
สารอธิการบดี

เนืองในโอกาสรบัสมคัรนักศึกษาใหม่  ระดบัปริญญาตรี

ปีการศึกษา ๒๕๖๔
   

   ในนามของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ขอตอ้นรบันกัศกึษาใหมข่องมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปีการศกึษา ๒๕๖๔ 
ทุกคน ดว้ยความยนิดยีงิ นกัศกึษาทกุคนจงภาคภมูใิจทไีดม้โีอกาสเขา้ศกึษาเล่าเรยีน ณ สถาบนัอนัทรงเกยีรตแิหง่นี

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเป็นสถาบนัการศกึษาของรฐั จดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมจีดุมุง่หมายใหเ้ป็นสถาบนัการศกึษาแบบ “ตลาดวชิา” มปีรชัญาการดาํเนินงานเน้นการเปิดโอกาสและ
ใหค้วามเสมอภาคทางการศกึษาแกป่วงชนชาวไทย (ชอืของมหาวทิยาลยัตงัขนึตามพระนามของพอ่ขนุรามคาํแหงมหาราช 

พระมหากษตัรยิไ์ทยทไีดท้รงรเิรมิคดิประดษิฐอ์กัษรไทยขนึซงึทาํใหป้ระเทศไทยไดม้อีกัษรไทยทเีป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของชาตไิทยใชก้นัต่อมาตราบเทา่ทุกวนันี 
   เอกลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง คอื มหาวทิยาลยัแบบตลาดวชิาควบคูแ่บบจาํกดัจาํนวน

   อตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง คอื ผลติบณัฑติใหม้คีวามรูคู้่คณุธรรม 

   มหาวทิยาลยัจดัการศกึษาโดยมจีดุยนืและภารกจิทงัระดบัทอ้งถนิ ระดบัชาต ิและระดบันานาชาต ิยดึหลกั
การบรกิารวชิาการทสีอดคลอ้งกบัสงัคม มคีณุภาพมาตรฐานสงู และมคีวามเป็นสากล มหาวทิยาลยัไดก้อ่ตงัมาครบ 

๔๙ ปี และกาํลงักา้วยา่งสูปี่ท ี ๕๐ ไดใ้หโ้อกาสและความเสมอภาคทางการศกึษาอยา่งกวา้งไกล จดัการเรยีนการสอน

ครบทกุระดบั ทงัระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก หลกัสตูรนานาชาต ิและหลกัสตูรโครงการพเิศษ หลกัสตูรทกุระดบั
ของมหาวทิยาลยัมกีารควบคมุคณุภาพและมาตรฐาน มกีารจดัระบบการประกนัคณุภาพการศกึษา ซงึสามารถตรวจสอบได้

และเป็นทยีอมรบัในระดบัสากล 

   ในการขยายโอกาสทางการศกึษาสูภ่มูภิาค มหาวทิยาลยัรามคาํแหงไดเ้รมิจดัตงัสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ
ส่วนภูมภิาคขนึในปี ๒๕๓๘ ต่อมาไดข้ยายเพมิขนึตามความตอ้งการของทอ้งถนิ ปัจจุบนัไดจ้ดัตงัขนึแล้วใน ๒๓ 

จงัหวดัทวัประเทศ นอกจากนี ยงัไดอ้าํนวยความสะดวกแกน่กัศกึษาในภมูภิาคในการสอบ โดยจดัศนูยส์อบสว่นภมูภิาค

สาํหรบันกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีขนึทวัประเทศ จาํนวน ๓๙ จงัหวดั 
   มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจดัการศกึษาแบบไรพ้รมแดน ไมว่า่จะอยูเ่เหง่หนใดกส็ามารถเรยีนกบัรามคาํแหงได ้

มหาวทิยาลยัได้ขยายการเรยีนการสอนสู่ต่างประเทศสาํหรบัชาวไทยในต่างประเทศทีประสงคจ์ะเรียนต่อระดบั

อดุมศึกษา จาํนวน ๓๒ ประเทศ และจดัให้มีศนูยส์อบ ๔๑ แห่งในประเทศเหล่านัน ทงันี ไดร้บัความร่วมมอื
อยา่งดยีงิจากกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอคัรราชฑตู และสถานกงสลุใหญใ่นต่างประเทศ ซงึไดใ้หค้วามอนุเคราะห์

สถานทสีอบและดาํเนินการจดัสอบให ้ ซงึไดม้ชีาวไทยในต่างประเทศสนใจเรยีนเป็นจาํนวนมากและสาํเรจ็การศกึษา

หลายรุน่เเลว้ 
   



   ปัจจบุนั มหาวทิยาลยัประกอบดว้ยคณะต่าง ๆ ๑๔ คณะ และบณัฑติวทิยาลยั ซงึผูส้มคัรสามารถเลอืก
เรยีนสาขาวชิาทสีนใจในคณะต่าง ๆ ได ้และหากประสงคจ์ะยา้ยสาขาวชิาในภายหลงักส็ามารถทาํได ้นอกจากน ียงัเปิด

โอกาสใหผู้ท้มีวีฒุกิารศกึษามธัยมศกึษาตอนตน้สมคัรเรยีนแบบรายกระบวนวชิา ซงึเป็นการเลอืกเรยีนกระบวนวชิาต่าง ๆ 

ทมีหาวทิยาลยัเปิดสอนเป็นรายกระบวนวิชาโดยผู้เรียนสามารถนําจํานวนหน่วยกิตทีได้รบัไปเทียบโอนเป็น
หน่วยกติสะสมเมอืสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงได ้

   ขอใหผู้ส้มคัรศกึษารายละเอยีดของหลกัสตูรทปีระสงคจ์ะสมคัรเขา้ศกึษาจากระเบยีบการสมคัรเขา้ศกึษา

