
 

1. ชื่อหลักสูตร  
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมวิทยา- 
    และมานุษยวิทยา 

2.   ชื่อปริญญา    ศิลปศาสตรบณัฑิต (ศศ.บ.) 
3.   หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
4.   ระยะเวลาการศึกษา 

หลักสตูรทั้ง  2  สาขา เรียน 144 หน่วยกิต  บังคับใช้ 
ตั้งแต่ภาค 1  ปีการศึกษา 2545  เป็นต้นไป  ระยะเวลาตลอด 
หลักสตูร  8  ภาคการศึกษา (รวมภาคฤดูร้อน) 
5.   ระบบการเรียนการสอนและสถานที่ศึกษา 
      5.1  บรรยายในช้ันเรียนวันจนัทร์ – วันศุกร์                

 เวลา  17.00 – 21.00  น. 
5.2  ใช้สื่อการสอน หนังสือ เอกสารสรุปการสอน 
5.3  บรรยายสรุปในแต่ละกระบวนวิชา  โดยนักศึกษา 

 จะต้องเข้าเรยีนไม่น้อยกว่า 80% จึงจะมีสิทธิเข้า 
 สอบในกระบวนวิชานั้น 

5.4  ใช้ห้องปฏิบัติการทางภาษาต่าง ๆ ที่ทันสมัย 
6.   การจ าหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร 

จ าหน่ายใบสมัครและสมัครด้วยตนเองที่ห้องส านัก 
งานโครงการพิเศษ  อาคาร  2  ช้ัน  1   คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวิทยาลยัรามค าแหง  (ใบสมัครชุดละ 200.-บาท)                       
โดยมรีายละเอียดดังนี ้

6.1 จ. 2 พ.ค. – ศ. 24 มิ.ย. 2559  จ าหน่ายใบสมัคร 
       6.2 จ. 13 - ศ. 24 มิ.ย. 2559       รับสมัคร 
                          (เว้นวันหยุดราชการ) 

7.   จ านวนนักศึกษา 
รับนักศึกษาในโครงการหลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ 

ภาคพิเศษ (รุ่นที ่28  จ านวนสาขาละ 100 คน) 
8.   คุณสมบัติของผู้สมัคร 

คุณวุฒิของผู้สมัครเป็นนักศึกษาเป็นไปตามข้อ 
บังคับมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัคร 
เข้าเป็นนักศึกษาช้ันปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  (ฉบับท่ี 2)  
พ.ศ.2549  ข้อ 4 ดั้งนี้ 
      8.1   เป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืน 
ฐาน  (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรอืเทียบเท่า  หรือ 
      8.2   เป็นขา้ราชการซึ่งมีต าแหน่งและเงินเดือน  ตั้งแต่ระดับ 2  
หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสตูรการศึกษาภาคบังคับ  
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่าหรือ 
      8.3   เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือ 
ลูกจ้างของรัฐ ซึ่งได้ปฏบิัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า  
5  ปี  และเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า หรือ 
        8.4   เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภากรุงเทพ- 
มหานคร  สมาชิกสภาจังหวัด  สมาชิกสภาองค์การบริหาร  
ส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา  
สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาองค์   
การบริหารส่วนต าบล กรรมการสขุาภิบาล หรือก านัน    
ผู้ใหญ่บ้าน และเป็นผู้ส าเร็จการศกึษา ตามหลักสูตรภาค 
บังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือ 
เทียบเท่า หรือ  
      8.5   ผู้เป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความส าเรจ็ในการ 
ประกอบธุรกิจส่วนตัวเป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ 
ผู้จัดการ หรือเป็นกรรมการบรหิารในหน่วยงานธุรกิจเอกชน 
หรือต าแหน่งบรหิารที่เรียกช่ือเป็นอย่างอื่นที่เทียบเท่า และ  
เป็นผู้เสียภาษีเงินได้ประจ าปีของหน่วยงาน  หรือบุคคลมา 

แล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี  และเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา  ตามหลักสตูรภาคบังคับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า และมีอายไุม่
ต่ ากว่า  25  ปีบริบูรณ์ นับตามปปีฏิทิน หรือ 
      8.6   เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรใหร้บั    
เข้าศึกษาได้                            

    หมายเหตุ  ส าหรับผู้ที่ใช้คุณวฒุิจากต่างประเทศจะต้อง    
น าหนังสือรับรองการเทียบความรูจ้ากกระทรวงศึกษาธิการ 
มาแสดงในวันสมัครด้วย 
9.   การเทียบโอนหน่วยกิต 

