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ใบแทรก
ระเบยีบการรับสมคัรฯ สวนกลาง

ภาค  2  ปการศึกษา  2562

มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2562
การรับสมคัรและลงทะเบียนเรียนสวนกลาง

การรบัสมัครนักศกึษาใหม  ภาค 2 ปการศกึษา 2562
จ. 16 ก.ย. 2562 - อ.     5 พ.ย. 2562 รับสมัครนักศึกษาใหมทางอินเทอรเน็ต (เฉพาะผูไมใชสิทธิ์เทียบโอนหนวยกิต)
จ. 9 ก.ย. 2562 - ศ.  4 ต.ค. 2562 จําหนายใบสมัครทางไปรษณีย
จ. 9 ก.ย. 2562 - พ. 16 ต.ค. 2562 รับสมัครนักศึกษาใหมทางไปรษณีย (เฉพาะผูไมใชสิทธิ์เทียบโอนหนวยกิต)
พ. 16 ต.ค. 2562 - อ. 5 พ.ย. 2562 จําหนายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย
ส.     2  พ.ย. 2562 - อ.     5 พ.ย. 2562 รับสมัครนักศึกษาใหมพรอมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย

ภาค 2 ปการศึกษา 2562
พฤ. 7 พ.ย. 2562 - พ. 19  ก.พ. 2563 บรรยายในช้ันเรียน
พฤ. 24 ต.ค. 2562 - พ. 6 พ.ย. 2562 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย ภาค 2/2562 ของนักศึกษาเกา
พ. 6 พ.ย. 2562 - อ.  12  พ.ย. 2562 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเกา ภาค 2/2562 ทาง INTERNET
พ. 27 พ.ย. 2562 - ส. 30 พ.ย. 2562 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเกา ภาค 2/2562 ที่มหาวิทยาลัย
จ. 13 ม.ค. 2563 - ศ. 17  ม.ค. 2563 บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค 2/2562
พ. 27 พ.ย. 2562 - ศ. 14 ก.พ. 2563 ลงทะเบียนสอบ e-Testing
พ.   11 ธ.ค. 2562 - พฤ.20 ก.พ. 2563 สอบ e-Testing  (รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของ

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส)
ส. 21 ธ.ค. 2562 - จ. 23 ธ.ค. 2562 ลงทะเบียนสอบซอมของภาค 1/2562 (ไมงดบรรยาย)
พ. 22 ม.ค. 2563 เตรียมสอบซอม (งดบรรยาย)
พฤ. 23 ม.ค. 2563 - อ. 28 ม.ค. 2563 สอบซอม ภาค 1/2562
อ. 25 ก.พ. 2563 เตรียมสอบไล ภาค 2/2562 (งดบรรยาย)
พ.   26 ก.พ. 2563 - อ.  10  มี.ค. 2563 สอบไลภาค 2/2562
พ.   11  มี.ค. 2563 วันสําเร็จการศึกษาและปดภาคเรียน

ภาคฤดูรอน  ปการศึกษา 2562
พ.     1 เม.ย. 2563 - จ. 11 พ.ค. 2563 บรรยายในช้ันเรียน
พฤ. 27  ก.พ. 2563 - อ.   3  มี.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียน  ภาคฤดูรอน / 2562 ทาง INTERNET
พ.     4  มี.ค. 2563 - อ.  10  มี.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย
ศ.   13  มี.ค. 2563 - อา. 15  มี.ค. 2563 ลงทะเบียนเรียน  ภาคฤดูรอน / 2562 ที่มหาวิทยาลัย
อ. 24 มี.ค. 2563 - พ.  25  มี.ค. 2563 บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ภาค ฤดูรอน/2562
ศ.   13  มี.ค. 2563 - พฤ. 30 เม.ย. 2563 ลงทะเบียนสอบ e-Testing
พ.     1 เม.ย. 2563 - อ.    5  พ.ค. 2563 สอบ e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของ

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส)
อ.   12 พ.ค. 2563 เตรียมสอบไล ภาคฤดูรอน / 2562 (งดบรรยาย)
พ.   13 พ.ค. 2563 - พ. 20 พ.ค. 2563 สอบไล ภาคฤดูรอน / 2562
พฤ. 21 พ.ค. 2563 วันสําเร็จการศึกษาและปดภาคเรียน
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ระเบียบการรับสมัครฯ ภาค 2 ปการศึกษา 2562
เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคําแหงมีการจัดทํา และเพ่ิมเติมรายละเอียดในหนังสือระเบียบ

