สวนที่ 1 :
รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครสวนกลาง
 กระบวนวิชาที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 (นักศึกษาใหม)
 เอกสารที่ใชประกอบการสมัครเปนนักศึกษาใหม
 ขั้นตอนและวิธีการเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับ
ปริญญาตรี (PRE-DEGREE)
 อัตราคาธรรมเนียมและสูตรการชําระเงินสําหรับผูเ ขาศึกษารายกระบวนวิชาฯ
(PRE-DEGREE)
 ตัวอยางใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ม.ร.2)
 การใหบริการของ e-service
 ขอมูล CODE รหัส ชื่อประเทศ คํานําหนานาม
 ขั้นตอนและวิธีการสมัครเปนนักศึกษาดวยตนเองที่มหาวิทยาลัย
 อัตราคาธรรมเนียมและการชําระเงินระดับปริญญาตรี
 กําหนด CODE รหัสสาขาวิชา คณะตางๆ ที่เขียนลงในใบสมัคร (ม.ร.2)
 ขั้นตอนการสมัครผานทางอินเทอรเน็ตเว็บไซต www.iregis2.ru.ac.th
 คูมือการรับสมัครเขาเปนนักศึกษาทางไปรษณีย
 ความหมายอักษรยอ
 หมายเลขโทรศัพทที่นักศึกษาควรทราบ

หามมิใหผูสมัครที่เปนนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคําแหงสมัครเปนนักศึกษาใหมในขณะที่
ยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รามคําแหงในหลักสูตรเดียวกันโดยเด็ดขาด
(ยกเวนนักศึกษา 8 ป สมัครใหมและผูเขาศึกษา PRE-DEGREE ที่ลาออก
เพื่อสมัครใหมและใชสิทธิลงทะเบียนสอบซอมเทานั้น)
8
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เอกสารทีใ่ ชประกอบการสมัครเปนนักศึกษาใหม
โปรดตรวจสอบเอกสารใหครบและเรียงใหถกู ตองกอนยืน่ สมัครดวยตนเอง
1. ใบสมัครฯ (ม.ร. 2) ตองกรอกขอความใหครบถวน พรอมติดรูปถายสี ขนาด 2 นิว้ หรือ 1 นิ้วครึง่
พรอมลงชือ่ ผูส มัคร จํานวน 1 ฉบับ
2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล จํานวน 1 ฉบับ
3. สําเนาวุฒกิ ารศึกษา 2 ฉบับ (กรณีเทียบโอนหนวยกิตระดับอนุปริญญา หรือเทียบเทาขึน้ ไป ใหถา ย
4 ฉบับ) ดูรายละเอียดหนา 35 (สวนที่ 2 ขอมูลควรทราบ)
“วุฒกิ ารศึกษาตองระบุการจบหลักสูตรและวันทีส่ ําเร็จการศึกษาเทานัน้ ”
3.1 กรณีมกี ารเปลีย่ นชือ่ -สกุล คํานําหนานาม ยศ สมรส สิน้ สุดการสมรส
ตองแนบสําเนาใหเทาจํานวนวุฒกิ ารศึกษาและเย็บติดกันเปนชุด (ถามี)
3.2 กรณีใชวฒ
ุ กิ ารศึกษาจากตางประเทศ ตองแนบ
3.2.1 สําเนาวุฒกิ ารศึกษาฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษ
3.2.2 สําเนาใบเทียบระดับความรู (ดูรายละเอียดสถานทีต่ ดิ ตอหนา 37)
3.2.3 แบบยินยอมเปดเผยขอมูลทางการศึกษา (Authorization Form) (อยูห นา 58 ใหฉกี ออก)
3.2.4 แบบทีอ่ ยูส ถานศึกษาเดิม (School Address) (อยูห นา 59 ใหฉกี ออก)
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ พรอมบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง (ยังไมหมดอายุ)
- กรณีผสู มัครทีเ่ ปนผูพกิ ารใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวผูพ กิ าร จํานวน 2 ฉบับ
- กรณีเปนชาวตางประเทศใชสําเนา Passport 1 ฉบับ พรอมใบแปล Passport
5. ใบรับรองแพทย
6. แผนระเบียนประวัตนิ ักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ม.ร. 25)

หมายเหตุ : สําเนาเอกสารทุกฉบับใหลงนามรับรองสําเนาถูกตองดวยและ
ใหถา ยขนาด A 4 เทานัน้
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ขัน้ ตอนและวิธกี ารการสมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพือ่ เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
(PRE-DEGREE)
วัตถุประสงค
ดวยมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีนโยบายเปดรับสมัครผูประสงคจะเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
ทัง้ นี้ เพือ่ เปดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาความรูส ง เสริมและยกระดับคุณภาพชีวติ แกประชาชนทั่วไป และเพือ่ ตอบสนองความตองการของ
หนวยงานตางๆ ที่มคี วามประสงคจะใหการศึกษาเพิม่ พูนความรูแกบุคลากร อันเปนการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร ใหไดรับความสําเร็จใน
อาชีพและหนาที่การงานยิ่งขึ้น
ทั้ ง เป นการเป ดโอกาสให ผู ที่ มี พื้ น ฐานความรู มั ธยมศึ กษาตอนต นและผู ที่ กํ า ลั งศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลาย
สามารถศึกษาและเรียนรูใ นระดับมหาวิทยาลัยได ทําใหมีประสบการณและการเตรียมตัวที่จะเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาตอไปและที่สําคัญ
หน วยกิ ตสะสมที่ สอบได แล ว เมื่ อท านเรี ยนจบชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลายสามารถนําหน วยกิ ตสะสมที่ สอบได มาเทียบโอนหน วยกิ ต
และสมัครเขาเปนนักศึกษาตามระเบียบฯ ของนักศึกษาชั้นปริญญาตรี

เอกสารการสมัคร
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)

หลักฐานและเอกสารทีต่ อ งนํามายืน่ ในวันสมัคร
1. หนังสือสําคัญตองแสดงคุณวุฒิ ตองระบุวันสําเร็จการศึกษาดวย ถายสําเนาใหชัดเจน มีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1.1 ผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน ใชสําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิที่จบมัธยมศึกษาตอนตน
(ม.3)(ร.บ.1, ป.พ.1 หรือใบประกาศนียบัตร) จํานวน 2 ฉบับ สําหรับผูที่กําลังศึกษาอยูระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือกําลังเรียน
อยู ม.ปลายของศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ใหใชสําเนาวุฒิการศึกษาจบระดับมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) เทานั้น
ไมอนุญาต ใหใชสําเนาหนังสือรับรองวากําลังเรียนอยูระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาสมัคร
1.2 ผูส ําเร็จการศึกษาระดับอืน่ ๆ สมัครเรียนเปนรายกระบวนวิชา (เฉพาะบางกระบวนวิชา) ใหใชสําเนาหนังสือ
สําคัญแสดงคุณวุฒิตั้งแตระดับมัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไปที่สําเร็จการศึกษาแลว จํานวน 2 ฉบับ (กรณีวุฒิตางประเทศ ตองแนบ
วุฒิการศึกษาฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษดวยพรอมสําเนาใบเทียบระดับความรู ดูรายละเอียดสถานที่ติดตอหนา 37
รวมทั้งแนบแบบเปดเผยขอมูลฯ และแบบที่อยูสถานศึกษาเดิมดวย)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 1 ฉบับ พรอมบัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง (ยังไมหมดอายุ)
- กรณีผูสมัครที่เปนผูพิการใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวผูพิการ จํานวน 2 ฉบับ
- กรณีเปนชาวตางประเทศใชสําเนา Passport 1 ฉบับ พรอมใบแปล Passport
3. หลักฐานอืน่ ๆ ทีใ่ ชประกอบในการสมัคร กรณีทมี่ กี ารเปลีย่ นแปลง ชื่อ นามสกุล วันเดือนปเกิด
ใหถายสําเนาจํานวน 2 ฉบับ
4. ใบสมัครฯ (ม.ร. 2) ตองกรอกขอความใหครบถวน รูปถายสี ขนาด 2 นิ้ว หรือ 1 นิ้วครึ่ง เทานั้น
5. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
6. แผนระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ม.ร.25)
ใหผูสมัครกรอกและระบายใหครบถวน เอกสารตามขอ 1-3 ใหถายเอกสารขนาด A4 หรือถายขนาด 21.5 x
35.3 ซม. เทานั้น
*** เอกสารและหลักฐานใดไมถกู ตองตามระเบียบการสมัครฯ หรือเปนขอความเท็จ มหาวิทยาลัยจะยกเลิกการ
สมัครเปนผูศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี และไมคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใดๆ
ที่ไดชําระไวแลว ทั้งสิ้น

12

ระเบี ย บการสมั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง พ.ศ. 2564

ขอแนะนําการกรอกเอกสาร
1. ให ผู สมั ครกรอกใบสมั ครฯ (ม.ร.2) โดยกรอกข อความให ครบถ วนและตั วบรรจง ด วยปากกาสีน้ําเงิน
หรือสีดําเทานั้น พรอมติดรูปถายหนาตรง ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตากันแดด ขนาด 2 นิ้ว หรือ 1.5 นิ้ว ที่มุมขวาในชองที่กําหนด
ด วยกาวที่ มีคุ ณภาพ และทากาวให ทั่ วทั้ งแผ นหลั งรู ปติ ดให แ น น พร อมทั้ งลงชื่ อผู สมั คร
2. ใหผูสมัครลงชื่อในแบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
3. การกรอก และแผนระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ม.ร.25)
3.1 ให ผู สมั ค รเขี ย นหรื อ กรอกข อ ความและตอบคํ า ถามพร อ มระบายลงในแผ น ระเบี ยนประวั ติ นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ม.ร.25) ด วยดิ นสอดําอย างอ อนชนิ ด 2B ขึ้ นไป พร อมทั้ งตรวจความถู กต องอี กครั้ งหนึ่ ง

