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ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2560 

 
 โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๔  มาตรา ๑๕  มาตรา ๑๘ (๑) และ (๒)  มาตรา ๕๐  
และมาตรา ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง  พ.ศ. ๒๕๔๑  สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 
        ข้อ ๑  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2560” 
 ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้กับนักศึกษาที่เข้าศึกษาต้ังแต่ภาค ๑  ปีการศึกษา  2560  เป็นต้นไป      
 ข้อ ๓  ให้ยกเลิก 
 ๓.๑  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 ๓.๒  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๒       
 3.๓  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 ๓.๔  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔)  
พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 3.5  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ว่าด้วยปีการศึกษา  ภาคการศึกษา   
และวันสําเร็จการศึกษา พ.ศ. 2540  
 บรรดาข้อบังคับ  หรือระเบียบ  หรือประกาศอ่ืนใดในส่วนที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับน้ี 
หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับข้อบังคับน้ีให้ใช้ข้อบังคับน้ีแทน 
 ข้อ ๔  ในข้อบังคับน้ี  
                     “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                     “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความว่า  สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                     “อธิการบดี”  หมายความว่า  อธิการบดี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
                    “นักศึกษา”  หมายความว่า  นักศึกษาที่ศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ข้อ ๕  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษา  คุณวุฒิและคุณสมบัติ 
    ๕.๑ เป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
หรือเทียบเท่า หรือ 
 ๕.๒ เป็นข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งและเงินเดือน  ต้ังแต่ระดับปฏิบัติงานข้ึนไป  และเป็น
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (มัธยมศึกษาตอนต้น)  หรือเทียบเท่า  หรือ 
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             ๕.๓  เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติงาน
มาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า ๕  ปี  และเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษาตอนต้น)  หรือเทียบเท่า  หรือ 
         ๕.๔  เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  สมาชิกสภาจังหวัด    
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด  สมาชิกสภาเขต  สมาชิกสภาเมืองพัทยา  สมาชิกสภาเทศบาล 
สมาชิกสภาตําบล  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือกรรมการสุขาภิบาล  หรือกํานัน  ผู้ใหญ่บ้าน 
และเป็นผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (มัธยมศึกษาตอนต้น)  หรือเทียบเท่า  หรือ 
         ๕.๕  เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้                          
  ข้อ ๖  คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
             ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปน้ี 
 ๖.๑  ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง  โรคที่สังคมรังเกียจ  หรือโรคสําคัญที่จะเป็นอุปสรรค
ต่อการศึกษา 
 ๖.๒  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 ๖.๓  ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ  เน่ืองจากกระทําความผิด  หรือมีความประพฤติ
เสื่อมเสีย 
 ๖.๔  มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด                               
   ข้อ ๗  การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 
                      ๗.๑  ผู้มีสิทธิเข้าศึกษามีคุณวุฒิและคุณสมบัติตามข้อ ๕ และข้อ ๖ ให้สมัครเข้าเป็น
นักศึกษาได้ไม่เกินสองรหัสในขณะที่ยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ โดยมีเง่ือนไขในการสมัครต้อง
สมัครต่างคณะกัน และต้องเป็นการสมัครระหว่างหลักสูตรพิเศษที่บังคับเวลาเรียนกับหลักสูตรปกติ        
ที่ไม่บังคับเวลาเรียนเท่าน้ัน  
 ๗.๒  มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาปีละครั้งหรือหลายครั้ง หรือตลอดทั้งปีก็ได้ 
ทั้งน้ี ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
          ๗.๓  ให้ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาซื้อใบสมัครและระเบียบการได้ตามวัน  เวลา  สถานที่
และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๗.๔  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา  ต้องส่งเอกสารและหลักฐานดังต่อไปน้ี ให้แก่สํานักบริการ
ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  ตามวันและเวลาที่กําหนดไว้  หากมิได้สมัครตามที่ได้กําหนดไว้นั้น   
ให้ถือว่าสละสิทธ์ิการใช้ใบสมัคร 
 ๗.๔.๑  กรณีสมัครด้วยตนเอง 
 (๑)  ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาซึ่งได้กรอกข้อความ    
ครบถ้วนสมบูรณ์  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (๒)  หนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  พร้อมด้วยสําเนา  
จํานวน  ๒  ฉบับ 
 ในกรณีที่ใช้คุณวุฒิตามความใน ๕.๒  หรือความใน ๕.๓  และความใน ๕.๔ 
ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ตําแหน่งผู้อํานวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานมาก่อน  และลงนามโดยผู้มีอํานาจออกหนังสือรับรองน้ัน  พร้อมด้วยสําเนา  
จํานวน  2  ฉบับ 
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 (๓)  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  2  ฉบับ 
 (๔)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหน่ึง สาขาเวชกรรม จํานวน ๑  ฉบับ 
 (๕)  รูปถ่ายสี หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตากันแดด  ถ่ายมาแล้ว    
ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  1.5  น้ิว  ถึง  ๒  น้ิว  จํานวน  ๑  รูป 
