
 

 
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี  
พ.ศ. 2560 

 
 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (2) และ (12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง  
พ.ศ. 2541  สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง  ในการประชุมครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์  
2560  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

 ข้อ 1  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2560” 

 ข้อ 2  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาค 1  ปีการศึกษา  2560  เป็นต้นไป 
 ข้อ 3  ให้ยกเลิก 

        (1)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนเรียน และคา่บํารุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี  พ.ศ. 2543 

        (2)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนเรียน และคา่บํารุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2543 

       (3)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนเรียน และคา่บํารุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2548 

       (4)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนเรียน และคา่บํารุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4)  พ.ศ. 2549 

       (5)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนเรียน และคา่บํารุงการศึกษาชั้นปรญิญาตรี (ฉบับที่ 5)  พ.ศ. 2551 

       (6)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
ค่าลงทะเบียนเรียน และคา่บํารุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 6)  พ.ศ. 2555 

(7)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมบัตรประจําตัว
นักศึกษา พ.ศ. 2552 

       บรรดาขอ้บังคับ  หรอืระเบียบ  หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับน้ี 
หรอืซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 

 ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี  
                        “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                        “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

      “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
  “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย

รามคําแหง 
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 ข้อ 5  อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  ให้กําหนดไว้ดังต่อไปนี้ 
       (1)  ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 1,200 บาท 
       (2)  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 1,000 บาท 
       (3)  ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา 

       (ก)  ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษาสมัครใหม ่ 100 บาท 
       (ข)  ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา ในกรณีขอทําบัตรใหม่  
         เพราะบัตรเดิมหมดอายุ ชํารุด สูญหาย เปลี่ยนช่ือตัว  
         หรือช่ือสกุล หรือในกรณีอ่ืน 100 บาท 

     (4)  ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ขา่วรามคําแหง  ภาคเรียนปกติ  ภาคละ 100 บาท 
       (5)  ค่าใบรับรองผลการศึกษา 

       (ก)  กรณีตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade)  ชุดละ 40 บาท 
       (ข)  กรณียังไม่สําเร็จการศึกษา  ชุดละ  50 บาท 

        - ค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์   50 บาท 
       (ค)  หนังสือรับรองคําอธิบายรายวิชา 

        กรณียังไม่สําเร็จการศึกษา  ชุดละ  50 บาท 
       - ค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์   50 บาท 

      (ง)  กรณสีําเร็จการศึกษา  ชุดละ  100 บาท 
       - ค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์  50 บาท 

      (จ)  หนังสือรับรองคําอธิบายรายวิชา 
       กรณสีําเร็จการศึกษา  ชุดละ  100 บาท 
       - ค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์  50 บาท 

       (6)  ค่าออกเอกสารการศึกษา 
        (ก)  ค่าออกหนังสือสําคัญเก่ียวกับการศึกษา  ฉบับละ 50  บาท 
        (ข)  คา่ออกใบรับรองสภามหาวิทยาลัย  

         ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ  ฉบับละ  100 บาท 
         - สําเนาใบรับรองสภามหาวิทยาลัย  ฉบับละ  20 บาท 
         - ค่าบริการจัดส่งทางไปรษณีย์  50 บาท 

       (7)  ค่าออกใบแทนปรญิญาบัตร  กรณีสูญหาย  หรอืชํารุด  ฉบับละ 1,000 บาท 
       (8)  ค่าใบแปลปริญญาบัตร  ฉบับละ  100 บาท 
       (9)  ค่าธรรมเนียมการขอสําเนาเอกสาร  ฉบับละ  10 บาท 
       (10)  คา่ขอลงทะเบียนเรียนล่าช้า  100 บาท 
       (11)  คา่บริการลงทะเบียนเรียนไมต่รงตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด 30 บาท 
       (12)  คา่ขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา  200 บาท 

        ค่าขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาหลังจากเรียนจบครบหลกัสูตร 500 บาท 
(13)  ค่าธรรมเนียมการบอกเลิก - บอกเพ่ิมกระบวนวิชา 50 บาท 

       (14)  ค่าโอนย้ายระบบการเรียนการสอน  500 บาท 
       (15)  คา่ขึ้นทะเบียนปริญญา  1,000 บาท 

