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จ. 2 พ.ค. 2565 - อา.  3 ก.ค. 2565 รับสมัครนักศึกษาใหมสวนกลางทางอินเทอรเน็ต
(ผูที่ใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิตและผูไมใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต)

จ. 2 พ.ค. 2565 - อา.  3 ก.ค. 2565 Download ใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร
นักศึกษาใหมไดที่ www.ru.ac.th,
www.iregis2.ru.ac.th, และ www.regis.ru.ac.th

จ. 2 พ.ค. 2565 - จ.  20 มิ.ย. 2565 รับสมัครนักศึกษาใหมสวนกลางทางไปรษณีย
(เฉพาะผูไมใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต)

ศ.   27 พ.ค. 2565 - จ. 30 พ.ค.  2565 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม 
และนักศกึษาเทียบโอนหนวยกติ ที่มหาวิทยาลัย (ครัง้ที ่ 1)

พฤ.30 มิ.ย. 2565 - อา.  3  ก.ค.  2565 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม
และนักศึกษาเทียบโอนหนวยกิต ท่ีมหาวิทยาลัย (ครั้งที่  2)

จ. 4 ก.ค. 2565 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม (ที่รามฯ 2)

อ. 5 ก.ค. 2565 - จ.  17 ต.ค. 2565 บรรยายในช้ันเรียน
จ.  11 ก.ค. 2565 - พฤ.21 ก.ค. 2565 ลงทะเบียนเรยีนนกัศึกษาเกา ภาค 1/2565 ทางอนิเทอรเนต็และ Application
จ. 25 ก.ค. 2565 - พ.   3 ส.ค. 2565 ลงทะเบียนเรยีนนกัศึกษาเกา ภาค 1/2565 ทางไปรษณีย
ศ. 5 ส.ค. 2565 - อ.   9 ส.ค. 2565 ลงทะเบียนสอบซอมของภาค 2 และภาคฤดูรอน/2564

ทางอินเทอรเน็ตและ Application
จ. 15 ส.ค. 2565 - พ.  17 ส.ค. 2565 ลงทะเบียนสอบ e-Testing
อ. 16  ส.ค. 2565 - พฤ.18  ส.ค. 2565 ยื่นขอสอบซ้ําซอน สอบซอมภาค 2 และภาคฤดูรอน/2564

ทางOnline
พ.  24 ส.ค. 2565 - จ.  10 ต.ค. 2565 สอบ e-Testing รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของ

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส
จ.   5 ก.ย. 2565 - ศ.   9 ก.ย. 2565 บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 1/2565 ทางอินเทอรเน็ต
พ.   7 ก.ย. 2565 เตรียมสอบซอม (งดบรรยาย)
พฤ. 8 ก.ย. 2565 - อ. 13  ก.ย. 2565 สอบซอมภาค 2 และ ภาคฤดูรอน/2564
อ.  13 ก.ย. 2565 - ส.  17  ก.ย. 2565 ยื่นขอสอบซ้ําซอน ภาค 1/2565 ทาง Online

(สําหรับนักศึกษาที่ขอจบการศึกษา)
อ.  18 ต.ค. 2565 เตรียมสอบไล (งดบรรยาย)
พ.  19 ต.ค. 2565 - พ.   2 พ.ย. 2565 สอบไลภาค 1/2565 (เวนวันที่ 23 ต.ค. 2565)
พฤ.  3 พ.ย. 2565 วันสําเร็จการศึกษาและปดภาคเรียน

ปฏิทินการศกึษา ปการศึกษา 2565
การรับสมัครและลงทะเบียนเรียนสวนกลาง

การรบัสมัครนักศกึษาใหม  ภาค 1 ปการศกึษา 2565

 คําเตือน    เอกสารการสมัครชุดนี้ใชสมัครเปนนักศึกษาสวนกลางเทานั้น หามใชสมัคร
                 เปนนักศึกษาสวนภูมิภาค

ภาค 1 ปการศึกษา 2565
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   รายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี)
ภาค 1 ปการศึกษา 2565

* รบัสมัครนักศกึษาใหมทางอินเทอรเน็ตและทางไปรษณีย
จ. 2  พ.ค. 2565 - อา. 3 ก.ค. 2565 รับสมัครนักศึกษาใหมสวนกลางทางอินเทอรเน็ต

(ผูที่ใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิตและผูที่ไมใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต)
จ. 2 พ.ค. 2565 - อา.  3  ก.ค. 2565 Download ใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร

นักศึกษาใหมไดที่ www.ru.ac.th,
www.iregis2.ru.ac.th, และ www.regis.ru.ac.th

จ. 2  พ.ค. 2565 - จ. 20 มิ.ย. 2565 รับสมัครนักศึกษาใหมสวนกลางทางไปรษณีย 
(เฉพาะผู ไมใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต)

ติดตอสอบถามที่หนวยรบัสมัคร โทร. 02-3108615, 02-3108623 หนวยแนะแนวและประชาสัมพันธ
โทร. 02-3108614 หรือหมายเลข 02-3108617-8618

* รบัสมัครนักศกึษาใหมทีม่หาวทิยาลยัฯ ดวยตนเอง
จ. 2 พ.ค. 2565 -  อา.   3 ก.ค. 2565 Download ใบสมัครและระเบียบการรับสมัคร

นักศึกษาใหมไดที่ www.ru.ac.th,
www.iregis2.ru.ac.th, และ www.regis.ru.ac.th

ศ.  27  พ.ค. 2565  -  จ. 30 พ.ค. 2565 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม และ
นักศึกษาเทียบโอนหนวยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งท่ี 1)

พฤ.30  มิ.ย. 2565  -  อา. 3 ก.ค. 2565 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม และ
นักศึกษาเทียบโอนหนวยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งท่ี 2)

  * รบัสมัครนักศกึษาซ่ึงยายโอนจากสถาบันอุดมศกึษาอ่ืน(กรณียงัไมจบการศกึษาจากสถาบันเดมิ)
 จ.     2  พ.ค. 2565 -  อา.  3 ก.ค. 2565 รับสมัครนักศึกษาใหมสวนกลางทางอินเทอรเน็ต
 ศ.  27  พ.ค. 2565  -  จ. 30 พ.ค. 2565 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม และ

นักศึกษาเทียบโอนหนวยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งท่ี 1)
 พฤ. 30  มิ.ย. 2565  - อา.  3 ก.ค. 2565 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม และ

นักศึกษาเทียบโอนหนวยกิต ที่มหาวิทยาลัย (ครั้งท่ี 2)
   เอกสารเพ่ิมเติม : นอกเหนือจากเอกสารการสมัครเปนนักศึกษาใหม มีดังนี้

1. ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบันเดิมพรอมสําเนา 1 ฉบับ
2. คําอธิบายรายวิชา (Course Description) 1 ชุด
3. ใบลาออกจากสถาบันเดิม 1 ฉบับ

มหาวทิยาลยัรามคําแหง
เปดรับสมัครนักศึกษาใหมสวนกลาง

(ทั้งระดับปริญญาตรีและที่เขาศึกษาเปน
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สวนที่ 1 :
รายละเอยีดเก่ียวกับการรับสมคัรสวนกลาง

 กระบวนวิชาที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 (นักศึกษาใหม)
 เอกสารที่ใชประกอบการสมัครเปนนักศึกษาใหม
 ขั้นตอนและวิธีการเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (PRE-DEGREE)
 อตัราคาธรรมเนียมและสตูรการชําระเงินสําหรับผูเขาศึกษารายกระบวนวิชาฯ

(PRE-DEGREE)
 ตัวอยางใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ม.ร.2)
 การใหบริการของ e-service
 ขอมูล CODE รหัส ช่ือประเทศ คํานําหนานาม
 ขั้นตอนและวิธีการสมัครเปนนักศึกษาดวยตนเองที่มหาวิทยาลัย
 อัตราคาธรรมเนียมและการชําระเงินระดับปริญญาตรี
 กําหนด CODE รหัสสาขาวิชา คณะตางๆ ที่เขียนลงในใบสมัคร (ม.ร.2)
 ขั้นตอนการสมัครผานทางอินเทอรเน็ตเว็บไซต www.iregis2.ru.ac.th
 คูมือการรับสมัครเขาเปนนักศึกษาทางไปรษณีย
 ความหมายอักษรยอ
 หมายเลขโทรศัพทที่นักศึกษาควรทราบ

หามมิใหผูสมัครท่ีเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงสมัครเปนนักศึกษาใหมในขณะท่ี

ยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

รามคําแหงในหลักสูตรเดียวกันโดยเด็ดขาด
(ยกเวนนักศึกษา 8 ป สมัครใหมและผูเขาศึกษา PRE-DEGREE ที่ลาออก
เพ่ือสมัครใหมและใชสิทธิลงทะเบยีนสอบซอมเทาน้ัน)
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กระบวนวิชาท่ีเปิดสอนสำหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 (นักศึกษาใหม่)
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1. ใบสมคัรฯ (ม.ร. 2) ตองกรอกขอความใหครบถวน พรอมติดรูปถายส ีขนาด   2 นิว้  หรือ  1 นิ้วคร่ึง
พรอมลงชือ่ผูสมัคร จํานวน 1 ฉบับ

2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาวุฒิการศึกษา  2  ฉบับ  (กรณเีทยีบโอนหนวยกิตระดับอนุปริญญา หรือเทยีบเทาข้ึนไป

ใหถาย 4 ฉบับ)  ดูรายละเอียดหนา 35 (สวนที ่2 ขอมูลควรทราบ)
“วฒุกิารศึกษาตองระบุการจบหลกัสูตรและวนัท่ีสําเรจ็การศึกษาเทานัน้”
3.1 กรณีมกีารเปล่ียนชือ่-สกุล คํานําหนานาม ยศ สมรส สิน้สดุการสมรส

ตองแนบสําเนาใหเทาจํานวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเปนชุด (ถาม)ี
3.2 กรณีใชวฒิุการศกึษาจากตางประเทศ ตองแนบ

3.2.1 สําเนาวฒิุการศกึษาฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ
3.2.2 สําเนาใบเทยีบระดับความรู (ดูรายละเอียดสถานทีติ่ดตอหนา 37)
3.2.3 แบบยินยอมเปดเผยขอมูลทางการศกึษา (Authorization Form) (หนา 58)
3.2.4 แบบทีอ่ยูสถานศกึษาเดิม (School Address) (หนา 59)

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ พรอมบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง (ยังไมหมดอายุ)
- กรณผูีสมคัรทีเ่ปนผูพกิารใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวผูพกิาร จํานวน  2  ฉบับ
- กรณเีปนชาวตางประเทศใชสําเนา Passport 1 ฉบับ พรอมใบแปล Passport

5. ใบรับรองแพทย
6. แผนระเบียนประวติันักศกึษา มหาวทิยาลัยรามคําแหง (ม.ร. 25)

หมายเหตุ : สําเนาเอกสารทุกฉบับใหลงนามรบัรองสําเนาถูกตองดวยและ
    ใหถายขนาด A 4 เทาน้ัน

เอกสารทีใ่ชประกอบการสมัครเปนนกัศกึษาใหม
โปรดตรวจสอบเอกสารใหครบและเรียงใหถกูตองกอนย่ืนสมัครดวยตนเอง
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1.   หนังสือสําคัญตองแสดงคุณวุฒิ ตองระบุวันสําเร็จการศึกษาดวย ถายสําเนาใหชัดเจน มีรายละเอียด ดังตอไปน้ี
1.1 ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใชสําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิท่ีจบมัธยมศึกษาตอนตน

(ม.3)(ร.บ.1, ป.พ.1 หรือใบประกาศนียบัตร) จํานวน 2 ฉบบั สําหรับผูท่ีกําลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังเรียน
อยู ม.ปลายของศูนย การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ใหใชสําเนาวุฒิการศึกษาจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) เทานั้น

ไมอนุญาต ใหใชสําเนาหนังสือรับรองวากําลังเรียนอยูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาสมัคร
1.2 ผูสําเร็จการศึกษาระดับอ่ืนๆ  สมัครเรียนเปนรายกระบวนวิชา (เฉพาะบางกระบวนวิชา) ใหใชสําเนาหนังสือ

สําคัญแสดงคุณวุฒิต้ังแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไปที่สําเร็จการศึกษาแลว จํานวน 2 ฉบับ (กรณีวุฒิตางประเทศ ตองแนบ
วุฒิการศึกษาฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษดวยพรอมสําเนาใบเทียบระดับความรู ดูรายละเอียดสถานท่ีติดตอหนา 37
รวมท้ังแนบแบบเปดเผยขอมูลฯ และแบบท่ีอยูสถานศึกษาเดิมดวย)

