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คํานํา 

คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร ไดจัดทําคูมือ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2558 คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

รามคําแหงข้ึน สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือใชเปนคูมือในการเรียน และ

เพ่ือใหนักศึกษามีความรูความเขาใจในกระบวนการตางๆ ท่ีมีความสําคัญและจําเปน

ในการเปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยประกอบดวย 

หลักสูตร การลงทะเบียน ขอปฏิบัติในการสอบไล งานบริการนักศึกษา เปนตน 

คณะกรรมการฝายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร หวังวาคูมือฉบับนี้จะ

เปนประโยชนสําหรับนักศึกษาใหมไดเปนอยางดี 
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คณะศึกษาศาสตร 

ประวัติความเปนมาของคณะศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตรเปน ๔ คณะแรกท่ีไดจัดตั้งข้ึนพรอมกับมหาวิทยาลัย

รามคําแหง ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. ๒๕๑๔ เม่ือวันท่ี     

๒๖ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๑๔ อาคารท่ีทําการชั่วคราวของคณะศึกษาศาสตร ในครั้ง

แรกนั้นเปนตึกรูปทรงกลม ซ่ึงสรางข้ึนเพ่ือใชเปนงานแสดงสินคานานาชาติ มี           

รองศาสตราจารย ดร.อภิรมย ณ นคร เปนคณบดีคนแรก 

ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๑๖ คณะศึกษาศาสตรไดยายท่ีทําการชั่วคราวไปอยูท่ี

อาคารศรีชุม (ปจจุบันเปนอาคารใหม ๕ ชั้น) จนกระท่ัง ป พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงมีท่ีทําการ

ถาวรท่ีอาคารคณะศึกษาศาสตร (EOB) เปนอาคาร ๕ ชั้น และมีท่ีทําการคณะอีก   หลัง

หนึ่งมีชื่อเรียกวา อาคารนครชุม 

 คณะศึกษาศาสตร ผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี ดําเนินการเปดสอน      ๓ 

สาขาวิชา คือ สาขาวิชาศึกษาศาสตรสาขาวิชาจิตวิทยา และสาขาวิชาภูมิศาสตร 

ในป พ.ศ. ๒๕๑๔ คณะศึกษาศาสตรไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย

รามคําแหงใหจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยเปดรับนักเรียน

ตั้งแตปการศึกษา ๒๕๑๖ เปนตนมา ในป พ.ศ. ๒๕๒๙ ไดรับอนุมัติใหเปลี่ยนชื่อเปน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง เพ่ือเปนสถานปฏิบัติการทางดานการศึกษา

และฝกอบรมวิชาการแกเยาวชน ใหมีการพัฒนาการทางดานสติปญญา รางกาย 

อารมณ สังคมและศีลธรรม อันจะเปนประโยชนแกตนเองและสังคม โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปดสอนในลักษณะสหศึกษารับนักเรียนระดับชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี ๑ ปจจุบันเปดสอนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี ๖ 
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ในป พ.ศ. ๒๕๓๒ คณะศึกษาศาสตรไดรับอนุมัติใหเปดสอนระดับปริญญา

โท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร ซ่ึงทางคณะศึกษาศาสตร

ไดเตรียมผลิตมหาบัณฑิตมาตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๓ ท้ังในดานบุคลากร วัสดุอุปกรณและ

หองปฏิบัติการท่ีใชรวมกันไดกับการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีและปตอ ๆ มา 

ไดรับอนุมัติใหเปดสอนปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรโดยปจจุบันเปดสอนท้ังหมด 

๒๕ สาขาวิชา ในป พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะศึกษาศาสตร ไดดําเนินการสอนระดับปริญญา