การรบัสมคัรเขาเปนนกัศึกษาและแผนกําหนดการศกึษา ชัน้ปรญิญาตร ี (ม.ร.1) สาํหรบัผูทีส่มคัร ในภาค 2
ปการศึกษา 2562 ดังรายละเอียดตอไปนี ้(โดยยกเลกิหนา 1, 2, 4, 5  ในคูมอื ม.ร.1)

รับสมัครนักศึกษาใหมทางอินเทอรเน็ตและทางไปรษณีย
จ.    16 ก.ย. 2562  - อ. 5 พ.ย. 2562 รบัสมัครนกัศึกษาใหมทางอินเทอรเนต็

www.iregis2.ru.ac.th (เฉพาะผูไมใชสทิธิเ์ทยีบโอนหนวยกิต)
จ.     9 ก.ย. 2562  - ศ.    4 ต.ค. 2562 จําหนายใบสมัครทางไปรษณยี (ชุดสมัครสวนกลาง)
จ.     9 ก.ย. 2562  - พ.  16 ต.ค. 2562 รบัสมัครนกัศึกษาใหมทางไปรษณยี

(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)
พ.   16 ต.ค. 2562 - อ.   5 พ.ย. 2562   จําหนายใบสมัครที่มหาวิทยาลัยฯ ที่อาคาร สวป. ชั้น 1
                                                  (ไมเวนวันหยุดราชการ)
ส.     2 พ.ย. 2562 - อ.   5 พ.ย. 2562    รบัสมคัรท ี่มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก ราม 1

  (ไมเวนวันหยุดราชการ)
 *รบัสมัครนักศกึษายายโอนจากสถาบันอุดมศกึษาอ่ืน (กรณียงัไมจบการศกึษาจากสถาบันเดมิ)
  พ.  16  ต.ค. 2562 - อ.   5 พ.ย. 2562 จําหนายใบสมัครในมหาวิทยาลัยฯ ที่อาคาร สวป. ชั้น 1
                                                    (ไมเวนวันหยุดราชการ)
  ส.    2  พ.ย. 2562 - อ.   5 พ.ย. 2562 รบัสมคัรทีม่หาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก ราม 1

    (ไมเวนวันหยุดราชการ) พรอมกันกับการรบัสมัครนักศกึษาใหม 

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

  เอกสารการสมัคร สำเนาคุณวุฒิที่จบการศึกษา 2 ฉบับ  ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จากสถาบันเดิม
พรอมถายสําเนา 1 ฉบับ  ใบลาออกจากสถานบันเดิม (กรณียังมีสถานภาพอยู) 1 ฉบับ
คําอธิบายรายวิชา (Course Description) จากสถาบันเดิม 1 ชุด  รูปถายสีหรือขาวดํา

                                 ขนาด 1.5” หรอื 2” 1 รปู  สําเนาทะเบียนบาน 1 ฉบับ  สําเนาบัตรประชาชน  1 ฉบับ
ใบรับรองแพทย 1 ฉบับ
ตดิตอสอบถามเพ่ิมเตมิท่ี ฝายรบัสมัครและแนะแนวการศึกษา อาคาร สวป. ช้ัน 3
โทร 02-3108615,  02-3108623
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กระบวนวชิาทีเ่ปดสอนสําหรับนกัศึกษาช้ันปที ่1 (นกัศึกษาใหม)
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        การเปลีย่นแปลงแกไขสาขาวชิาใน ม.ร. 1

แกไข CODE   รหสัสาขาวิชาคณะตางๆ หนา 15 ใน ม.ร. 1
ยกเลกิ 0212 คณะบรหิารธุรกจิ  สาขาวิชาการจดัการโลจสิตกิส

และโซอุปทาน
แกไขเปน 0214 คณะบรหิารธุรกจิ  สาขาวิชาการจดัการโลจสิตกิส

และโซอุปทาน

แกไข สาขาวิชาคณะตางๆ หนา 16 ใน ม.ร. 1
ยกเลกิสาขาวิชา คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชานวัตกรรมและ

เทคโนโลยกีารศึกษา (0405)
แกไขเปน คณะศึกษาศาสตร สาขาวิชาศึกษาศาสตร

วิชาเอก เทคโนโลยแีละการสือ่สารการศึกษา (0419)
ยกเลกิโครงสรางหลกัสตูรและรายละเอียดหลกัสตูรของคณะศึกษาศาสตร
สาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยกีารศึกษา หนา 199 และหนา 236-238
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ใบแทรกรายการแกไข
   หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑติสาขาวชิาเทคโนโลยีอตุสาหกรรมและเกษตรศึกษา


