธรรมเนี ยมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบ
ยังสถานศึกษาต้นสังกัดจํานวน 1,000.- บาท
* กรณีทเป็
ี นนักศึกษาซึงถูกลงโทษทางวินยั ถูกสังลบชือออกจากทะเบียนนักศึกษา หากประสงค์
จะมาสมัครใหม่ให้ปฏิบตั ติ ามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2522 ข้อ 11
(อ่านรายอะเอียดเพิ มเติ ม ส่วนที 4 ภาคผนวก)
2. สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิ ชาเพือเตรียมศึกษาระดับปริ ญญาตรี คุณสมบัติ
ของผูส้ มัคร ดังนี
ั หรือ
1. สอบไล่ได้ประโยคมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึนไป
2. ต้องเป็ นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ
3. เป็ นพนักงานของหน่วยงานเอกชนทีมหาวิทยาลัยรามคําแหงเห็นสมควร หรือ
4. เป็ นบุคคลทีมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

ทังนี ผูท้ ีมีคณ
ุ สมบัติตาม ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 จะต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่าขึน
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ข้อควรทราบเกียวกับคุณวุฒิทีใช้สมัคร
หนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒติ อ้ งเป็ นวุฒทิ กระทรวงศึ
ี
กษาธิการหรือหน่วยงานราชการรับรองวิทยฐานะ
และต้องระบุวนั สําเร็จการศึกษา ดังมีรายละเอียดต่อไปนี
1. วุฒ ิ ม.6 หรือเทียบเท่า ให้ถ่ายสําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒ ิ (ร.บ.1 หรือ ปพ.1) หรือ
ประกาศนียบัตร จํานวน 2 ฉบับ (หากใช้หนังสือรับรองการศึกษาจะต้องระบุวนั สําเร็จการศึกษาด้วย)
2. วุฒ ิ ปกศ.สูง หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีขนไปจาก
ึ
สถาบันการศึกษาอืน ให้ถ่ายสําเนาวุฒกิ ารศึกษา จํานวน 4 ฉบับ
3. วุฒอิ นุ ปริญญาหรือปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงให้ถ่ายสําเนาอนุ ปริญญา หรือ
ใบรับรองสภาฯ จํานวน 2 ฉบับ และ Transcript 2 ฉบับ เพือใช้ในการเทียบโอนหน่ วยกิต หรือ
ใช้ Transcript ทีจบการศึกษาเป็ นหลักฐานการสมัครอย่างเดียว ให้ถ่ายสําเนา 4 ฉบับ
4. นักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่หรือนักศึกษาทีหมดสถานภาพการเป็ นนักศึกษา (เพราะขาดการ
ลงทะเบียนเรียนติดต่อกันเกินกว่า 2 ภาคเรียนปกติ) และขอใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิต ต้องถ่ายสําเนา
วุฒิการศึกษาเดิ มเหมือนสมัคร ครังแรก โดยนําหลักฐานยืนใหม่จาํ นวน 2 ฉบับ และ สําเนา
Transcript (ไม่จบ) อีก 2 ฉบับ
5. กรณีใช้วฒ
ุ กิ ารศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองจากผูบ้ งั คับบัญชาระดับ
หัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึนไป รับรองการเป็ นข้าราชการตังแต่ระดับปฏิบตั งิ านขึนไป หรือเป็ น หรือเคยเป็ น
ข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐซึงได้ปฏิบตั งิ านมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือเป็ น หรือ
เคยเป็ นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา กทม. (หรือกรรมการสุขาภิบาล) กํานัน ผูใ้ หญ่บา้ น ฯลฯ ถ่ายสําเนาวุฒ ิ
การศึกษาและหนังสือรับรองอย่างละ 2 ฉบับ
6. กรณีชอื - นามสกุล คํานําหน้านาม วัน เดือน ปี เกิด ในวุฒกิ ารศึกษาไม่ตรงกับบัตรประชาชน
ให้แนบเอกสารแสดงการเปลียนแปลง เช่น ใบเปลียนชือ - นามสกุล ใบทะเบียนสมรสหรือใบหย่า
เย็บติ ดกับสําเนาวุฒิการศึกษาทุกฉบับ มิ ฉะนันจะไม่รบั สมัครเพราะถือว่ามิ ใช่บคุ คลคนเดียวกัน
7. กรณีเป็ นวุฒติ ่างประเทศทุกระดับ จะต้องมีสาํ เนาใบเทียบระดับความรู้เย็บติ ดกับ
สําเนาวุฒิบตั รเท่ากับจํานวนวุฒิบตั ร, แบบฟอร์มทีอยู่สถานศึกษาเดิ ม (School Address)
และแบบฟอร์มยิ นยอมเปิ ดเผยข้อมูลส่วนตัวและสิ ทธิ ทางการศึกษา (Authorization Form)

ถ้าเอกสารไม่เป็ นไปตามทีระบุไว้ขา้ งต้น หากตรวจพบในภายหลัง
จะดําเนินการถอนสถานภาพนักศึกษา และให้ผลสอบทีผ่านมาเป็ นโมฆะ
สําเนาเอกสารทุกฉบับ ใช้ขนาดกระดาษ A4
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การจําแนกคุณวุฒิของผูม้ ีสิทธิสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา

1. วุฒิทีเทียบเท่าปริ ญญา (ใช้สิทธิ สมัครประเภทเที ยบโอนหน่ วยกิ ตได้)
(1) ปริญญาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในประเทศไทย ปริญญาทุกสาขาวิชา ในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือ
จากสถาบันการศึกษาทังของรัฐและเอกชนซึงทางการรับรองหลักสูตรการศึกษาแล้ว
(2) ปริญญาทุกสาขาวิชาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศทีเชือถือได้
(3) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์จากวิทยาลัยพยาบาลกรมตํารวจ
(4) ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตร์และผดุงครรภ์ชนสู
ั ง พืนความรูเ้ ดิม ม.ศ. 5 หลักสูตร 4 ปี
จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี
- วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
- วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
- วิทยาลัยพยาบาลชลบุร ี
- วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
- วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา
- วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
- วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
- วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี
- วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
- วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
- วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี
- วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์
- วิทยาลัยพยาบาลลําปาง
(5) ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พืนความรูเ้ ดิม ม.ศ.5 หรือ ม.8 หลักสูตร 3 1/2 ปี
จากวิทยาลัยพยาบาลวชิรพยาบาล (พ.ศ. 2517-2520)
(6) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์พนความรู
ื
เ้ ดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปั จจุบนั ) หลักสูตร 4 ปี
จากวิทยาลัยพยาบาลเกือการุณย์ (พ.ศ. 2526 เป็ นต้นไป)
(7) ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ พืนความรูเ้ ดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปัจจุบนั ) หลักสูตร 4 ปี จาก
โรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมแพทย์ทหารเรือและวิทยาลัยพยาบาลกรมแพทย์ทหารบก
(8) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ พืนความรูเ้ ดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปัจจุบนั ) หลักสูตร 3 1/2 ปี
จากโรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย์ ทหารอากาศ
(9) 1. สําเร็จหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (5 ปี ) ฝ่ ายเดินเรือ และฝ่ ายช่างกลเรือ (พ.ศ. 2517 - 2542)
จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า (ต้องเทียบปริญญาตรีท ี อว.)
2. สําเร็จหลักสูตรช่างกลพิเศษ (3 ปี ) พืนความรูเ้ ดิมประกาศยบัตรวิชาชีพชันสูง (พ.ศ. 2537 - 2559)
จากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมเจ้าท่า (ต้องเทียบปริญญาตรีท ี อว.)
3. สําเร็จหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ (5 ปี ) ฝ่ ายเดินเรือ และฝ่ ายช่างกลเรือ
(สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2543 เป็ นต้นไป) จาก ม.บูรพา
4. สําเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (5 ปี ) (สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป) จาก ม.บูรพา
5. สําเร็จหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี ) สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป) จาก ม.บูรพา
6. สําเร็จหลักสูตรเทคโนโลยีเครืองกลเรือ (5 ปี ) (สําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2559 เป็ นต้นไป)
จากสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 1
(10) ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชันสูง (ปทส.)
(11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเทียวและการโรงแรมจากมหาวิทยาลัยนานาชาติ
แสตมฟอร์ด (ปั จจุบนั วิทยาลัยนานาชาติซลิ เลอร์ - แสตมฟอร์ด)
(12) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ต่อเนือง 2 ปี ) จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(13) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยเซนต์เทเรซาอินติ (พ.ศ. 2544 เป็ นต้นไป)
(14) เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9)
(15) ประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต
(16) จากสถาบันการบินพลเรือน
1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
1.1 สาขาวิชาการจัดการการบิน (Aviation Management) (หลักสูตร พ.ศ. 2556 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
2. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
2.1 สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) (หลักสูตร พ.ศ. 2543)
2.2 สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management) (หลักสูตร พ.ศ. 2543)
2.3 สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management) (หลักสูตร พ.ศ. 2543)
2.4 สาขาวิชาการจัดการท่าอากาศยาน (ต่อเนือง) (Airport Management Continuing)) (หลักสูตร พ.ศ. 2543)
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2.5 สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (ต่อเนือง) (Air Cargo Management) (Continuing))
(หลักสูตร พ.ศ. 2543)
2.6 สาขาวิชาการจัดการการบิน (Aviation Management) (หลักสูตร พ.ศ. 2555)
1. วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)
2. วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management)
3. วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management)
2.7 สาขาวิชาการจัดการการบิน (ต่อเนือง) (Aviation Management Continuing)) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1. วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management)
2. วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management)
2.8 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (Aviation Technology Management) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
1. วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)
2. วิชาเอกการจัดการท่าอากาศยาน (Airport Management)
3. วิชาเอกการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Air Cargo Management)
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics Engineering) (หลักสูตร พ.ศ. 2554, พ.ศ. 2558 และ
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน
4.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Aviation Electronics) (หลักสูตร พ.ศ. 2548)
4.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์การบิน (ต่อเนือง) (Aviation Electronics (Continuing)) (หลักสูตร พ.ศ. 2548)
(17) วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรดุรยิ างคศาสตรบัณฑิต
(18) สถาบันการเรียนรูเ้ พือปวงชน (Learning Institute for Everyone-LIFF)
(19) วิทยาลัยเซาธ์อสี บางกอก (Southeast Bangkok College)
(20) โรงเรียนนายเรือ (หลักสูตร พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563 ดังนี
1. หลักสูตรโรงเรียนนายเรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ปี ) มีสาขาดังนี
1.1 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ า (Electrial Engineering) 1.2 สาขาวิศวกรรมเครืองกลเรือ (Marine Engineering)
1.3 สาขาวิศวกรรมอุทกศาสตร์ (Hydrographic Engineering)
2. หล้กสูตรโรงเรียนนายเรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (5 ปี ) สาขาบริหารศาสตร์ (Management Science)
(21) วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ ศูนย์วทิ ยาการ กรมเเพทย์ทหารเรือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาพยาบาลศาสตร์ (4 ปี )

2. วุฒิทีเทียบเท่าอนุปริ ญญา (ใช้สิทธิ สมัครประเภทเทียบโอนหน่ วยกิ ตได้)
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

อนุ ปริญญาทุกสาขาวิชาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันการศึกษาทังของรัฐและเอกชน
ซึงทางการรับรองหลักสูตรการศึกษาแล้ว
อนุ ปริญญาทุกสาขาวิชาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยต่างประเทศทีเชือถือได้
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง (ปวส.) แผนกต่างๆ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยม (ป.ม.)
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชันสูง (ป.กศ. ชันสูง)
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยม (วิชาชุด) หรือพิเศษมัธยม (พ.ม.) (พืนความรู้ ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3)
ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชันสูงปี ท ี 2
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยม การช่าง (ป.ม.ช.)
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมอาชีวศึกษา
ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมการเรือน
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการป่ าไม้ (กรณีใช้วุฒิ ม.6 สมัครเรียนหลักสูตร 2 ปี )
ประกาศนียบัตรวิชาการชลประทาน
ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาครูพยาบาล
ประกาศนียบัตรประโยคครูพเิ ศษมัธยมช่าง (พ.ม.ช.)

ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
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(16) ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พืนความรูเ้ ดิม ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ปี
จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี
- วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
- วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
- วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
- วิทยาลัยพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์
- วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา
- วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
- วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี
(17) ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พืนความรูเ้ ดิม ม.ศ.5 หลักสูตร 3 1/2 ปี จากสถาบัน
การศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามข้อ (16)
(18) ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พืนความรูเ้ ดิม ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 4 ปี จาก
วิทยาลัยพยาบาลวชิรพยาบาล (พ.ศ. 2501-2517) และวิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517-2518)
(19) ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ์ พืนความรูเ้ ดิม ม.ศ.5 หลักสูตร 3 1/2 ปี จาก
วิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517-2520) และวิทยาลัยพยาบาลเกือการุณย์ (พ.ศ. 2521-2526)
(20) ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พืนความรู้ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 1/2 ปี
จากโรงเรียนเสนารักษ์กรมแพทย์ทหารบก
(21) ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย พืนความรู้ ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปัจจุบนั ) หลักสูตร
3 1/2 ปี จากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภ์และอนามัย กรมแพทย์ทหารเรือ
(22) ประกาศนียบัตรช่างตรี กรมโยธาธิการ (พ.ศ. 2492-2520)
(23) ประกาศนียบัตรช่างตรี กรมทีดิน
(24) ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (เฉพาะผูม้ พี นความรู
ื
ม้ ธั ยมศึกษาตอนปลาย)
(25) ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์ จากโรงเรียนสัตวแพทย์ กรมปศุสตั ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(26) ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานสาธราณสุข (พนักงานอนามัย) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข
(27) ประกาศนียบัตรชันสูงวิชาพยาบาลและอนามัย (ม.ศ.5 + 3 ปี จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)
(28) ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลจิตเวชและผดุงครรภ์ จากวิทยาลัยพยาบาลศรีธญ
ั ญา กรมการแพทย์
กระทรวงสาธารณสุขและหลักสูตรซึงผูส้ าํ เร็จการศึกษามัธยมศึกษาปี ท ี 5 (ม.ศ.5) หรือมัธยมศึกษา ปี ท ี 6 (ม.6)
มีระยะศึกษา 2 ปี รวม 7 หลักสูตรคือ
1. หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
2. หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) คณะแพทยศาสตร์ศริ ริ าชพยาบาล
3. หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ (รังสีเทคนิค) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. หลักสูตรเจ้าหน้าทีวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี
5. หลักสูตรเจ้าหน้าทีวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะเทคนิคการแพทย์
6. หลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภ์ระดับต้น คณะแพทยศาสตร์
7. หลักสูตรช่างอุปกรณ์การแพทย์ สถาบันวิจยั และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(29) จากสถาบันการบินพลเรือน
1. หลักสูตรนายช่างภาคพืนดิน สาขาวิชาช่างเครืองบิน วิชาเอกเครืองยนต์แก๊สเทอร์ไบน์
1.1 หลักสูตรวิชาบํารุงรักษาอากาศยาน ประเภท 2 (Aircraft Maintenance Technician, Type II)
1.2 หลักสูตรอนุ ปริญญา สาขานายช่างบํารุงรักษาอากาศยาน (Diploma Program in Aircraft
Maintenance Engineer License: AMEL) (หลักสูตร พ.ศ. 2551)
1.3 หลักสูตรนายช่างภาคพืนดิน สาขาวิชาช่างเครืองบิน วิชาเอกเครืองยนแก๊สเทอร์ไบน์ (Aircraft
Maintenance Engineer License Course (Aeroplanes Turbine)) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
2. หลักสูตรอนุ ปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
2.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (Diploma in Aircraft Technology)(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
1. วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์การบิน (Avionics) 2. วิชาเอกเครืองวัดประกอบการบิน (Aircraft Instruments)
2.2 หลักสูตรวิชาบํารุงรักษาเครืองสือสารการบิน (Communications Maintenance)
2.3 หลักสูตรวิชาช่างเครืองวัดประกอบการบิน (Aircraft Instrument)
(30) จากโรงเรียนจ่าอากาศ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ ระดับต้น (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2537)
2. หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศหลักสูตร 2 ปี
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(31)
(32)
(33)
(34)
(35)
(36)
(37)
(38)

(39)
(40)
(41)
(42)
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)

(51)

3. หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ. 2548 เหล่าทหารสารวัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน
4. หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ. 2550
จากกรมแพทย์ทหารเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร์ระดับต้น
ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการท่องเทียวชันสูงของสถาบันฝึกอบรมวิชาการโรงแรมและการท่องเทียว (สวท.)
ประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างทันตกรรม คณะทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ยกเว้น ประกาศนียบัตร
ผูช้ ่วยทันตเเพทย์ชนสู
ั ง หลักสูตร 2 ปี (Certificate Program in Advance Dental Assistant (2 years Program)
ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย์ ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547
ประกาศนียบัตรเวชระเบียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547
ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ (พยาธิวทิ ยาคลินิก) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูงเวชกิจฉุกเฉิน โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษากรมแพทย์ทหารเรือ
จากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (หลักสูตรนักเรียนจ่า พ.ศ. 2556) จํานวน 4 พรรค ดังนี
1. พรรคนาวิน ได้แก่ เหล่าการปื น เหล่าทหารอาวุธใต้นํา เหล่าทหารสามัญ เหล่าทหารสัญญาณ
เหล่าทหารอุทกศาสตร์ เหล่าทหารขนส่ง เหล่าทหารสรรพวุธ เหล่าทหารอุตุนิยมวิทยา ฯลฯ
2. พรรคกลิน ได้แก่ เหล่าทหารเครืองกล เหล่าทหารไฟฟ้ า
3. พรรคนาวิกโยธิน ได้แก่ เหล่าทหารราบ เหล่าทหารปื นใหญ่ เหล่าทหารช่าง เหล่าทหารสือสาร
4. พรรคพิเศษ ได้แก่ เหล่าทหารเเพทย์ เหล่าทหารพลาธิการ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา เหล่าทหารวิทยาศาสตร์ ฯลฯ
จากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ (หลักสูตรนักเรียนจ่า) (พ.ศ. 2559)
1. ประเภทวิชาเดินเรือ สาขาทหารสามัญและทหารการปื น
2. ประเภทวิชารักษาความปลอยภัยและความมันคงทางทะเล
2.1 สาขาทหารการปื นต่อสูอ้ ากาศยานและรักษาฝั ง
2.2 สาขาทหารสารวัตร
3. ประเภทวิชาช่างเทคนิค
3.1 สาขาทหารสรรพาวุธ
3.2 สาขาทหารเครืองกลเรือ
3.3 สาขาทหารเครืองกลช่างเครืองบินเครืองยนต์อากาศยาน 3.4 สาขาทหารเครืองกลช่างเครืองบินเอวิโอนิกส์
3.5 สาขาทหารเครืองกลช่างเครืองบินลําตัวและนิวดรอลิกส์
4. ประเภทวิชาบริหารการเงินและการบัญชี สาขาทหารการเงิน
ยกเว้น ประเภทพลาธิ การ สาขาพลาธิ การ (เรียน 1 ปี ) และประเภทขนส่ง สาขาขนส่ง (เรียน 1 ปี )
โรงเรียนการขนส่ง กรมการขนส่งทหารเรือ หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิน เหล่าทหารขนส่ง
โรงเรียนป่ าไม้ กรมป่ าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารพลาธิการ
โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวิกโยธิน
โรงเรียนสือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคนาวิน เหล่าสัญญาณวิทยุ
เรดาร์ โซนาร์ และเหล่าทหารสัญญาณทัศนสัญญาณ
โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ พรรคพิเศษ เหล่าทหาร
ช่างยุทธโยธา ไฟฟ้ า และอิเล็กทรอนิกส์
โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ หลักสูตรนักเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาวิชาช่างเครืองกล สาขาวิชาช่างโยธา สาขาวิชาการจัดการเดินรถ
สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ ารถจักรและล้อเลือน และสาขาวิชาช่างอาณัตสิ ญ
ั ญาณและโทรคมนาคม
โรงเรียนเเผนที หลักสูตรนักเรียนนายสิบแผนที
โรงเรียนสือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ สํานักนโนบายและเเผน กรมการสือสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิน เหล่าทหารสัญญาณ พ.ศ. 2560
ประเภทวิชาการสือสารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาทหารสือสารและเทคโนโลยีและสารสนเทศ
โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์การฝึกหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคนาวิกโยธิน พ.ศ. 2560
โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารเรือ ดังนี
1. หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส์) พ.ศ. 2560 ประเภทวิชาช่างเทคนิค
(วิชาอุตสาหกรรม) สาขาอิเลกทรอนิกส์
2. หลักสูตรนักเรียนจ่า พรรคพิเศษ เหล่าทหารช่างยุทธโยธา (ไฟฟ้ า) พ.ศ. 2560 ประเภทวิชาช่างเทคนิค
(วิชาอุตสาหกรรม) สาขาไฟฟ้ า
โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนย์วทิ ยาการ กรมเเพทย์ทหารเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชันสูง
สาขาปฏิบตั กิ ารฉุกเฉินการเเพทย์ พ.ศ. 2563
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3. วุฒิหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐานเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประโยคมัธยมศึกษา
ตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือ ประโยคเตรียมอุดมศึกษา (ม.8) และสูงกว่า แต่ตากว่
ํ าอนุปริ ญญา
(1) ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชันสูงทุกแผนก
(2) ประกาศนียบัตร ประโยคการเรือนชันสูง
(3) ประกาศนียบัตรโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟหลักสูตร 3 ปี ทุกแผนก
(4) ประกาศนียบัตรโรงเรียนเตรียมทหาร หลักสูตร 2 ปี
(5) ประกาศนียบัตรจ่าอากาศ (ช่างเครืองชันหนึง) หลักสูตร 3 ปี (พ.ศ. 2496-2507)
(6) ประกาศนียบัตร เตรียมปี ท ี 2 แผนกต่าง ๆ ดังนี
- เตรียมปริญญาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เตรียมปี ท ี 2 จากโรงเรียนเตรียมนายเรือ
- เตรียมปี ท ี 2 จากโรงเรียนเตรียมนายร้อย
- เตรียมปี ท ี 2 จากโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- เตรียมปริญญาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง
(7) ประกาศนียบัตรประโยคศิลปศึกษาชันกลาง หรือ ชันปี ท ี 3 จากโรงเรียนช่างศิลป กรมศิลปากร
(8) ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชันกลางปี ที 3
(9) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ม.8 วิสามัญ) แผนกต่างๆ ดังนี
- แผนกพณิชยการ - แผนกการเรือน
- แผนกช่างกล - แผนกภาษา - แผนกช่างสตรี
(10) ประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างฝีมอื ทหาร หลักสูตร 3 ปี
(11) ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลหลักสูตร 3,4 ปี (และมีพนความรู
ื
้ ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3) จาก โรงเรียนพยาบาล
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(12) วุฒเิ ดิม ม.6 (เดิม) + ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ์ (3 ปี ) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
(13) ประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนก
(14) ประกาศนียบัตรโรงเรียนช่างการไฟฟ้ าส่วนภูมภิ าค (หลักสูตร 3 ปี )
(15) ประกาศนียบัตรวิชาสือสารประเภทอีเลคโทรนิคส์ (หลักสูตร 3 ปี )
(16) ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พ.กศ.) และมีพนฐานความรู
ื
้ ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3
(17) ประกาศนียบัตรประโยคครูพเิ ศษประถม (พ.ป.) และมีพนฐานความรู
ื
้ ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3
(18) ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยมกสิกรรม (เกณฑ์อนุ มตั ิ ก.ร.พ.เดิม)
(19) ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมสามัญ (ตัวประโยคตังแต่ พ.ศ. 2472 เป็ นต้นมา)
(20) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
(21) ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการช่าง (ปปช.)
(22) ประกาศนียบัตรประโยคครูการเรือน
(23) ประกาศนียบัตรประโยคครูอนุ บาล (ประกาศนียบัตรครูอนุบาลใหม่) หลักสูตร 3 ปี
(24) ประกาศนียบัตรพลศึกษาโท (ตามหลักสูตร พ.ศ. 2493)
(25) ประโยคครูประถมเกษตรกรรม (ป.ป.ก.)
(26) ประกาศนียบัตร International Baccalaureate หลักสูตร 2 ปี
(27) ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมกสิกรรม (ตัวประโยค)
(28) ประกาศนียบัตรของโรงเรียนจ่าอากาศ เหล่าช่างอากาศ หลักสูตร 3 ปี (พ.ศ. 2496-2507)
(29) ประกาศนียบัตรนักเรียนจ่าพรรคพิเศษเหล่าทหารแพทย์ของโรงเรียนจ่าพยาบาล พืนความรู้ ม.6 (เดิม)
หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ปี
(30) ประกาศนียบัตรของโรงเรียนจ่าอากาศเหล่าสือสาร พืนความรู้ ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ปี
(พ.ศ. 2483-2492 และ พ.ศ. 2498-2506)
(31) เปรียญธรรม 3 ประโยค (ป.ธ.3) เเผนกบาลีสนามหลวง
(32) เปรียญธรรม 4 ประโยค (ป.ธ.4)
(33) เปรียญธรรม 5 ประโยค (ป.ธ.5) และประสบการณ์ในการสอนวิชาปริยตั ธิ รรม แผนกธรรมหรือ แผนกบาลี
หรือในโรงเรียน พระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีเวลาสอน ไม่น้อยกว่า 300 ชัวโมง
โดยให้กรมการศาสนาเป็ นผูร้ บั รองประสบการณ์และกรมวิชาการเป็ นผูอ้ อกใบเทียบความรูใ้ ห้
(34) เปรียญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ.6)
(35) ประกาศนียบัตร มัชฌิมาอภิธรรมมิกะเอก
(36) หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพโรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ. 2539 ยกเว้น หลักสูตรประกาศนียบัตร
พยาบาลศาสตร์ระดับต้น (หลักสูตรใหม่) พ.ศ. 2537 เทียบความรูเ้ ท่ากับอนุปริญญา และหลักสูตร ปี 2545
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วุฒิทีเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)
(37) หลักสูตรจากสถาบันการบินพลเรือน
1. หลักสูตรวิชาเครืองวัดประกอบการบิน
2. หลักสูตรวิชาช่างบํารุงรักษาเครืองสือสารการบิน
3. หลักสูตรวิชาช่างบํารุงรักษาอากาศยาน
(38) หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ สาขาเซลล์วทิ ยา
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชระเบียน (เวชสถิต)ิ
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรรังสีการแพทย์
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิคลีนิก
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
6. หลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม
7. หลักสูตรประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษา (เวชสาธิต)
8. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาพยาธิวทิ ยา
(39) ประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จากวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต้
(40) หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศหลักสูตร 1 ปี
(41) หลักสูตรนักเรียนจ่าทหารเรือ (รับผูจ้ บ ม.ศ.5 หรือ ม.6 ปั จจุบนั เข้าศึกษาหลักสูตร 2 ปี )
(42) หลักสูตรการดุรยิ างค์ตอนปลาย พ.ศ. 2537 จาก ร.ร.ดุรยิ างค์ กองดุรยิ างค์ทหารเรือ
(43) หลักสูตรการดุรยิ างค์ตอนปลาย ชันปี ท ี 6 จาก ร.ร.ดุรยิ างค์ กองดุรยิ างค์ทหารเรือ
(44) โรงเรียนดุรยิ างค์ กองดุรยิ างค์ทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2556
ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการดุรยิ างค์
(45) วิทยาลัยดุรยิ างคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
(46) โรงเรียนช่างกรมอู่ทหารเรือ
1. หลักสูตรนักเรียนช่างกรมอูท่ หารเรือ พ.ศ. 2536
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหรรมเรือ มีสาขาดังนี
1.สาขาวิชาช่างต่อเรือ 2.สาขาวิชาช่างการอู่เรือ 3.สาขาวิชาช่างเครืองกลโรงงานเรือ 4.สาขาวิชาช่างไฟฟ้ าเรือ
(47) โรงเรียนสมาคมไทย - ญีปุ่น จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(48) โรงเรียนไฟฟ้ าและอิเล็กทรอนิกส์ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หลักสูตรนักเรียนจ่า
(49) โรงเรียนจ่าอากาศ พ.ศ. 2548 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 2. สาขาวิชาอากาศยาน
(50) ศูนย์การเรียนเอฟเน็ด (FNED)
(51) โรงเรียนกวงฟูวทิ ยาคม
(52) ประกาศเทียบวุฒกิ ารศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยได้รบั ประกาศนียบัตร
Mississippi High School Equivalency Diploma ดําเนินการในนามของ Mississippi Commuity College
Board, Mississippi State Board of Education และใบแสดงผลการสอบผ่าน (Official GED Transcript)
(53) ประกาศเทียบวุฒกิ ารศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยได้รบั
ประกาศนียบัตร Maine High School Equivalency Diploma ดําเนินการในนามของ Maine Department of
Education และใบเเสดงผลการสอบผ่าน (Official Transcript of GED Test)
(54) ประกาศเทียบวุฒกิ ารศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยได้รบั ประกาศนียบัตร
High School Equivalency Credential ดําเนินการในนามของ Government of the District of Columbia
Office of the State Superintendent of Education และใบเเสดงผลการสอบผ่าน (Official GED Transcript)
(55) วุฒจิ ากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
1. โรงเรียนร่วมฤดีวเิ ทศศึกษา
2. โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ
(Ruamrudee International School)
(International School Bangkok)
3. โรงเรียนบางกอกพัฒนา
4. โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม่
(Bangkok Patana School)
(Chiangmai International School)
5. โรงเรียนนานาชาติเอกมัย
6. โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น
(Ekamai International School)
(Saint John’s International School)
7. โรงเรียนนานาชาตินิสท์
8. โรงเรียนประชาคมนานาชาติ
(Nist International School)
(International Community School)
(โรงเรียนนานาชาติใหม่แห่งประเทศไทย เดิม)

ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
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วุฒิทีเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)

9. โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก
(International School Eastern Seaboard)
11. โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่ น (เขาใหญ่)
(St.Stephen’s International School) (Khao Yai)
13. โรงเรียนนานาชาติดลั ลิช
(Dulwich International School)
15. โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกนั
(Niva International School)
โรงเรียนนานาชาตินีวา เดิม)
17. โรงเรียนนานาชาติเเอ๊ดเวนต์รามคําแหง
(Ramkhamhaeng Advent International School)
19. โรงเรียนนานาชาติควิ .เอส.ไอ ภูเก็ต
(Q.S.I International School of Phuket)
21. โรงเรียนพระมหาไถ่วเิ ทศศึกษา
(Redeemer International School)
23. โรงเรียนนานาชาติลานนา
(Lanna International School)
25. โรงเรียนดิอเมริกนั สคูลออฟเเบงค๊อก
(The American School of Bangkok)
(โรงเรียนนานาชาติดษิ ยะคริน เดิม)
27. โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน
(Concordian International School)
29. โรงเรียนฝรังเศสนานาชาติ กรุงเทพ
(Lycee Francais International de Bangkok)
31. โรงเรียนนานาชาติทรีนิตี
(Trinity International School)
33. โรงเรียนนานาชาติรเี จ้นท์ พัทยา
(Regents International School Pattaya)
(โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ เดิม)
(โรงเรียนนานาชาติรวมบัณฑิต เดิม)
35. โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท์
อินเตอร์แนชชันแนล สคูล
(Prem Tinsulanonda International School)
37. โรงเรียนนานาชาติแพน-เอเชีย
(Pan-Asia International School)
39. โรงเรียนนานาชาติเซนต์เเอนดรูวส์ กรุงเทพฯ
(St. Andrews International School Bangkok)
41. โรงเรียนอินเตอร์เนชันเเนลเกวลี (หทัยราษฎร์)
(Kevalee International School)
43. โรงเรียนนานาชาติโจซูอกิ นั กรุงเทพฯ
(Josuikan Bangkok International School)
45. โรงเรียนนานาชาติเเอ๊ดเวนตีส กรุงเทพ
(Bangkok Adventist International School)
47. โรงเรียนนานาชาติพระคุณกรุงเทพ
(Bangkok Grace International School)
49. โรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ
(Korean International School of Bangkok)
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10. โรงเรียนนานาชาติไทย - อเมริกนั
(Thai - American International School)
12. โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน
(Thai-Chainese International School)
(โรงเรียนนานาชาติจกั วาล เดิม)
14. โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ
(Nakorn Payap International School)
16. โรงเรียนนานาชาติสาทรใหม่
(New Sathorn International School)
18. โรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น เเมรี
(Saint John Mary International School)
20. โรงเรียนนานาชาติสยาม
(Siam International School)
22. โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส
(KIS International School)
24. โรงเรียนานาชาติอเมริกนั แปซิฟิก
(American Pacific International School)
(โรงเรียนนานาชาติเอกปั ญญา เดิม)
26. โรงเรียนนานาชาติเกรซ
(Grace International School)
28. โรงเรียนประชาคมนานาชาติบางนา
(International Community School Bangna)
30. โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ
(Bangkok Christian International School)
(โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ เดิม)
32. โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม่
(Christian German Chiengmai School)
34. โรงเรียนนานาชาติบริตชิ ภูเก็ต
(British International school, Phuket)
36. โรงเรียนนานาชาติโมเดิรน์ กรุงเทพฯ
(Modern International School, Bangkok)
38. โรงเรียนบางกอกเเอ๊ดเวนต์
(ฺBangkok Advant School)
40. โรงเรียนนานาชาติบริตชิ โคลัมเบีย
(ฺBritish Columbia International School)
42. โรงเรียนนานาชาติเวลล์ส-ออนนุช
(Wells International School On Nut Campus)
44. โรงเรียนนานาชาติเซนต์สตีเฟ่ นส์
(St. Stephen’s International School)
46. โรงเรียนนานาชาติเเอ๊ดเวนตีสมิชชัน
(Adventist International Mission School)
48. โรงเรียนนานาชาติ กีรพัฒน์
(Keerapat International School)
50. โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์-กรุงเทพ
(The Regent’s School Bangkok)
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วุฒิทีเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย (ต่อ)

51. โรงเรียนนานาชาติเเคลิฟอร์เนีย เพรพ
52. โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย
(Califonia Prep. International School)
(Chiang Rai International Christian School)
53. โรงเรียนนานาชาติเเองโกสสิงคโปร์
54. โรงเรียนนานชาติฮาร์โรว์
(Anglo Singapore International School)
(Harrow International School, Bangkok)
55. โรงเรียนอาร์บสิ รัศมีนานาชาติ
56. โรงเรียนนานาชาติโชรส์เบอรี กรุงเทพฯ
(RBIS Rasami British Internaltional School)
(Shrewsbury International School Bangkok)
57. โรงเรียนนานาชาติบางกอกฟรีแพราธอรี เเอนด์ เซ็กเคินเดอรี 58. โรงเรียนนานาชาติสงิ คโปร์ - กรุงเทพฯ
(Bangkok International preparatory and secondary)
(Singapore International School of Bangkok)
59. โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์
60. โรงเรียนนานาชาติบรอมส์โกรฟ
(Chater International School)
(Bromsgrove International School)
61. โรงเรียนนานาชาติเซนต์เเอนดรูส์
62. โรงเรียนนานาชาติเบิรค์ ลีย์
(St.Andrews International School Bangna)
(Berkeley International School)
63. โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้น-พระราม 9
64. โรงเรียนนานาชาติเซนต์เเอนดรูวส์ กรีนวันเลย์
(The Regent’s International School Rama9)
(St.Andrews International School Green Valley)
65. โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง
66. โรงเรียนนานาชาติเชียงราย
(Garden International School)
(Chiangrai International School)
67. โรงเรียนนานาชาติ U W C
68. โรงเรียนนานาชาติเฮดสตาร์ท
(U W C International School)
(Headstart International School)
69. โรงเรียนนานาชาติเเอสคอต
70. โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
(Ascot International School)
(Mahidol University International Demonstration School)
71. โรงเรียนวารีเชียงใหม่อนิ เตอร์เนชันเเนล
(Varee Chiangmai International School)
หมายเหตุ : นอกจากคุณวุฒโิ รงเรียนนานาชาติทกล่
ี าวมาเเล้ว ต้องมีใบรับรองการเปิ ดหลักสูตรการสอน และใบเทียบ
ระดับความรูข้ องสถานศึกษานัน ๆ จากกระทรวงศึกษาธิการมาแสดงในวันสมัครเรียนด้วย
4. วุฒิการศึกษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขันพืนฐาน หรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 หรือ ม.ศ.3
หรือ ม.6 เดิ ม)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย
(ประโยคอาชีวศึกษาชันกลาง หลักสูตร 3 ปี )
ประโยคประถมอาชีพช่างเขียน
ประโยคครูจกั สานเอก
ประโยคประถมพณิชยการ
นักธรรมเอก เเผนกธรรมสนามหลวง
ประโยคมัธยมต้นอาชีพ แผนกช่างตัดเสือ
นาฏศิลป์ ชันต้น
ประโยคการเรือนชันต้น
ประโยคครูพลศึกษา ตรี โท หรือเอก
ตัวประโยคสําหรับรุน่ ทีกําหนดพืนความรูเ้ ดิม
สอบไล่ได้ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ท ี 2 (ม.5 เดิม)

(10)
(11)

(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

ประโยคครูพลศึกษาเอกตัวประโยคสําหรับรุน่ ทีกําหนดพืน
ความรูเ้ ดิมสอบไล่ได้ชนประถมศึ
ั
กษาปี ท ี 7 (ม.3 เดิม)
ประโยคครูมลู สามัญ
(ตัวประโยคตังแต่ พ.ศ. 2479 เป็ นต้นมา)
ประโยคครูมลู สามัญ (วิชาชุด) หรือครูพเิ ศษประถม
ประโยคครูพลศึกษาเอก
(เกณฑ์อนุมตั ิ ก.ร.พ.เดิม)
ประโยคครูวาดเขียนเอก (เกณฑ์อนุ มตั ิ ก.ร.พ.เดิม)
หลักสูตรนักเรียนพลดุรยิ างค์ทหารบก
โรงเรียนดุรยิ างค์ทหารบก พ.ศ. 2536
ประโยคมัธยมวิสามัญศึกษาตอนปลาย (พ.ศ. 2447 - 2506)
หลักสูตรนักเรียนพลดุรยิ างค์ทหารเรือ
โรงเรียนดุรยิ างค์ทหารเรือ ชันปี ท ี 3

กรณี คณ
ุ วุฒิตามข้อ 4 มีความประสงค์จะสมัครเป็ นนักศึกษาระดับปริ ญญาตรี จะต้องมีคณ
ุ สมบัติเพิ มเติ มตาม
ทีกําหนดไว้ในข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยการศึกษาระดับปริ ญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 5 ผูส้ มัครทีใช้คณ
ุ วุฒแิ ละคุณสมบัติ
ดังกล่าวจะต้องนําสําเนาวุฒบิ ตั ร 2 ฉบับ พร้อมกับให้นําใบรับรองการเป็ นข้าราชการหรือการปฏิบตั งิ าน ฉบับจริงพร้อมถ่าย
สําเนาอีก 1 ฉบับ ไปยืนประกอบกัน ในวันสมัคร และผูร้ บั รองต้องเป็ น ผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงทีมีตาํ แหน่งระดับหัวหน้ากอง
หรือเทียบเท่าขึนไป
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5. กรณี ชาวต่างประเทศทีต้องการศึกษาต่อในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงจะต้องทําการทดสอบภาษาไทย
ก่อนการสมัคร ประมาณ 3 สัปดาห์ ในภาคนันๆ มิฉะนันจะไม่มสี ทิ ธิสมัครเป็ นนักศึกษาใหม่
กรณี ใช้วฒ
ุ ิ ต่างประเทศให้ติดต่อเที ยบระดับความรู้วฒ
ุ ิ ต่างประเทศ และโรงเรียนนานาชาติ
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่า สถานที ติ ดต่อ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพืนฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร 10300 โทร. 02-288-5511-6
หน่ วยงาน สํานักทดสอบทางการศึกษา โทร. 02-288-5789, 02-288-5790 Fax. 02-282-6837
*สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ให้เทียบระดับความรู้ ตามหลักเกณฑ์การเทียบระดับความรูว้ ุฒิ
การศึกษาต่างประเทศ (ดูรายละเอียด หน้า 166)
2. สายอาชีวศึกษา สถานทีติ ดต่อ สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300 โทร. 0-2281-5555 Fax. 0-2282-0855
3. ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึนไป)
สถานที ติ ดต่อ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม (อว.)
328 ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-610-5200
หน่ วยงาน สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษาโทร. 02-039-5611-12 Fax. 02-354-5530
4. วุฒกิ ารศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ (ทียังไม่มใี บรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ)
สถานที ติ ดต่อ สํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ 02-282-1000
(หมายเหตุ : รวบรวมและจัดทําโดย หน่วยตรวจสอบวุฒบิ ตั ร ปี 2564)

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั ิ ในการใช้สิทธิเทียบโอนหน่ วยกิต (ทุกคณะ)
1. ผูส้ มัครทีมีสิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต มีดงั นี
1.1 เป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษาทีมีวุฒกิ ารศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายขึนไป ได้แก่ ป.กศ.สูง, ปวส. ปวท.
หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี
1.2 เป็ นผูท้ เคยศึ
ี กษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ได้แก่ ผูท้ จบอนุ
ี
ปริญญา หรือปริญญาตรีแล้ว หรือหมด
สถานภาพการเป็ นนักศึกษา เนืองจากศึกษาครบ 8 ปี หรือขาดการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 2 ภาคการศึกษา
ปกติโดยไม่ได้ชาํ ระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา หรือลาออกแล้ว หรือเคยศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชา
(Pre-Degree)
1.3 มีวุฒกิ ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และเคยศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษามาก่อน และมีความประสงค์จะย้ายโอนมาศึกษาต่อทีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2. วิ ธีการเทียบโอนหน่ วยกิ ต
2.1 ผูท้ ใช้
ี สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 1.1 ต้องชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 100 บาท กระบวนวิชาที
เทียบโอนหน่วยกิตได้จะได้เกรด C+ และรายละเอียดกระบวนวิชาทีเทียบโอนได้ จะเป็ นไปตามเกณฑ์
การเทียบโอนแนบท้ายคณะนัน ๆ
2.2 ผูท้ ใช้
ี สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 1.2 ต้องชําระเงินค่าเทียบโอนหน่ วยกิตละ 50 บาท กระบวนวิชาที
เทียบโอนหน่วยกิตได้จะได้เกรดตามทีได้ไว้เดิม (P = C+ หรือ G = A) โดยจะต้องส่งใบรับรองผลการศึกษา
(Transcript) ฉบับสมบูรณ์ให้คณะตรวจสอบรายกระบวนวิชาทีเทียบโอนซึงคณะจะแจ้งผลให้ทราบรายบุคคล
2.3 ผูท้ เที
ี ยบโอนหน่วยกิตโดยใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และของต่างสถาบันรวมกันให้
เทียบโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาของสถาบันอืนก่อน แล้วจึงนําวิชาทีสอบผ่านจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ไปเทียบเพิมเพือไม่ให้เทียบวิชาซําซ้อนกัน กระบวนวิชาทีเทียบโอนหน่วยกิตกรณีจบจากต่างสถาบันจะได้
เกรด C+ การชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตและผลการเรียนทีเทียบโอนหน่ วยกิตได้ ให้เป็ นไป
2.4 ผูใ้ ช้สทิ ธิยา้ ยโอนตามข้อ 1.3 ต้องมี ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสําเนา และคําอธิบายรายวิชา
(Course Description) 1 ชุดมาแสดงด้วย หากยังมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาอยูจ่ ะต้องลาออกจากสถาบันเดิม
ก่อนการสมัครเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ผู้ทีประสงค์จะใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ตจะต้องดําเนิ นการดังนี
1. ทําเครืองหมาย x หรือ / แสดงความประสงค์ขอใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิตในใบสมัครและใบขึนทะเบียน
เป็ นนักศึกษา (ม.ร.2)
2. แจ้งเจ้าหน้าทีผูต้ รวจสอบเอกสารการว่าประสงค์ขอเทียบโอนหน่วยกิต
3. พบเจ้าหน้าทีในขันตอนของการเทียบโอนหน่วยกิตเพือให้ตรวจสอบคุณวุฒแิ ละแนะนํากระบวนวิชา
ลงทะเบียนเรียนได้อย่างถูกต้องรวมทังการกรอกเอกสารการชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิต (ม.ร.23/1)
สําหรับใช้ประกอบเป็ นหลักฐานการชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตในขันตอนการลงทะเบียนเรียน
4. ชําระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตโดยยืนแบบ ม.ร.23/1 พร้อมกับเอกสารการลงทะเบียนเรียน ทังนีอาจจะ
ชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตทังหมดหรือชําระไว้ 100.- บาท ก็ได้ กรณีทชํี าระไว้ 100.-บาท จะต้องไป
ดําเนินการชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตส่วนทีเหลือภายใน 1 ปี การศึกษา

ตัวอย่างคํานําหน้ านาม ชือยศในการเขียนใบสมัคร (ม.ร.2)
บุคคล
นาย
นาง
น.ส.
ม.ล.
ม.ร.ว.
บาทหลวง
พระภิ กษุ
พระ
พระมหา
สามเณร
พระครู
พระปลัด
พระครูปลัด
พระอธิการ
ตํารวจ
พลฯ
ส.ต.ต.
ส.ต.ท.
ส.ต.อ.
จ.ส.ต.
ด.ต.
ร.ต.ต.
ร.ต.ท.
ร.ต.อ.
พ.ต.ต.
พ.ต.ท.
พ.ต.อ.

ทหารบก
MR.
พลทหาร
MRS.
ส.ต.
MISS.
ส.ท.
M.L.
ส.อ.
M.R.
จ.ส.ต.
REV.
จ.ส.ท.
จ.ส.อ.
ร.ต.
PHRA
ร.ท.
PHRAMAHA
ร.อ.
NOVI
พ.ต.
PHRAKHRU
พ.ท.
PHRAPALAD
พ.อ.
PHRAKHRUPALAD พล.จัตวา
PHRAATIKARN
พล.ต.
พล.ท.
พล.อ

PVT.
PFC.
CPL.
SGT.
SM.3
SM.2
SM.1
SUB.LT.
LT.
CAPT.
MAJ.
LT.COL.
COL.
BRIG.GEN.
MAJ.GEN.
LT.GEN.
GEN.

POL.CON
POL.L.CPL.
POL.CPL.
POL.SGT.
POL.SGT.MAJ.
POL.SEN.SGT.MAJ.
POL.SUB-LT.
POL.LT.
POL.CAPT.
POL.MAJ.
POL.LT.COL
POL.COL.

ทหารอากาศ
พลทหารอากาศ
จ.อ.ต.
จ.อ.ท.
จ.อ.อ.
พ.อ.ต.
พ.อ.ท.
พ.อ.อ.
ร.ต.
ร.ท.
ร.อ.
น.ต.
น.ท.