ขัน้ ตอนการสมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาฯ (PRE-DEGREE) ดวยตนเอง
รายละเอี ยดแต ล ะขั้ น ตอน
1. ใบสมั ครฯ (ม.ร.2) ผู เข าศึ กษาเป นรายกระบวนวิ ชา (PRE - DEGREE)
2. แบบแสดงความยินยอมในการเก็บ ใช และเปดเผยขอมูลสวนบุคคล
3. สําเนาวุ ฒิ บั ตรจบระดั บชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนต น (ม.3) ขึ้ นไป จํานวน 2 ฉบั บ
(กรณีวุฒิตางประเทศ ตองแนบวุฒิการศึกษาฉบับแปลเปนภาษาอังกฤษดวยพรอมสําเนา
ใบเทียบระดับความรู ดูรายละเอียดหนา 38 รวมทั้งแนบแบบเปดเผยขอมูลฯ และแบบที่อยูสถานศึกษาเดิมดวย)
(ไม ใ ห ใช สํา เนาสมุ ดพกหรื อหนั งสื อรั บรองกํ า ลั งศึ กษาอยู มั ธยมศึ กษาตอนปลาย)
4. สําเนาบั ตรประจําตั วประชาชน 1 ฉบั บ พร อมบั ตรประจําตั วประชาชนตั วจริ ง (ยั งไม หมดอายุ )
- กรณีผูสมัครที่เปนผูพิการใหแนบสําเนาบัตรประจําตัวผูพิการ จํานวน 2 ฉบับ
- กรณีเปนชาวตางประเทศใชสําเนา Passport 1 ฉบับ พรอมใบแปล Passport
5. แผนระเบียนประวัตินักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ม.ร.25)
6. กรณีมีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล คํานําหนานาม ยศ สมรส สิ้นสุดการสมรส
ตองแนบสําเนาใหเทาจํานวนวุฒิการศึกษาและเย็บติดกันเปนชุด (ถามี)

}

ขั้ นตอน
การลงทะเบี ยน

}

ขั้ นตอน
การขึ้ นทะเบี ยน
เป นนั กศึ กษา

- ตรวจหลั กฐานการสมั คร
- ออกเลขรหั สประจําตั วผู เข าศึ กษา
- การติ ดสติ๊ กเกอร รหั สประจําตั วผู เข าศึ กษา
- เลื อกกระบวนวิ ชาลงทะเบี ยนเฉพาะวิ ชาชั้ นป ที่ 1 ในเอกสาร ม.ร.36/1 โดยดู ก ระบวน
วิ ชาชั้ นป ที่ 1 ตามคณะที่ เลื อกเข าศึ กษา หน า 9 - 10
*(กรณี ผู ใช ม.ร.36, ม.ร.37 ให พบเจ าหน าที่ เพื่ อขอทําการเลื อกวิ ชาใน ม.ร.30)
- บั นทึ กข อมู ลบั ตรประจําตั วประชาชน,ชําระเงิ นค าธรรมเนี ยมและ
ค าลงทะเบี ยนเรี ยน (ดู รายละเอี ยดหน า 14)
- จั ดเก็ บซองประวั ติ นั กศึ กษา

เมื่ อเสร็ จสิ้ นขั้ นตอนการสมั ค รและขึ้ นทะเบี ยนเป นนั ก ศึ ก ษาใหม แ ล ว ผู สมั ค รจะได รั บเอกสารกลั บไป ดั ง นี้
1. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม(เปนเอกสารทีต่ องใชเปนหลักฐาน
ในการเขาสอบไล)
2. ใบนัดรับบัตรประจําตัวนักศึกษา
คําเตือน

*** หามนักศึกษานําซองประวัตินักศึกษา และเอกสารการสมัครที่ไดรับรหัสประจําตัว
นักศึกษากลับบานโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะมีผลตอสถานภาพการเปนนักศึกษา และอาจ
ไมสามารถเขาสอบไลในภาค 1/2564 ได
ระเบี ย บการสมั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง พ.ศ. 2564
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คุณวุฒแิ ละคุณสมบัตขิ องผูเ ขาศึกษา
คุณวุฒิของผูส มัครเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพือ่ เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี ผูส มัครเขาศึกษาตองมีคณ
ุ วุฒิและคุณสมบัติ ดังนี้
1. สอบไลไดประโยคมัธยมศึกษาตอนตน (ม.3) ขึ้นไป หรือ
2. เปนขาราชการ ลูกจาง หรือพนักงานสวนราชการ องคการรัฐวิสาหกิจ หรือ
3. เปนพนักงานของหนวยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยรามคําแหงเห็นสมควร หรือ
4. เปนบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแลว เห็นสมควรใหเขาศึกษาได
ทั้งนี้ ผูที่มีคุณวุฒิตามขอ 2 ขอ 3 และขอ 4 จะตองจบหลักสูตร มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาขึ้นไป

อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียนและคาบํารุงการศึกษา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

คาลงทะเบียนเรียนเปนรายหนวยกิตๆ ละ
คาบัตรประจําตัวผูเขาศึกษา
คาธรรมเนียมแรกเขาศึกษา
คาขึ้นทะเบียนผูเขาศึกษา
คาบริการสารสนเทศ
คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคปกติ
คาบํารุงมหาวิทยาลัย ภาคฤดูรอน
คาใบรับรองผลการศึกษา ชุดละ

50
100
800
500
100
500
300
40

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

สูตรการชําระเงินสําหรับผูเขาศึกษารายกระบวนวิชา (PRE-DEGREE)
จํานวน คาหนวยกิต
หนวยกิต
(บาท)
1
50
2
100
3
150
4
200
5
250
6
300
7
350
8
400
9
450
10
500
11
550
12
600
13
650
14
700
15
750
16
800
17
850
18
900
19
950
20
1,000
21
1,050
22
1,100
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คาบํารุง
(บาท)
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

คาธรรมเนียม
แรกเขาศึกษา
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

คาทําบัตร
คาขึ้นทะเบียน คาบริการ
ประจําตัวถาวร
เขาศึกษา
สารสนเทศ
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
100
500
100
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รวม
(บาท)
2,050
2,100
2,150
2,200
2,250
2,300
2,350
2,400
2,450
2,500
2,550
2,600
2,650
2,700
2,750
2,800
2,850
2,900
2,950
3,000
3,050
3,100

ที่ ติ ดสติ๊ กเกอร รหั สประจําตั ว

XXXXXXXXX X

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Ramkhamhaeng University

ใบสมั ค รและใบขึ้ นทะเบี ย นเป นนั ก ศึ ก ษา ชั้ นปริ ญ ญาตรี ส ว นกลาง
1 ปการศึกษา .............
ภาค ..................
นิ
ต
ศ
ิ
าสตร
นิติศาสตร
คณะ..................................... สาขาวิชา....................................
รหัสสาขาวิชา 0100
เรียนรายกระบวนวิชา (PRE - DEGREE)

2564

ไมใชสทิ ธิเทียบโอนหนวยกิต
ใชสทิ ธิเทียบโอนหนวยกิต กรณีดงั นี้

จบจากสถาบันการศึกษาอื่น
ยายโอนจากสถาบัน การศึกษาอื่น
หมดสถานภาพ น.ศ.จาก ม.ร. รหัสเดิม......................................
เทียบโอนหนวยกิต 2 สถาบัน รหัส ม.ร.เดิม................................
ปริญญาที่ 2 จาก ม.ร. รหัสเดิม....................................................

สมัครทางไปรษณีย
สมัครดวยตนเอง
ภาค/ป

1. รูปขนาด 2 นิ้ว
2. เขียน ชื่อ-สกุล
หลังรูปถาย
3. ทากาวติดรูป
4. ภาพสติ๊กเกอร
ลอกกระดาษกอนติด

สําหรับเจาหนาที่
ยายคณะหรือเปลีย่ นสาขาวิชา
CODE
ว.ด.ป.

จนท.

.......................................................................

ขอมูลประวัติ นาย นาง น.ส. อื่นๆ ระบุ .............. MR. MRS. MS. OTHER .........
รักเรียน
ธนวรรธน
ชือ่ ....................................................................................................
นามสกุล .......................................................................................
TANAWAT
RAKREORN
First Name ......................................................................................
Last Name ...................................................................................
1
ม.ค.
2546
18
บางกะป
กทม.
วัน/เดือน/ปเกิด ...........................................................อายุ .............. ป ทีอ่ ําเภอ .................................... จังหวัด...................................
ไทย
ไทย
พุทธ
เชือ้ ชาติ ....................
สัญชาติ....................ศาสนา
.......................อาชี
พ ..............................
นายประสม รักเรียน
นางสุมลฑา รักเรียน หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/PASSPORT
บิดาชือ่ .....................................................
มารดาชือ่ ..............................................
บางกะป
อําเภอ/หนวยงานทีอ่ อกบัตร ........................................................................
3 1 0 2 3 1 0 8 6 2 3 1 3
ทีอ่ ยูป จจุบนั ที่สามารถติดตอได (เขียนตัวบรรจง)
100/2  ............ซอย
1
53
รามคําแหง
หัวหมาก
บื่ า นเลขที่ ............หมู
....................................
ถนน ..................................................ตํ
าบล/แขวง .....................................
บางกะป
กรุงเทพมหานคร
ไทย
อําเภอ/เขต .........................................................
จังหวัด ...............................................................
ประเทศ ..........................................
10240
02-3108615
ram@hotmail.com
รหัสไปรษณีย .............................
โทรศัพท ...............................................
E-Mail ..................................................................................
สถานทีท่ ํางาน .............................................................................................................
โทรศัพท ............................................................
คุณวุฒิของผูสมัคร
หนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิ
ม. 6
วิทยาศาสตร
วุฒใิ นประเทศ วุฒิตา งประเทศ ระดับชั้น ...........................................
สาขา ....................................
31 เดือน .................................
มีนาคม พ.ศ. ................
2564 จากสถานศึกษา ......................................................
โรงเรียนบางกะป
สําเร็จการศึกษาเมือ่ วันที่ ...............
บางกะป
กทม.
ไทย
0129
อําเภอ/เขต .....................................
จังหวัด .....................................
ประเทศ .......................
หนังสือสําคัญเลขที่ ............................
กรณีสําเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่เปนวิทยาเขต (ใหระบุ) ....................................................................................................
กรณีใชวุฒิระดับหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หนังสือรับรองประกอบคือ .......................................
หนวยงานทีอ่ อกหนังสือ ................................................................................................ จังหวัด ..........................................................
***ขาพเจาขอรับรองวามีคุณสมบัติและเอกสารที่ใชสมัครถูกตองเปนจริงทุกประการหากสวนใดเปนเท็จหรือเอกสารที่ใชสมัคร
ไมถกู ตองตามระเบียบของมหาวิทยาลัยขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยถอนสภาพการเปนนักศึกษาทันทีโดยไมตองคืนเงิน
คาธรรมเนียมการศึกษาใดๆทั้ งหมดที่ไดชําระไวและยินยอมใหมหาวิทยาลัยใชขอมูลสวนตัวในราชการโดยไมถือเปนการละเมิด***

ธนวรรธน รักเรียน ส มัคร
สวนนี้สําหรับเจาหนาที่ สวป.เปนผูกรอก
ลงชือ่ ......................................ผู
เปลี่ยน
ชื่อ
ชื่อสกุล
คํานําหนานาม
ยศ
5 มิถุนายน 2564
วันที.่ ........................................
ตามหนังสือสําคัญ....................................................................................................................... ไดตรวจสอบแลวถูกตอง อนุมัติ
................................................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................
ลงชื่อ....................................................................................
(.................................................)
วันที่.................................................................................
วันที่.............................................