เอกจนถึงปจจุบัน เปดสอนท้ังหมด ๖ สาขาวิชา 

ทําเนียบคณบดีคณะศึกษาศาสตรถึงปจจุบัน 

๑.  รองศาสตราจารย ดร.อภิรมย  ณ นคร  (พ.ศ.๒๕๑๔ - พ.ศ.๒๕๒๔) 

๒.  อาจารยธํารง  มานะกิจ  (พ.ศ.๒๕๒๔ - พ.ศ.๒๕๒๘) 

๓.  รองศาสตราจารยอเนก  เพียรอนุกูลบุตร  (พ.ศ.๒๕๒๘ - พ.ศ.๒๕๓๒) 

๔.  ศาสตราจารย (พิเศษ) ดร.จรินทร  ธานีรัตน  (พ.ศ.๒๕๓๒ - พ.ศ.๒๕๓๖) 

๕.  รองศาสตราจารยรวมศักดิ์  แกวปลั่ง  (พ.ศ.๒๕๓๖ - พ.ศ.๒๕๓๘) 

๖.  รองศาสตราจารยพิมพพรรณ  เทพสุเมธานนท  (พ.ศ.๒๕๓๘ - พ.ศ.๒๕๔๒) 

๗.  รองศาสตราจารยระวิวรรณ  ศรีครามครัน  (พ.ศ.๒๕๔๓ - พ.ศ.๒๕๕๑) 

๘.  รองศาสตราจารย ดร.สุรเดช  สําราญจิตต  (พ.ศ.๒๕๕๒ – พ.ศ.๒๕๕๖) 

๙.  ผูชวยศาสตราจารยทิพย  หาสาสนศรี (พ.ศ.๒๕๕6 – ปจจุบัน) 
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สถานที่ติดตอ 

๑. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง    

ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก   เขตบางกะป  กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐ 

โทรศัพท ๐-๒๓๑๐-๘๓๑๒ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๓๔๙ 

เว็บไซต www.edu.ru.ac.th, www.facebook.com/ru.educ 

๒. ภาควิชาหลักสูตรและการสอน    

อยูระหวางดําเนินการเลือกตั้ง 

โทรศัพท ๐-๒๓๑๐-๘๓๒๑ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๓๒๑ 

๓. ภาควิชาการประเมินและการวิจัย   

 รองศาสตราจารย ดร.สุวิมล ติรกานันท 

โทรศัพท ๐-๒๓๑๐-๘๓๒๐ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๓๒๐ 

๔. ภาควิชาเทคโนโลยีการศกึษา    

 ผูชวยศาสตราจารยยศระวี  วายทองคํา  

โทรศัพท ๐-๒๓๑๐-๘๓๑๙ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๓๑๙ 

๕. ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา    

 รองศาสตราจารย ดร.สุการตพิชา  ปยะธรรมวรากุล 

โทรศัพท ๐-๒๓๑๐-๘๓๒๕ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๓๒๕ 
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๖. ภาควิชาจิตวิทยา     

 อาจารย ดร. มานิกา วิเศษสาธร          

โทรศัพท ๐-๒๓๑๐-๘๓๑๗ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๓๔๙ 

๗. ภาควิชาภูมิศาสตร     

 ผูชวยศาสตราจารยเสนห โรจนดิษฐ 

โทรศัพท ๐-๒๓๑๐-๘๓๒๒ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๓๔๙ 

๘. ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา 

 ผูชวยศาสตราจารยชนิสรา  ศิลานุกิจ 

โทรศัพท ๐-๒๓๑๐-๘๓๒๗ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๓๔๙ 

๙. ภาควิชาพลานามัย     

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรียพันธ  วรพงศธร 

โทรศัพท ๐-๒๓๑๐-๘๓๔๒ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๓๔๙ 

๑๐. ภาควิชาคหกรรมศาสตร    

 อาจารยทอแสง  หงสคํา         

โทรศัพท ๐-๒๓๑๐-๘๓๓๑ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๓๔๙ 

๑๑. ภาควิชาการศึกษาตอเนื่องและอาชีวศึกษา  

 คณบดีคณะศึกษาศาสตรรักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาฯ 

โทรศัพท ๐-๒๓๑๐-๘๓๗๖ โทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๓๔๙ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม                             .     
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คณะผูบริหารคณะศึกษาศาสตร 