 (๖)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๓  ฉบับ 
 (๗)  สําเนาเอกสารอย่างอ่ืน (ถ้ามี)  เช่น  หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยน
ช่ือตัว  ช่ือสกุล  หรือคํานําหน้าช่ือ  การสมรส  การรับบุตรบุญธรรม  การหย่า  อย่างละจํานวน  2  ฉบับ   
                                   (๘)  กรณีเป็นพระภิกษุ  สามเณร ให้ถ่ายสําเนาใบสุทธิ (แทนบัตร
ประจําตัวประชาชน)  หน้า 2  หน้า 3  หน้า 4  และหน้า 5  แนบ  จํานวน  4  ฉบับ 
 (๙)  กรณีเป็นชาวต่างชาติ  ให้ถ่ายสําเนาหนังสือเดินทาง (แทนบัตรประจําตัว
ประชาชน)  จํานวน  5  ฉบับ  
                             ๗.๔.๒  กรณีสมัครทางไปรษณีย์ 
 (๑)  ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  สําหรับสมัครทางไปรษณีย์ 
ซึ่งได้กรอกข้อความครบถ้วนสมบูรณ์  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (๒)  สําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
จํานวน  ๒  ฉบับ 
  ในกรณีที่ใช้คุณวุฒิตามความใน ๕.๒  หรือความใน ๕.๓  และความใน ๕.๔ 
ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ตําแหน่งผู้อํานวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานมาก่อน  และลงนามโดยผู้มีอํานาจออกหนังสือรับรองน้ัน  พร้อมด้วยสําเนา  
จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (๓)  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  ๒  ฉบับ 
 (๔)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหน่ึง  สาขาเวชกรรม  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (๕)  รูปถ่ายสี หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตากันแดด  ถ่ายมาแล้ว
ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  1.5  น้ิว  ถึง  ๒  น้ิว  จํานวน  ๒  รูป  
 (๖)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๓  ฉบับ 
 (๗)  สําเนาเอกสารอย่างอ่ืน (ถ้ามี) เช่น  หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยน
ช่ือตัว  ช่ือสกุล  หรือคํานําหน้าช่ือ  การสมรส  การรับบุตรบุญธรรม  การหย่า  อย่างละจํานวน  ๒  ฉบับ 
 (๘) กรณีเป็นพระภิกษุ สามเณร ให้ถ่ายสําเนาใบสุทธิ (แทนบัตร
ประจําตัวประชาชน)  หน้า 2  หน้า 3  หน้า 4  และหน้า 5  แนบ  จํานวน  3  ฉบับ 
 (๙)  กรณีเป็นชาวต่างชาติ  ให้ถ่ายสําเนาหนังสือเดินทาง  (แทนบัตร
ประจําตัวประชาชน)  จํานวน  5  ฉบับ                                       
 ๗.๔.๓  กรณีสมัครทางอินเทอร์เน็ต 
 (๑)  ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ซึ่งได้กรอกข้อความ
ครบถ้วนสมบูรณ์ลงในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  จํานวน  ๑  ฉบับ 
 (๒)  สําเนาหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด    
จํานวน  ๒  ฉบับ 
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 ในกรณีที่ใช้คุณวุฒิตามความใน ๕.๒ หรือความใน ๕.๓ และความใน ๕.๔   
ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ตําแหน่งผู้อํานวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือหนังสือรับรอง
จากหน่วยงานที่เคยปฏิบัติงานมาก่อน  และลงนามโดยผู้มีอํานาจออกหนังสือรับรองน้ัน  พร้อมด้วยสําเนา  
จํานวน  2  ฉบับ 
 (3)  สําเนาทะเบียนบ้าน  จํานวน  ๒  ฉบับ  
 (๔)  ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันช้ันหน่ึง สาขาเวชกรรม  จํานวน ๑ ฉบับ                        
 (๕)  รูปถ่ายสี หน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตากันแดด  ถ่ายมาแล้ว   
ไม่เกิน  ๖  เดือน  ขนาด  1.5  น้ิว  ถึง  ๒  น้ิว  จํานวน  2  รูป 
 (6)  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  จํานวน  ๒  ฉบับ 
 (๗)  สําเนาเอกสารอย่างอ่ืน (ถ้ามี)  เช่น  หนังสือสําคัญแสดงการเปลี่ยน
ช่ือตัว  ช่ือสกุล  หรือคํานําหน้าช่ือ  การสมรส  การรับบุตรบุญธรรม  การหย่า  อย่างละจํานวน  ๒  ฉบับ 
 (๘)  กรณีเป็นพระภิกษุ  สามเณร  ให้ถ่ายสําเนาใบสุทธิ  (แทนบัตร
ประจําตัวประชาชน)  หน้า ๒  หน้า ๓  หน้า ๔  และหน้า ๕  แนบ  จํานวน  ๒  ฉบับ 
 (๙)  กรณีเป็นชาวต่างชาติ  ให้ถ่ายสําเนาหนังสือเดินทาง  (แทนบัตร
ประจําตัวประชาชน)  จํานวน  ๔  ฉบับ 
 สําเนาเอกสารตามความใน ๗.๔.๑  ความใน ๗.๔.๒ และความใน ๗.๔.๓ 
(๒) (๓) (๖) (๗) (๘) และ (๙)  ให้ผู้สมัครลงนามรับรองในสําเนาเอกสารว่าได้ถ่ายจากต้นฉบับจริง 
 ๗.๕  การรับผู้ใดเข้าเป็นนักศึกษา  มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาความประพฤติ        
และความเหมาะสมในสาขาวิชาที่สมัคร  โดยวิธีสอบคัดเลือกและหรือวิธีอ่ืนใดตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  
ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 กรณีผู้สมัครเข้าศึกษาในคณะที่มีเกณฑ์หรือข้อกําหนดขององค์กรสภาวิชาชีพ
หรืออ่ืน ๆ  ของสาขาวิชาน้ัน ๆ  ให้เป็นไปตามท่ีคณะกําหนด  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงาน
มหาวิทยาลัยรามคําแหงและจัดทําเป็นประกาศมหาวิทยาลัย   
 ๗.๖  ให้คณบดี หรือตัวแทนคณบดี หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย
เป็นผู้อนุมัติให้รับเข้าเป็นนักศึกษา  หากเห็นว่าไม่สมควรรับผู้สมัครรายใดเข้าเป็นนักศึกษา  ให้รายงาน   
ความเห็นต่ออธิการบดี  อธิการบดีอาจสั่งให้รับหรือไม่รับผู้สมัครรายนั้นเข้าเป็นนักศึกษาก็ได้  ในกรณีที่
อธิการบดีสั่งไม่รับให้เสนอเหตุผลให้สภามหาวิทยาลัยทราบ                               
 ๗.๗  ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนถูกต้องตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย         
ให้ตรงกับความเป็นจริงทุกประการ  หากไม่เป็นความจริงเพียงข้อใดข้อหน่ึง  หรือหลักฐานใดที่ใช้สมัคร    
ไม่ถูกต้องตามข้อบังคับ  โดยที่มหาวิทยาลัยอาจตรวจพบได้ในภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษาแล้ว          
ให้มหาวิทยาลัยถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาทันที โดยมหาวิทยาลัยไม่คืนเงินที่ได้ชําระไว้แล้วทั้งสิ้น  
รวมทั้งผลการสอบที่ผ่านมาถือเป็นเสียเปล่า  มหาวิทยาลัยจะไม่นับรวมเป็นหน่วยกิตสะสมให้ 