ม.ร. 2 หมายเหตุ ใหผสู มัครกรอกใบสมัครฉบับนีด้ ว ยลายมือตนเองตัวบรรจงโดยใชปากกาสีดําหรือสีน้ําเงินเขม หามนํากลับบาน
และเอกสารที่แนบทายตามนี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของใบสมัครฯ
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ขัน
้ ตอนและวิธก
ี ารสมัครเปนนักศึกษาดวยตนเองทีม
่ หาวิทยาลัย
ใหผูสมัครยื่นใบสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร ณ สถานที่รับสมัคร โดยจะตองดําเนินการ
ใหครบทุกขั้นตอน ดังนี้

}

ขั้นตอน
การขึ้นทะเบียน
เปนนักศึกษา

ขั้นตอนที่ 1  ตรวจหลักฐานประกอบการสมัครทุกชนิด
ขั้นตอนที่ 2 

ขึ้นทะเบียน ออกรหัส และติดสติก๊ เกอรรหัสประจําตัวนักศึกษา
ในเอกสารการสมัคร

ขั้นตอน
การเทียบโอนหนวยกิต ขั้นตอนที่ 3 
(เฉพาะผูใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต)

นักศึกษาที่ใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิตทุกประเภทพบเจาหนาที่
รับเทียบโอนหนวยกิตกอนลงทะเบียนเรียน

}

ขั้นตอน
การลงทะเบียนเรียน
และจัดเก็บเอกสาร

ขั้นตอนที่ 4 

บันทึกขอมูลบัตรประจําตัวประชาชน,ลงทะเบียนเรียน
พรอมชําระเงิน (ดูรายละเอียดหนา 20)

ขั้นตอนที่ 5 

จัดเก็บซองประวัตินักศึกษา

เมือ่ เสร็จสิน้ ขัน้ ตอนการรับสมัครเปนนักศึกษาใหมแลว ผูส มัครจะไดรบั เอกสารกลับไป ดังนี้
1. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนนักศึกษาใหม (เปนเอกสารทีต่ องใชเปนหลักฐานในการ
เขาสอบไล)
2. ใบนัดรับบัตรประจําตัวนักศึกษา
คําเตือน
*** หามนักศึกษานําซองประวัตินักศึกษา และเอกสารการสมัครที่ไดรับรหัสประจําตัว
นักศึกษากลับบานโดยเด็ดขาด มิฉะนั้นจะมีผลตอสถานภาพการเปนนักศึกษา และอาจ
ไมสามารถเขาสอบไลในภาค 1/2564 ได
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อัตราคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน และคาบํารุงการศึกษาชัน้ ปริญญาตรี
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

คาลงทะเบียนเรียนเปนรายหนวยกิตๆ ละ
25 บาท
คาบัตรประจําตัวนักศึกษา
100 บาท
คาธรรมเนียมแรกเขาเปนนักศึกษา
1,200 บาท
คาขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา
1,000 บาท
คาบริการสารสนเทศ
100 บาท
คาบํารุงมหาวิทยาลัย
800 บาท
คาเทียบโอนหนวยกิต
7.1 หนวยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง (ทุกกรณี) หนวยกิตละ
50 บาท
7.2 หนวยกิตอนุปริญญาขึ้นไปจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น หนวยกิตละ
100 บาท

สูตรการชําระเงินสําหรับผูสมัครเขาเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
(กรณีสมัครดวยตนเอง)
จํานวน
หนวยกิต
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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คาหนวยกิต
(บาท)
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
275
300
325
350
375
400
425
450
475
500
525
550

คาบํารุง
(บาท)
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800
800

คาธรรมเนียม
คาบัตร
คาขึ้นทะเบียน
แรกเขาเปนนศ. ประจําตัวนศ. เปนนักศึกษา
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
1,200
100
1,000
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คาบริการ
สารสนเทศ
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

รวม
(บาท)
3,225
3,250
3,275
3,300
3,325
3,350
3,375
3,400
3,425
3,450
3,475
3,500
3,525
3,550
3,575
3,600
3,625
3,650
3,675
3,700
3,725
3,750

กําหนด CODE รหัส สาขาวิชาคณะตางๆ ที่เขียนลงในใบสมัคร (ม.ร.2)
คณะ

CODE

นิติศาสตร

0100
0201
0202
0203
0205
0206
0207
0208
0210
0213
0214
0231
0301
0302
0303
0305
0306
0307
0309
0310
0311
0312
0315
0316
0317

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร

ศึกษาศาสตร

0411
0412
0415
0416
0420
0426
0427
0428
0429
0430
0435
0439

สาขาวิ ชา
สาขาวิชานิติศาสตร
สาขาวิชาการจัดการ
สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ (ทุกวิชาเอก)
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
สาขาวิชาการทองเที่ยว
สาขาการบัญชีและการเงิน
สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกสและโซอุปทาน
สาขาวิ ชาการบัญชี
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาประวัติศาสตร
สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส
สาขาวิชาภาษาเยอรมัน
สาขาวิ ชาปรัชญา
สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตรและบรรณารักษศาสตร
สาขาวิชาภาษาสเปน
สาขาวิชาภาษารัสเซีย
สาขาวิชาประวัติศาสตรเพื่ อการทองเที่ ยว
สาขาวิชาภาษาจีน
สาขาวิชาภาษาญี่ปุน
สาขาวิชาศึกษาศาสตร หลักสูตร 4 ป
สาขาวิชาภาษาไทย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร วิชาเอก ภาษาอังกฤษ
สาขาวิชาศึกษาศาสตร วิชาเอก สังคมศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร วิชาเอก คณิตศาสตร
สาขาวิชาพลศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร วิชาเอก การประถมศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาศึกษาศาสตร วิชาเอก ภาษาจีน
สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สาขาวิชาศิลปศึกษา
สาขาวิชาการวัดผล การประเมินผลและการวิจัยทางการศึกษา
สาขาวิชาศึกษาศาสตร วิชาเอก คอมพิวเตอรศึกษา
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คณะ

CODE
0440
0441
0442
0443

ศึกษาศาสตร

0481
0484

สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (เอกคู)
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและเกษตรศึกษา
สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต
สาขาวิชาที่ Pre- Degree สามารถสมัครเรียนได
สาขาคหกรรมศาสตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยา
สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอก จิตวิทยาการปรึกษา
สาขาวิชาจิตวิทยา วิชาเอก จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ
สาขาวิชาภูมิศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา วิชาเอกการบริหารจัดการนันทนาการ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรการกีฬา วิชาเอกการกีฬาประยุกต

0501
0502
0503
0504
0505
0506
0507
0508
0509
0511
0512
0513
0514
0601
0700
5400

สาขาวิชาคณิตศาสตร
สาขาวิชาสถิติศาสตร
สาขาวิชาเคมี
สาขาวิชาฟสิกส
สาขาวิ ชาชีววิทยา
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
สาขาวิชาการวิจัยดําเนินการ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ
สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร
สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชารัฐศาสตร (ทุกแผน)
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร (ทุกสาขา)
สาขาวิชาสื่อสารมวลชน (ทุกกลุมวิชาเอก)

5601
9000

สาขาวิชาพัฒนาทรัพยากรมนุษย
เรียนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี

0425
0419
0452
0454
0403

วิทยาศาสตร

.

รัฐศาสตร
เศรษฐศาสตร
สื่อสารมวลชน
พัฒนา
ทรัพยากรมนุษย
PRE-DEGREE
22

สาขาวิ ชา
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จ.

ต.
.ท.
.อ.
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ความหมายของอักษรยอ
Prof.
Assoc.Prof.
Asst.Prof.
STAFF
M
T,Tu
W
Th
F
S
Sun
MWF
TTS
PR
CR
SR

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย
ผูชวยศาสตราจารย
คณาจารย
Monday
Tuesday
Wednesday
Thursday
Friday
Saturday
Sunday
Monday, Wednesday, Friday
Tuesday, Thursday, Saturday
Prerequisite (ความรูพื้นฐาน)
Corequisite (เรียนรวมกัน)
Sequence Recommendation
(เรียนกระบวนวิชาเลขนอยไปหา
กระบวนวิชาเลขมาก)
CI
= Consent of Instructor (ขออนุญาตผูสอน)
AOB
= Admission and Records Office
(สํานักบริการทางวิชาการ)
และทดสอบประเมินผล)
AV
= Audio-Visual Lab (หองโสต)
BNB *
= อาคารชั้นเดียว 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
= อาคารคีรีมาศ
KTB *
= อาคารคนฑี
LIB (LB)
= Central Library (สํานักหอสมุดกลาง)
LIB.LAB.
= หองปฏิบตั กิ ารสํานักหอสมุดกลาง
LOB (LWB) = Law Office (ที่ทําการคณะนิติศาสตร)