ทหารเรือ
พลทหารเรือ
จ.ต.
จ.ท.
จ.อ.
พ.จ.ต.
พ.จ.ท.
พ.จ.อ.
เรือตรี
เรือโท
เรือเอก
นาวาตรี
นาวาโท
นาวาเอก
พล.ร.จ.
พล.ร.ต.
พล.ร.ท.
พล.ร.อ.

SEAMAN
PO 3
PO 2
PO 1
CPO 3
CPO 2
CPO 1
SUB.LT.
LT.JG.
LT.
LCOR.
COR.
CAPT.
COMME.
RADM.
VADM.
ADM.

AMM.
LAC.
CPL.
SGT.
FS 3
FS 2
FS 1
PLT.OFF.
FLG.OFF.
FLT.LT.
SQN.LDR.
WG.CDR.
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ตํารวจ (ต่อ)
พล.ต.ต.
พล.ต.ท.
พล.ต.อ.
ว่าทีร้อยตรี
พลตํารวจหญิง
ร.ต.ต.หญิง
ร.ต.ท.หญิง
ร.ต.อ.หญิง

ทหารอากาศ (ต่อ)
น.อ.
GP.CAPT.
พล.อ.จ.
AC.
พล.อ.ต.
AVM.
พล.อ.ท
AM.
พล.อ.อ.
ACM.

POL.MAJ.GEN.
POL.LT.GEN.
POL.GEN.
SUB-LT.
POL.CONST.
POL.SUB-LT.
POL.LT.
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.

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
2507-1964

2515-1972
2516-1973

2524-1981
2525-1982

2533-1990
2534-1991

2542-1999
2543-2000

2551-2008
2552-2009

2560-2017
2561-2018

2508-1965

2517-1974

2526-1983

2535-1992

2544-2001

2553-2010

2562-2019

2509-1966
2510-1967

2518-1975
2519-1976

2527-1984
2528-1985

2536-1993
2537-1994

2545-2002
2546-2003

2554-2011
2555-2012

2563-2020
2564-2021

CODE ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคทีใช้กรอกในใบสมัคร บัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่
และแบบลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยกําหนดศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค 39 จังหวัด (41 ศูนย์สอบ) โดยกําหนด CODE ดังนี

CODE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

18

CODE
CODE
ศูนย์สอบ
ศูนย์สอบ
ศูนย์สอบ
ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่
15 ศูนย์สอบจังหวัดจันทบุรี
29 ศูนย์สอบจังหวัดหนองบัวลําภู
ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย
16 ศูนย์สอบจังหวัดประจวบคีรขี นั ธ์ 30 ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม
ศูนย์สอบจังหวัดแพร่
17 ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
31 ศูนย์สอบทุ่งสง
ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก
18 ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช 32 ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ
ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์
19 ศูนย์สอบจังหวัดตรัง
33 ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร
ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี
20 ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา
34 ศูนย์สอบจังหวัดบุรรี มั ย์
ศูนย์สอบจังหวัดนครพนม
21 ศูนย์สอบจังหวัดเพชรบูรณ์
35 ศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว
ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น
22 ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี
36 ศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุร ี
ศูนย์สอบจังหวัดสุรนิ ทร์
23 ศูนย์สอบจังหวัดอุทยั ธานี
37 ศูนย์สอบจังหวัดน่าน
ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา 24 ศูนย์สอบจังหวัดอํานาจเจริญ
38 ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์
ศูนย์สอบจังหวัดร้อยเอ็ด
25 ศูนย์สอบจังหวัดชุมพร
39 ศูนย์สอบจังหวัดพังงา
ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี 26 ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย
40 ศูนย์สอบจังหวัดเลย
ศูนย์สอบจังหวัดสุพรรณบุรี
27 ศูนย์สอบจังหวัดศรีสะเกษ
41 ศูนย์สอบหาดใหญ่
ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี
28 ศูนย์สอบจังหวัดลพบุร ี
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CODE รหัสสาขาวิ ชาคณะต่าง ๆ เขียนลงในใบสมัคร (ม.ร.2)
คณะ

code

สาขาวิชา

นิตศิ าสตร์

0100

สาขาวิชานิตศิ าสตร์

บริหารธุรกิจ

0201

สาขาวิชาการจัดการ

รัฐศาสตร์
สือสารมวลชน

0601
5400

กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ
สาขาสือสารมวลชน

PRE - DEGREE

9000

รายกระบวนวิชา

การเขียน ชือตัว ชือสกุล เป็ นภาษาอังกฤษ
ตาราง-เสียงสระ,พยัญชนะ
พยัญชนะภาษาไทย พยัญชนะตัวต้น
พยัญชนะตัวสะกด สระภาษาไทย
ก
K- กา=ka
-K นก=nok
อะ (ั อะลดรูป)
ขฃคฅฆ
KH- ขอ=kho
-K สุข=suk
อา
ฆ้อง=khong
เมฆ=mek
รร (มีตวั สะกด)
ง
NG- งาม=ngam
-NG สงฆ์=song
รร (ไม่มตี วั สะกด)
จฉชฌ
CH- จิต=chit
-T อํานาจ=amnat อํา
ชิน=chin
คช=kot
อิ อี
เณอ=choe
อึ อื
ซ ทร(เสียงซ)
S- ซา=sa
-T ก๊าซ=kat
อุ อู
ทราย=sai
เอะ เอ
ศษส
S- ศาล=san
-T กฤษณ์=krit
แอะ แอ
ทศ=thot
โอะ โอ เอาะ ออ
รส=rot
ญ
Y- ญาติ=yat
เออะ เออ
-N ชาญ=chan
ฎ ฑ(เสียงด) ด
D- ด้าย=dai
-T กฎ=kot
เอียะ เอีย
ฑิต=dit
เกิด=koet
อะ เอือ
ฏต
T- ปฏิมา=patima -T ปรากฏ=prakot เอื
อั
ว
ะ อัว
ฐฑฒถทธ
TH- ฐาน,ถ่าน=than -T รัฐ=rat
ใอ
ไอ อัย ไอย
ฑล=thon
บท=bot
อาย
เฒ่า=thao
ธ=awut
เอา อาว
ณน
N- ประณีต=pranit -N อาวุ
ปราณ=pran
น้อย=noi
อุย
จน=chon
บ
B- ใบ=bai
โอย ออย
-P กาบ=kap
ป
P- ไป=pai
เอย
-P บาป=bap
ผพภ
PH- ผา=pha
เอือย
พงศ์=phong -P ลัพธ์=lap
อวย
ลาภ=lap
สําเภา=samอิว
ฝฟ
F- phao
-P
เสิ
ร
ฟ
์
=soep
เอ็ว เอว
ฝ้ าย=fai
แอ็ว แอว
ม
M- ฟ้ า=fa
-M นาม=nam
เอียว
ย
Y- มาตร=mat
ร
R- ยาย=yai
ฤ ฤๅ
ลฬ
L- รักษา=raksa -N พร=phon
ฤ
-N มาลย์=marn ฤ
ลาน=lan
กาฬ=kan
ว
W- กีฬา=kila
ฦ ฦๅ
หฮ
H- วาย=wai
หา=ha

เสียงสระเทียบเท่า
a
วัน=wan
a
ราม=ram
an วรรณ=wan
am สวรรค์=sawan
i
รํา=ram
ue มิ=mi
u
นึก=nuek
e
หรู=ru
ae เส็ง=seng
o
แสง=saeng
oe ลม,ลอม=lom
ia
เหลิง=loeng
uea เลียน=lian
ua เลือก=lueak
ua รวม=ruam
ai
วัย=wai
ai
ชาย=chai
ao เมา=mao
ui
ลุย=lui
oi
โรย=roi
oei เลย=loei
ueai เลือย=lueai
uai มวย=muai
io
ลิว=lio
eo เลว=leo
aeo แมว=maeo
iao เลียว=liao
rue ฤษี=ruesi
ri
ฤทธิ=rit
roe ฤกษ์=roek
lue ฦๅสาย=luesai

ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
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อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงการศึกษา
สําหรับผู้สมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิ ชา สมัครสอบส่วนภูมิภาค
1.
2.
3.
4.
5.
6.
* 7.

ค่าลงทะเบียนเรียนเป็ นรายหน่วยกิตๆ ละ
ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็ นนักศึกษา
ค่าขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
ค่าบริการข้อมูลสารสนเทศ ภาคละ
ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย
ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ

50.- บาท
100.- บาท
800.- บาท
400.- บาท
100.- บาท
300.- บาท
60.- บาท

วิ ธีคาํ นวณค่าธรรมเนี ยมพิ เศษสําหรับผูส้ มัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิ ชา
(สมัครสอบส่วนภูมิภาค)
ตาราง ค่าธรรมเนียมการสอบ
ตัวอย่าง
ผูส้ มัครลงทะเบียน 18 Cr. จํานวน 7 กระบวนวิ ชา
ต้องชําระเงิน ดังนี
1. ค่าธรรมเนียมปกติ
2,600.- บาท
2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ
420.- บาท
รวมค่าธรรมเนียม
3,020.- บาท

จํานวน
กระบวนวิ ชา
1
2
3
4
5
6
7
8

ค่าธรรมเนี ยมพิ เศษ*
(บาท)
60.120.180.240.300.360.420.480.-

* ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 60.- บาท
* ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าบริการสือการสอนฯ
หมายเหตุ : ค่าบริ การสือการสอนรวมค่าสือสาร ให้นักศึกษาชําระตามทีสังซือกับสํานักพิ มพ์ ม.รามคําแหง
พร้อมค่าจัดส่งจริ ง ได้ที www.rupress.ru.ac.th
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ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564

ตาราง การชําระค่าธรรมเนี ยม
ผู้เข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิ ชา
ก. ตัวอย่างกรณี ลงทะเบียนเรียนตามแผนกําหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1
นิตศิ าสตร์
บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร์
สือสารมวลชน

6
8
5
6

วิชา
วิชา
วิชา
วิชา

17 CR.
21 CR.
15 CR.
16 CR.

=
=
=
=

2,910
3,230
2,750
2,860

บาท
บาท
บาท
บาท

ข. กรณี ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิ ชาไม่ตรงหรือไม่ครบตามแผนกําหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1
ตารางแสดงจํานวนเงินรวมค่าธรรมเนียมทังหมด (ค่าหน่วยกิต, ค่าสอบ)
จํานวน
จํานวนกระบวนวิ ชา
หน่ วยกิ ต
1
2
3
4
5
6
7
8
1

1,810

2
3

1,860
1,910

1,970

4

2,020

5
6

2,070
2,120

2,130
2,180

7

2,230

2,290

8

2,280

2,340

9
10

2,330

2,390
2,440

2,500

11

2,490

2,550

12
13

2,540

2,600
2,650

2,710

14

2,700

2,760

15
16

2,750

2,810
2,860

2,870
2,920

17

2,910

2,970

18

2,960

3,020

19
20

3,010
3,060

3,070
3,120

3,180

21

3,110

3,170

3,230

22

3,160

3,220

3,280

ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
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ตาราง การชําระค่าธรรมเนี ยมระดับ ปริญญาตรี
(ไม่รวมค่าเทียบโอนหน่ วยกิต)
ก. สูตรสําเร็จกรณี ลงทะเบียนเรียนครบตามแผนกําหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1
นิตศิ าสตร์
บริหารธุรกิจ
รัฐศาสตร์
สือสารมวลชน

6
8
5
6

วิชา
วิชา
วิชา
วิชา

17 CR.
21 CR.
15 CR.
16 CR.

=
=
=
=

3,610
3,930
3,450
3,560

ข. กรณี ลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามแผนกําหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1
ตารางจํานวนเงินรวมค่าธรรมเนียมทังหมด (ค่าหน่วยกิต, ค่าสอบ)
จํานวน
จํานวนกระบวนวิ ชา
หน่ วยกิ ต
1
2
3
4
5
6

22

1

2,510

2

2,560

3

2,610

บาท
บาท
บาท
บาท

7

8

2,670

4
5

2,720
2,770

2,830

6

2,820

2,880

7
8

2,930
2,980

2,990
3,040

9

3,030

3,090

10
11

3,140
3,190

3,200
3,250

12

3,240

3,300

13

3,350

3,410

14
15

3,400
3,450

3,460
3,510

3,570

16

3,560

3,620

17
18

3,610
3,660

3,670
3,720

19

3,710

3,770

20
21

3,760
3,810

3,820
3,870

3,880
3,930

22

3,860

3,920

3,980
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อัตราค่าธรรมเนี ยมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงการศึกษา
สําหรับผูส้ มัครระดับปริญญาตรี ทีสมัครสอบส่วนภูมิภาค
1. ค่าลงทะเบียนเรียนเป็ นรายหน่วยกิตๆ ละ
2. ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา
3. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็ นนักศึกษา
4. ค่าขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษา
5. ค่าบริการข้อมูลสารสนเทศ ภาคละ
6. ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย
* 7. ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ
8. ค่าธรรมเนียมโอนหน่วยกิต
8.1 หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกกรณีหน่ วยกิตละ
8.2 หน่วยกิตอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึนไปจากสถาบันอืน หน่วยกิตละ

50.- บาท
100.- บาท
900.- บาท
700.- บาท
100.- บาท
600.- บาท
60.- บาท
50.- บาท
100.- บาท

วิ ธีคาํ นวณค่าธรรมเนี ยมพิ เศษสําหรับผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาหลักสูตรปริ ญญาตรี
สมัครสอบส่วนภูมิภาค
ตาราง ค่าธรรมเนียมการสอบ
ตัวอย่าง
ผูส้ มัครลงทะเบียน 18 Cr. จํานวน 7 กระบวนวิ ชา
ต้องชําระเงิน ดังนี
1. ค่าธรรมเนียมปกติ
3,300.- บาท
2. ค่าธรรมเนียมพิเศษ
420.- บาท
รวม ค่าธรรมเนียม
3,720.- บาท

จํานวน
กระบวนวิ ชา
1
2
3
4
5
6
7
8

ค่าธรรมเนี ยมการสอบ
(บาท)
60.120.180.240.300.360.420.480.-

กรณี เทียบโอนหน่ วยกิ ต
ถ้ายังไม่ชาํ ระค่าเทียบโอนทังหมด
ให้ชาํ ระค่าเทียบโอน (ฐานข้อมูล) จํานวน 100.- บาท
และให้ชาํ ระส่วนทีเหลือภายใน 1 ปี นับจากวันทีสมัคร
(เขียนแบบลงทะเบียนเรียน หน้า 26 ข้อ 6
* ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 60.- บาท
จํานวน 100.- บาท รวมเงินเพิม 100.- บาท)
* ค่าธรรมเนียมดังกล่าวไม่รวมค่าบริการสือการสอนฯ
หมายเหตุ : ค่าบริการสือการสอนรวมค่าสือสาร ให้นักศึกษาชําระตามทีสังซือกับสํานักพิ มพ์ ม.รามคําแหง
พร้อมค่าจัดส่งจริ ง ได้ที www.rupress.ru.ac.th

ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
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ตัวอย่างการกรอกใบสมัคร
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ตัวอย่าง ธนาณัติค่าสมัคร (ธน.31 สีฟ้าอ่อน)
ทีทําการไปรษณี ยจ์ ะออกเอกสารนี ให้ 2 ฉบับเมือท่านซือธนาณัติ ให้ส่งฉบับที 1 พร้อมใบสมัครห้าม
แยกส่ง ฉบับที 2 (สีเขียว) สําหรับผูฝ้ ากเงิ นเก็บไว้เป็ นหลักฐานการส่งเงิ น

ตัวอย่างการจ่าหน้ าซองจดหมาย
(สําหรับผู้สมัครทางไปรษณี ย)์
(ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่ วยกิต)
(จํานวน 1 ซอง)
ชือและทีอยู่ผ้ฝู าก
หน่วยรับสมัครส่วนภูมภิ าค
ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ. รามคําแหง
กรุงเทพฯ 1 0 2 4

ติดแสตมป์
3 บาท

1

ชือและทีอยู่ผ้รู บั
คุณราม มานะเรียน
88/99 ถ.ราชดําเนิ น
ต. คลัง
อ. เมืองนครศรีธรรมราช
จ. นครศรีธรรมราช
รหัส 8 0 0 0

0

เขียนจ่าหน้า ชือ - ทีอยูข่ องผูส้ มัครบนซองจดหมายติ ดแสตมป์ 3 บาท จํานวน 1 ซอง ตามตัวอย่าง
(ผูส้ มัครจัดหาเอง) เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณี ยท์ ีไม่ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ตเท่านัน
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ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564

แถบรหัสกระบวนวิชาตามโปรแกรมการศึกษา ภาค 1 ปี การศึกษา 2564
สําหรับนักศึกษาสมัครใหม่ส่วนภูมิภาค
สําหรับเจ้าหน้าที B..................C..................

รหัสศูนย์สอบ
จังหวัด...........................................
คํานํ าหน้า ชือ – สกุล............................................................ รหัสประจําตัว
(เขียนตัวบรรจง)

ติดสติ๊กเกอรรหัสประจําตัว

วัน เดือน ปี เกิด......../................/........... เลขประจําตัวประชาชน
กระบวนวิ ชาทีลงทะเบียนเรียน เลือกกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะทีเข้าศึกษา และทําเครืองหมาย
วงกลมล้อมรอบเลขหน้ากระบวนวิชาทีต้องการลงทะเบียนเรียน
1.

ACC1101

2.

.......3......หน่วยกิต
4.

ENG1001

.......3......หน่วยกิต
5.

.......3......หน่วยกิต
7.

LAW1101

LIS1001

8.

POL1101

11.

LAW1106

MTH1003

14.

POL2106

.......3......หน่วยกิต

HPR1001

.......1......หน่วยกิต
9.

LAW2106

.......3......หน่วยกิต
12.

.......3......หน่วยกิต

.......3......หน่วยกิต
16.

6.

.......3......หน่วยกิต

.......2......หน่วยกิต
13.

HED1101

ECO1121

.......3......หน่วยกิต

.......2......หน่วยกิต

.......2......หน่วยกิต
10.

ECO1003

3.

PHI1003

.......3......หน่วยกิต
15.

PSY1001

.......3......หน่วยกิต

17.

SOC1003

.......3......หน่วยกิต

THA1001

.......3......หน่วยกิต
รวม....................วิชา....................หน่ วยกิ ต
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อัตราคาธรรมเนียมการสมัครเขาเปนนักศึกษาใหมและคาลงทะเบียนเรียน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คาธรรมเนียมแรกเขาเปนนักศึกษา
คาขึ้นทะเบียนนักศึกษา
คาบัตรประจําตัวนักศึกษา
คาบํารุงมหาวิทยาลัย
คาบริการขอมูลสารสนเทศ ภาคละ
คาเทียบโอนหนวยกิต
(เทียบโอน ฯ สมัครที่สาขาวิทยบริการ ฯ เทานั้น)
7. คาลงทะเบียนเรียน........................หนวยกิต × 50
8. คาธรรมเนียมการสอบ...........................วิชา × 60

ปริญญาตรี
900 บาท
700 บาท
100 บาท
600 บาท
100 บาท
=...............บาท

รวมเปนเงินทั้งสิ้น

Pre-degree
800 บาท
400 บาท
100 บาท
300 บาท
100 บาท

= ............................................ บาท
= ............................................ บาท
=

บาท

สั่งจายเปนไปรษณียธนาณัติ
รหัสไปรษณียตนทางของธนาณัติ
เลขที่ธนาณัติ
ที่อยูปจจุบัน สําหรับมหาวิทยาลัยสงเอกสารใหนักศึกษา (กรุณาเขียนใหละเอียดและชัดเจน)
ชื่อ – สกุล...................................................................................................................................................................
บานเลขที่...............................หมูที่............................ซอย..........................................................................................
ถนน............................................................................................................................................................................
ตําบล.........................................................................อําเภอ.......................................................................................
จังหวัด.......................................................................รหัสไปรษณีย. ............................................................................
หมายเลขโทรศัพทบาน..............................................หมายเลขโทรศัพทมือถือ..........................................................
E-MAIL.......................................................................................................................................................................
แบบลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาสมัครใหมสวนภูมิภาค
กรณีผูสมัครที่เลือกลงวิชานอกโปรแกรม ภาค 1 ปการศึกษา 2564
กระบวนวิชา

หนวย

กระบวนวิชา

หนวย

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

ตัวอย่างการระบายระเบียนประวัตินักศึกษา
ด้านหน้ า
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ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564

สถานทีรับบัตรประจําตัวนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา 2564
CODE

ชือศูนย์สอบ

ชือสาขา

ทีอยู่ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB)

รหัสสาขา
SCB

หมายเลข
โทรศัพท์

01

เชียงใหม่

ถนนโชตนา

88/1 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมืองเชียงใหม่
จ.เชียงใหม่ 50000

0714

0-5321-0955
0-5321-2577

02

เชียงราย

เชียงราย

ถนนรัตนาเขต ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย
จ.เชียงราย 57000

0507

0-5371-1901-3

03

แพร่

แพร่

132/12 ถ.ช่อแฮ ต.ในเวียง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ 54000

0518

0-5452-1868
0-5452-2782

04

พิษณุโลก

พิษณุโลก

1/14 ถ.ศรีธรรมไตรปิ ฎก ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก
จ.พิษณุโลก 65000

0569

0-5524-3715
0-5524-2147

05

นครสวรรค์

นครสวรรค์

650 ถ.โกสีย์ ต.ปากนําโพ อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ 60000

0506

0-5622-7424
0-5622-9529

06

อุดรธานี

โนนสะอาด

285 หมู่ที 2 ถ.มิตรภาพ ต.โนนสะอาด อ.โนนสะอาด
จ.อุดรธานี 41240

0646

0-4239-1023
0-4239-1031

07

นครพนม

ธาตุพนม

359 หมู่ที 10 ถ.ชยางกูร ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม
จ.นครพนม 48110

0752

0-4252-5790
0-4252-5793

08

ขอนแก่น

บ้านไผ่

949/4 หมู่ที 2 ถ.สุขาภิบาล 2 ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่
จ.ขอนแก่น 40110

0749

0-4332-9790-1
0-4332-9784

09

สุรนิ ทร์

เทสโก้ โลตัส สุรนิ ทร์ 101 ห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัส สุรนิ ทร์พลาซ่า ชันที 1
พลาซ่า
ถ.หนองดุม ต.ในเมือง อ.เมืองสุรนิ ทร์ จ.สุรนิ ทร์ 32000

0899

0-4453-8501
0-4453-8508

10

นครราชสีมา

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี

111 อาคารสุรพัฒน์ 1 ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000

0707

0-4421-6626
0-4421-6625

11

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

192 ถ.เทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด 45000

0562

0-4351-3046
0-4351-5284

12

อุบลราชธานี

อุบลราชธานี

0530

0-4524-1764
0-4524-1765

13

สุพรรณบุร ี

สุพรรณบุร ี

364 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมืองอุบลราชธานี
จ.อุบลราชธานี 34000
196 ถ.พระพันวษา ต.ท่าพีเลียง
อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุร ี 72000

0591

0-3552-1041
0-3552-3393

14

ราชบุร ี

ราชบุร ี

207/12-15 ถ.อัมรินทร์ ต.หน้าเมือง อ.เมืองราชบุรี
จ.ราชบุรี 70000

0571

0-3231-5488
0-3232-1072

15

จันทบุร ี

จันทบุร ี

155 ถ.เทศบาล 2 ต.วัดใหม่ อ.เมืองจันทบุร ี
จ.จันทบุร ี 22000

0514

0-3932-2035
0-3932-1143

16

ประจวบคีรขี นั ธ์

ประจวบคีรขี นั ธ์

43/1 ถ.สละชีพ อ.เมืองประจวบคีรขี นั ธ์
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77000

0699

0-3255-0930
0-3260-2183

17

สุราษฎร์ธานี

สุราษฎร์ธานี

103/1-3 ถ.หน้าเมือง ต.ตลาด อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี 84000

0552

0-7721-0532
0-7728-2243

18

นครศรีธรรมราช

สีแยกหัวถนน

72 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0750

0-7532-4695
0-7532-4694

19

ตรัง

ตรัง

106 ถ.กันตัง ต.ทับเทียง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 92000

0512

0-7521-8531-2

20

สงขลา

หาดใหญ่ใน

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

0590

0-7442-3850
0-7425-7540-6
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CODE

ชือศูนย์สอบ

ชือสาขา

ทีอยู่ธนาคารไทยพาณิ ชย์ (SCB)

รหัสสาขา
SCB

หมายเลข
โทรศัพท์

21

เพชรบูรณ์

หล่มสัก

8 ถ.สามัคคีชยั ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์
67110

0555

0-5670-1316
0-5670-1019

22

ปราจีนบุร ี

ปราจีนบุร ี

98,100,102,104 ถ.ราษฎรดําริ ต.หน้าเมือง
อ.เมืองปราจีนบุร ี จ.ปราจีนบุรี 25000

0588

0-3721-1630
0-3721-1631

23

อุทยั ธานี

อุทยั ธานี

503-505 ถ.ศรีอุทยั ต.อุทยั ใหม่ อ.เมืองอุทยั ธานี
จ.อุทยั ธานี 61000

0558

0-5651-1883
0-5651-2414

24

อํานาจเจริญ

อํานาจเจริญ

511 หมู่ท ี 9 ถ.ชยางกูร อ.เมืองอํานาจเจริญ
จ.อํานาจเจริญ 37000

0520

0-4551-1772
0-4551-1774

25

ชุมพร

ชุมพร

80/2 ถ.ประชาอุทศิ ต.ท่าตะเภา อ.เมืองชุมพร
จ.ชุมพร 86000

0654

0-7750-3069
0-7750-3079

26

สุโขทัย

สุโขทัย

44 ถ.สิงหวัฒน์ ต.ธานี อ.เมืองสุโขทัย จ.สุโขทัย
64000

0536

0-5561-1641
0-5561-3033

27

ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษ

980/4 ถ.ขุขนั ธ์ ต.เมืองใต้ อ.เมืองศรีสะเกษ
จ.ศรีสะเกษ 33000

0557

0-4561-1494
0-4561-3351

28

ลพบุร ี

วงเวียนสระแก้ว

224/3-4 ถ.นารายณ์มหาราช ต.ทะเลชุบศร
อ.เมืองลพบุร ี จ.ลพบุรี 15000

0694

0-3642-0316
0-3642-2645

29

หนองบัวลําภู

หนองบัวลําภู

238-241 ถ.วิรโิ ยธิน ต.หนองบัวลําภู
อ.เมืองหนองบัวลําภู จ.หนองบัวลําภู 39000

0538

0-4231-2157
0-4231-2162

30

นครปฐม

นครปฐม

120/31 ถ.พญาพาน อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม
73000

0519

0-3425-3963
0-3425-4135

31

ทุ่งสง

สีแยกหัวถนน

72 ถ.ราชดําเนิน ต.ในเมือง อ.เมืองนครศรีธรรมราช
จ.นครศรีธรรมราช 80000

0750

0-7532-4695
0-7532-4694

32

ชัยภูม ิ

จัตุรสั

0534

0-4485-1220
0-4485-1222

33

สกลนคร

สกลนคร

0547

0-4273-2786
0-4271-2528

34

บุรรี มั ย์

บุรรี มั ย์

0603

0-4461-2911
0-4461-3651

35

สระแก้ว

สระแก้ว

0738

0-3724-2094
0-3724-1599

36

กาญจนบุร ี

กาญจนบุร ี

246/1-2 ถ.โกสีย์ ต.บ้านกอก อ.จัตุรสั จ.ชัยภูมิ
36130
1353/4 ถ.สุขเกษม อ.เมืองสกลนคร จ.สกลนคร
47000
28/30 ถ.ธานี ต.ในเมือง อ.เมืองบุรรี มั ย์ จ.บุรรี มั ย์
31000
242 ถ.สุวรรณศร ต.สระแก้ว อ.เมืองสระแก้ว
จ.สระแก้ว 27000
274/6 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมืองกาญจนบุรี
จ.กาญจนบุรี 71000

0607

0-3451-3008
0-3451-3307

37

น่ าน

น่าน

79/2 ถ.อนันตวรฤทธิเดช ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน
จ.น่ าน 55000

0732

0-5475-1800
0-5475-1809

38

อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์

1/105 ถ.สําราญรืน ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์
จ.อุตรดิตถ์ 53000

0594

0-5541-3833
0-5541-2002

39

พังงา

โคกกลอย

4/24 หมูท่ ี 1 ถ.เพชรเกษม ต.โคกกลอย อ.ตะกัวทุง่
จ.พังงา 82140

0788

0-7643-4742
0-7643-4745

40

เลย

เลย

3/8 ถ.ร่วมใจ ต.กุดป่ อง อ.เมือง จ.เลย 42000

0648

0-4281-3020-4

41

หาดใหญ่

หาดใหญ่ใน

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

0590

0-7442-3850
0-7425-7540-6
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หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อสอบถามข้อมูล
หน่ วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

สถานที

1. ศูนย์โทรศัพท์กลาง

0-2310-8000

2. ฝ่ ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
- รับสมัครส่วนกลาง
- รับสมัครส่วนภูมิภาค
- รับสมัครอิ นเทอร์เน็ต(ส่วนกลาง)

0-2310-8615
สวป. ชัน 3
0-2310-8624, 0-2310-8000 ต่อ 4834 สวป. ชัน 3
0-2310-8623
สวป. ชัน 3

3. หน่ วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์ 0-2310-8614
0-2310-8000 ต่อ 4840, 4841,
4848

ตึก LIB

สวป. ชัน 4

ข้อมูล

- สอบถามหมายเลขโทรศัพท์สถานทีภายใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
- กําหนดการรับสมัคร, ตรวจหลักฐานการสมัคร,
ตรวจสอบวุฒกิ ารศึกษาทีใช้สมัคร

- บริการให้คาํ ปรึกษา แนะแนวการศึกษา
- บริการข้อมูลทางการศึกษา

Email : guidancc_service@ru.ac.th

www.ru.ac.th
www.regis.ru.ac.th

- ระบบอาจารย์ทปรึ
ี กษา (นักศึษาปริญญาตรี
สามารถติดต่อขอรับคําปรึกษาด้านเรียน การสอน
กับอาจารย์ทปรึ
ี กษาผ่านทาง email โดยตรวจ
สอบรายชือและemail อาจารย์ทปรึ
ี กษาผ่าน
e-service
- ระบบอาจารย์ทปรึ
ี กษา นักศึกษา PRE-DEGREE

Email : s.predree@ru.ac.th
4. ฝ่ ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ
- ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ภูมิภาค)
0-2310-8616
- ลงทะเบียนเรียนส่วนกลาง
0-2310-8611
- หน่ วยจัดสอบ

KLB. ชัน 1
สวป. ชัน 6

- กําหนดการและวิธกี ารลงทะเบียนเรียน
- ปัญหาการลงทะเบียนเรียน
- ตารางสอบไล่รายบุคคลประจําภาค,
การย้ายศูนย์สอบ, การสอบซําซ้อน

5. การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน 0-2310-8626
-ตรวจสอบสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

สวป. ชัน 6

- ย้ายระบบการเรียนการโอนส่วนภูมภิ าคเป็ น
ส่วนกลาง หรือส่วนกลางเป็ นส่วนภูมภิ าค
- ตรวจสอบสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

6. ฝ่ ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
- บัตรประจําตัวนักศึกษา
- เปลียนชือ-สกุล คํานําหน้ านาม ยศ
- แก้ไขชือ-สกุล, วัน/เดือน/ปี เกิ ด,
การลาออกจากการเป็ นนักศึกษา
- การย้ายคณะ/สาขา

0-2310-8605
0-2310-8000 ต่อ 4822
0-2310-8606-7

สวป. ชัน 2
สวป. ชัน 2
สวป. ชัน 2
สวป. ชัน 2

จัดการเกียวกับเรืองบัตรประจําตัวนักศึกษา
และเปลียนชือ-สกุล คํานําหน้านาม ยศ,
แก้ไขชือ–สกุล วัน/เดือน/ปี เกิด, การลาออก
จากการเป็ นนักศึกษา, การย้ายคณะ/สาขา

0-2310-8606-7

สวป. ชัน 2

7. ฝ่ ายประมวลผลการศึกษา
และหนังสือสําคัญ

0-2310-8603

สวป. ชัน 1

กรณีขอรับบริการทางไปรษณีย์
- ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
- บริการออกใบรับรองการเป็ นนักศึกษา
- ตรวจสอบผลการศึกษา
(ดูรายละเอียดเพิมเติมได้ท ี หน้า 102)

8. หน่ วยปริ ญญาบัตรและ
ตรวจสอบวุฒิบตั ร ม.ร.

0-2310-8604
0-2310-8629
0-2310-8000 ต่อ 4818 , 4817

สวป. ชัน 1

- สอบถามเกียวกับปริญญาบัตร, พิธรี บั
พระราชทานปริญญา, ใบรับรองการเป็ น
นักศึกษา, ใบรับรองสภาฯ, ค่าธรรมเนียมแจ้ง
จบล่าช้า (ข้ามภาค)
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หน่ วยงาน
9. หน่ วยบริ การจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Service)

10. เทียบโอนหน่ วยกิ ต - หลักสูตร
- คณะนิ ติศาสตร์
- คณะบริ หารธุรกิ จ
- คณะรัฐศาสตร์
- คณะสือสารมวลชน
11. ข่าวสารมหาวิ ทยาลัย
- สาขาวิ ทยบริ การฯ ภูมิภาค
- สาขาฯ ต่างประเทศ
- สํานักหอสมุดกลาง
- E-learning

หมายเลขโทรศัพท์
0-2310-8890

0-2310-8170, 8174, 8175
0-2310-8224-7 ต่อ 1101
0-2310-8483-9 ต่อ 22 , 23 หรือ
0-2310-8466-7
0-2310-8980

สถานที
อาคารกงไกรลาส
(KLB ชัน 1)

ข้อมูล
- บริการสําเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน
- บริการถ่ายสําเนาทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา
(ม.ร. 2, วุฒบิ ตั ร, ทะเบียนบ้าน,บัตรประจํา
ตัวประชาชน, ใบเปลียนชือ – สกุล)
เพือใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเรียนบริการ
ตังเเต่ รหัสประจําตัวนักศึกษา 43 ถึงปัจจุบนั
- บริการตรวจสอบผลการศึกษา (Check
Grade) สําหรับผูท้ มีี สถานภาพเป็ นนักศึกษา
- บริการ Transcript แบบไม่สาํ เร็จการศึกษา
สําหรับผูม้ คั รเข้าเรียนตังแต่ปีการศึกษา 2526
ถึง ปั จจุบนั
- บริการออกใบรับรองการเป็ นนักศึกษา
ให้บริการเฉพาะนักศึกษาทีติดต่อ
โดยตรงหน้าเคาน์เตอร์

- การเทียบโอนหน่วยกิต
- แจ้งจบการศึกษา,
งานบริการการศึกษา - ปั ญหาหลักสูตรการศึกษา

www.ru.ac.th
www.ru.ac.th/th//Bachelor/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

12. สํานักพิ มพ์

www.rupress.ru.ac.th
0-2310-8000 ต่อ 8758-9

อาคารสํานักพิมพ์ - บริการจําหน่ายตําราเรียนและอุปกรณ์
(RPB) ชัน 3
การศึกษา
- บริการสังซือทางไปรษณียแ์ ละบริการ
อินเทอร์เน็ต
- บริการเช่าชุดครุยปริญญาทุกคณะในราคาถูก

13. สํานักเทคโนโลยีการศึกษา

0-2310-8703,-6

อาคารผาเมือง
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- การบรรยายสรุปทางวิทยุกระจายเสียง
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ส่วนที 2
แผนกําหนดการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร
แผนกําหนดการศึกษาและวัน เวลาสอบสําหรับนักศึกษาชันปี ท ี 1 ภาค 1
แผนกําหนดการศึกษา โครงสร้างหลักสูตรและการเทียบโอนหน่วยกิต
คณะนิตศิ าสตร์
คณะบริหารธุรกิจ
คณะรัฐศาสตร์
คณะสือสารมวลชน
สรุปหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิตของทุกคณะ
วันและเวลาสอบทุกกระบวนวิชาสําหรับนักศึกษาทีใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิต
เอกสารทีนักศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ
ขันตอนการเตรียมตัวเข้าสอบ
ข้อปฏิบตั สิ าํ หรับนักศึกษาทีประสงค์จะขอเอกสารสําหรับผูป้ กครอง
ทีใช้สทิ ธิเบิกค่าเล่าเรียน
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แผนกําหนดการศึกษาปี 1 ภาค 1
สําหรับนักศึกษาปริญญาตรีและผูเ้ ข้าศึกษารายกระบวนวิชา
ลําดับที
1
2
3
4
5
6
7
8

คณะ
นิ ติศาสตร์
ENG1001
LAW1101
LAW1106
LAW2106
PSY1001
THA1001

บริ หารธุรกิ จ
ACC1101
ECO1121
ENG1001
HPR1001
LIS1001
MTH1003
POL1101
PSY1001

รัฐศาสตร์

สือสารมวลชน

ECO1003
ENG1001
POL1101
PHI1003
POL2106

ENG1001
HED1101
LIS1001
PHI1003
SOC1003
THA1001

วันและเวลาสอบภาค 1 ปี การศึกษา 2564
วันสอบ
เสาร์ 13 พฤศจิกายน 2564

อาทิตย์ 14 พฤศจิกายน 2564

เสาร์ 20 พฤศจิกายน 2564

อาทิตย์ 21 พฤศจิกายน 2564
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คาบสอบ
เช้า (1 A)
09.00-11.30 น.
บ่าย (1 B)
13.00-15.30 น.
เช้า (2 A)
09.00-11.30 น.
บ่าย (2 B)
13.00-15.30 น.
เช้า (3 A)
09.00-11.30 น.
บ่าย (3 B)
13.00-15.30 น.
เช้า (4 A)
09.00-11.30 น.
บ่าย (4 B)
13.00-15.30 น

กระบวนวิ ชา
LIS1001
PSY1001
ECO1003, ECO1121
LAW1101
HED1101, POL1101
LAW1106
HPR1001, PHI1003
ACC1101, THA1001
POL2106
MTH1003, SOC1003
LAW2106
ENG1001
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คณะนิติศาสตร์
* แผนกําหนดการศึกษา
* โครงสร้างหลักสูตร
* หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรคณะนิติศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)
จําแนกตามหมวดวิ ชา
วัน
สอบ

หมวดวิ ชา
ศึกษาทัวไป
วิชา/(CR)

หมวดวิ ชาเฉพาะ
กลุ่มวิ ชาบังคับ

ปี /ภาค

วิชา/(CR)

วัน
สอบ

ปี /ภาค

กลุ่มวิชาบังคับ
วิชา/(CR)

วัน
สอบ

ปี /ภาค

วัน
สอบ

กลุ่มวิ ชาเลือก
วิชา/(CR)

ปี /ภาค

วิชา/(CR)

BIO2202 (3)

2/2

2B

LAW1101 (2)

1/1

2A

LAW3104 (2)

3/1

3A

LAW3133 (3)

3/2

3B

ENG1001 (3)

1/1

4B

LAW1102 (2)

1/2

4A

LAW3105 (3)

3/1

1B

LAW3138 (3)

4/1

3A

ENG1002 (3)

1/2

1A

LAW1103 (3)

2/1

2A

LAW3106 (3)

3/1

4B

LAW4134 (3)

4/2

3B

HIS1001 (3)

1/2

2A

LAW1106 (3)

1/1

2B

LAW3107 (2)

3/2

4B

LAW4156 (3)

3/2

1A

POL1100 (3)

1/2

2B

LAW2101 (3)

2/1

2B

LAW3108 (2)

3/2

1B

PSY1001 (3)

1/1

1B

LAW2102 (3)

2/1

3A

LAW3109 (2)

3/2

2B

SCI1003 (3)

1/2

3B

LAW2103 (2)

2/2

2A

LAW3110 (2)

4/1

3B

THA1001 (3)

1/1

3B

LAW2104 (3)

2/1

1B

LAW3111 (2)

3/2

4A

THA1003 (3)

1/2

1B

LAW2105 (2)

2/1

4A

LAW3112 (3)

2/2

3A

RAM1000 (3)

1/2

4B

LAW2106 (3)

1/1

4A

LAW3117 (2)

3/2

3A

LAW2107 (2)

2/2

1B

LAW4101 (2)

4/2

2A

LAW2108 (2)

2/2

1A

LAW4102 (2)

4/1

4B

LAW2109 (2)

2/2

3B

LAW4103 (3)

4/1

1B

LAW2110 (2)

3/1

3B

LAW4104 (2)

4/1

1A

LAW2111 (2)

3/1

2A

LAW4105 (2)

4/2

4A

LAW2112 (2)

2/2

4A

LAW4106 (3)

4/2

1B

LAW2113 (2)

2/2

4B

LAW4107 (2)

2/1

4B

LAW3101 (2)

3/1

1A

LAW4108 (2)

4/2

1A

LAW3102 (2)

3/2

2A

LAW4109 (2)

4/2

3A

LAW3103 (3)

3/1

2B

LAW4110 (2)

4/2

2B

รวม 30

หมวดวิ ชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิ ต

รวม 92

รวม 12

วิชาเลือกเสรี

วัน
สอบ

ปี /ภาค

ให้นกั ศึกษา
เลือกกระบวน
วิชาใดๆ ที
เปิ ดให้มกี าร
เรียนการสอน
และการสอบ
ณ สาขาวิทย
บริการ ฯ

รวม 6

รวมทังหมด 140 หน่ วยกิ ต

นักศึกษาเลือกเรียนกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ ทีเปิ ดสอน ณ สาขาวิทยบริการ ฯ 2 กระบวนวิชา ๆ ละ 3 หน่วยกิต

ห้ามลงทะเบียนวิ ชาต่อไปนี

1. วิชากฎหมายทีเปิ ดสอนสําหรับนักศึกษาคณะอืนได้แก่ LAW1104, LAW1105, LAW2114, LAW2115,
LAW2116, LAW3113, LAW3114, LAW3115 และ LAW3116
2. วิชากฎหมายสําหรับนักศึกษาหลักสูตรเก่า (LW) ได้แก่ 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.)
ENG1001
LAW1101
LAW1106
LAW2106
PSY1001
THA1001

Freshman Year
First Semester
Sem.Cr.
Basic English Sentences and
Essential Vocabulary in Daily Life 3
Principle of Public Law
2
Thai Legal History and
Major Legal Systems
3
Criminal Law 1
3
General Psychology
3
Structure of Thai and Its Usage
3
Total 17

LAW1103
LAW2101
LAW2102
LAW2104
LAW2105
LAW4107
.................

ENG1002
HIS1001
LAW1102
POL1100
RAM1000
SCI1003
THA1003

Second Semester
Sem.Cr.
English Sentences and Vocabulary
in General Use
3
Western Civilization
3
Principle of Private Law
2
Introduction to Political Science
3
Knowledge and Morality
3
Basic Science
3
Preparation for Speech and Writing 3
Total 20

BIO2202
LAW2103
LAW2107
LAW2108
LAW2109
LAW2112
LAW2113
LAW3112

Sophomore Year
First Semester
Sem.Cr.
Civil and Commercial Code :
Juristic Acts and Contracts
3
Civil and Commercial Code :
Property
3
Civil and Commercial Code :
Obligation
3
Constitutional Law and Political Institution 3
Civil and Commercial Code : Sale,
Eschange, Gift
2
Philosophy of Law
2
Free Elective
3
Total 19
Second Semester
Sem.Cr.
Life and System Ecology
3
Civil and Commercial Code : Torts,
Management of Affairs Without
Mandate and Enrichment
2
Criminal Law 2
2
Civil and Commercial Code : Hire of
Property, hire Purchase, Hire of
Services, Hire of Work, Carriages 2
Civil and Commercial Code : Loan,
Deposit, Warehousing, Compromise,
Gambling and Betting
2
Civil and Commercial Code :
Insurance
2
Civil and Commercial Code : Bills,
Current Account
2
Administrative Law
3
Total 18
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FACULTY OF LAW
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Laws (LL.B.)
LAW2110
LAW2111
LAW3101
LAW3103
LAW3104
LAW3105
LAW3106

LAW3102
LAW3107
LAW3108
LAW3109
LAW3111
LAW3117
LAW3133
LAW4156

40

Junior Year
First Semester
Sem.Cr.
Civil and Commercial Code :
Suretyship, Mortage, Pledge
2
Civil and Commercial Code : Agency
Brokerage
2
Criminal Law 3
2
Civil and Commercial Code : Family 3
Law of Court Organization
2
Civil Procedure Code 1
3
Criminal Procedure Code 1
3
Total 17
Second Semester
Sem.Cr.
Civil and Commercial Code :
Partnerhips, Companies, Public
Company Limited
2
Civil Procedure Code 2
2
Criminal Procedure Code 2
2
Civil and Commercial Code : Succession 2
Law of Evidence
2
Principle of Public Procedure Law 2
Criminology and Penology (Elective) 3
English for Lawyers (Elective)
3
Total 18

LAW3110
LAW3138
LAW4102
LAW4103
LAW4104
.................

LAW4101
LAW4105
LAW4106
LAW4108
LAW4109
LAW4110
LAW4134

Senior Year
First Semester
Sem.Cr.
Bankruptcy and Reorganization Law 2
Law on Juvenile Delinquency and
Procedure of the court (Elective) 3
Lawyer Practice and Iegal
document preparation
2
Public International Law
3
Labour and Social Security Law
2
Free Elective
3
Total 15

Second Semester
Sem.Cr.
Law on Income Tax
2
Legal Profession Ethics Visual
Moral and Disciplines for lawyers 2
Private and Criminal International
Law
3
Land Law
2
Intellectual Property Law 1
2
International Trade Law
2
International Law of the Sea (Elective) 2
Total 16
Total for 4 Years 140
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กําหนดเวลาสอบทุกชันปี ของคณะนิติศาสตร์
ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ

ภาค
ปี 1 ภาค 1 PSY1001
LAW1101
LAW1106
THA1001
LAW2106
ENG1001

3
2
3
3
3
3

1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 บ่าย
4 เช้า
4 บ่าย

ปี

กระบวนวิชา หน่ วยกิต วันเวลาสอบ
ภาค
ปี 1 ภาค 2 ENG1002
3
1 เช้า
THA1003
3
1 บ่าย
HIS1001
3
2 เช้า
POL1100
3
2 บ่าย
SCI1003
3
3 บ่าย
LAW1102
2
4 เช้า
RAM1000
3
4 บ่าย

17
ปี 2 ภาค 1 LAW2104
LAW1103
LAW2101
LAW2102
LAW2105
LAW4107

3
3
3
3
2
2
3

วิชาเลือกเสรี

20
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
4 เช้า
4 บ่าย
.........

ปี 2 ภาค 2 LAW2108
LAW2107
LAW2103
BIO2202
LAW3112
LAW2109
LAW2112
LAW2113

19
หมายเหตุ

1 เช้า (1A)
1 บ่าย (1B)
2 เช้า (2A)
2 บ่าย (2B)
3 เช้า (3A)
3 บ่าย (3B)
4 เช้า (4A)
4 บ่าย (4B)

}
}
}
}

2
2
2
3
3
2
2
2

1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 เช้า
4 บ่าย

18

วันเสาร์

ที 13 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์

ที 14 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์

ที 20 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์

ที 21 พฤศจิกายน 2564

ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
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ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ

ภาค
ปี 3 ภาค 1 LAW3101
LAW3105
LAW2111
LAW3103
LAW3104
LAW2110
LAW3106

2
3
2
3
2
2
3

1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 บ่าย

ปี

กระบวนวิชา หน่ วยกิต วันเวลาสอบ
ภาค
ปี 3 ภาค 2 LAW4156
3
1 เช้า
LAW3108
2
1 บ่าย
LAW3102
2
2 เช้า
LAW3109
2
2 บ่าย
LAW3117
2
3 เช้า
LAW3133
3
3 บ่าย
LAW3111
2
4 เช้า
LAW3107
2
4 บ่าย

17
ปี 4 ภาค 1 LAW4104
LAW4103
LAW3138
LAW3110
LAW4102

วิชาเลือกเสรี

2
3
3
2
2
3

18
1 เช้า
1 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 บ่าย
.........