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ พรอมบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง (ยังไมหมดอายุ)
- กรณีผูสมัครที่เปนผูพิการใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวผูพิการ จํานวน  2  ฉบับ
- กรณีเปนชาวตางประเทศใชสําเนา Passport 1 ฉบับ พรอมใบแปล Passport

3. หลักฐานอ่ืนๆ ท่ีใชประกอบในการสมคัร กรณีท่ีมกีารเปล่ียนแปลง ช่ือ นามสกุล วันเดือนปเกิด
ใหถายสําเนาจํานวน 2 ฉบับ

4. ใบสมัครฯ (ม.ร. 2) ตองกรอกขอความใหครบถวน รูปถายสี ขนาด 2 น้ิว หรือ 1 น้ิวคร่ึง เทาน้ัน
5. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
6. แผนระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ม.ร.25)
ใหผูสมัครกรอกและระบายใหครบถวน เอกสารตามขอ  1-3 ใหถายเอกสารขนาด  A4  หรือถายขนาด  21.5 x

35.3 ซม. เทานั้น
*** เอกสารและหลักฐานใดไมถูกตองตามระเบียบการสมัครฯ  หรอืเปนขอความเท็จ มหาวทิยาลัยจะยกเลิกการ

สมัครเปนผูศึกษารายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี  และไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใดๆ
ท่ีไดชําระไวแลว ท้ังส้ิน

            ดวยมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีนโยบายเปดรับสมัครผูประสงคจะเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตร ี
 ทัง้น้ี เพือ่เปดโอกาสทางการศึกษา พฒันาความรูสงเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตแกประชาชนทั่วไป และเพือ่ตอบสนองความตองการของ
 หนวยงานตางๆ  ที่มคีวามประสงคจะใหการศกึษาเพิม่พูนความรูแกบุคลากร อันเปนการสงเสริมและพฒันาบคุลากร ใหไดรับความสําเร็จใน
 อาชีพและหนาที่การงานย่ิงข้ึน

ทั้ งเปนการเปดโอกาสให  ผู ท่ี มี พ้ืนฐานความรู มัธยมศึกษาตอนตนและผู ท่ีกําลังศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
สามารถศึกษาและเรียนรูในระดับมหาวิทยาลัยได ทําใหมีประสบการณและการเตรียมตัวท่ีจะเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไปและท่ีสําคัญ
หนวยกิตสะสมท่ีสอบไดแลว เมื่อทานเรียนจบช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถนําหนวยกิตสะสมท่ีสอบไดมาเทียบโอนหนวยกิต
และสมัครเขาเปนนักศึกษาตามระเบียบฯ ของนักศึกษาช้ันปริญญาตรี

หลกัฐานและเอกสารทีต่องนํามายืน่ในวนัสมัคร

เอกสารการสมัคร

วตัถปุระสงค

ข้ันตอนและวิธกีารการสมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพือ่เตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี
(PRE-DEGREE)

1. ใบสมัครฯ (ม.ร.2) สามารถ Download ไดที่ www.ru.ac.th, www.iregis2.ru.ac.th และwww.regis.ru.ac.th
2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
3. แผนระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ม.ร.25)
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รายละเอียดแตละขั้นตอน
1. ใบสมัครฯ (ม.ร.2) ผู เขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชา (PRE - DEGREE)
2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
3. สําเนาวุฒิบัตรจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ข้ึนไป จํานวน 2 ฉบับ

(กรณีวุฒิตางประเทศ ตองแนบวุฒิการศึกษาฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษดวยพรอมสําเนา
ใบเทียบระดับความรู ดูรายละเอียดหนา 38 รวมทั้งแนบแบบเปดเผยขอมูลฯ และแบบที่อยูสถานศึกษาเดิมดวย)
(ไมใหใชสําเนาสมุดพกหรือหนังสือรับรองกําลังศึกษาอยูมัธยมศึกษาตอนปลาย)

4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ พรอมบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง (ยังไมหมดอายุ)
- กรณีผูสมัครที่เปนผูพิการใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวผูพิการ จํานวน  2  ฉบับ
- กรณีเปนชาวตางประเทศใชสําเนา Passport 1 ฉบับ พรอมใบแปล Passport

5. แผนระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ม.ร.25)
6. กรณีมีการเปล่ียนชื่อ-สกุล คํานําหนานาม ยศ สมรส สิ้นสุดการสมรส
    ตองแนบสําเนาใหเทาจํานวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเปนชุด (ถามี)

         ขั้นตอน -  ตรวจหลักฐานการสมัคร
        การขึ้นทะเบียน -  ออกเลขรหัสประจําตัวผู เขาศึกษา
         เปนนักศึกษา -  การติดสต๊ิกเกอรรหัสประจําตัวผู เขาศึกษา

-  เลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนเฉพาะวิชาชั้นปที่  1 ในเอกสาร ม.ร.36/1 โดยดูกระบวน
               ขั้นตอน    วิชาชั้นปที่  1 ตามคณะที่ เลือกเขาศึกษา หนา 9 - 10
         การลงทะเบียน *(กรณีผู ใช ม.ร.36, ม.ร.37 ใหพบเจาหนาที่ เพื่อขอทําการเลือกวิชาใน ม.ร.30)

-  บันทึกขอมูลบัตรประจําตัวประชาชน,ชําระเงินคาธรรมเนียมและ
   คาลงทะเบียนเรียน (ดูรายละเอียดหนา 14)
-  จัดเก็บซองประวัตินักศึกษา

เม่ือเสร็จส้ินข้ันตอนการสมัครและข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษาใหมแลว ผู สมัครจะไดรับเอกสารกลับไป ดังน้ี
1.   ใบเสร็จรับเงนิลงทะเบียนนักศึกษาใหม(เปนเอกสารทีต่องใชเปนหลกัฐาน

ในการเขาสอบไล)
2.   ใบนัดรับบัตรประจําตัวนักศึกษา

ขัน้ตอนการสมัครเขาศกึษาเปนรายกระบวนวชิาฯ (PRE-DEGREE) ดวยตนเอง

ขอแนะนําการกรอกเอกสาร

คําเตือน
*** หามนักศกึษานําซองประวติันักศึกษา และเอกสารการสมัครที่ไดรับรหัสประจําตัว

นักศึกษากลับบานโดยเด็ดขาด  มิฉะน้ันจะมีผลตอสถานภาพการเปนนักศึกษา และอาจ
ไมสามารถเขาสอบไลในภาค 1/2565 ได

1. ใหผูสมัครกรอกใบสมัครฯ (ม.ร.2)  โดยกรอกขอความใหครบถวนและตัวบรรจง ดวยปากกาสีนํ้าเงิน
หรือสีดําเทาน้ัน พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตากันแดด ขนาด 2 น้ิว หรือ 1.5 น้ิว ที่มุมขวาในชองที่กําหนด
ดวยกาวที่มีคุณภาพ และทากาวใหทั่วทั้งแผนหลังรูปติดใหแนน พรอมทั้งลงชื่อผูสมัคร

2. ใหผูสมัครลงชื่อในแบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
3. การกรอก และแผนระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ม.ร.25)

3.1 ให ผู สมัครเขียนหรือกรอกขอความและตอบคําถามพร อมระบายลงในแผ นระเบี ยนประวั ติ นักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ม.ร.25) ดวยดินสอดําอยางออนชนิด 2B ข้ึนไป พรอมทั้งตรวจความถูกตองอีกคร้ังหน่ึง

}}
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คณุวฒุแิละคุณสมบัติของผูเขาศึกษา
คุณวุฒิของผูสมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพือ่เตรียมศึกษาระดบัปริญญาตรี  ผูสมัครเขาศึกษาตองมีคุณวุฒิและคุณสมบตัิ ดงันี้
1. สอบไลไดประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ข้ึนไป หรือ
2. เปนขาราชการ ลูกจาง หรือพนักงานสวนราชการ องคการรัฐวิสาหกิจ หรือ
3. เปนพนักงานของหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงเห็นสมควร หรือ
4. เปนบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแลว เห็นสมควรใหเขาศึกษาได
ทั้งน ี้ ผูท่ีมีคุณวุฒิตามขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 จะตองจบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาข้ึนไป

1. คาลงทะเบียนเรียนเปนรายหนวยกิตๆ ละ 50 บาท
2. คาบัตรประจําตัวผูเขาศึกษา 100 บาท
3. คาธรรมเนียมแรกเขาศึกษา 800 บาท
4. คาข้ึนทะเบียนผูเขาศึกษา 500 บาท
5. คาบริการสารสนเทศ 100 บาท
6. คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคปกติ 500 บาท
7. คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคฤดูรอน 300 บาท
8. คาใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ 40 บาท

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียนและคาบํารุงการศกึษา

สูตรการชําระเงินสําหรับผูเขาศกึษารายกระบวนวชิา (PRE-DEGREE)

จํานวน
หนวยกิต

คาหนวยกิต
(บาท)

คาบํารุง
(บาท)

คาธรรมเนียม
แรกเขาศึกษา

คาทําบัตร
ประจําตัวถาวร

คาขึ้นทะเบียน
เขาศึกษา

คาบริการ
สารสนเทศ

รวม
(บาท)

1 50 500 800 100 500 100 2,050
2 100 500 800 100 500 100 2,100
3 150 500 800 100 500 100 2,150
4 200 500 800 100 500 100 2,200
5 250 500 800 100 500 100 2,250
6 300 500 800 100 500 100 2,300
7 350 500 800 100 500 100 2,350
8 400 500 800 100 500 100 2,400
9 450 500 800 100 500 100 2,450
10 500 500 800 100 500 100 2,500
11 550 500 800 100 500 100 2,550
12 600 500 800 100 500 100 2,600
13 650 500 800 100 500 100 2,650
14 700 500 800 100 500 100 2,700
15 750 500 800 100 500 100 2,750
16 800 500 800 100 500 100 2,800
17 850 500 800 100 500 100 2,850
18 900 500 800 100 500 100 2,900
19 950 500 800 100 500 100 2,950
20 1,000 500 800 100 500 100 3,000
21 1,050 500 800 100 500 100 3,050
22 1,100 500 800 100 500 100 3,100
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ม.ร. 2 หมายเหต ุ ใหผูสมัครกรอกใบสมัครฉบับนีด้วยลายมือตนเองตวับรรจงโดยใชปากกาสีดําหรอืสีน้ําเงนิเขม    หามนํากลบับาน

   ืบ่านเลขที ่............หมู ............ซอย .................................... ถนน ..................................................ตําบล/แขวง .....................................
  อําเภอ/เขต ......................................................... จังหวัด ............................................................... ประเทศ ..........................................
  รหสัไปรษณีย ............................. โทรศพัท ............................................... E-Mail ..................................................................................
  สถานทีท่ํางาน ............................................................................................................. โทรศพัท ............................................................

ไดตรวจสอบแลวถูกตอง อนุมัติ
    ลงชื่อ...........................................
     (.................................................)
    วันที่.............................................

 วฒุิตางประเทศ  ระดบัช้ัน ........................................... สาขา ....................................

ลงช่ือ......................................ผูสมัคร
วนัที.่........................................

สวนนี้สําหรับเจาหนาท่ี สวป.เปนผูกรอก
   เปล่ียน    ชื่อ    ชื่อสกุล    คํานําหนานาม       ยศ
  ตามหนังสือสําคัญ.......................................................................................................................
   ................................................................................................................................................
                                          ลงชื่อ....................................................................................

                      วันที่.................................................................................

   ช่ือ .................................................................................................... นามสกลุ .......................................................................................
   First Name ...................................................................................... Last Name ...................................................................................
   วนั/เดอืน/ปเกิด ...........................................................อายุ .............. ป ทีอํ่าเภอ .................................... จังหวัด...................................
   เช้ือชาต ิ.................... สัญชาต.ิ...................ศาสนา .......................อาชีพ ..............................
   บิดาช่ือ ..................................................... มารดาช่ือ  ..............................................
   อําเภอ/หนวยงานทีอ่อกบัตร ........................................................................

      สําเร็จการศึกษาเม่ือวันที ่............... เดือน ................................. พ.ศ. ................ จากสถานศกึษา ......................................................
      อําเภอ/เขต ..................................... จังหวัด ..................................... ประเทศ ....................... หนังสือสําคัญเลขที่ ............................
      กรณีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เปนวทิยาเขต (ใหระบุ) ....................................................................................................
      กรณีใชวุฒิระดับหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หนังสือรับรองประกอบคือ .......................................
      หนวยงานทีอ่อกหนังสือ ................................................................................................ จังหวดั ..........................................................