LTB

SKB
SLL
SRI
SSB
STB
SWB
TC
TCB

= อาคารลายสือไท
(ที่ทําการคณะวิศวกรรมศาสตร)
= อาคารนครชุม
= อาคารนพมาศ
= อาคารพระบาง
= Psychology Lab
(หองปฏิบตั กิ ารจิตวิทยา)
= Political Office
(ทีท่ ําการคณะรัฐศาสตร)
= อาคารผาเมือง
= อาคารพระมาส
= อาคารพิรยิ ราม
= อาคารบริการและบริหาร
= Office of the President
(สํานักงานอธิการบดี)
= Ramkhamhaeng University Press
(อาคารสํานักพิมพ)
= อาคารรัตนธาร
= อาคารศรีศรัทธา
= อาคารศิลาบาตร
= อาคารศรีชุม
= อาคารปฏิบัตกิ ารคณะวิทยาศาสตร
= Science Office (ที่ทําการคณะ
วิทยาศาสตร)
= อาคารสุโขทัย
= อาคารศรีจุฬาลักษณ
= อาคารศรีอกั ษร
= อาคารศรีสชั ชนาลัย (ทีทํ่ าการคณะบริหารธุรกิจ)
= Statistics Building
= อาคารสวรรคโลก
= Tennis Court (สนามเทนนิส)
= อาคารทาชัย

VKB
VPB
S
A
B
C

=
=
=
=
=
=

NCB
NMB
PBB *
PC
POB
PMB
PRB *
PYB
PSA
OPB
RPB
RTB
SB
SBB (SAB)
SCB
SCL
SCO

*

=

อาคารเวียงคํา
อาคารเวียงผา
ภาคฤดูรอน
เวลาสอบคาบที่ 1 (0930-1200)
เวลาสอบคาบที่ 2 (1400-1630)
เวลาสอบคาบที่ 3 (1700-1930)

วิทยาเขตบางนา (รามคําแหง 2)
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หมายเลขโทรศัพทที่นักศึกษาควรทราบ
ในการขอใชบริการของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
1.
2.
3.
4.
5.

ติดตอเกี่ ยวกับบัตรประจําตัวนักศึกษา
ติดตอเกี่ยวกับเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ลาออก และ ยายคณะ
ติดตอเกี่ยวกับลงทะเบียนเรียน
ติดตอเกี่ยวกับรักษาสถานภาพการเปนนักศึกษา
ติดตอเกี่ยวกับรับสมัครเปนนักศึกษาใหมสวนกลาง
ทางInternet และทางไปรษณีย

6. ติดตอเกี่ยวกับรับสมัครสวนภูมิภาค
7. สอบถามเรื่องแนะแนวการศึกษา (สวป.)
8. งานบริการ One Stop Service (KLB) (ยายคณะ, หนังสือรับรองการเปน นศ.,
ใบเช็คเกรด, Transcript (ไมสําเร็จการศึกษา), ตารางสอบไลรายบุคคล
สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ,
สําเนาใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ใชแทนบัตรประจําตัวนักศึกษา)
9. ติดตอขอรับ Transcript (สําเร็จการศึกษา)
10. - ติดตอขอรับใบรับรองสภา
- ติดตอขอใบปริญญาบัตร,ตรวจสอบวุฒิบัตรม.ร.
11. งานจัดหางานและทุนการศึกษา
12. งานตําราเรียน (สํานักพิมพ)
13. งานเทปคําบรรยาย (สํานักเทคโนฯ)
14. สอบถามผลสอบทางคอมพิ วเตอร
15. หมายเลขโทรศัพทกลางของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก)
16. สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Testing)
17. ติดตอเกี่ ยวกับขอมูลการเทียบโอนหนวยกิต
คณะนิติศาสตร
คณะบริหารธุรกิจ
คณะมนุษยศาสตร
คณะศึกษาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะรัฐศาสตร
คณะเศรษฐศาสตร
คณะสื่ อสารมวลชน
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
34

หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข

02-3108605
02-3108606
02-3108616
02-3108626
02-3108615,
02-3108623
02-3108000
ตอ 4831
หมายเลข 02-3108624
หมายเลข 02-3108614
หมายเลข 02-3108890

หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข
หมายเลข

02-3108603
02-3108629
02-3108604
02-3108126
02-3108757
02-3108755
02-3108703-6
02-3106000
02-3108000
02-3108790

หมายเลข 02-3108170,
02-3108174-5
หมายเลข 02-3108226-7
ตอ 1106
หมายเลข 02-3180054-5
02-3180888
ตอ 1049,1055
หมายเลข 02-3108315
หมายเลข 02-3192199,
02-3108410-1
หมายเลข 02-3108466-7
หมายเลข 02-3108534
หมายเลข 02-3108980
หมายเลข 02-3108933,
FAX 02-3108548
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สวนที่ 2 :
ขอมูลควรทราบ


คําแนะนํา การยืน่ สมัครเปนนักศึกษาใหม



คุณวุฒแิ ละคุณสมบัตขิ องผูส มัครเขาเปนนักศึกษา



ขอควรทราบเกีย่ วกับคุณวุฒทิ ใี่ ชสมัคร



การจําแนกคุณวุฒขิ องผูม สี ิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษา



หลักเกณฑการเทียบระดับความรูว ฒ
ุ กิ ารศึกษาตางประเทศ



หลักเกณฑ และแนวปฏิบตั ใิ นการใชสทิ ธิเทียบโอนหนวยกิต (ทุกคณะ)
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คําแนะนําการยืนสมั
่ คร
1. กรอกขอมูลเอกสารที่ใชประกอบการสมัครใหชัดเจน ถูกตอง
และครบถวน
2. ควรหลีกเลี่ยงวันสุดทายของการรับสมัคร เพือ่ ลดความแออัด
และกรณีที่มีปญหาดานเอกสารจะไดแกไขกอนหมดเขต
การรับสมัครฯ
3. โปรดแตงกายใหสุภาพเรียบรอยในวันสมัคร
(หามใสเสื้อยืดคอกลม สวมรองเทาแตะ และ หามนุงกางเกงขาสั้น)
ระเบี ยบการรั บ สมั ค รฯ เป นคู มื อในการลงทะเบี ยนเรี ยนของนั กศึ กษา
ในภาคการศึกษาตอไปจนกวาจะสําเร็จการศึกษา สามารถดาวนโหลดขอมูลไดที่
www.ru.ac.th สารสนเทศนักศึกษา แผนกําหนดการศึกษาชัน้ ปริญญาตรีสว นกลาง

คําเตือน
อยาใชวุฒิการศึกษาปลอม
อยาปลอมแปลงเอกสาร-หลักฐานซึ่งใชประกอบการสมัคร
การรับสมัครบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหงนัน้ มหาวิทยาลัยจะสงวุฒกิ ารศึกษา
ของผูส มัครทุกคนไปตรวจสอบยังสถาบันการศึกษาทีอ่ อก หนังสือสําคัญแสดงวุฒกิ ารศึกษาหรือเอกสาร
ฉบับนัน้
หากตรวจสอบในภายหลังพบวา มีการปลอมวุฒิการศึกษาหรือเอกสาร หลักฐานการสมัคร
มหาวิทยาลัยจะถอนสภาพการเปนนักศึกษาและจะถูกดําเนินคดีตามกฎหมาย
ถาจะกลับมาสมัครใหมดว ยวุฒกิ ารศึกษาทีถ่ กู ตอง จะไมมสี ทิ ธินาํ ผลการสอบนัน้ มาเทียบโอน
หนวยกิตแตอยางใด
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คุณวุฒิและคุณสมบัติของผูสมัครเปนนักศึกษา
ผูสมัครเขาเปนนักศึกษาตองมีคุณวุฒิและคุณสมบัติ
1. จบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาขึ้นไป หรือ
2. เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงและเงินเดือน ตั้งแตระดับปฏิบัติงานขึ้นไปและเปนผูสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หรือเทียบเทา หรือ
3. เป น หรื อ เคยเป น ข าราชการ พนั ก งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ลู ก จ า งของรั ฐ ซึ่ งได ปฎิ บั ติ ง านมาแล ว
รวมกันไมนอยกวา 5 ป และจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา หรือ
4. เป น หรื อ เคยเป น สมาชิ ก รั ฐ สภา สมาชิ ก สภากรุ ง เทพมหานคร สมาชิ กสภาจั ง หวั ด สมาชิ กสภา
องค การบริ ห ารส วนจั งหวั ด สมาชิ กสภาเขต สมาชิ กสภาเมื องพั ทยา สมาชิ กสภาเทศบาล สมาชิ กสภาตํ าบล
สมาชิ กสภาองค การบริ หารส วนตํ า บล หรื อกรรมการสุ ขาภิ บาล หรื อกํ า นั นผู ใหญ บ าน ทั้ งนี้ ต องจบ
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา หรือ
5. เปนผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นสมควรใหรับเขาศึกษาได
*กรณี ที่ มี คุ ณวุ ฒิ สู งกว า มั ธยมศึ กษาตอนปลายขึ้ นไปจะได รั บการเที ย บวิ ชาและรั บโอนหน วยกิ ต
โดยเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด
*สําหรับผู ที่ใชคุณวุฒิจากตางประเทศทุกระดับจะตองชําระคาธรรมเนียมการจัดสง
เอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึ กษาตนสั งกั ด จํา นวน 1,000 บาท ซึ่ งจะเรียกเก็บพร อมกั บ
การชําระคาลงทะเบียนเรียนของการสมัครเขาศึกษา และใหปฏิบัติ ดังนี้
ใหติดตอเทียบระดับความรูวุฒิตางประเทศและโรงเรียนนานาชาติ กอนการสมัครเรียน ดังนี้
1.ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทา
สถานที่ติดตอ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ 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. เรือ่ ง
หลักเกณฑการเทียบระดับความรูวุฒิการศึกษาตางประเทศ
2. สายอาชีวศึกษา
สถานที่ติดตอ : สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
319 ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสติ กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2281-5555 Fax. 0-2282-0855
3. ระดับอุดมศึกษา (อนุปริญญาหรือเทียบเทาขึ้นไป)
สถานที่ติดตอ : 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 (ที่ยังไมมีใบรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ)
สถานที่ติดตอ: สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
ถนนราชดําเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 โทร.02-282-1000
(หมายเหตุ : รวบรวมและจัดทําโดย หนวยตรวจสอบวุฒิบัตร ป 2564)
กรณี ที่ เป นนั กศึ ก ษาซึ่ งถู กลงโทษทางวิ นั ย ถู กสั่ งลบชื่ อออกจากทะเบี ย นนั ก ศึ ก ษา หาก
ประสงค จ ะมาสมั ครใหม ใ ห ป ฏิ บั ติ ตามข อ บั งคั บมหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง ว า ด ว ยวิ นั ยนั ก ศึ ก ษา
พ.ศ. 2522 ขอ 11 (ดูรายละเอียดทายเลม)
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ขอควรทราบเกี่ยวกับคุณวุฒิทใี่ ชสมัคร
หนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิตอ งเปนวุฒทิ ี่กระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานราชการรับรอง
วิทยฐานะ และตองระบุวันสําเร็จการศึกษาดวย ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
1. วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทาใหถายสําเนาหนังสือสําคัญคุณวุฒิ (ร.บ.1หรือปพ.1)
หรือ ประกาศนียบัตร จํานวน 2 ฉบับ (หากใชหนังสือรับรองการศึกษาจะตองระบุวนั สําเร็จการศึกษาดวย)
2. วุฒิ ปกศ.สูง หรือ ปวส. หรือ ปวท. หรืออนุปริญญาหรือเทียบเทา หรือปริญญาตรีขึ้นไปจาก
สถาบันการศึกษาอื่น ใหถายสําเนาวุฒิการศึกษา จํานวน 4 ฉบับ
3. วุฒอิ นุปริญญาหรือปริญญาตรีขนึ้ ไปจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง ใหถา ยสําเนาใบรับรองสภา
หรือ ปริญญาบัตร จํานวน 2 ฉบับ และ Transcript ที่สําเร็จการศึกษา อีก 2 ฉบับ เพื่อใชในการเทียบโอน
หนวยกิต หรือใช Transcript ทีส่ ําเร็จการศึกษาเปนหลักฐานการสมัครอยางเดียวก็ได โดยใหถา ยสําเนาเปน
จํานวน 4 ฉบับ
4. นักศึกษา 8 ปสมัครใหมหรือนักศึกษาที่หมดสถานภาพการเปนนักศึกษา (เพราะขาดการ
ลงทะเบียนเรียนเกินกวา 2 ภาคเรียนปกติ) และขอใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิตใหถา ยสําเนาวุฒกิ ารศึกษา
เดิมที่นํามาใชเปนเอกสารการสมัครในครั้งแรก จํานวน 2 ฉบับ และสําเนา Transcript (ไมจบ) อีก
2 ฉบับ เพื่อใชในการเทียบโอนหนวยกิต
5. กรณีใชวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทาและไมไดสมัครเขาศึกษาเปนราย
กระบวนวิชา (Pre-Degree) ตองมีหนังสือรับรองการเปนขาราชการตัง้ แตระดับปฏิบตั งิ านขึน้ ไปจากผูบ งั คับบัญชาระดับหัวหนากอง หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือเปน หรือเคยเปนขาราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจ,
หรือลูกจางของรัฐซึง่ ไดปฏิบัตงิ านมาแลวไมนอ ยกวา 5 ป หรือเปนหรือเคยเปนสมาชิกรัฐสภา, สมาชิกสภา
กทม. กํานัน ผูใหญบาน หรือกรรมการสุขาภิบาล จํานวนอยางละ 2 ฉบับ
6. กรณีชื่อ - นามสกุล คํานําหนานาม วันเดือนปเกิด ในวุฒิการศึกษาไมตรงกับบัตรประจําตัว
ประชาชน ใหแนบเอกสารการเปลีย่ นแปลงมาดวย เชน ใบเปลีย่ นชือ่ - สกุล ใบทะเบียนสมรส หรือใบหยา
และใหเย็บติดกับสําเนาวุฒิการศึกษาทุกฉบับ ถาไมแนบมาจะไมรับสมัครเพราะถือวาไมมี
หลักฐานที่แสดงวาเปนบุคคลเดียวกัน
7. กรณีเปนวุฒิการศึกษาตางประเทศใหปฏิบัติตาม ประกาศ ม.ร. เรื่องหลักเกณฑการ
เทียบระดับความรู วุฒิการศึกษาตางประเทศ และประกาศ ม.ร. เรื่อง การชําระเงินและการจัด
เก็บคาธรรมเนียมการจัดสงหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒจิ ากสถาบันการศึกษาตางประเทศไป
ตรวจสอบยังสถานศึกษาตนสังกัด

