
 

 

อัตราคาธรรมเนียม 
 

1. คาใบสมัคร ชุดละ   200.- บาท 

2. คาบัตรประจําตัวนักศึกษา  100.- บาท 

3. คาธรรมเนียมแรกเขาเปนนักศึกษา 1,200.- บาท 

4. คาข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา  1,000.- บาท 

5. คาบํารุงการศึกษา  ภาคละ  2,500.- บาท 

6. คาธรรมเนียมการสอบไล  ภาคละ 1,500.- บาท 

7. คาสมาชิกหนังสือพิมพขาวราม ภาคละ  100.- บาท 

8. คาลงทะเบียนเรียน หนวยกิตละ 800.- บาท 

 (ลงทะเบียนไดภาคละไมต่าํกวา 9 หนวยกิต  

และไมเกิน 22 หนวยกิต) 

 

รวมคาใชจายภาคเรียนแรก ณ วันท่ีสมัคร 

ประมาณ 24,200 บาท  

(ไมรวมคาเทียบโอนหนวยกิต) 

(คํานวณจากยอดลงทะเบียน 22 หนวยกิต) 

 หมายเหตุ 

คาเทียบโอนหนวยกิต  หนวยกิตละ 800.- บาท 

ชําระวันท่ีสมัคร กรณีท่ีเทียบโอนตางสถาบัน  1  หนวยกิต 

                  กรณีเทียบโอน ม.ราม         2  หนวยกิต 

 

นักศึกษาที่สมัครเขาศึกษาชําระเงินคาลงทะเบียน 

และคาธรรมเนียมตางๆ แลว ภายหลังไมเขาศึกษา 

จะไมคืนเงินให ไมวากรณีใดๆ 

 

 

ปฏิทินการศึกษา 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 

ประจําภาค 1  ปการศึกษา 2561  (รุนท่ี 30) 

ศ. 1  มิ.ย. – พฤ. 5 ก.ค. 61     จําหนายใบสมัคร  

 (เวนวันหยุดราชการ)                                       

จ. 18 มิ.ย. – พฤ. 5 ก.ค. 61     รับสมัคร และชําระเงินท้ังหมด 

                ในวันสมัคร (เวนวันหยุดราชการ) 

จ. 9  ก.ค. 61    ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม รุนท่ี 30 

อ. 31 ก.ค. 61 ขึ้นทะเบียนและลงทะเบียน

 เรียนนักศึกษาใหม อาคาร VKB 

 ชั้น 1 (เวลา 09.00 - 15.30 น.) 

จ. 9   ก.ค.  –  ศ. 7 ก.ย. 61      บรรยายในชั้นเรียน  (ชวง 1) 

จ. 10  ก.ย.  –  ศ. 14 ก.ย. 61      สอบไล  (ชวง 1) 

จ. 17 ก.ย.   -  ศ. 9 พ.ย. 61   บรรยายในชั้นเรียน  (ชวง 2) 

จ. 12  พ.ย.   -  ศ. 16 พ.ย. 61     สอบไล  (ชวง 2) 

ส. 17 พ.ย. 61   วันสําเร็จการศึกษา และ 

 ปดภาคเรียน 

         

 

 

 
คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

รับสมัครนักศึกษาใหมภาคพิเศษ 

ภาค  1  ปการศึกษา  2561  รุนที่  30 

 

เปดรับสมัคร  3  สาขาวิชา 

• สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

• สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 

• สาขาภาษาจีน 

 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

สํานักงานโครงการภาคพิเศษ อาคาร 2 ช้ัน 1 

คณะมนุษยศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 

 โทร.  02-310 8263 , 02-310 8585 

  02-318 0054 , 02-318 0055 

  ตอ 1120 , 1121 , 1122 

  089-129 7822 
 



1. ชื่อหลักสูตร  

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมวิทยา- 

    และมานุษยวิทยา 

หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน 

2.   ชื่อปริญญา  :  ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) 

3.   หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

โครงการศึกษาภาคพิเศษ  คณะมนุษยศาสตร   

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

4.   ระยะเวลาการศึกษา 

 ระยะเวลาตลอดหลักสูตร  8  ภาคการศึกษา  

      (รวมภาคฤดรูอน)  จํานวน  139  หนวยกิต 

5.   ระบบการเรียนการสอน 

      5.1   บรรยายในชั้นเรียนวันจันทร  –  วันศุกร                

  เวลา  17.00 – 21.00  น. 

5.2   ใชสื่อการสอน หนังสือ เอกสารสรปุการสอน 

5.3   บรรยายสรุปในแตละกระบวนวิชา  โดยนักศึกษา 

  จะตองมีเวลาเรียนไมนอยกวา 80% จึงจะมสีิทธิ 

 เขาสอบในกระบวนวิชาน้ันๆ 

6.   การจําหนายใบสมัครและการรับสมัคร 

 จําหนายใบสมัคร และสมัครดวยตนเองท่ีสํานักงาน 

โครงการศึกษาภาคพิเศษ  อาคาร  2  ช้ัน  1  คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลยัรามคําแหง  (ชุดละ 200 บาท) 
 6.1  ศ. 1   ม.ิย. –   พฤ.  5  ก.ค. 2561   จําหนายใบสมัคร 
       6.2  จ. 18  มิ.ย. –  พฤ.  5 ก.ค. 2561    รับสมัคร 

ต้ังแตเวลา 08.30 – 16.30 น. เวนวันหยุดราชการ 
(ชําระเงินท้ังหมดในวันสมัคร) 