ในระดบัปรญิญาตรฉีบบัน ี จะสมคัรดว้ยตนเอง หรอืสมคัรทางไปรษณยี ์ หรอืสมคัรทางอนิเทอรเ์น็ต กใ็หน้กัศกึษา

ดาํเนินการตามทกีาํหนดไวใ้นคูม่อื โดยนกัศกึษาจะตอ้งปฏบิตัติามขนัตอนและขอ้ปฏบิตัใินการสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่

ใหค้รบถว้น การรบัสมคัรทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหงสว่นกลางนนัไดจ้ดัระบบรบัสมคัรแบบ Super Service ซงึเป็น

ระบบทสีะดวกและรวดเรว็ใชเ้วลาเพยีงไมก่นีาที

   เมอืสมคัรเสรจ็สนิทกุขนัตอนเเลว้ ทุกคนกจ็ะไดช้อืวา่เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ขอใหน้กัศกึษา

ตงัใจศกึษาเลา่เรยีน ศกึษาขอ้มูลบรกิารต่าง ๆ ทมีหาวทิยาลยัจดัให ้รวมทงัตดิตามขา่วสารขอ้มลูของมหาวทิยาลยั

จากสอืต่าง ๆ อยา่งต่อเนือง ใหม้คีวามรบัผดิชอบ มคีวามเพยีรพยายาม ประพฤตปิฏบิตัติามกฎระเบยีบและขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชอืมนัว่านักศกึษาจะสามารถศกึษาสาํเรจ็ สมความมุ่งหวงั เป็นบณัฑติทมีคีณุธรรม        

ในเวลาอนัรวดเรว็

   ในโอกาสนี ขออาราธนาคณุพระศรรีตันตรยัและสงิศกัดสิทิธ ิรวมทงัอาํนาจเดชะบารมแีหง่องคพ์อ่ขนุรามคาํแหง 

มหาราช โปรดอาํนวยพรใหน้กัศกึษาใหมท่กุคนจงมแีต่ความสขุ ความเจรญิ มกีาํลงัใจทเีเขง็เเกรง่ มสีตปัิญญาทเีพมิพนู 

และสาํเรจ็การศกึษาสมดงัความตงัใจ 

 (ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์ุฒศิกัด ิ ลาภเจรญิทรพัย)์

                                             ประธานกรรมการสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยั

                                                    กรรมการสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง รกัษาราชการเเทน

   อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง



         ความเป็นมาของมหาวิทยาลยั   

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเป็นสถาบนัการศกึษาของรฐั จดัตงัขนึตามพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

พ.ศ. ๒๕๑๔ โดยมจีดุมุง่หมายใหเ้ป็นสถาบนัการศกึษาแบบ “ตลาดวชิา” มปีรชัญาการดาํเนินงานเน้นการเปิดโอกาส

เสมอภาคทางการศกึษาแก่ปวงชนชาวไทย โดยเฉพาะผู้ทใีฝ่เรยีนพากเพยีรและอดทน เปิดกวา้งทางการศกึษา

สาํหรบัทกุคนอย่างเทา่เทยีมกนับนพนืฐานของความสามารถ

   มหาวทิยาลยัจดัการศกึษาโดยมจีดุยนืและภารกจิทงัระดบัทอ้งถนิ ระดบัชาติ และระดบันานาชาติ ยดึหลกั

การบรกิารวชิาการทสีอดคล้องกบัสงัคม มคีุณภาพมาตรฐานสูง และมคีวามเป็นสากล ไดป้ฏบิตัิภารกิจหลกัทงั

๔ ประการ ของสถาบนัอุดมศกึษา คอื การจดัการเรยีนการสอน การวจิยั การใหบ้รกิารทางวชิาการแก่ชุมชน และ      

การทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล

   นอกจากนี มหาวทิยาลยัรามคาํแหงยงัไดเ้พมิภารกจิท ี๕ คอื มุง่ผลติบณัฑติทมี ี “ความรูคู้ค่ณุธรรม” เป็นผู้

ซงึยดึหลกัคณุธรรมนําชวีติพรอ้มอุทศิตนเพอืประเทศชาติ ช่วยกนัเสรมิสรา้งพฒันาสงัคมใหเ้ขม้แขง็และมคีณุภาพ

ซงึจะเป็นการชว่ยนําพาชาตบิา้นเมอืงใหก้า้วไปขา้งหน้าดว้ยความเจรญิอยา่งยงัยนืสบืไป

   มหาวทิยาลยัรามคําแหงมผีู้บรหิารสูงสุดของมหาวทิยาลยั คอื อธกิารบดผีู้มบีทบาทสําคญัยงิในการ        

บรหิารจดัการและพฒันาศกัยภาพการอดุมศกึษาของมหาวทิยาลยั ผูบ้รหิารสงูสดุในระดบัคณะ คอื คณบด ีและผูบ้รหิาร

ระดบัภาควชิาคอื หวัหน้าภาควชิา นอกจากนี ยงัมผีูบ้รหิารระดบัสถาบนั/สาํนกั/ศนูย์ และระดบักอง ฯลฯ ตามลาํดบัขนั

การบรหิารจดัการของหน่วยงานระดบัต่าง ๆ ซงึมคีวามสาํคญัในการบรหิารในหน่วยงานและโดยรวมเช่นกนั

   บณัฑติยุคโลกาภวิตัน์ นอกจากจะตอ้งเป็นผูท้มีคีวามรู้ ความสามารถและมปีระสบการณ์ควบคู่กบัความ

มคีุณธรรมและจรยิธรรมแล้ว จําเป็นทีจะต้องมวีิสยัทศัน์กว้างไกล เขา้ใจสงัคมและวฒันธรรมนานาชาติ ต้องม ี

ความสามารถในการสอืสารภาษาไดห้ลายภาษา และมคีวามสามารถในการตดิต่อสอืสารไดทุ้กรปูแบบ อดตีอธกิารบด ี