วุฒใินประเทศ     หนังสือสําคญัแสดงคณุวฒุิ
   คุณวุฒิของผูสมัคร

   ท่ีอยูปจจุบันท่ีสามารถติดตอได (เขียนตัวบรรจง)

หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/PASSPORT

ขอมูลประวัติ

 

 มหาวิทยาลยัรามคําแหง
 Ramkhamhaeng  University

 ใบสมัครและใบขึ้ นทะเบียนเปนนักศึกษา ชั้ นปริญญาตรี  สวนกลาง

   คณะ..................................... สาขาวิชา....................................
เรยีนรายกระบวนวิชา (PRE - DEGREE)
ไมใชสทิธิเทยีบโอนหนวยกติ
ใชสทิธิเทยีบโอนหนวยกติ  กรณีดงัน้ี

จบจากสถาบันการศึกษาอ่ืน
ยายโอนจากสถาบันการศึกษาอ่ืน
หมดสถานภาพ น.ศ.จาก ม.ร. รหัสเดิม......................................
เทียบโอนหนวยกิต 2 สถาบัน รหัส ม.ร.เดิม................................

       ปริญญาท่ี 2 จาก ม.ร. รหัสเดิม....................................................
จนท.

ยายคณะหรอืเปล่ียนสาขาวิชา
สําหรบัเจาหนาท่ี

CODE ว.ด.ป.
.......................................................................

ภาค/ป

 สมัครทางไปรษณีย
สมัครดวยตนเอง

รหสัสาขาวิชา

ภาค ..................  ปการศกึษา   25.............1
    นิติศาสตร     นิติศาสตร

    0100

    รักเรียน  ธนวรรธน
    RAKREORN    TANAWAT

      1              ม.ค.           2546             18  บางกะป                              กทม.
   ไทย                     ไทย                    พุทธ                      -
    นายประสม    รักเรียน                             นางสุมลฑา     รักเรียน

 บางกะป

100/2          1                     53                                รามคําแหง                                    หัวหมาก
              บางกะป                                        กรุงเทพมหานคร                                      ไทย

10240                                    02-3108615                               ram@hotmail.com
        -                                                                                        -

ม. 6                                วิทยาศาสตร
31                      มีนาคม               2565                                โรงเรียนบางกะป

บางกะป                        กทม.                               ไทย                                      0129

 ธนวรรธน   รักเรียน
28  พฤษภาคม  2565

 ***ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติและเอกสารท่ีใชสมัครถูกตองเปนจริงทุกประการหากสวนใดเปนเท็จหรือเอกสารท่ีใชสมัคร
ไมถกูตองตามระเบยีบของมหาวิทยาลยัขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลยัถอนสภาพการเปนนักศึกษาทันทโีดยไมตองคืนเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาใดๆท้ังหมดท่ีไดชําระไวและยินยอมใหมหาวิทยาลัยใชขอมูลสวนตัวในราชการโดยไมถือเปนการละเมิด***

OTHER .........   นาย นาง  น.ส. อ่ืนๆ ระบุ ..............  MR.  MRS. MS.

 3    1   0   2   3   1     0   8   6   2  3   1   3

XX
XX

XX
XX

X 
X

 ที่
ติด

สต
ิ๊กเ

กอ
ร 

รห
ัสป

ระ
จํา

ตัว
    1. รูปขนาด 2 นิ้ว
     2. เขียน ช่ือ-สกุล
          หลังรูปถาย
     3. ทากาวติดรูป
     4. ภาพสต๊ิกเกอร
     ลอกกระดาษกอนติด

           และเอกสารที่แนบทายตามนี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของใบสมัครฯ

65
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ข้ันตอนและวธิกีารสมัครเปนนักศกึษาดวยตนเองท่ีมหาวทิยาลัย

         ใหผูสมัครย่ืนใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ณ สถานที่รับสมัคร โดยจะตองดําเนินการ
ใหครบทุกข้ันตอน ดังนี้

เม่ือเสร็จสิน้ขัน้ตอนการรบัสมัครเปนนักศกึษาใหมแลว ผูสมัครจะไดรบัเอกสารกลบัไป ดงัน้ี
1.   ใบเสรจ็รับเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม (เปนเอกสารทีต่องใชเปนหลักฐานในการ

      เขาสอบไล)
2.   ใบนัดรับบัตรประจําตัวนักศึกษา

      คําเตือน
*** หามนักศกึษานําซองประวติันักศึกษา และเอกสารการสมัครที่ไดรับรหัสประจําตัว

       นักศึกษากลับบานโดยเด็ดขาด  มิฉะน้ันจะมีผลตอสถานภาพการเปนนักศึกษา และอาจ
       ไมสามารถเขาสอบไลในภาค 1/2565 ได

           ขั้นตอน
การลงทะเบียนเรียน
 และจัดเก็บเอกสาร

         }

  ขึ้นทะเบียน ออกรหัส และตดิสติก๊เกอรรหัสประจําตัวนักศึกษา
  ในเอกสารการสมัคร

  นักศึกษาที่ใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิตทุกประเภทพบเจาหนาที่
  รับเทียบโอนหนวยกิตกอนลงทะเบียนเรียน

บันทึกขอมูลบัตรประจําตัวประชาชน,ลงทะเบียนเรียน
พรอมชําระเงิน (ดูรายละเอียดหนา 20)

  จัดเก็บซองประวัตินักศึกษา

   ขั้นตอนท่ี 2  

ขั้นตอนท่ี 3  

ขั้นตอนท่ี 5   

       ขั้นตอน
การขึ้นทะเบียน
  เปนนักศึกษา

            ขั้นตอน
การเทียบโอนหนวยกิต

         }

(เฉพาะผูใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต)

 ขั้นตอนท่ี 4   

  ตรวจหลักฐานประกอบการสมัครทุกชนิด   ขั้นตอนท่ี 1   
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อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงการศึกษาชัน้ปริญญาตร ี
1. คาลงทะเบียนเรียนเปนรายหนวยกิตๆ ละ 25   บาท
2. คาบัตรประจําตัวนักศึกษา 100   บาท
3. คาธรรมเนียมแรกเขาเปนนักศึกษา 1,200   บาท
4. คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา 1,000   บาท
5. คาบริการสารสนเทศ 100   บาท
6. คาบํารุงมหาวิทยาลัย 800   บาท
7. คาเทียบโอนหนวยกิต

7.1 หนวยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ทุกกรณี) หนวยกิตละ 50   บาท
7.2 หนวยกิตอนุปริญญาขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น หนวยกิตละ 100   บาท

สูตรการชําระเงินสําหรับผูสมัครเขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(กรณสีมัครดวยตนเอง)

จํานวน คาหนวยกิต คาบํารุง คาธรรมเนียม คาบัตร คาขึ้นทะเบียน คาบริการ รวม
หนวยกิต (บาท) (บาท) แรกเขาเปนนศ. ประจําตัวนศ. เปนนักศึกษา สารสนเทศ (บาท)

1 25 800 1,200 100 1,000 100 3,225
2 50 800 1,200 100 1,000 100 3,250
3 75 800 1,200 100 1,000 100 3,275
4 100 800 1,200 100 1,000 100 3,300
5 125 800 1,200 100 1,000 100 3,325
6 150 800 1,200 100 1,000 100 3,350
7 175 800 1,200 100 1,000 100 3,375
8 200 800 1,200 100 1,000 100 3,400
9 225 800 1,200 100 1,000 100 3,425
10 250 800 1,200 100 1,000 100 3,450
11 275 800 1,200 100 1,000 100 3,475
12 300 800 1,200 100 1,000 100 3,500
13 325 800 1,200 100 1,000 100 3,525
14 350 800 1,200 100 1,000 100 3,550
15 375 800 1,200 100 1,000 100 3,575
16 400 800 1,200 100 1,000 100 3,600
17 425 800 1,200 100 1,000 100 3,625
18 450 800 1,200 100 1,000 100 3,650
19 475 800 1,200 100 1,000 100 3,675
20 500 800 1,200 100 1,000 100 3,700
21 525 800 1,200 100 1,000 100 3,725
22 550 800 1,200 100 1,000 100 3,750
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นิติศาสตร์ 0100 สาขาวิชานิติศาสตร์
0201 สาขาวิชาการจัดการ
0202 สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
0203 สาขาวิชาการตลาด

บริหารธุรกิจ 0207 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
0208 สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
0213 สาขาการบัญชีและการเงิน
0214 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
0215 สาขาวิชาการสื่อสารธุรกิจยุคดิจิทัล
0216 สาขาวิชาอุตสาหกรรมบริการและการท่องเที่ยว
0231 สาขาวิชาการบัญชี

0301 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
0302 สาขาวิชาภาษาไทย
0303 สาขาวิชาประวัติศาสตร์

มนุษยศาสตร์ 0307 สาขาวิชาปรัชญา
0309 สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
0310 สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์
0315 สาขาวิชาประวัติศาสตร์เพื่อการท่องเที่ยว
0316 สาขาวิชาภาษาจีน
0317 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น
0318 สาขาวิชาภาษาตะวันตก
0319 สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมตะวันออก

สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี
0411 สาขาวิชาภาษาไทย
0412 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
0415 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก สังคมศึกษา
0416 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก คณิตศาสตร์

ศึกษาศาสตร์ 0420 สาขาวิชาพลศึกษา
0426 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก การประถมศกึษา
0427 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
0428 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก ภาษาจีน
0429 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
0430 สาขาวิชาศิลปศึกษา
0435 สาขาวิชาการวัดผล การประเมินผลและการวจัิยทางการศึกษา
0439 สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ วิชาเอก คอมพิวเตอร์ศึกษา

คณะ CODE สาขาวิชา

กำหนด CODE รหัส สาขาวิชาคณะต่างๆ ท่ีเขียนลงในใบสมคัร (ม.ร.2)
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0440 สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (เอกคู)
0441 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา
0442 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
0443 สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต

สาขาวิชาท่ี Pre- Degree สามารถสมัครเรียนได
0425 สาขาคหกรรมศาสตร
0444 สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมการเรียนรู

สาขาวิชาจิตวิทยา
0452 สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอก จิตวิทยาการปรึกษา
0454 สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
0403 สาขาวิชาภูมิศาสตร

สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
0481 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา วิชาเอกการจัดการกีฬาและนันทนาการ
0484 สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา วิชาเอกวิทยาศาสตรการกีฬาประยุกต

0501 สาขาวิชาคณิตศาสตร
0503 สาขาวิชาเคมี
0504 สาขาวิชาฟสิกส
0505 สาขาวิชาชีววิทยา
0506 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร

    วิทยาศาสตร 0508 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
0509 สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
0511 สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
0512 สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
0513 สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
0514 สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
0517 สาขาวิชาสถิติศาสตรและวิทยาการจัดการขอมูล
0518 สาขาวิชาเคมีเครื่องสําอางและผลิตภัณฑธรรมชาติ

รัฐศาสตร 0601 สาขาวิชารัฐศาสตร (ทุกแผน)
. เศรษฐศาสตร 0700 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (ทุกสาขา)

ส่ือสารมวลชน 5414 สาขาวิชานิเทศศาสตรและส่ือดิจิทัล
         พัฒนา
    ทรัพยากรมนุษย 5601 สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย

คณะ CODE สาขาวิชา

ศึกษาศาสตร

  PRE-DEGREE          9000                เรียนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
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LTB = อาคารลายสอืไท
(ที่ทําการคณะวิศวกรรมศาสตร)

NCB = อาคารนครชุม
NMB = อาคารนพมาศ
PBB * = อาคารพระบาง
PC = Psychology Lab

(หองปฏบิติัการจติวิทยา)
POB = Political Office

(ทีท่ําการคณะรัฐศาสตร)
PMB = อาคารผาเมอืง
PRB * = อาคารพระมาส
PYB = อาคารพิริยราม
PSA = อาคารบริการและบริหาร
OPB = Office of the President

(สํานักงานอธกิารบดี)
RPB = Ramkhamhaeng University Press

(อาคารสํานักพมิพ)
RTB = อาคารรัตนธาร
SB = อาคารศรีศรัทธา
SBB (SAB) = อาคารศลิาบาตร
SCB = อาคารศรีชุม
SCL = อาคารปฏบิัติการคณะวิทยาศาสตร
SCO = Science Office (ที่ทําการคณะ