ปี 4 ภาค 2 LAW4108
LAW4106
LAW4101
LAW4110
LAW4109
LAW4134
LAW4105

15
หมายเหตุ
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}
}
}
}

1 เช้า (1A)
1 บ่าย (1B)
2 เช้า (2A)
2 บ่าย (2B)
3 เช้า (3A)
3 บ่าย (3B)
4 เช้า (4A)
4 บ่าย (4B)

2
3
2
2
2
3
2

1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 เช้า

16
รวม 4 ปี 140 หน่ วยกิ ต

วันเสาร์

ที 13 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์

ที 14 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์

ที 20 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์

ที 21 พฤศจิกายน 2564

ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิตคณะนิติศาสตร์
คณะนิตศิ าสตร์กาํ หนดหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตสําหรับผูม้ วี ุฒเิ ดิมอนุ ปริญญา หรือเทียบเท่าขึนไปจากสถาบันอืน
เข้าศึกษาในคณะนิตศิ าสตร์
1. สําหรับนักศึกษาทีมีคณ
ุ วุฒิเดิมตังแต่อนุปริญญาหรือเทียบเท่าและปริญญาตรีขนไปจากสถาบั
ึ
นอืน โดยแยกวุฒิเดิมดังนี
1.1 นักศึกษาทีมีคณ
ุ วุฒิเดิ มอนุปริญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอืน เทียบวิชาและโอนหน่ วยกิตสะสมให้ 27 หน่ วยกิ ต
วิชาทีเทียบให้มดี งั นี
1.1.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไปรับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมของวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไปทังหมวด ยกเว้นวิชา RAM1000
(ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม) ไม่รบั เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสม รวมเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมให้ จํานวน 27 หน่วยกิต
1.1.2 หมวดวิชาเฉพาะ ไม่รบั เทียบวิชาและโอนหน่ วยกิตสะสมเป็ นรายวิชา
1.1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่รบั เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมเป็ นรายวิชา
ค่าใช้จ่ายในการเทียบวิ ชาและโอนหน่ วยกิ ตสะสม หน่ วยกิ ตละ 100 บาท หรือตามทีมหาวิ ทยาลัยกําหนด
1.2 นักศึกษาที มีคณ
ุ วุฒิเดิ มระดับปริญญาตรีขนไปจากสถาบั
ึ
นอืน เทียบวิ ชาและโอนหน่ วยกิ ตสะสมให้ 33 หน่ วยกิ ต
วิชาทีเทียบให้มดี งั นี
1.2.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมของวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไปทังหมวด ยกเว้นวิชา RAM1000
(ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม) ไม่รบั เทียบโอน รวมเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมให้ จํานวน 27 หน่วยกิต
1.2.2 หมวดวิ ชาเฉพาะ ไม่รบั เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมเป็ นรายวิชา
1.2.3 หมวดวิ ชาเลือกเสรี รับเทียบวิชาและโอนหน่ วยกิตสะสมให้ทงหมวดวิ
ั
ชาเลือกเสรี (ขณะนีมี 6 หน่วยกิต) ในหมวดนี
นักศึกษาจะรับการเทียบวิชาหรือโอนหน่ วยกิตสะสมหรือไม่รบั ก็ได้ โดยนักศึกษาจักต้องเเจ้งต่อเจ้าหน้าทีรับเทียบโอน
หน่วยกิต และลงบันทึกความประสงค์ในคําร้องเทียบโอนหน่วยกิตของตนเอง พร้อมลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน
ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน หน่ วยกิ ตละ 100 บาท หรือตามที มหาวิทยาลัยกําหนด
2. นักศึกษาทีมีคณ
ุ วุฒิตงแต่
ั อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึนไปจากมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง วิชาทีเทียบให้มดี งั นี
2.1 หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมของวิชาในหมวดศึกษาทัวไปทังหมวด
ยกเว้น ในกรณีไม่เคยเรียนและสอบได้วชิ า RAM1000 หรือ RU100 (ความรูค้ คู่ ุณธรรม) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
จะไม่ได้รบั เทียบวิชาและโอนหน่วยกิต วิชา RAM1000 (3 หน่วยกิต) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ ดังนัน ในหมวดวิชาศึกษาทัวไป จะได้รบั
เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมให้ จํานวน 27 หน่วยกิต
กรณีเคยเรียนและสอบได้วชิ า RAM1000 หรือ RU100 (ความรูค้ ่คู ุณธรรม) จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง รับเทียบวิชา
และโอนหน่วยกิตสะสม วิชา RAM1000 (3 หน่วยกิต) ในหมวดวิชาสังคมศาสตร์ หากเคยสอบได้อกั ษรระดับคะแนน S จะเทียบให้เป็ น
อักษรระดับคะแนน C+ ดังนัน ในหมวดวิชาศึกษาทัวไปจะได้รบั เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมให้ จํานวน 30 หน่วยกิต
การรับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมของวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไปทังหมวดนัน สามารถทําได้ 2 รูปแบบ
นักศึกษาเลือกรูปแบบได้ตามความประสงค์ของนักศึกษา โดยนักศึกษาจักต้องเเจ้งต่อเจ้าหน้าทีรับเทียบโอนหน่ วยกิตและลงบันทึก
ความประสงค์ลงในคําร้องเทียบโอนหน่วยกิตของตน พร้อมกับลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน โดยมีรายละเอียดการรับเทียบวิชาและ
โอนหน่วยกิตสะสม ดังนี
รูปแบบที 1 รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมของวิชาในหมวดศึกษาทัวไปทีนักศึกษาเคยสอบได้จากปริญญาใบเเรก
และโอนหน่วยกิตสะสมให้วชิ าละ 3 หน่วยกิต โดยเเต่ละวิชาให้อกั ษรระดับคะแนนตามความเป็ นจริงทีปรากฎในทรานสคริปต์ปริญญาใบแรกนัน
รูปแบบที 2 รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมของวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไปทังหมวด โดยวิชาทีเทียบให้นนเป็
ั น
ไปตามทีคณะนิตศิ าสตร์กาํ หนด และโอนหน่วยกิตสะสมให้วชิ าละ 3 หน่วยกิต การให้อกั ษรระดับคะแนน จะให้อกั ษรระดับคะแนน C+
ทุกวิชาทีเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมได้
2.2 หมวดวิ ชาเฉพาะ รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมเป็ นรายวิชาในวิชากฎหมายทีเป็ นวิชาในหลักสูตรชันปริญญาตรี
ของคณะนิตศิ าสตร์ซงสอดคล้
ึ
องและตรงกันกับหลักสูตรฯ ปั จจุบนั
2.3 หมวดวิ ชาเลือกเสรี รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาใด ๆ ก็ได้ทเปิ
ี ดสอนในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(ยกเว้นวิชากฎหมายทีเปิ ดสอนสําหรับนักศึกษาคณะอืน ได้แก่ LAW1104, LAW1105,LAW2114, LAW2115, LAW2116, LAW3113,
LAW3114, LAW3115, LAW3116) ขณะนีมีจาํ นวน 6 หน่ วยกิต
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ในหมวดวิชาเลือกเสรี นักศึกษาจะรับการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมหรือไม่กไ็ ด้ โดยนักศึกษาจักต้องเเจ้งต่อเจ้าหน้าทีรับ
เทียบโอนหน่วยกิตและลงบันทึกความประสงค์ลงในคําร้องเทียบโอนหน่วยกิตของตน พร้อมกับลงลายมือชือไว้เป็ นหลักฐาน
หมายเหตุ : ตามข้อบังคับระดับชันปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 10 วรรค 4 การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสําหรับนักศึกษา
ทีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงทีสมัครและกลับเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่และขอใช้สทิ ธิเทียบโอน ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
ทีคณะกรรมการประจําคณะกําหนด โดยห้ามใช้เทียบโอนในกรณีทเป็
ี นสาขาวิชาเดิมและกลุ่มวิชาเอกเดิม
ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน หน่ วยกิ ตละ 50.- บาท หรือตามทีมหาวิ ทยาลัยกําหนด
3. นักศึกษาซึงเคยเป็ นนักศึกษามหาวิ ทยาลัยรามคําแหง ครบ 8 ปี แล้ว, ผูท้ ีขาดสถานภาพทุกกรณี รวมทัง
นักศึกษาทีเคยเรียน PRE-DEGREE วิ ชาทีเทียบให้มีดงั นี
3.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมของวิชาในหมวดวิชาศึกษาทัวไปทีเคยเรียนมาและสอบได้แล้ว
ทังหมดตามหลักสูตรชันปริญญาตรี (เดิม) ของคณะนิตศิ าสตร์ โดยโอนหน่วยกิตให้ทงหมวดที
ั
เคยเรียนและสอบได้ใน
หมวดวิชาศึกษาทัวไปของหลักสูตรชันปริญญาตรี คณะนิตศิ าสตร์ หลักสูตรปั จจุบนั
3.2 หมวดวิชาเฉพาะ รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมวิชากฎหมายเป็ นรายวิชาทีเป็ นวิชาในหลักสูตรชันปริญญาตรี
คณะนิตศิ าสตร์ (เดิม) ทีเคยเรียนและสอบได้แล้ว ซึงเป็ นรายวิชาทีสอดคล้องและตรงกันกับหลักสูตรฯ ปั จจุบนั
3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตกระบวนวิชาใดๆ ก็ได้ทเปิ
ี ดสอนในคณะต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(ยกเว้นวิชากฏหมายทีเปิ ดสอนสําหรับนักศึกษาคณะอืน ได้แก่ LAW1104, LAW1105, LAW2114, LAW2115,
LAW2116, LAW3113, LAW3114, LAW3115, LAW3116) ให้เทียบวิชาในหมวดนีได้ไม่เกิน 6 หน่วยกิต
หมายเหตุ : ตามข้อบังคับระดับชันปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 15.3 ผูส้ มัครเข้าเป็ นนักศึกษาทีใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิต
ตังเเต่ 2 รหัสขึนไป แม้จะหน่วยกิตสะสมครบหลักสูตรในวันสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ จะถือว่าสําเร็จการศึกษา เมือมีการลงทะเบียน
เพิมเติมและสอบไล่ได้ระดับคะแนนตังเเต่ D ขึนไป อย่างน้อย 6 หน่วยกิต โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณบดี
ค่าใช้จ่ายในการเทียบวิ ชาและโอนหน่ วยกิ ตสะสม หน่ วยกิ ตละ 50.- บาท หรือตามทีมหาวิ ทยาลัยกําหนด
4. นักศึกษาทีย้าย - โอนจากสถาบันอุดมศึกษาอืน วิชาทีเทียบโอนให้มดี งั นี
4.1 กระบวนวิชาทีเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมได้ ต้องมีเนือหาวิชาทีคล้ายคลึงกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
4.2 กระบวนวิชาจากสถาบันเดิมทีเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมได้ ต้องมีจาํ นวนหน่วยกิตเท่ากันหรือมากกว่าจํานวน
หน่วยกิตของหลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง
4.3 การเทียบโอนผลการเรียนเป็ นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาทีสอบได้ตอ้ งไม่ตากว่
ํ าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้ม
ระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า และหรือเป็ นไปตามเงือนไขของหลักสูตรของสาขาวิชากําหนด (ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาชันปริญญาตรี พ.ศ. 2560)
4.4 หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตตามข้อ 4.1 และ 4.2 ต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะนิตศิ าสตร์
เป็ นราย ๆ ไป
4.5 ในกรณีเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาเลือกเสรี ให้ใช้หลักเกณฑ์การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิต
ของ นักศึกษาทีมีคณ
ุ วุฒปิ ริญญาตรีขนไปจากสถาบั
ึ
นอืนโดยอนุ โลม ทังนี จะเทียบวิ ชาและโอนหน่ วยกิ ตสะสมได้
ไม่เกิ นครึงหนึ งของหน่ วยกิ ตรวมของหลักสูตรนิ ติศาสตรบัณฑิ ตหลักสูตรปัจจุบนั
4.6 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 8.9 ระบุวา่ นักศึกษาทีขอเทียบโอน
จะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย ไม่น้อยกว่า 1 ปี การศึกษา จึงจะมีสทิ ธิขอสําเร็จการศึกษาได้
ค่าใช้จ่ายในการเทียบวิ ชาและโอนหน่ วยกิ ตสะสม หน่ วยกิ ตละ 100.- บาท หรือตามทีมหาวิ ทยาลัยกําหนด
5. นักศึกษาทีเคยเรียนและสอบได้แล้วจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ทังกรณี สาํ เร็จการศึกษาและไม่สาํ เร็จการศึกษา
สามารถนําวุฒกิ ารศึกษาทีสําเร็จจากต่างสถาบันมาเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมรวมกัน ได้ ทัง 2 กรณี (เทียบโอน 2 สิ ทธิ )
เงือนไขการเทียบโอน มีดงั นี
5.1 ต้องเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมวิชาจากวุฒกิ ารศึกษาทีสําเร็จมาจากต่างสถาบันก่อน รวม 33 หน่วยกิต
5.2 เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมทีเคยสอบได้จากมหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็ นลําดับต่อไป
5.3 ค่าใช้จา่ ยในการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบํารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
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6. นักศึกษาทีใช้วฒ
ุ ิการศึกษาระดับปริญญาตรีจากโรงเรียนนายร้อยตํารวจ วิชาทีเทียบวิชาและโอนหน่ วยกิ ตสะสมให้มดี งั นี
6.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป 30 หน่วยกิต (ได้รบั การเทียบวิชา RAM1000 (ความรูค้ คู่ ุณธรรม) และโอนหน่ วยกิตสะสมให้)
6.2 หมวดวิชาเฉพาะ (วิชากฎหมาย) เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมให้บางกระบวนวิชา ขึนอยูก่ บั หลักสูตรของ
โรงเรียนนายร้อยตํารวจทีนักศึกษาสําเร็จมา ตามหลักเกณฑ์ทคณะนิ
ี
ตศิ าสตร์กําหนด (โดยให้นําผลการเรียน หรือ
Transcript ของโรงเรียนนายร้อยตํารวจมาตรวจสอบด้วย)
6.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสม ให้จาํ นวน 6 หน่วยกิต
ถ้านักศึกษาเคยเรียนและสอบได้แล้วในวิชากฎหมายของมหาวิทยาลัยรามคําแหง สามารถนําวิชาทีเคยสอบได้นนมาเที
ั
ยบโอน
รวมกันได้ ทังนีให้ถอื ปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ ข้อ 6.1- 6.3 ก่อน แล้วจึงเทียบวิชาและโอนหน่ วยกิตสะสมในส่วนทีตรงกับวิชาเฉพาะ
(วิชากฎหมาย) ตามหลักสูตรนิตศิ าสตร์ แต่จะต้องลงทะเบียนเรียนและสอบผ่านในวิ ชากฏหมายเฉพาะไม่น้อยกว่า 6 หน่ วยกิ ต
จึงจะจบหลักสูตรฯ ได้
กรณีนักเรียนนายร้อยตํารวจทีศึกษา แบบ Pre-Degree ต้องเหลือวิ ชากฎหมายเฉพาะ จํานวน 6 หน่ วยกิต เพือนํามาสมัคร
และเทียบโอนหน่วยกิต หลังจากได้วุฒปิ ริญญาตรีนายร้อยตํารวจแล้ว
การชําระค่าเทียบโอน
1. ต้องชําระค่าเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมจากจํานวนทีโอนหน่วยกิตได้ จากโรงเรียนนายร้อยตํารวจทังหมดก่อน
2. ต้องชําระค่าเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมจากจํานวนหน่วยกิตทีเคยเรียนและสอบได้จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เป็ นลําดับต่อไป
โดยค่าใช้จา่ ยในการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมเป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษา
ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
หมายเหตุ : การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมทังหมดทีได้จากการเรียนและสอบได้ใน Transcript ของโรงเรียนนายร้อย
ตํารวจ ให้ถอื ว่าผลสอบได้อกั ษรระดับคะแนน C+ ทุกกระบวนวิชา
7. ทังนีนักศึกษาทีขอใช้สทิ ธิเทียบโอนทุกประเภทจะต้องสําเร็จการศึกษาตามคุณวุฒทิ จะขอเที
ี
ยบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมก่อน
วันสมัครและไม่มสี ทิ ธิได้รบั เกียรตินยิ ม
8. ระยะเวลาในการเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสม นักศึกษาทีขอใช้สทิ ธิฯ ทุกประเภทให้ดาํ เนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี การศึกษา
นับจากวันสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา

คุณธรรม / จริยธรรมทีนักศึกษาและบัณฑิ ตคณะนิ ติศาสตร์ ม.ร. พึงมี
“ต้องมีจรรยาบรรณทางวิ ชาการและวิ ชาชีพ เคารพกฎระเบียบ
เคารพสิ ทธิ ของผู้อืน เคารพศักดิ ศรีของความเป็ นมนุษย์
มีวินัย ตรงต่อเวลา ซือสัตย์ สุจริต และยุติธรรม”
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รหัสประจําตัวใหม่

แบบตรวจสอบหลักสูตรปริ ญญานิ ติศาสตรบัณฑิ ต
(สําหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค)
คณะนิ ติศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
รหัสประจําตัวเดิม

ชือ................................................นามสกุล................................................
1. หมวดวิ ชาศึกษาทัวไป 30 หน่ วยกิ ต

2. หมวดวิ ชาเฉพาะ 104 หน่ วยกิ ต (มี 2 กลุ่มวิ ชา)
กระบวนวิ ชา
หน่ วยกิ ต เกรด 2.1 กลุ่มวิ ชาบังคับ 92 หน่ วยกิ ต
1. กลุ่มวิ ชามนุษยศาสตร์
กระบวนวิ ชา หน่ วยกิ ต เกรด กระบวนวิ ชา หน่ วยกิ ต เกรด
LAW1101
2
LAW3104
2
1) PSY1001
3
LAW1102
2
LAW3105
3
2) HIS1001
3
LAW1103
3
LAW3106
3
2. กลุ่มวิ ชาสังคมศาสตร์
LAW1106
3
LAW3107
2
1) POL1100
3
LAW2101
3
LAW3108
2
2) RAM1000
3
LAW2102
3
LAW3109
2
3. กลุ่มวิ ชาวิ ทย์ / คณิ ต
LAW2103
2
LAW3110
2
1) SCI1003
3
LAW2104
3
LAW3111
2
2) BIO2202
3
LAW2105
2
LAW3112
3
4. กลุ่มวิ ชาภาษาไทย
LAW2106
3
LAW3117
2
1) THA1001
3
LAW2107
2
LAW4101
2
2) THA1003
3
LAW2108
2
LAW4102
2
5. กลุ่มวิ ชาภาษาต่างประเทศ
LAW2109
2
LAW4103
3
1) ENG1001
3
LAW2010
2
LAW4104
2
2) ENG1002
3
LAW2111
2
LAW4105
2
3. หมวดวิ ชาเลือกเสรี 6 หน่ วยกิ ต
2
LAW4106
3
เลือกวิชาใดๆ ก็ได้ทเปิ
ี ดสอน ณ สาขาวิทยบริการ ฯ LAW2112
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ยกเว้น LAW1104, LAW2113
2
LAW4107
2
LAW1105, LAW2114, LAW2115, LAW 2116, LAW3101
2
LAW4108
2
LAW3113, LAW3114, LAW3115 และ LAW3116
LAW3102
2
LAW4109
2
3
LAW4110
2
กระบวนวิ ชา
หน่ วยกิ ต เกรด LAW3103
2.2 กลุ่มวิ ชาเลือก 12 หน่ วยกิ ต
LAW3133
3
LAW3138
3
LAW4134
3
LAW4156
3
ลงชือ...............................................................ผูต้ รวจสอบ
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คณะบริหารธุรกิจ
* แผนกําหนดการศึกษา
* โครงสร้างหลักสูตร
* หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ (ส่วนภูมิภาค)
จําแนกตามหมวดวิ ชา
หมวดวิชา
ศึกษาทัวไป
วิ ชา (CR)

วัน
ปี /ภาค สอบ

หมวด
วิชาแกน
วิ ชา (CR)

หมวดวิ ชาเอก
วัน
ปี /ภาค สอบ

เอกบังคับ
วิชา (CR)

วัน

ปี /ภาค สอบ

เอกเลือก
วิ ชา (CR)

วิ ชาเลือกเสรี
วัน
ปี /ภาค สอบ

วิ ชา (CR)

วัน
ปี /ภาค สอบ

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

LAW2116 (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

รวมทังหมด 132 หน่ วยกิ ต
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FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Business Administration
B.B.A. (Management)
ACC1101
ECO1121
ENG1001
HPR1001
LIS1001
MTH1003
POL1101
PSY1001

ACC1102
ECO1122
ENG1002
INT1004
THA1003

Freshman Year
First Semester
Sem.Cr.
Principles of Accounting 1
3
Principles of Microeconomics
3
Basic English Sentences and
Essential Vocabulary in Daily Life 3
Sport for Health
1
Information and Technology for
Searching
2
Basic Mathematics
3
Thai Politics and Government
3
General Psychology
3
Total 21
Second Semester
Sem.Cr.
Principles of Accounting 2
3
Principles of Macroeconomics
3
English Sentences and Vocabulary
in General Use
3
Introduction to Computer for
Business
3
Preparation for Speech and Writing 3
Total 15

ACC2134
ENG2001
FIN2101
MGT2101
MGT2202
MGT3310
MKT2101

ENG2002
HRM2101
LAW2116
MGT2102
MGT3401
MGT3408

Sophomore Year
First Semester
Sem.Cr.
Management Accounting
3
English Reading for Comprehension 3
Business Finance
3
Principles of Management
3
Office Management
3
Integration of Supply Chain and
the Implementation Issues
3
Principles of Marketing
3
Total 21

Second Semester
Sem.Cr.
English Interpretative Reading
3
Human resource Management
3
Business Law
3
Operations and Supply Chain
Management
3
Knowledge Management
3
Information Technology for
Management
3
Total 18
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FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Business Administration
B.B.A. (Management)
BUS2101
MGT3102
MGT3203
MGT3405
STA2016

MGT3204
MGT3403
MGT4206
MGT4209

50

Junior Year
First Semester
Sem.Cr.
Business Information and
Communication
3
Taxation
3
Advanced Quantitative Analysis
for Business Decision Making
3
Cross-Cultural Management
3
Business Statistics and Quantitative
Analysis
3
Total 15
Second Semester
Sem.Cr.
Change Management and
Organization Development
3
Organization Communication
3
Small Business Management
3
Organizational Behavior
3
Total 12

MGT2201
MGT3404
MGT3412
MGT4207
MGT4208

MGT3101
MGT3205
MGT3402
MGT3409
RAM1000

Senior Year
First Semester
Sem.Cr.
Business Ethics and Social
Responsibility
3
Business Leadership
3
Management in The Next Decade 3
Executive Planning and Control
3
Business Negotiation
3
Total 15

Second Semester
Sem.Cr.
Strategic Management
3
Business Research Principles
3
Business Organization Theory
3
Seminar in Management
3
Knowledge and Morality
3
Total 15
Total for 4 Years 132
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กําหนดเวลาสอบทุกชันปี ของคณะบริหารธุรกิจ
(สาขาวิชาการจัดการ)
ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ

ภาค
ปี 1 ภาค 1 LIS1001
PSY1001
ECO1121
POL1101
HPR1001
ACC1101
MTH1003
ENG1001

2
3
3
3
1
3
3
3

1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 เช้า
4 บ่าย

ปี

กระบวนวิชา หน่ วยกิต วันเวลาสอบ
ภาค
ปี 1 ภาค 2 ENG1002
3
1 เช้า
THA1003
3
1 บ่าย
ECO1122
3
3 เช้า
INT1004
3
3 บ่าย
ACC1102
3
4 เช้า

21
ปี 2 ภาค 1 ACC2134
MGT2101
ENG2001
FIN2101
MKT2101
MGT3310
MGT2202

3
3
3
3
3
3
3

15
1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 บ่าย

ปี 2 ภาค 2 MGT3408
MGT2102
HRM2101
ENG2002
MGT3401
LAW2116

21
หมายเหตุ

1 เช้า (1A)
1 บ่าย (1B)
2 เช้า (2A)
2 บ่าย (2B)
3 เช้า (3A)
3 บ่าย (3B)
4 เช้า (4A)
4 บ่าย (4B)

}
}
}
}

3
3
3
3
3
3

1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
3 เช้า
3 บ่าย
4 บ่าย

18

วันเสาร์

ที 13 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์

ที 14 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์

ที 20 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์

ที 21 พฤศจิกายน 2564
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ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ

ภาค
ปี 3 ภาค 1 BUS2101
MGT3102
MGT3203
MGT3405
STA2016

3
3
3
3
3

1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 บ่าย

ปี

กระบวนวิชา หน่ วยกิต วันเวลาสอบ
ภาค
ปี 3 ภาค 2 MGT4206
3
1 บ่าย
MGT3204
3
2 เช้า
MGT4209
3
2 บ่าย
MGT3403
3
3 เช้า

15
ปี 4 ภาค 1 MGT4207
MGT4208
MGT3404
MGT2201
MGT3412

3
3
3
3
3

12
1 เช้า
2 เช้า
2 บ่าย
4 เช้า
4 บ่าย

ปี 4 ภาค 2 MGT3402
MGT3409
MGT3205
MGT3101
RAM1000

15
หมายเหตุ
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}
}
}
}

1 เช้า (1A)
1 บ่าย (1B)
2 เช้า (2A)
2 บ่าย (2B)
3 เช้า (3A)
3 บ่าย (3B)
4 เช้า (4A)
4 บ่าย (4B)

3
3
3
3
3

1 เช้า
1 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 บ่าย

15
รวม 4 ปี 132 หน่ วยกิ ต

วันเสาร์

ที 13 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์

ที 14 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์

ที 20 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์

ที 21 พฤศจิกายน 2564

ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564

หลักเกณฑ์เทียบโอนหน่ วยกิตคณะบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ

1. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิ ต สําหรับผู้มีคณ
ุ วุฒิอนุปริญญา ปริ ญญา หรือประกาศนี ยบัตร สูงกว่า
มัธยมศึกษาตอนปลาย จากสถาบันอุดมศึกษาอืน
1.1 สําหรับผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา เทียบโอนให้ 57 หน่ วยกิต ได้แก่
1.1.1 วิชาศึกษาทัวไป 12 วิชา จํานวน 33 หน่ วยกิต ได้แก่ 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 วิชาแกนทางธุรกิจ 5 วิชา จํานวน 15 หน่วยกิต ได้แก่ ACC1102(3), BUS2101(3), ECO1121(3)
ECO1122(3), STA2016(3)
1.1.3 วิชาเอกบังคับ 1 วิชา จํานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ ACC2134(3)
1.1.4 วิชาเลือกเสรี 2 วิชา จํานวน 6 หน่ วยกิต ได้แก่ MGT3310(3) และ MGT3412(3)
1.1.5 วิชาทีต้องลงทะเบียนเรียนจํานวน 75 หน่ วยกิต ได้แก่
1.1.5.1 วิชาแกนทางธุรกิจ 9 วิชา จํานวน 27 หน่ วยกิต ได้แก่ ACC1101(3), FIN2101(3),
HRM2101(3), LAW2116(3), MGT2101(3), MGT2102(3), MGT3101(3), MGT3102(3) และ MKT2101(3)
1.1.5.2 วิชาเอก 16 วิชา จํานวน 48 หน่วยกิต ดูรายละเอียดแต่ละสาขาวิชาในระเบียบการรับสมัคร
เข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ (ม.ร.1)
1.2 สําหรับผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาอืนทีไม่ใช่บริหารธุรกิ จ เทียบโอนให้
63 หน่ วยกิ ต ได้แก่
1.2.1 วิชาศึกษาทัวไป 12 วิชา จํานวน 33 หน่ วยกิต ได้แก่ 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 วิชาแกนทางธุรกิจ 7 วิชา จํานวน 21 หน่วยกิต ได้แก่ ACC1101(3), ACC1102(3), BUS2101(3)
ECO1121(3), ECO1122(3), MGT3102(3), และ STA2016(3)
1.2.3 วิชาเอกบังคับ 1 วิชา จํานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ ACC2134(3)
1.2.4 วิชาเลือกเสรี 2 วิชา จํานวน 6 หน่ วยกิต ได้แก่ MGT3310(3), และ MGT3412(3)
1.2.5 วิชาทีต้องลงทะเบียนเรียนจํานวน 69 หน่ วยกิต ได้แก่
1.2.5.1 วิชาแกนทางธุรกิจ 7 วิชา จํานวน 21 หน่วยกิต ได้แก่ FIN2101(3) HRM2101(3), LAW2116(3)
MGT2101(3), MGT2102(3), MGT3101(3), และ MKT2101(3)
1.2.5.2 วิชาเอก 16 วิชา จํานวน 48 หน่วยกิต ดูรายละเอียดแต่ละสาขาวิชาในระเบียบการรับสมัคร
เข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ (ม.ร.1)
1.3 สําหรับผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าในสาขาบริ หารธุรกิ จ เที ยบโอนให้
81 หน่ วยกิ ต ได้แก่
1.3.1 วิชาศึกษาทัวไป 12 วิชา จํานวน 33 หน่ วยกิต ได้แก่ 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 วิชาแกนทางธุรกิจ 13 วิชา จํานวน 39 หน่วยกิต ได้แก่ ACC1101(3), ACC1102(3), BUS2101(3)
ECO1121(3), ECO1122(3), FIN2101(3), HRM2101(3), LAW2116(3), MGT2101(3), MGT2102(3), MGT3102(3)
MKT2101(3) และ STA2016(3)
1.3.3 วิชาเอกบังคับ 1 วิชา จํานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ ACC2134(3)
1.3.4 วิชาเลือกเสรี 2 วิชา จํานวน 6 หน่ วยกิต ได้แก่ MGT3310(3) และ MGT3412(3)
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1.3.5 วิชาทีต้องลงทะเบียนเรียนจํานวน 51 หน่วยกิต ได้แก่
1.3.5.1 วิชาแกนทางธุรกิจ 3 หน่ วยกิต ได้แก่ MGT3101(3)
1.3.5.2 วิชาเอก 16 วิชา จํานวน 48 หน่ วยกิต ดูรายละเอียดแต่ละสาขาวิชาในระเบียบการรับสมัคร
เข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ (ม.ร.1)
หมายเหตุ : ทุกกระบวนวิชาทีเทียบโอนได้ จะปรับเป็ นเกรด C+ ทังหมด
2. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิ ตของนักศึกษาปริ ญญาทีสอง
บัณฑิตทีสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ทีมาสมัครเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจเป็ นปริญญาทีสอง
เลือกเทียบโอนหน่ วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์ดงั นี
2.1 สําเร็จการศึกษาจากคณะอืนทีไม่ใช่บริหารธุรกิ จ เทียบโอนให้ 22 วิ ชา จํานวน 63 หน่ วยกิ ต ได้แก่
2.1.1 วิชาศึกษาทัวไป 12 วิชา จํานวน 33 หน่วยกิต ได้แก่ ENG1001(3), ENG1002(3), ENG2001(3), ENG2002(3)
HPR1001(1), INT1004(3), LIS1001(2), MTH1003(3), POL1101(3), PSY1001(3), THA1003(3) และ RAM1000(3)
2.1.2 วิชาแกนทางธุรกิจ 7 วิชา จํานวน 21 หน่วยกิต ได้แก่ ACC1101(3), ACC1102(3), BUS2101(3)
ECO1121(3), ECO1122(3), MGT3102(3) และ STA2016(3)
2.1.3 วิชาเอกบังคับ 1 วิชา จํานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ ACC2134(3)
2.1.4 วิชาเลือกเสรี 2 วิชา 6 หน่ วยกิต ได้แก่ MGT3310(3) และ MGT3412(3)
2.2 สําเร็จการศึกษาจากคณะบริหารธุรกิ จ เทียบโอนให้ 28 วิ ชา จํานวน 81 หน่ วยกิ ต ได้แก่
2.2.1 วิชาศึกษาทัวไป 12 วิชา จํานวน 33 หน่วยกิต ได้แก่ ENG1001(3), ENG1002(3), ENG2001(3),
ENG2002(3), HPR1001(1), INT1004(3), LIS1001(2), MTH1003(3), POL1101(3), PSY1001(3), THA1003(3) และ RAM1000(3)
2.2.2 วิชาแกนทางธุรกิจ 13 วิชา จํานวน 39 หน่วยกิต ได้แก่ ACC1101(3), ACC1102(3), BUS2101(3),
ECO1121(3), ECO1122(3), FIN2101(3), HRM2101(3), LAW2116(3), MGT2101(3), MGT2102(3), MGT3102(3),
MKT2101(3) และ STA2016(3)
2.2.3 วิชาเอกบังคับ 1 วิชา จํานวน 3 หน่วยกิต ได้แก่ ACC2134(3)
2.2.4 วิชาเลือกเสรี 2 วิชา 6 หน่ วยกิต ได้แก่ MGT3310(3) และ MGT3412(3)
2.3 ใช้สทิ ธิเทียบโอนเป็ นรายกระบวนวิชา ตามทีเคยสอบไล่ได้มาแล้วในปริญญาแรก และวิชาทีจะเทียบโอนได้นนั
ต้องตรงตามหลักสูตรของปี การศึกษาทีนักศึกษาสมัครใหม่ปีนนั ๆ
หมายเหตุ : ผลสอบได้ตามใบรายงานผลการเรียน Transcript ทีนํามาเทียบโอน
3. หลักเกณฑ์การเทียบโอนวิชาและการโอนหน่ วยกิตสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงครบ 8 ปี สมัครใหม่
3.1 ให้นกั ศึกษา 8 ปี สมัครใหม่และนักศึกษาทีหมดสถานะภาพ สมัครเข้าเรียนโดยใช้หลักสูตรของปี การศึกษาที
นักศึกษาสมัครใหม่ในปี นัน ๆ
3.2 วิชาทีสามารถเทียบโอนได้ตอ้ งเป็ นวิชาทีเคยสอบได้มาแล้วและต้องเป็ นวิชาทีคณะกรรมการประจําคณะ ฯ
ได้มมี ติเทียบเคียงให้เป็ นวิชาเดียวกัน
3.3 ให้นกั ศึกษาเทียบโอนได้ทงในหมวดวิ
ั
ชาศึกษาทัวไป หมวดวิชาแกนทางธุรกิจ หมวดวิชาเอก และหมวดวิชา
เลือกเสรี สําหรับหมวดวิชาเลือกเสรีตอ้ งไม่เป็ นวิชาทีคณะฯ ห้ามลงทะเบียนเรียนเป็ นวิชาเลือกเสรีตามทีได้ระบุไว้ในหลักสูตร
3.4 ให้นกั ศึกษายืนคําร้องขอเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิตได้ทหมวดเที
ี
ยบโอนและลงทะเบียนเรียน หน่วยทะเบียน
และประเมินผล ห้องแนะแนว ชัน 1 คณะบริหารธุรกิจ
หมายเหตุ : วิชาเลือเสรี กรณีนกั ศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ หมดสถานภาพ, Pre-Degree และปริญญาที 2 ของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ทีเทียบเป็ นรายกระบวนวิชา สามารถนําวิชาทีสอบผ่านแล้วเป็ นวิชาเลือกเสรีได้ และต้องไม่ตรงกับข้อห้ามของคณะฯ
4. หลักเกณฑ์การเทียบโอนวิชา และการรับโอนหน่ วยกิต สําหรับ นิ สิต นักศึกษา ย้ายโอน จากสถาบันอุดมศึกษาอืน
ทียังไม่สาํ เร็จการศึกษา และผูป้ ระสงค์ทีจะย้ายโอนเพือเข้าเรียนต่อทีคณะบริ หารธุรกิ จ มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
4.1 เทียบวิชาและรับโอนในหมวดวิชาศึกษาทัวไป หมวดวิชาแกนทางธุรกิจ หมวดวิชาเอก และหมวดวิชาเลือกเสรี
เมือรวมแล้ว ต้องไม่เกิน 100 หน่ วยกิต
4.2 รายวิชาทีจะนํามาเทียบโอนในหมวดวิชาศึกษาทัวไป หมวดวิชาแกนทางธุรกิจ และหมวดวิชาเลือกเสรี ต้องมีผลการ
เรียนรายวิชาไม่ตากว่
ํ าเกรด C
4.3 หมวดวิชาเอกต้องมีผลการเรียนรายวิชาไม่ตากว่
ํ าเกรด B หรือเทียบเท่า
4.4 คณะกรรมการประจําคณะฯ เป็ นผูร้ บั โอนเป็ นราย ๆ ไป
หลักเกณฑ์นีใช้บงั คับกับนักศึกษา ปี การศึกษา 2563 เป็ นต้นไป
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คณะรัฐศาสตร์
* แผนกําหนดการศึกษา
* โครงสร้างหลักสูตร
* หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ (ส่วนภูมิภาค)
จําแนกตามหมวดวิ ชา
หมวดวิ ชา
ศึกษาทัวไป

หมวดวิชาเฉพาะ
กลุ่มวิ ชาแกน

กลุ่มวิชาเอก

กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน

วิชา (CR)

ปี /ภาค

วัน
สอบ

ECO1003 (3)

1/1

2A

POL1101 (3)

1/1

2B

POL2108 (3)

2/2

4A

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

ENG2001 (3)

2/1

2A

POL2200 (3)

2/1

4B

POL2303 (3)

2/2

4B

ENG2002 (3)

2/2

3A

POL2300 (3)

2/1

2B

POL3300 (3)

3/1

3A

LAW1104 (3)

2/2

3B

POL4100 (3)

4/1

1A

POL3301 (3)

3/2

1A

PHI1003 (3)

1/1

3A

POL3302 (3)

3/2

4A

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

POL1100 (3)

1/2

2B

รวม 18

POL3311 (3)

1/2

4A

2. .................... (3)

STA1003 (3)

3/1

2A

วิ ชาเลือกในคณะ

POL3313 (3)

4/1

4B

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

THA1003 (3)

1/2

1B

วิชา (CR)

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

วิชา (CR)

ปี /ภาค

วัน
สอบ

วิ ชา (CR)

ปี /ภาค

วัน
สอบ

รวม 12

วัน
ปี /ภาค สอบ

รวม 48

วิ ชา (CR)

ปี /ภาค

วิ ชาเลือกเสรี
วัน
สอบ

กลุม่ วิชาเลือกเฉพาะด้าน
(12 หน่ วยกิ ต)
วิชาเฉพาะด้านให้เลือกเรียน
ด้านใดด้านหนึงให้ครบ
12 หน่วยกิต
1. ด้านกฏหมาย (LAW)
2. ด้านบริหารธุรกิจ
(วิชาทีคณะ บธ. รับผิดชอบ)
3. ด้านสือสารมวลชน (MCS)

รวม 12

วิชา (CR)

ปี /ภาค

วัน
สอบ

ให้เลือกเรียนวิชาใดก็ได้
ทีเปิ ดสอนทีส่วนภูมภิ าค

1. .................... (3)
2. .................... (3)

รวม 6

รวมทังหมด 129 หน่ วยกิ ต
หมายเหตุ นักศึกษาทีลงทะเบียนเรียนวิ ชา POL2109 แล้ว ห้ามลงทะเบียนเรียนวิ ชา POL2103
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ECO1003
ENG1001
PHI1003
POL1101
POL2106

FACULTY OF POLITICAL SCIENCE
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Political Science : B.Pol.Sc.
Public Administration
Freshman Year
Sophomore Year
First Semester
Sem.Cr.
First Semester
Sem.Cr.
General Economics
3 ENG2001 English Reading for Comprehension 3
Basic English Sentences and Essential POL2109 Local Politics and Local Goverment
Vocabulary in Daily Life
3
in Thailand
3
Introduction to Philosophy
3 POL2200 Introduction to International Relations 3
Thai Politics and Government
3 POL2300 Introduction to Public Administration 3
Introduction to Political Philosophy
3 POL3316 Public Enterprise Administration
3
Total 15
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

Second Semester
Sem.Cr.
ENG2002 English Interpretative Reading
3
LAW1104 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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FACULTY OF POLITICAL SCIENCE
Program of Study Leading to the
Degree of Bachelor of Political Science : B.Pol.Sc.
Public Administration

POL3300
POL4310
STA1003
..............
..............

POL2302
POL3301
POL3302
POL3329
..............
..............
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Junior Year
First Semester
Fiscal Administration
Organizational Behavior
Introduction to Statistics
Specific Elective
Specific Elective

Sem.Cr.
3
3
3
3
3
Total 15

Second Semester
Sem.Cr.
Secretarial Practices for Civil
Servants
3
Public Policy
3
Public Planning
3
Personnel Administration Techniques 3
Specific Elective
3
Free Elective
3
Total 18

POL2102
POL3313
POL4100
POL4348
..............

POL2203
POL3330
POL4312
POL4349
POL4350

Senior Year
First Semester
Sem.Cr.
Constitutional Principles and Political
Institutions
3
Development Administration
3
Principles And Research Methodology
in Political Science
3
Program Formulation and Appraisal 3
Free Elective
3
Total 15
Second Semester
Sem.Cr.
Thai Foreign Policy
3
Human Resource Development
in an Organization
3
Administrative Technology
3
Program Management in
the Public Sector
3
Program Evaluation in
the Public Sector
3
Total 15
Total for 4 Years 129
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กําหนดเวลาสอบทุกชันปี ของคณะรัฐศาสตร์
(กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ)
ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ

ภาค
ปี 1 ภาค 1 ECO1003
POL1101
PHI1003
POL2106
ENG1001

3
3
3
3
3

2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 บ่าย

ปี

กระบวนวิชา หน่ วยกิต วันเวลาสอบ
ภาค
ปี 1 ภาค 2 ENG1002
3
1 เช้า
THA1003
3
1 บ่าย
POL1100
3
2 บ่าย
POL2107
3
3 เช้า
POL3311
3
4 เช้า
RAM1000
3
4 บ่าย

15
ปี 2 ภาค 1 POL2109
ENG2001
POL2300
POL3316
POL2200

3
3
3
3
3

18
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
4 บ่าย

ปี 2 ภาค 2 POL2301
ENG2002
LAW1104
POL2108
POL2303

วิชาเลือกเฉพาะด้าน

15
หมายเหตุ

1 เช้า (1A)
1 บ่าย (1B)
2 เช้า (2A)
2 บ่าย (2B)
3 เช้า (3A)
3 บ่าย (3B)
4 เช้า (4A)
4 บ่าย (4B)

}
}
}
}

3
3
3
3
3
3

2 เช้า
3 เช้า
3 บ่าย
4 เช้า
4 บ่าย
.........

18

วันเสาร์

ที 13 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์

ที 14 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์

ที 20 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์

ที 21 พฤศจิกายน 2564
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ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ

ภาค
ปี 3 ภาค 1 STA1003
POL3300
POL4310

วิชาเลือกเฉพาะด้าน
วิชาเลือกเฉพาะด้าน

3
3
3
3
3

2 เช้า
3 เช้า
4 เช้า
.........
.........

ปี

กระบวนวิชา หน่ วยกิต วันเวลาสอบ
ภาค
ปี 3 ภาค 2 POL3301
3
1 เช้า
POL3329
3
2 บ่าย
POL2302
3
3 บ่าย
POL3302
3
4 เช้า
วิชาเลือกเฉพาะด้าน
3
.........
วิชาเลือกเสรี
3
.........

15
ปี 4 ภาค 1 POL4100
POL4348
POL2102
POL3313

วิชาเลือกเสรี

3
3
3
3
3

18
1 เช้า
2 เช้า
3 บ่าย
4 บ่าย
.........