 ๗.๘  กรณีผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาของต่างประเทศ  หลกัฐานที่ใช้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา  
ประกอบด้วยหนังสือรับรองการเทียบระดับช้ันวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย หรือ
หน่วยงานที่กํากับดูแลทางการศึกษาของรัฐบาลแต่ละประเทศ  เช่น  กระทรวงศึกษาธิการ  หรือหน่วยงานของ
รัฐบาลที่เรียกช่ือเป็นอย่างอ่ืน  หรือกระทรวงต่างประเทศ  หรือสถานเอกอัครราชทูต  หรือสถานกงสุลรับรอง
หลักฐาน 
 
 

Administrator
Rectangle



คู่มือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ 

136 

การศึกษาที่ผู้สมัครนํามาเป็นหลักฐานประกอบการสมัครเป็นวุฒิการศึกษาระดับใด  ตามหลักสูตรที่รัฐบาล
แต่ละประเทศกําหนด และเป็นสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาล 
 กรณีผู้สมัครใช้วุฒิการศึกษาต่างประเทศ  วุฒิการศึกษานั้นต้องได้รับการรับรอง
จากสถาบันการศึกษาที่สําเร็จการศึกษามา  ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการรับรองวุฒิการศึกษา  อัตราค่าธรรมเนียม 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงการศึกษา 
 ข้อ ๘  การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 
 ๘.๑  การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี  ต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 
                     ๘.๒  ต้องเป็นหรือเคยเป็นนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษา  ระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า
ในหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  หรือหน่วยงานของรัฐที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง  
และไม่เป็นผู้ถูกสั่งให้พ้นสภาพนิสิตนักศึกษาด้วยความผิดทางวินัย         
 ๘.๓  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม 
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ 
 ๘.๔  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบได้ต้องไม่ตํ่ากว่า
ระดับคะแนนตัวอักษร C  หรือแต้มระดับคะแนน  ๒.๐๐  หรือเทียบเท่า  และหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของ
หลักสูตรของสาขาวิชาน้ันกําหนด 
 ๘.๕  นักศึกษาจะเทียบวิชาเรียนและโอนหน่วยกิตได้  ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะ
ที่นักศึกษาสังกัดเป็นผู้กําหนด  ทั้งน้ี ต้องไม่เกินสามในสี่ของหลักสูตรที่สาขาน้ันกําหนด 
 ๘.๖  การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ได้รับอนุมัติให้เทียบโอน
จากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  มหาวิทยาลัยจะไม่นํามาคํานวณแต้มระดับคะแนนเฉล่ียสะสม 
 ๘.๗  ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาให้เข้าศึกษาได้
ไม่เกินกว่าช้ันปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียนอยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว 
       ๘.8  ค่าใช้จ่ายและการชําระค่าใช้จ่ายในการขอเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย 
 ๘.9  นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย  ไม่น้อยกว่า      
๑ ปีการศึกษา  จึงจะมีสิทธิขอสําเร็จการศึกษาได้ 
 ๘.๑0  ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาที่ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อ ๑๔ 
 ทั้งน้ี ต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑  ปีการศึกษา  และต้อง
ศึกษากระบวนวิชาตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด  ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 
๑ ใน ๔  ของหน่วยกิตรวมทั้งหมด  
 ข้อ ๙  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่มีสิทธิเทียบโอนหน่วยกิต  นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในข้อ ๘ 
ข้อ ๑๐  และข้อ ๑๔  มหาวิทยาลัยอาจให้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตกรณีอื่น ๆ ก็ได้  โดยให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด ซึ่งจะประกาศให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป 
 ข้อ ๑๐  การรับสมัครผู้ได้รับปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร 
 ผู้ได้รับปริญญา  อนุปริญญา  หรือประกาศนียบัตร  จากสถาบันอ่ืนที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง  อาจสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  เพื่อศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิชาใดวิชาหน่ึงได้  การพิจารณารับสมัครผู้มีคุณวุฒิดังกล่าว  ให้นําความในข้อ ๕  ข้อ ๖  
และข้อ ๗  มาใช้บังคับโดยอนุโลม  
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 การเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิตสําหรับนักศึกษาซึ่งเข้าศึกษาตามวรรคหน่ึง          
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษากําหนด  และให้เป็นไปตามความใน 8.6 
 สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่สมัครกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ 
และขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตตามวรรคหน่ึง หรือตามข้อ ๙ หรือข้อ ๑๔  มหาวิทยาลัยให้สิทธิเทียบโอน
หน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชาที่โอนได้  โดยมหาวิทยาลัยจะเทียบอักษรระดับคะแนนตามผลสอบไล่ที่
นักศึกษาสอบได้ก่อนการใช้ข้อบังคับฉบับน้ี คือ อักษรระดับคะแนน G จะถูกปรับเป็นอักษรระดับคะแนน A  
และอักษรระดับคะแนน P จะถูกปรับเป็นอักษรระดับคะแนน C+   
 การเทียบวิชาและรับโอนหน่วยกิต  สําหรับนักศึกษาท่ีเข้าศึกษาตามวรรคสาม  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะกําหนด  โดยห้ามใช้เทียบโอนในกรณีที่เป็นสาขาวิชาเดิม    
และกลุ่มวิชาเอกเดิม   
 ข้อ ๑๑  การชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียน  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัย และ 
การข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  
 ๑๑.๑  ผู้ได้รับอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษาตามความใน ๗.๖  แล้ว  ต้องไปชําระเงิน
ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา  ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  ค่าบัตรประจําตัวนักศึกษา  ค่าสมาชิก