รองศาสตราจารยร์งัสรรค์ แสงสุข จะกลา่วเสมอว่า “ในยคุโลกาภวิตัน์จงมวีสิยัทศัน์ รูเ้ทา่ กา้วทนั กบัการเปลยีนแปลง

ของสงัคมโลก” นับวา่เป็นแนวคดิทสีามารถนําไปใชใ้นการบรหิารจดัการไดเ้ป็นอยา่งดี

   ดงันี เพอืใหท้นักบัการเปลยีนแปลงของสงัคมโลกทางดา้นการศึกษาในยุคโลกาภวิตัน์ มหาวทิยาลยั

รามคาํแหงจงึไดเ้ร่งปรบับทบาททุก ๆ ดา้น ควบคู่ไปกบัการพฒันาระบบการเรยีนการสอนอย่างรวดเรว็ มกีารนํา

เทคโนโลยใีหม่ ๆ มาใชแ้ละประยุกตใ์ชห้ลากหลายอย่างเหมาะสม ใหก้่อเกดิประโยชน์สูงสุดทางการศกึษาและการ

บรหิาร อกีทงั ไดร้เิรมิกจิกรรมดา้นต่าง ๆ มากมายทมีุง่สูค่วามเป็นสากลเพอืใหท้นักระแสโลกาภวิตัน์

   ปัจจบุนั มหาวทิยาลยัรามคาํแหงมศีกัยภาพทโีดดเดน่ เป็นสถาบนัการศกึษาชนันําทสีดุแหง่หนงึของประเทศ

เป็น “แหล่งขุมทรพัยท์างวชิาการอนัลําเลศิ” เปิดโอกาสและใหค้วามเสมอภาคทางการศกึษาอย่างกวา้งไกลทงัใน

ประเทศและต่างประเทศ จดัการเรยีนการสอนครบทุกระดบัทงัปรญิญาตร ีปรญิญาโท ปรญิญาเอก หลกัสตูรภาค

ภาษาองักฤษ และหลกัสตูรโครงการพเิศษต่าง ๆ มกีารปรบัปรงุหลกัสตูรและเปิดสอนหลกัสตูรใหม่ ๆ ทกุระดบัเพมิขนึ

หลากหลายหลกัสูตรทุกระดบัของมหาวทิยาลยัมกีารควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน มกีารจดัระบบการประกนั

คณุภาพการศกึษาซงึสามารถตรวจสอบไดแ้ละเป็นทยีอมรบัในระดบัสากล

   ในการขยายโอกาสทางการศกึษาสูภ่มูภิาค มหาวทิยาลยัรามคาํแหงไดจ้ดัตงัสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ

สว่นภูมภิาคขนึใน ๒๓ จงัหวดัทวัประเทศ ทงันี โดยความคดิรเิรมิของอดตีทา่นอธกิารบดรีงัสรรค ์ แสงสขุ ซงึทกุแหง่

กอ่ตงัโดยความรว่มมอืระหวา่งมหาวทิยาลยักบัชุมชนในทอ้งถนิทงัภาครฐัและเอกชน ปัจจบุนัเปิดสอนทงัระดบัปรญิญาตร ี



ปรญิญาโท และปรญิญาเอก  เป็นการนํามหาวทิยาลยัไปสู่ทอ้งถนิสว่นภมูภิาคอยา่งสง่างามยดึหลกัตามแบบอยา่ง

การพงึพาตนเองและเศรษฐกจิพอเพยีง นอกจากนี ไดข้ยายการจดัการเรยีนการสอนหลกัสตูรโครงการพเิศษต่าง ๆ

ในระดบัปรญิญาตรี และปรญิญาโท ทงัในสว่นกลางและขยายสูส่ว่นภมูภิาคอกี เพอืชว่ยพฒันาบคุลากรของหน่วยงาน

ต่าง ๆ ทงัภาครฐัและเอกชนรวมทงัความตอ้งการของทอ้งถนิ โดยอาจารยเ์ดนิทางไปบรรยายสด ณ จงัหวดันัน ๆ         

ทกุกระบวนวชิา มหาวทิยาลยัรามคาํแหงยงัจดัใหม้ศีนูยส์อบสว่นภูมภิาคสาํหรบันกัศกึษาปรญิญาตรอีกี ๓๙ จงัหวดั

   กา้วใหมข่องมหาวทิยาลยัรามคาํแหง คอื การขยายการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรแีละระดบัปรญิญาโท

สูต่่างประเทศเพอืใหโ้อกาสทางการศกึษาแกช่าวไทยในต่างประเทศเช่นเดยีวกบัในประเทศ ทงันี โดยความคดิรเิรมิ

ของอดตีทา่นอธกิารบดรีงัสรรค ์ แสงสขุ ไดเ้รมิเปิดสอนระดบัปรญิญาตรตีงัแต่ภาค ๒ ปีการศกึษา ๒๕๔๖ และ   

ขยายการเปิดสอนระดบัปรญิญาโท ในภาค ๒ ปีการศกึษา ๒๕๔๘ สาํหรบัโครงการปรญิญาโทในต่างประเทศ                      

ทางมหาวทิยาลยัได้เปิดโอกาสใหพ้นักงานสายการบนิต่าง ๆ และชาวไทยททีํางานระหว่างประเทศสมคัรเรยีนใน

โครงการเดยีวกนันีได้ปรากฏว่า มชีาวไทยทวัโลก รวมทงัพนักงานสายการบนิจากหลายสายการบินได้ให้ความ

สนใจ ชนืชมยนิดี และสมคัรเรยีนเป็นจาํนวนมาก ในภาคการศกึษา ๑ ปีการศกึษา ๒๕๕๑ มหาวทิยาลยัไดเ้ปิดสอน

ระดบัปรญิญาเอกสูต่่างประเทศ

   ปัจจุบนั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไดข้ยายการเรยีนการสอนสู่ต่างประเทศแลว้จํานวน ๓๒ ประเทศ และ