วิทยาศาสตร)
SKB = อาคารสโุขทยั
SLL = อาคารศรีจุฬาลักษณ
SRI = อาคารศรีอกัษร
SSB = อาคารศรีสชัชนาลัย (ทีท่าํการคณะบริหารธรุกจิ)
STB = Statistics Building
SWB = อาคารสวรรคโลก
TC = Tennis Court (สนามเทนนิส)
TCB = อาคารทาชยั

VKB = อาคารเวียงคํา
VPB = อาคารเวียงผา
S = ภาคฤดูรอน
A = เวลาสอบคาบที่ 1 (0930-1200)
B = เวลาสอบคาบที่ 2 (1400-1630)
C = เวลาสอบคาบที่ 3 (1700-1930)
*          =         วิทยาเขตบางนา (รามคําแหง 2)

Prof. = ศาสตราจารย
Assoc.Prof. = รองศาสตราจารย
Asst.Prof. = ผูชวยศาสตราจารย
STAFF = คณาจารย
M = Monday
T,Tu = Tuesday
W = Wednesday
Th = Thursday
F = Friday
S = Saturday
Sun = Sunday
MWF = Monday, Wednesday, Friday
TTS = Tuesday, Thursday, Saturday
PR = Prerequisite (ความรูพื้นฐาน)
CR = Corequisite (เรียนรวมกัน)
SR = Sequence Recommendation

(เรียนกระบวนวิชาเลขนอยไปหา
กระบวนวิชาเลขมาก)

CI = Consent of Instructor (ขออนุญาตผูสอน)
AOB = Admission and Records Office

(สํานักบริการทางวิชาการ)
และทดสอบประเมนิผล)

AV = Audio-Visual Lab (หองโสต)
BNB * = อาคารช้ันเดียว  ไดแก

BNB 1 - BNB 11
BPB = อาคารเบกพล
DS = Demonstration School (โรงเรียนสาธิต)
ECB = Economic Building (ที่ทําการคณะ

เศรษฐศาสตร)
EOB = Education Office (ที่ทําการคณะ

ศึกษาศาสตร)
FF = Football Field (สนามฟุตบอล)
GB = Gymnasuim Building (อาคารพลศึกษา)
HUB = Humanities Office (ที่ทําการคณะ

มนุษยศาสตร)
KLB      = อาคารกงไกรลาศ
KMB = อาคารครีีมาศ
KTB * = อาคารคนฑี
LIB (LB) = Central Library (สํานักหอสมุดกลาง)
LIB.LAB. = หองปฏิบติัการสํานักหอสมดุกลาง
LOB (LWB) = Law Office (ที่ทําการคณะนิติศาสตร)

ความหมายของอักษรยอ



34   ระเบียบการสมัครเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2565

หมายเลขโทรศัพทท่ีนักศึกษาควรทราบ
ในการขอใชบริการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง

1. ติดตอเก่ียวกับบัตรประจําตัวนักศึกษา หมายเลข 02-3108605
2. ติดตอเก่ียวกับเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล, ลาออก และ ยายคณะ หมายเลข 02-3108606
3. ติดตอเก่ียวกับลงทะเบียนเรียน หมายเลข 02-3108616
4. ติดตอเก่ียวกับรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา หมายเลข 02-3108626
5. ติดตอเก่ียวกับรับสมัครเปนนักศึกษาใหมสวนกลาง หมายเลข 02-3108615,

ทางInternet และทางไปรษณีย 02-3108623
02-3108000
ตอ 4831

6. ติดตอเก่ียวกับรับสมัครสวนภูมิภาค หมายเลข 02-3108624
7. สอบถามเรื่องแนะแนวการศึกษา (สวป.) หมายเลข 02-3108614
8. งานบริการ One Stop Service (KLB) (ยายคณะ, หนังสือรับรองการเปน นศ., หมายเลข 02-3108890

ใบเช็คเกรด, Transcript (ไมสําเร็จการศึกษา), ตารางสอบไลรายบุคคล
สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ,
สําเนาใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ใชแทนบัตรประจําตัวนักศึกษา)

9. ติดตอขอรับ Transcript (สําเร็จการศึกษา) หมายเลข 02-3108603
10. - ติดตอขอรับใบรับรองสภา หมายเลข 02-3108629

- ติดตอขอใบปริญญาบัตร,ตรวจสอบวุฒิบัตรม.ร. หมายเลข 02-3108604
11. งานจัดหางานและทุนการศึกษา หมายเลข 02-3108126
12. งานตําราเรียน (สํานักพิมพ) หมายเลข 02-3108757

02-3108755
13. งานเทปคําบรรยาย (สํานักเทคโนฯ) หมายเลข 02-3108703-6
14. สอบถามผลสอบทางคอมพิวเตอร หมายเลข 02-3106000
15. หมายเลขโทรศัพทกลางของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) หมายเลข 02-3108000
16. สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Testing) หมายเลข 02-3108790
17. ติดตอเก่ียวกับขอมูลการเทียบโอนหนวยกิต

คณะนิติศาสตร หมายเลข 02-3108170,
02-3108174-5

คณะบริหารธุรกิจ หมายเลข 02-3108226-7
ตอ 1106

คณะมนุษยศาสตร หมายเลข 02-3108250
ตอ 2302-2308
082-2057726

คณะศึกษาศาสตร หมายเลข 02-3108315
คณะวิทยาศาสตร หมายเลข 02-3108000

ตอ 2622
คณะรัฐศาสตร หมายเลข 02-3108466-7
คณะเศรษฐศาสตร หมายเลข 02-3108534
คณะส่ือสารมวลชน หมายเลข 02-3108978-80
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายเลข 02-3108933,

      FAX 02-3108548
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สวนที่ 2 :
ขอมูลควรทราบ

 คําแนะนํา การยืน่สมคัรเปนนักศึกษาใหม

 คณุวฒุแิละคณุสมบติัของผูสมคัรเขาเปนนักศึกษา

 ขอควรทราบเกีย่วกบัคณุวฒุท่ีิใชสมคัร

 การจําแนกคณุวฒุขิองผูมสีิทธิสมคัรเขาเปนนักศึกษา

 หลกัเกณฑการเทียบระดบัความรูวฒุกิารศึกษาตางประเทศ

 หลกัเกณฑ และแนวปฏบิติัในการใชสทิธิเทียบโอนหนวยกติ (ทุกคณะ)
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คาํแนะนําการยืน่สมัคร

1. กรอกขอมูลเอกสารที่ใชประกอบการสมัครใหชัดเจน ถูกตอง

และครบถวน
2. ควรหลีกเลี่ยงวันสุดทายของการรับสมัคร เพือ่ลดความแออัด

และกรณีที่มีปญหาดานเอกสารจะไดแกไขกอนหมดเขต
การรับสมัครฯ

3.   โปรดแตงกายใหสุภาพเรียบรอยในวันสมัคร
     (หามใสเส้ือยืดคอกลม สวมรองเทาแตะ และ หามนุงกางเกงขาส้ัน)

ระเบียบการรับสมัครฯ เปนคูมือในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา
ในภาคการศึกษาตอไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา สามารถดาวนโหลดขอมูลไดท่ี
www.ru.ac.th สารสนเทศนักศึกษา แผนกําหนดการศึกษาชัน้ปริญญาตรีสวนกลาง

        การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลยัรามคําแหงนัน้มหาวิทยาลยัจะสงวุฒกิารศึกษา
ของผูสมัครทุกคนไปตรวจสอบยงัสถาบันการศึกษาท่ีออก หนงัสือสําคญัแสดงวุฒกิารศึกษาหรือเอกสาร
ฉบับนัน้
     หากตรวจสอบในภายหลังพบวา มีการปลอมวุฒิการศึกษาหรือเอกสาร หลักฐานการสมัคร
มหาวิทยาลยัจะถอนสภาพการเปนนกัศึกษาและจะถกูดําเนนิคดตีามกฎหมาย

ถาจะกลบัมาสมัครใหมดวยวุฒกิารศึกษาท่ีถกูตอง จะไมมีสิทธินาํผลการสอบนัน้มาเทียบโอน
หนวยกติแตอยางใด

คําเตือน

อยาใชวุฒิการศึกษาปลอม
 อยาปลอมแปลงเอกสาร-หลักฐานซ่ึงใชประกอบการสมัคร
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ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
1. จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ
2. เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงและเงินเดือน ตั้งแตระดับปฏิบัติงานขึ้นไปและเปนผูสําเร็จการศึกษาตาม

หลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หรือเทียบเทา หรือ
3. เปนหรื อเคยเปนข าราชการ พนักงานรั ฐวิสาหกิจ หรื อลูกจางของรั ฐ ซึ่ งไดปฎิ บัติ งานมาแล ว

รวมกันไมนอยกวา 5 ป และเปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา หรือ
4. เปนหรือเคยเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุ งเทพมหานคร สมาชิกสภาจั งหวัด สมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตําบล
สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือกรรมการสุขาภิบาล หรือกํานันผูใหญบาน ท้ังนี้ตองเปนผูสําเร็จการ
ศึกษาตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา หรือ

5. เปนผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหรับเขาศึกษาได
*กรณีที่ มี คุณวุ ฒิ สู งกว ามั ธยมศึกษาตอนปลายขึ้ นไปจะได รั บการเทียบวิชาและรั บโอนหน วยกิต

โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
*สําหรับผูท่ีใชคุณวุฒิจากตางประเทศทุกระดับจะตองชําระคาธรรมเนียมการจัดสง

เอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาตนสังกัด จํานวน 1,000 บาท ซ่ึงจะเรียกเก็บพรอมกับ
การชําระคาลงทะเบียนเรียนของการสมัครเขาศึกษา และใหปฏิบัติ ดังนี้

ใหติดตอเทียบระดับความรูวุฒิตางประเทศและโรงเรียนนานาชาติ กอนการสมัครเรียน ดังนี้
1.ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน

กระทรวงศึกษาธกิาร  ถนนราชดําเนินนอก
เขตดุสิต  กรุงเทพมหานคร  10300  โทร. 02-288-5511-6

หนวยงาน สํานักทดสอบทางการศึกษา
โทร. 02-288-5789,  02-288-5790  Fax. 02-282-6837

* สําหรับระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเทา ใหเทียบระดับความรูตามประกาศ ม.ร. เรือ่ง
หลักเกณฑการเทียบระดับความรูวุฒิการศึกษาตางประเทศ
2. สายอาชีวศึกษา
สถานท่ีติดตอ : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

319 ถนนราชดําเนนินอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-5555    Fax. 0-2282-0855

3. ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญาหรือเทียบเทาขึ้นไป)
สถานท่ีติดตอ : กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

328  ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพมหานคร 10400 โทร.02-610-5200

หนวยงาน สํานักมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา
โทร. 02-039-5611-12  Fax. 02-354-5530

4. วุฒิการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติ (ท่ียังไมมีใบรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ)
สถานท่ีติดตอ: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน

ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-282-1000
                                                   (หมายเหต ุ :  รวบรวมและจัดทําโดย หนวยตรวจสอบวุฒิบัตร )

กรณี ท่ี เป นนั กศึกษาซ่ึ งถู กลงโทษทางวินั ย ถู กสั่ งลบชื่ อออกจากทะเบียนนักศึกษา หาก
ประสงคจะมาสมั ครใหม ใหปฏิ บัติ ตามขอบั งคั บมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว าดวยวินั ยนักศึกษา
พ.ศ. 2522 ขอ 11 (ดูรายละเอียดทายเลม)

คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเปนนักศึกษา
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หนงัสือสําคัญแสดงคุณวุฒิตองเปนวุฒทิี่กระทรวงศึกษาธิการหรอืหนวยงานราชการรับรอง
วิทยฐานะ และตองระบุวันสําเร็จการศึกษาดวย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้

1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใหถายสําเนาหนังสือสําคัญคุณวุฒิ (ร.บ.1หรอื ปพ.1)
หรอื ประกาศนยีบัตร จํานวน 2 ฉบับ (หากใชหนังสอืรบัรองการศกึษาจะตองระบุวนัสาํเรจ็การศกึษาดวย)

2. วุฒิ ปกศ.สูง หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือปริญญาตรีข้ึนไปจาก
สถาบันการศึกษาอ่ืน ใหถายสําเนาวุฒิการศึกษา  จํานวน  4  ฉบับ

3. วุฒอินปุรญิญาหรือปรญิญาตรข้ึีนไปจากมหาวิทยาลยัรามคําแหง  ใหถายสาํเนาใบรบัรองสภา
หรือ ปริญญาบัตร จํานวน  2 ฉบับ และ Transcript ที่สําเร็จการศึกษา อีก 2 ฉบับ เพ่ือใชในการเทียบโอน
หนวยกิต หรอืใช Transcript ทีส่ําเรจ็การศึกษาเปนหลกัฐานการสมคัรอยางเดียวก็ได โดยใหถายสําเนาเปน
จํานวน 4 ฉบับ