ถาเอกสารไมเปนไปตามที่ระบุไวขางตน หากตรวจพบในภายหลัง
จะดําเนินการถอนสถานภาพนักศึกษา และใหผลสอบที่ผานมาเปนโมฆะ
สําเนาเอกสารทุกชิ้น - ใหถายขนาด A 4 เทานั้น
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การจําแนกคุณวุฒิของผูมีสิทธิสมัครเขาเปนนักศึกษา
1. วุฒทิ เี่ ทียบเทาปริญญา (ใชสทิ ธิสมัครประเภทเทียบโอนหนวยกิตได)

(1) ปริญญาตางๆ ของมหาวิทยาลัยทุกแหงในประเทศไทย ปริญญาทุกสาขาวิชาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
หรือจากสถาบันการศึกษาทัง้ ของรัฐและเอกชนซึง่ ทางการรับรองหลักสูตรการศึกษาแลว
(2) ปริญญาทุกสาขาวิชาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยตางประเทศที่เชื่อถือได
(3) ประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตรจากวิทยาลัยพยาบาลกรมตํารวจ
(4) ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลศาสตรและผดุงครรภชั้นสูง 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
จากวิทยาลัยพยาบาลเกื้อการุณย (พ.ศ. 2526 เปนตนไป)
(7) ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลศาสตร พื้นความรูเดิม ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปจจุบัน) หลักสูตร 4 ป
จากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย กรมแพทยทหารเรือและวิทยาลัยพยาบาล
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) พื้นความรูเดิมประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (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) ประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
(11) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการทองเที่ยวและการโรงแรมจากมหาวิทยาลัย
นานาชาติแสตมฟอรด (ปจจุบันวิทยาลัยนานาชาติซิลเลอร - แสตมฟอรด)
(12) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (ตอเนื่อง 2 ป) จากวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(13) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยเซนตเทเรซาอินติ (พ.ศ. 2544 เปนตนไป)
(14) เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ. 9)
(15) ประกาศนียบัตร อภิธรรมบัณฑิต
(16) จากสถาบันการบินพลเรือน
1. หลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน
1.1 สาขาวิชาการจัดการการบิน (Aviation Management) (หลักสูตร พ.ศ. 2556 และ หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
ระเบี ย บการสมั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง พ.ศ. 2564
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(17)
(18)
(19)
(20)

(21)
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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)
(หลักสูตร พ.ศ. 2543)
2.4 สาขาวิชาการจัดการทาอากาศยาน (ตอเนือ่ ง) (Airport Management) (Continuing)
(หลักสูตร พ.ศ. 2543)
2.5 สาขาวิชาการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ (ตอเนือ่ ง) (Air Cargo Management)
(Continuing) (หลักสูตร พ.ศ. 2543)
2.6 สาขาวิชาการจัดการการบิน (Aviation Management) (หลักสูตร พ.ศ. 2555)
1) วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)
2) วิชาเอกการจัดการทาอากาศยาน (Airport Management)
3) วิชาเอกการจัดการการขนสงทางอากาศ (Air Cargo Management)
2.7 สาขาวิชาการจัดการการบิน (ตอเนื่อง) (Aviation Management) (Continuing)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
1) วิชาเอกการจัดการทาอากาศยาน (Airport Management)
2) วิชาเอกการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ (Air Cargo Management)
2.8 สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (Aviation Technology Management)
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561)
1) วิชาเอกการจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)
2) วิชาเอกการจัดการทาอากาศยาน (Airport Management)
3) วิชาเอกการจัดการการขนสงสินคาทางอากาศ (Air Cargo Management)
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสการบิน
3.1 สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสการบิน (Avionics Engineering) (หลักสูตร พ.ศ. 2554,
พ.ศ. 2558 และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2563)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสการบิน
4.1 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสการบิน (Aviation Electronics) (หลักสูตร พ.ศ. 2548)
4.2 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกสการบิน (ตอเนื่อง) (Aviation Electronics (Continuing))
(หลักสูตร พ.ศ. 2548)
วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต
สถาบันการเรียนรูเ พือ่ ปวงชน (Learning Institute for Everyone-Life)
วิทยาลัยเซาธอสี บางกอก (Southeast Bangkok College)
โรงเรียนนายเรือ (หลักสูตร พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563) ดังนี้
1. หลักสูตรโรงเรียนนายเรือ วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (5 ป) มีสาขาดังนี้
1.1 สาขาวิศวกรรมไฟฟา (Electrical Engineering)
1.2 สาขาวิศวกรรมเครือ่ งกลเรือ (Marine Engineering)
1.3 สาขาวิศวกรรมอุทกศาสตร (Hydrographic Engineering)
2. หลักสูตรโรงเรียนนายเรือ วิทยาศาสตรบัณฑิต (5 ป) มีสาขาดังนี้
2.1 สาขาบริหารศาสตร (Management Science)
วิทยาลัยพยาบาลทหารเรือ ศูนยวิทยาการ กรมแพทยทหารเรือ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยมหิดล สาขาพยาบาลศาสตร (4 ป)

ระเบี ย บการสมั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง พ.ศ. 2564

2. วุฒทิ เี่ ทียบเทาอนุปริญญา (ใชสทิ ธิสมัครประเภทเทียบโอนหนวยกิตได)

