
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
เรื่อง   การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับชั้นปริญญาตรี  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ   
ภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 

 
  

 มหาวิทยาลัยรามค าแหง ก าหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ต่างประเทศ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 ระหว่างวันที่ 6 มกราคม ถึงวันที่ 14 พฤษภาคม ๒๕๖3 
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

๑. หลักสูตร 

๑) หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คณะนิติศาสตร์) 
๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (คณะบริหารธุรกิจ)  
๓) หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุ่มวิชาเอกการบริหารรัฐกิจ) (คณะรัฐศาสตร์) 

 แต่ละหลักสูตรตามแผนการศึกษา ๔ ปีการศึกษา ทั้งนี้ ต้องศึกษาทั้งสิ้นไม่น้อยกว่าจ านวนหน่วยกิตที่ 
มหาวิทยาลัยก าหนด 

๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร 

๑) คุณสมบัติของผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา  
 (๑)  ไม่เป็นผู้มีโรคติดต่อร้ายแรง โรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคส าคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อ 

การศึกษา 
 (๒)   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อยและไม่บกพร่องในศีลธรรมอันดี 
 (๓)   ไม่เคยถูกไล่ออกจากสถาบันใด ๆ เนื่องจากกระท าความผิด หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย 
 (๔)   มีคุณสมบัติอย่างอ่ืนตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้เฉพาะคณะ 

 ๒) คุณวุฒิของผู้สมัครระดับปริญญาตรี 

 (๑)    เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่า
ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตามหลักสูตรของรัฐบาลแต่ละประเทศก าหนด หรือ 

 (๒)   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึ้นไป ทั้งในประเทศไทย            
หรอืต่างประเทศ ตามหลักสูตรของรัฐบาลแต่ละประเทศก าหนด หรือ 

(๓)   เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือลูกจ้างของรัฐทั้งในประเทศไทย          
หรือต่างประเทศ ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา       
ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า ตามหลักสูตร
ของรัฐบาลแต่ละประเทศก าหนด หรือ 

 
 

 /(๔) เป็นหรือเคยเป็น... 



 (๔)    เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาระดับจังหวัด สมาชิกสภาระดับอ าเภอ สมาชิกสภา
ระดับต าบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหัวหน้าหน่วยงานปกครองของรัฐ   
หรือที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา
ทั้งในประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา
ตอนต้น) หรือเทยีบเท่า ตามหลักสูตรของรัฐบาลแต่ละประเทศก าหนด หรือ 

 (๕)    ผู้เป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจส่วนตัว เป็นประธานกรรมการ 
ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธรุกิจเอกชน หรือต าแหน่งบริหารที่
เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืนที่เทียบเท่า และเป็นผู้เสียภาษีเงินได้ประจ าปีของหน่วยงานหรือบุคคล
มาแล้วไม่น้อยกว่า ๕ ปี และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษา ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
(มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า และมีอายุไม่ต่ ากว่า ๒๕ ปีบริบูรณ ์นับตามปีปฏิทิน หรือ 

 (๖)    ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาของต่างประเทศหรือเป็นชาวต่างประเทศ หลักฐานที่ใช้สมัครเข้าเป็น
นักศึกษา ประกอบด้วย หนังสือรับรองการเทียบระดับชั้นวุฒิการศึกษาจากกระทรวงศึกษาธิการ
ของประเทศไทย หรือจากหน่วยงานที่ก ากับดูแลทางการศึกษาของรัฐบาลแต่ละประเทศ เช่น 
กระทรวงศึกษาธิการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน หรือกระทรวงการต่างประเทศ   
หรือสถานทูต หรือสถานกงสุล รับรองว่าหลักฐานการศึกษาที่ผู้สมัครน ามาเป็นหลักฐาน
ประกอบการสมัคร เป็นหลักสูตรที่รัฐบาลของแต่ละประเทศก าหนดและเป็นสถานศึกษาที่ได้รับ
การรับรองจากรัฐบาล 

 (๗)    เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแลว้เห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้ 

๓) คุณสมบัติของผู้สมัครเรียนรายกระบวนวิชา เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-Degree) 
 (๑)   ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น

พนักงานของหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยรามค าแหงเห็นสมควร หรือ 
 (๒)    เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้ 
ทั้งนี้ผู้มีคุณสมบัติตามข้อ (๑) และ (๒) ต้องมีคุณวุฒิเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาภาคบังคับตาม

หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

๓. การสมัครและวิธีการสมัคร 

๑)  การสมัคร  ไม่เก็บค่าสมัคร 
  ๒)  วิธีการสมัคร 

                สมัคร On-line ทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน www.oasc.ru.ac.th และเมื่อสมัคร On-line เรียบร้อยแล้ว 
จะต้องส่งใบสมัครที่มีลายเซ็นของผู้สมัคร พร้อมแนบหลักฐานเอกสารประกอบการสมัครครบถ้วนทางไปรษณีย์ 
ไปยัง  

ส านักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ   
มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
ตู้ปณ. 1218  ปณฝ. รามค าแหง  
BANGKOK 10241, THAILAND 

ติดต่อสอบถาม 
หมายเลขโทรศัพท์  ๖๖ (๐)๒ ๓๑๐ ๘๑๙๖ – ๗, ๖๖ (๐)๒ ๓๑๐ ๘๖๖๔ – ๕ 
หมายเลขโทรสาร  ๖๖ (๐)๒ ๓๑๐ ๘๑๙๘ 
e-mail: oasc@ru.ac.th  

๒ 

/หากมีข้อขัดข้อง... 