4. นักศึกษา 8 ปสมัครใหมหรอืนักศึกษาที่หมดสถานภาพการเปนนักศึกษา (เพราะขาดการ
ลงทะเบียนเรียนเกินกวา 2 ภาคเรยีนปกต)ิ และขอใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิตใหถายสําเนาวุฒกิารศึกษา
เดิมที่นํามาใชเปนเอกสารการสมัครในครั้งแรก  จํานวน 2 ฉบับ และสําเนา Transcript  (ไมจบ) อีก
2 ฉบับ เพ่ือใชในการเทียบโอนหนวยกิต

5. กรณีใชวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาและไมไดสมัครเขาศึกษาเปนราย
กระบวนวิชา (Pre-Degree) ตองมหีนงัสอืรบัรองการเปนขาราชการตัง้แตระดับปฏิบัตงิานข้ึนไปจากผูบังคับ-
บัญชาระดับหัวหนากอง หรือเทียบเทาข้ึนไป หรือเปน หรือเคยเปนขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ,
หรอืลกูจางของรฐัซึง่ไดปฏิบัตงิานมาแลวไมนอยกวา 5 ป หรอืเปนหรอืเคยเปนสมาชกิรฐัสภา, สมาชกิสภา
กทม. กํานัน ผูใหญบาน หรือกรรมการสุขาภิบาล จํานวนอยางละ 2 ฉบับ

6. กรณีชื่อ - นามสกุล คํานําหนานาม วันเดือนปเกิด ในวุฒิการศึกษาไมตรงกับบัตรประจําตัว
ประชาชน ใหแนบเอกสารการเปลีย่นแปลงมาดวย เชน ใบเปลีย่นชือ่ - สกุล ใบทะเบียนสมรส หรอืใบหยา
และใหเย็บติดกับสําเนาวุฒิการศึกษาทุกฉบับ ถาไมแนบมาจะไมรับสมัครเพราะถือวาไมมี
หลักฐานที่แสดงวาเปนบุคคลเดยีวกัน

7. กรณีเปนวุฒิการศึกษาตางประเทศใหปฏิบัติตาม ประกาศ ม.ร. เรื่องหลักเกณฑการ
เทียบระดับความรู  วุฒิการศึกษาตางประเทศ และประกาศ ม.ร. เรื่อง การชําระเงินและการจัด
เก็บคาธรรมเนียมการจัดสงหนังสอืสําคญัแสดงคณุวฒุจิากสถาบันการศกึษาตางประเทศไป
ตรวจสอบยงัสถานศกึษาตนสงักัด

 ถาเอกสารไมเปนไปตามที่ระบุไวขางตน หากตรวจพบในภายหลัง
    จะดําเนินการถอนสถานภาพนักศึกษา  และใหผลสอบที่ผานมาเปนโมฆะ
                     สําเนาเอกสารทุกช้ิน - ใหถายขนาด A 4 เทาน้ัน

ขอควรทราบเกี่ยวกับคุณวุฒิท่ีใชสมัคร
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1. วฒุทิีเ่ทยีบเทาปรญิญา   (ใชสทิธิสมัครประเภทเทยีบโอนหนวยกิตได)
(1) ปรญิญาตางๆ ของมหาวิทยาลยัทกุแหงในประเทศไทย ปรญิญาทกุสาขาวิชาในวิทยาลยั มหาวิทยาลยั

หรอืจากสถาบันการศึกษาทัง้ของรฐัและเอกชนซึง่ทางการรบัรองหลกัสูตรการศึกษาแลว
(2) ปริญญาทุกสาขาวิชาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยตางประเทศที่เช่ือถือได
(3) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรจากวิทยาลัยพยาบาลกรมตํารวจ
(4) ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตรและผดุงครรภช้ันสูง พื้นความรูเดิม ม.ศ. 5 หลักสูตร 4 ป

จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้
- วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ - วิทยาลัยพยาบาลศรีมหาสารคาม
- วิทยาลัยพยาบาลชลบุรี - วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
- วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา - วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี
- วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลา จันทบุรี - วิทยาลัยพยาบาลสระบุรี
- วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก - วิทยาลัยพยาบาลสวรรคประชารักษ นครสวรรค
- วิทยาลัยพยาบาลราชบุรี - วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ
- วิทยาลัยพยาบาลลําปาง

(5) ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ พื้นความรูเดิม ม.ศ.5 หรือ ม.8  หลักสูตร 3 1/2 ป
จากวิทยาลัยพยาบาลวชิรพยาบาล (พ.ศ. 2517-2520)

(6) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรพื้นความรูเดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปจจุบัน)  หลักสูตร 4 ป
จากวิทยาลัยพยาบาลเก้ือการุณย (พ.ศ. 2526 เปนตนไป)

(7) ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลศาสตร พื้นความรูเดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปจจุบัน)  หลักสูตร 4 ป
จากโรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย กรมแพทยทหารเรอืและวิทยาลยัพยาบาล
กรมแพทยทหารบก

(8) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร พื้นความรูเดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปจจุบัน)  หลักสูตร 31/2 ป
จากโรงเรียนพยาบาลทหารอากาศ กรมแพทย ทหารอากาศ

(9) - สําเร็จหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย(5ป) ฝายเดินเรือ และฝายชางกลเรือ (พ.ศ.2517-2542)
จากศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา (ตองเทียบปริญญาตรีที่ อว.)
- สําเร็จหลักสูตรชางกลพิเศษ (3ป) พื้นความรูเดิมประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (พ.ศ.2537-2559)
จากศูนยฝกพาณิชยนาวี กรมเจาทา (ตองเทียบปริญญาตรีที่ อว.)
- สําเร็จหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย(5ป) ฝายเดินเรือ และฝายชางกลเรือ (สําเร็จการศึกษา
พ.ศ.2543 เปนตนไป) จาก ม.บูรพา
- สําเร็จหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (5ป) (สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2559 เปนตนไป) จาก ม.บูรพา
- สําเร็จหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต (5ป) (สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2559 เปนตนไป) จาก ม.บูรพา
- สําเร็จหลักสูตรเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ (5ป) (สําเร็จการศึกษา พ.ศ.2559 เปนตนไป) จาก สถาบัน
การอาชีวศึกษาภาคใต 1

(10) ประกาศนียบัตรครูเทคนิคช้ันสูง (ปทส.)
(11) หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวและการโรงแรมจากมหาวิทยาลัย

นานาชาติแสตมฟอรด (ปจจุบันวิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร - แสตมฟอรด)
(12) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป) จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(13) หลกัสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาองักฤษธรุกิจ วิทยาลยัเซนตเทเรซาอ ินต ิ(พ.ศ. 2544 เปนตนไป)
(14) เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ. 9)
(15) ประกาศนียบัตร อภิธรรมบัณฑิต
(16) จากสถาบันการบินพลเรือน

1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจดัการการบิน
1.1 สาขาวิชาการจัดการการบิน (Aviation Management) (หลักสูตร พ.ศ. 2556 และ หลักสูตร

ปรบัปรุง พ.ศ. 2561)

การจําแนกคุณวุฒิของผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษา
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วฒุทิีเ่ทยีบเทาปริญญา (ตอ)
2. หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

2.1 สาขาวิชาการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management) (หลักสูตร พ.ศ. 2543)
2.2 สาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน (Airport Management) (หลักสูตร พ.ศ. 2543)
2.3 สาขาวิชาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ (Air Cargo Management)

(หลกัสูตร พ.ศ. 2543)
2.4 สาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน (ตอเนือ่ง) (Airport Management) (Continuing)

(หลกัสูตร พ.ศ. 2543)
2.5 สาขาวิชาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ (ตอเนือ่ง) (Air Cargo Management)

(Continuing) (หลักสูตร พ.ศ. 2543)
2.6 สาขาวิชาการจัดการการบิน (Aviation Management) (หลักสูตร พ.ศ. 2555)

1) วิชาเอกการจดัการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)
2) วิชาเอกการจดัการทาอากาศยาน (Airport Management)
3) วิชาเอกการจดัการการขนสงทางอากาศ (Air Cargo Management)

2.7 สาขาวิชาการจัดการการบิน (ตอเนื่อง) (Aviation Management) (Continuing)
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1) วิชาเอกการจดัการทาอากาศยาน (Airport Management)
2) วิชาเอกการจดัการการขนสงสินคาทางอากาศ (Air Cargo Management)

2.8 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (Aviation Technology Management)
(หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
1) วิชาเอกการจดัการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)
2) วิชาเอกการจดัการทาอากาศยาน (Airport Management)
3) วิชาเอกการจดัการการขนสงสินคาทางอากาศ (Air Cargo Management)

3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสการบิน
3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอเิล็กทรอนิกสการบิน (Avionics Engineering) (หลักสูตร พ.ศ. 2554,
     พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรบัปรุง พ.ศ.2563)

4. หลกัสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอเิลก็ทรอนกิสการบิน
4.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสการบิน (Aviation Electronics) (หลักสูตร พ.ศ. 2548)
4.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสการบิน (ตอเนื่อง) (Aviation Electronics (Continuing))

(หลกัสูตร พ.ศ. 2548)
(17) วิทยาลยัดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
(18) สถาบันการเรียนรูเพือ่ปวงชน (Learning Institute for Everyone-Life)
(19) วิทยาลัยเซาธอสีบางกอก (Southeast Bangkok College)
(20) โรงเรียนนายเรอื (หลกัสูตร พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563) ดังนี้

1. หลักสูตรโรงเรียนนายเรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ป) มีสาขาดังนี้
1.1 สาขาวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering)
1.2 สาขาวิศวกรรมเครือ่งกลเรือ (Marine Engineering)
1.3 สาขาวิศวกรรมอุทกศาสตร (Hydrographic Engineering)

2. หลักสูตรโรงเรียนนายเรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (5 ป) มีสาขาดังนี้
2.1 สาขาบริหารศาสตร (Management Science)

(21) วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ ศูนยวิทยาการ กรมแพทยทหารเรือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลยัมหดิล สาขาพยาบาลศาสตร (4 ป)
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2. วฒุทิีเ่ทยีบเทาอนุปรญิญา   (ใชสทิธิสมัครประเภทเทยีบโอนหนวยกิตได)
(1) อนุปริญญาทุกสาขาวิชาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน

ซึ่งทางการรับรองหลักสูตรการศึกษาแลว
(2) อนุปริญญาทุกสาขาวิชาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยตางประเทศที่เช่ือถือได
(3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) แผนกตางๆ
(4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
(5) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
(6) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาช้ันสูง (ป.กศ. ช้ันสูง)
(7) ประกาศนยีบัตรประโยคครมัูธยม (วิชาชุด) หรอืพเิศษมัธยม (พ.ม.) (พืน้ความรู ม.6 (เดิม) หรอื ม.ศ.3)
(8) ประกาศนียบัตรนาฏศิลปช้ันสูงปที่ 2
(9) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม การชาง (ป.ม.ช.)
(10) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมอาชีวศึกษา
(11) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการเรือน
(12) ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการปาไม (กรณีใชวุฒิ ม.6 สมัครเรียนหลักสูตร 2 ป)
(13) ประกาศนียบัตรวิชาการชลประทาน
(14) ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาครูพยาบาล ยกเวน ประกาศนียบัตรผูชวยพยาบาล

ไมเทียบเทา อนุปริญญา
(15) ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยมชาง (พ.ม.ช.)
(16) ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย พื้นความรูเดิม ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ป
   จากสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

- วิทยาลัยพยาบาลกรุงเทพ
- วิทยาลัยพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก
- วิทยาลัยพยาบาลนครราชสีมา
- วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกลาจันทบุรี
- วิทยาลัยพยาบาลสงขลา
- วิทยาลัยพยาบาลสวรรคประชารักษ นครสวรรค
- วิทยาลัยพยาบาลสรรพสิทธิประสงค อุบลราชธานี

(17) ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ พื้นความรูเดิม ม.ศ.5 หลักสูตร 31/2 ป จากสถาบัน
การศึกษา  สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ตามขอ (16)

(18) ประกาศนยีบัตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย พืน้ความรูเดิม ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 4 ป
จากวิทยาลัยพยาบาลวชิรพยาบาล (พ.ศ. 2501-2517) และวิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลกลาง
(พ.ศ. 2517-2518)