(1) อนุปริญญาทุกสาขาวิชาในวิทยาลัย มหาวิทยาลัย หรือจากสถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน
ซึ่งทางการรับรองหลักสูตรการศึกษาแลว
(2) อนุปริญญาทุกสาขาวิชาจากวิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัยตางประเทศที่เชื่อถือได
(3) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) แผนกตางๆ
(4) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
(5) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.)
(6) ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. ชั้นสูง)
(7) ประกาศนียบัตรประโยคครูมธั ยม (วิชาชุด) หรือพิเศษมัธยม (พ.ม.) (พืน้ ความรู ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3)
(8) ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นสูงปที่ 2
(9) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยม การชาง (ป.ม.ช.)
(10) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมอาชีวศึกษา
(11) ประกาศนียบัตรประโยคครูมัธยมการเรือน
(12) ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาการปาไม (กรณีใชวุฒิ ม.6 สมัครเรียนหลักสูตร 2 ป)
(13) ประกาศนียบัตรวิชาการชลประทาน
(14) ประกาศนียบัตรหลักสูตรวิชาครูพยาบาล
(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) ประกาศนียบัตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย พืน้ ความรูเ ดิม 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
วิ ท ยาลั ย พยาบาลโรงพยาบาลกลาง (พ.ศ. 2517-2520) และวิ ทยาลั ย พยาบาลเกื้ อการุ ณย
(พ.ศ. 2521-2526)
(20) ประกาศนี ย บั ต รวิ ชาการพยาบาลผดุ งครรภ และอนามั ย พื้ น ความรู ม.ศ.3 หลั กสู ต ร 3 1/2 ป
จากโรงเรียนเสนารักษกรมแพทยทหารบก
(21) ประกาศนียบัตรหลักสูตรพยาบาลผดุงครรภและอนามัย พืน้ ความรู ม.ศ.5 หรือ ม.6 (ปจจุบัน) หลักสูตร
31/2 ป จากโรงเรียนพยาบาลผดุงครรภและอนามัย กรมแพทยทหารเรือ
(22) ประกาศนียบัตรชางตรี กรมโยธาธิการ (พ.ศ. 2492-2520)
(23) ประกาศนียบัตรชางตรี กรมที่ดิน
(24) ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าการหนั ง สื อ พิ ม พ จากมหาวิ ทยาลั ยธรรมศาสตร (เฉพาะผู มี พื้ น ความรู
มัธยมศึกษาตอนปลาย)
(25) ประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย จากโรงเรียนสัตวแพทย กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(26) ประกาศนียบัตรเจาพนักงานสาธารณสุข (พนักงานอนามัย) จากวิทยาลัยการสาธารณสุข
(27) ประกาศนียบัตรชั้นสูงวิชาพยาบาลและอนามัย (ม.ศ.5 + 3 ป จากวิทยาลัยพยาบาลสภากาชาดไทย)
ระเบี ย บการสมั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง พ.ศ. 2564
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(28) ประกาศนียบัตรวิชาการพยาบาลจิตเวชและผดุงครรภ จากวิทยาลัยพยาบาลศรีธญ
ั ญา
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. หลักสูตรพนักงานวิทยาศาสตรการแพทย (รังสีเทคนิค) คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
4. หลักสูตรเจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธิบดี
5. หลักสูตรเจาหนาที่วิทยาศาสตรการแพทย คณะเทคนิคการแพทย
6. หลักสูตรพยาบาลและผดุงครรภระดับตน คณะแพทยศาสตร
7. หลักสูตรชางอุปกรณการแพทย สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(29) จากสถาบันการบินพลเรือน
1. หลักสูตรนายชางภาคพื้นดิน สาขาวิชาชางเครื่องบิน วิชาเอกเครื่องยนตแกสเทอรไบน
1.1 หลักสูตรวิชาบํารุงรักษาอากาศยานประเภท 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. หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน
2.1 หลักสูตรอนุปริญญา สาขาวิชาเทคโนโลยีอากาศยาน (Diploma in Aircraft Technology)
(หลักสูตร พ.ศ. 2555)
1) วิชาเอกอิเล็กทรอนิกสการบิน (Avionics)
2) วิชาเอกเครื่องวัดประกอบการบิน (Aircraft Instruments)
2.2 หลักสูตรวิชาบํารุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน (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
3. หลักสูตรโรงเรียนจาอากาศ พ.ศ. 2548 เหลาทหารสารวัตร เหลาทหารอากาศโยธิน
4. หลักสูตรโรงเรียนจาอากาศ พ.ศ. 2550
(31) จากกรมแพทยทหารเรือ
หลักสูตรประกาศนียบัตรพยาบาลศาสตร ระดับตน
(32) ประกาศนียบัตรวิชาการโรงแรมและการทองเที่ยวชั้ นสูงของสถาบันฝกอบรมวิชาการโรงแรมและ
การทองเที่ยว (สวท.)
(33) ประกาศนียบัตรโรงเรียนชางทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ยกเวน
ประกาศนียบัตรผูชวยทันตแพทยชั้นสูง (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) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเวชกิจฉุกเฉิน โรงเรียนพยาบาล กองการศึกษากรมแพทยทหารเรือ
(38) จากโรงเรียนชุมพลทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ
หลักสูตรนักเรียนจา (พ.ศ.2556) จํานวน 4 พรรค ดังนี้
1. พรรคนาวิน ไดแก เหลาการปน เหลาทหารอาวุธใตน้ํา เหลาทหารสามัญ เหลาทหารสัญญาณ
เหลาทหารอุทกศาสตร เหลาทหารขนสง เหลาทหารสรรพวุธ เหลาทหารอุตุนิยมวิทยา ฯล
42

ระเบี ย บการสมั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง พ.ศ. 2564

วุฒทิ เี่ ทียบเทาอนุปริญญา (ตอ)

2. พรรคกลิน ไดแก เหลาทหารเครือ่ งกล เหลาทหารไฟฟา
3. พรรคนาวิกโยธิน ไดแก เหลาทหารราบ เหลาทหารปนใหญ เหลาทหารชาง เหลาทหารสื่อสาร
4. พรรคพิเศษ ไดแก เหลาทหารแพทย เหลาทหารพลาธิการ เหลาทหารชางยุทธโยธา เหลาทหาร
วิทยาศาสตร ฯลฯ
หลักสูตรนักเรียนจา (พ.ศ. 2559)
1. ประเภทวิชาเดินเรือ
1.1 สาขาทหารสามัญและทหารการปน
2. ประเภทวิชารักษาความปลอดภัยและความมั่นคงทางทะเล
2.1 สาขาทหารการปนตอสูอ ากาศยานและรักษาฝง
2.2 สาขาทหารสารวัตร
3. ประเภทวิชาชางเทคนิค
3.1 สาขาทหารสรรพาวุธ
3.2 สาขาทหารเครื่องกลเรือ
3.3 สาขาทหารเครื่องกลชางเครื่องบินเครือ่ งยนตอากาศยาน
3.4 สาขาทหารเครื่องกลชางเครื่องบินเอวิโอนิกส
3.5 สาขาทหารเครื่องกลชางเครื่องบินลําตัวและนิวดรอลิกส
4. ประเภทวิชาบริหารการเงินและการบัญชี
4.1 สาขาทหารการเงิน
ยกเวน ประเภทพลาธิการ สาขาพลาธิการ (เรียน 1 ป) และประเภทขนสง สาขาขนสง (เรียน 1 ป)
(39) โรงเรียนการขนสง กรมการขนสงทหารเรือ
หลักสูตรนักเรียนจา พรรคนาวิน เหลาทหารขนสง
(40) โรงเรียนปาไม กรมปาไม กระทรวงเกษตรและสหกรณ
(41) โรงเรียนพลาธิการ กรมพลาธิการทหารเรือ หลักสูตรนักเรียนจา พรรคพิเศษ เหลาทหารพลาธิการ
(42) โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน หลักสูตรนักเรียนจาทหารเรือ พรรคนาวิกโยธิน
(43) โรงเรียนสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ หลักสูตรนักเรียนจาทหารเรือ พรรคนาวิน เหลาทหาร
สัญญาณวิทยุ เรดาร โซนาร และเหลาทหารสัญญาณทัศนสัญญาณ
(44) โรงเรียนอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร หลักสูตรนักเรียนจาทหารเรือ พรรคพิเศษ เหลาทหาร
ชางยุทธโยธาไฟฟา และอิเล็กทรอนิกส
(45) โรงเรียนชางกรมอูทหารเรือ หลักสูตรนักเรียนชางกรมอูท หารเรือ
(46) โรงเรียนวิศวกรรมรถไฟ สาขาวิชาชางเครื่องกล สาขาวิชาชางโยธา สาขาวิชาการจัดการเดินรถ
สาขาวิชาชางเทคนิคไฟฟารถจักรและลอเลือ่ น และสาขาวิชาชางอาณัติสญ
ั ญาณและโทรคมนาคม
(47) โรงเรียนแผนที่ หลักสูตรนักเรียนนายสิบแผนที่
(48) โรงเรียนสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิทยาการ สํานักนโยบายและแผน กรมการสื่อสาร
และเทคโนโลยีสารสนเทศทหารเรือ หลักสูตรนักเรียนจา พรรคนาวิน เหลาทหารสัญญาณ พ.ศ.
2560 ประเภทวิชาการสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาทหารสือ่ สารและเทคโนโลยีสารสนเทศ
(49) โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนยการฝกหนวยบัญชาการนาวิกโยธิน หลักสูตรนักเรียนจา
พรรคนาวิกโยธิน พ.ศ. 2560
(50) โรงเรียนอิเล็กทรอนิกส กองวิทยาการ กรมอิเล็กทรอนิกสทหารเรือ ดังนี้
1. หลักสูตรนักเรียนจา พรรคพิเศษ เหลาทหารชางยุทธโยธา (อิเล็กทรอนิกส) พ.ศ. 2560
ประเภทวิชาชางเทคนิค (วิชาอุตสาหกรรม) สาขาอิเล็กทรอนิกส
2. หลักสูตรนักเรียนจา พรรคพิเศษ เหลาทหารชางยุทธโยธา (ไฟฟา) พ.ศ. 2560
ประเภทวิชาชางเทคนิค (วิชาอุตสาหกรรม) สาขาไฟฟา
(51) โรงเรียนนาวิกเวชกิจ ศูนยวทิ ยาการ กรมแพทยทหารเรือ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
สาขาปฏิบตั ิการฉุกเฉินการแพทย พ.ศ. 2563
ระเบี ย บการสมั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง พ.ศ. 2564