ปี 4 ภาค 2 POL4350
POL2203
POL4312
POL3330
POL4349

15
หมายเหตุ
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1 เช้า (1A)
1 บ่าย (1B)
2 เช้า (2A)
2 บ่าย (2B)
3 เช้า (3A)
3 บ่าย (3B)
4 เช้า (4A)
4 บ่าย (4B)

}
}
}
}

3
3
3
3
3

1 เช้า
1 บ่าย
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย

15
รวม 4 ปี 129 หน่ วยกิ ต

วันเสาร์

ที 13 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์

ที 14 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์

ที 20 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์

ที 21 พฤศจิกายน 2564
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หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิตคณะรัฐศาสตร์

สําหรับนักศึกษาทีสมัครตังเเต่ปีการศึกษา 2560 เป็ นต้นไป
ผูท้ ขอใช้
ี สทิ ธิเทียบโอนหน่ วยกิต จะต้องประกอบด้วยวุฒใิ ดวุฒหิ นึง ดังต่อไปนี
1. คุณวุฒิอนุปริ ญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอืน เทียบโอนได้รวม 33 หน่ วยกิ ต ประกอบด้วย
1.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป 33 หน่วยกิต เทียบโอนได้ 15 หน่ วยกิ ต ได้แก่
ENG1001, ENG1002, PHI1003, STA1003 และ THA1003
1.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต เทียบโอนได้ทงหมด
ั
1.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เทียบโอนได้ทงหมด
ั
1.4 กระบวนวิชาทีเทียบโอนได้ ไม่นํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลียสะสม
ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่ วยกิ ตละ 100 บาท
2. คุณวุฒิปริ ญญาตรีหรือเทียบเท่าหรือสูงกว่าจากสถาบันอืน เทียบโอนได้ 51 หน่ วยกิ ต ประกอบด้วย
2.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป 33 หน่วยกิต เทียบโอนได้ทงหมด
ั
2.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต เทียบโอนได้ทงหมด
ั
2.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เทียบโอนได้ทงหมด
ั
2.4 กระบวนวิชาทีเทียบโอนได้ ไม่นํามาคํานวณระดับคะแนนเฉลียสะสม
ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่ วยกิ ตละ 100 บาท
3. คุณวุฒิปริ ญญาตรีจากมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง (ปริ ญญาที 2) เทียบโอนได้ 51 หน่ วยกิ ต เป็ นอย่างตํา
ประกอบด้วย
3.1 หมวดวิชาศึกษาทัวไป 33 หน่วยกิต เทียบโอนได้ทงหมด
ั
โดยจะต้องเป็ นกระบวนวิชาทีสอบผ่านแล้ว
และถือตามผลการสอบทีนักศึกษาสอบได้กอ่ นขอใช้สทิ ธิเทียบโอน และต้องเป็ นกระบวนวิชาทีตรงตามหลักสูตรของ
คณะรัฐศาสตร์ทประกาศใช้
ี
ตามปี การศึกษาทีนักศึกษาประสงค์จะเข้าศึกษา
สําหรับกระบวนวิชาทีมีอยูใ่ นหลักสูตรคณะรัฐศาสตร์ แต่ไม่ตรงกับกระบวนวิชาเดิมในปริญญาแรกและเป็ น
กระบวนวิชาทีคณะรัฐศาสตร์ตอ้ งเทียบโอนให้ คณะฯ จะเทียบโอนผลการสอบให้เป็ นอักษรระดับคะแนน C+ เท่านัน
3.2 วิชาเลือกเฉพาะด้าน 12 หน่วยกิต เทียบโอนได้ทงหมด
ั
(นักศึกษาระบุวชิ าทีต้องการเทียบโอน)
3.3 หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต เทียบโอนได้ทงหมด
ั
(นักศึกษาระบุวชิ าทีต้องการเทียบโอน)
3.4 หมวดวิชาแกน, วิชาเอกบังคับ, วิชาเอกเลือก และวิชาเลือกในคณะรัฐศาสตร์ เทียบโอนให้เป็ นรายวิชา
ตามทีนักศึกษาสอบได้ทงหมด
ั
3.5 จํานวนหน่ วยกิตทีเทียบโอนได้ทงหมด
ั
ต้องไม่เกินสามในสีของหน่วยกิตรวมทังหมดของหลักสูตร
(96 หน่วยกิต)
ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่ วยกิ ตละ 50 บาท
4. กรณี นักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ หรือ หมดสถานภาพ และ นักศึกษา PRE-DEGREE
4.1 เทียบโอนได้เป็ นรายกระบวนวิชาตามทีนักศึกษาสอบได้ และต้องเป็ นกระบวนวิชาทีตรงตามหลักสูตร
ของคณะรัฐศาสตร์ทประกาศใช้
ี
ตามปี การศึกษาทีนักศึกษาประสงค์จะสมัครเข้าศึกษา
4.2 ถ้าหากเรียนครบ 8 ปี มากกว่า 1 ครัง และไม่เคยเทียบโอนมาก่อน ให้เทียบโอนเป็ นรายกระบวนวิชาที
นักศึกษาสอบได้ทุกรหัส
4.3 ถ้าหากเรียน 8 ปี มากกว่า 1 ครัง และเคยใช้สทิ ธิเทียบโอนมาแล้วให้เทียบโอนโดยนับจํานวนหน่วยกิต
เทียบโอนครังสุดท้ายรวมกับรายกระบวนวิชาทีนักศึกษาสอบได้ในรหัสครังสุดท้ายก่อนสมัครใหม่
ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
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4.4 นักศึกษาทีใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิต ตังเเต่ 2 รหัสขึนไป หรือนักศึกษาทีศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชา
เพือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) เเม้จะมีหน่วยกิตสะสมครบหลักสูตรในวันสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่
จะต้องลงทะเบียนเรียนเพิมเติมในภาคทีสมัครเข้านักศึกษาใหม่ไม่ตํากว่า 6 หน่วยกิต และจะต้องสอบไล่ได้ระดับ
อักษรคะแนนตังเเต่ D ขึนไป โดยต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณบดี หรือผูท้ คณบดี
ี
มอบหมาย ตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 และประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรือง
การขอสําเร็จการศึกษาของผูเ้ คยเป็ นผูเ้ ข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชาเพือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree)
(กรณีใช้สทิ ธิเทียบโอนและมีหน่วยกิตครบหลักสูตรในวันสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาระดับปริญญาตรี)
5. กรณี ยา้ ย - โอน จากสถาบันอืน
5.1 กระบวนวิชาทีจะเทียบโอนให้ตอ้ งมีเนือหาทีคล้ายคลึงกัน
5.2 วิชาทีเทียบโอนได้ ต้องมีหน่ วยกิตเท่ากันหรือหน่วยกิตจากสถาบันเดิมมากกว่า และได้ผลสอบอักษร
ระดับคะแนน C หรือ 2 ขึนไป
5.3 กรณีสถาบันเดิมกําหนดอักษรระดับคะแนนแตกต่างจากของมหาวิทยาลัยรามคําแหง คณะรัฐศาสตร์จะปรับ
อักษรระดับคะแนนให้เป็ นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560
5.4 กระบวนวิชาทีเทียบโอนได้จะต้องได้รบั อนุมตั จิ ากคณะกรรมการพิจารณากลันกรองผลการเทียบโอนฯ
โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะรัฐศาสตร์เป็ นราย ๆ ไป
5.5 กระบวนวิชาทีเทียบโอนได้ ไม่นํามาคํานวณระดับแนนเฉลียสะสม
5.6 กระบวนวิชาทีเทียบโอนได้ตอ้ งไม่เกินสามในสีของหน่วยกิตรวมทังหมดของหลักสูตร (96 หน่วยกิต)
ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอนหน่ วยกิ ตละ 100 บาท
6. นักศึกษาทีจบการศึกษากลุ่มวิ ชาเอกใด กลุ่มวิ ชาเอกหนึ งตามหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์
มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
สามารถเทียบโอนเป็ นรายกระบวนวิชาตามทีนักศึกษาสอบได้ทงหมด
ั
แต่ตอ้ งเป็ นการขอใช้สทิ ธิเทียบโอน
ต่างกลุม่ วิชาเอกกัน และเทียบโอนได้ไม่เกินสามในสีของหน่วยกิตรวมทังหลักสูตร (96 หน่ วยกิต)
ค่าใช้จา่ ยในการเทียบโอนหน่ วยกิ ตละ 50 บาท
7. การเทียบโอนหน่ วยกิ ตตามอัธยาศัย
ให้เทียบโอนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
และข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี (ฉบับที 2) พ.ศ. 2547 และ
ระเบียบข้อบังคับอืนตามทีมหาวิทยาลัยกําหนด
8. นักศึกษาทีขอใช้สิทธิ เทียบโอนทุกประเภท จะต้องสําเร็จการศึกษาตามวุฒิทีขอใช้สิทธิ เทียบโอนก่อน
วันสมัคร และไม่มสี ิ ทธิ ได้รบั ปริญญาเกียรติ นิยม ยกเว้น นักศึกษาทีศึกษาเป็ นรายกระบวนวิ ชาเพือเตรียม
ศึกษาระดับปริญญาตรี (PRE-DEGREE)
9. สําหรับผูข้ อใช้สิทธิ เทียบโอนจากมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง อักษรระดับคะแนนให้เป็ นไปตามผลการ
สอบไล่ ก่อนการขอใช้สิทธิ เทียบโอน ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560
10. ระยะเวลาในการเทียบโอน นักศึกษาทีขอใช้สิทธิ เทียบโอนทุกประเภท ต้องดําเนิ นการให้แล้วเสร็จ
ภายใน 1 ปี นับจากวันสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา หากเกิ นระยะเวลาทีกําหนดนักศึกษาต้องเสียค่าปรับตามที
มหาวิ ทยาลัยกําหนด
11. ผูท้ ีจะสําเร็จการศึกษาได้ ต้องได้รบั ระดับคะแนนเฉลียสะสม ตังแต่ 2.00 ขึนไป
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คณะสือสารมวลชน
* แผนกําหนดการศึกษา
* โครงสร้างหลักสูตร
* หลักเกณฑ์การเที ยบโอนหน่ วยกิต
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โครงสร้างหลักสูตรคณะสือสารมวลชน (ส่วนภูมิภาค)
จําแนกตามหมวดวิชา
หมวดวิ ชา
ศึกษาทัวไป
วิชา (CR)

ปี /ภาค

ART1003 (2)

2/1

ENG1001 (3)

วัน
สอบ

วิ ชาเอก
เอกบังคับ
วิชา (CR)

ปี /ภาค

1A

MCS1150 (3)

2/1

1/1

4B

MCS1151 (3)

ENG1002 (3)

1/2

1A

ENG2001 (3)

2/1

ENG2002 (3)

วัน
สอบ

เอกเลือก

วัน
สอบ

วิชา (CR)

ปี /ภาค

3B

MCS2151 (3)

3/1

2A

2/1

4B

MCS2161 (3)

3/2

4B

MCS1250 (3)

2/2

2A

MCS2162 (3)

3/1

1A

2A

MCS1350 (3)

2/1

3A

MCS2170 (3)

3/1

1B

2/2

3A

MCS1450 (3)

2/1

2B

MCS2250 (3)

3/1

4A

HED1101 (2)

1/1

2B

MCS2150 (3)

2/2

3B

MCS3152 (3)

3/2

1B

HIS1001 (3)

1/2

2A

MCS2160 (3)

2/2

1A

MCS3281 (3)

3/2

2B

HIS1201 (3)

1/2

3A

MCS2260 (3)

3/2

2A

MCS4150 (3)

3/2

1A

LIS1001 (2)

1/1

1A

MCS2390 (3)

2/2

1B

MCS4160 (3)

4/1

1A

PHI1003 (3)

1/1

3A

MCS3151 (3)

2/2

4A

MCS4190 (3)

4/1

2A

POL1100 (3)

1/2

2B

MCS3190 (3)

4/1

1B

SCI1003 (3)

1/2

3B

MCS4170 (3)

4/1

2B

SOC1003 (3)

1/1

4A

THA1001 (3)

1/1

3B

THA1002 (3)

1/2

4B

RAM1000 (3)

4/2

4B

รวม 45

รวม 36

รวม 30

วิชาโท
โทเลือก
วิชา (CR) ปี /ภาค

วัน
สอบ

วิ ชาเลือกเสรี
วิชา (CR)

ปี /ภาค

1. ให้เลือกวิชาใดๆ
ทีเปิ ดสอน ณ
สาขาวิทยบริการ ฯ
12 หน่ วยกิต

4/2

วัน
สอบ

ให้เลือกเรียน
สาขาใดสาขาหนึง
เพียงสาขาเดียว
คือ
1. สาขากฎหมาย
2. สาขาการจัดการ
3. สาขารัฐศาสตร์

รวม 21

รวม 12

รวมทังหมด 144 หน่ วยกิ ต
หลักเกณฑ์วิชาโทสําหรับนักศึกษาคณะสือสารมวลชน ส่วนภูมิภาค 21 หน่ วยกิ ต
นักศึกษาสาขาสือสารมวลชน ส่วนภูมภิ าค สามารถเลือกเรียนวิชาโท สาขาใดสาขาหนึงได้เพียงสาขาเดียว ได้แก่
1. วิชาโท สาขากฎหมาย 21 หน่วยกิต ให้เลือกจากกระบวนวิชา LAWxxxx วิชาใดก็ได้ทเปิ
ี ดสอน ส่วนภูมภิ าค
2. วิชาโท สาขาการจัดการ 21 หน่ วยกิต ให้เรียนวิชา MGT2101 และ อีก 18 หน่ วยกิต ให้เลือกจากกระบวนวิชา
MGTxxxx วิชาใดก็ได้ทเปิ
ี ดสอน ส่วนภูมภิ าค
3. วิชาโท สาขารัฐศาสตร์ 21 หน่ วยกิต ให้เลือกจากกระบวนวิชา POLxxxx วิชาใดก็ได้ทเปิ
ี ดสอน ส่วนภูมภิ าค
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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
HED1101 Health Promotion for Life
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

Sophomore Year
First Semester

ENG2001 English Reading for Comprehension
ART1003 Art Appreciation
MCS1150
MCS1151
MCS1350
MCS1450
................

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

Sem.Cr.

Introduction to Mass Communication
3
Communication Theory
3
Speech Communication
3
Introduction to Broadcasting
3
Minor
3
Total 20

Second Semester
ENG2002
MCS1250
MCS2150
MCS2160
MCS2390

3
2

Sem.Cr.

English Interpretative Reading
Introduction to Journalism
Introduction to Public Relations
Language for Mass Communication
New Media and Mass Communication
Technology

3
3
3
3
3

MCS3151 Communication for Human Relation
3
................ Minor
3
Total 21

ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564

65

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
MCS2162
MCS2151
MCS2170
MCS2250
................

Mass Media for Advertising
3
Mass Media Relations
3
Media Literacy
3
Art for Communication in Journalism
3
Minor
6
Total 18

Second Semester
MCS2260
MCS2161
MCS3152
MCS3281
MCS4150
................

66

Sem.Cr.

Sem.Cr.

News Reporting
Communication in Organization
Persuasive Communication
Feature Writing for Mass Communication
Communication for Development
Minor
Total

3
3
3
3
3
3
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
................ Free Elective
RAM1000 Knowledge and Morality

Sem.Cr.
12
3
Total 15
Total of 4 years 144
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กําหนดเวลาสอบทุกชันปี ของคณะสือสารมวลชน
ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ

ภาค
ปี 1 ภาค 1 LIS1001
HED1101
PHI1003
THA1001
SOC1003
ENG1001

2
2
3
3
3
3

1 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 เช้า
4 บ่าย

ปี

กระบวนวิชา หน่ วยกิต วันเวลาสอบ
ภาค
ปี 1 ภาค 2 ENG1002
3
1 เช้า
HIS1001
3
2 เช้า
POL1100
3
2 บ่าย
HIS1201
3
3 เช้า
SCI1003
3
3 บ่าย
THA1002
3
4 บ่าย

16
ปี 2 ภาค 1 ART1003
ENG2001
MCS1450
MCS1350
MCS1150
MCS1151
วิชาโท

2
3
3
3
3
3
3

18
1 เช้า
2 เช้า
2 บ่าย
3 เช้า
3 บ่าย
4 บ่าย
........

ปี 2 ภาค 2 MCS2160
MCS2390
MCS1250
ENG2002
MCS2150
MCS3151
วิชาโท

20
หมายเหตุ

1 เช้า (1A)
1 บ่าย (1B)
2 เช้า (2A)
2 บ่าย (2B)
3 เช้า (3A)
3 บ่าย (3B)
4 เช้า (4A)
4 บ่าย (4B)

}
}
}
}

3
3
3
3
3
3
3

1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
3 เช้า
3 บ่าย
4 เช้า
........

21

วันเสาร์

ที 13 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์

ที 14 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์

ที 20 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์

ที 21 พฤศจิกายน 2564
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ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ

ภาค
ปี 3 ภาค 1 MCS2162
MCS2170
MCS2151
MCS2250
วิชาโท
วิชาโท

3
3
3
3
3
3

1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
4 เช้า
........
........

ปี

กระบวนวิชา หน่วยกิต วันเวลาสอบ
ภาค
ปี 3 ภาค 2 MCS4150
3
1 เช้า
MCS3152
3
1 บ่าย
MCS2260
3
2 เช้า
MCS3281
3
2 บ่าย
MCS2161
3
4 บ่าย
วิชาโท
3
........

18
ปี 4 ภาค 1 MCS4160
MCS3190
MCS4190
MCS4170
วิชาโท
วิชาโท

3
3
3
3
3
3

18
1 เช้า
1 บ่าย
2 เช้า
2 บ่าย
........
........

ปี 4 ภาค 2 เลือกเสรี
RAM1000

18

12
3

........
4 บ่าย

15
รวม 4 ปี 144 หน่ วยกิ ต

หมายเหตุ
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}
}
}
}

1 เช้า (1A)
1 บ่าย (1B)
2 เช้า (2A)
2 บ่าย (2B)
3 เช้า (3A)
3 บ่าย (3B)
4 เช้า (4A)
4 บ่าย (4B)

วันเสาร์

ที 13 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์

ที 14 พฤศจิกายน 2564

วันเสาร์

ที 20 พฤศจิกายน 2564

วันอาทิตย์

ที 21 พฤศจิกายน 2564
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หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่ วยกิตคณะสือสารมวลชน
สาขาวิชาสือสารมวลชน
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต คณะสือสารมวลชน สาขาวิชาสือสารมวลชน มีหน่ วยกิตรวมตลอดหลักสูตร
จํานวน 144 หน่ วยกิต ประกอบด้วยวิชาในหมวดต่าง ๆ ดังนี
1. หมวดวิชาศึกษาทัวไป
จํานวน 45 หน่วยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะ รวม 66 หน่วยกิต
วิชาเอกบังคับ
จํานวน 36 หน่วยกิต
วิชาเอกเลือก
จํานวน 30 หน่วยกิต
3. หมวดวิชาโท
จํานวน 21 หน่วยกิต
4. หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน 12 หน่วยกิต
รวม 144 หน่ วยกิ ต
1. นักศึกษาผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี จากมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
จํานวนหน่วยกิตทีเทียบโอนให้ ดังนี
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
จํานวน 42 หน่วยกิต
หมวดวิชาโท
จํานวน 21 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน 12 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกเลือก
จํานวน 15 หน่วยกิต
รวมหน่ วยกิ ตทีเทียบโอน
จํานวน 90 หน่ วยกิ ต
เรียนเพิ มเติ ม
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
จํานวน 3 หน่วยกิต (เรียนวิชา RAM1000)
หมวดวิชาเอกบังคับ
จํานวน 36 หน่วยกิต
หมวดวิชาเอกเลือก
จํานวน 15 หน่วยกิต (ให้เรียน รหัส 3000 ขึนไป)
รวมหน่ วยกิ ตทีเรียนเพิ ม
จํานวน 54 หน่ วยกิ ต
2. นักศึกษามหาวิ ทยาลัยรามคําแหงทีเรียนครบ 8 ปี เเล้ว ไม่สาํ เร็จการศึกษา หรือหมดสถานภาพ
การเป็ นนักศึกษาในกรณี ใดกรณี หนึ ง รวมทังนักศึกษาทีเคยเรียน Pre-Degree
จํานวนหน่วยกิต ทีเทียบและรับโอนต้องเป็ นไปตามเงือนไข ดังนี
2.1 ให้เทียบโอนได้ทุกกระบวนวิชาทีตรงกับกระบวนวิชาในหลักสูตรของคณะสือสารมวลชน ทีประกาศ
ใช้ตามปี การศึกษาทีนักศึกษาประสงค์เข้าศึกษา
2.2 กระบวนวิชาทีเทียบโอนต้องเป็ นกระบวนวิชาทีสอบผ่านแล้ว โดยถือตามผลการสอบทีนักศึกษาสอบ
ได้กอ่ นการขอใช้สทิ ธิเทียบโอน
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3. นักศึกษาผู้สาํ เร็จการศึกษาระดับอนุปริ ญญาหรือเทียบเท่าจากสถาบันอืน
จํานวนหน่วยกิตทีเทียบโอนให้ ดังนี
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
จํานวน 42 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี
จํานวน 12 หน่วยกิต
รวมหน่ วยกิ ตทีเทียบโอน
จํานวน 54 หน่ วยกิ ต
เและเรียนเพิ ม
หมวดวิชาศึกษาทัวไป
จํานวน 3 หน่วยกิต (เรียนวิชา RAM1000)
หมวดวิชาเอก
จํานวน 66 หน่วยกิต
หมวดวิชาโท
จํานวน 21 หน่วยกิต
รวมหน่ วยกิ ตทีเรียนเพิ ม
จํานวน 90 หน่ วยกิ ต
4. นักศึกษาผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริ ญญาตรีหรือเทียบเท่าขึนไปจากสถาบันการศึกษาอืน
ให้เทียบโอนเหมือนกับผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามข้อ 1
5. นักศึกษาทีย้ายโอน จากต่างสถาบันอืน วิชาทีเทียบโอนให้มดี งั นี
5.1 กระบวนวิชาทีเทียบโอนได้ตอ้ งมีเนือหาสาระครอบคลุมไม่นอ้ ยกว่าสามในสีของกระบวนวิชาทีขอเทียบโอน
โดยอาจเทียบโอนในหมวดวิชาศึกษาทัวไป หมวดวิชาเอก หมวดวิชาโท หรือหมวดเลือกเสรี
5.2 กระบวนวิชาทีเทียบโอนได้ตอ้ งมีผลการสอบได้เทียบเท่าไม่ตํากว่าระดับคะแนน C หรือ 2.00 หรือระดับ
คะเเนนอืนทีเทียบเท่า
5.3 นักศึกษาจะเทียบกระบวนวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสีของจํานวนหน่ วยกิตรวมของหลักสูตร
ทีรับโอน
5.4 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในคณะสือสารมวลชนอย่างน้อยหนึงปี การศึกษา
6. นักศึกษาผูส้ าํ เร็จการศึกษาสูงกว่าระดับปริ ญญาตรีจากมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
ให้เทียบโอนเหมือนกับผูส้ าํ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามข้อ 1
7. นักศึกษาทีขอใช้สิทธิ เทียบโอนทุกประเภท ยกเว้นข้อ 5
จะต้องสําเร็จการศึกษาตามคุณวุฒทิ จะขอเที
ี
ยบโอน ก่อนวันสมัครเป็นนักศึกษา และไม่มสี ทิ ธิได้รบั เกียรตินยิ ม
ยกเว้น Pre-degree ซึงมหาวิทยาลัยรับรองและรับเข้าเป็ นนักศึกษาต่อเนืองโดยต้องศึกษาได้หน่วยกิตสะสมจาก
มหาวิทยาลัยรามคําแหงเป็ นจํานวนหน่วยกิตทีกําหนดไว้ในหลักสูตร และอาจพิจารณาเสนอชือให้รบั ปริญญา
เกียรตินิยม ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 20
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ของคณะ
33
ตามหลักเกณฑ์
ของคณะ
27

รามคําแหง
สถาบันอืน
มหาวิทยาลัย
รามคําแหง
สถาบันอืน

ตามหลักเกณฑ์

ของคณะ
57

63 - 81
ตามหลักเกณฑ์

63 - 81

ของคณะ
33

51
ตามหลักเกณฑ์

(ไม่เกิน 96 หน่ วยกิต)

51 ขึนไป

ของคณะ
54

90
ตามหลักเกณฑ์

90

คณะนิ ติศาสตร์ คณะบริ หารธุรกิ จ คณะรัฐศาสตร์ คณะสือสารมวลชน

นักศึกษา 8 ปี สมัครใหม่ หรือหมดสภาพการเป็ นนักศึกษาหรือผู้ทีเคยเข้าศึกษาเป็ น
รายกระบวนวิ ชาเที ยบโอนได้ตามเกณฑ์ของคณะ

เทียบเท่าขึนไป

อนุ ปริญญาหรือ

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย

คุณวุฒิทีใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ต

จํานวนหน่ วยกิตทีแต่ละคณะจะเทียบโอนให้

สรุปหลักเกณฑ์การเที ยบโอนหน่ วยกิตของทุกคณะ

วันและเวลาสอบทุกกระบวนวิ ชาสําหรับนักศึกษาทีใช้สิทธิ เทียบโอนหน่ วยกิ ตตรวจสอบ
ภาค 1 ปี การศึกษา 2564
วัน

เสาร์
13 พ.ย. 2564

คาบ
เช้า (1 A)
09.00-11.30 น.
บ่าย (1 B)
13.00-15.30 น.
เช้า (2 A)
09.00-11.30 น.

อาทิ ตย์
14 พ.ย. 2564

เสาร์
20 พ.ย. 2564

บ่าย (2 B)
13.00-15.30 น.
เช้า (3 A)
09.00-11.30 น.
บ่าย (3 B)
13.00-15.30 น.

อาทิ ตย์
21 พ.ย. 2564
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เช้า (4 A)
09.00-11.30 น.
บ่าย (4 B)
13.00-15.30 น.

กระบวนวิ ชา
ACC2134, BUS2101, ART1003, ENG1002, LAW2108, LAW3101,
LAW4104, LAW4108, LAW4156, LIS1001, MCS2160(MCS2106),
MCS2162,(MCS2603) MCS4150(MCS4103), MCS4160, MGT3402,
MGT3408, MGT4207, POL3301, POL4100, POL4350
LAW2104, LAW2107, LAW3105, LAW3108, LAW4103, LAW4106,
MCS2170(MCS4602), MCS2390(MCS2108), MCS3152(MCS3104),
MCS3190(MCS4603), MGT2101, MGT2102, MGT3102, MGT3409,
MGT4206, POL2109, POL2203, PSY1001, THA1003
ECO1003, ECO1121, ENG2001, HIS1001, HRM2101, LAW1101,
LAW1103, LAW2103, LAW2111, LAW3102, LAW4101, MCS1250,
(MCS2200) MCS2151, MCS2260(MCS2201), MCS4190, MGT3203,
MGT3204, MGT4208, POL2301, POL4348, STA1003
BIO2202, FIN2101, HED1101, LAW1106, LAW2101, LAW3103,
LAW3109, LAW4110, MCS1450(MCS1400), MCS3281(MCS3206),
MCS4170 (MCS4106), MGT3404, MGT3405, MGT4209, POL1100,
POL1101, POL2102, POL2300, POL3329, POL4312
ECO1122, ENG2002, HIS1201, HPR1001, LAW2102, LAW3104,
LAW3112, LAW3117, LAW3138, LAW4109, MCS1350(MCS1300),
MGT3205, MGT3403, MKT2101, PHI1003, POL2107, POL3300,
POL3316, POL3330
ACC1101, INT1004, LAW1104, LAW2109, LAW2110, LAW3110,
LAW3133, LAW4134, MCS1150(MCS1100), MCS2150(MCS2100),
MGT3101, MGT3310, MGT3401, POL2106, POL2302, POL4349,
SCI1003, STA2016, THA1001
ACC1102, LAW1102, LAW2105, LAW2106, LAW2112, LAW3111,
LAW4105, MCS2250, MCS3151(MCS3100), MGT2201, MTH1003,
POL2108, POL3302, POL3311, POL4310, SOC1003
ENG1001, LAW2113, LAW2116, LAW3106, LAW3107, LAW4102,
LAW4107, MCS1151(MCS1101), MCS2161, MGT2202, MGT3412,
POL2200, POL2303, POL3313, RAM1000, THA1002
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เอกสารทีนักศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ
1. บัตรประจําตัวนักศึกษา และ
2. บัตรประจําตัวประชาชน หรือ บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ
บัตรประจําตัวทีทางราชการออกให้
นักศึกษาผูใ้ ดไม่มบี ตั รประจําตัวประชาชน หรือ บัตรข้าราชการ หรือ หนังสือเดินทาง (Passport) หรือ
บัตรประจําตัวทีทางราชการออกให้เเสดงต่อกรรมการควบคุมการสอบ ไม่มสี ทิ ธิเข้าสอบ
ทังนี นักศึกษาผูใ้ ดไม่มบี ตั รประจําตัวนักศึกษา ให้ตดิ ต่อสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ทีนักศึกษา
สะดวก เพือขอหลักฐานไปเเสดงต่อกรรมการควบคุมการสอบ ยกเว้นนักศึกษาทีลงทะเบียนเรียนกรณีพเิ ศษ หรือ
นักศึกษาทีบอกเลิก - บอกเพิมกระบวนวิชา ภายหลังวันทีมหาวิทยาลัยกําหนดในปฏิทนิ การศึกษา ให้นําใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียนและใบเเทรกชือสอบไปเเสดงร่วมกับหลักฐานข้างต้นต่อกรรมการควบคุมการสอบทุกครังทีเข้าสอบ

ขันตอนการเตรียมตัวเข้าสอบ
1. นักศึกษาจะทราบ “ สถานทีสอบ ” และ “ หมายเลขห้องสอบ ” จากตารางสอบรายบุคคล
หรือตารางสอบไล่รวม
“ ตารางสอบรายบุคคล ” จะจัดส่งให้นกั ศึกษาทุกคนทางไปรษณียก์ อ่ นการสอบ ประมาณ 2 สัปดาห์
ยกเว้นภาคฤดูรอ้ นและการสอบซ่อม จะจัดส่งให้กอ่ นการสอบ 1 สัปดาห์
“ ตารางสอบประจําศูนย์สอบ ” จะจัดส่งไปติดประกาศไว้ทโรงเรี
ี ยนซึงเป็ นสถานทีสอบ และ
ทีสาขาวิทยบริการ ฯ ทัง 23 แห่ง ก่อนการสอบ ประมาณ 2 สัปดาห์
2. นักศึกษาจะทราบ “ หมายเลขแถวสอบ ” จากบัญชีตารางแถว - ทีนังสอบ
“ บัญชีตารางแถว - ทีนังสอบ ” จะติดประกาศไว้หน้าห้องสอบก่อนการสอบกระบวนวิชานันๆ
3. นักศึกษาจะทราบ “ หมายเลขทีนังสอบ ” จากบัญชีตดิ แถว
4. นักศึกษาจะต้องเซ็นชือใน “ บัญชีเซ็นชือเข้าสอบ ” เพือแสดงว่านักศึกษาเข้าสอบกระบวนวิชานันๆ จริง
5. นักศึกษาต้องปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั ใิ นการสอบ ตามคําสังมหาวิทยาลัยรามคําแหง ที 1675 / 2538
ลงวันที 29 กันยายน พ.ศ. 2538 และ1828 / 2546 ลงวันที 11 สิงหาคม พ.ศ. 2546
6. นักศึกษาต้องเตรียมอุปกรณ์ในการเขียนและระบายกระดาษคําตอบสําหรับการเข้าสอบ
สอบถามเกียวกับสถานทีสอบ โทร. 0-2310-8611

ข้อปฏิบตั ิ สาํ หรับนักศึกษาทีประสงค์จะขอเอกสาร
สําหรับผูป้ กครองทีใช้สิทธิเบิกค่าเล่าเรียน
นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับเอกสารได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการเฉลิมพระเกียรติทงั 23 จังหวัด
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“รามคําแหง” เพียรสอนศิษย์ ผลิตบัณฑิตทีมีคณ
ุ ค่า
ให้มีความเข้มเเข็งในวิชา ให้ก้าวหน้ า...เปี ยมด้วย “คุณธรรม”

74

ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564

ส่วนที 3
ข้อมูลทีควรทราบ
การรับบัตรประจําตัวนักศึกษา ส่วนภูมภิ าค (นักศึกษาใหม่)
การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาเก่า
การขอเปลียนชือ ชือสกุล คํานําหน้านาม ยศ
การขอแก้ไขชือ ชือสกุล คํานําหน้านาม และวัน เดือน ปี เกิด
การย้ายคณะและการเปลียนสาขาวิชา
การลาออกจากการเป็ นนักศึกษา
ระบบการเรียนการสอน
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภูมภิ าค
สถานภาพการเป็ นนักศึกษาและการหมดสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
หลักเกณฑ์การบอกเลิก - บอกเพิมกระบวนวิชา
หลักฐานในการบอกเลิก - บอกเพิมกระบวนวิชา
การจัดสอบ
ตัวอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล
กําหนดเวลาสอบของนักศึกษาส่วนภูมภิ าค
การรักษาสถานภาพนักศึกษา
การขอจบและเสนอชือเพือขอรับปริญญา
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชันปริญญาตรี
การบริการข้อมูลสารสนเทศ
สถานทีสอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค
สถานทีตังและหมายเลขโทรศัพท์ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
วิธกี ารทําประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคล
หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการเป็ นนักศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ
ข้อปฏิบตั ใิ นการขอขึนทะเบียนบัณฑิตและการขอใบรับรองสภา ฯ
ขันตอนการติดต่อขอรับปริญญาบัตรสําหรับบัณฑิตทีไม่เข้าพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร
คําชีแจงระเบียบการขอใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ทางไปรษณีย์
ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
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การรับบัตรประจําตัวนักศึกษา ส่วนภูมิภาค (นักศึกษาใหม่)
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ทีสมัครสอบส่วนภูมภิ าค ให้ตดิ ต่อขอรับประจําตัวนักศึกษา ได้ทธนาคาร
ี
ไทยพาณิชย์ สาขา ณ จังหวัดทีนักศึกษาเลือกสอบเป็ นศูนย์สอบ หลังจากการรับสมัครสินสุดเเล้ว 90 วันทําการ
โดยปฏิบตั ิ ดังนี
1. ให้ตรวจสอบตรวจรายชือการรับประจําตัวนักศึกษาได้ท ี http://regis.ru.ac.th/checkstudentcard
2. ตรวจสอบสถานทีตัง และหมายเลขโทรศัพท์ ของธนาคารฯ ได้จาก หน้า 31 -32
3. ตรวจสอบ วัน เวลา ทําการของธนาคารฯ ทีจะติดต่อขอรับบัตรฯ
เอกสารทีใช้ในการรับบัตรประจําตัวนักศึกษา
1. บัตรทีใช้แสดงตน
1.1 บุคคลทัวไป - บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริงทียังไม่หมดอายุ พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
1.2 พระภิกษุสงฆ์ - ใบสุทธิตวั จริง พร้อมสําเนา 1 ฉบับ และสําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
1.3 ชาวต่างชาติ - Passport ตัวจริงทียังไม่หมดอายุ พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
1.4 บุคคลต่างด้าว - บัตรประจําตัวบุคคลต่างด้าวตัวจริง พร้อมสําเนา 1 ฉบับ และสําเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
2. หลักฐานการลงทะเบียนเรียน
ใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียน จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ไม่ตอ้ งถ่ายสําเนา)
สอบถามรายละเอียดเพิ มเติ มได้ที งานบัตรประจําตัวนักศึกษา สวป. ม.รามคําแหง
โทร. 02-3108605 และ 02-310-8000 ต่อ 4820

การทําบัตรประจําตัวนักศึกษาเก่า

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ทีสมัครสอบส่วนภูมภิ าค ขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษาได้กรณีตอ่ ไปนี
1. บัตรประจําตัวนักศึกษาชํารุด หรือ สูญหาย
2. ขอเปลียนชือ ชือสกุล หรือคํานําหน้านาม (ให้ดเู รืองการขอเปลียนชือ ฯลฯ)
3. ขอแก้ไขกรณีขอ้ มูลบัตรประจําตัวนักศึกษาผิด
วิ ธีการขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา (สําหรับผูท้ ีมีสถานภาพเป็ นนักศึกษาแล้ว)
1. ขอรับแบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการฯ ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดคําขอได้ท ี
www.regis.ru.ac.th หรือ ถ่ายเอกสารจากระเบียบการและคู่มอื สมัครฯ หน้า 198
2. จัดส่งแบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษาทีติดรูปถ่ายสีหน้าตรง (สวมเสือมีปก ไม่สวมหมวก ไม่ใส่เเว่นตาดํา
ขนาด 1.5 นิว ถ่ายมาเเล้วไม่เกิน 6 เดือน)
และกรอกข้อความครบถ้วน ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารดังนี
2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
2.2 เอกสารแนบแล้วแต่กรณี ดังนี
- บัตรสูญหาย แนบใบแจ้งความ
- บัตรชํารุด แนบบัตรฯ เดิมทีชํารุด
- เปลียนคํานําหน้านาม ชือ - สกุล แนบสําเนาใบเปลียนชือ - นามสกุล
- ข้อมูลในบัตรฯ ผิด แนบบัตรฯ เดิมทีผิด (ไม่ตอ้ งชําระค่าธรรมเนียม ตาม 2.3)
2.3 ค่าธรรมเนียม จํานวนเงิน 100.- บาท ซือเป็ น ธนาณัติ สังจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2.4 ซองจดหมายติดแสตมป์ จ่าหน้าชือ ทีอยูข่ องตนเองให้ชดั เจนถูกต้อง
ส่งเอกสารตามข้อ 1, 2 ถึง หัวหน้าฝ่ ายทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา อาคาร สวป. ชัน 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8605
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การขอเปลียนชือ ชือสกุล คํานําหน้ านาม ยศ

นักศึกษาทีสมัครสอบส่วนภูมภิ าค สามารถขอเปลียนชือ สกุล คํานําหน้านาม ยศ ได้ตลอดระยะเวลาทีมี
สถานภาพการเป็ นนักศึกษา โดยดําเนินการ ดังนี
1. รับคําร้องขอเปลียนชือ สกุล คํานําหน้านาม ยศ และแบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษา ได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการฯ
ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดคําขอได้ท ี www.regis.ru.ac.th หรือ ถ่ายเอกสารจากระเบียบการและคูม่ อื สมัครฯ
2. กรอกข้อความในแบบคําร้องขอเปลียนชือ สกุล คํานําหน้านาม ยศ และแบบทําบัตรประจําตัวนักศึกษาส่วนภูมภิ าค
ให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมแนบเอกสาร ดังต่อไปนี
กรณียงั ไม่ครบหลักสูตร
1. สําเนาใบเปลียนชือ สกุล คํานําหน้านาม ยศ (กรณีสมรส สินสุดการสมรส ต้องมีหนังสือรับรองคํานําหน้า
นามประกอบด้วยทุกครัง) เขียนรหัสประจําตัวนักศึกษาทีมุมขวาด้านบนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง อย่างละ 2 ฉบับ
2. รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 2 นิว (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
3. ค่าธรรมเนียมไปรษณียธ์ นาณัติ 100.- บาท สังจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 2 ฉบับ
กรณีครบหลักสูตร จบการศึกษา
1. สําเนาใบเปลียนชือ สกุล คํานําหน้านาม ยศ (กรณีสมรส สินสุดการสมรส ต้องมีหนังสือรับรองคํานําหน้านาม
ประกอบด้วยทุกครัง) เขียนครบหลักสูตรและรหัสนักศึกษาทีมุมขวาด้านบนพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง อย่างละ 1 ฉบับ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ
ส่งเอกสารถึงหัวหน้าฝ่ ายทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา อาคาร สวป.ชัน 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พร้อมแนบซองติดแสตมป์ 3.- บาท จ่าหน้าซองชือ ทีอยูถ่ งึ ตนเองให้ชดั เจน เขียน
รหัสประจําตัวนักศึกษาทีมุมขวาด้านบน พร้อมรับรองสําเนาถูกต้องเอกสารทุกฉบับ

การขอแก้ไขชือ ชือสกุล คํานําหน้ านาม และวัน เดือน ปี เกิ ด

นักศึกษาทีสมัครสอบส่วนภูมภิ าค มีความประสงค์จะขอแก้ไขชือ ชือสกุล คํานําหน้านาม และ วัน เดือน ปี เกิด
ทังภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ซึงนักศึกษาได้ตรวจพบว่ามีขอ้ มูลผิดพลาดภายหลังทีสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาแล้ว
ให้นกั ศึกษา ดําเนินการขอแก้ไข ดังนี
1. ขอรับแบบฟอร์มการขอแก้ไขชือ ชือสกุล คํานําหน้านาม และวัน เดือน ปี เกิด ได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการฯ ทุกแห่ง
หรือดาวน์โหลดคําขอได้ท ี www.regis.ru.ac.th หรือขอรับทางไปรษณีย์ โดยส่งจดหมายถึง หัวหน้าฝ่ ายทะเบียน
ประวัตนิ กั ศึกษา อาคาร สวป. ชัน 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
พร้อมแนบซองปิ ดตราไปรษณียากร จํานวน 3 บาท จ่าหน้าซองชือ ทีอยูข่ องตนเองให้ชดั เจน
2. กรอกข้อความในแบบฟอร์มการขอแก้ไขชือ ชือสกุล คํานําหน้านาม และวัน เดือน ปี เกิด ให้ครบถ้วน และ
ชัดเจน พร้อมแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และรับรองสําเนาถูกต้อง แล้วส่งไปยังสถานทีทีระบุไว้ในข้อ 1

การย้ายคณะและการเปลียนสาขาวิ ชา

มหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนดให้มกี ารย้ายคณะ หรือ เปลียนสาขาวิชาตลอดปี โดยจะดําเนินการก่อน
ลงทะเบียนภาคปกติ ไม่น้อยกว่า 2 สัปดาห์
หลักเกณฑ์การย้ายคณะและการเปลียนสาขาวิ ชา
1. นักศึกษาทีประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลียนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ภาค
การศึกษาปกติ
2. นักศึกษาจะต้องดําเนินการย้ายคณะ หรือเปลียนสาขาวิชาก่อนจบการศึกษา
3. นักศึกษาจะขอย้ายคณะหรือเปลียนสาขาวิชาได้ เฉพาะคณะทีมหาวิทยาลัยกําหนดให้มกี ารรับสมัครและ
การเรียนการสอนในส่วนภูมภิ าคเท่านัน
ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
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วิธีดาํ เนินการย้ายคณะ หรือ การเปลียนสาขาวิชา

1. ขอรับแบบฟอร์มการขอย้ายคณะหรือเปลียนสาขาวิชา (ม.ร.41) ได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการฯ ทุกแห่ง หรือ
ดาวน์โหลดคําร้องได้ท ี www.regis.ru.ac.th หรือ ถ่ายเอกสารแบบฟอร์ม จากระเบียบการและคูม่ อื สมัครฯ หรือ
จดหมายถึงหัวหน้าฝ่ ายทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา อาคาร สวป. ชัน 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พร้อมแนบซองเปล่าปิ ดตราไปรษณียากร 5.- บาท จํานวน 1 ดวง พร้อมจ่าหน้าซอง
ชือ ทีอยู่ของตนเอง
2. กรอกข้อความในแบบฟอร์ม ม.ร.41 ให้ครบถ้วน และชัดเจน แล้วส่งไปยังสถานทีทีระบุไว้ในข้อ 1
พร้อมกับแนบเอกสาร ดังต่อไปนี
2.1 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา
2.2 สําเนาใบเสร็จรับเงินแสดงหลักฐานการลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบนั
2.3 ค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะเป็ นธนาณัติ จํานวน 200.- บาท สังจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง
(กรณียา้ ยคณะ หลังจบหลักสูตร ถือว่าเป็ นการย้ายคณะ กรณีพเิ ศษ ต้องชําระ
ค่าธรรมเนียมจํานวน 500.- บาท)
2.4 ซองเปล่าปิ ดตราไปรษณียากร จํานวน 10.- บาท พร้อมจ่าหน้าซองชือ ทีอยูข่ องตนเอง
(ส่งกลับโดยลงทะเบียนไปรษณียภัณฑ์)

การลาออกจากการเป็ นนักศึกษา

นักศึกษาส่วนภูมภิ าค ทีประสงค์จะลาออกจากการเป็ นนักศึกษาต้องดําเนินการ ดังนี
1. ขอรับแบบยืนคําขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษา ได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการฯ ทุกเเห่ง หรือดาวน์โหลด
แบบยืนคําขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษา ได้ท ี www.regis.ru.ac.th หรือถ่ายเอกสารแบบฟอร์ม จากระเบียบการ
และคูม่ อื สมัครฯ
2. กรอกข้อความในแบบยืนคําขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษา ให้ครบถ้วนและชัดเจน พร้อมแนบสําเนา
บัตรประจําตัวนักศึกษา หรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (กรณีบตั รประจําตัวนักศึกษาสูญหาย หรือไม่มบี ตั รฯ
พร้อมเขียนรหัสประจําตัวนักศึกษา) และส่งเอกสารมาตามทีอยูท่ ระบุ
ี ไว้ในข้อ 1
3. นักศึกษาสามารถยืนคําขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษาผ่านทาง e-mail.com โดยมีขนตอน
ั
ดังนี
3.1 ดาวน์โหลดคําขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษาตามข้อ 1 และกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ ชัดเจน
3.2 แนบไฟล์คาํ ขอลาออกจากการเป็ นนักศึกษาพร้อม สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา และสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชน
3.3 ส่งมาที e-mail : aobregis02@gmail.com

ระบบการเรียนการสอน

มหาวิทยาลัยมีการดําเนินการเรียนการสอนทังแบบมีชนเรี
ั ยน และแบบการสอนทางไกลควบคู่กนั ไป
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือตอบสนองความต้องการของผูเ้ รียนให้มโี อกาสในการเรียนรูใ้ ห้มากทีสุดตามความพร้อมของ
ผูเ้ รียน คือ
1. ระบบการสอนทางไกล หมายถึง การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีทผูี บ้ รรยายและผูเ้ รียนอยู่ต่าง
สถานทีห่างไกลกัน นักศึกษาสามารถเรียนผ่านทางระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทีส่งไปยังสาขาวิทยบริการฯ 23
จังหวัด คือทีจังหวัดปราจีนบุร ี อุทยั ธานี นครศรีธรรมราช อํานาจเจริญ นครพนม แพร่ สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ
ตรัง ลพบุรี นครราชสีมา หนองบัวลําภู ชัยภูมิ บุรรี มั ย์ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เชียงราย กาญจนบุร ี สุรนิ ทร์ อุดรธานี
สงขลา และพังงา
มหาวิทยาลัยจัดให้มกี ารสอนทางไกลตังแต่วนั จันทร์ถงึ วันศุกร์ในระหว่างการเรียนการสอนนักศึกษา
สามารถ รับภาพและเสียงอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและสามารถสือสารกับอาจารย์ผสู้ อนได้ทนั ที โดยทางโทรศัพท์
หรือโทรสาร
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2. การบรรยายสรุปในวันเสาร์ - อาทิตย์ ณ สาขาวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยจะส่งอาจารย์ผสู้ อนไปบรรยาย
สรุปและตอบข้อซักถามให้กบั นักศึกษา รวมทังได้เชิญผูท้ รงคุณวุฒมิ าช่วยบรรยายเสริมพร้อมให้คาํ ปรึกษาแนะนําด้วย
3. นอกจากนีมหาวิทยาลัยจัดสือการสอนเสริมให้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยการแพร่ภาพและ
เสียงออกอากาศ ในการนีมหาวิทยาลัยจะติดตังจานรับสัญญาณภาพและเสียงทีสาขาวิทยบริการฯ และทีศูนย์การ
ศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดทีเป็ นศูนย์วทิ ยบริการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
สําหรับรายละเอียดตารางเรียนในระบบนีมหาวิทยาลัยจะแจ้งให้นักศึกษาทราบโดยผ่านประชาสัมพันธ์
ของมหาวิทยาลัยเป็ นรายภาค
4. การบรรยายทางวิทยุกระจายเสียง มหาวิทยาลัยได้จดั ให้มกี ารบรรยายสรุปทางสถานีวทิ ยุกระจายเสียง
แห่งประเทศไทย รายการ 2 ความถี 846 KHZ. ระบบ A.M. และสถานีวทิ ยุกระจายเสียง วปถ. และ สวท. ตามจังหวัด
ต่าง ๆ ทัวประเทศ 39 สถานี นักศึกษาทีสนใจขอทราบรายละเอียดได้ท ี สํานักเทคโนโลยีการศึกษา อาคารผาเมือง
มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8703-6