9.1 ผู้สมคัรที่มีคณุวุฒิอนุปรญิญาหรือเทียบเท่าข้ึนไปมสีิทธิขอเทียบ
วิชาและโอนหน่วยกิตได้ ทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ
ของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 

9.2 คณะฯอาจพิจารณาคณุสมบัติที่เทียบโอนตามอัธยาศัย 
10. หลักฐานการสมัคร 

10.1  ส าเนาหนังสือส าคญัแสดงคุณวุฒิ  จ านวน 4 ฉบับ  
10.2  ส าเนาทะเบียนบ้าน  จ านวน 4 ฉบับ  

  (ถ่ายส าเนาเฉพาะหน้าที่มีช่ือผู้สมัครเท่านั้น กรณีที่ 
  เป็นสมดุให้ถ่ายส าเนาแผ่นแรกที่ปรากฏเลขที่บ้าน ด้วย) 

      10.3   ส าเนาบัตรประชาชนหรือ 
              บัตรประจ าตัวข้าราชการ  จ านวน 4  ฉบับ 
      10.4  ใบรับรองแพทย์  จ านวน 1 ฉบับ 

10.5   รูปถ่ายสีหรือขาวด า ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
10.6  ส าเนาหลักฐานต่าง ๆ เพิม่เติม (ตามแต่กรณ)ี  

  โดยถ่ายส าเนา  จ านวน 3 ฉบับ  คือ 
   10.6.1   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ  นามสกุล  
   10.6.2   กรณีผู้สมัครใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า    

  ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา 
        ระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป 

     10.7   ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ  800  บาท              
              และค่าธรรมเนียมต่างๆ ช าระในวันสมัครเรียนทั้งหมด 



 

 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ส านักงานโครงการภาคพิเศษ 

อาคาร  2   ชั้น  1 
คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
 

      โทร.  02-310 8263 , 02-310 8585 
             02-318 0054 , 02-318 0055 
               ต่อ 1120 , 1121 , 1122 
      089-129 7822 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิทินการศึกษา 
หลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต  ภาคพิเศษ 

ประจ าภาค 1  ปีการศึกษา 2559  (รุ่นที ่28) 
จ. 2 พ.ค. – ศ. 24 มิ.ย. 59     จ าหน่ายใบสมัคร                                      
จ. 13 – ศ. 24 มิ.ย. 59      รับสมัคร และช าระเงินทั้งหมด 

                  ในวันสมัคร(เว้นวนัหยุดราชการ) 

จ. 4 ก.ค. 59                        ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่รุ่นที่ 28 

จ. 4 ก.ค.  – ศ. 26 ส.ค. 59      บรรยาย (ช่วง 1) 

อ. 5 ก.ค. 59                      ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน 
    เรียนนักศึกษาใหม่ อาคาร VKB 
    ชั้น 1(เวลา 09.00 - 15.30 น.) 

พฤ. 28 – ศ. 29 ก.ค. 59       ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเกา่ 

ณ  อาคาร  VKB   ช้ัน  1 

            (เวลา 09.00 - 15.30 น.)                                

จ. 1 – อ. 2 ส.ค. 59             ลงทะเบียนล่าช้านักศึกษาเก่า  

            ณ ส านักงานโครงการฯ  

                                             (เสียค่าปรับ วันละ 200 บาท) 

จ. 29 ส.ค. - ศ. 2 ก.ย. 59             สอบไล่  (ช่วง 1) 

ส. 24 - อา. 25 ก.ย. 59             สอบแก้ตัว  (ช่วง 1) 

จ. 5 ก.ย. - ศ. 28 ต.ค. 59       บรรยาย  (ช่วง 2) 

จ. 31 ต.ค. - ศ. 4 พ.ย. 59        สอบไล่  (ช่วง 2) 

ส. 5 พ.ย. 59                       วันส าเร็จการศึกษา 

ส. 26 – อา. 27 พ.ย. 59          สอบแก้ตัว (ช่วง 2) 

ส. 5 – อา. 20 พ.ย. 59           ปิดภาคเรียน             
....................         โครงการท านุบ ารุงวัฒนธรรมไทย “ไหว้ครู” 

....................         โครงการสัมมนานอกสถานที่  (รับน้อง) 

 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
คณะมนุษยศาสตร์ 

 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 

ประจ าภาค  1  ปีการศึกษา  2559 
รุ่นที่  28  

เปิดรับสมัคร  2  สาขาวิชา 

 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

 สาขาวิชาสังคมวิทยาและ 
มานุษยวิทยา 

 
 

**เปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง เท่านั้น** 

 