จดัศนูยส์อบ ๔๑ แหง่ในประเทศต่าง ๆ เหลา่นนั และกาํลงัขยายเพมิมากขนึ การจดัสอบในต่างประเทศไดร้บัความ

รว่มมอือย่างดยีงิจากกระทรวงการต่างประเทศในการให้ความอนุเคราะห์สถานทสีอบ และดําเนินการจดัสอบ 

ณ สถานเอกอคัรราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญ่ ในประเทศต่าง ๆ ทวัโลก เพอืรองรบัภารกจิดงักล่าวทขียายตวั 

อย่างรวดเรว็ สภามหาวิทยาลยัรามคาํแหงไดอ้นุมตัจิดัตงั “สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตต่ิางประเทศ” ขนึเมอื

เดอืนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมสีาํนกังานของสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตติ่างประเทศตงัอยูท่มีหาวทิยาลยั

รามคาํแหง หวัหมาก ทาํหน้าทปีระสานงานและดาํเนินการ

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ไดพ้ฒันากา้วไกลในการนําเทคโนโลยทีทีนัสมยัมาใช ้และประยกุตใ์ชใ้นการบรหิาร 

และการจดัการเรยีนการสอนทุกระดบัการศกึษา ทงัน ี เพอืใหท้นักบัการเปลยีนแปลงอยา่งรวดเรว็ในยุคโลกาภวิตัน์ 

เช่น ระบบการสอนทางไกล การใหบ้รกิารนักศกึษาฟังบรรยายสดทางอนิเทอร์เน็ต บรกิาร Course on Demand     

บรกิารการเรยีนการสอนแบบ e-Learning บรกิาร e-Books ตํารากระบวนวชิาต่าง ๆ  ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงฟร ี 

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

ซงึเป็นแหง่แรกของประเทศ นอกจากนี ยงัเป็นมหาวทิยาลยัแหง่แรกของไทยทไีดนํ้าระบบการจดัการเรยีนการสอน

ตดิตงัเป็นโครงขา่ยฐานขอ้มลูความรูค้รอบคลมุทกุภมูภิาค

   มหาวทิยาลยัไดพ้ฒันาการวจิยัของมหาวทิยาลยัทกุรปูแบบ และมุง่พฒันาประสทิธภิาพการวจิยัทกุสาขาและ

ทุกระดบั รวมทงัมุง่มนับรกิารทางวชิาการแก่สงัคมอยา่งกวา้งไกล อกีทงัยงัไดส้่งเสรมิและสนับสนุนการจดักจิกรรม

เพอืทาํนุบาํรงุศลิปวฒันธรรมอยา่งมปีระสทิธภิาพประสทิธผิล และหลากหลายทงัในสว่นกลาง สว่นภมูภิาค ทวัประเทศ 

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

พ.ศ. ๒๕๔๖ น่าภมูใิจยงิทไีดม้นีกัศกึษา และบคุลากร รวมทงันกัเรยีนโรงเรยีนสาธติฯ ของมหาวทิยาลยั สนใจสมคัรฝึก

จาํนวนกว่า ๗๐๐ คน “โขนรามคาํแหง” ไดจ้ดัแสดงภายในและ ภายนอกมหาวทิยาลยั ทงัในประเทศและต่างประเทศ

   นอกจากนี ยงัไดม้กีารเร่งปรบัปรุงพฒันาภูมทิศัน์ของมหาวทิยาลยั ทําใหปั้จจุบนัเปลยีนแปลงไปจาก

เดิมมาก บรเิวณของมหาวทิยาลยัเต็มไปด้วยอาคารหลากหลายททีนัสมยั บรรยากาศเป็นมหาวทิยาลยัวชิาการ

อกีทงัภูมทิศัน์สวยงาม สะอาด และสะดวกสบาย ระบบรกัษาความปลอดภยัทนัสมยั ฯลฯ จากการทไีดร้บัการปรบัปรุง

พฒันาสภาพแวดลอ้มและภมูทิศัน์ของมหาวทิยาลยั สง่ผลใหม้หาวทิยาลยัรามคาํแหงไดร้บัพระราชทานรางวลัจาก

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนีินาถถงึ ๓ ครงั



   ในการมุ่งสู่ความเป็นสากล มหาวทิยาลยัไดป้รบับทบาททุกด้านมุ่งสู่ความเป็นสากล และใหท้นักบัการ

เปลยีนแปลงทรีวดเรว็ในยุคโลกาภวิตัน์ไดข้ยายความร่วมมอืระหวา่งมหาวทิยาลยัรามคาํแหงกบัสถาบนัและองคก์ร

ต่าง ๆ ทงัภาครฐัและเอกชน ทงัในประเทศและต่างประเทศ ทวัโลก

   ดว้ยศกัยภาพการบรหิารจดัการอยา่งมวีสิยัทศัน์ ไดส้ง่ผลใหม้หาวทิยาลยัรามคาํแหงพฒันาเจรญิกา้วหน้า 

และเปลยีนแปลงอยา่งรวดเรว็ในทางทดีขีนึทกุ ๆ ดา้น อยา่งทไีมม่ใีครเคยคาดคดิวา่จะกา้วไกลไดถ้งึเพยีงนี สรา้งชอื

เสยีงเป็นทยีอมรบัทงัในประเทศและต่างประเทศทวัโลกว่า เป็นมหาวทิยาลยัผูนํ้าทางการศกึษาของรฐัทมีชีอืเสยีงทสีดุ

แห่งหนึงของประเทศ เป็นผู้นําในการสอนระบบใหม่ ๆ หลากหลาย เป็นผู้นําการสอนทางไกล ผู้นําในการใช้

เทคโนโลยทีทีนัสมยัในการศกึษา อกีทงัไดนํ้าการอุดมศกึษาไทยสูส่ากลสามารถแขง่ขนัทางการศกึษากบันานาชาตไิด้