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภูมภิ าคทีต้องการลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป หลังจาก
สมัครเป็ นนักศึกษาแล้ว มหาวิทยาลัยให้บริการลงทะเบียนเรียน ทังหมด 3 ช่องทาง ซึงนักศึกษาสามารถเลือกช่องทาง
การลงทะเบียนเรียนได้เพียงช่องทางเดียวเท่านัน (กรณีทลงทะเบี
ี
ยนเรียนเมากกว่า 1 ช่องทางจะถือการลงทะเบียนเรียน
ครังสุดท้าย เป็ นทีสินสุด) ดังนี
1. การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองทางเเอพพลิ เคชัน
การลงทะเบียนเรียนทางเเอพพลิเคชัน (Application) RU REGION (ระบบลงทะเบียนเรียนนักศึกษาปริญญาตรี
ส่วนภูมภิ าค) ให้นักศึกษาดาวน์โหลดเเอพพลิเคชัน RU REGION ทาง App Store สําหรับระบบปฏิบตั กิ าร IOS และ
ทาง Play Store สําหรับระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ (Android) เพือเข้าระบบการลงทะเบียนเรียนทางเเอพพลิเคชัน
สามารถชําระเงินโดยระบบ QR Code ผ่าน Mobile Banking
2. การลงทะเบียนเรียนทางอิ นเทอร์เน็ต (Internet) ให้นกั ศึกษาอ่านรายละเอียดและวิธกี ารเข้าระบบ
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต (Internet) ส่วนภูมภิ าคที เว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th
เลือกหัวข้อ : ปริญญาตรี ส่วนภูมภิ าค > ระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
3. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณี ย์ นักศึกษาสามารถอ่านข้อมูลรายละเอียดและวิธกี ารลงทะเบียนเรียน
ทางไปรษณียไ์ ด้ทคูี ม่ อื การลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมภิ าค มหาวิทยาลัยรามคําแหง
นักศึกษาทีลงทะเบียนเรียนให้ศกึ ษาข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เกียวกับการลงทะเบียนเรียนในเเต่ละภาคการศึกษา
ได้ในคู่มอื การลงทะเบียนเรียนฯ เป็ นเอกสารทีมหาวิทยาลัยจัดทําขึนเพือเป็ นข้อมูลประกอบการลงทะเบียนเรียน
ในเเต่ละภาคการศึกษา ดังนัน ก่อนการลงทะเบียนเรียนในเเต่ละครังนักศึกษาควรตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนและตรงตามภาคการศึกษาทีต้องการลงทะเบียนเรียน ซึงนักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลการลงทะเบียนเรียน
และดาวน์โหลดแบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ตามช่องทางต่าง ๆ ทีเผยแพร่ ดังนี
3.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามคําแหง www.ru.ac.th
- เลือกหัวข้อ : สารสนเทศสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมภิ าค
3.2 เว็บไซต์สาํ นักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล www.regis.ru.ac.th
3.2.1 คู่มอื การลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาสมัครสอบ ส่วนภูมภิ าค
- เลือกหัวข้อ : การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณียแ์ ละส่วนภูมภิ าค
3.2.2 พิมพ์แบบบาร์โค๊ดกระบวนวิชาทีต้องการลงทะเบียนเรียน
- เลือกหัวข้อ : About Learning > พิมพ์บาร์โค๊ด 7 หลัก สําหรับลงทะเบียนเรียน และ
เข้าตามขันตอนทีระบุ
3.2.3 ดาวน์โหลดเเบบลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ หรือคําร้องต่าง ๆ
- เลือกหัวข้อ : Download ใบคําร้อง
หมายเหตุ : เพือประโยนช์ของนักศึกษาทีจะได้รบั ข่าวสารข้อมูลการศึกษาทีเกียวข้องกับนักศึกษาควรสมัครใช้
ระบบ e-service ด้วย
ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
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การลงทะเบียนเรียน

ก่อนทีจะลงทะเบียนเรียนในเเต่ละครังนักศึกษาควรศึกษาข้อมูลต่างๆ ดังนี
1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี
1.1 ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาตามหลักสูตรของคณะทีสมัครเข้าศึกษา
1.2 ลงทะเบียนเรียนตามแผนกําหนดการศึกษา
1.3 ลงทะเบียนเรียนตามลําดับภาคและปี การศึกษา
2. ผูเ้ ข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชา (Pre-Degree)
2.1 ลงทะเบียนเรียนตามรายชือกระบวนวิชาทีเปิ ดสอนในแต่ละภาคการศึกษาเช่นเดียวกับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี
2.2 นักศึกษาทีคาดว่าจะศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ควรลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาของ
คณะทีคาดว่าจะศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ทังนีเพือจะได้นําหน่วยกิตสะสมไปเทียบโอนได้
2.3 นักศึกษาจะเลือกลงทะเบียนเรียนเป็ นรายกระบวนวิชา หรือจะลงทุกกระบวนวิชาตามแผนกําหนด
การศึกษาของคณะทีคาดว่าจะศึกษาต่อได้
หมายเหตุ :
1. ภาคการศึกษาปกติให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และไม่เกิน 22 หน่วยกิต ส่วนภาคฤดูรอ้ น
ให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 9 หน่วยกิต ในกรณีทนัี กศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั า หรือเกินเกณฑ์
ขันสูงทีกําหนดไว้ นักศึกษาต้องได้หน่วยกิตสะสมเท่ากับหรือมากกว่า 100 หน่วยกิต จึงสามารถลงทะเบียนเรียนได้
แต่ไม่เกิน 30 หน่วยกิต เนืองจากจะจบการศึกษา หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่านักศึกษายังไม่สามารถขอจบ
การศึกษาได้ ในภาคนัน ๆ มหาวิทยาลัยจะตัดกระบวนวิชาทีเกินเกณฑ์ออกตามลําดับสุดท้ายขึนไปให้เหลือเท่าที
มหาวิทยาลัยกําหนดไว้โดยไม่คนื เงิน
2. กรณีนกั ศึกษาเทียบโอนหน่วยกิตได้ จะลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าเกณฑ์ขนตํ
ั า หรือสูงกว่าเกณฑ์ทกํี าหนด
เนืองจากจะจบการศึกษา นักศึกษาต้องชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้เรียบร้อยก่อนการลงทะเบียนเรียน ถ้านักศึกษา
ยังไม่ชาํ ระค่าเทียบโอนหน่วยกิต นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามเกณฑ์ทกํี าหนดหรือได้หน่ วยกิตสะสมเท่ากับ
หรือมากกว่า 100 หน่วยกิต ถึงจะลงทะเบียนเรียนได้ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่านักศึกษายังไม่สามารถ
ขอจบการศึกษาได้ ในภาคนัน ๆ มหาวิทยาลัยจะตัดกระบวนวิชาทีเกินเกณฑ์ออกตามลําดับสุดท้ายขึนไปให้เหลือเท่าที
มหาวิทยาลัยกําหนดโดยไม่คนื เงิน
3. ก่อนลงทะเบียนเรียนทุกครังให้นกั ศึกษาตรวจสอบวัน เวลาสอบไม่ให้ตรงกัน (ยกเว้น กรณีขอจบเท่านัน)
4. หากนักศึกษามีปัญหาเกียวกับการลงทะเบียนเรียน ติดต่อสอบถามได้ท ี 02-310-8616 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารทีใช้ในการลงทะเบียนเรียน
1. แบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมภิ าค (ม.ร.34) นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลและพิมพ์ได้จาก
1.1 เว็บไซต์มหาวิทยาลัยรามคําแหง www.ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ส่วนภูมภิ าค
1.2 เว็บไซต์สาํ นักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล www.regis.ru.ac.th หัวข้อ การลงทะเบียนเรียน
ทางไปรษณียแ์ ละส่วนภูมภิ าค
เนืองจากมหาวิทยาลัยเปิ ดศูนย์สอบในภาคปกติ ทังหมด 41 ศูนย์สอบและสอบซ่อม ทังหมด 28 ศูนย์สอบ
ดังนัน ให้นกั ศึกษากรอกข้อมูลรายละเอียดให้ถกู ต้องครบถ้วน ทังศูนย์สอบ รหัสศูนย์สอบ (CODE) และดูรายละเอียด
สถานทีสอบ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค นักศึกษาสามารถเลือกศูนย์สอบได้ตามทีมหาวิทยาลัยกําหนดทัวประเทศ
หรือใกล้ภมู ลิ าํ เนา (เช่น สมัครทีสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดขอนแก่น และไม่จาํ เป็ นว่าจะต้องสอบที สาขาวิทยบริการฯ
จังหวัดขอนแก่น สามารถเลือกศูนย์สอบได้ตามทีมหาวิทยาลัยกําหนดทัวประเทศ)
2. กรณีทลงทะเบี
ี
ยนทางไปรษณีย์ ให้ซอธนาณั
ื
ตสิ งจ่
ั ายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง ตามจํานวนเงินทีนักศึกษา
ต้องชําระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการลงทะเบียนเรียน
3. ซองจดหมายติดแสตมป์ พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเองโดยระบุชอื นามสกุล ทีอยู่ บ้านเลขที หมูบ่ า้ น
ตําบล อําเภอ จังหวัด และรหัสไปรษณีย์ ให้ครบถ้วนถูกต้อง เพือความสะดวกในการจัดส่งใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน
หรือเอกสารต่าง ๆ ให้กบั นักศึกษาได้อย่างถูกต้อง และจัดส่งเอกสารถึง “ผูอ้ ํานวยการสํานักบริการทางวิชาการและ
ทดสอบประเมินผล ตู้ ปณ.1028 ปณฝ.รามคําแหง กทม. 10241”
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เอกสารทีนักศึกษาใหม่ได้รบั หลังการลงทะเบียนเรียน
1. บัตรประจําตัวนักศึกษาชัวคราว (ได้เฉพาะภาคแรกทีสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา)
2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนประจําภาคทีสมัคร
3. ตารางสอบรายบุคคล ก่อนการสอบไล่ ประมาณ 1 สัปดาห์
4. บัตรประจําตัวนักศึกษาแบบ MASTER CARD รับหลังเสร็จสินการสอบภาคแรก
ดูสถานทีรับบัตรประจําตัวนักศึกษา ภาค 1 / 2564 ทีหน้า 31 - 32

สถานภาพการเป็ นนักศึกษาและการหมดสถานภาพการเป็ นนักศึกษา

1. สถานภาพการเป็ นนักศึกษา
ผูส้ มัครทีมีวุฒกิ ารศึกษาถูกต้อง เมือสมัครขึนทะเบียนเป็ นนักศึกษาและลงทะเบียนเรียนแล้ว จะมีสถานภาพ
การเป็ นนักศึกษาได้ 8 ปี นับแต่ภาคแรกทีสมัครเข้าศึกษา
2. การหมดสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาจะหมดสถานภาพการเป็ นนักศึกษาเมือ
2.1 ศึกษาครบหลักสูตรและได้รบั ปริญญา
2.2 ศึกษาครบ 8 ปี
2.3 ไม่ลงทะเบียนรียนเป็ นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติตดิ ต่อกัน โดยขาดการชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
2.4 ลาออก
2.5 ตาย
3. การชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษา
นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนต่อเนืองกันทุกภาค หากไม่ลงทะเบียนเรียนในภาค 1 และ/หรือภาค 2
ต้องชําระค่ารักษาสถานภาพการเป็ นนักศึกษาจํานวนภาคการศึกษาละ 150.- บาท ดังนี
3.1 ชําระพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไป
3.2 ชําระในภาคทีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยส่งธนาณัตสิ งจ่
ั ายในนาม “มหาวิทยาลัยรามคําแหง” และส่งถึง
“หัวหน้าฝ่ ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคําแหง
กรุงเทพฯ 10240” กรณีทต้ี องการตรวจสอบฐานข้อมูลสถานภาพการเป็ นนักศึกษา โปรดติดต่อ 0-2310-8626

หลักเกณฑ์การบอกเลิ ก - บอกเพิ มกระบวนวิ ชา

นักศึกษาทีได้ลงทะเบียนเรียนแล้วจะบอกเลิกหรือบอกเพิม หรือเปลียนแปลงใด ๆ อีกไม่ได้ยกเว้นกรณี ต่อไปนี
1. กรณี นักศึกษาสมัครใหม่
1.1 นักศึกษาลงทะเบียนผิดแผนกําหนดการศึกษา
1.2 นักศึกษาลงทะเบียนซํากับวิชาทีเทียบโอนได้ นักศึกษาสามารถบอกเลิกกระบวนวิชาและสับเปลียนเป็ น
กระบวนวิชาอืนหรือบอกเลิกกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าหน่วยกิตได้
2. กรณี นักศึกษาเก่าลงทะเบียนซํา
2.1 นักศึกษายังไม่จบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาซําไว้ เนืองจากยังไม่ทราบผลสอบของภาคก่อน
ภายหลังทราบว่าสอบผ่าน สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาและขอคืนเงินค่าหน่วยกิตได้ ภายหลังทราบว่า
สอบผ่าน
2.2 นักศึกษาขอจบการศึกษา ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาซําไว้ เนืองจากยังไม่ทราบผลสอบของภาคก่อน
ภายหลังทราบว่าสอบผ่าน นักศึกษาสามารถบอกเลิกกระบวนวิชาและสับเปลียนเป็ นวิชาอืนหรือขอคืนเงิน
ค่าหน่วยกิตได้ (ขอรับคําร้องได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการฯ ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดได้ท ี www.regis.ru.ac.th
หรือถ่ายเอกสารจากระเบียบการและคูม่ อื สมัครฯ)
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3. กรณี นักศึกษาจบการศึกษา
นักศึกษาลงทะเบียนกระบวนวิชาซําไว้ เพราะยังไม่ทราบผลสอบของภาคก่อนภายหลังทราบว่าสอบผ่านครบ
ตามหลักสูตรชันปริญญาตรี นักศึกษาสามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานันและค่าบํารุงมหาวิทยาลัยได้
โดยนักศึกษาต้องนําหนังสือสําคัญรับรองปริญญาทีสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ ไปดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน
นับแต่วนั ทีสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ิ
กรณี ที 1 และ 2 นักศึกษาต้องดําเนิ นการให้เสร็จสิ นก่อนการสอบไล่ในภาคเรียนนันๆ อย่างน้ อย
2 สัปดาห์
หมายเหตุ นักศึกษาส่วนภูมภิ าค สามารถบอกเลิกกระบวนวิชาข้ามภาคการศึกษาได้ไม่เกิน 1 ภาคการศึกษา
สอบถามรายละเอียดเพิมเติม ติดต่อ 0-2310-8626

หลักฐานในการบอกเลิ ก – บอกเพิ มกระบวนวิ ชา

1. กรณี นักศึกษาสมัครใหม่ ดําเนินการดังนี
1.1 ขอแบบคําร้องทีสาขาวิทยบริการ ฯ ทุกแห่ง หรือถ่ายเอกสารจากระเบียบการและคูม่ อื สมัครฯ หรือดาวน์โหลดแบบคําร้องได้ท ี
www.regis.ru.ac.th กรอกข้อความพร้อมลงนามในคําร้องให้ถกู ต้องครบถ้วน (ในคู่มอื ลงทะเบียนเรียน หน้า 14 และ หน้า 15)
1.2 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (ม.ร.18) พร้อมสําเนา 1 ฉบับ (นักศึกษาถ่ายสําเนาเก็บไว้ 1 ฉบับ เพือใช้เป็ นหลักฐานในการเข้าสอบ)
1.3 ถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา รับรองสําเนาถูกต้องพร้อมลงนาม 1 ฉบับ
1.4 สําเนาหนังสือทีคณะแจ้งการลงทะเบียนเรียนผิดหลักสูตรหรือลงทะเบียนเรียนซํากับวิชาทีเทียบโอนได้ 1 ฉบับ
1.5 ซองจดหมายติดแสตมป์ 3.- บาท จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง พร้อมระบุทอยู
ี ่ให้ชดั เจน
2. กรณี นักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียนซําไว้ ดําเนินการดังนี
2.1 ขอแบบคําร้องทีสาขาวิทยบริการฯ ได้ทุกแห่งหรือถ่ายเอกสารจากคู่มอื การลงทะเบียนเรียนสําหรับนักศึกษาสมัครสอบ
ส่วนภูมภิ าคประจําแต่ละภาคการศึกษา หรือดาวน์โหลดแบบคําร้องได้ท ี www.regis.ru.ac.th กรอกข้อความพร้อมลงนาม
ในคําร้องให้ถูกต้องครบถ้วน (ในคูม่ อื ลงทะเบียนเรียน หน้า 14 และ หน้า 15)
2.2 ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (ม.ร.18) ของภาคทีลงซําไว้ พร้อมสําเนา 1 ฉบับ (นักศึกษาถ่ายสําเนาเก็บไว้ 1 ฉบับเพือใช้เป็ น
หลักฐานในการเข้าสอบ)
2.3 ถ่ายสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา รับรองสําเนาถูกต้องพร้อมลงนาม 1 ฉบับ
2.4 ถ่ายสําเนาใบเสร็จรับเงินภาคทีสอบผ่าน 1 ฉบับ
2.5 ซองจดหมายติดแสตมป์ 3.- บาท จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง พร้อมระบุทอยู
ี ่ให้ชดั เจน
***นักศึกษาทีประสงค์จะมอบอํานาจให้ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบต้องกรอกข้อความด้านหลังคําร้อง และ
ส่งสําเนาบัตรประชาชนทีลงนามรับรองสําเนาถูกต้องมาพร้อมกับหลักฐานทุกข้อ ใส่ซองจดหมายขนาดมาตราฐาน จ่าหน้าซองถึง
ห้วหน้ าหน่ วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล
ฝ่ ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ สวป.
อาคารสวป. ชัน 6 มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือ
ตู้ ปณ. 1028 ปณฝ. รามคําแหง กรุงเทพฯ 10241

การจัดสอบ

1. จัดสอบเฉพาะวันเสาร์และวันอาทิ ตย์ จํานวน 2 สัปดาห์ (4 วัน)
2. สอบวันละ 2 คาบเวลา คือ
2.1 คาบเวลาสอบปกติ
2.1.1 คาบเช้า 09.00 - 11.30 น.
2.1.2 คาบบ่าย 13.00 - 15.30 น.
2.2 คาบเวลาสอบซําซ้อน (ไม่ว่าจะสอบซําซ้อนกีกระบวนวิชา)
2.2.1 คาบเช้า 09.00 - 12.30 น.
2.2.2 คาบบ่าย 13.00 - 16.30 น.
3. สถานทีสอบส่วนภูมิภาค จะใช้โรงเรียน/สถานศึกษาทีอยูภ่ ายในจังหวัดนัน ๆ และสาขาวิทยบริการฯ เป็ นสถานทีสอบโดยชือย่อ
ของโรงเรียน/สถานศึกษาเป็ นภาษาอังกฤษ 2 ตัว อาคารสอบจะแทนด้วยตัวเลข 1 ตัว และตัวเลข 3 ตัวสําหรับแสดงหมายเลขห้องสอบ
4. ข้อสอบ จะมีทงข้
ั อสอบอัตนัยและข้อสอบปรนัย
4.1 ข้อสอบอัตนัย จะใช้สมุดคําตอบ
4.2 ข้อสอบปรนัย จะใช้กระดาษคําตอบปรนัย
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5. ตารางสอบและคําแนะนําพร้อมข้อปฏิ บตั ิ สาํ หรับนักศึกษาภูมิภาคในการสอบไล่
5.1 ตารางสอบรายบุคคล เป็ นเอกสารทีแสดงรายละเอียดเกียวกับข้อมูลกระบวนวิชาทีนักศึกษาเลือกลง ทะเบียนเรียน
พร้อมรายละเอียดอืน ๆ ทีเกียวข้องกับการเข้าสอบ ดังนี
5.1.1 ข้อมูลตารางสอบรายบุคคลของนักศึกษาส่วนภูมภิ าค จะเป็ นแบบฟอร์มพิมพ์ดว้ ยกระดาษพืนสีมว่ ง ด้านใน จะเป็ น
ข้อมูลเกียวกับกระบวนวิชาทีนักศึกษาลงทะเบียนไว้และรายละเอียดเกียวกับสถานทีสอบของศูนย์สอบนัน ๆ รวมทัง
รายละเอียดอืนๆ ทีจําเป็ นในการเข้าสอบ ส่วนด้านนอกจะเป็ น ชือ-นามสกุล รหัสประจําตัว และทีอยูน่ กั ศึกษา
ขันตอนการเตรียมตัวเข้าสอบ และแบบฟอร์มกรณีเปลียนแปลงทีอยู่ ดังนี
5.1.1.1 ชือ-นามสกุล รหัสประจําตัว
5.1.1.2 ชือศูนย์สอบและสถานทีสอบ
5.1.1.3 ชือวิชา
5.1.1.4 วันสอบ
5.1.1.5 เวลาสอบ
5.1.1.6 ห้องสอบ
5.1.1.7 จํานวนข้อสอบอัตนัยและข้อสอบปรนัย
5.1.1.8 แถวที - ทีนังสอบ
5.1.1.9 ห้องสอบซําซ้อน
5.1.1.10 เอกสารทีใช้ในการสอบ
5.1.1.11 ขันตอนการเตรียมตัวเข้าสอบ
5.1.1.12 แบบฟอร์มเปลียนแปลงทีอยู่

ตัวอย่างตารางสอบรายบุคคล หน้ า 1
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ตัวอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล หน้ า 2

5.2 ตารางสอบประจําศูนย์สอบ เป็ นเอกสารทีแสดงรายละเอียดห้องสอบของแต่ละกระบวนวิชาทีจัดสอบ
ในแต่ละคาบเวลาของศูนย์สอบ พร้อมทังแสดงช่วงรหัสประจําตัวของนักศึกษาทีจะต้องเข้าสอบในห้องสอบนัน ๆ
สําหรับวิธหี าสถานทีสอบจากตารางสอบรวม ให้นักศึกษาตรวจดูชว่ งรหัสประจําตัวของนักศึกษา ว่าจะต้อง
เข้าสอบในช่วงรหัสใด โดยไม่จาํ เป็ นต้องมีรหัสประจําตัวของนักศึกษาปรากฏให้เห็น
มหาวิทยาลัยจะจัดส่งตารางสอบของแต่ละศูนย์ไปติดประกาศไว้ทสถานศึ
ี
กษา ซึงใช้เป็ นสถานทีสอบประจํา
ศูนย์สอบนัน ๆ และทีสาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง
ตัวอย่าง ตารางสอบประจําศูนย์สอบ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง

หน้ า 1

ตารางสอบจําแนกตามห้องสอบ สําหรับติ ดหน้ าห้องสอบ
ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช สถานทีสอบ สาขาวิ ทยบริ การฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิชา ENG1001 สถานทีสอบ NT4416 สอบวันที 21/11/64 เวลา 13.00-15.30 น.

วิ ชา

ห้องสอบ

รหัสประจําตัว

แถว

ทีนัง

จํานวน

ENG1001
NT4416 640640751 6 -- 640640757 4
01
01 - 07
ENG1001
NT4416 640640758 2 -- 640640764 9
02
01 - 07
ENG1001
NT4416 640640765 7 -- 640640771 5
03
01 - 07
ENG1001
NT4416 640640772 3 -- 640640778 2
04
01 - 07
ENG1001
NT4416 640640779 0 -- 640640785 0
05
01 - 07
<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
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จากตัวอย่าง จะพบว่า ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช (NT) มีสถานทีสอบ คือ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช
(NT) ซึงกระบวนวิชา ENG1001 ได้จดั สอบทีโรงเรียนดังกล่าว ในวันที 21 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00-15.30 น.
จัดสอบทีอาคารเรียน NT4 ห้องสอบ 416

ตัวอย่าง เช่น ถ้านักศึกษาเป็ นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 640640784 0 ห้องสอบของนักศึกษาสําหรับกระบวนวิชา
ENG1001 คือ ห้อง NT4416 แถวที 5 เนืองจากรหัสประจําตัวของนักศึกษาอยู่ในระหว่างช่วงรหัสประจําตัว 640640779 0
- 640640785 0
5.3 คําแนะนําและข้อปฏิ บตั ิ สาํ หรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคในการสอบไล่ จะมีรายละเอียดต่าง ๆ ทีจําเป็ นสําหรับ
นักศึกษาในการเข้าสอบ คือ
5.3.1 วิธหี าหมายเลขแถวสอบจากตารางแถว - ทีนังสอบ
5.3.2 วิธหี าทีนังสอบ
5.3.3 วิธเี ซ็นชือเข้าสอบ
5.3.4 วิธเี ขียนและระบายกระดาษคําตอบปรนัย
5.3.5 ข้อปฏิบตั ใิ นการสอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค
5.3.6 รายละเอียดสถานทีสอบส่วนภูมภิ าค
5.3.7 อืนๆ
6. เอกสารทีนักศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ
6.1 บัตรประจําตัวนักศึกษาพร้อมกับบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการ
6.2 ใบเสร็จรับเงินของภาคการศึกษาทีสอบ หรือ ตารางสอบไล่รายบุคคล
ในกรณีทนัี กศึกษาไม่ได้นําใบเสร็จรับเงินและบัตรประจําตัวนักศึกษามาเข้าสอบ ให้ปฏิบตั ดิ งั นี
6.3.1 ในกรณีนกั ศึกษาไม่ได้นําใบเสร็จรับเงินมาเข้าสอบให้นกั ศึกษาติดต่อผูป้ ระสานงานการสอบ เพือตรวจสอบ
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา จากบัญชีรายชือนักศึกษาลงทะเบียนเรียนส่วนภูมภิ าค เมือตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษา
ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานัน ๆ จริง กรรมการฯ ผูป้ ระสานงานการสอบส่วนภูมภิ าคจะออกบันทึกรับรองการลงทะเบียนเรียน
เพือใช้ในการเข้าสอบทุกกระบวนวิชา
6.3.2 ในกรณีทไม่
ี ได้นําบัตรประจําตัวนักศึกษามาเข้าสอบ ให้ตดิ ต่อผูป้ ระสานงานการสอบโดยนักศึกษาจะต้อง
เขียนใบคําร้องขออนุ ญาตเข้าสอบ พร้อมกับแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนไปแสดงต่อหัวหน้าตึกสอบก่อนเข้าห้องสอบ
7. การย้ายศูนย์สอบ
นักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมภิ าค สามารถย้ายศูนย์สอบได้ตามศูนย์สอบทีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้ แต่ไม่สามารถย้ายไป
สถานทีสอบทีกรุงเทพฯ (ทังราม 1 และราม 2) ได้
ดังนัน เพือความสะดวกของนักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาย้ายศูนย์สอบได้ดงั นี
7.1 ย้ายศูนย์สอบพร้อมการลงทะเบียนเรียน
เมือมหาวิทยาลัยเปิ ดให้มกี ารลงทะเบียนเรียนประจําแต่ละภาคการศึกษา นักศึกษาสามารถแจ้งชือศูนย์สอบลงใน
ม.ร.34 (บัตรลงทะเบียนเรียน) ซึงชือศูนย์สอบทีระบุไว้นีอาจเหมือนหรือแตกต่างกันในแต่ละภาคการศึกษา ขึนอยูก่ บั ความ
ประสงค์ของนักศึกษาว่าจะเข้าสอบทีศูนย์สอบใด ดังนันในการลงทะเบียนเรียนทุกครังนักศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของ
ชือศูนย์สอบเพราะถ้าเขียนชือหรือรหัสศูนย์สอบผิดจะทําให้เอกสารการสอบไล่ทุกประเภทผิดไปด้วย กรณีตรวจสอบพบว่า
ศูนย์สอบไม่ถกู ต้องตามความต้องการ ให้เเจ้งแก้ไขศูนย์สอบขณะลงทะเบียนเรียนทันที
7.2 การย้ายศูนย์สอบหลังการลงทะเบียนเรียน ก่อนการสอบไล่
นักศึกษาทีประสงค์จะย้ายศูนย์สอบหลังจากลงทะเบียนเรียนไปแล้วนักศึกษาจะต้องส่งจดหมายแจ้งความประสงค์ขอ
ย้ายศูนย์สอบโดยด่วน ก่อนทีจะมีการจัดสอบ ไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน พร้อมทังแนบซองจดหมายและจ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมส่ง
สําเนาใบเสร็จรับเงินและคําร้อง ถึง “ฝ่ ายลงทะบียนเรียนและจัดสอบ” เพือดําเนินการย้ายศูนย์สอบให้นกั ศึกษา (ขอแบบคําร้อง
ทีสาขาวิทยบริการ ฯ ทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดแบบคําร้องได้ท ี www.regis.ru.ac.th หรือถ่ายเอกสารจากระเบียบการและคูม่ อื สมัครฯ)
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การย้ายศูนย์สอบในกรณีนีนักศึกษาจะต้องสอบทีนังเสริม เนืองจากมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดทําข้อมูลสําหรับ
สถานทีสอบแห่งใหม่ได้ทนั เนืองจากการจัดทําเอกสารการสอบไล่ทกุ ประเภท จะจัดตามข้อมูลชือศูนย์สอบทีนักศึกษาระบุไว้ใน
การลงทะเบียนเรียน
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการแจ้งผูท้ เกี
ี ยวข้อง เพือจัดทําเอกสารการสอบไล่ประเภทต่าง ๆ ซึงต้องจัดทําเพิมเติมใหม่
และจัดส่งตารางสอบไล่รายบุคคลใหม่ไปให้นกั ศึกษาทราบ กรณีทไม่
ี ได้รบั ตารางสอบไล่รายบุคคลฉบับใหม่นกั ศึกษาสามารถไป
ตรวจหาสถานทีสอบใหม่จากตารางสอบไล่รวมซึงติดประกาศทีศูนย์สอบใหม่ได้
ในกรณีทนัี กศึกษาแจ้งย้ายศูนย์สอบและมีการเปลียนแปลงทีอยูไ่ ปจากทีเคยแจ้งไว้ นักศึกษาจะต้องแจ้งขอ
แก้ไขข้อมูลทีอยูใ่ ห้ถกู ต้องด้วย มิฉะนันจะทําให้นกั ศึกษาไม่ได้รบั เอกสารจากมหาวิทยาลัย
สําหรับการย้ายศูนย์สอบในช่วงทีมีการสอบ อาจจะมีปัญหาในกรณีทศูี นย์สอบทีนักศึกษาย้ายไปเข้าสอบไม่มกี ารจัด
สอบกระบวนวิชาทีนักศึกษาประสงค์จะเข้าสอบอยู่ ทําให้ไม่มขี อ้ สอบของกระบวนวิชาดังกล่าวอยูท่ ศูี นย์สอบนัน ๆ ซึงจะทําให้
นักศึกษาไม่สามารถเข้าสอบกระบวนวิชาทีต้องการได้
ดังนัน ถ้าไม่มเี หตุจาํ เป็ นเร่งด่วนนักศึกษาควรจะเข้าสอบทีศูนย์สอบซึงได้ระบุไว้พร้อมการลงทะเบียนเรียน
ในเเต่ละภาคการศึกษา
8. การขอสอบซําซ้อนและการเข้าสอบซําซ้อนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค
สําหรับผูท้ เป็
ี นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงประเภทสมัครสอบส่วนภูมภิ าค นอกจากการเข้าสอบตาม
ปกติแล้วมหาวิทยาลัยยังเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาสอบซําซ้อนได้
8.1 คุณสมบัติ
8.1.1 เป็ นนักศึกษาส่วนภูมภิ าคทีคาดว่าจะจบการศึกษาในภาคนี โดยมีหน่วยกิตทีเหลือไม่เกินเกณฑ์ตาม
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 นี ในกรณีเกินเกณฑ์ดงั กล่าว ต้องเป็ นไป
ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ไม่นบั กระบวนวิชาทีเคยลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคก่อน และยังไม่ทราบผลสอบ)
8.1.2 กรณีใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่ วยกิตไว้ แต่ยงั ไม่ได้ชาํ ระเงินค่าเทียบโอนส่วนทีเหลือ ให้แนบหลักฐานทีคณะ
รับรองจํานวนหน่วยกิตทีเทียบโอนได้ไปด้วย มิฉะนันจะยกเลิกคําร้องขอสอบซําซ้อน
8.2 หลักเกณฑ์
8.2.1 เป็ นนักศึกษาทีขอจบการศึกษา (ลงทะเบียนเรียนได้สงู สุด ไม่เกินเกณฑ์ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 นี ในกรณีเกินเกณฑ์ดงั กล่าว ต้องเป็ นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
รามคําแหง) ในภาคนัน ๆ โดยต้องทําเครืองหมายขอจบการศึกษา (x) ในบัตรลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ด้วย
8.2.2 ขอสอบซําซ้อนได้สงู สุด 4 กระบวนวิชา ในวันและคาบเวลาสอบเดียวกัน
8.2.3 นักศึกษาทีขอสอบซําซ้อน ห้ามย้ายศูนย์สอบ
8.2.4 ในกรณีทนัี กศึกษาขอแจ้งสอบซําซ้อน โดยไม่อยูใ่ นเกณฑ์ทมีี สทิ ธิขอสอบซําซ้อนได้ มหาวิทยาลัยจะตัด
กระบวนวิชาทีซําซ้อนออกให้เหลือ 8 กระบวนวิชา (ไม่เกิน 22 หน่วยกิต) โดยไม่คนื เงินค่าหน่วยกิตของกระบวนวิชาทีตัดออก
8.2.5 การสอบซําซ้อน จะต้องไปเข้าห้องสอบซําซ้อนซึงจัดแยกต่างหากจากห้องสอบปกติ
8.2.6 กรณีนกั ศึกษาขอสอบซําซ้อนไว้แล้วและปรากฏว่าวิชาใดวิชาหนึงสอบผ่านแล้วทําให้วชิ าทีเหลือไม่ตอ้ ง
สอบซําซ้อน ให้นกั ศึกษาไปเข้าห้องสอบปกติตามตารางสอบไล่รายบุคคล
8.3 เวลาในการเข้าสอบซําซ้อน
มหาวิทยาลัยเพิมเวลาของการสอบซําซ้อนจากคาบเวลาสอบปกติอกี เพียง 1 ชัวโมง ไม่วา่ จะสอบกีกระบวนวิชาก็ตาม
คาบเช้า 09.00 - 12.30 น. คาบบ่าย 13.00 - 16.30 น.
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8.4 การเข้าสอบซําซ้อน
สําหรับนักศึกษาทีได้แจ้งขอจบการศึกษาและขอสอบซําซ้อนไว้นนั กระบวนวิชาทีขอสอบซําซ้อนจะแยก
สอบต่างหากจากกระบวนวิชาทีนักศึกษาสอบปกติ ดังนัน กระบวนวิชาทีนักศึกษาไม่ได้ขอสอบซําซ้อนนักศึกษาจะเข้า
สอบตามรายชือห้องสอบของนักศึกษาทีปรากฏในตารางสอบไล่รายบุคคลทีนักศึกษาได้รบั ส่วนกระบวนวิชาทีนักศึกษา
ขอสอบซําซ้อน นักศึกษาจะต้องไปเข้าสอบทีห้องสอบซึงกําหนดไว้ให้เป็ นห้องสอบซําซ้อน โดยมหาวิทยาลัยจะติด
ประกาศแจ้งหมายเลขห้องสอบซําซ้อนของศูนย์สอบทีมีการสอบซําซ้อนให้นกั ศึกษาทราบ และนักศึกษาต้องไปตรวจ
หาทีนังสอบจากบัญชีตดิ หน้าห้องสอบและเข้าสอบให้ตรงตามทีนังทีกําหนดเพราะนักศึกษาทีแจ้งขอสอบซําซ้อนแต่ละ
คาบอาจเข้าสอบซําซ้อนกระบวนวิชาทีไม่เหมือนกัน ถ้านักศึกษานังสอบผิดทีก็อาจทําให้ได้รบั ข้อสอบไม่ถูกต้อง
ตัวอย่าง
11 : ร้อยเอ็ด

ลําดับ
1
2
3
4

รหัสประจําตัว
640141207 0
640141225 2
640240072 8
640640750 5

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
ภาค 1 ปี การศึกษา 2564
สอบวันที 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 คาบ A
บัญชีประกาศทีนังสอบนักศึกษาสอบซําซ้อน
ชือ-สกุล
วิชาที 1
วิชาที 2
วิชาที 3
ชอบ รักเรียน
ENG1002 LAW2106
มัน ขยันยิง
MTH1104 LAW3111
คง เก่งจริง
ENG1002 LAW4101
ธรรม รักราม
MGT2409 MTH1104

หน้า 1

แถว/ทีนัง
1/3
1/1
1/2
1/4

กําหนดเวลาสอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค
ในการสอบของนักศึกษาส่วนภูมภิ าค มหาวิทยาลัยได้กาํ หนดให้สอบเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ตลอดสอง
สัปดาห์ โดยแบ่งการสอบออกเป็ น 4 วัน วันละ 2 คาบเวลา ดังนี
วันเสาร์ (1)

เช้า (1A)
(09.00-11.30)

บ่าย (1B)
(13.00-15.30)

วันอาทิตย์ (2)

เช้า (2A)
(09.00-11.30)

บ่าย (2B)
(13.00-15.30)

วันเสาร์ (1)

เช้า (1A)
(09.00-11.30)

บ่าย (1B)
(13.00-15.30)

วันอาทิตย์ (2)

เช้า (2A)
(09.00-11.30)

บ่าย (2B)
(13.00-15.30)

สัปดาห์แรก

สัปดาห์ทสอง
ี

* กําหนดวันสอบไล่แต่ละภาคการศึกษา ตรวจสอบได้จากปฏิ ทินการศึกษาส่วนภูมิภาค *
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การรักษาสถานภาพนักศึกษา

นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนในภาค 1 และหรือภาค 2 ต่อเนืองกันทุกภาคจนกว่าจะจบการศึกษา (ยกเว้น ภาคฤดูรอ้ น
จะลงทะเบียนเรียนหรือไม่กไ็ ด้) หากไม่ลงทะเบียนเรียนในภาค 1 และหรือภาค 2 จะต้องชําระเงินเป็ นค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา
ภาคละ 150.- บาท นักศึกษาจะขาดการลงทะเบียนเรียนต่อเนืองกันได้ 2 ภาคการศึกษา (ไม่นบั ภาคฤดูรอ้ น) โดยจะเลือก
ดําเนินการได้ ดังนี
1. ไม่ตอ้ งดําเนินการใด ๆ ในระหว่างทีขาดสถานภาพนักศึกษา 1-2 ภาคการศึกษา แต่นกั ศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน
ในภาคถัดไปพร้อมกับชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาตามจํานวนภาคทีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยให้ชาํ ระพร้อมกับ
ค่าธรรมเนียมอืน ๆ ในบัตรลงทะเบียนเรียนทางไปรษณียส์ าํ หรับผูส้ มัครสอบส่วนภูมภิ าค (ม.ร.34) หรือ
2. ชําระเฉพาะค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็ นรายภาค เมือนักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียนภาคหนึงภาคใด
(ยกเว้นภาคฤดูรอ้ น) จะชําระได้เป็ นรายภาคแต่ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษา โดยให้ชาํ ระทีสาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่งหรือชําระ
ทางไปรษณียธ์ นาณัติ สังจ่ายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง จ่าหน้าซองถึง “หัวหน้าฝ่ ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ”
อาคาร สวป. ชัน 6 มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 พร้อมทังแนบซองเปล่าติดแสตมป์
จ่าหน้าถึงตนเอง 1 ฉบับไปด้วย เพือส่งใบเสร็จรับเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาคืนให้นกั ศึกษา
*** หากนักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า 2 ภาคการศึกษา โดยทีไม่ได้ดาํ เนินการตามข้อ 1 หรือ 2 จะหมดสถานภาพ
การเป็ นนักศึกษาไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อได้ หากมีหน่วยกิตสะสมจะต้องสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่
โดยใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิตจาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง และชําระเงินค่าเทียบโอนเป็ นรายหน่วยกิต ๆ ละ 50.- บาท
กรณีทต้ี องการตรวจสอบข้อมูลสถานภาพนักศึกษาโปรดโทร. 0-2310-8626

การขอจบและเสนอชือเพือขอรับปริ ญญา

นักศึกษาทีคาดว่าจะจบในภาคการศึกษาใดก็ตาม นักศึกษาจะต้องกาเครืองหมาย x ลงในช่อง [ ] หน้าข้อความ
ขอจบการศึกษาในภาคนี ในบัตรลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ภาคสุดท้าย
ถ้านักศึกษาไม่กาเครืองหมายดังกล่าว แต่สามารถจบการศึกษาได้จริง โดยสอบผ่านครบทุกวิชาแล้ว จะต้องชําระเงินค่า
ธรรมเนียมการแจ้งจบล่าช้า ภาคละ 150.- บาท
เมือนักศึกษาตรวจสอบครบหลักสูตรแล้วให้แจ้งคณะทีสังกัด เพือเสนอชือให้สภามหาวิทยาลัยอนุมตั เิ ป็ น ผูส้ าํ เร็จการศึกษา
ต่อไป หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ริ ายชือแล้วให้ผสู้ าํ เร็จการศึกษายืนแบบคําขอหนังสือสําคัญ และขึนทะเบียนปริญญา
และคําร้องขอใบรับรองผลการศึกษาของบัณฑิต ดังเอกสารคําร้องทีแนบมาในระเบียบการฯ แล้วดําเนินการตามขันตอน
ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง เรือง ”การขอจบการศึกษา ของนักศึกษาส่วนภูมภิ าค”
กรณีทผูี ส้ าํ เร็จการศึกษาไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้ ให้ตดิ ต่อเพือขอรับปริญญาบัตรได้ท ี
อาคาร สวป. หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒบิ ตั ร ม.ร. ชัน 1 ช่อง 6 หลังพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร 15 วันทําการ
โดยแสดงหลักฐาน ดังนี
1. หนังสือมอบอํานาจ สามารถดาวน์โหลดได้ที www.regis.ru.ac.th
2. สําเนาบัตรประชาชนของผูม้ อบอํานาจและผูร้ บั มอบอํานาจ
3. ใบเสร็จค่าธรรมเนียมขึนทะเบียนบัณฑิตจํานวน 1,000.- บาท หรือสําเนาวุฒกิ ารศึกษา เช่น ทรานสคริปต์ ใบรับรองสภาฯ
หมายเหตุ 1. ก่อนดําเนินการแจ้งจบทีสาขาวิทยบริการฯ ให้นกั ศึกษากรอกข้อมูลเพือขึนทะเบียนบัณฑิตขอสําเร็จการศึกษา
ได้ทเว็
ี บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th ที Link นักศึกษาขึนทะเบียนขอสําเร็จการศึกษา
2. เมือบัณฑิตได้งานทําหรือได้งานใหม่ ให้บณ
ั ฑิตเข้าตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลการมีงานทําของตนเอง
ทีเว็บไซต์ www.ru.ac.th ทีระบบฐานข้อมูลการหางานทําของบัณฑิต ซึงมหาวิทยาลัยต้องรายงานและเชือมต่อ
ข้อมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและผูป้ ระกอบการทีต้องการตําแหน่งทีตรงกับคุณวุฒขิ อง
ผูส้ าํ เร็จ การศึกษาทีเว็บไซต์ www.job.mua.go.th
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การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชันปริ ญญาตรี

เพือเปิ ดโอกาสให้นกั ศึกษาสามารถปรับเปลียนวิธกี ารเรียนการสอน ให้เข้ากับสภาพความจําเป็ นและความต้องการของ
นักศึกษาแต่ละคน โดยการโอนย้ายจากส่วนภูมภิ าคมาเรียนทีส่วนกลาง หรือจากส่วนกลางไปเรียนทีส่วนภูมภิ าคได้
มหาวิทยาลัยจึงกําหนดวิธกี ารโอนย้ายระบบการเรียนการสอนของนักศึกษา ดังต่อไปนี

หลักเกณฑ์การโอนย้ายฯ

1. เป็ นผูท้ มีี สถานภาพการเป็ นนักศึกษาไม่นอ้ ยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และปั จจุบนั ยังมีสถานภาพการเป็ นนักศึกษาอยู่
2. นักศึกษาจากส่วนกลาง ทีจะโอนย้ายฯ ไปส่วนภูมภิ าค ต้องเป็ นผูท้ ศึี กษาอยู่ใน 4 สาขาวิชาคือ สาขาวิชานิตศิ าสตร์
สาขาวิชาการจัดการ กลุม่ วิชาเอกบริหารรัฐกิจ และสาขาวิชาสือสารมวลชน ในกรณีทไม่
ี ได้ศกึ ษาในสาขาวิชาดังกล่าวแต่ประสงค์
จะโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมภิ าค ให้ดาํ เนินการย้ายคณะหรือเปลียนสาขาวิชาทีศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ
(One Stop Services) อาคาร KLB ชัน 1 ให้ถกู ต้องก่อน กรณีทย้ี ายคณะหรือเปลียนสาขาวิชาให้เป็ นตามข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ข้อ 18.2 ความว่า “นักศึกษาทีประสงค์จะย้ายคณะ
หรือ เปลียนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ”
สําหรับนักศึกษาส่วนภูมภิ าคสามารถโอนย้ายฯ เข้าศึกษาทีส่วนกลางได้ทกุ สาขาวิชา หากจะย้ายคณะหรือเปลียนสาขาวิชา
ให้ดาํ เนินการโดยใช้รหัสประจําตัวใหม่ภายหลังการโอนย้ายแล้ว
3. เฉพาะนักศึกษาทีใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิตไว้ จะต้องชําระเงินค่าเทียบโอนส่วนทีเหลือและหรือค่าธรรมเนียมเทียบโอน
ล่าช้าให้ครบถ้วนตามอัตราทีมหาวิทยาลัยกําหนดก่อน สําหรับการโอนย้ายฯ จากส่วนกลางไปส่วนภูมภิ าค
4. นักศึกษาทีดําเนินการโอนย้ายฯ แล้ว ให้เริมศึกษาของแต่ละระบบการเรียนการสอน ตังแต่ภาค 1 ปี การศึกษานัน
เป็ นต้นไป
5. ให้ดาํ เนินการโอนย้ายฯ ได้เพียงครังเดียว หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับระบบเดิมต้องลาออกแล้วสมัครใหม่ โดยนํ า
หน่วยกิตสะสมมาเทียบโอนได้ ในอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50.- บาท

ขันตอนการโอนย้ายฯ

1. นํ าใบตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade) และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย หากขาดสถานภาพ
นักศึกษา 1-2 ภาคการศึกษา ให้ไปชําระเงินค่ารักษาสถานภาพฯ ทีกองคลัง อาคารสํานักงานอธิการบดี ชัน 1 แล้วไปติดต่อ
ทีฝ่ ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชัน 6 เพือตรวจสอบคุณสมบัตแิ ละข้อมูลต่าง ๆ ในเบืองต้น
2. ชําระเงินจํานวน 600.- บาท โดยเป็ นค่าธรรมเนียมการโอนย้าย 500.- บาท และค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษา 100.- บาท
ทีกองคลังอาคารสํานักงานอธิการบดี ชัน 1 แล้วไปดําเนินการด้านฐานข้อมูลของแต่ละระบบทีฝ่ ายทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา
อาคาร สวป. ชัน 2
3. ดําเนินการภายในระยะเวลาทีมหาวิทยาลัยกําหนด กําหนดให้โอนย้ายฯ ปี ละ 1 ครัง นักศึกษา สามารถสอบถาม
รายละเอียดที อาคาร สวป. ชัน 6 โทร. 0-2310-8626

ขันตอนการลงทะเบียนเรียน

1. ลงทะเบียนเรียน โดยใช้รหัสประจําตัวใหม่ ตามบัตรประจําตัวนักศึกษา
2. ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาทีเปิ ดสอนตามวันและเวลาทีมหาวิทยาลัยกําหนดของแต่ละระบบการเรียนการสอน
3. ชําระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียนตามอัตราของแต่ละระบบการเรียนการสอน
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การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชันปริ ญญาตรี
การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนในทีนี หมายถึง การทีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงจากส่วนกลางขอโอนย้ายมา
เป็ นนักศึกษาส่วนภูมภิ าค หรือนักศึกษาส่วนภูมภิ าคขอโอนย้ายไปเป็ นนักศึกษาส่วนกลาง คําว่า “นักศึกษาส่วนกลาง” และ
“นักศึกษาส่วนภูมภิ าค” มหาวิทยาลัยกําหนด ดังนี

นักศึกษาส่วนกลาง

นักศึกษาส่วนภูมิภาค

1. สมัครทีมหาวิทยาลัยหรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือ
ทาง Internet
2. คณะทีสมัครเข้าศึกษา มี 9 คณะ นักศึกษาสามารถ
เลือกเรียนตามความสนใจ ภายในหลักสูตรทีกําหนดไว้
3. รหัสประจําตัวนักศึกษาหลักที 5 ขึนอยู่กบั ลําดับการสมัคร
4. การลงทะเบียนเรียน ทางไปรษณีย์ ทาง Internet หรือ
ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองที ม.ร.
5. การจัดการเรียนการสอนมีการจัดห้องเรียนให้นกั ศึกษา
เข้าฟั งการบรรยายทุกกระบวนวิชา โดยวิชาชันปี ท ี 1
จัดการเรียนการสอนทีรามฯ 2 วิชาปี ท ี 2-4 จัดการเรียน
การสอนทีรามฯ 1
6. จํานวนวันเวลาสอบมากน้อยขึนอยูก่ บั จํานวนนักศึกษาที
ลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคเรียน
7. สถานทีสอบ คือ รามฯ 1 และ รามฯ 2 นักศึกษาจะสอบ
ทีรามฯ 1 หรือ รามฯ 2 ขึนอยูก่ บั มหาวิทยาลัยกําหนด
8. อัตราค่าธรรมเนียม
- ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ
25.-บาท
- ค่าบํารุงการศึกษา ภาคปกติ
800.-บาท
- ค่าบํารุงการศึกษา ภาคฤดูรอ้ น
500.-บาท
- ค่ารักษาสถานภาพ ภาคละ
300.-บาท

1. สมัครทีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ซึงปัจจุบนั มี
23 แห่ง ทางไปรษณีย์ และทาง INTERNET
2. คณะทีเปิ ดสอนมี 4 คณะ 4 สาขาวิชา มหาวิทยาลัยเป็ น
ผูก้ าํ หนดกระบวนวิชาให้เรียนตลอดหลักสูตร
3. รหัสประจําตัวนักศึกษาหลักที 5 กําหนดให้เป็ นเลข 4
4. การลงทะเบียนเรียน ทางไปรษณีย์ ทาง INTERNET
หรือลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองทีสาขาวิทยบริการฯ
5. การจัดการเรียนการสอนโดยการบรรยายผ่านทาง
ดาวเทียมไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติใน
วันจันทร์ - วันศุกร์ และมีอาจารย์ผสู้ อนเดินทางไป
บรรยายสรุปในวันเสาร์ - อาทิตย์
6. จํานวนวันสอบมีภาคละ 4 วัน จัดสอบเฉพาะ
วันเสาร์ - อาทิตย์ สถานทีสอบ คือ จังหวัดต่าง ๆ ที
มหาวิทยาลัยกําหนดให้เป็ นศูนย์สอบ ปั จจุบนั มี 41
จังหวัด นักศึกษาจะสอบทีจังหวัดใดก็ได้โดยระบุสถานที
สอบตาม CODE ทีกําหนดลงในบัตรลงทะเบียนเรียน
และสามารถย้ายศูนย์สอบได้ตามความจําเป็ นทุกภาค
7. อัตราค่าธรรมเนียม
- ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ
50.-บาท
(สอบซ่อมหน่วยกิตละ)
25.-บาท
- ค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวิชาละ 60.-บาท
- ค่าบํารุงการศึกษา ภาคปกติ
600.-บาท
- ค่าบํารุงการศึกษา ภาคฤดูรอ้ น
400.-บาท
- ค่ารักษาสถานภาพ ภาคละ
150.-บาท
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การบริ การข้อมูลสารสนเทศ
การบริ การสารสนเทศ บริการให้ขอ้ มูลต่าง ๆ เกียวกับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังนี
1. ปฏิทนิ รับสมัครนักศึกษาใหม่ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
2. ปฏิทนิ การศึกษาประจําภาค 1, 2 และภาคฤดูรอ้ น ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
3. แผ่นพับเกียวกับคณะและสาขาวิชาทีน่าสนใจ, สาขาวิชาใหม่ทน่ี าสนใจ สายงานประกอบวิชาชีพ ทุกคณะ
การขอทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
4. แผ่นพับเกียวกับค่าใช้จา่ ยนักศึกษาใหม่ ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
5. แผ่นพับการสมัครเข้าศึกษาเป็ นรายกระบวนวิชา เพือเตรียมศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (Pre-Degree)
ส่วนกลางและส่วนภูมภิ าค
6. หนังสือระเบียบการสมัครเข้าเป็ นนักศึกษา และแผนกําหนดการศึกษาชันปริญญาตรีสว่ นกลางและสมัครสอบ
ส่วนภูมภิ าค

ต้องการเอกสารข้อมูลดังกล่าว จดหมายขอตามทีอยู่ขา้ งล่างนี
เรียน
ผูอ้ าํ นวยการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
อาคาร สวป. ชัน 5 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม. 10240
(หน่วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์)
ดําเนินการโดย หน่วยแนะแนวและประชาสัมพันธ์ ฝ่ ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
โทร. 0-2310-8612, 0-2310-8614
บริการให้คาํ ปรึกษาด้วยตนเอง อาคาร สวป. ชัน 4 มหาวิทยาลัยรามคําแหง จดหมายสอบถาม
และโทรศัพท์หมายเลข 0-2310-8614, บริการตอบไขข้อข้องใจให้กบั นักศึกษาผ่านทาง www.ru.ac.th
“มีคาํ ถาม มีคาํ ตอบ” ไขข้อข้องใจ สวป.
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ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค

สาขาวิ ทยบริ การ
1 ปราจีนบุรี
2 อุทยั ธานี
3 นครศรีธรรมราช
4 อํานาจเจริญ
5 แพร่
6 นครพนม
7 สุโขทัย
8 ขอนแก่น
9 ศรีสะเกษ
10 ตรัง
11 ลพบุร ี
12 นครราชสีมา
13 หนองบัวลําภู
14 ชัยภูมิ
15 เพชรบูรณ์
16 บุรรี มั ย์
17 เชียงราย
18 กาญจนบุร ี
19 เชียงใหม่
20 สุรนิ ทร์
21 อุดรธานี
22 พังงา
23 สงขลา
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สถานทีสอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
01 เชียงใหม่
22 ปราจีนบุรี
02 เชียงราย
23 อุทยั ธานี
03 แพร่
24 อํานาจเจริญ
04 พิษณุโลก
25 ชุมพร
05 นครสวรรค์
26 สุโขทัย
06 อุดรธานี
27 ศรีสะเกษ
07 นครพนม
28 ลพบุร ี
08 ขอนแก่น
29 หนองบัวลําภู
09 สุรนิ ทร์
30 นครปฐม
10 นครราชสีมา 31 ทุง่ สง
11 ร้อยเอ็ด
32 ชัยภูมิ
12 อุบลราชธานี 33 สกลนคร
13 สุพรรณบุรี
34 บุรรี มั ย์
14 ราชบุรี
35 สระแก้ว
15 จันทบุร ี
36 กาญจนบุร ี
16 ประจวบคีรขี นั ธ์ 37 น่าน
17 สุราษฎร์ธานี 38 อุตรดิตถ์
18 นครศรีธรรมราช 39 พังงา
19 ตรัง
40 เลย
20 สงขลา
41 หาดใหญ่
หน่วยรับสมัคร (รับสมัครส่วนภูมภิ าค) สวป.
21 เพชรบูรณ์
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สถานทีสอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
CODE

ชือศูนย์

สถานทีสอบ (ร.ร.)