(19) ประกาศนียบัตรพยาบาลอนามัยและผดุงครรภ พื้นความรูเดิม ม.ศ.5 หลักสูตร 31/2 ป จาก
วิทยาลัยพยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517-2520) และวิทยาลัยพยาบาลเก้ื อการุณย
(พ.ศ. 2521-2526)

(20) ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลผดุงครรภและอนามัย พื้ นความรู  ม.ศ.3 หลักสูตร 31/2 ป
จากโรงเรียนเสนารักษกรมแพทยทหารบก

(21) ประกาศนยีบัตรหลกัสูตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย พืน้ความรู ม.ศ.5 หรอื ม.6 (ปจจบัุน) หลกัสูตร
31/2 ป จากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย กรมแพทยทหารเรือ

(22) ประกาศนียบัตรชางตรี กรมโยธาธิการ (พ.ศ. 2492-2520)
(23) ประกาศนียบัตรชางตรี กรมที่ดิน
(24) ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ  จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (เฉพาะผู มีพื้ นความรู

มัธยมศึกษาตอนปลาย)
(25) ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย จากโรงเรียนสัตวแพทย กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ

                (26) ประกาศนียบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข
(27) ประกาศนียบัตรช้ันสูงวิชาพยาบาลและอนามัย (ม.ศ.5 + 3 ป จากวิทยาลยัพยาบาลสภากาชาดไทย



42   ระเบียบการสมัครเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2565

วฒุทิีเ่ทยีบเทาอนุปรญิญา (ตอ)
(28) ประกาศนยีบัตรวิชาการพยาบาลจติเวชและผดุงครรภ จากวิทยาลยัพยาบาลศรธีญัญา

กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุขและหลักสูตรซึ่งผูสําเร็จการศึกษามัธยมศึกษาปที่ 5
(ม.ศ.5) หรือมัธยมศึกษา ปที่ 6 (ม.6) มีระยะศึกษา 2 ป รวม 7 หลักสูตรคือ
1.  หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
2.  หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย (รังสีเทคนิค) คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล
3.  หลกัสูตรพนกังานวิทยาศาสตรการแพทย (รงัสีเทคนคิ) คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิดี
4.  หลักสูตรเจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
5.  หลักสูตรเจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย คณะเทคนิคการแพทย
6.  หลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภระดับตน คณะแพทยศาสตร
7.  หลักสูตรชางอุปกรณการแพทย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

(29) จากสถาบันการบินพลเรือน
1.  หลักสูตรนายชางภาคพื้นดิน สาขาวิชาชางเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนตแกสเทอรไบน

1.1 หลกัสูตรวิชาบํารงุรกัษาอากาศยานประเภท 2 (Aircraft Maintenance Technician, Type II)
1.2 หลักสูตรอนุปริญญา สาขานายชางบํารุงรักษาอากาศยาน (Diploma Program in Aircraft

Maintenance Engineer License: AMEL) (หลักสูตร พ.ศ. 2551)
1.3 หลักสูตรนายชางภาคพื้นดิน สาขาวิชาชางเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนตแกสเทอรไบน

 (Aircraft Maintenance Engineer License Course (Aeroplanes Turbine))
 (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)

2.  หลกัสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
  2.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (Diploma in Aircraft Technology)

(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
1) วิชาเอกอิเล็กทรอนิกสการบิน (Avionics)
2) วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instruments)

2.2 หลักสูตรวิชาบํารุงรักษาเครื่องส่ือสารการบิน (Communications Maintenance)
2.3 หลักสูตรวิชาชางเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instrument)

(30) จากโรงเรียนจาอากาศ
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ระดับตน (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2537)
2. หลักสูตรโรงเรียนจาอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตร 2 ป ตอจาก

 มัธยมศึกษาตอนปลายระหวางป พ.ศ.2545 - 2549
3. หลักสูตรโรงเรียนจาอากาศ พ.ศ. 2548 เหลาทหารสารวัตร เหลาทหารอากาศโยธิน
4.  หลักสูตรโรงเรียนจาอากาศ พ.ศ. 2550

(31) จากกรมแพทยทหารเรือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ระดับตน

(32) ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวช้ันสูงของสถาบันฝกอบรมวิชาการโรงแรมและ
การทองเที่ยว (สวท.) ตามหลักสูตร พ.ศ. 2540

(33)  ประกาศนียบัตรวิชาชางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ยกเวน
ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยช้ันสูง (หลักสูตร 2 ป) Certificate Program in Advance
Dental Assistant (2 Years Program) ไมเทียบเทาอนุปริญญา

(34)  ประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษาทางการแพทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547
(35)  ประกาศนียบัตรเวชระเบียน ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2547
(36)  ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย(พยาธิวิทยาคลินิก) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2547
(37)  ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูงเวชกิจฉุกเฉิน โรงเรยีนพยาบาล กองการศึกษากรมแพทยทหารเรอื พ.ศ.2552

(หลกัสูตร 2 ป ตอ ม.ปลาย) ประกาศนยีบัตรเวชกิจฉุกเฉิน พ.ศ. 2544 ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข
(38) จากโรงเรยีนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

หลกัสูตรนกัเรยีนจา (พ.ศ.2556) จํานวน 4 พรรค ดังนี้
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วฒุทิีเ่ทยีบเทาอนุปรญิญา (ตอ)
1. พรรคนาวิน ไดแก เหลาการปน เหลาทหารอาวุธใตน้ํา เหลาทหารสามัญ เหลาทหารสัญญาณ

เหลาทหารอุทกศาสตร เหลาทหารขนสง เหลาทหารสรรพวุธ เหลาทหารอตุุนิยมวิทยา ฯลฯ
2. พรรคกลนิ ไดแก เหลาทหารเครือ่งกล เหลาทหารไฟฟา
3. พรรคนาวิกโยธิน ไดแก เหลาทหารราบ เหลาทหารปนใหญ เหลาทหารชาง เหลาทหารส่ือสาร
4. พรรคพเิศษ ไดแก เหลาทหารแพทย เหลาทหารพลาธิการ เหลาทหารชางยุทธโยธา เหลาทหาร

วิทยาศาสตร ฯลฯ
หลกัสูตรนกัเรียนจา (พ.ศ. 2559)
1. ประเภทวิชาเดินเรือ

1.1 สาขาทหารสามัญและทหารการปน
2. ประเภทวิชารกัษาความปลอดภัยและความม่ันคงทางทะเล

2.1 สาขาทหารการปนตอสูอากาศยานและรกัษาฝง 2.2 สาขาทหารสารวัตร
3. ประเภทวิชาชางเทคนิค

3.1 สาขาทหารสรรพาวุธ
3.2 สาขาทหารเครื่องกลเรือ
3.3 สาขาทหารเครื่องกลชางเครื่องบินเครือ่งยนตอากาศยาน
3.4 สาขาทหารเครื่องกลชางเครื่องบินเอวิโอนิกส
3.5 สาขาทหารเครื่องกลชางเครื่องบินลําตัวและนวิดรอลิกส

4. ประเภทวิชาบรหิารการเงินและการบัญชี
4.1 สาขาทหารการเงิน

ยกเวน ประเภทพลาธิการ สาขาพลาธิการ (เรียน 1 ป) และประเภทขนสง สาขาขนสง (เรยีน 1 ป)
(39) โรงเรียนการขนสง ทหารเรือ พ.ศ. 2559 ประเภทวิชาการบริหาร สาขาการขนสงทางทหาร

กรมการขนสงทหารเรือ  หลกัสูตรนกัเรยีนจา พรรคนาวิน เหลาทหารขนสง
(40) โรงเรียนปาไม กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(41) โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ หลกัสูตรนักเรยีนจา พรรคพเิศษ เหลาทหารพลาธกิาร
(42) โรงเรียนทหารนาวิกโยธนิ หลักสูตรนกัเรียนจาทหารเรือ พรรคนาวิกโยธิน
(43) โรงเรียนส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ หลกัสูตรนักเรยีนจาทหารเรอื พรรคนาวิน เหลาทหาร

สัญญาณวิทยุ เรดาร โซนาร และเหลาทหารสัญญาณทศันสัญญาณ
(44) โรงเรียนอเิล็กทรอนิกส กรมอิเล็กทรอนกิสทหารเรือ หลักสูตรนักเรียนจาทหารเรือ พรรคพเิศษ

เหลาทหารชางยทุธโยธา (อิเลก็ทรอนกิส) พ.ศ. 2560
(45) โรงเรียนชางกรมอูทหารเรือ หลักสูตรนักเรียนชางกรมอูทหารเรือ
(46) โรงเรยีนวิศวกรรมรถไฟ พ.ศ. 2541  1. ประเภทชางอตุสาหกรรม สาขาชางโยธา สาขาชางเครือ่งกล

2. ประเภทวิชาบรหิารธรุกิจ สาขาวิชาการจดัการเดินรถ
(47) โรงเรียนแผนที่ทหาร กรมแผนทีท่หารกองบัญชาการทหารสูงสุด พ.ศ. 2543
(48) โรงเรียนส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ กองวิทยาการ สํานักนโยบายและแผน กรมการส่ือสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรอื หลกัสูตรนักเรยีนจา พรรคนาวิน เหลาทหารสัญญาณ พ.ศ.
2560 ประเภทวิชาการส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ สาขาทหารส่ือสารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

(49) โรงเรียนทหารนาวิกโยธนิ ศูนยการฝกหนวยบัญชาการนาวิกโยธนิ หลักสูตรนกัเรียนจา
พรรคนาวิกโยธิน พ.ศ. 2560

(50) โรงเรียนอเิล็กทรอนิกส กองวิทยาการ กรมอเิล็กทรอนิกสทหารเรือ ดังนี้
1. หลักสูตรนักเรียนจา พรรคพิเศษ เหลาทหารชางยุทธโยธา (อิเลก็ทรอนกิส) พ.ศ. 2560

ประเภทวิชาชางเทคนิค (วิชาอตุสาหกรรม) สาขาอิเล็กทรอนิกส
2. หลกัสูตรนกัเรียนจา พรรคพเิศษ เหลาทหารชางยุทธโยธา (ไฟฟา) พ.ศ. 2560

ประเภทวิชาชางเทคนิค (วิชาอุตสาหกรรม) สาขาไฟฟา
(51) โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนยวิทยาการ กรมแพทยทหารเรอื หลกัสูตรประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง

สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ. 2563
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3. วฒุหิลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานเทยีบเทามัธยมศกึษาตอนปลาย (ม.6) หรอืประโยค-
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือประโยคเตรียมอุดมศึกษา (ม.8) และสูงกวา แตตํ่ากวา
อนุปรญิญา

(1)  ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาช้ันสูงทุกแผนก
(2)  ประกาศนียบัตร ประโยคการเรือนช้ันสูง
(3)  ประกาศนียบัตรโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟหลักสูตร 3 ป ทุกแผนก
(4)  ประกาศนียบัตรโรงเรียนเตรียมทหาร หลักสูตร 2 ป
(5)  ประกาศนียบัตรจาอากาศ (ชางเครื่องช้ันหนึ่ง) หลักสูตร 3 ป (พ.ศ. 2496-2507)
(6)  ประกาศนียบัตร เตรียมปที่ 2 แผนกตางๆ ดังนี้

-  เตรียมปริญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
-  เตรียมปริญญาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองว
-  เตรียมปที่ 2 จากโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร
-  เตรียมปที่ 2 จากโรงเรียนเตรียมนายเรือ
-  เตรียมปที่ 2 จากโรงเรียนเตรียมนายรอย

(7) ประกาศนียบัตรประโยคศิลปศึกษาช้ันกลาง หรือ ช้ันปที่ 3 จากโรงเรียนชางศิลป กรมศิลปากร
(8) ประกาศนียบัตรนาฏศิลปช้ันกลางปที่ 3
(9) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ม.8 วิสามัญ) แผนกตางๆ ดังนี้

- แผนกพณิชยการ - แผนกการเรือน - แผนกชางกล
- แผนกภาษา - แผนกชางสตรี

(10) ประกาศนียบัตรโรงเรียนชางฝมือทหาร หลักสูตร 3 ป
(11) ประกาศนยีบัตรวิชาพยาบาลหลกัสูตร 3,4 ป (และมีพืน้ความรู ม.6 (เดิม) หรอื ม.ศ.3) จาก ร.ร.พยาบาล

กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(12) วุฒิเดิม ม.6 (เดิม) + ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ (3 ป) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(13) ประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนก
(14) ประกาศนียบัตรโรงเรียนชางการไฟฟาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2541 (หลักสูตร 3 ป)
(15) ประกาศนียบัตรวิชาส่ือสารประเภทอีเลคโทรนิคส (หลักสูตร 3 ป)
(16) ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา (พ.กศ.) และมีพื้นฐานความรู ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3
(17) ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษประถม (พ.ป.) และมีพื้นฐานความรู ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3
(18) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมกสิกรรม (เกณฑอนุมัติ ก.ร.พ.เดิม)
(19) ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมสามัญ (ตัวประโยคตั้งแต พ.ศ. 2472 เปนตนมา)
(20) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.)
(21) ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมการชาง (ปปช.)
(22) ประกาศนียบัตรประโยคครูการเรือน
(23) ประกาศนียบัตรประโยคครูอนุบาล (ประกาศนียบัตรครูอนุบาลใหม) หลักสูตร 3 ป
(24) ประกาศนียบัตรพลศึกษาโท (ตามหลักสูตร พ.ศ. 2493)
(25) ประโยคครูประถมเกษตรกรรม (ป.ป.ก.)
(26) ประกาศนียบัตร International Baccalaureate หลักสูตร 2 ป
(27) ประกาศนียบัตรประโยคครูประถมกสิกรรม (ตัวประโยค)
(28) ประกาศนียบัตรของโรงเรียนจาอากาศ เหลาชางอากาศ หลักสูตร 3 ป (พ.ศ. 2496-2507)
(29) ประกาศนยีบัตรนกัเรยีนจาพรรคพเิศษเหลาทหารแพทยของโรงเรยีนจาพยาบาล พืน้ความรู ม.6 (เดิม)

หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ป
(30) ประกาศนียบัตรของโรงเรียนจาอากาศเหลาส่ือสาร พื้นความรู ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ป

(พ.ศ. 2483-2492 และ พ.ศ. 2498-2506)
(31) เปรียญธรรม  3 ประโยค (ป.ธ.3) แผนกบาลีสนามหลวง
(32) เปรียญธรรม  4 ประโยค (ป.ธ.4)
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วฒุทิีเ่ทยีบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย (ตอ)
(33) เปรียญธรรม 5 ประโยค (ป.ธ.5) และประสบการณในการสอนวิชาปริยัติธรรม แผนกธรรมหรือ

แผนกบาลี หรือในโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไมนอยกวา 1 ป โดยมีเวลาสอน
ไมน อยกวา 300 ช่ั วโมงโดยใหกรมการศาสนาเปนผู รับรองประสบการณและกรมวิชาการ
เปนผูออกใบเทียบความรูให

(34) เปรียญธรรม  6 ประโยค (ป.ธ.6)
(35) ประกาศนียบัตร มัชฌิมอภิธรรมมิกะเอก
(36) หลักสูตรประกาศนียบัติ วิชาชีพโรงเรียนจาอากาศ 2539 ยกเวน หลักสูตรประกาศนียบัตร

พยาบาลศาสตรระดับตน (หลกัสูตรใหม) พ.ศ. 2537 เทยีบความรูเทากับอนปุรญิญา และหลกัสูตร ป 2545
(37) หลักสูตรจากสถาบันการบินพลเรือน

1. หลักสูตรวิชาชางเครื่องวัดประกอบการบิน
2. หลักสูตรวิชาชางบํารุงรักษาเครื่องส่ือสารการบิน
3. หลักสูตรวิชาชางบํารุงรักษาอากาศยาน

(38) หลักสูตรของวิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทยและสาธารณสุข กาญจนาภิเษก
1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรทางการแพทย สาขาเซลลวิทยา
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรเวชระเบียน ( เวชสถิติ )
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรรังสีการแพทย
4. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย สาขาพยาธิคลินิก
5. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย  สาขาโลหิตวิทยาและธนาคารเลือด
6. หลักสูตรประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรม
7. หลักสูตรประกาศนียบัตรโสตทัศนศึกษา ( เวชสาธิต )
8. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิทยาศาสตรการแพทย สาขาพยาธิวิทยา

(39) ประกาศนยีบัตรเจาพนกังานเภสัชกรรม จากวิทยาลยัการสาธารณสุขภาคใต / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พนักงานอนามัย จากกระทรวงสาธารณสุข

(40) หลักสูตรโรงเรียนจาอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตร 1 ป
(41) หลักสูตรนักเรียนจาทหารเรือ (รับผูจบ ม.ปลาย เขาศึกษาหลักสูตร 2 ป)
(42) โรงเรียนดุริยางค กองดุริยางคทหารเรือ พ.ศ. 2530, 2533, 2537 ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม

สาขาวิชาดนตรี เฉพาะกลุมวิชาชีพดนตรีและขับรองเพลงสากล,หลักสูตรนักเรียนดุริยางคทหารบก
ตอนปลาย โรงเรียนดุริยางคทหารบก พ.ศ. 2539 ประเภทวิชาศิลปหัตกรรม สาขาวิชาดนตรี

 (43) หลักสูตรการดุริยางคตอนปลาย ช้ันปที่ 6 จาก ร.ร.ดุริยางค กองดุริยางคทหารเรือ
(44) โรงเรียนดุริยางค กองดุริยางคทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ

พ.ศ. 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการดุริยางค
(45) วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
(46) โรงเรียนชางกรมอูทหารเรือ 1. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2524, 2532 มีสาขาดังนี้

สาขาชางตอเรือ สาขาวิชาชีพชางกลเรือ 2. หลักสูตรนักเรียนชางกรมอูทหารเรือ พ.ศ. 2536
มีสาขาดังน ี ้ สาขาอาชีพการอู  อาชีพชางกลโรงงานเรือ  อาชีพชางตอเรือ  อาชีพชางไฟฟาเรือ
3. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2547 มีสาขาดังนี้  สาขาวิชาชางตอเรือ
สาขาวิชาชางการอูเรือ  สาขาวิชาชางเครื่องกลโรงงานเรือ  สาขาวิชาชางไฟฟาเรือ

(47) โรงเรยีนสมาคมไทย - ญีปุ่น จากสํานกังานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(48) โรงเรียนไฟฟาและอิเลก็ทรอนกิส  กรมยุทธศึกษาทหารเรอื หลักสูตรนกัเรียนจา
(49) โรงเรียนจาอากาศ พ.ศ. 2539 1. ประเภทวิชาอตุสาหกรรม สาขาวิชาชางอากาศยาน 2. ประเภทวิชา

คหกรรม สาขาวิชาคหกรรม (หลกัสูตร 3 ป ตอจาก ม.ตน ระหวางป 2539-2547)
โรงเรียนจาอากาศ พ.ศ. 2548 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม 1. สาขาวิชาไฟฟาและอิเลก็ทรอนกิส
2. สาขาวิชาอากาศยาน

(50) ศูนยการเรียนเอฟเนด็ (FNED)
(51) โรงเรียนกวงฟูวิทยาคม
(52) ประกาศนยีบัตรผดุงครรภอนามัย ช้ัน 1 จากโรงเรยีนพยาบาลผดุงครรภ โรงพยาบาลหวัเฉียว ม.หวัเฉียว
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วฒุจิากโรงเรยีนนานาชาติในประเทศไทย
  (52) ประกาศเทียบวุฒิการศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดรับ

ประกาศนียบัตร Mississippi High School Equivalency Diploma ดําเนนิการในนามของ Missisippi Community Col-
lege Board, Missisippi State Board of Education และใบแสดงผลการสอบผาน Official GED Transcript

  (53) ประกาศเทยีบวุฒิการศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดรับ
ประกาศนียบัตร Maine High School Equivalency Diploma ดําเนินการในนามของ Maine Department of Educa-
tion และใบแสดงผลการสอบผาน (Official Transcript of GED Test)

  (54) ประกาศเทยีบวุฒิการศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดรับ
ประกาศนียบัตร High School Equivalency Credential ดําเนนิการในนามของ Government of the District of
Columbia Office of the State Superintendent of Education และใบแสดงผลการสอบผาน (Official GED Transcript)

  (55) วุฒิจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
1. โรงเรียนรวมฤดีวิเทศศึกษา 2. โรงเรียนสถานศึกษานานาชาติ

(Ruamrudee International School) (International School Bangkok)
3. โรงเรียนบางกอกพัฒนา 4. โรงเรียนนานาชาติเชียงใหม

(Bangkok Patana School) (Chiangmai International School)
5. โรงเรียนนานาชาติเอกมัย 6. โรงเรียนนานาชาตเิซนตจอหน

(Ekamai International School) (St.John’s International School)
7. โรงเรียนประชาคมนานาชาติ 8. โรงเรียนนานาชาติภาคตะวันออก

(International Community School) (International School Eastern Seaboard)
9. โรงเรียนนานาชาติไทย - อเมริกัน 10. โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส เขาใหญ

(Thai - American International School) (St.Stephen’s International School
11. โรงเรยีนนานาชาติไทย-จีน ((Khao Yai)) (โรงเรียนนานาชาติจักรวาล

(Thai-Chainese International School) 12. โรงเรียนนานาชาติดัลลิช
13. โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ (Dulwich International School)

(Nakorn payap International School) 14. โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน
15. โรงเรียนนานาชาติสาทรใหม (Niva International School)

(New Sathorn International School) (âÃ§àÃÕÂ¹ ¹ Ò¹ Òª ÒµÔ¹ ÕÇÒ เดิม)
17. โรงเรยีนนานาชาตเิซนตจอหน แมรี 16. โรงเรียนนานาชาติแอดเวนตรามคําแหง

(Saint John Mary Internationnal School) (Ramkhamhaeng Advent International School)
19. โรงเรียนนานาชาติสยาม 18. โรงเรียนนานาชาติคิว เอส ไอ ภูเก็ต

(Siam International School) (QSI International school of Phuket)
21. โรงเรียนนานาชาติเคไอเอส 20. โรงเรียนพระมหาไถวิเทศศึกษา

(KIS International School) (Redeemer International School)
(โรงเรยีนนานาชาตคิิซ อนิเตอรเนช่ันแนล เดิม) 22. โรงเรยีนนานาชาตลิานนา

23. โรงเรียนนานาชาติอเมริกันแปซิฟก (Lanna International School)
(American Pacific International School) 24. โรงเรียนดิอเมริกันสคูลออฟแบงคอก
(โรงเรียนนานาชาติเอกปญญา เดิม) (The American School of Bangkok)

25. โรงเรียนนานาชาติเกรซ (โรงเรียนนานาชาติดิษยะคริน  เดิม)
(Grace International School) 26. โรงเรียนนานาชาติคอนคอรเดียน

27. โรงเรียนประชาคมนานาชาติบางนา (Concordian International School)
(International Community School Bangna) 28. โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติ กรุงเทพ

29. โรงเรียนนานาชาตคิริสเตียนกรุงเทพ (Lycee Francais International de Bangkok)
(Bangkok Christian International School) 30. โรงเรียนนานาชาติทรีนติี้
(โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ เดิม) (Trinity International School)

(Khao Yai)) (โรงเรียนนานาชาติจักรวาล เดิม)

(โรงเรียนนานาชาตินีวา เดิม)
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วฒุจิากโรงเรยีนนานาชาติในประเทศไทย (ตอ)
31. โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม 32. โรงเรียนนานาชาตริีเจนท พัทยา

(Christian German Chiengmai School) (Regents International School Pattaya)
33. โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต (โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท เดิม)

(British International school, Phuket) (โรงเรียนนานาชาติรวมบัณฑิต เดิม
35. โรงเรียนนานาชาตินิสท 34. โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท

(NIST International School) อินเตอรแนชช่ันแนล สคูล
(โรงเรยีนนานาชาตใิหมแหงประเทศไทย เดิม) (Prem Tinsulanonda International School)

37. โรงเรียนนานาชาตแิพน-เอเซีย 36. โรงเรียนนานาชาตโิมเดิรนกรุงเทพฯ
(Pan-Asia International School) (Modern International School, Bangkok)

39. โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูวส กรุงเทพฯ 38. โรงเรียนบางกอกแอ็ดเวนต
(Bangkok Advent School) 40. โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย
(St. Andrews International School Bangkok) (British Columbia International School)

41. โรงเรยีนอนิเตอรเนช่ันแนลเกวล ี(หทยัราษฎร) 42. โรงเรียนนานาชาติเวลส-ออนนุช
(Kevalee International School) (Wells International School On Nut Campus)

43. โรงเรียนนานาชาติโจซูอิกัน กรุงเทพฯ 44. โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส
(Josuikan Bangkok International School) (St. Stephen’s International School)

45. โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนตีส กรุงเทพ 46. โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนตีสมิชช่ัน
(Bangkok Adventist International School) (Adventist International Mission School)