43

3. วุฒหิ ลักสูตรการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเทียบเทามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือประโยคมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.ศ.5) หรือประโยคเตรียมอุดมศึกษา (ม.8) และสูงกวา แตต่ํากวา
อนุปริญญา
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูงทุกแผนก
ประกาศนียบัตร ประโยคการเรือนชั้นสูง
ประกาศนียบัตรโรงเรียนวิศวกรรมรถไฟหลักสูตร 3 ป ทุกแผนก
ประกาศนียบัตรโรงเรียนเตรียมทหาร หลักสูตร 2 ป
ประกาศนียบัตรจาอากาศ (ชางเครื่องชั้นหนึ่ง) หลักสูตร 3 ป (พ.ศ. 2496-2507)
ประกาศนียบัตร เตรียมปที่ 2 แผนกตางๆ ดังนี้
- เตรียมปริญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
- เตรียมปริญญาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและการเมืองว
- เตรียมปที่ 2 จากโรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร
- เตรียมปที่ 2 จากโรงเรียนเตรียมนายเรือ
- เตรียมปที่ 2 จากโรงเรียนเตรียมนายรอย
(7) ประกาศนียบัตรประโยคศิลปศึกษาชั้นกลาง หรือ ชั้นปที่ 3 จากโรงเรียนชางศิลป กรมศิลปากร
(8) ประกาศนียบัตรนาฏศิลปชั้นกลางปที่ 3
(9) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา (ม.8 วิสามัญ) แผนกตางๆ ดังนี้
- แผนกพณิชยการ
- แผนกการเรือน
- แผนกชางกล
- แผนกภาษา
- แผนกชางสตรี
(10) ประกาศนียบัตรโรงเรียนชางฝมือทหาร หลักสูตร 3 ป
(11) ประกาศนียบัตรวิชาพยาบาลหลักสูตร 3,4 ป (และมีพนื้ ความรู ม.6 (เดิม) หรือ ม.ศ.3) จาก ร.ร.พยาบาล
กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(12) วุฒิเดิม ม.6 (เดิม) + ประกาศนียบัตรวิชาการหนังสือพิมพ (3 ป) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(13) ประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ (ปวช.) ทุกแผนก
(14) ประกาศนียบัตรโรงเรียนชางการไฟฟาสวนภูมิภาค (หลักสูตร 3 ป)
(15) ประกาศนียบัตรวิชาสื่อสารประเภทอีเลคโทรนิคส (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) ประกาศนียบัตรนักเรียนจาพรรคพิเศษเหลาทหารแพทยของโรงเรียนจาพยาบาล พืน้ ความรู ม.6 (เดิม)
หรือ ม.ศ.3 หลักสูตร 3 ป
(30) ประกาศนียบัตรของโรงเรียนจาอากาศเหลาสื่อสาร 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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(33) เปรี ยญธรรม 5 ประโยค (ป.ธ.5) และประสบการณ ในการสอนวิชาปริ ยัติธรรม แผนกธรรมหรือ
แผนกบาลี หรือในโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาไมนอยกวา 1 ป โดยมีเวลาสอน
ไม น อ ยกว า 300 ชั่ วโมงโดยให กรมการศาสนาเป น ผู รั บ รองประสบการณ แ ละกรมวิ ช าการ
เปนผู ออกใบเที ยบความรู ให
(34) เปรียญธรรม 6 ประโยค (ป.ธ.6)
(35) ประกาศนียบัตร มัชฌิมอภิธรรมมิกะเอก
(36) หลั กสู ต รประกาศนี ย บั ติ วิ ช าชี พโรงเรี ย นจ าอากาศ 2539 ยกเว น หลั กสู ต รประกาศนี ยบั ต ร
พยาบาลศาสตรระดับตน (หลักสูตรใหม) พ.ศ. 2537 เทียบความรูเทากับอนุปริญญา และหลักสูตร
ป 2545
(37) หลักสูตรจากสถาบันการบินพลเรือน
1. หลักสูตรวิชาชางเครื่ องวัดประกอบการบิน
2. หลักสูตรวิชาชางบํารุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน
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) ประกาศนียบัตรเจาพนักงานเภสัชกรรม จากวิทยาลัยการสาธารณสุขภาคใต
(40) หลักสูตรโรงเรียนจาอากาศ พ.ศ. 2545 ของกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ หลักสูตร 1 ป
(41) หลักสูตรนักเรียนจาทหารเรือ (รับผูจบ ม.ปลาย เขาศึกษาหลักสูตร 2 ป)
(42) หลักสูตรการดุริยางคตอนปลาย พ.ศ. 2537 จาก ร.ร.ดุริยางค กองดุริยางคทหารเรือ
(43) หลักสูตรการดุริยางคตอนปลาย ชั้นปที่ 6 จาก ร.ร.ดุริยางค กองดุริยางคทหารเรือ
(44) โรงเรียนดุริยางค กองดุริยางคทหารเรือ ฐานทัพเรือกรุงเทพ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พ.ศ. 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาการดุริยางค
(45) วิทยาลัยดุริยางคศิลป มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรเตรียมอุดมดนตรี
(46) โรงเรียนชางกรมอูทหารเรือ
- หลักสูตรนักเรียนชางกรมอูทหารเรือ พ.ศ. 2536
- หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมเรือ มีสาขาดังนี้
1. สาขาวิชาชางตอเรือ
2. สาขาวิชาชางการอูเรือ
3. สาขาวิชาชางเครื่องกลโรงงานเรือ
4. สาขาวิชาชางไฟฟาเรือ
(47) โรงเรียนสมาคมไทย - ญีป่ นุ จากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน)
(48) โรงเรียนไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส กรมยุทธศึกษาทหารเรือ หลักสูตรนักเรียนจา
(49) โรงเรียนจาอากาศ พ.ศ. 2548
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
- สาขาวิชาไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส
- สาขาวิชาอากาศยาน
(50) ศูนยการเรียนเอฟเน็ด (FNED)
(51) โรงเรียนกวงฟูวิทยาคม
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วุฒจิ ากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย
(52) ประกาศเทียบวุฒิการศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยได รั บ
ประกาศนียบัตร Mississippi High School Equivalency Diploma ดําเนินการในนามของ Missisippi Community College Board, Missisippi State Board of Education และใบแสดงผลการสอบผาน Official GED Transcript
(53) ประกาศเทียบวุฒกิ ารศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดรับ
ประกาศนียบัตร Maine High School Equivalency Diploma ดําเนินการในนามของ Maine Department of Education และใบแสดงผลการสอบผาน (Official Transcript of GED Test)
(54) ประกาศเทียบวุฒกิ ารศึกษา General Educational Development (GED) ของ USA โดยไดรับ
ประกาศนียบัตร High School Equivalency Credential ดําเนินการในนามของ 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. โรงเรียนนานาชาติเซนตจอหน
(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
(Khao
11. โรงเรียนนานาชาติไทย-จีน
((KhaoYai))
Yai))(โรงเรี
(โรงเรียยนนานาชาติ
นนานาชาติจจักักรวาล
รวาลเดิม)
(Thai-Chainese International School) 12. โรงเรียนนานาชาติดัลลิช
13. โรงเรียนนานาชาตินครพายัพ
(Dulwich International School)
(Nakorn payap International School)
14. โรงเรียนนานาชาตินีวาอเมริกัน
15. โรงเรียนนานาชาติสาทรใหม
(Niva International School)
(โรงเรี
ย¹นนานาชาติ
ีวÒ
า เดิม)
(New Sathorn International School)
(âÃ
§àÃÕ
Â
¹ Ò¹ Òª ÒµÔ
¹นÕ
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17. โรงเรียนนานาชาติเซนตจอหน 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)
(โรงเรียนนานาชาติคซิ อินเตอรเนชัน่ แนล เดิม) 22. โรงเรียนนานาชาติลานนา
23. โรงเรียนนานาชาติอเมริกนั แปซิฟก
(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. โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ
(Lycee Francais International de Bangkok)
(Bangkok Christian International School) 30. โรงเรียนนานาชาติทรีนติ ี้
(โรงเรียนนานาชาติกรุงเทพ เดิม)
(Trinity International School)
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วุฒจิ ากโรงเรียนนานาชาติในประเทศไทย (ตอ)
31. โรงเรียนคริสเตียนเยอรมันเชียงใหม
32.
(Christian German Chiengmai School)
33. โรงเรียนนานาชาติบริติช ภูเก็ต
(British International school, Phuket)
35. โรงเรียนนานาชาตินิสท
34.
(NIST International School)
(โรงเรียนนานาชาติใหมแหงประเทศไทย เดิม)
37. โรงเรียนนานาชาติแพน-เอเซีย
36.
(Pan-Asia International School)
39. โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูวส กรุงเทพฯ 38.
(Bangkok Advent School)
40.
(St. Andrews International School Bangkok)
41. โรงเรียนอินเตอรเนชัน่ แนลเกวลี (หทัยราษฎร) 42.
(Kevalee International School)
43. โรงเรียนนานาชาติโจซูอิกัน กรุงเทพฯ
44.
(Josuikan Bangkok International School)
45. โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนตีส กรุงเทพ
46.
(Bangkok Adventist International School)
47. โรงเรียนนานาชาติพระคุณกรุงเทพ
48.
(Bangkok Grace International School)
49. โรงเรียนนานาชาติเกาหลี กรุงเทพ
50.
(Korean International School of Bangkok)
51. โรงเรียนนานาชาติแคลิฟอรเนีย เพรพ
52.
(Califonia Prep. International School)
53. โรงเรียนนานาชาติแองโกลสิงคโปร
54.
(Anglo Singapore International School)
55. โรงเรียนอารบสิ รัศมีนานาชาติ
56.
(RBIS Rasami Britirh International School)
57. โรงเรียนนานาชาติบางกอกฟรีแพราธอรี
58.
แอนด เซ็กเคินเดอรี
(Bangkok International preparatory
60.
and secondary)
59. โรงเรียนนานาชาติชารเตอร
62.
(Chater International School)
61. โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูวส
64.
(St.Andrews International School Bangna)
63. โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท-พระราม 9 66.
(The Regent’s International School Rama 9)
65. โรงเรียนนานาชาติสวนระยอง
68.
(Garden International School)
67. โรงเรียนนานาชาติ U W C
70.
(U W C International School)
69. โรงเรียนนานาชาติแอสคอต
(Ascot International School)

โรงเรียนนานาชาติรีเจนท พัทยา
(Regents International School Pattaya)
(โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท เดิม)
(โรงเรียนนานาชาติรวมบัณฑิต เดิม
โรงเรียนนานาชาติเปรม ติณสูลานนท
อินเตอรแนชชั่นแนล สคูล
(Prem Tinsulanonda International School)
โรงเรียนนานาชาติโมเดิรน กรุงเทพฯ
(Modern International School, Bangkok)
โรงเรียนบางกอกแอ็ดเวนต
โรงเรียนนานาชาติบริติชโคลัมเบีย
(British Columbia International School)
โรงเรียนนานาชาติเวลส-ออนนุช
(Wells International School On Nut Campus)
โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟนส
(St. Stephen’s International School)
โรงเรียนนานาชาติแอ็ดเวนตีสมิชชั่น
(Adventist International Mission School)
โรงเรียนนานาชาติ กีรพัฒน
(Keerapat International School)
โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท-กรุงเทพ
(The Regent’s School Bangkok)
โรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย
(Chiang Rai International Christian School)
โรงเรียนนานาชาติฮารโรว
(Harrow International School, Bangkok)
โรงเรียนนานาชาติโชรสเบอรี กรุงเทพฯ
(Shrewsbury International School, Bangkok)
โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร-กรุงเทพ
(Singapore International School of Bangkok)
โรงเรียนนานาชาติบรอมสโกรฟ
(Bromsgrove International School)
โรงเรียนนานาชาติเบิรคลีย
(Berkeley International School)
โรงเรียนนานาชาติเซนตแอนดรูวสกรีนวัลเลย
(St.Andrews International School Green Valley)
โรงเรียนนานาชาติเชียงราย
(Chiangrai International School)
โรงเรียนนานาชาติเฮดสตารท
(Headstart International School)
โรงเรียนสาธิตนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดล
(Mahidol University International
Demonstration School)
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71. โรงเรียนวารีเชียงใหมอินเตอรเนชั่นแนล
(Varee Chiangmai International School)
หมายเหตุ: ประกาศนียบัตรซึ่งเทียบเทาประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายที่ตองมีพื้นความรูเดิม ม.6
หรื อ ม.ศ.3 นอกจากคุณวุฒิ โรงเรียนนานาชาติที่ กล าวมาแลว ตองมีใบรับรองการเปดหลักสูตรการสอน
และใบเทียบระดับความรูของสถานศึกษานั้นๆ มาแสดงในวันสมัครเรียนดวย

4. วุ ฒิ ก ารศึ กษาภาคบั ง คั บ ตามหลั ก สู ต รการศึ ก ษาขั้ นพื้ นฐานหรื อ เที ย บเท า
มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ประโยคมัธยมอาชีวศึกษาตอนปลาย (ประโยคอาชีวศึกษาชั้นกลาง หลักสูตร 3 ป)
ประโยคประถมอาชีพชางเขียน
ประโยคครูจักสานเอก
ประโยคประถมพณิชยการ
นักธรรมเอก แผนกธรรมสนามหลวง
ประโยคมัธยมตนอาชีพ แผนกชางตัดเสื้อ
นาฏศิลปชั้นตน
ประโยคการเรือนชั้นตน
ประโยคครู พลศึ กษา ตรี โท หรื อเอกตั วประโยคสําหรั บรุ นที่ กําหนดพื้ นความรู เดิ มสอบไลได ชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 2 (ม.5 เดิม)
(10) ประโยคครูพลศึกษาเอกตัวประโยคสําหรับรุนที่กําหนดพื้นความรูเดิมสอบไลไดชั้นประถมศึกษา
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 ชั้นปที่ 3
(17) ประโยคมัธยมวิสามัญศึกษาตอนปลาย (พ.ศ. 2447 - 2506)
กรณีคณ
ุ วุฒิตามขอ 4 มีความประสงคจะสมัครเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีจะตองมีคุณสมบัติเพิม่ เติมตาม
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. ในกรณีที่ชาวตางประเทศตองการศึกษาตอในคณะตางๆ ของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
จะตองทําการทดสอบภาษาไทยกอนการสมัคร โดยเขียนคํารองขอทดสอบการใชภาษาไทยทีอ่ าคาร
สวป. ชัน้ 3 และไปเขาสอบทีค่ ณะมนุษยศาสตร ตามเวลาทีค่ ณะกําหนด ในภาคนัน้ ๆ มิฉะนัน้ จะ
ไมมสี ทิ ธิส์ มัครเปนนักศึกษาใหม
กรณีใชวุฒิตางประเทศ และโรงเรียนนานาชาติที่ยังไมมีใบรับรองหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการให
ดําเนินการเทียบความรูวุฒิตางประเทศใหเรียบรอยกอนการสมัครเรียน (ดูรายละเอียดสถานที่ติดตอหนา 37)
สําหรับวุฒิตางประเทศ มีหลักเกณฑการเทียบระดับความรูวุฒิตางประเทศ ดังนี้
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หลั ก เกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ติ ใ นการใช สิ ท ธิ เ ที ย บโอนหน ว ยกิ ต (ทุ ก คณะ)
1. ผูสมัครที่มีสิทธิเทียบโอนหนวยกิต มีดังนี้

1.1 เปนผูส ําเร็จการศึกษาทีม่ ีวฒ
ุ ิการศึกษาสูงกวามัธยมศึกษาตอนปลายขึ้นไป ไดแก ป.กศ.สูง, ปวส.
ปวท.หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรี
1.2 เปนผูท เี่ คยศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแกผูที จบอนุ
่ ปริญญา หรือปริญญาตรีหรือหมดสถานภาพ
การเปนนักศึกษา เนื่องจากศึกษาครบ 8 ป หรือขาดการลงทะเบียนเรียนเกินกวา 2 ภาคการ
ศึกษาปกติโดยไมไดชําระคารักษาสถานภาพนั กศึกษา หรือลาออกแลว หรื อเคยศึกษาเปน
รายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree)
1.3 มีวฒ
ุ กิ ารศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา และเคยศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับ
อุดมศึกษามากอน และมีความประสงคจะยายโอนมาศึกษาตอทีม่ หาวิทยาลัยรามคําแหง

2. วิธีการเทียบโอนหนวยกิต

2.1 ผูท ใี่ ชสทิ ธิเทียบโอนหนวยกิตตามขอ 1.1 ตองชําระเงินคาเทียบโอนหนวยกิตละๆ 100 บาท กระบวน
วิชาที่เทียบโอนหนวยกิตไดจะไดเกรด C+
2.2 ผูท ใี่ ชสทิ ธิเทียบโอนหนวยกิตตามขอ 1.2 ตองชําระเงินคาเทียบโอนหนวยกิตละๆ 50 บาท กระบวน
วิชาที่เทียบโอนหนวยกิตไดจะไดเกรดตามทีไ่ ดไวเดิม
2.3 ผู ที่ เที ยบโอนหนวยกิ ตโดยใชผลการเรียนของมหาวิทยาลั ยรามคําแหงและของต างสถาบัน
รวมกั น ใหเทียบโอนกระบวนวิชาของสถาบันอืน่ กอน แลวจึงนําวิชาทีส่ อบผานจากมหาวิทยาลัย
รามคําแหงไปเทียบเพิมเพื
่ อ่ ไมใหเทียบวิชาซ้าํ ซอนกัน การชําระคาเทียบโอนหนวยกิตและผลการเรียน
ที่เทียบโอนไดใหเปนไปตามขอ 2.1 และ 2.2
2.4 ผูใ ชสทิ ธิยา ยโอนตามขอ.1.3 ตองมี Transcript แสดงผลการเรียนของสถาบันอุดมศึกษาอืน่ มาแสดง
ดวย หากยังมีสถานภาพเปนนักศึกษาอยูจ ะตองลาออกจากสถาบันเดิมกอนการสมัครเปนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
2.5 ผูส มัครเขาเปนนักศึกษาใหมทใี่ ชสทิ ธิเทียบโอนหนวยกิต ตัง้ แต 2 รหัสขึน้ ไปมีหนวยกิตสะสมครบ
หลักสูตรแลวตองการแจงขอสําเร็จการศึกษาและเทียบโอนหนวยกิตทั้งหมดในวันที่สมัคร จะตองลง
ทะเบียนเรียนเพิ่มเติมและสอบไลไดอักษรระดับคะแนนตั้งแต D ขึ้นไป อยางนอย 9 หนวยกิต โดยตอง
ไดรับความเห็นชอบจากคณบดีตามขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560
ทัง้ นี้ ผูท ปี่ ระสงคจะใชสิทธิเทียบโอน จะตองดําเนินการดังนี้
1. ทําเครือ่ งหมาย x หรือ / แสดงความประสงคขอใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิตในใบสมัครและใบขึน้
ทะเบียนเปนนักศึกษา (ม.ร.2)
2. แจ งเจาหน าที่ ที่ ตรวจสอบคุ ณวุ ฒิและเอกสารการสมั ครวา มี ความประสงค ขอเที ยบโอน
หนวยกิต เพือ่ ทีจ่ ะไดประทับตราในเอกสารตางๆ ไดถูกตอง
3. พบเจาหนาที่เทียบโอนหนวยกิต ในขั้นตอนของการเทียบโอนหนวยกิต เพื่อที่เจาหนาทีจ่ ะได
ตรวจสอบคุณวุฒแิ ละแนะนํากระบวนวิชาลงทะเบียนเรียนไดอยางถูกตอง รวมทัง้ การกรอกเอกสาร
การชําระเงินคาเทียบโอนหนวยกิต (ม.ร.23) สําหรับใชประกอบเปนหลักฐานการชําระเงิน
คาเทียบโอนหนวยกิตในขัน้ ตอนการลงทะเบียนเรียน
4. ชําระเงินคาเทียบโอนหนวยกิตโดยยืน่ ม.ร.23 พรอมกับเอกสารการลงทะเบียนเรียน ทัง้ นีอ้ าจจะ
ชําระคาเทียบโอนหนวยกิตทั้งหมด หรือชําระไว 100.- บาท ก็ได กรณีที่ชําระไว 100.- บาท
จะตองไปดําเนินการชําระคาเทียบโอนสวนที่เหลือภายใน 1 ปการศึกษาหากชําระลาชา
มหาวิทยาลัยจะคิดคาธรรมเนียมการชําระลาชาเปนรายภาคปกติภาคละ 300.- บาท
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สวนที่ 3:
แผนกําหนดการศึกษา โครงสรางหลักสูตร
และการเทียบโอนหนวยกิต สวนกลาง


คณะนิติศาสตร



คณะบริหารธุรกิจ



คณะมนุษยศาสตร



คณะศึกษาศาสตร



คณะวิทยาศาสตร



คณะรัฐศาสตร



คณะเศรษฐศาสตร



คณะสือ่ สารมวลชน



คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
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