สถานทีตัง
98/12 ม.2 ถ.โพธาราม
ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300
โทร. (053) 226330
Fax. (053) 226329

สถานทีใกล้เคียง

รถประจําทางทีผ่าน

วัดเจ็ดยอด
(วัดโพธารามมหาวิหาร)

รถโดยสารรับจ้างสีแดง

วัดกลางเมือง
สถานีตาํ รวจภูธร
อําเภอเมือง

รถโดยสารสองแถว
รถสามล้อเครือง
รถสามล้อถีบ

01

เชียงใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยี
พาณิชยการลานนา
เชียงใหม่
(LC)

02

เชียงราย

ร.ร.ดํารงราษฏร์สงเคราะห์ 554 ม.2 ถ.อุตรดิต อ.เมือง
(DS)
จ.เชียงราย 57000
โทร. (053) 711450,711470
Fax. (053) 711471

03

แพร่

สาขาวิทยบริการฯ
(FKB)

สาธารณประโยชน์เด่นยวง
สํานักงานเทศบาล
ต.ป่ าแมต อ.เมือง อ.แพร่ 54000 ตําบลป่ าเเมต
โทร. (054) 520580, 0-23108000 ต่อ 70600, 7060

04

พิษณุโลก

ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
ภาคเหนือ
(PR)

289 ม.5 ต.หัวรอ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
โทร. (055) 322685
Fax. (055) 214750

โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก รถเมล์สายหยองตมติดกับสนามกีฬากลาง
พิษณุโลก, สายวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก
-พิษณุโลก,รถประจําทาง
สายพิษณุโลก-เต็งหนาม

05

นครสวรรค์

ร.ร.นครสวรรค์
(NW)

173 ถ.มาตุลี ต.ปากนําโพ
อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
โทร. (056) 226014, 211151
Fax. (056) 222711

เทศบาลเมืองนครสวรรค์
สถานีดบั เพลิง
ร.ร.ขุนวิวรณ์สขุ วิทยา
เขากบ

06

อุดรธานี

วิทยาลัยอาชีวศึกษา
อุดรธานี
(ED)

8 ถ.โพธิศรี ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. (042) 246690
Fax. (042) 243236

โรงเรียนสตรีราชินูทศิ
รถรับจ้าง
โรงเรียนอนุ บาลอุดรธานี
โรงเรียนอุดรพิทยานุกุล

07

นครพนม

ร.ร.นาแกสามัคคีวทิ ยา
(NS)

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

โรงพยาบาลนาแก
ทีว่าการอําเภอนาแก
สถานีตาํ รวจภูธร
อ.นาแก

08

ขอนแก่น

สาขาวิทยบริการฯ
จ.ขอนเเก่น
(RK)

189 หมู่ 16 กม.19 (ถ.เเจ้งสนิท) ใกล้ปัมนํามันสุคนธมาน
บ้านโนนทอง ต.หินตัง
อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110
โทร. (043) 274250-4
(043) 306106-7

รถโดยสารบ้านไผ่ บรบือ
สองแถวบ้านไผ่ หินตัง รถโดยสาร
บ้านไผ่-ขอนแก่น

09

สุรนิ ทร์

สาขาวิทยบริการฯ
จ.สุรนิ ทร์
(RN)

ม.2 บ.ส้มป่ อย ต.ท่าสว่าง
อ.เมือง จ.สุรนิ ทร์ 32000
โทร. (044) 558918
Fax. (044) 558924

สนามยิงปื น
พระยาสุรนิ ทร์

รถประจําทาง

10

นครราชสีมา ร.ร.สุขานารี
(SN)

547 ถ.โพธิกลาง ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. (044) 242-365
Fax. (044) 053-769

สนง.สาธารณสุขเทศบาล
สนง.เทศบาล
นครราชสีมา
อนุ เสาวรียท์ า้ วสุรนารี

รถประจําทางสาย 1
สามแยกปั ก-วิทยาลัย
ราชมงคล
รถประจําทางสาย
มทส -วิทยาลัยราช
มงคล, สาย 3 บ้าน
มะขามเฒ่า-หัวทะเล

รถโดยสารประจําทาง

รถโดยสารประจําทาง
สายตราด-เขาขาด
สายตราด-ดาวดึงส์
รถเมล์สายรอบเมือง

รถสหมิตร สกล-นาแก
มุกดาหาร
รถบัสธาตุพนม-สกล
อุดรธานี
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CODE

ชือศูนย์

11

ร้อยเอ็ด

12

สถานทีสอบ (ร.ร.)
ร.ร.เตรียมอุดมศึกษา
พัฒนการร้อยเอ็ด
(PC)

สถานทีตัง

สถานทีใกล้เคียง

รถประจําทางทีผ่าน

ต.หนองแวง อ.เมือง
จ.ร้อยเอ็ด 45000
โทร. (043) 513900
(043) 515204

สถานีสบู นํ าด้วยไฟฟ้ า
รถประจําทาง
ร้อยเอ็ด
ค่ายสมเด็จพระพุทธยอด
ฟ้ าจุฬาโลก

อุบลราชธานี ร.ร.เบ็ญจะมะมหาราช
(BJ)

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

สํานักงานโยธา
สํานักงานการประปา
จ.อุบลราชธานี
ห้างสรรพสินค้าเซนทรัล

รถเมล์สาย 6
รถสองแถวสาย 8
รถสามล้อถีบ

13

สุพรรณบุรี

ร.ร.กรรณสูตศึกษาลัย
(KS)

ถ.มาลัยแมน ต.รัวใหญ่
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72140
โทร. (035) 511125
Fax. (035) 524054

วัดป่ าเลไลย์
สํานักงานการประถมศึกษาสุพรรณบุร-ี
นครปฐม

รถประจําทางสาย
สุพรรณบุร-ี กาญจนบุรี

14

ราชบุร ี

ร.ร.ราชโบริกานุเคราะห์ 421 ถ.ยุตธิ รรม ต.หน้าเมือง
(RB)
อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
โทร. (032) 337039
Fax. (032) 321739, 315669

สนามกีฬากลาง
จ.ราชบุร ี
ศาล จ.ราชบุรี
ศาลากลาง จ.ราชบุร ี

รถเมล์สองแถวสาย
ศาลากลางตราด
เขาวังตลาด

15

จันทบุรี

ร.ร.ศรียานุ สรณ์
(SS)

1 ถ.ศรียานุ สรณ์ อ.เมือง
จ.จันทบุรี 22000
โทร. (039) 311225, 350225
Fax. (039) 322122

ร.ร.เบญจมราชูทศิ
ทีทําการประปา
จ.จันทบุรี

รถรับจ้าง

16

ประจวบคีรขี นั ธ์ ร.ร.ประจวบวิทยาลัย

250 ถ.สละชีพ อ.เมือง
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ 77000
โทร. (032) 611103, 602164
Fax. (032) 602164

เกาะหลัก
กรุงเทพ-บางสะพาน
วิทยาลัยเทคนิคประจวบ กรุงเทพ-ทับสะแก
โรงพยาบาลประจวบฯ
กรุงเทพ-ประจวบฯ

17

สุราษฎร์ธานี ร.ร. เมืองสุราษฎร์ธานี 233 ม.4 ถ.อําเภอ ต.มะขามเตีย
(SR)
อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
(ภาค 1,2,ฤดูรอ้ น)
จ. สุราษฎร์ธานี 84000
โทร.(077) 273959
Fax. (077) 203453

(PW)

ร.ร.สุราษฎร์พทิ ยา
(SR)
(ซ่อม ภาค 1,2)

ถ.ตลาดใหม่ อ.เมือง
จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. (077) 272104
Fax. (077) 286727

ร.ร.สัมพันธศึกษา
รถตุ๊กตุ๊ก
ร.ร.อนุ บาลสุราษฎร์ธานี รถเเท๊กซี
ร้านอาหารกําปัน
ร้านอาหารเม้าส์ทเู ม้าส์
สนง.พืนทีการศึกษาฯ 11
องค์การโทรศัพท์
ทีทําการไปรษณีย์
สุราษฎร์ธานี
วัดธรรมบูชา

สุราษฎร์ธานี-พุนพิน
สุราษฎร์ธานี-กทม.
นครศรีฯ-สงขลา
สุราษฎร์ธานี-นครศรีฯ

18

นครศรีธรรมราช

สาขาวิทยบริการฯ
จ.นครศรีธรรมราช
(NT)

ถ.นครศรีฯ - ทุ่งสง ต.ท้ายสําเภา อบต.ท้ายสําเภา
อ.พระพรหม จ.นครศรีฯ 80000
โทร. (075) 378660-1
(075) 466147-8
(02) 310-8000 ต่อ
70500,70501

รถประจําทางสาย
นครศรีฯ-ทุ่งสง
นครศรีฯ-ม.ราม
นครศรีฯ-พัทลุง

19

ตรัง

สาขาวิทยบริการฯ
จ.ตรัง
(TG)

ถ.ตรัง - ปะเหลียน ต.นาบิน
อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. (075) 501164-5
Fax. (075) 501164

ตรงข้ามกับโรงเรียน
วิเชียรมาตุ 3

รถประจําทาง

20

สงขลา

ร.ร.วรนารีเฉลิม
(VC)

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

โรงแรมพาวิลเลียม
สงขลาธานี
ศาลากลางจังหวัดสงขลา
วัดสระเกษ

รถเมล์โพธิทอง
สงขลา-หาดใหญ่
รถตูป้ ระจําทาง
สงขลา-หาดใหญ่
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รถประจําทางทีผ่าน

21

เพชรบูรณ์

สาขาวิทยบริการฯ
จ.เพชรบูรณ์
(NSB)

เลขที 6 ถ.เลียงเมือง ต.หล่มสัก อบต.ฝายนาแซง
อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ 67110
โทร. (056) 718333-4
0-2310-8000 ต่อ 7150-5
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7153

รถมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง
รถโดยสารประจําทาง
รถโดยสารขนาดเล็ก

22

ปราจีนบุรี

สาขาวิทยบริการฯ
จ.ปราจีนบุรี
(PB)

บ้านแหลมหิน ต.ไม้เด็ด อ.เมือง
จ.ปราจีนบุรี 25000
โทร. (037) 405658

ศาลากลางจังหวัด
ปราจีนบุร ี
สํานักงานทีดินจังหวัด
(ศูนย์ราชการแห่งใหม่)

รถประจําทางสาย 2
มอเตอร์ไซค์รบั จ้าง

ศูนย์รถฟอร์ดอุทยั ธานี

รถประจําทางสาย
อุทยั ธานี-นครสวรรค์
รถประจําทางสาย
อุทนั ธานี-กรุงเทพฯ

0-2310-8000 ต่อ 70020,7021

Fax.02-3108732
23

อุทยั ธานี

สาขาวิทยบริการฯ
จ.อุทยั ธานี
(UT)

ถ.333 บ้านบางกุง้ ต.สะแกกรัง
อ.เมือง จ.อุทยั ธานี 61000

โทร. 0-2310-8000 ต่อ 7038,7030-4

(056) 980657-9
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7039

24

อํานาจเจริญ

สาขาวิทยาบริการฯ
จ.อํานาจเจริญ
(AM)

125 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ไก่ดาํ
อ.เมือง จ.อํานาจเจริญ 37000
โทร.0-2310-8000 ต่อ 7040-1
(045) 523515-6)
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7042

โรงเรียนบ่อบุโปโล

สายสหมิตร
อุบลฯ - อ.เขมราฐ
สายเลิงนกทา-อุบลฯ
รถเมล์สายสีขาว
สาย 1

25

ชุมพร

ร.ร.สอาดเผดิมวิทยา
(SD)

196 ถ.พิศษิ ฐ์พยาบาล อ.เมือง
จ.ชุมพร 86000
โทร. (077) 511014
Fax. (045) 511995

โรงพยาบาลชุมพร
ห้องสมุดประชาชน

รถเมล์สายรอบเมือง
รถมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง

26

สุโขทัย

สาขาวิทยบริการฯ
จ.สุโขทัย
(SU)

ต.เมืองเก่า อ.เมือง
กองกํากับการ 6 กอง
จ.สุโขทัย 64210
บังคับการฝึกพิเศษ
โทร. (055) 615346 ต่อ 615348 อบต.เมืองเก่า
Fax. 0-2310-8000 ต่อ 7092-3

รถประจําทางสาย
สุโขทัย-บ้านด่าน
ลานหอย
รถตาก-พิษณุโลก

27

ศรีสะเกษ

สาขาวิทยบริการฯ
จ.ศรีสะเกษ
(SK)

363 ม.3 ถ.เลียงเมือง ต.หนองไผ่ สํานักงานโยธาธิการ
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
ศูนย์วจิ ยั พืชสวน
โทร. (045) 814651
ต่อ 101,102

รถประจําทางสาย
กรุงเทพฯ-อุบลฯ
รถไฟ (ผ่านด่านหน้า
ร.ร.),รถสามล้อ

28

ลพบุร ี

สาขาวิทยบริการฯ
จ.ลพบุรี
(SNR)

ถ.พระปิ ยะ ต.ป่ าตาล อ.เมือง
จ.ลพบุร ี 15000
โทร. (036) 414053-4
Fax. (036) 414052

ตรงข้ามสํานักงาน
ประถมศึกษา เขต 1
ลพบุรี
ปัม ปตท. ป่ าตาล

รถประจําทาง

29

หนองบัวลําภู สาขาวิทยบริการฯ
จ.หนองบัวลําภู
(NB)

อุดร - เลย ต.นาคําไฮ
อ.เมือง จ.หนองบัวลําภู
39000
โทร. 061-0643990

องค์การบริการส่วนตําบล รถประจําทาง
นาคําไฮ

30

นครปฐม

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

สถานีตาํ รวจภูธร
อ.สามพราน
โรงพยาบาลสามพราน
ร.ร.ภปร.ราชวิทยาลัย

ร.ร.นายร้อยตํารวจ
(PA)

รถประจําทางสาย
สามพราน-นครปฐม
(สีมว่ ง)
รถตูพ้ าต้า-สามพราน
รถมอเตอร์ไซค์รบั จ้าง
แยกปากทางสามพราน
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31

ทุ่งสง

วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง
(TS)

119 ม.7 ต.หนองหงส์ อ.ทุ่งสง
จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทร. (075)-302027
Fax. (075) 302028

ตรงข้ามศูนย์การศึกษา
การพัฒนาชุมชน

รถเมล์เเดง

32

ชัยภูม ิ

ร.ร.จัตุรสั วิทยาคาร
(CK)

304 หมู่ 12 บ้านโพธิทอง
ต.กุดนําใส อ.จัตุรสั
จ.ชัยภูม ิ 36130
โทร. 08-1321-6259
Fax. (044) 851164

ตรงข้ามตลาดกลางข้าว
และพิชไร่ จ.ชัยภูมิ
ปั มนํามันดาวอีสาน
สะพานข้ามทางรถไฟ
จตุรสั

รถประจําทาง
รถ บขส.ชัยภูม-ิ กทม.
ชุมแพ-หนองบัวลําภูเลย-กทม.
บขส.จตุรสั

33

สกลนคร

ร.ร.สกลราชวิทยานุ กูล
(SKR)

74/26 ถ.ใสสว่าง ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง จ.สกลนคร 47000
โทร. (042) 713566 ต่อ 22

สนามมิงเมือง
โรงเรียนเชิงชุมราฏร์
สถานีประมงนําจืด
สถานีตาํ รวจภูธร อ.เมือง

รถเมล์เหลืองรอบเมือง
รถสองเเถวสีขาว ส.2
รถเหลืองทุกสาย เป็ น
เส้นทางผ่านโรง
พยาบาลสกลนคร

34

บุรรี มั ย์

สาขาวิทยบริการฯ
จ.บุรรี มั ย์
(BR)

119 ม.4 บ้านโคกเขาน้อย
ถ.บุรรี มั ย์-ห้วยราช ต.ห้วยราช
อ.ห้วยราช จ.บุรรี มั ย์ 31000
โทร. (044) 658052,(044)
666595

ตรงกันข้ามกับ อสมท.

รถประจําทาง

35

สระแก้ว

ร.ร.เทศบาลบ้านกิโลสอง
(KL)

5/3 ถ.สุวรรณศร ต.อรัญประเทศ ชุมชนบ้านกิโลสอง
อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว27120 บังกะโลฉายสุข
โทร. (037) 231711

รถรับจ้างสองแถว

36

กาญจนบุรี สาขาวิทยบริการฯ
จ.กาญจนบุรี
(KN)

99/9 หมู่ 1 ถ.บ่อพลอย-อู่ทอง
พลอยสวยก่อสร้าง
ต.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย
บ่อพลอยค้าเหล็ก
จ.กาญจนบุรี 71160
โทร. (034) 581009, (034) 581090

รถประจําทาง

37

น่าน

วิทยาลัยเทคนิคน่ าน
(TN)

ถ.รอบกําแพงเมืองทิศตะวันตก
อ.เมือง จ.น่าน 55000
โทร. (054) 710962 ต่อ 302
Fax. (054) 710711
มือถือ. 08-1716-5374

สถานีขนส่งน่ าน
ศาลากลางจังหวัดน่าน
สถานีตาํ รวจภูธร จ.น่าน

รถประจําทางสาย
น่ าน-ท่าวังผา-ปั วเชียงกลาง-ทุ่งช้างเฉลิมพระเกียรติ
สายน่ าน-กรุงเทพฯ
สายน่ าน-สา

38

อุตรดิตถ์

ร.ร.อุตรดิตถ์ดรุณี
(UN)

7/1 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000
โทร. (055) 411105
Fax. (055) 413205

ศาลากลาง จ.อุตรดิตถ์ รถประจําทางสาย
ตรงข้ามจวนผูว้ ่าราชการ รอบเมือง
จังหวัดอุตรดิตถ์

39

พังงา

สาขาวิทยบริการฯ
จ.พังงา
(RP)

หมู่ 9 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง วิทยาลัยการอาชีพ
ท้ายเหมือง
จ.พังงา 82120
โทร. (076) 410927

รถมอเตอร์ไซด์รบั จ้าง
รถยนต์สว่ นบุคคล

40

เลย

ร.ร.เทศบาล 5
บ้านหนองผักก้าม
(TB)

34 ถ.เลย - เชียงคาน ต.กุดป่ อง
อ.เมือง จ.เลย 42000
โทร.(042) 812385

ร.ร.มหาไถ่ศกึ ษา

รถประจําทาง
เลย - ท่าลี , เลย นาอ้อ, เลย - เชียงคาน
เลย - ปากชม

41

หาดใหญ่

วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
(HT)
(ภาค1,2,ฤดูรอ้ น)

7 ถ.กาญจนาวนิช ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. (074) 212300

ตรงข้าม Magic Museum รถประจําทาง
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สถานทีตังและหมายเลขโทรศัพท์
สาขาวิ ทยบริ การเฉลิ มพระเกียรติ
ปราจีนบุรี
อุทยั ธานี
นครศรีธรรมราช
อํานาจเจริญ
แพร่
นครพนม
สุโขทัย
ขอนแก่น
ศรีสะเกษ
ตรัง
ลพบุรี
นครราชสีมา
หนองบัวลําภู
ชัยภูม ิ
เพชรบูรณ์
บุรรี มั ย์
เชียงราย

หมู่ 11 ตําบลไม้เค็ด อําเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุร ี 25230 อยูห่ า่ งจากตัวเมือง 8 กิโลเมตร
โทรศัพท์ (037) 218908 - 12, 0-2310-8000 ต่อ 70200, 70201
บ้านบางกุง้ ตําบลสระแกกรัง อําเภอเมือง จังหวัดอุทยั ธานี 61000 อยูห่ ่างจากตัวเมือง 6 กิโลเมตร
โทรศัพท์ (056) 980567-9, 0-2310-8000 ต่อ 70300, 70301
ถนนศรีธรรมราช-ทุง่ สง ตําบลท้ายสําเภา อําเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ (075) 378660-1, (075) 466147-8, 0-2310-8000 ต่อ 70500, 70501
ศูนย์ราชการที 2 (ดงสีบรุ )ี 125 หมู่ 3 ถ.ชยางกูร ตําบลไก่คาํ อําเภอเมือง จําหวัดอํานาจเจริญ 37000
โทรศัพท์ (045) 523515-6, 0-2310-8000 ต่อ 70400, 70401
สาธารณประโยชน์เด่นยวง ตําบลป่ าแมต อําเภอเมือง จังหวัดแพร่ 54000 อยูห่ า่ งจากตัวเมือง 6.7 กิโลเมตร
โทรศัพท์ (054) 520580, 0-2310-8000 ต่อ 70600, 70601
109 หมูท่ ี 12 บ้านด่านสาวคอย ตําบลนาแก อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 48130
โทรศัพท์ (042) 571409, (042) 530980-9, 0-2310-8000 ต่อ 70700, 70701
บ้านวังวน ถนนสุโขทัย-ตาก ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 64210
อยูห่ า่ งจากตัวเมืองประมาณ 18 กิโลเมตรและห่างจากอุทยานประวัตศิ าสตร์สุโขทัย 4 กิโลเมตร
โทรศัพท์ (055) 945112-4, 0-2310-8000 ต่อ 70900, 70901
สาธารณประโยชน์รมิ ถนนบ้านไผ่ - มหาสารคาม กม.ที19 (ถนนแจ้งสนิท) บ้านโนนทอง
ตําบลหินตัง อําเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110
โทรศัพท์ (043) 274250-4, (043) 306106-7, 0-2310-8000 ต่อ 71000, 71001
เลขที 363 หมู่ 3 ศูนย์สง่ เสริมอาชีพทุง่ ขุมทรัพย์ ถนนเลียงเมือง ตําบลหนองไผ่
อําเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ 33000 อยูห่ า่ งจากศาลากลางประจําจังหวัดประมาณ 6 กิโลเมตร
โทรศัพท์ (045) 826067-8, 0-2310-8000 ต่อ 71100, 71101
ถนนตรัง-ปะเหลียน ตําบลนาบินหลา อําเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 ห่างท่าอากาศยานตรัง 4 กิโลเมตร
โทรศัพท์ (075) 501199, (075) 501164-7, 0-2310-8000 ต่อ 71200, 71201
บ้านหัวเปี ยม ถนนพระปิ ยะ ตําบลป่ าตาล อําเภอเมือง จังหวัดลพบุร ี 15000
โทรศัพท์ (036) 414052-4, 0-2310-8000 ต่อ 71300, 71301
139 ม.7 ถนนนครราชสีมา - โชคชัย ก.ม.ที 22 ตําบลท่าอ่าง อําเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 30190
โทรศัพท์ (044) 249715, (044) 249900, (044) 756505 , 0-2310-8000 ต่อ 70800, 70801
ถนนอุดร-เลย ตําบลนาคําไฮ อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู 39000
โทรศัพท์ (042) 315952-9, 0-2310-8000 ต่อ 71700, 71701
ถนนสุรนารายณ์ ตําบลโคกเริงรมย์ อําเภอบําเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูม ิ 36160
ห่างตัวอําเภอประมาณ 20 กิโลเมตร
โทรศัพท์ (044) 056061-3, 0-2310-8000 ต่อ 71600, 71601
หมูท่ ี 6 ถนนเลียงเมืองหล่มสัก ตําบลฝายนาแซง อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 67110
โทรศัพท์ (056) 718333-4, 0-2310-8000 ต่อ 71500, 71501
เลขที 119 หมู่ 4 บ้านโคกเขาน้อย ถนนบุรรี มั ย์-ห้วยราช ตําบลห้วยราช อําเภอห้วยราช จังหวัดบุรรี มั ย์ 31000
โทรศัพท์ (044) 658052, (044) 666595 , 0-2310-8000 ต่อ 71400, 71401
ถนนศูนย์ราชการฝั งหมิน หมู่ 6 ตําบลริมกก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100
โทรศัพท์ (053) 152082, (053) 152050, (053) 602530, 0-2310-8000 ต่อ 71800, 71801
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กาญจนบุร ี
เชียงใหม่
สุรนิ ทร์
อุดรธานี
พังงา
สงขลา

99/9 หมู่ 1 ถนนบ่อพลอย-อู่ทอง ตําบลบ่อพลอย อําเภอบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ (034) 581009, (034) 581090, (034) 581923, 0-2310-8000 ต่อ 72100, 72101
อาคารแมทธิว (วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา) LCC
98/12 หมูท่ ี 2 ถนนโพธาราม ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ (053) 226330, Fax. (053) 226329, 0-2310-8000 ต่อ 72200, 72201
สาธารณประโยชน์ทาํ เลเลียงสัตว์ทุง่ ละเอ็น หมู่ 2 บ้านส้มป่ อย ตําบลท่าสว่าง อําเภอเมือง จังหวัดสุรนิ ทร์ 32000
โทรศัพท์ (044) 558918-9, 0-2310-8000 ต่อ 72000, 72001
หมู่ 2 ตําบลปะโค อําเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี 41370
โทรศัพท์ (042) 219983-5, 0-2310-8000 ต่อ 71900, 71901
หมู่ 9 ตําบลท้ายเหมือง อําเภอท้ายเหมือง จ.พังงา 82120
โทรศัพท์ (076) 428400, (076) 410927, Fax. (076) 428419, 08-9078-6381, 0-2310-8000 ต่อ 72400, 72401
หมู่ 6 ถนนทุง่ ควนจีน ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ (074) 251333 FAX (074) 251888, 0-2310-8000 ต่อ 72300, 72301

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
( Disability Support Services Center : DSS Center )

มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปิ ดโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูพ้ กิ ารเข้าศึกษาในคณะและสาขาวิชาต่าง ๆ ได้
ตามศักยภาพของตนเองและความพร้อมในการจัดการศึกษาของเเต่ละคณะและสาขาวิชา ตามประกาศมหาวิทยาลัย
รามคําแหง เรือง การรับสมัครนักศึกษาพิการเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โดยมีการบริการทางการศึกษา
สําหรับนักศึกษาพิการ ดังนี
1. การให้คาํ ปรึกษา การเลือกสาขาวิชา การวางแผนการเรียนสําหรับนักศึกษาพิการ
2. เงินอุดหนุ นทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี เป็ น ปริ ญญาตรีใบเเรก เท่านัน
โดยมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหลักฐานทีแสดงการรับรองความพิการ คือ
- บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
- ไม่เคยได้รบั การอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษา
สําหรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน
3. สือการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพิการ เช่น ตําราเรียน VCD/MP3, บันทึกเสียงคําบรรยายของ
อาจารย์, วิดโี อคําบรรยายย้อนหลัง, ตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-book), หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ (e-audiobook)
e-learning, cyber classroom, การสอบไล่ดว้ ยระบบอิเล็กทรอนิกส์, (e-testing)
ผูพ้ กิ ารสามารถขอรับคําปรึกษาเพือรับข้อมูลทีจําเป็ นก่อนตัดสินใจสมัครเข้าศึกษา หรือขอรับเงินอุดหนุน
การศึกษาได้ทุกสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทมหาวิ
ี
ทยาลัยเปิ ดรับสมัคร หรือ ทีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชัน 1 โทร.02-310-8306
โทรสาร. 02-310-8306 e-mail : dss_ru@hotmail.com เว็บไซต์ http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

บริการประกันอุบตั ิ เหตุส่วนบุคคล

มหาวิทยาลัยรามคําแหงทําข้อตกลงร่วมมือกับบริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) จัดทําประกันภัย
อุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลให้แก่อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที ลูกจ้างมหาวิทยาลัย และนักศึกษา ทุกระดับ และทุกชันปี
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง คุม้ ครองครอบคลุมอุบตั ภิ ยั ต่าง ๆ ตลอด 24 ชัวโมง โดยมีรายละเอียดดังนี
1. อาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที และลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
อัตราค่าเบียประกันภัย
280บาท/ปี (สําหรับอายุ 16 - 70 ปี )
2. นักศึกษา
อัตราค่าเบียประกันกัย
200 บาท/ปี /คน (สําหรับอายุ 16- 60 ปี )
อัตราค่าเบียประกันกัย
300 บาท/ปี /คน (สําหรับอายุ 60 - 70 ปี )
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ความคุ้มครองและสิ ทธิ ประโยชน์
1) การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา
150,000 บาท
ทุพพลภาพถาวรสินเชิง (อ.บ.1)
- การถูกฆาตกรรม หรือลอบทําร้ายร่างกาย
150,000 บาท
- การขับขี หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ (เสียชีวติ )
150,000 บาท
2) การรักษาพยาบาลต่ออุบตั เิ หตุแต่ละครัง
10,000 บาท
การใช้สิทธิ ประโยชน์
1) ผูเ้ อาประกันสามารถใช้บตั รประกันภัยอุบตั เิ หตุ (PA-CARD) ควบคู่กบั บัตรประจําตัวประชาชน หรือ
บัตรข้าราชการ เข้ารักษาพยาบาลในกรณีทได้
ี รบั อุบตั เิ หตุตามสถานพยาบาลในเครือทัวประเทศทีเข้าร่วมโครงการ
กับบริษทั กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)
2) กรณีทไม่
ี สามารถเข้ารับการรักษาตามรายชือสถานพยาบาลทีระบุ ผูป้ ระกันภัยสามารถเข้ารับการรักษา
ในสถานพยาบาลอืน ๆ โดยให้สาํ รองค่าใช้จา่ ยล่วงหน้าและรวบรวมเอกสารมาเรียกร้องสิทธิประโยชน์กบั ทางบริษทั ฯ
โดยผ่านทางมหาวิทยาลัย โดยใช้เอกสารดังนี
- ใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาล (ฉบับจริง) - ใบรับรองเเพทย์
- ใบเเจ้งความ (ถ้ามี)
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาบัตรประกัน (PA-CARD)
- สําเนาสมุดบัญชีธนาคาร
ติ ดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติ มหรือสมัครทําประกันภัยอุบตั ิ เหตุได้ที
กองกิ จการนักศึกษา อาคารกิ จกรรมนักศึกษา ชัน 2
(สมัครโดยสเเกน QR-CODE)
มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก โทร. 02-310-8076
* ท่านจะได้รบั อีเมล์ยนื ยันการชําระเบียประกันภัย ภายใน 1 วันทําการ
* ติดต่อขอรับบัตรประกันภัยอุบตั เิ หตุได้ทกองกิ
ี
จการนักศึกษา ชัน 2
หลังจากชําระเบียค่าประกันภัย 30 วันทําการ
สมัครทางไปรษณี ย์
ผูส้ นใจสมัครทางไปรษณีย์ ส่งธนาณัตคิ า่ เบียประกันภัยฯ สังจ่ายในนาม “หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา”
ขึนเงิน ตู้ ปณฝ.รามคําแหง 10240
หลักฐาน
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรข้าราชการ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
2. สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
3. ซองเปล่าติดเเสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซองถึงตนเอง (สําหรับส่งบัตรประกันฯ)
ส่งมาที : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพมหานคร 10240

หลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองการเป็ นนักศึกษาของนักศึกษาต่างชาติ

ตามมติ ทปม. ครังที 47/2540 วาระที 5.7 เมือวันที 3 ธันวาคม 2540 กําหนดหลักเกณฑ์สาํ หรับนักศึกษา
ต่างชาติ ทีสมัครเข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงและประสงค์จะขอใบรับรองการเป็ นนักศึกษา เพือต่อวีซ่า
ทีสํานักงานตรวจคนเข้าเมือง ดังนี
1. นักศึกษา Pre-Degree มหาวิทยาลัยจะไม่ออกหนังสือรับรองต่อวีซ่าให้
2. มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองเพือต่อวีซ่าให้ในกรณี ดังต่อไปนี
2.1 นักศึกษาใหม่ชนปี
ั ที 1 จะออกหนังสือรับรองให้ 1 ภาคการศึกษา โดยไม่ตอ้ งมีผลการสอบ แต่ตอ้ ง
ลงทะเบียนเรียนครบ 22 หน่วยกิต ส่วนภาค 2 จะต้องมีผลการสอบได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
2.2 นักศึกษาทีมีสถานภาพตังแต่ชนปี
ั ที 2 เป็ นต้นไป จะออกหนังสือรับรองให้เฉพาะผูท้ มีี ผลการ
สอบไล่ได้หน่ วยกิตสะสมภาคเรียนละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต เท่านัน
3. มหาวิทยาลัยจะออกหนังสือรับรองให้เฉพาะผูม้ ี VISA ประเภท NON-IMMIGRANT เท่านัน
นักศึกษาต่างชาติจะต้องไปดําเนินการทีสาขาวิทยบริการฯ ทีนักศึกษาสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่
ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
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ข้อปฏิ บตั ิ ในการขอขึนทะเบียนบัณฑิ ตและการขอใบรับรองสภาฯ
ของนักศึกษาระดับปริ ญญาตรีส่วนภูมิภาค
เมือนักศึกษาตรวจสอบว่าได้สะสมหน่วยกิตครบหลักสูตรแล้วให้แจ้งคณะทีนักศึกษาสังกัดอยู่ เพือเสนอชือให้สภา
มหาวิทยาลัยอนุมตั เิ ป็ นผูส้ าํ เร็จการศึกษา หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุ มตั ริ ายชือแล้ว (ตรวจรายชือได้ท ี http://approve.ru.ac.th)
ให้นกั ศึกษา กรอกแบบยืนคําขอหนังสือสําคัญใบรับรองสภาฯและขึนทะเบียนปริญญา (ภูมิภาค) (อยูใ่ นระเบียบการ
สมัครเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมภิ าค) ถ้าไม่มแี บบยืนคําขอติดต่อขอรับใบคําขอได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการ ฯ 23 แห่ง จังหวัดใดก็ได้
จัดส่งพร้อมหลักฐาน ดังนี
1. ธนาณัติ ราคา 1,100.- บาท (ค่าขึนทะเบียนบัณฑิต 1,000.- บาท, ค่าใบรับรองสภาฯ 100.- บาท, ค่าซองและค่าจัดส่งลง
ทะเบียนทางไปรษณีย์ 50.- บาท) สังจ่าย หัวหน้าฝ่ ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญหรือส่งซองขนาด A4 ติดแสตมป์ 37.- บาท
จ่าหน้าซองถึงตนเอง
2. รูปถ่ายหน้าตรง สี สวมครุยปริญญาตรีมหาวิทยาลัยรามคําแหงแถบสีให้ถูกต้องตามคณะทีจบ ขนาด 2 นิว
จํานวน 2 รูป (ไม่ใช้รปู โพลาลอยด์ หรือรูปที Scan ด้วยเครืองคอมพิวเตอร์) และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ลักษณะรูปถ่ายทีถูกต้อง คือ
ภาพถ่ายหน้าตรง ไว้ผมทรงสุภาพ นักศึกษาหญิงผมยาวไม่ให้ปล่อยผมปรกหน้าหรือประบ่า นักศึกษาชายตัดผมสัน เปิ ดเห็น
ใบหู ไม่ประดับทรงผม ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดํา ไม่ใส่ต่างหู
ตัวอย่างรูปถ่ายทีถูกต้อง

3. บัตรประจําตัวนักศึกษา
- ถ่ายสําเนาทังด้านหน้า และด้านหลังพร้อมรับรองสําเนาด้วย จํานวน 1 ฉบับ

ส่งมาที

หัวหน้ าฝ่ ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ
สํานักบริการทางวิ ชาการและทดสอบประเมิ นผล
มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

ข้อควรปฏิ บตั ิ และระวัง ใบรับรองสภาฯ เป็ นหลักฐานทางการศึกษา ซึงนักศึกษาสามารถนํ าไปใช้ในการ
สมัครงานศึกษาต่อ ฯลฯ และมหาวิทยาลัยจะออกให้เพียง 1 ฉบับเท่านัน นักศึกษาจึงควรเก็บรักษาไว้เป็ นอย่างดี อย่าให้ชาํ รุด สูญหาย
ก่อนนําไปใช้ตอ้ งลงชือผูส้ าํ เร็จการศึกษาในต้นฉบับจริงก่อนจึงจะถือว่าสมบูรณ์
*ติ ดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติ มได้ที หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ ฝ่ ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ
โทร. 0-2310-8629
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ขันตอนการติ ดต่อขอรับปริ ญญาบัตรสําหรับบัณฑิ ตทีไม่เข้าพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตร
สําหรับบัณฑิ ตทีไม่สามารถเข้าพิ ธีพระราชทานปริ ญญาบัตร สามารถติ ดต่อรับปริ ญญาบัตรได้ 3 กรณี
กรณี ที 1 การติ ดต่อขอรับปริ ญญาบัตรด้วยตนเอง
เตรียมเอกสารดังนี
1.1 บัตรประจําตัวประชาชน
1.2 ใบเสร็จค่าขึนทะเบียนบัณฑิต/กรณีใบเสร็จสูญหายใช้สาํ เนาใบรับรองสภา ฯ หรือสําเนาทรานสคริปท์
กรณี ที 2 การมอบอํานาจให้บคุ คลอืนมาดําเนิ นการรับปริ ญญาบัตรแทน
เตรียมเอกสารดังนี
2.1 หนังสือมอบอํานาจ (หนังสือมอบอํานาจทัวไปสามารถ Download ได้ทาง www.regis.ru.ac.th)
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูม้ อบอํานาจ
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร้ บั มอบอํานาจดําเนินการแทน
2.4 ใบเสร็จค่าขึนทะเบียนบัณฑิต/กรณีใบเสร็จสูญหายใช้สาํ เนาใบรับรองสภาฯ หรือสําเนาทรานสคริปท์

ติดต่อขอรับปริญญาบัตรที อาคาร สวป. ชัน 1 ช่อง 6 หน่ วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบตั ร ม.ร.
ติ ดต่อสอบถามข้อมูลเพิ มเติ ม 02-310-8604, 02-310-8000 ต่อ 4817
กรณี ที 3 การจัดส่งปริ ญญาบัตรทางไปรษณี ย์
3.1 กรณี บณ
ั ฑิ ตส่วนกลาง เตรียมเอกสารดังนี
3.1.1 ยืนแบบแสดงความจํานงให้จดั ส่งปริญญาบัตร
3.1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.1.3 ใบเสร็จค่าขึนทะเบียนบัณฑิต/กรณีใบเสร็จสูญหายใช้สาํ เนาใบรับรองสภา หรือสําเนาทรานสคริปท์
3.1.4 ซองกันกระแทกซองใหญ่พร้อมแสตมป์ 42.- บาท และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชดั เจน
3.2 กรณี บณ
ั ฑิ ตส่วนภูมิภาค เตรียมเอกสารดังนี
3.2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.2.2 ใบเสร็จค่าขึนทะเบียนบัณฑิต/กรณีใบเสร็จสูญหายใช้สาํ เนาใบรับรองสภา หรือสําเนาทรานสคริปท์
3.2.3 ซองกันกระแทกซองใหญ่พร้อมแสตมป์ 42.- บาท และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชดั เจน
3.2.4 นําเอกสารดังกล่าว ใส่ซองส่งไปรษณีย์

จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ
หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒบิ ตั ร ม.ร. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาคาร สวป. ชัน 1 ช่อง 6
หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพ ฯ 10240
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิมเติม 02-310-8604,02-310-8000 ต่อ 4817
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คําชีแจงระเบียบการขอใบรับรองผลการศึกษา ( Transcript ) ทางไปรษณี ย์
ประเภทไม่สาํ เร็จการศึกษา และ สําเร็จการศึกษา ปฏิบตั ิ ดงั นี