หนังสือพิมพ์ข่าวรามคําแหง  ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต  ค่าบํารุงมหาวิทยาลัยและค่าเทียบโอนหน่วยกิต  
สําหรับนักศึกษาประเภทเทียบโอนหน่วยกิต  ตามวัน  เวลา  สถานที่  และวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
 สําหรับผู้สมัครทางไปรษณีย์และผู้สมัครทางอินเทอร์เน็ต  การดําเนินการ
ตามวรรคหน่ึง  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๑๑.๒  ถ้าผู้ได้รับอนุมัติเข้าเป็นนักศึกษาตามความใน ๗.๖  ไม่ลงทะเบียนเรียนให้
เสร็จสิ้นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  ถือว่าไม่มีสถานภาพนักศึกษา  ยกเว้นมหาวิทยาลัยกําหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน 
 ๑๑.๓  เมื่อสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผลข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 
และรับลงทะเบียนเรยีนแล้ว  มหาวิทยาลัยจะออกบัตรประจําตัวนักศกึษาตามแบบและวิธีการที่มหาวิทยาลยั
กําหนด 
 ข้อ ๑๒ รหัสประจําตัวนักศึกษา 
                       รหัสประจําตัวนักศึกษา (Student code)  ประกอบตัวเลข  ๑๐  ตัวดังน้ี  
BEFAXXXXXC 
 หลัก BE  คือ  เลข พ.ศ......FA  คือ  เลข 01, 02, 03........99  เป็นเลขประจําคณะ X 
คือ  เลข 0, 1, 2, 3,.......9  แสดงถึงลําดับที่เข้าศึกษาในแต่ละปี และ C คือเลขที่ใช้ตรวจสอบเลขทั้ง ๙ ตัว 
ข้างหน้า (check digit)  
 เมื่อนักศึกษาย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้คงรหัสประจําตัวไว้อย่างเดิมและให้
เพ่ิมเลขอีกกลุ่มหน่ึง มี ๔  ตัว ดังน้ี 
                                                           FAMJ 
 หลัก FA  คือ เลขประจําคณะที่ย้ายเข้า และหลัก  MJ คือ  เลขประจําสาขาวิชาที่ย้ายเข้า 
เลขประจําคณะและเลขประจําสาขาวิชา  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
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 ข้อ ๑๓  การลงทะเบียนเรียน 
 ๑๓.๑  นักศึกษาแต่ละคนมีอาจารย์ที่ปรึกษาตามที่มหาวิทยาลัย  หรือคณะแต่งตั้ง
อาจารย์ที่ปรึกษาน้ัน มหาวิทยาลัยอาจแต่งต้ังและมอบหมายอาจารย์หรือบุคคลอ่ืน ให้ทําหน้าที่แนะนํา
ปรึกษาการเรียน  ตักเตือน  และดูแลความประพฤตินักศึกษาก็ได้ 
 ๑๓.๒  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา  
 ในการลงทะเบียนเรียน นักศึกษาต้องใช้เอกสารต่าง ๆ  สําหรับลงทะเบียนเรียน
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ส่วนวัน  เวลา  และสถานที่  ให้เป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๑๓.๓  นักศึกษาจะลงทะเบียนเรียนโดยปรึกษาและขอรับความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษาก่อนหรือไม่ก็ได้  เว้นแต่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑  ซึ่งสมัครเข้าเป็นนักศึกษาด้วยตนเองต้องปรึกษา
และได้รับความเห็นชอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา  หรือผู้ที่มหาวิทยาลัยมอบหมายก่อน จึงจะลงทะเบียน
เรียนในช้ันปีที่ ๑ ภาค ๑  ได้ 
 ๑๓.๔  การลงทะเบียนเรียนให้ลงทะเบียนได้ไม่น้อยกว่า  ๙  หน่วยกิต  และไม่เกิน 
๒๒  หน่วยกิต  ในภาคการศึกษาปกติ  ส่วนในภาคฤดูร้อนให้ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน  ๙  หน่วยกิต 
 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนน้อยกว่าเกณฑ์ขั้นตํ่า หรือเกินเกณฑ์ขั้นสูง
ที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง  เน่ืองจากจะจบการศึกษา ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณบดีหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย  หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบว่านักศึกษายังไม่สามารถขอจบการศึกษาได้  ในภาคน้ัน ๆ 
มหาวิทยาลัยจะตัดกระบวนวิชาที่เกินเกณฑ์ออกตามลําดับสุดท้ายขึ้นไปให้เหลือเท่าที่มหาวิทยาลัยกําหนด
โดยไม่คืนเงิน 
 ๑๓.๕  กระบวนวิชาใดมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคหนึ่ง ๆ ไม่ถึง ๑๐ คน 
มหาวิทยาลัย  อาจประกาศงดสอนกระบวนวิชาน้ันก็ได้ ทั้งน้ี ต้องไม่เป็นกระบวนวิชาบังคับที่นักศึกษาต้อง
ลงทะเบียนเรียนเพ่ือขอจบการศึกษาในภาคน้ัน ๆ  
 ข้อ ๑๔  ระยะเวลาศึกษา 
 ระยะเวลาศึกษาเพ่ือรับปริญญาตรี  กําหนดไม่เกิน ๘  ปีการศึกษา  สําหรับหลักสูตร   
๔ ปี  ไม่เกิน ๑๐ ปีการศึกษา  สําหรับหลักสูตร ๕ ปี  และไม่เกิน ๑๒ ปีการศึกษา  สําหรับหลักสูตร ๖ ปี 
 การนับระยะเวลา ๘ ปีการศึกษา ๑๐ ปีการศึกษา  และ ๑๒ ปีการศึกษา  ได้คํานวณ
เป็นภาคการศึกษา โดยให้ถือว่า ๑ ปีการศึกษา  มี ๒ ภาคการศึกษาปกติ  หากมีภาคฤดูร้อนต่อเน่ืองจาก
ภาคการศึกษาสุดท้ายของปีการศึกษานั้น ๆ ก็ให้นับรวมด้วย 
 ผู้ใดเป็นนักศึกษาครบ  ๘  ปีการศึกษา  ๑๐  ปีการศึกษา  และ ๑๒  ปีการศึกษาแล้ว      
แต่ผลของการศึกษายังไม่เพียงพอที่จะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาตรี  สถานภาพนักศึกษาของผู้น้ัน
เป็นอันสิ้นสุดลง  แต่อาจสมัครกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในคณะใดก็ได้ 
 มหาวิทยาลัยอาจเทียบหน่วยกิตสะสมให้แก่นักศึกษาท่ีสมัครกลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
ตามวรรคสามได้ตามที่คณะกรรมการประจําคณะที่รับเข้าศึกษาเห็นสมควร  โดยผู้สมัครจะต้อง        
ชําระค่าเทียบโอนหน่วยกิตตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  และไม่เป็นการให้นักศึกษาใช้สิทธิซ้ําซ้อนกับการ
เทียบวิชา  และรับโอนหน่วยกิตตามข้อ ๑๐ วรรคสาม   
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 ข้อ ๑๕  ระบบการศึกษา 
 ๑๕.๑  มหาวิทยาลัยดําเนินการศึกษาแบบทวิภาค  (Semester system)  โดยแบ่ง
เวลาศึกษาในปีการศึกษาหน่ึงออกเป็น ๒ ภาคการศึกษาปกติ  คือ ภาค ๑  (First semester)  และภาค ๒
(Second semester) และภาคฤดูร้อน (Summer session)  ภาค ๑  และภาค ๒  ใช้เวลาภาคละ ๑๘  สัปดาห์
(เรียนในช้ัน ๑๖  สัปดาห์  กับสอบไล่ ๒  สัปดาห์)  และภาคฤดูร้อน เวลา ๘  สัปดาห์  (เรียนในช้ัน ๗  สัปดาห์ 
กับสอบไล่ ๑ สัปดาห์) 
 ภาคฤดูร้อน นักศึกษาจะไม่ลงทะเบียนเรียนก็ได้ 
 15.2  ปีการศึกษาเริ่มต้นต้ังแต่วันแรกที่มีการบรรยายในช้ันเรียน ภาค 1 และสิ้นสุดวัน
ก่อนวันแรกที่มีการบรรยายในช้ันเรียนของปีการศึกษาถัดไป 