มชีอืเสยีงกอ้งเกยีรตไิกลไปทวัโลกและกาํลงักา้วสูม่หาวทิยาลยัระดบัโลกตามลาํดบั

   จะเหน็ไดว้่า ในแต่ละปีจะมนีักศกึษาและผูส้นใจหลงัไหลกนัเขา้มาสมคัรเรยีนทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง

เป็นจาํนวนมากในทุกระดบัการศกึษา ดว้ยความมนัใจในชอืเสยีงทโีดดเด่นและความเป็นเลศิทางดา้นวชิาการของ

มหาวทิยาลยั การดูแลเอาใจใส่ทมีตี่อนักศกึษา และการทมีหาวทิยาลยัใหโ้อกาสทางการศกึษาแก่ปวงชนชาวไทย

อย่างกวา้งไกล 

   มหาวทิยาลยัมหีน่วยงานในระดบัคณะ / สํานัก / สถาบนั / ศูนย์ ซงึมหีน้าทดีาํเนินการจดัการศกึษาและ 

ใหบ้รกิารดา้นบรหิาร และวชิาการอยา่งมปีระสทิธภิาพ

ปัจจบุนั มคีณะต่าง ๆ ดงันี

 คณะนิตศิาสตร ์     คณะบรหิารธรุกจิ      คณะมนุษยศาสตร ์  

 คณะศกึษาศาสตร ์         คณะวทิยาศาสตร ์     คณะรฐัศาสตร ์  

 คณะเศรษฐศาสตร ์    คณะพฒันาทรพัยากรมนุษย ์   คณะสอืสารมวลชน     

 คณะศลิปกรรมศาสตร ์   คณะวศิวกรรมศาสตร ์    คณะสาธารณสขุศาสตร์

 คณะทศันมาตรศาสตร ์   คณะธรุกจิบรกิาร      บณัฑติวทิยาลยั           

ปัจจบุนั มสีาํนกั สถาบนั และศนูยต่์าง ๆ ดงันี
 สาํนกังานอธกิารบด ี          สาํนกักฬีา              สถาบนัศลิปวฒันธรรม

 สาํนกัหอสมดุกลาง            สาํนกับรกิารขอ้มลูสารสนเทศ   ศนูยส์อืการสอนทางอเิลก็ทรอนิกส์

 สาํนกัเทคโนโลยกีารศกึษา          สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ     สถาบนัวจิยัและพฒันา

 สาํนกัประกนัคุณภาพการศกึษา      สถาบนัพฒันาทรพัยากรมนุษย ์ สถาบนัฝึกอบรม 

 สาํนกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล สถาบนัคอมพวิเตอร ์    สถาบนัภาษา

 สาํนกัพมิพ ์          สถาบนับรกิารวชิาการทางอเิลก็ทรอนิกส ์ 

 มหาวทิยาลยัรามคําแหงเป็นมหาวทิยาลยัทมีีขนาดใหญ่ทสีุดของประเทศ มจีํานวนผู้สมคัรเขา้ศึกษาถึง

ปัจจบุนัประมาณแปดแสนคน จากวนัทเีรมิก่อตงัจวบจนปัจจบุนัไดผ้ลติบณัฑติระดบัปรญิญาตรมีาแลว้ประมาณเจด็

แสนคน ผลติบณัฑติระดบัปรญิญาโทและปรญิญาเอก รวมทงัระดบัประกาศนียบตัรมาแลว้กว่าสหีมนืคน นับว่า

มหาวทิยาลยัรามคําแหงได้มบีทบาทในการช่วยพฒันาการศกึษาและทรพัยากรบุคคลของชาติเป็นอย่างมาก ซงึ

บณัฑติเหล่านีออกไปรบัใช้สงัคมและประเทศชาติทงัภาครฐั เอกชนทวัประเทศ และทวัโลก อกีทงับณัฑติจาก

มหาวทิยาลยัรามคาํแหงได้พสิูจน์ใหส้งัคมยอมรบัและประจกัษ์ในคุณภาพว่ามคีวามรู้ ความสามารถ ความวริยิะ

อุตสาหะ และมคีวามรบัผดิชอบต่อวชิาชพีทไีดศ้กึษาตลอดจนมจีติสาํนึกทดีตี่อสถาบนัทใีหโ้อกาสทางการศกึษา

สมกบัความต้องการของมหาวทิยาลยัทมีุ่งผลติ “บณัฑติมคีวามรูคู้่คณุธรรม” และมุ่งมนัเพยีรสอนศษิย์ ผลติบณัฑติ  

ทีมีคุณค่า ให้ทุกคนมีความเข้มแข็ง ในวิชาให้มีความก้าวหน้าเปียมด้วยคุณธรรม นับเป็นความภูมิใจของ



มหาวทิยาลยัทีให้โอกาสทางการศึกษากบัชาวไทยผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรยีน สมกบัคําขวญัของมหาวทิยาลยัรามคําแหง                 

ทวี่า “สรา้งความรูสู้่สากล สรา้งคนคู่คุณธรรม” ปัจจุบนัจะเหน็ได้ว่ามหาวทิยาลยัรามคาํแหงไดข้ยายการเรยีนการ

สอนกวา้งไกล ทงัในประเทศและต่างประเทศ อาณาจกัรทางการศกึษาของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง มดีงัน ี       

 ๑. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก กรุงเทพฯ

 ๒. มหาวทิยาลยัรามคาํแหง วทิยาเขตบางนา กรุงเทพฯ

 ๓. มหาวทิยาลยัรามคาํแหงสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิสโุขทยั 

 ๔. มหาวทิยาลยัรามคาํแหงสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตสิว่นภูมภิาค ปัจจบุนัมใีน ๒๓ จงัหวดัทวัประเทศ 

ซงึเปิดสอนทงัระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอก

 ๕. มหาวทิยาลยัรามคาํแหงสาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตติา่งประเทศขยายการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั

รามคาํแหงสู ่ต่างประเทศ ๓๒ ประเทศทวัโลก และกาํลงัขยายเพมิขนึ ซงึเปิดสอนทงัในระดบัปรญิญาตรแีละปรญิญาโท

 ๖. มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเปิดสอนหลกัสตูรโครงการพเิศษในจงัหวดัต่าง ๆ สว่นภมูภิาคในระดบัปรญิญาตรแีละ

ปรญิญาโท 

 ๗. ศนูยส์อบสว่นภมูภิาคของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงใน ๓๙ จงัหวดัทวัประเทศ

 ๘. จดัศนูยส์อบของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงในประเทศต่าง ๆ กว่า ๔๑ แหง่ทวัโลกและกาํลงัขยายเพมิขนึ 

โดยความรว่มมอืจากกระทรวงการต่างประเทศสถานอคัรราชทตูไทย และสถานกงสลุใหญ่ ณ ประเทศนัน ๆ

 ๙. ขยายการจดัตงัคณะเพมิขนึ ปัจจบุนัมจีาํนวน ๑๔ คณะและบณัฑติวทิยาลยั

 ๑๐. ขยายการจดัตงัสถาบนั / สาํนกั / ศนูยต์่างๆ เพมิขนึ ในปัจจุบนัม ี๒๐ หน่วยงาน

 ๑๑. บรกิารการเรยีนการสอนผ่านสอืเทคโนโลยทีทีนัสมยัไปทวัประเทศ

 ๑๒. ขยายเครอืขา่ยใหค้วามรว่มมอืจดัการเรยีนการสอนระดบัปรญิญาตรแีละบณัฑติศกึษาแกอ่งคก์รทงัภาครฐัและ

เอกชน อยา่งกวา้งขวาง

 ๑๓. ขยายการเรยีนการสอนหลกัสตูรนานาชาตทิกุระดบัการศกึษา มชีาวไทยและชาวต่างประเทศ มาเรยีนทสีถาบนั

การศกึษานานาชาต ิณ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

 ๑๔. ขยายการจดัตงัโรงเรยีนสาธติมหาวทิยาลยัรามคาํแหงฝ่ายมธัยมและฝ่ายประถม

   จะเหน็ได้ว่า มหาวิทยาลยัรามคาํแหงประสบความสาํเรจ็อย่างสงูสดุในการบริหารการอดุมศึกษา

ของมหาวิทยาลยัทีน่าภาคภมิูใจยิง สามารถนํามหาวิทยาลยัไทยยืนเคียงบา่เคียงไหล่กบัมหาวิทยาลยัชนันํา 

ของนานาอารยประเทศ ซึงแสดงถึงความก้าวหน้าก้าวไกลของมหาวิทยาลยัของชาติไทยในสากล สามารถ

นําพาการอุดมศึกษาไทยสู่เวทีการศึกษาโลก แสดงถึงศกัยภาพการจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัไทย   

ช่วยสรา้งชือเสียงของมหาวิทยาลยัและประเทศชาติเป็นอยา่งมาก มหาวิทยาลยัยงัคงมุง่มนัทีจะพฒันาให้เจริญ

ก้าวหน้ายิงๆขึนต่อไปโดยมีเป้าหมายทีจะให้มหาวิทยาลยัรามคาํแหงเป็นศนูยก์ลางการศึกษาที มีชือเสียง

แห่งหนึงของโลก

   การทีมหาวิทยาลยัรามคาํแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาระดบัอุดมศึกษาแก่มวลชนและ                

ลูกหลานชาวไทยทวัแผ่นดินไทยและกว้างไกลไปทัวโลก โดยคาํนึงถึงประโยชน์ทีก่อเกิดแก่ส่วนรวม

และประเทศชาติเป็นสาํคญั ยึดหลกัทีว่า “การศึกษาสร้างคนและคนสร้างชาติ” ทงันีเพือชาติไทยทีรกัยิง

ของพวกเราทุกคนจะได้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้าก้าวไกลยิงๆ ขึนอย่างมนัคง วฒันา สถาพร สนัติสขุสืบไป



   

  www.ru.ac.th     เวบ็ไซตห์ลกัทีมีรายละเอียดขอ้มลูต่าง ๆ ของมหาวิทยาลยั

  www.lib.ru.ac.th    เวบ็ไซตส์าํนักหอสมดุกลาง

  www.regis.ru.ac.th   เวป็ไซตส์าํนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

  www.ram.edu        เวบ็ไซตเ์กียวกบั e-Learning ของมหาวิทยาลยั

  www.techno.ru.ac.th  เวบ็ไซตเ์กียวกบัสถานีวิทยแุละโทรทศัน์ของมหาวิทยาลยัรวมทงัเป็น  

          เวบ็ไซตส์าํหรบัถ่ายทอดสดการประชมุสมัมนาและการบรรยายพิเศษ ฯลฯ

  www.rupress.ru.ac.th   เวบ็ไซตศ์นูยห์นังสือ ม.ร. (สาํนักพิมพ)์

  http://e-book.ru.ac.th  เวบ็ไซตเ์กียวกบัตาํราเรียนอิเลก็ทรอนิกส ์(e-Book)

  www.stdaffairs.ru.ac.th/dss เวบ็ไซตศ์นูยบ์ริการนักศึกษาพิการ    

  www.iregis2.ru.ac.th  เวบ็ไซต ์รบัสมคัรนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET 

  www.law.ru.ac.th   เวบ็ไซตค์ณะนิติศาสตร์

  www.ba.ru.ac.th    เวบ็ไซตค์ณะบริหารธรุกิจ

  www.pol.ru.ac.th   เวบ็ไซตค์ณะรฐัศาสตร์

  www.mac.ru.ac.th   เวบ็ไซตค์ณะสือสารมวลชน

 1. เพอืประโยชน์ของนกัศกึษา ควรกรอกขอ้มลูเอกสารการสมคัรใหถู้กต้องชดัเจนครบถว้น

 2. การตดิต่อเรอืงเกยีวกบัการเรยีนทุกกรณกีบัทางมหาวทิยาลยั โปรดแจง้รหสัประจาํตวันกัศกึษา ชอื-สกุล