1. แจ้งข้อมูลส่วนตัว คํานําหน้านาม ชือ-นามสกุล วัน/เดือน/ปี เกิด รหัสประจําตัว คณะทีศึกษา วิชาเอก วิชาโท
จํานวนใบรับรองทีต้องการ กรณีขอแบบไม่สาํ เร็จการศึกษา แจ้งสาเหตุทขอเพื
ี อนําไปใช้ประโยชน์อะไร เช่น สมัครงาน,
ศึกษาต่อ, ขอทุน และทีอยูป่ ัจจุบนั ทีต้องการให้สง่ เอกสาร หมายเลขโทรศัพท์สาํ หรับติดต่อกรณีทมีี ปัญหา
2. ส่งธนาณัตสิ งจ่
ั าย “หัวหน้าฝ่ ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ”
2.1 ค่าธรรมเนียม
2.1.1 ค่าธรรมเนียม ชุดละ 50.- บาท ใบรับรองผลการศึกษา แบบไม่สาํ เร็จการศึกษา
2.1.2 ค่าธรรมเนียม ชุดละ 100.- บาท ใบรับรองผลการศึกษา แบบสําเร็จการศึกษา
2.1.3 ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย ฉบับละ 100.- บาท
2.2 ค่าจัดส่งเอกสาร จํานวน 50.- บาท
3. จ่าหน้าซองถึงผูร้ บั ดังนี
หัวหน้าฝ่ ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ
สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
โทร. 0-2310-8603 ,02-310-8000 ต่อ 4814,4816
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ส่วนที 4
ภาคผนวก
รายชือกระบวนวิชาต่างๆ เรียงตามหมวดอักษร A - Z
คําแนะนําสําหรับนักศึกษาทีจะสมัครฝึ กเรียนวิชาทหาร
การผ่อนผันการรับราชการทหาร
การบริการสําหรับนักศึกษาทีจะขอรับทุนการศึกษาและกูย้ มื เงินเพือการศึกษา (กยศ.)
ข้อบังคับ ม.ร.
ระเบียบ ม.ร.
ประกาศ ม.ร.
คําสัง ม.ร.เรืองข้อปฏิบตั ใิ นการสอบไล่
หลักเกณฑ์การเทียบระดับความรูว้ ุฒกิ ารศึกษาต่างประเทศ
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตา่ งประเทศ
คําร้องเรืองต่างๆ
ตําราเรียนและอุปกรณ์การศึกษา
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มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
รายชือกระบวนวิ ชาส่วนภูมิภาค (เรียงตามหมวดตัวอักษร A - Z)
รหัสวิ ชา
รายชือกระบวนวิ ชา
หน่ วยกิ ต
ACC1101 การบัญชี ขันต้น 1 Principles of Accounting 1
3
ACC1102 การบัญชี ขันต้น 2 Principles of Accounting 2
3
ACC2134 การบัญชีบริหาร Management Accounting
3
**BUS2101 สารสนเทศและการสือสารทางธุรกิจ Business Information and Communication
3
ART1003 ศิลปวิจกั ษณ์ Art Appreciation
2
BIO2202 ชีวติ และระบบนิเวศวิทยา LIfe and System Ecology
3
ECO1003 เศรษฐศาสตร์ทวไป
ั
General Economics
3
ECO1121 หลักเศรษฐศาสตร์จลุ ภาค Principles of Microeconomics
3
ECO1122 หลักเศรษฐศาสตร์มหภาค Principles of Macroeconomics
3
ENG1001 ประโยคภาษาอังกฤษพืนฐานและศัพท์จาํ เป็ นในชีวติ ประจําวัน
Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life
3
ENG1002 ประโยคภาษาอังกฤษและศัพท์ทวไป
ั English Sentences and Vocabulary in General Use
3
ENG2001 การอ่านเอาความภาษาอังกฤษ English Reading for Comprehension
3
ENG2002 การอ่านตีความภาษาอังกฤษ English Interpretative Reading
3
FIN2101 การเงินธุรกิจ Business Finance
3
HED1101 การสร้างเสริมสุขภาพเพือชีวติ Health Promotion for Life
2
HIS1001 อารยธรรมตะวันตก Western Civilization
3
HIS1201 พืนฐานวัฒนธรรมไทย Foundations of Thai Culture
3
HPR1001 กีฬาเพือสุขภาพ Sport for Health
1
HRM2101 การจัดการทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management
3
INT1004 ความรูเ้ บืองต้นเกียวกับคอมพิวเตอร์ทางธุรกิจ Introduction to Computer for Business
3
LAW1101 หลักกฎหมายมหาชน Principle of Public Law
2
LAW1102 หลักกฎหมายเอกชน Principle of Private Law
2
LAW1103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยนิตกิ รรมและสัญญา Civil and Commercial Code :
Juristic Acts and Contracts
3
LAW1104 ความรูเ้ บืองต้นเกียวกับกฎหมายทัวไป Introduction to Law (สําหรับนักศึกษาคณะอืน)
3
LAW1106 ประวัตศิ าสตร์กฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลัก Thai Legal History and Major Legal Systems
3
LAW2101 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยทรัพย์ Civil and Commercial Code : Property
3
LAW2102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยหนี Civil and Commercial Code : Obligation
3
LAW2103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยละเมิด จัดการงานนอกสัง ลาภมิควรได้
Civil and Commercial Code : Torts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment
2
LAW2104 กฎหมายรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง Constitutional Law and Political Institution
3
LAW2105 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยซือขาย แลกเปลียน ให้ Civil and Commercial
Code : Sale, Exchange, Gift
2
LAW2106 กฎหมายอาญา 1 Criminal Law 1
3
LAW2107 กฎหมายอาญา 2 Criminal Law 2
2
LAW2108 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยเช่าทรัพย์ เช่าซือ จ้างแรงงาน จ้างทําของ รับขน
Civil and Commercial Code : Hire of Property, Hire Purchase, Hire of Services,
Hire of work, Carriages
2
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รหัสวิ ชา
รายชือกระบวนวิ ชา
LAW2109 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยยืม ฝากทรัพย์ เก็บของในคลังสินค้า ประนีประนอมยอมความ
การพนันขันต่อ Civil and Commercial Code :Loan, Deposit, Warehousing,
Compromise, Gambling and Betting
LAW2110 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยคําประกัน จํานอง จํานํา Civil and Commercial Code :
Suretyship, Mortgate, Pledge
LAW2111 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยตัวแทน นายหน้า Civil and Commercial Code : Agency, Brokerage
LAW2112 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยประกันภัย Civil and Commercial Code : Insurance
LAW2113 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วย บัญชีเดินสะพัด Civil and Commercial Code : Bills, Current Account
LAW2116 กฎหมายธุรกิจ Business Law (สําหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ)
LAW3101 กฎหมายอาญา 3 Criminal Law 3
LAW3102 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยหุน้ ส่วน บริษทั และบริษทั มหาชนจํากัด
Civil and Commercial Code : Partnershipa, Companies, Association,Public Company Limited
LAW3103 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยครอบครัวCivil and Commercial Code : Family
LAW3104 พระธรรมนูญศาลยุตธิ รรม Law on Court Organization
LAW3105 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง 1 Civil Procedure Code 1
LAW3106 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 1 Criminal Procedure Code 1
LAW3107 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความแพ่ง 2 Civil Procedure Code 2
LAW3108 กฎหมายวิธพี จิ ารณาความอาญา 2 Criminal Procedure Code 2
LAW3109 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์วา่ ด้วยมรดก Civil and Commercial Code : Succession
LAW3110 กฎหมายล้มละลายและฟื นฟูกจิ การ Bankruptcy and Reorganization Law
LAW3111 กฎหมายลักษณะพยาน Law of Evidence
LAW3112 กฎหมายปกครอง Administrative Law
LAW3117 หลักพิจารณาความทางกฎหมายมหาชน Principle of Public Procedre Law
LAW3133 อาชญาวิทยาและทัณฑวิทยา Criminology and Penology
LAW3138 กฎหมายเกียวกับการกระทําผิดของเด็กและเยาวชนและวิธพี จิ ารณาครอบครัว
Law on Juvenile Delinguency and Procedure of the Court
LAW4101 กฎหมายเกียวกับภาษีเงินได้ Law on Income Tax
LAW4102 การว่าความและการจัดทําเอกสารทางกฎหมาย Lawyer Practice and legal document preparation
LAW4103 กฏหมายระหว่างประเทศแผนกคดีเมือง Public International Law
LAW4104 กฎหมายแรงงานและการประกันสังคม Labour and Social Security Law
LAW4105 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย Legal Profession, Ethics Visual Moral and Disciplines
for Lawyers
LAW4106 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดีบคุ คลและคดีอาญา Private and Criminal International Law
LAW4107 นิตปิ รัชญา Philosophy of Law
LAW4108 กฎหมายทีดิน Land Law
LAW4109 กฎหมายทรัพย์สนิ ทางปั ญญา 1 Intellectual Property Law 1
LAW4110 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ International Trade Law
LAW4134 กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล International Law of The Sea
LAW4156 ภาษาอังกฤษสําหรับนักกฎหมาย English for Lawyers
LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยีเพือการค้นคว้า Information and technoiogy for searching
MCS1150 การสือสารมวลชนเบืองต้น Introduction to Mass Communication (รหัสเดิม MCS1100)
MCS1151 ทฤษฎีการสือสาร Communication Theory (รหัสเดิม MCS1101)
MCS1250 การหนังสือพิมพ์เบืองต้น Introduction to Journalism (รหัสเดิม MCS2200)

หน่ วยกิ ต

ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564

2
2
2
2
2
3
2
2
3
2
3
3
2
2
2
2
2
3
2
3
3
2
2
3
2
2
3
2
2
2
2
3
3
2
3
3
3

105

รหัสวิ ชา
MCS1350
MCS1450
MCS2150
MCS2151
MCS2160
MCS2161
MCS2162
MCS2170
MCS2250
MCS2260
MCS2390
MCS3151
MCS3152
MCS3190
MCS3281
MCS4150
MCS4160
MCS4170
MCS4190
MGT2101
MGT2102
MGT2201
MGT2202
MGT3101
MGT3102
MGT3203

รายชือกระบวนวิ ชา
หน่ วยกิ ต
หลักการพูดเบืองต้น Fundamental Speech (รหัสเดิม MCS1300) Speech Communication
3
การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบืองต้น (รหัสเดิม MCS1400) Introduction to Broadcasting
3
การประชาสัมพันธ์เบืองต้น Introduction to Public Relations (รหัสเดิม MCS2100)
3
สือสารมวลชนสัมพันธ์ Mass Media Relations (รหัสเดิม MCS2109)
3
ภาษาเพือการสือสารมวลชน Language for Mass Communication (รหัสเดิม MCS2106)
3
การสือสารในองค์กร Communication in Organization (รหัสเดิม MCS2602)
3
สือมวลชนเพือการโฆษณา Mass Media for Advertising (รหัสเดิม MCS2603)
3
การรูเ้ ท่าทันสือ Media Literacy (รหัสเดิม MCS4602)
3
ศิลปะเพือการสือสารในงานวารสารศาสตร์ Art for Communication in Journalism (รหัสเดิม MCS2101)
3
การรายงานข่าว News Reporting (รหัสเดิม MCS2201)
3
เทคโนโลยีเพือการสือสารมวลชน New Media and Mass Communication Technology (รหัสเดิม MCS2108)
3
การสือสารเพือมนุษย์สมั พันธ์ Communication for Human Relations (รหัสเดิม MCS3100)
3
การสือสารเพือการโน้มน้าวใจ Persuasive Communication (รหัสเดิม MCS3104)
3
จริยธรรมสือสารมวลชน (รหัสเดิม MCS4603) Ethics in Mass Communication
3
การเขียนสารคดีเพือสือมวลชน Feature Writing for Mass Media (รหัสเดิม MCS3206)
3
การสือสารเพือการพัฒนา Communication for Development (รหัสเดิม MCS4103)
3
การสือสารและประชามติ (รหัสเดิม MCS4601) Communication and Public Opinion
3
การวิจยั สือสารมวลชน (รหัสเดิม MCS4106) Introduction to Mass Communication Researh
3
สือมวลชนอาเซียนและสือมวลชนโลก Asean and Global Mass Communication
3
หลักการจัดการธุรกิจ Principles of Management
3
การจัดการการดําเนินงานและโซ่อุปทาน Operations and Supply Chain Management
3
จริยธรรมทางธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม Business Ethics and Social Responsibility
3
การจัดการสํานักงาน Office Management
3
การจัดการเชิงกลยุทธ์ Strategic Management
3
การภาษีอากร Taxation
3
การวิเคราะห์เชิงปริมาณขันสูงเพือการตัดสินใจทางธรุกจิ Advanced Quantitative Analysis
for Business Decision Making
3
MGT3204 การจัดการการเปลียนแปลงและการพัฒนาองค์การ Change management and Organization Development
3
**MGT3205 หลักการวิจยั ทางธุรกิจ Business Research Principles
3
*MGT3310 การบูรณาการโซ่อปุ ทานและประเด็นในการนําไปปฏิบตั ิ
Integration of Supply Chain and the Implementation Issues
3
MGT3401 การจัดการความรู้ Knowledge Management
3
MGT3402 ทฤษฎีองค์การธุรกิจ Business Organization Theory
3
MGT3403 การสือสารในองค์การ Organization Communication
3
MGT3404 ภาวะผูน้ ําทางธุรกิจ Business Leadership
3
MGT3405 การจัดการข้ามวัฒนธรรม Cross-Cultural Management
3
MGT3408 เทคโนโลยีสารสนเทศเพือการจัดการ Information Technology for Management
3
MGT3409 สัมมนาการจัดการ Seminar in Management
3
*MGT3412 การจัดการในทศวรรษหน้า Management In The Next Decade
3
MGT4206 การจัดการธุรกิจขนาดย่อม Small Business Management
3
MGT4207 การวางแผนและควบคุมเชิงบริหาร Executive Planning and Control
3
MGT4208 การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ Business Negotiation
3
MGT4209 พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior
3
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รหัสวิ ชา
MKT2101
MTH1003
PHI1003
POL1100
POL1101
POL2102
*POL2106
*POL2107
*POL2108

รายชือกระบวนวิ ชา
หลักการตลาด Principles of Marketing
คณิตศาสตร์พนฐาน
ื
Basic Mathematics
ปรัชญาเบืองต้น Introduction to Philosophy
รัฐศาสตร์ทวไป
ั Introduction to Political Science
การเมืองการปกครองไทย Thai Politics and Government
หลักรัฐธรรมนูญและสถาบันการเมือง Constitutional Principles and Political Institutions
ปร้ชญาการเมืองเบืองต้น Introduction to Political Philosophy
การเมืองเปรียบเทียบเบืองต้น Introduction to Comparative Politics
หลักปฏิบตั ทิ างการปกครองและธรรมาภิบาลในภาครัฐ Administrative Procedure and
Governance in Public Sector
*POL2109 การเมืองและการปกครองท้องถินในประเทศไทย Local Politics and Local Government in Thailand
POL2200 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเบืองต้น Introduction to International Relations (PS 120)
POL2203 นโยบายต่างประเทศของไทย Thai Foreign Policy
POL2300 การบริหารรัฐกิจเบืองต้น Introduction to Public Administration
POL2301 องค์การและการบริหารในภาครัฐ Public Organization and Management (PA 210)
POL2302 ระเบียบปฏิบตั ริ าชการ Secretarial Practices for Civil Servants (PA 220)
POL2303 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในภาครัฐ Human Resource Management in The Public Sector
POL3300 การบริหารการคลัง Fiscal Administration (PA 260)
POL3301 นโยบายสาธารณะ Public Policy
POL3302 การวางแผนในภาครัฐ Public Planning (PA 280)
POL3311 การเมืองและระบบราชการ Politics and the Bureaucracy (PA 312)
POL3313 การบริหารการพัฒนา Development Administration (PA 323)
POL3316 การบริหารรัฐวิสาหกิจ Public Enterprise Administration (PA 333)
POL3329 เทคนิคการบริหารงานบุคคล Personnel Administration Techniques (PA 350)
POL3330 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ Human Resource Development in an Organization (PA 452)
POL4100 หลักและวิธกี ารวิจยั ทางรัฐศาสตร์ Principles and Research Methodology in Political Science
POL4310 พฤติกรรมองค์การ Organizational Behavior (PA 310)
POL4312 เทคโนโลยีการบริหาร Administrative Technology (PA 321)
POL4348 การกําหนดและประเมินโครงการ Program Formulation and Appraisal (PA 380)
POL4349 การบริหารโครงการภาครัฐ Program Management in the Public Sector (PA 381)
POL4350 การประเมินผลโครงการภาครัฐ Program Evaluation in the Public Sector (PA 382)
PSY1001 จิตวิทยาทัวไป General Psychology
**RAM1000 ความรูค้ คู่ ณ
ุ ธรรม Knowledge and Morality
SCI1003 วิทยาศาสตร์พนฐาน
ื
Basic Science
SOC1003 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบืองต้น Introduction to Sociology and Anthropology
STA1003 สถิตเิ บืองต้น Introduction to Statistics
STA2016 สถิตธิ รุ กิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ Business Statistics and Quantitative Analysis
THA1001 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย Structure of Thai and Its Usage
THA1002 ความรูท้ วไปทางวรรณคดี
ั
ไทย Introduction to Thai Literature
THA1003 การเตรียมเพือการพูดและการเขียน Preparation for Speech and Writing

หน่ วยกิ ต
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บริ การด้านการศึกษาวิ ชาทหารและการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหาร

งานนักศึกษาวิ ชาทหาร กองกิ จการนักศึกษาได้ให้บริการด้านต่างๆ ดังนี
1. ดําเนินการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชันปี ท ี 1-5 ชาย, หญิง
2. ดําเนินการนํานักศึกษาวิชาทหารชันปี ท ี 1-5 ชาย, หญิง ไปรายงานตัว ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
ถนนวิภาวดีรงั สิต กรุงเทพมหานคร
3. ดําเนินการยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ
4. ดําเนินการผ่อนผันการเรียกพลเพือฝึกวิชาทหาร สําหรับผูท้ สํี าเร็จการฝึ กเรียนวิชาทหารชันปี ท ี 3-5 ชาย
5. ดําเนินการรอรับสิทธิเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร (กรณีวา่ งเว้นการฝึกเรียนวิชาทหารตามระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน)
6. ดําเนินการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้กบั นักศึกษาทีมิได้ฝึกเรียนวิชาทหาร

คําแนะนํา
สําหรับนักศึกษาทีจะสมัครฝึ กเรียนวิ ชาทหาร
(โปรดอ่านให้ละเอียด)

นักศึกษาทีประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ควรทราบคุณสมบัตขิ องผูส้ มัคร เงือนไขข้อบังคับ ต้องปฏิบตั ติ ามระเบียบ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนและข้อควรปฏิบตั วิ า่ ด้วยการฝึกเรียนวิชาทหาร ดังนี
1. คุณสมบัติและคุณลักษณะ ของบุคคลทีมีสิทธิ สมัครเป็ นนักศึกษาวิ ชาทหาร ชันปี ที 1 (ใหม่) ดังนี
1.1 เป็ นชายหรือหญิง มีสญ
ั ชาติไทย
1.2 อายุไม่ตํากว่า 15 ปี บริบรู ณ์ขนไป
ึ และไม่เกิน 22 ปี บริบรู ณ์ โดยนับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
สําหรับผูท้ ยัี งไม่บรรลุนติ ภิ าวะต้องได้รบั ความยินยอมของ บิดา มารดา หรือผูป้ กครองตามกฎหมาย
1.3 สําหรับผูท้ มีี อายุ 21 ปี บริบรู ณ์ ขึนไป ต้องไม่เป็ น ผูท้ ไม่
ี ไปเเสดงตนเพือรับหมายเรียกทีอําเภอท้องทีซึงเป็ นภูมลิ าํ เนา
ทหารของตน ตามมาตรา 25 และ/หรือ ต้องไม่เป็ น ผูท้ ไม่
ี มาให้คณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจเลือกทหาร
กองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจําการ ตามมาตรา 27 แห่ง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497
1.4 สําเร็จการศึกษา ตังเเต่ชนมั
ั ธยมศึกษาปี ท ี 3 หรือเทียบเท่าขึนไป และมีผลการศึกษาของชันมัธยมศึกษาปี ที 3
หรือเทียบเท่า ตังเเต่ 1.0 ขึนไป
1.5 ไม่พกิ าร ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึงไม่สามารถจะรับราชการทหารได้
1.6 เป็ นนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (นักศึกษาทีเรียนเป็ นรายกระบวนวิชาเพือเตรียมศึกษา
ระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) ไม่มสี ทิ ธิเรียนวิชาทหาร)
1.7 มีความประพฤติเรียบร้อย
1.8 ไม่เป็ นทหารประจําการ หรือถูกกําหนดตัวเข้ากองประจําการแล้ว
2. เงือนไขบังคับ ต้องปฏิ บตั ิ ตามระ.เบียบ หน่ วยบัญชาการรักษาดิ นแดน ดังนี
2.1 มีความประพฤติเรียบร้อย
2.2 ต้องให้บดิ า มารดาหรือผูป้ กครองลงนามรับรองในใบสมัครเพือยืนยันว่าอนุ ญาตให้เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร
2.3 วันรายงานตัวทีโรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร นักศึกษาวิชาทหารชายจะต้องตัดผมสันตามระเบียบ
หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
2.4 ต้องไปทําการรายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานทีทีหน่ วยบัญชาการรักษาดินแดนกําหนด ภายใต้การควบคุมของ
ผูแ้ ทนมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2.5 การแต่งกายให้แต่งเครืองแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง นักศึกษาหญิงให้เตรียมกางเกงวอร์ม และเสือยืด
คอกลมสีกากีแกมเขียวไปด้วย ถ้าผมยาวผูกรัดให้เรียบร้อย
2.6 เตรียมเงินค่าบํารุง ค่าอุปกรณ์การศึกษา และค่าทําบัตรประจําตัวนักศึกษาวิชาทหารคนละ 680 บาท
2.7 มีขนาดร่างกาย, นําหนัก, และความสูง (ตามตารางที 1)
2.8 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย (ตามตารางที 2)
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ขนาดร่างกายการสมัครเป็ น นศท. ชันปี ที 1 (ชายหญิ ง)
ชาย
อายุ / ปี
15
16
17
18
19 - 22

ความขยายของอกเป็ น ซม.
หายใจเข้า
หายใจออก
75
72
76
73
77
74
78
75
79
76

(ตารางที 1)

หญิง

นําหนัก (กก.) ความสูง (ซม.) นําหนัก (กก.) ความสูง (ซม.)
42
44
46
48
49

154
156
158
160
161

41
42
43
44
45

เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นศท. ชันปี ที 1 (ชายและหญิ ง)
ลําดับ

การทดสอบ

1.
2.
3.

ดันพืน
ลุก-นัง
วิง

นักศึกษาชาย
จํานวน
เวลา
22 ครัง
2 นาที
34 ครัง
2 นาที
800 เมตร
3 นาที 15 วินาที

148
149
150
151
152
(ตารางที 2)

นักศึกษาหญิง
จํานวน
เวลา
15 ครัง
2 นาที
25 ครัง
2 นาที
800 เมตร
4 นาที

3. หลักฐานการสมัครเข้าเป็ น นศท. ชันปี ที 1
3.1 ใบวุฒกิ ารศึกษาทีนักศึกษาจบมัธยมต้นให้โรงเรียนเดิมรับรองคะแนนเฉลีย โดยหัวหน้าสถานศึกษาให้เรียบร้อย
หากใช้ใบประกาศนียบัตรมัธยมต้นเป็ นหลักฐานการสมัครต้องให้กระทรวงศึกษาธิการคิดคะแนนเฉลียด้วย
(คะแนนเฉลียจะต้องได้ไม่น้อยกว่า 1.00 ขึนไป) จํานวน 1 ฉบับ
3.2 ใบวุฒกิ ารศึกษาทีใช้สมัครเข้าเรียนกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงจํานวน 1 ฉบับ
3.3 รูปถ่ายแต่งเครืองแบบนักเรียนหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง หน้าตรง ไม่สวมหมวก หรือแว่นตาสีดาํ
ขนาด 3x4 ซม. หรือขนาด 1 นิว จํานวน 1 รูป
3.4 สําเนาทะเบียนบ้านของผูส้ มัคร จํานวน 1 ฉบับ
3.5 ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน เพือยืนยันว่าไม่เป็ นโรคตามกฎกระทรวง ฉบับที 46 (พ.ศ. 2518)
ออกตามความในมาตรา 41 แห่ง พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 จํานวน 1 ฉบับ (ขอแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์
ได้ทงานนั
ี
กศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา
3.6 สําเนาหลักฐานการเปลียนชือตัว หรือ ชือสกุล อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
3.7 ผูท้ จะสมั
ี ครเรียนวิชาทหารให้นําหลักฐานทุกอย่างไปให้พร้อมในวันสมัครเข้าเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
เพราะจะต้องสมัครเรียนวิชาทหารต่อในขันตอนสุดท้าย ของการสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย หากไม่
พร้อมให้สอบถามเจ้าหน้าที รับสมัคร
3.8 กรณีทวุี ฒกิ ารศึกษาจากต่างประเทศ จะต้องดําเนินการแปลเป็ นภาษาไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการให้เรียบร้อย
3.9 ผูส้ มัครชายทีมีอายุ ตังเเต่ 17 - 19 ปี บริบรู ณ์ (นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) ต้องสําเนาใบสําคัญ
ทหารกองเกิน (แบบ สด.9) มาเเสดงเป็ นหลักฐานประกอบด้วย
3.10 ผูส้ มัครชายทีมีอายุ 20 ปี บริบรู ณ์ (นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) ต้องนําสําเนาหมายเรียกเข้า
รับราชการทหาร (แบบ สด.35) มาเเสดงเป็ นหลักฐานประกอบเพิมเติมจากข้อ 3.9 ด้วย
3.11 ผูส้ มัครชายทีมีอายุตงเเต่
ั 21-22 ปี บริบรู ณ์ขนไป
ึ (นับอายุตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร) ต้องนําสําเนา
ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารของประจําการ (แบบ สด.43) ของปี พ.ศ. ทีมาสมัครฯ
มาเเสดงเป็ นหลักฐานประกอบเพิมเติมด้วย
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4. ผู้ทีจะสมัครเข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ชันปี ที 2-5 (สมัครใหม่) และ นศท. ชันปี ที 1 (ตกซําชัน)
หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 ใบรับรองการฝึกฉบับจริง (ต้องไม่เกิน 6 เดือน) จํานวน 1 ฉบับ ถ้าใช้ใบหนังสือสําคัญประจําตัวแสดงวิทยฐานะเป็ น
หลักฐานในการสมัคร ให้ถา่ ยสําเนา 2 ฉบับ และสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาวิชาทหารจากสถานศึกษาเดิม 1 ฉบับ
4.2 สําเนาหลักฐานการเปลียนชือตัวหรือชือสกุล อย่างละ 1 ฉบับ (ถ้ามี)
4.3 ใบรับรองตามข้อ 4.1 จะต้องไม่วา่ งเว้นการฝึกเรียนวิชาทหาร ไม่เกิน 2 ปี ตามระเบียบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ยกตัวอย่าง เช่น จะสมัครเรียน วิชาทหารในปี การศึกษา 2564 ใบรับรองการฝึกทีจะใช้สมัครเรียนต่อต้องระบุปีการศึกษาที
จบ 2562 - 2563 เท่านัน
4.4 นักศึกษาวิชาทหารปี ท ี 4, 5 ชายและหญิงไม่ตอ้ งชําระเงินค่าบํารุง
4.5 ผูท้ จะเข้
ี ารับการฝึกเรียนวิชาทหารชันปี ท ี 4 อายุตอ้ งไม่เกิน 24 ปี ผูท้ จะเข้
ี ารับการฝึกเรียนวิชาทหารชันปี ท ี 5 อายุ
ต้องไม่เกิน 25 ปี
5. ผูท้ ีเข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหารกับมหาวิทยาลัยอยูแ่ ล้วและมีความประสงค์ทีจะสมัครเข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร
ต่อประเภทเลือนชัน - ซําชัน (นักศึกษาเก่า) ให้ปฏิ บตั ิ ดงั นี
5.1 ให้ไปลงชือสมัครเรียนต่อได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการทีนักศึกษาสังกัดอยู่
5.2 ให้นําใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคปั จจุบนั บัตรประจํานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง บัตรประจําตัวนักศึกษา
วิชาทหารและบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงด้วยในวันสมัคร
5.3 สถานทีรายงานตัว ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร
5.4 การแต่งกายเครืองแบบชุดฝึกติดเครืองหมายประกอบเครืองแแบบให้ถกู ต้องส่วนหลักฐานใบรายงานตัวเข้ารับการฝึก
เรียนงานนักศึกษาวิชาทหารหรือสาขาวิทยบริการฯ ทีนักศึกษาสังกัดอยูจ่ ะแจกให้ในวันทีลงชือสมัครเรียน
ข้อปฏิ บตั ิ สาํ หรับนักศึกษาทีจะสมัครเข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหารทุกชันปี ทังนักศึกษาวิชาทหารประเภทเลือนชัน - ซําชัน
และสมัครใหม่
1. นักศึกษาทีสมัครเรียนวิชาทหารกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงแล้ว จะต้องลงทะเบียนเรียนภาคปกติทุกภาค ทังภาค 1 และ
ภาค 2 และต้องเรียนวิชาทหารติดต่อกันไปทุกปี หากว่างเว้นจะต้องทํารอรับสิทธิไว้ ถ้าละเลยก็จะหมดสิทธิเรียนวิชาทหาร
2. นักศึกษาวิชาทหาร ชันปี ท ี 1-3 ชาย ทีเกิดระหว่าง พ.ศ. 2543 - 2544 จะต้องส่งหลักฐานสําเนา สด.9 คนละ 3 ฉบับ ในวัน
สมัครเข้าเรียนวิชาทหาร เพืองานนักศึกษาวิชาทหารจะได้ดาํ เนินการยกเว้นการเกณฑ์ทหารให้กบั นักศึกษาวิชาทหารที
กําลังศึกษาวิชาทหารอยูใ่ นปัจจุบนั (นศท.เก่าเฉพาะผูท้ เกิ
ี ด พ.ศ. 2544)
การรอรับสิ ทธิ เข้าฝึ กเรียนวิ ชาทหาร
นักศึกษาทีไม่สามารถเข้าการฝึกเรียนวิชาทหารได้ในปี แรกทีเข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยด้วยเหตุใดๆ ก็ตามให้นํา หลักฐาน
ตามทีจะสมัครเรียนในชันปี นนๆ
ั ไปยืนเรืองขอรอรับสิทธิเพือเข้ารับการฝึกเรียนในปี ถดั ไป (จะต้องไม่วา่ งเว้นการฝึกเรียนวิชาทหาร) และ
ต้องดําเนินการช่วงการรับสมัครและรายงานตัวตามทีหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกําหนดในปี การศึกษานันๆ และสามารถยืนความ
ประสงค์ได้ทงานนั
ี
กศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชัน 2 ม.ร. (หัวหมาก) สําหรับนักศึกษาส่วนภูมภิ าค
ให้ไปยืนเรืองขอรอรับสิทธิเพือเรียนในปี ถดั ไปทีสาขาวิทยบริการทีนักศึกษาสังกัดอยู่ (วันเวลาในการรับสมัครทางสาขาวิทยบริการจะแจ้ง
ให้ทราบต่อไป)
ถ้านักศึกษาไม่ปฏิบตั ติ ามนีจะหมดสิทธิเรียนวิชาทหารอีกต่อไป ไม่วา่ ทีมหาวิทยาลัยรามคําแหง หรือ สถาบันอืน ติดต่อสอบถาม
รายละเอียดเพิมเติมได้ทหมายเลขโทรศั
ี
พท์ 0-2310-8075 หรือ ทาง www.rotcs.ru.ac.th, www.facebook.com/rotcsru
สถานทีฝึ กเรียนวิ ชาทหารในส่วนภูมิภาค
สาขาวิทยบริการฯ
จังหวัดปราจีนบุร ี
เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที 12 (มทบ.12)
”
จังหวัดอุทยั ธานี
เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที 31 (มทบ.31)
”
จังหวัดนครศรีธรรมราช
เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก ที 41 (มทบ.41)
”
จังหวัดอํานาจเจริญ
เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก ที 22 (มทบ.22)
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สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดแพร่

”

จังหวัดนครพนม

”

จังหวัดสุโขทัย

”

จังหวัดขอนแก่น

”

จังหวัดศรีสะเกษ

”

จังหวัดตรัง

”

จังหวัดลพบุรี

”

จังหวัดนครราชสีมา

”

จังหวัดหนองบัวลําภู

”

จังหวัดชัยภูม ิ

”

จังหวัดเพชรบูรณ์

”

จังหวัดบุรรี มั ย์

”

จังหวัดเชียงราย

”

จังหวัดกาญจนบุรี

”

จังหวัดเชียงใหม่

”

จังหวัดสุรนิ ทร์

”

จังหวัดอุดรธานี

”

จังหวัดพังงา

”

จังหวัดสงขลา

เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที 35 (มทบ. 35)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที 210 (มทบ. 210)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที 39 (มทบ. 39)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที 23 (มทบ. 23)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที 22 (มทบ. 22)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที 43 (มทบ. 43)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก ที 13 (มทบ. 13)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก ที 21 (มทบ.21)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก ที 24 (มทบ.24)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก ที 21 (มทบ.21)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที 36 (มทบ. 36)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที 26 (มทบ. 26)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที 37 (มทบ. 37)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที 17 (มทบ. 17)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก ที 33 (มทบ.33)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบกที 25 (มทบ. 25)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก ที 24 (มทบ.24)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก ที 45 (มทบ.45)
เข้ารับการฝึ กเรียนวิชาทหาร ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร
มณฑลทหารบก ที 42 (มทบ.42)

กรณี นักศึกษาทีมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการฝึ กเรียนวิ ชาทหาร ณ สาขาวิ ทยบริการฯ ใน ปี การศึกษา 2564
จะฝึ กเรียนวิ ชาทหารได้เฉพาะชันปี ที 4 - 5 ชาย, หญิ งเท่านัน ส่วนชันปี ที 1 - 3 ชาย,หญิ ง จะต้องเข้ารับการฝึ กเรียนที โรงเรียน
รักษาดิ นเเดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร กรุงเทพมหานคร โดยติ ดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ มเติ มได้ที สาขาวิทยบริการฯ
หรืองานนักศึกษาวิ ชาทหาร กองกิ จการนักศึกษา โทร.0-2310-8075 หรือ www.rotcs.ru.ac.th, www.facebook.com/rotcsru
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การผ่อนผันการรับราชการทหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงทีอยูใ่ นระหว่างเกณฑ์ตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ ให้ขอทําการ
ผ่อนผันการรับราชการทหารได้สาํ หรับปี การศึกษานี และเพือให้การขอผ่อนผันฯ ดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้นกั ศึกษาทีจะขอใช้สทิ ธิ
ทําการผ่อนผันต้องปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็ นทหารกองประจําการแก่บคุ คลซึงอยู่ระหว่างการศึกษาหรือ
เรียนรู้ พ.ศ. 2549 ข้อ 2(1) (ก) “กําหนดให้บคุ คลซึงจะได้รบั การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็ นทหารกองประจําการ สําหรับนักศึกษาของ
สถานศึกษาของรัฐทีเป็ นระบบเปิ ดแบบตลาดวิชาหรือไม่ตอ้ งเข้าชันเรียน จะต้องมีการสอบไล่ได้ภาคละไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิตทุกภาค
การศึกษาติดต่อกัน เว้นแต่ภาคการศึกษาใดขาดสอบเพราะเหตุสดุ วิสยั ซึงสถานศึกษาให้การรับรอง” มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงประกาศ
ให้นกั ศึกษาทราบคุณสมบัตแิ ละหลักฐานประกอบการขอผ่อนผัน ฯ ดังนี
1. คุณสมบัติของนักศึกษาทีจะขอทําการผ่อนผันฯ
1.1 เป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงอยู่ในปี การศึกษา 2564 เป็ นผูท้ เกิ
ี ดอายุระหว่าง พ.ศ. 2539 - 2544 และ
ยังไม่เคยทําการผ่อนผันการ รับราชการทหารกองประจําการไว้กบั มหาวิทยาลัย
1.2 นักศึกษาทีขอทําการผ่อนผันฯ ต้องมีผลการสอบไล่ในภาค 1 ปี การศึกษา 2564 ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่ วยกิต
1.3 นักศึกษาทีเกิดระหว่าง พ.ศ. 2539 - 2544 และเคยขอทําการผ่อนผันการรับราชการทหารกองประจําการไว้กบั สถาน
ศึกษาเดิมก่อนเข้าศึกษาทีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ต้องขอทําการผ่อนผันฯ ใหม่ เมือเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหงในปี แรก
1.4 นักศึกษาทีขอทําการผ่อนผันฯ ต้องไม่เป็ นนักศึกษาทีกําลังศึกษาวิชาทหารอยูใ่ นปี การศึกษา 2564
1.5 นักศึกษาทีเคยเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารและเคยขอใช้สทิ ธิยกเว้นการรับราชการทหารในฐานะนักศึกษาวิชาทหารแล้ว
แต่ไม่ได้ศกึ ษาวิชาทหารต่อในปี การศึกษาปั จจุบนั (ปี การศึกษา 2564) ถ้าจะขอทําการผ่อนผัน ฯ ต้องทําการเพิกถอนสิทธิการยกเว้น
ในฐานะนักศึกษาวิชาทหารก่อนจึงจะขอทําการผ่อนผันฯ ได้
1.6 นักศึกษาทีขอรอรับสิทธิเพือเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารในปี การศึกษา 2565 ยังไม่มสี ถานภาพเป็ นนักศึกษาวิชาทหาร
และถ้าเป็ นผูท้ เกิ
ี ด พ.ศ. 2539 - 2544 จนต้องขอทําการผ่อนผันฯ มิฉะนันจะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร
1.7 นักศึกษาทีเคยยืนหลักฐานขอผ่อนผันฯ ไว้กบั มหาวิทยาลัยรามคําแหงแล้วไม่ตอ้ งขอทําการผ่อนผันอีก แต่ตอ้ งลงทะเบียนเรียน
โดยสมําเสมอทังภาค 1 และภาค 2 และนําผลการสอบไล่ทสอบได้
ี
ไม่น้อยกว่าภาคละ 9 หน่ วยกิต (รวมการสอบซ่อม) ไปแจ้งทีงาน
นักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา ตึกกิจกรรมนักศึกษา ชัน 2 (ราม 1) เพือขอรักษาสิทธิการผ่อนผันฯ ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2549
และจะต้องส่งผลการสอบเพือรักษาสิทธิการผ่อนผันฯ ในเดือน เมษายน 2564 ภายหลังจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดําเนินการผ่อนผัน
ให้กบั นักศึกษาทีขอใช้สทิ ธิในปี การศึกษา 2564 แล้ว
1.8 กรณีทนัี กศึกษามีผลการสอบไม่ถงึ 9 หน่วยกิต เนืองจากขาดสอบเพราะเหตุสดุ วิสยั ให้นําหลักฐานมาแสดงเพือให้ทาง
มหาวิทยาลัย ฯ รับรอง
2. หลักฐานประกอบการขอทําการผ่อนผัน ฯ
2.1 ใบแทนใบแจ้งผลการสอบภาค 1/2564 (ใบเกรด) ทีได้ประทับตราและลงนามรับรองจากคณะแล้ว ซึงต้องมีผลการสอบได้
ไม่นอ้ ยกว่าภาคละ 9 หน่วยกิต ขอได้ทคณะที
ี
นักศึกษาสังกัด จํานวน 2 ฉบับ
2.2 สําเนา สด.9 จํานวน 2 ฉบับ
2.3 สําเนา สด.10 ในกรณีทย้ี ายภูมลิ าํ เนาทหาร (ถ้ามี) จํานวน 2 ฉบับ
2.4 สําเนาการเปลียนชือตัว - ชือสกุล (ถ้ามี) อย่างละ 2 ฉบับ
2.5 การเปลียนชือตัว - ชือสกุล ต้องนําหลักฐาน สด.9 ไปเปลียนชือตัวชือสกุลให้ถูกต้องเรียบร้อยจึงจะทําการผ่อนผันฯ ได้
2.6 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง และใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบนั ซึงแสดงว่า
นักศึกษายังลงทะเบียนเรียนอยู่ จํานวน 2 ฉบับ
2.7 สําเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร จํานวน 2 ฉบับ
2.8 สําเนาทะเบียนบ้าน จํานวน 2 ฉบับ
2.9 หนังสือรับรองการเป็ นนักศึกษาของสถานศึกษา จํานวน 2 ฉบับ (ติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา ขนาด 2 นิว)
2.10 สําเนาบัตรประชาชน จํานวน 2 ฉบับ
นักศึกษายืนหลักฐานขอผ่อนผันรับราชการทหารได้ท ี งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา
ชัน 2 (ราม 1) เริมรับหลักฐานตังแต่เดือนธันวาคม 2564 (หลังจากผลสอบภาค 1/2564 ลงในระบบ) หมดเขตการรับผ่อนผันฯ ในวันที
11 กุมภาพันธ์ 2565
นักศึกษาทีขอทําการผ่อนผันการรับราชการทหารกองประจําการเรียบร้อยแล้ว ต้องปฏิบตั ติ ามพระราชบัญบัตริ าชการทหาร
พ.ศ. 2549 ทุกประการ คือ ต้องรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารและไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ณ ภูมลิ าํ เนา
ทหาร ตาม วัน เวลา และสถานทีทีได้ระบุไว้ในหมายเรียกฯ มิฉะนันจะมีความผิดตามกฎหมาย
ในระหว่างทีขอทําการผ่อนผันฯ นักศึกษาจะต้องส่งผลการสอบภาคละ 9 หน่วยกิต ของภาค 1 และภาค 2 ของทุกปี การศึกษา
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เพือมารักษาสิทธิ มิฉะนันจะถูกถอนสิทธิการผ่อนผันฯ นักศึกษาทีต้องการจะขอผ่อนผันการเข้ารับราชการ ติดต่อสอบถาม รายละเอียดได้ที
สาขาวิทยบริการฯ หรืองานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา โทร. 0-2310-8075 หรือทาง www.rotcs.ru.ac.th,www.facebook.com/rotcsru

การบริ การสําหรับนักศึกษาทีจะขอรับทุนการศึกษาและขอกู้ยมื เงิ นเพือการศึกษา (กยศ.)

มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษาได้ดาํ เนินการจัดสรรทุนการศึกษา
ให้แก่นกั ศึกษาทีเรียนดีมคี วามประพฤติดแี ต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพือสนับสนุนให้นกั ศึกษา ได้มโี อกาสทางการศึกษามากขึนโดยแต่ละ
ปี มที นุ การศึกษาประมาณ 1,000 กว่าทุน โดยแบ่งเป็ นทุนภายในและทุนภายนอก ดังนี
1. ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.1 ประเภทเรียนดี นักศึกษาทีมีหน่วยกิตสะสมของระดับชัน G/A ในทุกภาคการศึกษาปกติรวมแล้วไม่น้อยกว่า
18 หน่วยกิต (ไม่รวมภาคฤดูรอ้ น) ทุนละ 6,000 บาท
1.2 ประเภทส่งเสริมการศึกษา นักศึกษาทีมีหน่วยกิตเฉลียไม่น้อยกว่าปี ละ 18 หน่ วยกิต (รวมภาคฤดูรอ้ น) ทุนละ 5,000 บาท
1.3 ประเภทกิจกรรม นักศึกษาทีทํากิจกรรมเป็ นประโยชน์ต่อสังคมและสร้างชือเสียงให้มหาวิทยาลัย และมีหน่ วยกิต
ไม่น้อยกว่าปี ละ 18 หน่วยกิต (รวมภาคฤดูรอ้ น) ทุนละ 3,000 บาท
1.4 ทุนผูป้ ระสบภัยพิบตั ิ (อุทกภัย, อัคคีภยั , วาตภัย) เป็ นนโยบายของมหาวิทยาลัยทีจะบรรเทาความเดือดร้อนของ
นักศึกษาทีประสบภัย โดยยกเว้นค่าหน่วยกิต ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าบํารุงการศึกษา จํานวน 2 ภาคเรียนปกติ
ผูป้ ระสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้ยนแสดงความจํ
ื
านงขอรับทุนได้ทสาขาวิ
ี
ทยบริการฯ ทีนักศึกษาสมัคร
2. กองทุนเงิ นให้ก้ยู มื เพือการศึกษา. (กยศ.) นักศึกษาสมัครใหม่ประจําภาคเรียนที 1 ทีประสงค์จะขอกูย้ มื เงินกองทุน ฯ
กยศ. (ผูก้ รู้ ายเก่าต่อเนืองย้ายสถานศึกษา/ผูก้ ูร้ ายใหม่) โดยบันทึกแบบคําขอกูใ้ นระบบ e - studentloan ที เว็บไซต์ กยศ.
www.studentloan.or.th และติดต่อเจ้าหน้าทีผูด้ แู ลเรืองการขอกูย้ มื เงินกองทุนฯ กยศ. ณ สาขาวิทยบริการฯ ที
นักศึกษาสมัคร ตามรายละเอียดดังนี
1. คุณสมบัติ
1.1 เป็ นนักศึกษาสมัครใหม่สว่ นภูมภิ าค ภาคเรียนที 1 ประจําปี การศึกษา และไม่เป็ นนักศึกษา Pre - Degree
1.2 เป็ นผูข้ าดแคลนทุนทรัพย์ คือ ครอบครัว (บิดา มารดา/ผูป้ กครอง คูส่ มรส) และนักศึกษาผูข้ อกูย้ มื เงินมี
รายได้รวมกันไม่เกินปี ละ 200,000 บาท
1.3 ไม่เป็ นผูเ้ คยสําเร็จการศึกษาระดับชันปริญญาตรีในสาขาใด ๆ มาก่อน
1.4 ไม่ทาํ งานประจําในระหว่างการศึกษา
1.5 ไม่เป็ นบุคคลล้มละลาย
1.6 ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นผูไ้ ด้รบั โทษจําคุก โดยคําพิพากษาถึงทีสุดให้จาํ คุกเว้นแต่เป็ นโทษสําหรับความผิดทีได้
กระทําโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
1.7 เป็ นผูศ้ กึ ษาเต็มเวลาตามหลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.8 หากได้รบั ทุนค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานอืน หรือสถาบันต่าง ๆ ยังมีสทิ ธิขอกูย้ มื เงินสําหรับค่าใช้จา่ ยอืน ๆ ได้
1.9 หากดําเนินการกูย้ มื ทีสถาบันอืนแล้วจะไม่มสี ทิ ธิกูย้ มื ฯ ทีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.10 มีสญ
ั ชาติไทย
2. วิธีการขอกู้ยมื เงิ น
2.1 ติดต่อขอรับแบบแสดงความจํานงขอกูย้ มื ฯ ช่วงรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ สาขาวิทยบริการ ฯ ทีนักศึกษาสมัคร
2.2 ผูก้ จู้ ะต้องยืนแบบคําขอกูเ้ งินตามวัน เวลา ทีมหาวิทยาลัยกําหนด
3. หลักฐานประกอบคําขอ
3.1 สําเนาสัญญาฉบับเดิม (กรณีเคยกูย้ มื ฯ)
3.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.3 ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที 1
การบริ การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และบริการจัดหางาน
บริการข้อมูลด้านการศึกษาและให้คาํ ปรึกษาแก่นกั ศึกษาในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการศึกษา / ส่วนตัวและสังคม บริการ
แนะแนวอาชีพ เป็ นต้น นักศึกษาทีสนใจสามารถขอรับบริการให้คาํ ปรึกษา ผ่านสือออนไลน์ได้ท ี www.facebook.com/guidanceru
บริการข้อมูลข่าวสารตําแหน่งงานว่าง ทังส่วนภาครัฐและภาคเอกชน พร้อมฝากประวัตกิ ารสมัครงาน ผ่านสือออนไลน์ได้ที
www.rujob.ru.ac.th และ Facebook : หน่วยจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง
*** แหล่งข้อมูลเพิมเติม เว็บไซต์งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา www.ru.ac.th/scholarship และ
Facebook “กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง” โทร. 0-2310-8080 หรือทางเว็บไซต์ กยศ. www.studentloan.or.th
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ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริ ญญาตรี
พ.ศ. 2546
_____________________

โดยทีเป็ นการสมควรแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนรู้
ในการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ให้ครอบคลุมถึงประเด็นต่างๆ ทีเกียวกับคุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิขอเทียบโอน
ผลการเรียน และหลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบ และหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยเข้าสูก่ ารศึกษา ใน
ระบบตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 18 (2) (3) และ (12) มาตรา 48 และมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงตราขัอบังคับไว้ดงั ต่อไปนี
ข้อ 1 ข้อบังคับนีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2546”
ข้อ 2 ให้ใช้ขอ้ บังคับนีตังแต่ภาคเรียนที 1 ปี การศึกษา 2546 เป็ นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนรู้ ในการศึกษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542” และให้ใช้ขอ้ บังคับนีแทน
ข้อ 4 ในข้อบังคับนี
“มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยรามคําแหงและให้หมายรวมถึงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติทุกแห่ง
“อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีทมหาวิ
ี
ทยาลัย
แต่งตังให้ปฏิบตั หิ น้าทีตามข้อบังคับ
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความว่า การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาในระบบ” หมายความว่า การศึกษาทีกําหนดจุดมุง่ หมายวิธกี ารศึกษา หลักสูตร ระยะเวลาของ
การศึกษา การวัดและประเมินผล ซึงเป็ นเงือนไขของการสําเร็จการศึกษาทีแน่นอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายความว่า การศึกษาทีมีความยืดหยุน่ ในการกําหนดจุดมุง่ หมาย รูปแบบ
วิธกี ารจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึงเป็ นเงือนไขสําคัญของการสําเร็จ การศึกษา
โดยเนือหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปั ญหา และความต้องการของบุคคล แต่ละกลุ่ม
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความว่า การศึกษาทีให้ผเู้ รียนได้เรียนรูด้ ว้ ยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สือหรือแหล่งความรูอ้ นๆ
ื
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ข้อ 5 ให้มคี ณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี แต่งตังโดยอธิการบดี ทําหน้าทีเกียวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีตามทีกําหนด ในข้อบังคับนี ประกอบด้วยอธิการบดี เป็ นประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษาและรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยั เป็ นรองประธานกรรมการ คณบดี
หรือผูแ้ ทน เป็ นกรรมการ และบุคคลทีปฏิบตั หิ น้าทีงานเทียบโอนทุกคณะเป็ นกรรมการ ให้ผอู้ าํ นวยการกองบริการ
การศึกษา เป็ นกรรมการและเลขานุการ และอาจให้มผี ชู้ ว่ ยเลขานุการ ไม่เกิน 2 คน ทังนี ให้คณะกรรมการประจําคณะ
ทีนักศึกษาขอเทียบโอนพิจารณาคําร้องขอรับการเทียบโอน และนําเสนอคณะกรรมการทีมหาวิทยาลัยแต่งตังพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
ข้อ 6 คุณสมบัตขิ องผูม้ สี ทิ ธิขอเทียบโอนผลการเรียน
6.1 เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ทีศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิชาใด
วิชาหนึงทีเปิ ดสอนในหลักสูตรภาคปกติ
6.2 เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ทีศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิชใด
วิชาหนึงทีเปิ ดสอน ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทุกแห่ง
6.3 เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ทีศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิชใด
วิชาหนึงทีเปิ ดสอนในหลักสูตรภาคพิเศษ
6.4 เป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ทีศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา วิชใด
วิชาหนึงทีเปิ ดสอนตามโครงการพิเศษในต่างประเทศทุกแห่ง
ข้อ 7 หลักเกณฑ์การเทียบวิชาเรียน และโอนหน่วยกิตระหว่างการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี
7.1 เป็ นรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าทีหน่วยงานของรัฐ
ทีมีอาํ นาจตามกฎหมายรับรอง
7.2 เป็ นรายวิชา หรือกลุม่ รายวิชาทีมีเนือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสีของรายวิชา ทีขอเทียบ
7.3 เป็ นรายวิชา หริอกลุม่ รายวิชาทีสอบไล่ได้ไม่ตากว่
ํ าระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแต้มระดับ คะแนน
2.00 หรือเทียบเท่า
7.4 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกิน สามในสีของจํานวนหน่ วยกิตรวม
ของหลักสูตรทีรับโอน
7.5 รายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาทีเทียบโอนจากต่างสถาบันอุดมศึกษา จะไม่นํามาคํานวณแต้ม
ระดับคะแนนเฉลียสะสม
7.6 นักศึกษาทีใช้สทิ ธิเทียบโอนหน่วยกิต จะต้องใช้เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง อย่างน้อย
หนึงปี การศึกษา
7.7 วิธกี ารเทียบวิชาเรียนและเทียบโอนหน่วยกิต ให้ดาํ เนินการตามทีคณะกรรมการกําหนด และให้เป็ น
ประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การเทียบโอนความรู้ และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษา
ตามอัธยาศัยเข้าสูก่ ารศึกษาในระบบ
8.1 การเทียบความรู้ จะเทียบเป็ นรายวิชา หรือกลุม่ รายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทีเปิ ดสอนใน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
8.2 วิธกี ารประเมินผลการเรียนรูจ้ ากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย เพือการ
เทียบโอนความรูใ้ นแต่ละรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาและเกณฑ์การตัดสินการประเมินในแต่ละวิธใี ห้ดาํ เนินการ ตามที
คณะกรรมการกําหนด และให้เป็ นประกาศมหาวิทยาลัย
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8.3 ผลการประเมิน จะต้องเทียบได้ไม่ตากว่
ํ าระดับคะแนนตัวอักษร P สําหรับรายวิชา หรือกลุม่ รายวิชา จึง
จะให้จาํ นวนหน่วยกิตของรายวิชา หรือกลุม่ รายวิชานัน แต่จะไม่ให้ระดับคะแนนตัวอักษร และไม่มกี ารนํามาติดคะแนน
ผลการเรียน หรือคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉลียสะสม
8.4 การเทียบรายวิชา หรือกลุ่มรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย ให้
หน่วยกิตได้รวมกันไม่เกินสามในสีของจํานวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตีทขอเที
ี ยบ
8.5 นักศึกษาทีใช้สทิ ธิเทียบโอนความรูจ้ ากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย ต้องใช้
เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง อย่างน้อยหนึงปี การศึกษา
ข้อ 9 การขอรับการเทียบโอน
9.1 ผูม้ สี ทิ ธิเทียบโอน ต้องเป็ นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง และมีคณ
ุ สมบัตติ ามข้อ 6
9.2 ให้ยนคํ
ื าร้องขอรับการเทียบโอนพร้อมหลักฐานการศึกษา ณ สถานที วัน เวลา ทีมหาวิทยาลัย กําหนด
9.3 ให้คณะกรรมการพิจารณาการขอรับการเทียบโอน และแจ้งให้นกั ศึกษาทราบ และหน่วยงาน ทีเกียวข้อง
เพือดําเนินการต่อไป
ข้อ 10 กําหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา
10.1 กรณีตามข้อ 6.1 และ 6.2 นักศึกษาชําระค่าธรรมเนียมการเทียบโอน 500 บาท (ห้าร้อย บาทถ้วน)
และ ค่าเทียบโอนหน่วยกิตๆ ละ 100 บาท (หนึงร้อยบาทถ้วน)
10.2 กรณีตามข้อ 6.3 นักศึกษาชําระค่าธรรมเนียมการเทียบโอน 2,500 บาท (สองพันห้าร้อย บาทถ้วน)
และ ค่าเทียบโอนหน่วยกิตๆ ละ 1,500 บาท (หนึงพันห้าร้อยบาทถ้วน)
10.3 กรณีตามข้อ 6.4 ให้คณะกรรมการกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมการเทียบโอนและค่าเทียบโอน โดย
ความเห็นชอบของคณะกรรมการทีปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง และให้เป็ นประกาศมหาวิทยาลัย
ข้อ 11 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมอืนๆ และอัตราค่าตอบแทนผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีตามทีกําหนดในข้อ
บังคับ ให้อธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการทีปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง มีอาํ นาจ พิจารณา
ได้ตามทีเห็นสมควร
ข้อ 12 ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี
ประกาศ ณ วันที 22 กรกฎาคม พ.ศ.2546

(ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ข้อบังคับมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยวิ นัยนักศึกษา
พ.ศ. 2522

โดยทีเห็นเป็ นการสมควรแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยวินยั นักศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบัญญัตมิ หาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2514 สภามหาวิทยาลัยจึงตรา ข้อบังคับไว้
ดังต่อไปนี
ข้อ 1. ข้อบังคับนีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522”
ข้อ 2. ให้ใช้ขอ้ บังคับนีตังแต่วนั ถัดจากวันประกาศเป็ นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิก
(1) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2514
(2) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที 2) พ.ศ. 2515
(3) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา (ฉบับที 3) พ.ศ. 2516
ให้ใช้ขอ้ บังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยวินยั นักศึกษา พ.ศ. 2522 นีแทน
ข้อ 4. นักศึกษาทุกคน เมือเข้ามาในบริเวณมหาวิทยาลัยต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย ตามระเบียบทีมหาวิทยาลัยกําหนด
ข้อ 5. นักศึกษาทุกคนต้องรักษาความสามัคคีระหว่างกัน และต้องรักษาไว้ซงความสงบเรี
ึ
ยบร้อยและเกียรติของมหาวิทยาลัย
ข้อ 6. นักศึกษาทุกคนต้องประพฤติตนเป็ นสุภาพชน ไม่ประพฤติในสิงทีอาจนํามาซึงความเสียหายแก่มหาวิทยาลัยทังภายใน และ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
ข้อ 7. นักศึกษาต้องปฏิบตั ติ ามคําสังหรือคําตักเตือนโดยชอบของผูม้ อี ํานาจหน้าที
ข้อ 8. ในขณะทีมีการสอน ห้ามสูบบุหรี ห้ามส่งเสียงรบกวน หรือแสดงกิรยิ าวาจาไม่สมควร ผูใ้ ดฝ่ าฝืนผูส้ อนมีอาํ นาจสังให้ ผูน้ นออก
ั
จากห้องเรียนได้
ข้อ 9. นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบตั ติ ามข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําสังของมหาวิทยาลัยทุกประการอย่างเคร่งครัด และ แสดง
มารยาทอันดีต่ออาจารย์ผสู้ อนและเจ้าหน้าทีของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาผูใ้ ดฝ่ าฝืนได้ชอว่
ื ากระทําผิดวินยั ศาสตราจารย์ รอง
ศาสตราจารย์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ อาจารย์ อาจารย์พเิ ศษ เลขานุ การคณะ หรือเจ้าหน้าทีทีได้รบั มอบหมายมีอาํ นาจเรียกตัวมาตักเตือน
หรือจะแจ้งให้คณบดีตกั เตือนหรือตําหนิโทษเป็ นลายลักษณ์อกั ษรก็ได้
ถ้าการกระทําผิดวินยั นันเป็ นความผิดวินยั อย่างร้ายแรง ให้คณบดีนําเสนออธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะ กรรมการที
ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัย ซึงมีอํานาจกระทําการอย่างหนึงอย่างใด ดังต่อไปนี
1. ให้งดตรวจกระดาษคําตอบบางกระบวนวิชาหรือทุกกระบวนวิชา และในการลงทะเบียนเรียนให้ถอื เป็ นสอบตกในภาค การ
ศึกษาทีถูกลงโทษนัน และอาจห้ามลงทะเบียนต่อไปอีก 2 ภาคการศึกษา ซึงอาจจะเป็ นภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูรอ้ นก็ได้
ถ้าเป็ นการกระทําผิดซํากับกรณีความผิดทีได้ถูกลงโทษมาแล้ว ให้ลงโทษในขันทีหนักกว่าเดิมตามทีเห็นสมควร
2. สังลบชือออกจากทะเบียนนักศึกษาแล้วรายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบ
ข้อ 10. นักศึกษาทีถูกลงโทษทางวินยั อาจยืนคําอุทธรณ์การลงโทษนันต่ออธิการบดีกไ็ ด้ เมืออธิการบดีได้รบั คําร้องอุทธรณ์แล้ว ให้
เสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สภามหาวิทยาลัยอาจสังให้เปลียนแปลงแก้ไขยืนตามคําสังเดิม หรือยกเลิกคําสังนันเสียก็ได้
ข้อ 11. นักศึกษาผูใ้ ดถูกลบชือออกจากทะเบียนนักศึกษาประสงค์จะสมัครเข้าเป็ นนักศึกษาอีกให้ยนคํ
ื าร้องเป็ นหนังสือต่อ คณบดีแห่ง
คณะซึงผูร้ อ้ งถูกลงโทษ โดยมีหนังสือรับรองของบิดามารดา หรือผูป้ กครองและผูอ้ นซึ
ื งมหาวิทยาลัยเชือถือได้อกี 1 คน รวมเป็ น 2 คน ว่า
ตังแต่ถกู ลบชือจนถึงขณะยืนคําร้อง ผูถ้ กู ลบชือได้ประพฤติตนเรียบร้อยตลอดมา และรับรองว่าจะสอดส่องดูแลให้ผถู้ กู ลบชือ ประพฤติตน
อยู่ในระเบียบและวินยั ของมหาวิทยาลัยอย่างเคร่องครัดต่อไป เมืออธิการบดีเห็นสมควรก็ให้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพือพิจารณา
กรณียนคํ
ื าร้องขอเข้าเป็ นนักศึกษาตามข้อนี จะกระทําได้ตอ่ เมือพ้นกําหนดเวลาไม่นอ้ ยกว่าสองปี นบั แต่วนั ทีมหาวิทยาลัย สัง
ให้ลบชือออกจากทะเบียนนักศึกษา ถ้าคราวแรกสภามหาวิทยาลัยไม่ให้รบั เข้าเป็ นนักศึกษา นักศึกษาผูถ้ ูกลบชืออาจยืนคําร้องขอเข้า
เป็ น นักศึกษาอีกครังหนึง เมือพ้นกําหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึงปี นับแต่วนั ลงมติของสภามหาวิทยาลัยในการยืนคราวแรก ถ้าสภา
มหาวิทยาลัย มีมติไม่ให้รบั อีกเป็ นครังทีสอง ให้ถอื ว่ามหาวิทยาลัยไม่พงึ ปรารถนาทีจะรับผูร้ อ้ งเข้าเป็ นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนีอีกต่อไป
ข้อ 12. ให้อธิการบดีรกั ษาการตามข้อบังคับนี
ประกาศ ณ วันที 15 มิถนุ ายน 2522
(ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ประกาศมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
เรือง การใช้บตั รประจําตัวนักศึกษา

เพือเป็ นการป้ องกันการกระทําทุจริตของนักศึกษา ด้วยวิธกี ารใช้บตั รประจําตัวนักศึกษาปลอม อันเป็ น
เหตุให้เกิดความเสียหายต่อราชการ มหาวิทยาลัยจึงเห็นควรให้ใช้บตั รประจําตัวนักศึกษาควบคูก่ บั บัตรประจําตัว
ประชาชนหรือบัตรประจําตัวข้าราชการ ซึงทางราชการออกให้ ในทุกครังทีเข้าสอบหรือขอรับเงินคืนจากทาง
มหาวิทยาลัย
จึงประกาศให้ทราบทัวกัน
ประกาศ ณ วันที 3 มีนาคม พ.ศ. 2540
(รองศาสตราจารย์รงั สรรค์ แสงสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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คําสังมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง

ที 1675/2538
เรือง ข้อปฏิ บตั ิ ในการสอบไล่ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาค
เพือให้การควบคุมการสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ณ ศูนย์สอบส่วนภูมภิ าคดําเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงกําหนด
ข้อปฏิบตั ใิ นการสอบไล่ สําหรับนักศึกษา กรรมการควบคุมการสอบ และหัวหน้าตึกสอบ ดังนี
1. ข้อปฏิ บตั ิ สาํ หรับนักศึกษาผู้เข้าสอบ
1.1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อยไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ นักศึกษาชายต้องสอดชายเสือไว้ในกางเกงนักศึกษาหญิง
ต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกง
1.2 ตรวจสอบวัน เวลา สถานทีสอบให้ถกู ต้อง และต้องเข้าสอบให้ตรงตามวัน เวลา สถานทีสอบทีมหาวิทยาลัยกําหนดไว้
ก่อนเข้าห้องสอบให้ตรวจดูแถวและทีนังสอบตามรหัสประจําตัวนักศึกษาทีติ ดประกาศไว้หน้ าห้องสอบ
1.3 ต้องแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวนักศึกษา และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้าราชการหรือ
บัตรประจําตัวซึงทางราชการออกให้ ต่อกรรมการควบคุมการสอบทุกครังทีเข้าสอบ นักศึกษาผูใ้ ดไม่มบี ตั รประจําตัว ให้ไปติดต่อ
ผูป้ ระสานงานการสอบก่อนเข้าสอบ เพือขอสําเนาหนังสือไปแสดงต่อกรรมการคุมการสอบเฉพาะกระบวนวิชาทีเข้าสอบ
นักศึกษาผูใ้ ดไม่มบี ตั รประจําตัวนักศึกษา หรือไม่มสี าํ เนาหนังสือดังกล่าว และไม่มบี ตั รประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือบัตรประจําตัวซึงทางราชการออกให้ แสดงต่อกรรมการคุมการสอบไม่มสี ทิ ธิเข้าสอบ
(ข้อ1.3 แก้ไขตามคําสัง มหาวิทยาลัยรามคําแหง ที 581/2540 เรืองข้อปฏิบตั ใิ นการสอบไล่(แก้ไขเพิมเติม)พ.ศ.2540)
นักศึกษาต้องนําใบเสร็จรับเงินมาเป็ นหลักฐานในการเข้าสอบทุกครัง กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย หรือลืมนํ ามา
สามารถใช้สาํ เนาใบเสร็จทีมหาวิทยาลัยออกให้ มาใช้เป็ นหลักฐานในการเข้าสอบไล่ นอกจากนี ยังสามารถนําตารางสอบไล่รายบุคคล
ทีพิมพ์ตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัยมาใช้เป็ นหลักฐานในการเข้าสอบได้ดว้ ย
1.4 เข้าห้องสอบทันทีทมีี สญ
ั ญานอนุญาตให้เข้าห้องสอบและให้นกั ศึกษานังสอบตามเก้าอีทีมีรหัสนักศึกษาของตนเอง
ติดไว้ จะเปลียนทีนังสอบโดยพลการไม่ได้
ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาทีเริ มต้นคาบเวลาสอบ
1.5 นักศึกษาทีมาถึงห้องสอบหลังจากการสอบไล่ได้เริมต้นแล้วไม่เกิน 5 นาที จะเข้าห้องสอบได้ตอ่ เมือได้รบั อนุญาต
จากหัวหน้าตึกสอบ
ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบสายเกิ นกว่า 5 นาที จากเวลาทีเริมต้นคาบเวลาสอบ เว้นแต่ได้รบั อนุญาต
จากหัวหน้ าตึกสอบ
1.6 นักศึกษาต้องลงรายมือชือในบัญชีรายชือกระบวนวิชาทีเข้าสอบให้ถูกต้องตรงกับชือตนเอง
1.7 ห้ามนําตํารา เอกสร โน๊ตย่อ หรือสูตรต่าง ๆ ติดตัวเข้าไปในห้องสอบ เว้นแต่ได้รบั อนุญาตเป็ นกรณีพเิ ศษจาก
มหาวิทยาลัย นักศึกษาผูใ้ ดฝ่ าฝืน นําตํารา เอกสาร โน๊ตย่อ หรือสูตรติดตัวเข้าไปในทีนังสอบ ถ้าตรวจพบถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ
เป็ นความผิดชัดแจ้ง จะถูกลงโทษทางวินยั นักศึกษางดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวิชาทีเข้าสอบภาคการศึกษานัน ทางทะเบียนเรียน
ให้ถอื เป็ นสอบตกและห้ามลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปอีก 2 ภาคการศึกษาเป็ นอย่างน้อย
1.8 ห้ามนําเครืองคิดเลข กระดาษ เครืองมือสือสารทุกชนิด หรืออุปกรณ์อนที
ื ไม่จาํ เป็ นในการสอบติดตัวเข้าห้องสอบ
ถ้าตรวจพบจะถูกลงโทษวินยั งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชานัน และในทางทะเบียนเรียนให้ถอื เป็ นสอบตก
1.9 อนุญาตให้นกั ศึกษานําข้อสอบอัตนัยออกจากห้องสอบได้หา้ มนําข้อสอบปรนัยหรือปรนัยผสมอัตนัยออกจากห้องสอบ
นักศึกษาผูใ้ ดฝ่ าฝืนนําข้อสอบปรนัยหรือปรนัยผสมอัตนัยออกไปจากห้องสอบทังหมด หรือบางส่วน หรือคัดลอก
ออกไปจะต้องถูกลงโทษทางวินยั งดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวิชาทีเข้าสอบภาคการศึกษานัน ทางทะเบียนเรียนให้ถอื เป็ น สอบตก
1.10 ห้ามนักศึกษานํากระดาษคําตอบทีกรรมการควบคุมการสอบแจกให้ออกจากห้องสอบไม่วา่ จะทําคําตอบหรือไม่ทาํ
จะต้องส่งคืนกรรมการควบคุมการสอบ
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1.11 ห้ามนักศึกษาติดต่อพูดจาปรึกษา หรือทําสัญญาณขณะทําข้อสอบและต้องระมัดระวังไม่ให้นกั ศึกษาคนอืนมีโอกาส
คัดลอกคําตอบเมือมีขอ้ สงสัยหรือต้องการสิงใดให้ยกมือขึนสอบถาม หรือขอจากกรรมการควบคุมการสอบ นักศึกษาผูใ้ ดยินยอมให้
นักศึกษาคนอืนคัดลอกคําตอบ หรือให้ดถู อื ว่าร่วมกันทุจริตในการสอบจะต้องถูกลงโทษวินยั งดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวิชาที
เข้าสอบภาคการศึกษานัน ในทางทะเบียนเรียนให้ถอื เป็ นสอบตก และห้ามลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปอีก 2 ภาคการศึกษา
เป็ นอย่างน้อย
1.12 เมือต้องการส่งกระดาษคําตอบให้ยกมือขึน กรรมการควบคุมการสอบจะไปเก็บกระดาษคําตอบ
1.13 มหาวิทยาลัยจะให้สญ
ั ญาณก่อนหมดเวลาสอบ 5 นาที ซึงหัวหน้าตึกสอบจะประกาศเตือนเพือให้นกั ศึกษาตรวจทาน
และเตรียมส่งกระดาษคําตอบ หลังจากหมดเวลาสอบแล้ว ห้ามเขียนคําตอบต่อไปอีก
1.14 การสอบไล่ทุกครังนักศึกษาจะต้องใช้กระดาษคําตอบทีมหาวิทยาลัยจัดไว้ให้โดยเฉพาะและเขียนชือ นามสกุล
รหัสประจําตัวพร้อมชือกระบวนวิชาลงบนหัวกระดาษคําตอบส่วนกระดาษคําถามให้เขียนชือ นามสกุล รหัสประจําตัว ลงบนหัวกระดาษ
คําถามแผ่นแรกเท่านัน
1.15 นักศึกษาทีเป็ นเจ้าหน้าทีตํารวจ นําอาวุธติดตัวมาในห้องสอบ ให้นําไปฝากไว้ทกรรมการควบคุ
ี
มการสอบ
1.16 นักศึกษาผูใ้ ดเคยถูกลงโทษฐานกระทําผิดวินยั นักศึกษา เกียวกับการสอบไล่มาแล้ว และได้กระทําผิดวินยั นักศึกษา
เกียวกับการสอบไล่อกี จะต้องพิจารณาเพิมโทษอีกส่วนหนึง ถ้าทุจริตในการสอบไล่ 2 ครังขึนไป อาจ พิจารณาลงโทษวินยั นักศึกษาโดยลบ
ชือออกจากทะเบียนนักศึกษา
( 2. ข้อปฏิบตั กิ รรมการควบคุมการสอบ..........
3. ข้อปฏิบตั หิ วั หน้าตึกสอบจากศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค..........
4. ข้อปฏิบตั ผิ ปู้ ระสานงานศูนย์สอบส่วนภูมภิ าคจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง......... )
ทังนี ตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
สัง ณ วันที 29 กันยายน 2538

(รองศาตราจารย์รงั สรรค์ แสงสุข)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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คําสังมหาวิ ทยาลัยรามคําแหง
ที 1828/2546
เรือง ข้อปฏิบตั ใิ นการสอบไล่ (แก้ไขเพิมเติม)
พ.ศ.2546
เพือให้การควบคุมการสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงดําเนินไปด้วยความเรียบร้อยจึงเห็นควรให้แก้ไขข้อ
ปฏิบตั ใิ นการสอบไล่ดงั นี
1. ให้ยกเลิกคําสังมหาวิทยาลัยรามคําแหงเรืองข้อปฏิบตั ใิ นการสอบไล่ ดังต่อไปนี
1.1 คําสังมหาวิทยาลัยรามคําแหงที 684/2537 ลงวันที 12 พฤษภาคม 2537 เรือง ข้อปฏิบตั ใิ นการสอบไล่
ข้อ 1.10
1.2 คําสังมหาวิทยาลัยรามคําแหงที 1675/2538 ลงวันที 29 กันยายน 2538 เรือง ข้อปฏิบตั ใิ นการสอบไล่
ณ ศูนย์สอบ ส่วนภูมภิ าค ข้อ1.7 และ ข้อ 1.8
1.3 คําสังมหาวิทยาลัยรามคําแหงที 581/2540 ลงวันที 24 เมษายน 2540 เรือง ข้อ ปฏิบตั ใิ นการสอบไล่
(เพิมเติม) ข้อ 2 และ ข้อ 3
1.4 คําสังมหาวิทยาลัยรามคําแหงที 340/2544 ลงวันที 24 กุมถาพันธ์ 2544 เรือง ข้อปฏิบตั ใิ นการสอบไล่
(แก้ไขเพิมเติม) พ.ศ.2544 ทังฉบับ
2. ให้ใช้ขอ้ ปฏิบตั ใิ นการสอบไล่และการสอบซ่อมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง รวมถึงศูนย์สอบส่วนภูมภิ าค
ดังต่อไปนี
(1) ห้ามนักศึกษานําโน้ตย่อ เอกสาร หรือสูตรต่างๆ ติดตัวเข้าไปทีนังสอบ เว้นแต่ ได้รบั อนุญาตเป็ นกรณี
พิเศษจากมหาวิทยาลัย
นักศึกษาผูใ้ ดฝ่ าฝืนถือว่ามีเจตนาทุจริตในการสอบ เป็ นความผิดโดยชัดแจ้ง ต้องถูกลงโทษทางวินยั
นักศึกษา งดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวิชาทีเข้าสอบในภาคการศึกษานัน ในทางทะเบียนเรียนให้ถอื เป็ น
สอบตก และห้ามลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปอีก 2 ภาคการศึกษา เป็ นอย่างน้อย นักศึกษาผูใ้ ดหลบหนี
ทําลาย หรือพยายามทําลายหลักฐานทีกระทําความผิด ต้องรับโทษหนักขึน
(2) ห้ามนักศึกษานํากระดาษ หรืออุปกรณ์อนที
ื ไม่จาํ เป็ น ติดตัวเข้าไปในทีนังสอบ
นักศึกษาผูใ้ ดฝ่ าฝืน จะต้องถูกลงโทษทางวินยั นักศึกษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชานันและ
ในทางทะเบียนเรียนให้ถอื เป็ นสอบตก
กรณีเครืองคิดเลข ให้นกั ศึกษานําเข้าห้องสอบได้เฉพาะกระบวนวิชาทีอาจารย์ผรู้ บั ผิดชอบกระบวนวิชา
นันอนุ ญาตให้นําเครืองคิดเลขเข้าห้องสอบได้ และได้ระบุไว้ในข้อสอบ โดยต้องเป็ นเครืองคิดเลขทีมีเครืองหมายของ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึงจัดจําหน่ายโดยสํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหงเท่านัน
(3) กรณีตาํ รา หรือเครืองมือสือสารทุกชนิด ให้นกั ศึกษานําเข้าไปทีนังสอบได้ โดยจะต้องปิ ดเครืองมือ
สือสาร และใส่ไว้ในกระเป๋ าหรือถุงให้มดิ ชิด วางไว้ใต้เก้าอีทีนังสอบของตนเอง เท่านัน
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นักศึกษาผูใ้ ดฝ่ าฝืน จะต้องถูกลงโทษทางวินยั นักศึกษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชานันและ
ในทางทะเบียนเรียนให้ถอื ว่าเป็ นสอบตก
หากกรรมการควบคุมการสอบพบว่านักศึกษา นําเครืองมือสือสารเข้าไปในทีนังสอบเพือใช้ในการทุจริต
ในการสอบไล่ จะถือว่านักศึกษากระทําการฝ่ าฝืนข้อปฏิบตั ใิ นการสอบไล่ในลักษณะทีร้ายแรง มหาวิทยาลัยอาจ
พิจารณาลงโทษทางวินยั นักศึกษา โดยการลบชือออกจากทะเบียนนักศึกษา
ทังนี ตังแต่บดั นีเป็ นต้นไป
สัง ณ วันที 11 สิงหาคม 2546

( ศาสตราจารย์ประจํา รังสรรค์ แสงสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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“สาขาวิ ทยบริ การเฉลิ มพระเกียรติ ต่างประเทศ”

หลักสูตรทีเปิ ดสอน ระดับปริญญาตรี ได้แก่
1. หลักสูตรนิตศิ าสตรบัณฑิต (คณะนิตศิ าสตร์)
2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิ ชาการจัดการ) (คณะบริหารธุรกิจ)
3. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิ ชาเอกบริ หารรัฐกิ จ) (คณะรัฐศาสตร์)
4. หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิ ชาภาษาไทย) (หลักสูตร 4 ปี ) (คณะศึกษาศาสตร์)
คุณสมบัติของผูส้ มัคร : ค่าธรรมเนียมการศึกษา และรายละเอียดอืนๆ : ดูรายละเอียดจาก www.oasc.ru.ac.th
การสมัครและลงทะเบียน : ใช้ระบบ On-Line ทางอิ นเทอร์เน็ต ทาง www.oasc.ru.ac.th

ศูนย์สอบมหาวิ ทยาลัยรามคําแหงในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ โดยได้จด้ ให้มศี นู ย์สอบในต่างประเทศ
ภายใต้ความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศต่าง ๆ
ให้ความอนุ เคราะห์สถานทีสอบ และดําเนินการจัดสอบให้ รวม 41 แห่ง ใน 32 ประเทศ ดังต่อไปนี
1. ประเทศแคนาดา ณ กรุงออตตาวา
18. รัฐกาตาร์ ณ กรุงโดฮา
และนครแวนคูเวอร์
19. ราชอาณาจักรบาห์เรน ณ กรุงมานามา
2. ประเทศสหรัฐอเมริ กา ณ กรุงวอชิงตัน ดี.ซี.
20. สหรัฐอาหรับเอมิ เรตส์ ณ นครดูไบ
นครนิวยอร์ก นครลอสแอนเจลิส และนครชิคาโก 21. รัฐสุลต่านโอมาน ณ กรุงมัสกัต
3. ราชอาณาจักรเบลเยียม ณ กรุงบรัสเซลส์
22. เครือรัฐออสเตรเลีย ณ กรุงเเคนเบอร์รา และ
4. สาธารณรัฐฝรังเศส ณ กรุงปารีส
นครซิดนีย์
5. สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเบอร์ลนิ
23. ประเทศนิ วซีแลนด์ ณ กรุงเวลลิงตัน
และนครแฟรงก์เฟิ รต์
24. ประเทศญีปุ่ น ณ กรุงโตเกียว และนครโอซากา
6. สาธารณรัฐอิ ตาลี ณ กรุงโรม
25. สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ณ กรุงโซล
7. ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ณ กรุงเฮก
26. สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปั กกิง
8. สาธารณรัฐโปแลนด์ ณ กรุงวอร์ซอ
นครกว่างโจว และนครเซียเหมิน
9. ราชอาณาจักรสเปน ณ กรุงมาดริด
27. ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ
10. สมาพันธรัฐสวิ ส ณ กรุงเบิรน์
28. ประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์
11. สาธารณรัฐออสเตรีย ณ กรุงเวียนนา
29. ประเทศสิ งคโปร์
12. สหราชอาณาจักร ณ กรุงลอนดอน
30. สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนาม ณ นครโฮจิมนิ ห์
13. ราชอาณาจักรเดนมาร์ก ณ กรุงโคเปนเฮเกน 31. สาธารณรัฐอิ นเดีย ณ กรุงนิวเดลี
14. สาธารณรัฐไอซ์แลนด์ ณ กรุงเรคยาวิก
32. สาธารณรัฐอิ นโดนี เซีย ณ กรุงจาการ์ตา
15. สาธารณรัฐฟิ นแลนด์ ณ กรุงเฮลซิงกิ
สําหรับศูนย์สอบทีประเทศไทย
16. ราชอาณาจักรนอร์เวย์ ณ กรุงออสโล
จัดสอบที มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพฯ
17. ราชอาณาจักรสวีเดน ณ กรุงสตอกโฮล์ม
หมายเหตุ : กรณี มกี ารเปลียนแปลงศูนย์สอบให้ดตู ามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต์ www.oasc.ru.ac.th

ติ ดต่อ - สอบถามได้ที :

สํานักงานสาขาวิ ทยบริ การเฉลิ มพระเกียรติ ต่างประเทศ อาคารวิ ทยบริ การและบริ หาร ชัน 1
มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพ 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 Facebook : www.facebook.com/ru.oasc
ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
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ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564

แบบ มร.ศ. 10

มหาวิทยาลัยรามคําแหง

แบบขออนุมตั ิ ย้ายศูนย์สอบของนักศึกษาส่วนภูมิภาค
เรียน ผูอ้ ํานวยการ สวป. .............................................................................
ข้าพเจ้า [ ] นาย [ ] นาง [ ] น.ส....................................................................................
รหัสประจําตัว............................................................................ทีอยู่ บ้านเลขที..............................
หมู.่ ..........ถนน..................................ตําบล......................................อําเภอ.....................................
จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย.์ ......................โทรศัพท์(บ้าน).................................
/โทรศัพท์(มือถือ).....................................
ขอย้ายศูนย์สอบจากศูนย์สอบจังหวัด......................................................................................
ไปสอบทีศูนย์สอบจังหวัด................................................................................................................
ภาค............ปี การศึกษา......................พร้อมนีได้แนบสําเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนมาด้วย
จึงเรียนมาเพือขออนุมตั ยิ า้ ยศูนย์สอบดังกล่าว

.

ลงชือนักศึกษา ..........................................................
(.......................................................)
รหัสประจําตัวนักศึกษา................................................
วันที.................เดือน........................พ.ศ....................

ส่งแบบคําขออนุมตั ยิ า้ ยศูนย์สอบ ทางไปรษณียท์ ี ฝ่ ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ
อาคาร สวป. ชัน 6 ม.รามคําแหง เขตบางกะปิ กทม. 10240 หรือ โทรสาร. (Fax) 0-2310-8625
**************************************************************************
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แบบใบคําร้องขอบอกเลิ กกระบวนวิ ชากรณี พิเศษ
สําหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค
เรียน ผูอ้ ํานวยการ สวป.
ข้าพเจ้า (นาย , นาง , น.ส.)….……………………………………รหัสประจําตัว…….….……….…….................……
ศูนย์สอบจังหวัด………..………...................ทีอยูป่ ั จจุบนั เลขที…….................หมูท่ ….......ถนน………............…................
ี
ตําบล/แขวง…..…………………...……........อําเภอ/เขต….……......…................จังหวัด...........….........……..……………....
รหัสไปรษณีย…
์ …………..................….…..โทร……….…………………............
ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะขอบอกเลิกกระบวนวิชาทีลงทะเบียนเรียนในภาค…..........ปี การศึกษา……..…....เพราะได้
ลงทะเบียนเรียนซําไว้ซงสอบผ่
ึ
านแล้วในภาค….....ปี การศึกษา……...…ดังกระบวนวิชาต่อไปนี (1)………........……..……....
(2)……........….…...…(3)……….......……..……(4)………........……..……(5)………........……..……(6)………..........……
จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชือ)
วันที……….เดือน………………พ.ศ…………..
ความเห็นของเจ้าหน้ าที สวป. และคําสัง
(1) เรียน ผวป.
ฝท.ได้ตรวจสอบผลการศึกษา
ภาค….....ปี การศึกษา……...…ปรากฎผลดังนี
กระบวนวิชา
เกรด
ผูต้ รวจสอบ
............................ ......................... .......................................
............................ ......................... .......................................
............................ ......................... ......................................
จึงเห็นควรให้บอกเลิกกระบวนวิชาดังกล่าวได้
รวม..............หน่วยกิต จํานวน..........................................บาท
ค่าธรรมเนียมการสอบ จํานวน..........................................บาท
รวม...............................................บาท
(ลงชือ).............................................................เจ้าหน้าที ฝท.

(2) เรียน ผวป.
เพือโปรดพิจารณาอนุมตั คิ นื เงิน ดังนี
1. ค่าหน่ วยกิตจํานวน...….หน่วยกิต เป็ นเงิน….............บาท
2. ค่าธรรมเนียมการสอบ
เป็ นเงิน…..….......บาท
รวม…..….......บาท

(3) คําสัง

(....................................................)
หัวหน้าฝ่ ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ

อนุ มตั คิ นื เงินจํานวน…………….….……............………บาท
ให้นักศึกษาแนบและส่งเอกสารดังนี
(........................................................................................)
1. ใบคําร้อง (ม.ร.50/1) กรอกข้อความทีด้านหน้าและด้านหลัง
2. สําเนาใบเสร็จรับเงินภาคทีสอบผ่าน 1 ฉบับ
3. ใบเสร็จรับเงินภาคทีลงซําไว้(ฉบับจริง) พร้อมสําเนา 1 ฉบับ
4. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา รับรองสําเนาถูกต้อง 1 ฉบับ
นายทะเบียน
5. ซองจดหมายติดสแตมป์ 3 บาท เขียนทีอยู่ จ่าหน้าซองถึงผูร้ บั ให้
สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
ชัดเจน
6. นําเอกสาร ข้อ 1-5 ใส่ซองส่งไปยังหัวหน้าหน่วยตรวจสอบและ
แก้ไขข้อมูลลงทะเบียนเรียน ฝ่ ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ
อาคารสวป. ชัน 6 มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ
กทม. 10241
หมายเหตุ หากท่านส่งเอกสารไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถดําเนินการได้

** การบอกเลิ ก-เพิ มกระบวนวิ ชาให้ดาํ เนิ นการเสร็จสิ นก่อนการสอบในภาคเรียนนันๆ อย่างน้ อย 2 สัปดาห์ **
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หนังสื อมอบอํานาจ
ข้าพเจ้า (ชือ - สกุล) ....................................................................รหัสประจําตัว................................................
ทีอยูป่ ั จจุบนั เลขที......................หมู่ที......ตรอก/ซอย.......................................ตําบล/แขวง.................................................
อําเภอ/เขต.......................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์ ...............โทรศัพท์...............................
ขอมอบหมายอํานาจให้......................................................................................................................................
ตําแหน่ง.....................................ฝ่ ายลงทะเบียนเรี ยนและจัดสอบ สํานักบริ การทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
ในการดําเนินการบอกเลิกกระบวนวิชา และขอรับเงินคืน จํานวน...............บาท (..............................................................)
แทนข้าพเจ้า และการใดทีรับมอบอํานาจได้กระทําการไปให้ถือว่าข้าพเจ้าได้กระทําด้วยตนเอง
พร้อมนี ข้าพเจ้าได้มอบ สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาซึงรับรองสําเนาถูกต้องและใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน
ต้ นฉบับ ภาค............../.........................มาพร้อมนี
(ลงนาม)............................................................ผูม้ อบอํานาจ
(.........................................................)
(ลงนาม)...........................................................พยานผูม้ อบอํานาจ
(.........................................................)
(ลงนาม)...........................................................ผูร้ ับมอบอํานาจ
(.........................................................)
(ลงนาม)...........................................................พยานผูร้ ับมอบอํานาจ
(.........................................................)
โปรดระบุ สาขาทีทําการไปรษณี ยท์ ีต้องการรับเงิน
รับไปรษณียธ์ นาณัติ ทีทําการไปรษณีย.์ .................
รหัสไปรษณีย.์ ...........................
หน่ วยตรวจสอบและแก้ ไขข้อมูล
ฝ่ ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ
ตู้ ปณ.1028 ปณฝ.รามคําแหง
กรุ งเทพฯ 10241
โทร. 02-3108616
ระเบียบการและคู่มอื สมัครเข้าเป็ นนักศึกษา ม.ร. สมัครสอบส่วนภูมิภาค พ.ศ. 2564
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คําร้องแจ้งจบหลักสูตรนักศึกษาส่วนภูมิภาค
คณะ...........................................
วันที.......เดือน........................พ.ศ..................
เรือง แจ้งจบครบหลักสูตร
เรียน คณบดีคณะ.................................
ข้าพเจ้า........................................................................รหัสประจําตัว.............................................
(เขียนคํานําหน้านาม ชือ - สกุล ตัวบรรจง มียศให้เขียนยศเต็ม)
ทีอยู่ทติี ดต่อได้สะดวก บ้านเลขที...............หมู.่ ...........................ถนน...................................ตําบล........................
อําเภอ....................................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย.์ .................................
โทรศัพท์..........................................................
ด้วยข้าพเจ้าศึกษาในคณะ..............................................................สาขาวิชา..............................................
สอบไล่ได้ครบหลักสูตรชันปริญญาตรีในภาค........................ปี การศึกษา.............................ขอให้คณะฯ ดําเนินการ
เสนอรายชือเพือสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ติ อ่ ไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชือ)..................................................นักศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

หลักฐานประกอบคําร้อง
สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา
สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 3 ภาคสุดท้ายระบุ
ศูนย์สอบ (ภาคทีจบและภาคก่อนทีจะจบการศึกษา)
รูปถ่าย ขนาด 2 นิว จํานวน 1 รูป
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
สําเนาเปลียนชือ - สกุล, ยศ (ถ้ามี) ต้องดําเนินการ
เปลียนให้เรียบร้อยก่อนค่อยยืนคําร้องแจ้งจบ
สําหรับนักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์ ขอให้สง่ ซอจดหมาย
จ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมติดแสตมป์ เพือจะได้แจ้ง
ผลการขอจบหลักสูตรฯ ให้ทราบ
ค่าขึนทะเบียนปริญญา เป็ นธนาณัติ 1,200 บาท
(ค่าขึนทะเบียนปริญญา 1,000 บาท, ค่าใบรับรองสภาฯ
100 บาท, ค่าหนังสือรับรองผลการศึกษา 100 บาท)
สําเนาข้อมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิตจาก
www.ru.ac.th
ส่งคณะทีนักศึกษาสังกัด

นักศึกษาโปรดระบุสถานภาพการศึกษา
( ) จบปกติ
( ) 8 ปี สมัครใหม่ / หมดสภาพ
( ) PRE-DEGREE
( ) ปริญญาที 2 (ปริญญาแรกจาก ม.รามคําแหง)
( ) เทียบโอนอนุปริญญาจาก ม.รามคําแหง
( ) เทียบโอนอนุปริญญาต่างสถาบัน
( ) เทียบโอนปริญญาตรีตา่ งสถาบัน
( ) โอน 2 สิทธิ
( ) นายร้อยตํารวจ
( ) รอคําสังแต่งตังยศ “ ว่าทีร้อยตรี ”
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ตําราเรียนและอุปกรณ์การศึกษา
สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง
สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ ให้บริการจําหน่ายตําราเรียน
และอุปกรณ์การศึกษา เสือตราสัญลักษณ์พอ่ ขุนฯ ปากกา ดินสอ สมุดจดคําบรรยาย สมุดทํารายงาน และในช่วง
รับปริญญาเปิ ดให้บริการเช่าชุดครุย

ตําราเรียน

จําหน่ายตําราเรียน คู่มอื ตําราอ่านประกอบของมหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกชันปี รวมทังหนังสือ
POCKET BOOK วรรณกรรมหลากหลายประเภท จากสํานักพิมพ์ตา่ งๆ

อุปกรณ์การศึกษา

จําหน่ายสมุดจดคําบรรยาย ปากกา ดินสอ สายเข็มขัด หัวเข็มขัด เข็มกลัดเสือ เข็มติดปกเสือ เข็มพ่อขุน
ติดชุดครุย กระดุมติดเสือ ปกพลาสติกใสห้มุ ตํารา 2 ขนาด ถุงผ้าใส่ตาํ ราเรียน รวมทัง เครืองหมายนักศึกษาวิชาทหาร
สมุดลงทะเบียน (ม.ร.36) และแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) เครืองหมายพนักงานมหาวิทยาลัยฯ อืนๆ

กําหนดเวลาการจําหน่ าย

วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (ไม่พกั เทียง)
วันหยุดราชการ (วันเสาร์) เวลา 09.00 น. - 15.00 น. (ไม่พกั เทียง)
วันหยุดราชการทีเป็ นวันอาทิ ตย์เปิ ดทีมหาวิ ทยาลัยมีการสอบไล่ ลงทะเบียน
และรับสมัครนักศึกษาใหม่ เวลา 09.00 - 15.00 น. (ไม่พกั เทียง)

บริ การตําราเรียนและอุปกรณ์การศึกษา มี 2 ช่องทาง ดังนี

1. ซือโดยตรงทีอาคารสํานักพิ มพ์ ชัน 3 มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) มีตําราไว้บริการ ทุกชันปี
และทีชัน 1 อาคารพระมาส (PRB) วิทยาเขตบางนา (ให้บริการเฉพาะตําราชันปี ที 1 เท่านัน)
2. ซือในช่องทางออนไลน์ เข้าเว็บไซต์สาํ นักพิมพ์เพือตรวจสอบสถานะทางตําราว่ามีพร้อมจําหน่ าย

ได้ที www.rupress.ru.ac.th
3. พร้อมแนบคําสังซือและหลักฐานการชําระเงินได้ท ี email : rupress@ru.ac.th
*(ส่งหลักฐานการชําระเงิ นและคําสังซือเฉพาะ EMAIL : RUPRESS@RU.AC.TH นี เท่านัน)
* จัดส่งเเบบพัสดุ ลงทะเบียนธรรมดา ดําเนิ นการ 3 - 7 วันทําการ
* ชําระเงิ นผ่านเลขทีบัญชี ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์
ชือบัญชี สํานักพิ มพ์ มร.(ขายตําราทางปณ.-อิ นเทอร์เน็ต)
เลขทีบัญชี 156-209809-3 สาขามหาวิท ยาลัย รามคําแหง
กรณี มีข้อสงสัย โปรดติ ดต่อสอบถามได้ที
งานประชาสัมพันธ์ สํานักพิ มพ์ มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง โทร. 02-310-8758-59 ต่อ 1101
ฝ่ ายสารสนเทศการบริ การทางไปรษณี ยแ์ ละอิ เล็กทรอนิ กส์ ฝ่ ายขาย สํานักพิ มพ์
มหาวิ ทยาลัยรามคําแหง โทร. 02-310-8757, 58 -59 ต่อ 1302
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