 วันเริ่มต้นและวันสุดท้ายของปีการศึกษาและภาคการศึกษา  ให้เป็นไปตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ให้กําหนดวันถัดจากวันสอบไล่วันสุดท้ายของแต่ละภาคการศึกษาเป็นวัน
สําเร็จการศึกษา  เว้นแต่ผู้มีผลการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรก่อนการสอบไล่  ตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยให้ถือวันที่ผู้น้ันมีผลการศึกษาครบถ้วนตามหลักสูตรเป็นวันสําเร็จการศึกษา 
 15.3  ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต  ต้ังแต่ 2 รหัสขึ้นไป    
แม้จะมีหน่วยกิตสะสมครบหลักสูตรในวันสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่จะถือว่าสําเร็จการศึกษา  เมื่อมีการ
ลงทะเบียนเพ่ิมเติมและสอบไล่ได้อักษรระดับคะแนนต้ังแต่ D ขึ้นไป  อย่างน้อย 6 หน่วยกิตโดยต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณบดี 
 ๑๕.4  มหาวิทยาลัยอํานวยการศึกษาด้วยระบบสหวิทยาการ  (Interdisciplinary 
system)  คณะใดหรือภาควิชาใด  มีหน้าที่เก่ียวกับสาขาวิชาใดก็จะอํานวยการศึกษาและวิจัยในสาขาวิชา
น้ัน ๆ แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ทั้งน้ี  คณะหรือภาควิชาต่าง ๆ จะไม่เปิดสอนกระบวนวิชาซ้ํากัน 
 ๑๕.5  สาขาวิชาต่าง ๆ ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย  แบ่งการสอนออกเป็นกระบวนวิชา 
(Course) กระบวนวิชาหน่ึง ๆ กําหนดเน้ือเรื่องมากน้อยเป็นจํานวนหน่วยกิต  (Semester credit)  และทํา
การสอนกระบวนวิชาหน่ึง ๆ เสร็จสิ้นในเวลา ๑ ภาคการศึกษา 
 ๑๕.6  หน่วยกิต  หมายถึง  เลขจํานวนที่ใช้แสดงปริมาณการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ
จากมหาวิทยาลัยแต่ละกระบวนวิชาจะมีจํานวนหน่วยกิตกําหนดไว้ 
 ๑๕.7  จํานวนหน่วยกิตมีวิธีคิด  ดังน้ี 
 ๑๕.7.๑ กระบวนวิชาที่ ใ ช้ เวลาบรรยายปกติสัปดาห์ละ  ๑  ชั่ ว โมง  
ตลอด ๑  ภาคการศึกษา กําหนดให้มีค่า ๑  หน่วยกิต 
 ๑๕.7.๒ กระบวนวิชาที่ใช้เวลาปฏิบัติทดลอง  การอภิปราย  การฝึก ฯลฯ   
โดยปกติใช้เวลา ๒  ช่ัวโมง  หรือ ๓  ช่ัวโมงต่อ ๑  สัปดาห์  ตลอด ๑  ภาคการศึกษา  มีค่าเป็น ๑  หรือ  
๒  หรือ ๓  หน่วยกิต  ทั้งน้ี  ขึ้นอยู่กับลักษณะของวิชาน้ัน ๆ และตามที่แต่ละคณะกําหนด 
                         ๑๕.8  กระบวนวิชาหน่ึง ๆ  จะประกอบด้วยอักษรย่อของสาขาวิชา  เลขประจํากระบวนวิชา  
จํานวนหน่วยกิต  ช่ือเต็มของกระบวนวิชา  เน้ือเรื่องที่จะสอนในกระบวนวิชาน้ัน  และพ้ืนฐานของนักศึกษาที่
ควรจะเรียนกระบวนวิชาน้ันได้ 
 การกําหนดให้ต้องเรียนวิชาพ้ืนฐานกระบวนวิชาใดมาก่อน  ให้เป็นอํานาจของ
คณบดี 
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 ๑๕.9  อักษรย่อของสาขาวิชาให้ใช้ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๑๕.10  เลขประจํากระบวนวิชาประกอบด้วยเลข  ๔  ตัว  มีความหมายดังน้ี 
                                    ๑๕.10.๑  เลขตัวแรก (หลกัพัน)  แสดงถึงช้ันของกระบวนวิชาดังน้ี 
 เลข “๑” แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปีที่ ๑ (Freshman  course) 
 เลข “๒” แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปีที่ ๒ (Sophomore course) 
 เลข “๓” แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปีที่ ๓ (Junior  course) 
 เลข “๔” และ “๕” แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปีที่ ๔ (Senior course) 
 ๑๕.10.๒  เลขตัวที่สอง (หลกัร้อย)  แสดงกลุ่มวิชาย่อย 
 ๑๕.10.๓  เลขตัวที่สามและเลขตัวที่สี่  (หลักสิบและหลักหน่วย)  แสดง
ลําดับของวิชา  และอาจกําหนดเลขบางตัวให้มีความหมายเฉพาะก็ได้  เช่น  กระบวนวิชาที่ต้องเรียน   
สองภาคต่อเน่ืองกัน  (Two-semester course)  ให้ลงท้ายด้วยเลข “๑” และเลข “๒” ส่วนกระบวนวิชา 
ที่ไม่สอนต่อเน่ืองกัน  ให้ลงท้ายด้วย ๓, ๔, ๕,.....  เป็นต้น   
 ๑๕.11  ในกรณีที่ยกเลิกการสอนในกระบวนวิชาใด ๆ ให้คงพิมพ์กระบวนวิชาน้ันไว้
ในหลักสูตรเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๘  ปีการศึกษา  แต่ให้บอกไว้ในวงเล็บว่า  ยกเลิกการสอนกระบวนวิชาน้ี
ต้ังแต่เมื่อไร 
       ๑๕.๑2  ในกรณีที่เปิดสอนกระบวนวิชาใหม่  ให้กําหนดเลขประจํากระบวนวิชาใหม่  
ที่ยังไม่เคยนํามาใช้  ถ้ามีความจําเป็นอาจกําหนดให้ใช้เลขเก่าที่ได้เลิกใช้มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า     
๘  ปีการศึกษาก็ได้  และให้บอกไว้ในวงเล็บว่าเปิดสอนคร้ังแรกเมื่อไร 
       ๑๕.๑3  กระบวนวิชาใดที่มีลักษณะเทียบเท่ากัน  ต้องบ่งไว้ในแต่ละกระบวนวิชาด้วย 
เพราะกระบวนวิชาดังกล่าวจะนับเป็นหน่วยกิตสะสมได้เพียงกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหน่ึงเท่าน้ัน 
           ๑๕.๑4  การกําหนดสถานภาพนักศึกษา  ให้กําหนดไว้ดังน้ี 
 ๑๕.๑4.๑  นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมไม่เกิน  ๓๕  หน่วยกิต             
เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ ๑  
 ๑๕.๑4.๒  นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง  ๓๖ - ๗๐  หน่วยกิต      
เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ ๒  
 ๑๕.๑4.๓  นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง  ๗๑ - ๑๐๕  หน่วยกิต        
เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ ๓   
 ๑๕.๑4.๔  นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมเกิน  ๑๐6 - 139  หน่วยกิต               
เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ ๔  
 15.14.5  นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมระหว่าง  140 - 173  หน่วยกิต 
เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 5 
 15.14.6  นักศึกษาที่มีหน่วยกิตสะสมเกิน  173  หน่วยกิต   
เป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 6 
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 ข้อ ๑๖  การวัดและประเมินผลการศึกษา 
 ๑๖.๑ มหาวิทยาลัยมีการวัดผลสําหรับกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ใน   
ภาคการศึกษาหนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ ครั้ง และเมื่อได้ประเมินผลการเรียนวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว  
ถือว่าการเรียนกระบวนวิชาน้ันสิ้นสุดลง 
 ๑๖.๒ อาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา  ต้องแจ้งเกณฑ์การวัดและประเมินผลแต่ละ