ทอียูปั่จจบุนั หมายเลขโทรศพัทใ์หถ้กูตอ้งชดัเจน

 3.  ระเบยีบการ ฯ เลม่นีตอ้งนําไปในวนัสมคัร หากสญูหายหรอืชาํรดุ ตอ้งซอืเล่มใหม ่เพอืใหเ้อกสารครบถว้น 

    และโปรดเกบ็ระเบยีบการ ฯ นีไวจ้นสาํเรจ็การศกึษา

ข้อควรปฏิบติั



  

ขอรบัใบสมคัรฯ ได้ที   

 1. สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  23  จงัหวดั  ดงันี                                            
   ปราจนีบรุ ี    นครพนม   ลพบรุ ี    บุรรีมัย ์  อุดรธานี

   อุทยัธานี    สโุขทยั    นครราชสมีา  เชยีงราย  พงังา

   นครศรธีรรมราช  ขอนแก่น   หนองบวัลาํภ ู  กาญจนบุร ี  สงขลา 

   อาํนาจเจรญิ   ศรสีะเกษ   ชยัภูม ิ   เชยีงใหม่

   แพร่     ตรงั    เพชรบรูณ์   สรุนิทร์

   (สอบถามรายละเอยีดดหูมายเลขโทรศพัทท์หีน้า 97 - 98) 

 2. หน่วยรบัสมคัร(ส่วนภมิูภาค) ฝ่ายรบัสมคัรและแนะแนวการศึกษา
   อาคาร สวป. ชนั 3 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพ ฯ 10240  

   (สอบถามรายละเอยีดท ีโทร. 0-2310-8624, 0-2310-8000 ต่อ 4834)

 3. ดาวน์โหลดใบสมคัรฯ, ระเบียบการและคู่มอืสมคัรเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ ส่วนภมิูภาค 

  (สาํหรบัสมคัรทางไปรษณีย ์และสมคัรด้วยตนเอง ณ สาขาวิทยบริการฯ )

  1. www.ru.ac.th

  2. www.iregis2.ru.ac.th (ส่วนภมิูภาค) 

  3. www.regis.ru.ac.th 

 

  

เอกสารชดุสมคัรสอบส่วนภมิูภาค ประกอบด้วย
 1. ใบสมคัรและใบขนึทะเบยีนเป็นนกัศกึษา (ม.ร.2) 

 2. แบบแสดงความยนิยอมในการเกบ็ ใช ้และเปิดเผยขอ้มลูสว่นบคุคล

 3.  แบบลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหมส่มคัรสอบสว่นภมูภิาค (ม.ร.34)

 4.  ใบระเบยีนประวตันิกัศกึษา (ม.ร.25)

  

สถานทีขอรบัใบสมคัรฯ เขา้เป็นนักศึกษาใหม่



จ.  19 เม.ย. 2564 - อ.  11 ก.ค. 2564  Download ใบสมคัรฯ ,ระเบยีบการและคูม่อืสมคัรฯ ไดท้ ีwww.ru.ac.th

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

จ.  19 เม.ย. 2564  - พ.  30 ม.ิย. 2564  รบัสมคัรและลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหมส่ว่นภมูภิาคทางไปรษณยี ์ 

                                  (เฉพาะผู้ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)  

จ.  19 เม.ย. 2564 -  อ.  11 ก.ค. 2564   รบัสมคัรนกัศกึษาใหมส่ว่นภมูภิาคทาง INTERNET   

            (ผูที้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตและผูไ้ม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

ศ.   4 ม.ิย. 2564  - จ.   7 ม.ิย. 2564  รบัใบสมคัรและสมคัรดว้ยตนเอง พรอ้มลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่

            สว่นภมูภิาคและนกัศกึษาเทยีบโอนหน่วยกติทสีาขาวทิยบรกิารฯ (ครงัที 1)

พฤ.  8 ก.ค. 2564  - อ.  11 ก.ค. 2564  รบัใบสมคัรและสมคัรดว้ยตนเอง พรอ้มลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาใหม่

            สว่นภมูภิาคและนกัศกึษาเทยีบโอนหน่วยกติทสีาขาวทิยบรกิารฯ (ครงัที 2)

จ.  12 ก.ค. 2564        ปฐมนิเทศนกัศกึษาใหม่

ภาค 1 ปีการศึกษา 2564
จ.   5 ก.ค. 2564  - ศ. 9 ก.ค. 2564  ลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาเกา่ ภาค 1 ปีการศกึษา 2564

            ทาง Internet และ Application 

อ. 13 ก.ค. 2564  - จ.  2 ต.ค. 2564  บรรยายผา่นเทคโนโลยสีารสนเทศ (เฉพาะกระบวนวชิาทมีหาวทิยาลยักาํหนด)

ส. 17 ก.ค. 2564  - อา. 31 ต.ค. 2564  บรรยายสรุปทสีาขาวทิยบรกิารฯ (เฉพาะกระบวนวชิาทมีหาวทิยาลยักาํหนด)

จ.   9 ส.ค. 2564  - อ.  31 ส.ค. 2564  ลงทะเบยีนเรยีนนกัศกึษาเกา่สว่นภูมภิาคทางไปรษณยี ์    

จ. 9 ส.ค. 2564  - ศ. 13 ส.ค. 2564  ลงทะเบยีนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดรูอ้น / 2563

            ทาง Internet และ Application 

ส. 18 ก.ย. 2564  - อา. 19 ก.ย. 2564  

ส. 15 ก.ย. 2564  - อา. 26 ก.ย. 2564   

จ.  27 ก.ย. 2564  -   พฤ. 30 ก.ย. 2564 บอกเลกิ - บอกเพมิกระบวนวชิา ภาค 1 / 2564 ทาง Internet

ส. 13 พ.ย. 2564  - อา. 14 พ.ย. 2564   

ส. 20 พ.ย. 2564  - อา. 21 พ.ย. 2564   

จ. 22 พ.ย. 2564                  วนัสาํเรจ็การศกึษาและปิดภาคเรยีน

   โปรดทราบ ผูส้มคัรสามารถยนืใบสมคัรทางไปรษณียเ์ฉพาะกรณีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต
ผูส้มคัรจะตอ้งสง่ใบสมคัรพรอ้มหลกัฐานและเอกสารการสมคัรใหค้รบถว้น (ดหูน้า 2)
   หากผู้สมัครไม่ส่งค่าธรรมเนียมการสมคัร หรือชําระเงินไม่ครบถ้วน มหาวิทยาลัยจะตัด                
กระบวนวิชาท้ายขึนไปโดยลาํดบั เท่าจาํนวนเงินทีขาดหรือหากไม่ได้ส่งธนาณัติ มหาวิทยาลยัจะถือสิทธิ
ไม่พิจารณา และส่งใบสมคัรกลบัคืนผู้สมคัร 

* การสมคัรด้วยตนเองทีสาขาวิทยบริการฯ สมคัรได้ทงัประเภทไม่ใช้สิทธิและใช้สิทธิเทียบโอน *

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2564

การรบัสมคัรและลงทะเบียนเรียนส่วนภมิูภาค

วนัสอบซ่อมของ ภาค 2 และภาคฤดรูอ้น / 2563

วนัสอบไล่ของ ภาค 1 / 2564

}
}

การรบัสมคัรนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2564



                                    หน้า
- สารอธกิารบด ี                                                                                  
- ความเป็นมาของมหาวทิยาลยั    
-  การขอรบัใบสมคัรฯ, Download ใบสมคัรฯ, ระเบยีบการและคู่มอืรบัสมคัรฯ    
-  ปฏทินิการศกึษา ปีการศกึษา 2564 สว่นภูมภิาค

ส่วนที 1   รายละเอียดเกียวกบัการสมคัรส่วนภมิูภาค    
   เอกสารทใีชส้มคัรทางไปรษณยี ์                  2
   วธิกีารสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตรแีละรายกระบวนวชิา        3
   เอกสารทใีชใ้นการสมคัร ณ สาขาวทิยบรกิาร ฯ                                                        4
   ขนัตอนการสมคัรผา่นทางอนิเทอรเ์น็ต                                                                     5
   คุณวุฒแิละคุณสมบตัขิองผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี         6
   ขอ้ควรทราบเกยีวกบัคณุวฒุทิใีชส้มคัร                7
   การจาํแนกคณุวุฒขิองผูม้สีทิธสิมคัรเขา้เป็นนกัศกึษา         8
   หลกัเกณฑแ์ละแนวปฏบิตัใินการใชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ (ทกุคณะ)                  14
   ตวัอยา่งคาํนําหน้านาม ชอืยศในการเขยีนใบสมคัร (ม.ร.2)                                               17
   การเทยีบ พ.ศ./ ค.ศ. และ CODE ศนูยส์อบสว่นภูมภิาค                    18
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ควบคูก่บับตัรประจาํตวัประชาชนหรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ

ในกรณทีไีมไ่ดร้บัตารางสอบไล่รายบุคคลก่อนสอบ 2 สปัดาห์

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

ทโีรงเรยีนซงึเป็นสถานทสีอบ ก่อนการสอบ 1 สปัดาห์
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 การชําระเงนิค่าธรรมเนียมต่าง ๆ  ทุกประเภททมีหาวทิยาลยักําหนดใหผู้ส้มคัรชําระทางไปรษณีย์

เป็นธนาณตัใิหส้งัจา่ยในนาม “มหาวทิยาลยัรามคาํแหง” เทา่นนั หา้มมใิหส้งัจา่ย “ตวับุคคล”  หรอื  

“หน่วยงานภายนอกมหาวทิยาลยั” เพราะเงนิของทา่นอาจสญูหายได ้

 หากมปัีญหาหรอืมขีอ้สงสยัใหต้ดิต่อสอบถาม  ฝ่ายรบัสมคัรและแนะแนวการศกึษา     

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

แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ  กรงุเทพฯ 10241 โทร. 0-2310-8624 ,FAX. 0-2310-8628

              คาํเตือน
อย่าใช้วฒิุการศึกษาปลอม

อย่าปลอมเเปลงเอกสาร - หลกัฐานซึงใช้ประกอบการสมคัร
 การรบัสมคัรบุคคลเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคําแหงนัน มหาวทิยาลยัจะส่งวุฒกิารศกึษาของ 

ผูส้มคัรทกุคนไปตรวจสอบยงัสถาบนัการศกึษาทอีอกหนงัสอืสาํคญัแสดงวฒุกิารศกึษาหรอืเอกสารฉบบันนั  

 หากตรวจสอบในภายหลังพบว่ามีการปลอมวุฒิการศึกษาหรือเอกสารหลักฐานการสมัคร 

มหาวิทยาลยัจะถอนสภาพการเป็นนักศึกษาและจะถูกดาํเนินคดตีามกฏหมาย 

 กรณีทผีูส้มคัรประสงคท์จีะกลบัมาสมคัรใหม่ดว้ยวุฒกิารศกึษาทถีูกต้อง จะไม่มสีทิธนํิาผลการสอบ

นนัมาเทยีบโอนหน่วยกติแต่อยา่งใด