 (16)  ค่าสอบเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศ  ระดับละ 200 บาท 
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 (17)  ค่าจัดสง่หนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ 

        ไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัดและค่าธรรมเนียมการตรวจสอบ 
                                และรับรองวุฒิการศึกษา (กรณใีช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ) 
                                ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย 
                ขอ้ 6  ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต ๆ ละ  25 บาท 

      ค่าธรรมเนียมการทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  กระบวนวิชาละ 200 บาท 
      ข้อ 7  คา่บํารุงมหาวิทยาลัย 

                         (1)  ภาคการศึกษาปกติ  ภาคละ  800 บาท 
                         (2)  ภาคฤดูร้อน  ภาคละ        500   บาท 
                ขอ้ 8  ค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

      (1)  ผู้สมคัรที่ใช้สทิธิเทียบโอนและมีหน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงมาก่อน 
       การสมัคร  และเป็นหน่วยกิตสะสมที่สามารถนําไปใช้เทียบโอนได้ตามเกณฑ์ 
       ทีม่หาวิทยาลัยกําหนดให้ชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 50 บาท 

      (2)  ผู้สมคัรที่ใช้สทิธิเทียบโอนและมีหน่วยกิตสะสมจากสถาบันการศกึษาอ่ืนมาก่อน 
                               การสมัคร  และเป็นหน่วยกิตสะสมที่นําไปใช้เทียบโอนได้ตามเกณฑ์ที่  
                               มหาวิทยาลัยกําหนดให้ชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 100 บาท 

      (3)  ผู้สมคัรที่ใช้สทิธิเทียบโอนผลการเรียนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
       ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2546  และเป็น  
       หน่วยกิตสะสมที่สามารถนําไปใช้เทียบโอนได้ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
       ให้ชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ  100 บาท 

      (4)  การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษา 500 บาท 
      (5)  การชําระค่าเทียบโอนล่าช้า  ภาคละ  300 บาท 

      ข้อ 9  นักศึกษาที่ไม่ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติจะต้องชําระ 
    ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา  ภาคการศึกษาละ  300 บาท 
   นักศึกษาผู้ใดค้างชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติ

ติดต่อกัน  โดยไม่ชําระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาในวันสุดท้ายของกําหนดวันลงทะเบียนเรียนในภาค
การศึกษาปกติถัดไป  ให้ถอนช่ือนักศึกษาผู้น้ันออกจากทะเบียนนักศึกษา 

ข้อ 10  นักศึกษาที่ไม่ได้กาเคร่ืองหมายขอจบการศึกษาในการลงทะเบียนเรียนภาคท่ี       
จบการศึกษา  ให้ชําระค่าธรรมเนียม  300  บาท 

      ข้อ 11 นักศึกษาที่ยื ่นขอรับปริญญาล่าช้าและไม่ตรงภาคการศึกษาที ่สอบไล่ได้ครบ     
ตามหลักสูตร  ให้นักศึกษาผู้น้ันชําระค่าธรรมเนียมภาคการศึกษาละ 300 บาท 

      ข้อ 12  การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียน  และค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาจะต้องย่ืนคําขอและต้องดําเนินการภายในภาคการศึกษาที่ได้ชําระเงินน้ันไว้  หรือกรณีมีปัญหา
จะต้องพิจารณาเป็นอย่างอ่ืนให้คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีอํานาจพิจารณา    
ตามท่ีเห็นสมควร  มิฉะน้ันมหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้ 

      ข้อ 13  ใหชํ้าระค่าบํารุงต่าง ๆ  และหน้ีสินค้างชําระมหาวิทยาลยั (ถ้าม)ี ก่อนการลงทะเบียนเรียน 
ในแต่ละภาคการศึกษา 
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    ข้อ 14  นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ  ให้ชําระค่าบํารุงมหาวิทยาลัย      

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน  และค่าบํารุง
การศึกษาช้ันปริญญาตรี  พ.ศ. 2543  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาหรือหมดสถานภาพ
การเป็นนักศึกษา 
 ข้อ 15  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี  ในกรณีมีปัญหาหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อบังคับน้ีได้  ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคําแหง      
มีอํานาจสั่งและปฏิบัติตามท่ีเห็นสมควร 
 

ประกาศ ณ วันที่          กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 

        
          (นายวิรัช  ชินวินิจกุล) 
   นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 