รายกระบวนวิชาให้ภาควิชา  สาขาวิชา  หรือผู้บริหารโครงการพิเศษพิจารณาก่อนประกาศผลสอบ 
 ๑๖.๓  การประเมินผลในแต่ละรายกระบวนวิชาให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร    
ตามความใน ๑๖.๗  
 ๑๖.๔ การประเมินผลการศึกษา  เพ่ือคํานวณระดับคะแนนเฉล่ีย (Grade Point Average : 
GPA)  จะแสดงเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแต่ละภาค          
 ๑๖.๕  วิธีคํานวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม  (Cumulative Grade Point Average : 
CGPA) 
 ๑๖.๕.๑  ให้นําผลคูณของจํานวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกกระบวนวิชา
มารวมกัน  แลว้หารด้วยจํานวนหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาที่นักศึกษาสอบได้ทั้งหมด  ผลลัพธ์ที่ได้  คือ 
ระดับคะแนนเฉล่ียสะสม                              
      GPA = (NA x ๔)+(NB+ x ๓.๕ )+(NB x ๓)+(NC+ x ๒.๕)+(NC x ๒)+(ND+ x ๑.๕ )+(ND x ๑) 
        จํานวนหน่วยกิตสะสมท่ีนักศึกษาสอบได้ทั้งหมด  
             NA คือ  จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน  A 
   NB+  คือ  จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน  B+ 

   NB  คือ  จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน  B 
   NC+  คือ  จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน  C+ 
   NC  คือ  จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน  C 
   ND+  คือ  จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน  D+ 
   ND คือ  จํานวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน  D 
 ๑๖.๕.๒  ค่าคะแนนเฉล่ียให้ใช้จุดทศนิยม ๒ ตําแหน่ง  ทศนิยมตําแหน่งที่ 3  
ถ้าเกิน 5  ให้ปัดขึ้น 
 ๑๖.๕.๓  นักศึกษามีสิทธิปรับอักษรระดับคะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่
ได้ผลการสอบตํ่ากว่าอักษรระดับคะแนน C ทั้งน้ี  ให้นับกระบวนวิชาที่สอบได้อักษรระดับคะแนนสูงสุด
เพียงครั้งเดียว  หากกระบวนวิชาน้ันมีอักษรระดับคะแนนที่เท่ากัน  ให้นับอักษรระดับคะแนนครั้งสุดท้าย
เป็นหน่วยกิตสะสม 
 ๑๖.๕.๔  ผู้ที่จะสําเร็จการศึกษาได้ต้องได้ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่  
๒.๐๐  ขึ้นไป 
 16.5.5  นักศึกษาจากสถาบันอ่ืนที่เทยีบโอนตามเกณฑ์ของแต่ละคณะจากวุฒิ 
ที่ใช้สมัคร  การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ  และหรือการศึกษาตามอัธยาศัย  
ไม่สามารถนํากระบวนวิชาที่เทียบโอนได้แล้วมาขอ Regrade 
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 16.5.6 นักศึกษาที่เทียบโอนเป็นรายกระบวนวิชา  ได้แก่  นักศึกษา Pre-Degree  
นักศึกษาหมดสถานภาพ  นักศึกษาปริญญาที่ ๒  และนักศึกษาเทียบโอนสองสถาบัน  สามารถเลือก
กระบวนวิชาที่ได้เกรดตํ่ากว่า C มาเทียบโอนได้ และสามารถนําวิชาที่เทียบโอนแล้วน้ันมาขอ Regrade ได้ 
 ๑๖.๖  ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  ทั้งประเภทสําเร็จการศึกษาและไม่สําเร็จ
การศึกษา  จะแสดงผลสอบเฉพาะอักษรระดับคะแนนที่สอบผ่าน (A, B+, B, C+, C, D+,D) และผลสอบที่พอใจ (S)  
ส่วนใบตรวจสอบผลการเรียน  (Check grade) จะแสดงผลการสอบทุกตัวอักษรท่ีลงทะเบียนเรียนตลอด
หลักสูตร ทั้งที่สอบผ่าน (A, B+, B, C+, C, D+, D)  สอบไม่ผ่าน (F) และผลสอบเป็นที่พอใจ (S) และไม่เป็น
ที่น่าพอใจ (U)  
 การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา  ต้องเป็นนักศึกษาที่ยังมีสถานภาพการเป็น
นักศึกษาเท่าน้ัน  
 กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติจะขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาเพ่ือขอวีซ่า จะต้อง
เป็นผู้ที่มีวีซ่าประเภท  Non-immigrant และต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบไล่ได้หน่วยกิตสะสมภาคเรียนละ   
ไม่น้อยกว่า 9  หน่วยกิต 
 ๑๖.๗  อักษรระดับคะแนน  ค่าคะแนนต่อหน่วยกิตและความหมาย 
อักษรระดับคะแนน       ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต       ความหมาย 
          A       ๔.๐๐    ดีเย่ียม   Excellent 
          B+    ๓.๕๐    ดีมาก    Very Good           
          B    ๓.๐๐    ดี              Good 
          C+    ๒.๕๐    ปานกลาง         Fairly Good         
          C    ๒.๐๐    พอใช้               Fair 
          D+    ๑.๕๐    อ่อน               Poor 
          D    ๑.๐๐    อ่อนมาก        Very Poor 
          F    ๐.๐๐             สอบตก/ขาดสอบ     Failure/Absence           
ตัวอักษรอ่ืน ๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา  ตัวอักษรเหล่าน้ีไมม่ีคะแนน 
       ตัวอักษร     ความหมาย 
          S           ผลการประเมนิเป็นที่พอใจ          Satisfactory 
          U           ผลการประเมนิไม่เป็นที่น่าพอใจ  Unsatisfactory 
          W           การขอถอนกระบวนวิชา            Withdrawal 
          X           รอผลสอบ             No report 
 ๑๖.๘  การใช้ตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D, F, S, U, W และ X  ในกรณีดังต่อไปน้ี 
 ๑๖.๘.๑  ในกระบวนวิชาที่นักศึกษาเข้าสอบ  หรือมีผลงานที่ประเมินได้เป็น  
ระดับคะแนน  ยกเว้นกรณีที่นักศึกษาสอบตกหรือขาดสอบจะใช้ตัวอักษร  F  เป็นสัญลักษณ์ 
 ๑๖.๘.2  ตัวอักษร S และ U  เกิดจากการประเมินผลรายวิชาที่กําหนดไว้ว่า      
ไม่มีการประเมินผลเป็นระดับคะแนน 
 ๑๖.๘.3  ตัวอักษร W  ใช้ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนกระบวนวิชา     
ตามข้อ ๑๗  
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 ๑๖.๘.4  ตัวอักษร X  ในกรณีที่กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนและสอบไล่     
แต่อาจารย์ยังไม่นําผลสอบมาทําการประมวลผล  
  ๑๖.๙  กรณีที่ไม่ผ่านการวัดและประเมินผลการศึกษา  มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อม    
หน่ึงครั้งต่อภาคเรียนปกติโดยผู้มีคุณสมบัติ  คือ เป็นนักศึกษาที่สอบตกหรือขาดสอบในภาคปกติ   
หรือภาคฤดูร้อน  การใช้สิทธิให้เป็นไปตามเง่ือนไข ดังน้ี 
  ๑๖.๙.๑ กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค ๑ นักศึกษาที่จะใช้สิทธิสอบซ่อม      
ต้องดําเนินการลงทะเบียนสอบซ่อมภาค ๑ ของปีการศึกษาเดียวกันเท่าน้ัน   
 กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค ๒ หรือภาคฤดูร้อน  นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ  
สอบซ่อม  ต้องดําเนินการลงทะเบียนสอบซ่อมภาค ๒  และภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาเดียวกันเท่าน้ัน 
 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาเดียวกันทั้งภาค ๒      
และภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาเดียวกันน้ัน  แล้วสอบได้ในภาคใดภาคหน่ึง  สิทธิในการลงทะเบียนสอบซ่อม 
ภาค ๒  และภาคฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น  เป็นอันสิ้นสุดลง 
  ๑๖.๙.๒ การลงทะเบียนสอบซ่อมดําเนินการตามวัน  เวลา  ที่มหาวิทยาลัย
กําหนดและต้องไม่ลงทะเบียนสอบซ่อมกระบวนวิชาที่มีการสอบซ้ําซ้อนในวันเวลาเดียวกัน  เว้นแต่ได้แจ้ง
ขอจบการศึกษาของภาคน้ัน 
  ๑๖.๙.๓ การวัดผลสอบซ่อมนั้น  ผลการสอบได้ให้รายงานผลในภาคที่มี
สิทธิสอบ  และนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้แล้ว  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใด ๆ 
 ๑๖.๑๐  ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดที่ระบุว่าเป็นกระบวนวิชาที่
เทียบเท่ากัน  แม้จะไม่มีการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ก็ตาม  ให้นับกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหน่ึงเท่าน้ันเป็น
หน่วยกิตเพ่ือให้ครบหลักสูตร 
 ข้อ ๑๗  การบอกเลิกบอกเพ่ิมกระบวนวิชา 
 ๑๗.๑  นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนไปแล้วจะเปลีย่นแปลงกระบวนวิชาใด ๆ อีกไม่ได้  
เว้นแต่ 
 ๑๗.๑.๑  มหาวิทยาลัยมีประกาศงดสอนกระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียน
ไปแล้ว  ให้ขอเงินค่าหน่วยกิตคืน  หรือเปลี่ยนกระบวนวิชาอ่ืนทดแทน  โดยอาจต้องชําระเงินเพ่ิมหรือขอเงินคืน  
ถ้าจํานวนหน่วยกิตไม่เท่ากัน 
 ๑๗.๑.๒  มหาวิทยาลัยอาจมีประกาศให้นักศึกษาไปดําเนินการบอกเลิก   
บอกเพ่ิมกระบวนวิชา  ตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 
 ๑๗.๒  การบอกเลิกกระบวนวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียนซ้ําไว้  เพราะยังไม่รู้ผลการสอบ
ของภาคก่อน  ต่อมารู้ผลว่าสอบได้นักศึกษานั้นมีสิทธิขอเงินคืนค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้นเป็น  
รายหน่วยกิตเต็มจํานวนได้  โดยนักศึกษาต้องดําเนินการให้เสร็จสิ้นก่อนการสอบกระบวนวิชาที่บอกเลิก   
ในภาคเรียนน้ัน 
 ๑๗.๓  นักศึกษาผู้ใดขาดสอบ  หรือไม่ส่งงานที่อาจารย์ผู้สอนกําหนดในกระบวนวิชา
ใดที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้แล้ว  นักศึกษาผู้น้ันจะได้อักษรระดับคะแนน F  ในกระบวนวิชาน้ัน 
 ๑๗.๔  นักศึกษาที่เรียนครบหลักสูตรและแจ้งจบในภาคใดแล้ว จะไม่สามารถ
ลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปได้  เว้นแต่ยังไม่ทราบผลสอบของภาคที่ครบหลักสูตรน้ัน 
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 ทั้งน้ี  เมื่อสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สําเร็จการศึกษาในภาคใดแล้ว  ให้ถือว่า
การลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปนั้นเป็นการเสียเปล่า และให้ยกเลิกการลงทะเบียนเรียนนั้น            
ส่วนค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบํารุงมหาวิทยาลัย  ให้เป็นไปตามข้อ ๑๙ 
 ข้อ ๑๘  การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา 
                  ๑๘.๑  นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดําเนินการขอย้าย 
โดยย่ืนคําขอตามแบบพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ตามหลักเกณฑ์วิธีการและสถานที่ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๑๘.๒  นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา  ต้องเคยลงทะเบียน
เรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ภาคการศึกษาปกติ 
 ๑๘.๓  การย้ายคณะและการเปลี่ยนสาขาวิชา  จะต้องย่ืนคําขอย้ายก่อนเรียนจบครบ
หลักสูตร 
 ข้อ ๑๙  การขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียน  และค่าบํารุงมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยจะไม่คืนให้แก่นักศึกษา  เว้นแต่ 
 ๑๙.๑  มหาวิทยาลัยประกาศงดสอนกระบวนวิชาใด  นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน
วิชาน้ันไว้  มีสิทธิขอคืนเงินลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาน้ันเป็นรายหน่วยกิตเต็มจํานวน 
            ๑๙.๒  นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซ้ําไว้  เพราะยังไม่รู้ผลการสอบ
ของภาคก่อน ต่อมารู้ผลสอบได้ นักศึกษาผู้น้ันมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชานั้น 
เป็นรายหน่วยกิตเต็มจํานวนได้ 
             ๑๙.๓  นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดซ้ําไว้ เพราะยังไม่รู้ผลการสอบ
ของภาคก่อน  ต่อมารู้ผลว่าสอบได้ครบตามหลักสูตร นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธิขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชานั้นเป็นรายหน่วยกิตเต็มจํานวน ค่าบริการลงทะเบียนไม่ตรงตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และค่าบํารุงมหาวิทยาลัยได้ 
 การขอคืนเงินตามความใน ๑๙.๑  ความใน ๑๙.๒  หรือความใน ๑๙.๓ 
แล้วแต่กรณี  ต้องดําเนินการภายในภาคการศึกษาที่ได้ชําระเงินน้ันไว้ 
 ข้อ ๒๐  การเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญาตรี 
 ๒๐.๑ นักศึกษาจะต้องเรียนกระบวนวิชาต่าง ๆ  ให้ครบตามหลักสูตรและเง่ือนไข   
ที่กําหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชามีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าที่กําหนดไว้ในแต่ละหลักสูตร  จึงจะได้รับการ
เสนอช่ือให้ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาน้ันได้  
 สําหรับนักศึกษาที่โอนมาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนตามข้อ ๘  และผู้ที่ได้รับ
ปริญญา  อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตร ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคําแหงรับรอง และเข้าเป็นนักศึกษาตาม 
ข้อ ๑๐  ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยรามคําแหง  ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจําคณะ       