47. โรงเรยีนนานาชาติพระคุณกรงุเทพ 48. โรงเรียนนานาชาติ กีรพัฒน
(Bangkok Grace International School) (Keerapat International School)

49. โรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ 50. โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท-กรุงเทพ
(Korean International School of Bangkok) (The Regent’s School Bangkok)

51. โรงเรียนนานาชาติแคลฟิอรเนีย เพรพ 52. โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย
(Califonia Prep. International School) (Chiang Rai International Christian School)

53. โรงเรียนนานาชาตแิองโกลสิงคโปร 54. โรงเรยีนนานาชาติฮารโรว
(Anglo Singapore International School) (Harrow International School, Bangkok)

55. โรงเรยีนอารบิสรัศมีนานาชาติ 56. โรงเรียนนานาชาตโิชรสเบอร ีกรุงเทพฯ
(RBIS Rasami Britirh International School) (Shrewsbury International School, Bangkok)

57. โรงเรียนนานาชาติบางกอกฟรแีพราธอรี 58. โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร-กรุงเทพ
แอนด เซก็เคินเดอรี (Singapore International School of Bangkok)
(Bangkok International preparatory 60. โรงเรียนนานาชาติบรอมสโกรฟ
and secondary) (Bromsgrove International School)

59. โรงเรียนนานาชาติชารเตอร 62. โรงเรียนนานาชาตเิบิรคลีย
(Chater International School) (Berkeley International School)

61. โรงเรยีนนานาชาตเิซนตแอนดรูวส 64. โรงเรียนนานาชาตเิซนตแอนดรวูสกรีนวัลเลย
(St.Andrews International School Bangna) (St.Andrews International School Green Valley)

63. โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท-พระราม 9 66. โรงเรียนนานาชาติเชียงราย
(The Regent’s International School Rama 9) (Chiangrai International School)

65. โรงเรยีนนานาชาติสวนระยอง 68. โรงเรยีนนานาชาติเฮดสตารท
(Garden International School) (Headstart International School)

67. โรงเรียนนานาชาติ U W C 70. โรงเรยีนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลยัมหิดล
(U W C International School) (Mahidol University International

69. โรงเรียนนานาชาติแอสคอต Demonstration School)
(Ascot International School)
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71. โรงเรียนวารีเชียงใหมอินเตอรเนช่ันแนล
(Varee Chiangmai International School)

หมายเหตุ: ประกาศนียบัตรซ่ึงเทียบเทาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีตองมีพ้ืนความรูเดิม ม.6
หรือ ม.ศ.3  นอกจากคุณวุฒิโรงเรียนนานาชาติท่ีกลาวมาแลว ตองมีใบรับรองการเปดหลักสูตรการสอน
และใบเทียบระดับความรูของสถานศึกษานั้นๆ มาแสดงในวันสมัครเรียนดวย

4. วุฒิการศึ กษาภาคบังคับตามหลักสูตรการศึกษาขั้ นพื้ นฐานหรือเทียบเท า
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม)

 (1) ประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย (ประโยคอาชีวศึกษาช้ันกลาง หลักสูตร 3 ป)
 (2) ประโยคประถมอาชีพชางเขียน
(3) ประโยคครูจักสานเอก
 (4) ประโยคประถมพณิชยการ
(5) นักธรรมเอก แผนกธรรมสนามหลวง
(6) ประโยคมัธยมตนอาชีพ แผนกชางตัดเส้ือ
(7) นาฏศิลปช้ันตน
 (8)   ประโยคการเรือนช้ันตน
(9) ประโยคครูพลศึกษา ตรี โท หรือเอกตัวประโยคสําหรับรุนที่ กําหนดพื้นความรูเดิมสอบไลไดช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 (ม.5 เดิม)
(10) ประโยคครูพลศึกษาเอกตัวประโยคสําหรับรุนที่กําหนดพื้นความรูเดิมสอบไลไดช้ันประถมศึกษา

ปที่ 7 (ม.3 เดิม)
(11) ประโยคครูมูลสามัญ (ตัวประโยคตั้งแต พ.ศ. 2479 เปนตนมา)
(12) ประโยคครูมูลสามัญ (วิชาชุด) หรือครูพิเศษประถม
(13) ประโยคครูพลศึกษาเอก (เกณฑอนุมัติ ก.ร.พ.เดิม)
(14) ประโยคครูวาดเขียนเอก (เกณฑอนุมัติ ก.ร.พ.เดิม)
(15) หลักสูตรนักเรียนพลดุริยางคทหารบกโรงเรียนดุริยางคทหารบก พ.ศ. 2536
(16) หลักสูตรนักเรียนพลดุริยางคทหารเรือ  โรงเรียนดุริยางคทหารเรือ ช้ันปที่ 3 วุฒิการดุริยางค โรงเรียน

ดุริยางคทหารเรือ พ.ศ. 2534 นักเรียนดุริยางคทหารบกตอนตน โรงเรยีนดุริยางคทหารบก พ.ศ. 2539
(17) ประโยคมัธยมวิสามัญศึกษาตอนปลาย (พ.ศ. 2447 - 2506)
กรณีคุณวุฒิตามขอ 4  มีความประสงคจะสมัครเปนนักศึกษาระดับปรญิญาตรจีะตองมีคุณสมบัติเพิม่เตมิตาม

ที่กําหนดไวในขอบังคับ ม.ร. วาดวยการศึกษา ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ขอ 5 ผูสมัครที่ใชคุณวุฒิและคุณสมบัติ
ดังกลาวจะตองนําสําเนาวุฒิบัตร 2 ฉบับ พรอมกับ ใหนําใบรับรองการเปนขาราชการหรือการปฏิบัติงานฉบับจริง
พรอมถายสําเนาอีก 1 ฉบับ ไปยื่นประกอบกัน ในวันสมัคร และผูรับรองตองเปนผูบังคับบัญชาโดยตรงที่มีตําแหนง
ระดับหัวหนากอง หรือเทียบเทาขึ้นไป

5. ในกรณีที่ชาวตางประเทศตองการศกึษาตอในคณะตางๆ ของมหาวทิยาลยัรามคําแหง
จะตองทาํการทดสอบภาษาไทยกอนการสมัคร โดยเขยีนคาํรองขอทดสอบการใชภาษาไทยทีอ่าคาร
สวป. ชัน้ 3 และไปเขาสอบทีค่ณะมนุษยศาสตร ตามเวลาทีค่ณะกําหนด ในภาคน้ันๆ  มิฉะน้ันจะ
ไมมีสทิธ์ิสมัครเปนนักศกึษาใหม

กรณีใชวุฒิตางประเทศ และโรงเรียนนานาชาติที่ยังไมมีใบรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการให
ดําเนินการเทียบความรูวุฒิตางประเทศใหเรียบรอยกอนการสมัครเรียน (ดูรายละเอียดสถานที่ติดตอหนา 37)

สําหรับวุฒิตางประเทศ มีหลักเกณฑการเทียบระดับความรูวุฒิตางประเทศ ดังนี้
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1. ผูสมัครท่ีมีสิทธิเทียบโอนหนวยกิต มีดังน้ี
1.1 เปนผูสําเรจ็การศึกษาทีม่ีวุฒิการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไป ไดแก ป.กศ.สงู, ปวส.

 ปวท.หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี
1.2 เปนผูทีเ่คยศึกษาในมหาวิทยาลยัรามคําแหง ไดแก ผูทีจ่บอนปุรญิญา หรอืปรญิญาตร ีหรอืหมดสถานภาพ

การเปนนักศึกษา เนื่องจากศึกษาครบ 8 ป หรือขาดการลงทะเบียนเรียนเกินกวา 2 ภาคการ
ศึกษาปกติโดยไมไดชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษา หรือลาออกแลว หรือเคยศึกษาเปน
รายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree)

1.3 มวุีฒกิารศึกษาระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรอืเทยีบเทา และเคยศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษามากอน และมคีวามประสงคจะยายโอนมาศึกษาตอทีม่หาวิทยาลยัรามคําแหง

2. วิธีการเทียบโอนหนวยกิต
2.1 ผูทีใ่ชสทิธเิทยีบโอนหนวยกิตตามขอ 1.1 ตองชาํระเงนิคาเทยีบโอนหนวยกิตละๆ 100 บาท กระบวน

วิชาที่เทียบโอนหนวยกิตไดจะไดเกรด C+
2.2 ผูทีใ่ชสทิธเิทยีบโอนหนวยกิตตามขอ 1.2 ตองชําระเงนิคาเทยีบโอนหนวยกิตละๆ 50 บาท กระบวน

วิชาท ี่เทยีบโอนหนวยกิตไดจะไดเกรดตามทีไ่ดไวเดิม
2.3 ผูที่ เทียบโอนหนวยกิตโดยใชผลการเรียนของมหาวิทยาลัยรามคําแหงและของตางสถาบัน

รวมกัน ใหเทยีบโอนกระบวนวิชาของสถาบันอ่ืนกอน แลวจงึนําวิชาทีส่อบผานจากมหาวิทยาลัย
รามคําแหงไปเทยีบเพ่ิมเพ่ือไมใหเทยีบวิชาซ้าํซอนกัน การชําระคาเทยีบโอนหนวยกิตและผลการเรยีน
ที่เทียบโอนไดใหเปนไปตามขอ 2.1 และ 2.2

2.4 ผูใชสทิธยิายโอนตามขอ.1.3 ตองม ีTranscript แสดงผลการเรยีนของสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนมาแสดง
ดวย หากยังมสีถานภาพเปนนกัศึกษาอยูจะตองลาออกจากสถาบันเดิมกอนการสมคัรเปนนกัศึกษา
มหาวิทยาลยัรามคําแหง

2.5 ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาใหมทีใ่ชสทิธเิทียบโอนหนวยกิต ตัง้แต 2 รหสัข้ึนไปมหีนวยกิตสะสมครบ
หลักสูตรแลวตองการแจงขอสําเร็จการศึกษาและเทียบโอนหนวยกิตทั้งหมดในวันที่สมัคร จะตองลง
ทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมและสอบไลไดอักษรระดับคะแนนตั้งแต D ข้ึนไป อยางนอย 9 หนวยกิต โดยตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณบดีตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560
ทัง้น้ี ผูทีป่ระสงคจะใชสิทธิเทียบโอน จะตองดําเนินการดงัน้ี

1. ทําเครือ่งหมาย x หรอื / แสดงความประสงคขอใชสิทธเิทยีบโอนหนวยกิตในใบสมคัรและใบข้ึน
ทะเบียนเปนนักศึกษา (ม.ร.2)

2. แจงเจาหนาที่ที่ตรวจสอบคุณวุฒิและเอกสารการสมัครวา มีความประสงคขอเทียบโอน
หนวยกิต เพ่ือทีจ่ะไดประทับตราในเอกสารตางๆ ไดถูกตอง

3. พบเจาหนาที่เทียบโอนหนวยกิต ในข้ันตอนของการเทียบโอนหนวยกิต เพ่ือที่เจาหนาทีจ่ะได
ตรวจสอบคุณวุฒแิละแนะนาํกระบวนวิชาลงทะเบียนเรยีนไดอยางถกูตอง รวมทัง้การกรอกเอกสาร
การชําระเงินคาเทียบโอนหนวยกิต (ม.ร.23) สําหรับใชประกอบเปนหลักฐานการชําระเงิน
คาเทียบโอนหนวยกิตในข้ันตอนการลงทะเบียนเรยีน

4. ชําระเงนิคาเทยีบโอนหนวยกิตโดยย่ืน ม.ร.23 พรอมกับเอกสารการลงทะเบียนเรยีน ทัง้นีอ้าจจะ
ชําระคาเทียบโอนหนวยกิตทั้งหมด หรือชําระไว 100.- บาท ก็ได กรณีที่ชําระไว 100.- บาท
จะตองไปดําเนินการชําระคาเทียบโอนสวนที่เหลือภายใน 1 ปการศึกษาหากชําระลาชา
มหาวิทยาลัยจะคิดคาธรรมเนียมการชําระลาชาเปนรายภาคปกติภาคละ 300.- บาท

หลักเกณฑและแนวปฏิ บั ติ ในการใช สิทธิ เที ยบโอนหนวยกิต(ทุกคณะ)
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สวนที่ 3:
แผนกําหนดการศึกษา  โครงสรางหลักสูตร

และการเทียบโอนหนวยกิต สวนกลาง

 คณะนิติศาสตร

 คณะบริหารธุรกิจ

 คณะมนุษยศาสตร

 คณะศึกษาศาสตร

 คณะวิทยาศาสตร

 คณะรัฐศาสตร

 คณะเศรษฐศาสตร

 คณะสือ่สารมวลชน

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย




