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ใบแทรก
ระเบยีบการรับสมคัรฯ สวนกลาง

ภาค  2  ปการศึกษา  2561

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2561
การรับสมคัรและลงทะเบียนเรียนสวนกลาง

การรบัสมคัรนักศกึษาใหม  ภาค 2 ปการศกึษา 2561
จ. 3 ก.ย. 2561 - อ.    13 พ.ย. 2561 รับสมัครนักศึกษาใหมทางอินเทอรเน็ต (เฉพาะผูไมใชสิทธิ์เทียบโอนหนวยกิต)
จ. 10 ก.ย. 2561 - ศ.  5 ต.ค. 2561 จําหนายใบสมัครทางไปรษณีย
จ. 10 ก.ย. 2561 - อ. 16 ต.ค. 2561 รับสมัครนักศึกษาใหมทางไปรษณีย (เฉพาะผูไมใชสิทธิ์เทียบโอนหนวยกิต)
อ. 16 ต.ค. 2561 - อ. 13 พ.ย. 2561 จําหนายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย
ส.   10  พ.ย. 2561 - อ.    13พ.ย. 2561 รับสมัครนักศึกษาใหมพรอมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย

ภาค 2 ปการศึกษา 2561
พ. 14 พ.ย. 2561 - อ. 26  ก.พ. 2562 บรรยายในช้ันเรียน
ศ. 16 พ.ย. 2561 - จ. 19 พ.ย. 2561 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเกา ภาค 2/2561 ที่มหาวิทยาลัย
อ. 20 พ.ย. 2561 - ศ.   7  ธ.ค. 2561 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย ภาค 2/2561 ของนักศึกษาเกา
อ. 18 ธ.ค. 2561 - อ. 25 ธ.ค. 2561 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเกา ภาค 2/2561 ทาง INTERNET
ศ. 16 พ.ย. 2561 - ศ. 15 ก.พ. 2562 ลงทะเบียนสอบ e-Testing
จ.   26  พ.ย. 2561 - พ. 20 ก.พ. 2562 สอบ e-Testing  (รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของ

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส)
ศ. 14 ธ.ค. 2561 - อา.16 ธ.ค. 2561 ลงทะเบียนสอบซอมของภาค 1/2561 (ไมงดบรรยาย)
พ. 9 ม.ค. 2562 เตรียมสอบซอม (งดบรรยาย)
พฤ. 10 ม.ค. 2562 - อ. 15 ม.ค. 2562 สอบซอม ภาค 1/2561
พ. 27 ก.พ. 2562 เตรียมสอบไล ภาค 2/2561 (งดบรรยาย)
พฤ. 28 ก.พ. 2562 - พฤ.13 ม.ีค. 2562 สอบไลภาค 2/2561
พฤ. 14  ม.ีค. 2562 วันสําเร็จการศึกษาและปดภาคเรียน

ภาคฤดูรอน  ปการศึกษา 2561
จ.     1 เม.ย. 2562  - ส.   4 พ.ค. 2562 บรรยายในช้ันเรียน
พฤ. 28  ก.พ. 2562 - อ.   5  ม.ีค. 2562 ลงทะเบียนเรียน  ภาคฤดูรอน / 2561 ทาง INTERNET
อ.     5  ม.ีค. 2562 - พฤ.14  ม.ีค. 2562 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย
ส.   16  ม.ีค. 2562 - จ. 18 ม.ีค. 2562 ลงทะเบียนเรียน  ภาคฤดูรอน / 2561 ที่มหาวิทยาลัย
ส.   16  ม.ีค. 2562 - ศ.  19 เม.ย. 2562 ลงทะเบียนสอบ e-Testing
จ.     1 เม.ย. 2562 - อ.  30 เม.ย. 2562 สอบ e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของ

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส)
อ.     7  พ.ค. 2562 เตรียมสอบไล ภาคฤดูรอน / 2561 (งดบรรยาย)
พ.     8  พ.ค.  2562 - พ. 15 พ.ค. 2562 สอบไล ภาคฤดูรอน / 2561
พฤ. 16 พ.ค.  2562 วันสําเร็จการศึกษาและปดภาคเรียน
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ระเบียบการรับสมัครฯ ภาค 2 ปการศึกษา 2561
เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการจัดทํา และเพ่ิมเติมรายละเอียดในหนังสือระเบียบ

การรบัสมคัรเขาเปนนกัศกึษาและแผนกําหนดการศกึษา ชัน้ปรญิญาตร ี (ม.ร.1) สาํหรบัผูทีส่มคัร ในภาค 2
ปการศกึษา 2561 ดังรายละเอียดตอไปนี ้(โดยยกเลกิหนา 1, 2, 4, 5  ในคูมอื ม.ร.1)

รับสมัครนักศึกษาใหมทางอินเทอรเน็ตและทางไปรษณีย
จ.    3 ก.ย. 2561  - อ. 13 พ.ย. 2561 รบัสมัครนกัศกึษาใหมทางอินเทอรเนต็

www.iregis2.ru.ac.th (เฉพาะผูไมใชสทิธิเ์ทยีบโอนหนวยกิต)
จ.   10 ก.ย. 2561  - ศ.    5 ต.ค. 2561 จําหนายใบสมัครทางไปรษณยี (ชุดสมัครสวนกลาง)
จ.   10 ก.ย. 2561  - อ.   16 ต.ค. 2561 รบัสมัครนกัศกึษาใหมทางไปรษณยี

(เฉพาะผูไมใชสิทธิเ์ทยีบโอนหนวยกิต)
กรณีสั่งซื้อทางไปรษณีย ราคา 140.- บาท เปนธนาณัติ สั่งจายมหาวิทยาลัยรามคําแหง สงถึง

หัวหนาฝายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ตู ปณ.1002 ปท.รามคําแหง กทม. 10241 ระบุที่ซอง
“ชุดสมัครทาง ปณ. มร.” สวนกรณีสมัครเปนรายวิชาใหระบุที่ซอง “ชุดสมัครทาง ปณ. PRE-DEGREE”
ติดตอสอบถามที่อาคารสวป. ชั้น 3 โทร. 02-3108615 หรือ 02-3108623 หรือ 02-3184831

รับสมัครนักศึกษาใหมพรอมลงทะเบียนท่ีมหาวิทยาลัยฯ ดวยตนเอง
(ระดับปริญญาตรีและรายกระบวนวิชา PRE-DEGREE)
อ.   16 ต.ค. 2561 - อ.  13 พ.ย. 2561   จําหนายใบสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ ที่อาคาร สวป. ชั้น 1
                                                  (ไมเวนวันหยุดราชการ)
ส.   10 พ.ย. 2561 - อ.  13 พ.ย. 2561    รบัสมคัรท ี่มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก ราม 1

  (ไมเวนวันหยุดราชการ)
 *รบัสมัครนักศึกษายายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน (กรณียังไมจบการศกึษาจากสถาบันเดิม)
  อ.  16  ต.ค. 2561 - อ.  13 พ.ย. 2561 จําหนายใบสมัครในมหาวิทยาลัยฯ ที่อาคาร สวป. ชั้น 1
                                                    (ไมเวนวันหยุดราชการ)
  ส.  10  พ.ย. 2561 - อ.  13 พ.ย. 2561 รบัสมคัรทีม่หาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก ราม 1

    (ไมเวนวันหยุดราชการ) พรอมกันกับการรบัสมัครนักศกึษาใหม 

  คุณสมบัติ - เคยเปนนกัศึกษาในสถาบันอดุมศึกษาอืน่ (ระดับปรญิญาตร)ี แตไมประสงคจะเรยีนทีส่ถาบันเดิม
- ตองลาออกจากสถาบันเดิม(กรณียังมีสถานภาพอยู) กอนมาดําเนินการสมัคร
- การโอนหนวยกิตพจิารณาจากใบรบัรองผลการศึกษา  (Transcript) ใหเปนไปตามเกณฑคณะกําหนด

  เอกสารการสมัคร สำเนาคุณวุฒิที่จบการศึกษา 2 ฉบับ  ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จาก
                                 สถาบันเดิม พรอมถายสําเนา 1 ฉบับ  คําอธิบายรายวิชา (Course Description) จาก
                                 สถาบันเดิม 1 ชุด  รปูถายสหีรอืขาวดํา ขนาด 1.5” หรอื 2” 1 รปู  สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ
                                 สําเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ   ใบรับรองแพทย 1 ฉบับ

ตดิตอสอบถามเพ่ิมเตมิท่ี ฝายรบัสมคัรและแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ช้ัน 3
โทร 02-3108615,  02-3108623
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กระบวนวชิาทีเ่ปดสอนสําหรบันกัศกึษาชัน้ปที ่1 (นกัศกึษาใหม)
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คณะนิติศาสตร
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คณะบริหารธุรกจิ
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คณะศกึษาศาสตร
        แกไข CODE   รหสัสาขาวิชาคณะตางๆ หนา 16 ใน ม.ร. 1

ยกเลกิ 0419 สาขาวิชาศึกษาศาสตร  วิชาเอก  เทคโนโลยแีละ
การสือ่สารการศึกษา

แกไขเปน 0405 สาขาวิชาเทคโนโลยแีละสือ่สารการศึกษา
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คณะวทิยาศาสตร
3. สาขาวิชาเคมี

หมายเหตุ หนา 260
CMSxxxx Major Course Elective กลุมวชิาเฉพาะดานเลือก ใหเลอืกเรียนจากวิชาทีก่ําหนดไมนอยกวา 12 หนวยกิต

(ดหูนา 284) กรณีทีเ่ลอืกเรยีนวชิาซ่ึงมีหนวยกตินอยกวา 3 หนวยกติ นักศกึษาสามารถเรยีนมากกวา 1 วชิา (1 Subject) ในภาคเรยีน
ที1่ (First Semester) ชัน้ปที ่3 (Junior Year) หรอืชัน้ปที ่4 (Senior Year)และเรยีนมากกวา 2 วชิา (2 Subjects) ในภาคเรยีนที ่2
(Second Semester) ชัน้ปที ่3

7. สาขาวิชาการวิจัยดําเนินงาน
หนา 300

7.2.3  วิชาโท  15   หนวยกิต
แกไข เลือกสาขาวิชาใดสาขาหน่ึงตอไปน้ีคือ  สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาสถิติกลุ มสถิติศาสตร สาขาวิชาสถิติกลุ มสถิติประกันภัย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ  หรือ
สาขาวิชาอื่นทีภ่าควิชาฯ เห็นชอบ

เปน เลือกสาขาวิชาใดสาขาหน่ึงตอไปน้ีคือ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป  สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร  สาขาวิชาการบัญช ี
สาขาวิชาสถิติศาสตร  สาขาวิชาเศรษฐศาสตร สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจ  หรือสาขาวิชาอื่นที่ภาควิชาฯ เห็นชอบ
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**โปรดทราบ**
        ผูสมคัรเปนนกัศกึษาของ มหาวทิยาลยั
รามคาํแหง ใหนาํบัตรประชาชนมาแสดง
เปนหลกัฐานประกอบ การสมคัรในวนัที่
มาสมคัรดวย
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  ปรัชญา
สงเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา ผลติบัณฑิตทีม่ีความรูคูคุณธรรม

 ปณิธาน
พัฒนามหาวทิยาลยัรามคําแหงใหเปนแหลงวทิยาการแบบตลาดวชิา
มุงผลติบัณฑิตทีม่ีความรูคูคุณธรรม และจติสํานึกในความรบัผิดชอบ
ตอสังคม
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เวบ็ไซต มหาวทิยาลัยรามคาํแหง
www.ru.ac.th

จัดทําโดย : ฝายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา  สวป. 2561 /9,000

เวบ็ไซต รบัสมคัรนกัศกึษาใหมทาง INTERNET
www.iregis2.ru.ac.th

 

 