ที่รับเข้าศึกษากําหนด  จึงจะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือขอรับปริญญาตรี 
 การขอรับปริญญา  นักศึกษาต้องตรวจสอบผลการศึกษาตามหลักสูตรของ
ตนเองให้ถูกต้องครบถ้วนตามโครงสร้างหลักสูตรที่คณะกําหนด  จึงจะมีสิทธิย่ืนคําขอสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตรที่คณะที่สังกัด  โดยต้องแนบหลักฐานการชําระเงินค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในภาคเรียนสุดท้าย
ที่สําเร็จการศึกษา   
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  ๒๐.๒ เมื่อคณะตรวจสอบว่าครบหลักสูตรแล้ว ให้นําเสนอช่ือนักศึกษาที่เรียนจบ
ครบหลักสูตร และมีความประพฤติดี สมควรได้รับปริญญาตรี เพื่อขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย          
และนักศึกษาสามารถย่ืนคําขอรับใบรับรองสภามหาวิทยาลัย และใบรับรองผลสําเร็จการศึกษาที่      
สํานักบรกิารทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  หลังจากสภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว 
 ก่อนการรับปริญญาหากตรวจพบว่านักศึกษายังไม่จบหลักสูตร  ไม่ว่าด้วยเหตุ
ใด ๆ นักศึกษาต้องยินยอมให้มหาวิทยาลัยระงับการรับปริญญาบัตรของนักศึกษาได้ และให้ถือว่าเงินที่
นักศึกษาชําระค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบียนบัณฑิตและค่าหนังสือสําคัญไว้แล้ว เป็นการชําระเงินล่วงหน้า  
เมื่อนักศึกษาเรียนจบครบหลักสูตรแล้ว  ให้มีสิทธิขึ้นทะเบียนบัณฑิตได้  โดยไม่ต้องชําระเงินดังกล่าวอีก  
หรือหากนักศึกษาต้องการขอรับเงินคืนก็ให้มีสิทธิดําเนินการได้ 
 ๒๐.๓ นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรี
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  มีความประพฤติดี  และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้
ตลอดหลักสูตรตามเกณฑ์ที่กําหนดให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม  โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการอนุมัติ
ปริญญาเกียรตินิยมแก่ผู้ได้รับการเสนอช่ือจากคณะตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
 ๒๐.๓.๑ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง  ต้องเป็นผู้ได้รับ
คะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป    
 ๒๐.๓.๒ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึง  ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉล่ียสะสม
ไม่ตํ่ากว่า ๓.๕๐                                      
 ๒๐.๓.๓ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง  ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม 
ไม่ตํ่ากว่า ๓.๒๕                                   
 ทั้งน้ี  นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม  ต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียน
กระบวนวิชาใดและสอบได้กระบวนวิชาน้ันมากกว่า 1  ครั้ง  หรือลงทะเบียนเรียนและสอบได้กระบวนวิชา
ตามหลักสูตรใหม่ที่ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสูตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว 
 ๒๐.๓.๔  นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามข้อ ๘  ข้อ ๙  ข้อ ๑๐  และข้อ ๑๔  จะไม่ได้รับ  
การเสนอช่ือให้ได้รับปริญญาตรีเกียรตินิยม  ยกเว้นสําหรับผู้สมัครที่มีหน่วยกิตสะสม  เพราะเคยสมัครเข้าศึกษา
เป็นรายกระบวนวิชามาก่อน  ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา
โดยไม่ได้รับปริญญา  พ.ศ. ๒๕๓๗  ข้อ ๘ วรรค ๒  หรือระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง ว่าด้วยการศึกษา
เป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. ๒๕๔๘  ข้อ ๘ วรรค ๒ ซึ่งมหาวิทยาลัยรับรอง
และรับเข้าเป็นนักศึกษาต่อเนื่องตามข้อ ๕ ต้องศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเป็น
จํานวนหน่วยกิตที่กําหนดไว้ในหลักสูตร  และอาจพิจารณาเสนอช่ือให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยมตามข้อ ๒๐  
โดยอนุโลม                                                          
 ๒๐.๔ นักศึกษาผู้ใดมีหน้ีสินค้างชําระต่อมหาวิทยาลัย  จะต้องชําระหน้ีสินให้หมดสิ้น
เสียก่อน  จึงจะได้รับการเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา 
 ข้อ ๒๑  การอนุมัติให้ปริญญา 
 ๒๑.๑  ตามปกติสภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติให้ปริญญาปีการศึกษาละ ๓  ครั้ง  
คือ  เมื่อสิ้นภาค 1  ภาค 2  และภาคฤดูร้อน 
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 ๒๑.๒  มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาปีละหน่ึงครั้ง  ซึ่งจะประกาศ   
ให้ทราบเป็นคราว ๆ ไป  
 ข้อ ๒๒  การให้อนุปริญญา 
 นักศึกษาอาจย่ืนคําร้องขอรับอนุปริญญาได้  เมื่อได้เรียนครบหลักสูตรและเง่ือนไข   
ว่าด้วยอนุปริญญาที่กําหนดไว้ในแต่ละสาขาวิชา  โดยต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของหลักสูตร 
 ข้อ ๒๓  การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี 
         ๒๓.๑  เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตรเป็นเหรียญทอง  ซึ่งมีรูปร่างลักษณะ   
และขนาดตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 ๒๓.๒  การมอบเหรียญรางวัลเรียนดี  ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด  ตามความใน  
๒๐.๓.๑  ของข้อ ๒๐   
              ข้อ 24  นักศึกษาที่เข้าศึกษาก่อนวันที่ข้อบังคับน้ีใช้บังคับ  ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2551  และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  จนกว่าจะสําเร็จการศึกษา
หรือหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา 
 ข้อ ๒5  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้  ในกรณีมีปัญหาหรือไม่สามารถปฏิบัติตาม
ข้อบังคับน้ีได้  ให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคําแหง       
มีอํานาจสั่งและปฏิบัติการได้ตามท่ีเห็นสมควร 
 

ประกาศ ณ วันท่ี          กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560 
 

     
(นายวิรัช   ชินวินิจกุล) 

นายกสภามหาวิทยาลัยรามคาํแหง 
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