http://www.ru.ac.th/oasc


หากมีข้อขัดข้องไม่สามารถสมัคร On-line ทางอินเทอร์เน็ตได้ ให้ Download ใบสมัครจาก 
www.oasc.ru.ac.th กรอกใบสมัครให้สมบูรณ์ ส่งใบสมัครที่มีลายเซ็นของผู้สมัครพร้อมแนบหลักฐานเอกสาร
ประกอบการสมัครให้ครบถ้วนทางไปรษณีย์ตามท่ีอยู่ข้างต้นได้  

๔. หลักฐานการสมัคร มีดังนี้ 

๑) ใบสมัครเป็นนักศึกษาที่มีลายมือชื่อของผู้สมัคร 1 ฉบับ (ในการสมัคร On-line เมื่อกรอกข้อมูล
การสมัครเรียบร้อย ให้พิมพ์ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วและลงลายมือชื่อส่งไปพร้อมหลักฐานการ
สมัคร) 

๒) ส าเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ 
(2.1)  กรณีขอเทียบโอนหน่วยกิต ต้องส่งส าเนาใบรับรองผลการศึกษาอีก 1 ฉบับ พร้อมรับรองส าเนา 

ถูกต้อง  
(2.2)  กรณีใช้วุฒิต่างประเทศสมัคร ต้องแนบส าเนาใบรับรองเทียบวุฒิด้วย (อ่านรายละเอียดจากคุณวุฒิ

ของผู้สมัคร ข้อ ๖) 
๓) ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการไทย หรือส าเนาบัตรประจ าตัวของประเทศนั้น ๆ 

พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ 
๔) ส าเนาหนังสือเดินทาง พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 2 ฉบับ 
๕) ส าเนาหลักฐานต่าง ๆ เพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี) โดยถ่ายส าเนา 2 ฉบับ และรับรองส าเนาถูกต้อง 

(๕.1) กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – ชื่อสกุล หรือ วัน เดือน ปีเกิด 
(๕.2) กรณีผู้สมัครในหลักสูตรปริญญาตรีที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่าให้ส่งหนังสือรับรอง หรือส าเนา

หลักฐานแสดง (ตามคุณสมบัติของผู้สมัคร ข้อ 3 ข้อ 4 และ ข้อ 5) 
(๕.3) กรณีเป็นพระภิกษุ ให้ส่งส าเนาใบสุทธิทางพระ 

๖) รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จ านวน 2 รูป โดยเขียน ชื่อ – สกุล ตัวบรรจงหลังรูปทุกรูป 

๕. ผลการสมัคร 

  เมื่อทางมหาวิทยาลัยพิจารณาใบสมัครรวมทั้งการเทียบโอนหน่วยกิตแล้ว จะแจ้งผลการสมัคร ผลการ
เทียบโอนหน่วยกิต และค่าใช้จ่ายให้นักศึกษาทราบ เพ่ือเตรียมตัวขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนตามก าหนดต่อไป  

๖. การลงทะเบียน 

การลงทะเบียน ใช้ระบบ On-line ทาง www.oasc.ru.ac.th   

๗. ปฏิทินการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา ๒๕๖3 

จ. 6 ม.ค. 2563 – พฤ. 14 พ.ค. 2563    รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ และทางอินเทอร์เน็ต 
จ. 16 มี.ค. 2563 – ศ. 29 พ.ค. 2563    ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 
พ. 20 พ.ค. 2563 – ศ. 29 พ.ค. 2563    ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า 
พฤ. 11 มิ.ย. 2563       เปิดการเรียนการสอนภาค 1/2563  
พฤ. 24 ก.ย. 2563 – อา. 27 ก.ย. 2563  สอบไล่ภาค 1/2563 

 จ. 28 ก.ย. 2563      วันส าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน 
 
 

 

๓ 

/๘. การเรียน... 



๘. การเรียนการสอน 
นักศึกษาสามารถเรียนโดยวิธีต่าง ๆ ดังนี้ 

๑) นักศึกษาศึกษาด้วยตนเองจากต ารากระบวนวิชาต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่จัดส่งให้นักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียน 

๒) นอกจากนี้สามารถเรียนเสริม ศึกษา ค้นคว้าเพ่ิมเติม ดังนี้ 
(๑)  นักศึกษาฟังบรรยายกระบวนวิชาต่าง ๆ จากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดให้ เช่น ฟังบรรยายทาง

อินเทอร์เน็ต หรือจาก Course On Demand หรือฟังบรรยายจากซีด/ีดีวีดีที่ส่งให้ 
(๒)  ค้นคว้าเพิ่มเติมจาก e-Books ของมหาวิทยาลัยทางอินเทอร์เน็ตได้ฟรี จากเว็บไซต์ของ 

มหาวิทยาลัย (www.ru.ac.th) 
(๓)  นักศึกษาเรียนจากกระบวนวิชาแบบ e-Learning ของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ทางอินเทอร์เน็ต 

จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (www.ru.ac.th) 
    (๔)  สื่อการสอนอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยอาจจัดเพ่ิมให้ 

๙. การสอบและศูนย์สอบ 

 มหาวิทยาลัยได้จัดศูนย์สอบส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ต่างประเทศ เพ่ืออ านวยความสะดวกในการเลือกสถานที่สอบของนักศึกษา โดยมีข้อก าหนด ดังนี้ 

 ๑)  ด าเนินการจัดสอบ ณ ประเทศที่มีศูนย์สอบ  
๒)  จัดสอบตามตารางสอบที่มหาวิทยาลัยประกาศไว้ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค าแหง    

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ 
๓) มหาวิทยาลัยส่งข้อสอบไปจัดสอบให้ ณ ศูนย์สอบในประเทศต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   

   ประกาศ  ณ  วันที่          ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

๔ 

http://www.ru.ac.th/
http://www.ru.ac.th/