7.   จํานวนนักศึกษา 

รับนักศึกษาในโครงการหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑติ 

ภาคพิเศษ (รุนท่ี 30)  จํานวน อยางนอย สาขาละ 50 คน 

8.   คุณวุฒิของผูสมัคร 

คุณวุฒิของผูสมัครเปนนักศึกษาเปนไปตามขอบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยคุณวุฒิของผูสมัครเขาเปนนักศึกษา

ช้ันปริญญาตรี (ภาคพิเศษ)  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2549  ขอ 4 

      8.1  เปนผูสําเร็จการศึกษาตามหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเทา หรือ 

      8.2   เปนขาราชการซึ่งมีตําแหนงและเงินเดือน ตั้งแตระดับ 2  

หรือเทียบเทาข้ึนไป และจบหลักสตูรการศึกษาภาคบังคับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หรือเทียบเทา หรือ 

      8.3   เปนหรือเคยเปนขาราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  หรือ 

ลูกจางของรัฐ ซึ่งไดปฏบัิติงานมาแลวรวมกันไมนอยกวา 5  ป  และ 

เปนผูสาํเรจ็การศึกษาตามหลักสตูรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

(มัธยมศึกษาตอนตน) หรือเทียบเทา หรือ 

   8.4   เปนหรือเคยเปนสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร  

สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิก 

สภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล  สมาชิกสภาตาํบล 

สมาชิกสภาองคการบรหิารสวนตําบล กรรมการสุขาภิบาล หรือกํานัน 

ผูใหญบาน และเปนผูสําเร็จการศกึษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศกึษา

ข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนตน) หรือเทียบเทา หรือ  

      8.5   ผูเปนเจาของกิจการท่ีประสบความสําเรจ็ในการประกอบ

ธุรกิจสวนตัว เปนประธานกรรมการ ผูอํานวยการ ผูจัดการ หรือเปน

กรรมการบริหารในหนวยงานธุรกิจเอกชน หรือตําแหนงบริหารท่ี

เรียกช่ือเปนอยางอ่ืนท่ีเทียบเทา และเปนผูเสียภาษีเงินไดประจําป 

ของหนวยงาน หรือบุคคลมาแลวไมนอยกวา  5  ป และเปนผูสําเร็จ

การศึกษาตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษา

ตอนตน) หรือเทียบเทา และมีอายไุมต่ํากวา  25  ปบริบูรณ  นับตาม 

ปปฏิทิน หรือ 

 8.6   เปนผูซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดพิจารณาแลวเห็นสมควรให 

  รับเขาศึกษาได                                

  9. หลักฐานการสมัคร 

 9.1  สําเนาหนังสือสําคญัแสดงคุณวุฒิ  จํานวน  4  ฉบับ  

 9.2  สําเนาทะเบียนบาน  จํานวน  4  ฉบับ  

   (ถายสําเนาเฉพาะหนาท่ีมีช่ือผูสมคัรเทาน้ัน กรณีท่ีเปน 

  สมดุ ใหถายสําเนาแผนแรกท่ีปรากฏเลขท่ีบานมาดวย) 

9.3  สําเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ   

 จํานวน  4  ฉบับ 

9.4   ใบรับรองแพทย จํานวน  1  ฉบับ 

9.5   รูปถายสีหรือขาวดํา ขนาด  2  น้ิว จํานวน  3  รูป 

9.6  สําเนาหลักฐานตางๆ เพ่ิมเติม (ตามแตกรณ)ี  

   โดยถายสําเนา จํานวน  3  ฉบับ  คือ 

    -   กรณีมีการเปลี่ยนแปลงช่ือ - นามสกุล  

    -   กรณีผูสมัครมีคุณสมบัติตามขอ 8.2 – 8.4 จะตองมี 

     หนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาระดับหัวหนากอง 

     หรือเทียบเทาข้ึนไป 

 10. การรับผูใดเขาเปนนักศึกษา 

 10.1 ผูสมคัรจะตองเปนผูมีคณุสมบัติครบถวนถูกตอง ตาม 
 ขอบังคับของมหาวิทยาลัยตรงกับความเปนจริงทุกประการ หาก 
 ไมเปนความจริงเพียงขอใดขอหน่ึง หรือหลักฐานใดท่ีใชสมัครไมถูกตอง 
 ตามขอบังคับฯ  โดยท่ีมหาวิทยาลัยอาจตรวจพบไดภายหลังการสมัคร 
 เปนนักศึกษาแลวใหมหาวิทยาลัยถอนสถานภาพเปนนักศึกษาทันที  
 โดยมหาวิทยาลัยไมคืนเงินท่ีไดชําระไวแลวท้ังสิ้น รวมท้ังผลการสอบ 
 ท่ีผานมาถือเปนเสียเปลา มหาวิทยาลัยจะไมนับเปนหนวยกิตสะสมให 
 10.2 การท่ีผูสมัครใชวุฒิตางประเทศ หลักฐานท่ีใชสมัคร  
 ประกอบดวยหนังสือรับรองการเทียบระดับวุฒิการศึกษาจาก  
 กระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทย หรือหนวยงานท่ีกํากับดูแล 
 ทางการศึกษาของรัฐบาลแตละประเทศ เชน กระทรวงศึกษาธิการ  
 หรือหนวยงานของรัฐบาลท่ีเรียกช่ือเปนอยางอ่ืน หรือกระทรวงการ  
 ตางประเทศ หรือสถานเอกอัครราชทูต หรือสถานกงสลุรับรองหลักฐาน 
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