๑. ผูชวยศาสตราจารยทิพย หาสาสนศรี คณบดีคณะศึกษาศาสตร 

๒. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพจน  อิงอาจ รองคณบดีฝายบริหาร 

๓. อาจารยบงกช  ทองเอ่ียม รองคณบดีฝายวิชาการ 
และวิจัย 

๔. อาจารยภาติยะ  พัฒนาศักดิ์ รองคณบดีฝายนโยบาย และ
แผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๕. อาจารยภูชิษย  สวางสุข รองคณบดีฝายสวัสดิการ 

๖. อาจารยวิมลมาลย สมคะเน รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

7. อาจารย ดร. รังสิมา หอมเศรษฐี รองคณบดีฝายประกันคุณภาพ
การศึกษา 

๗. รองศาสตราจารยพรทิพย ทองอรามดี รองคณบดีและผูอํานวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคําแหง 

๘. รองศาสตราจารย พตท.ดร.ศิริพงษ เศาภายน ผูอํานวยการบัณฑิตศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร  
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ปณิธาน (Ambition) 
พัฒนาคณะศึกษาศาสตรใหเปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิต มุงผลิตบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ 
และคุณธรรม นําไปสูการสรางสรรคและรับผิดชอบตอสังคม 
 

วิสัยทัศน (Vision) 
จัดการเรียนการสอนเพ่ือผลิตบัณฑิตใหกาวทันการเปลี่ยนแปลง รูจักใชเทคโนโลยี
เพ่ือความเปนเลิศทางวิชาการ 
 

พันธกิจ  
๑. ดานการจัดการศึกษา 

ผลิตบัณฑิตใหมีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม พัฒนาหลักสูตรใหมีความ
หลากหลาย ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชได ท้ังในระดับปริญญาตรี และระดับ
บัณฑิตศึกษา เพ่ือตอบสนองตอความตองการของสังคม รวมท้ังกระจายโอกาสเรียนรู 
ความกาวหนาทางวิชาการในระดับบัณฑิตศึกษาไปสูชุมชน สนับสนุนการจัด
การศึกษาในรูปแบบของเครือขายการเรียนรู รวมมือและแลกเปลี่ยนความรูทาง
วิชาการระหวางสถาบันการศึกษา หนวยงานอ่ืน ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน มีการ
จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาใหไดมาตรฐานในทุกหนวยงาน สนับสนุนการนํา
เทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอน รวมท้ังสนับสนุนให
บุคลากรทางการศึกษาสามารถใชประโยชนจากเครื่องมือตาง ๆ ท่ีทันสมัยได 

๒. ดานการวิจัย 
พัฒนา ปรับปรุง ดําเนินงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพ สนับสนุนใหคณาจารยและ

บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร สามารถสรางองคความรูใหมอยางตอเนื่อง โดย
สามารถนําประโยชนไปใชเพ่ือเปนการพัฒนาสถาบัน สังคม และเผยแพรงานวิจัยได
ในระดับสากล                        
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๓. ดานการบริการวิชาการแกสังคม 
ขยายขอบเขตและรูปแบบของการบริการวิชาการในดานตาง ๆ ไปสูสังคมเมือง

และชนบท ใหสามารถไดรับแนวความรู และแนวคิดใหม ๆ ทางการศึกษาและวิชาชีพ 
ซ่ึงจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท้ังในดานวิชาการและสุขภาพ รวมท้ังสามารถ
เปนผูนําทางวิชาการและเปนท่ีพ่ึงของสังคม 

๔. ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดําเนินกิจกรรมเพ่ือดํารงไวซ่ึงศิลปวัฒนธรรมท่ีดีงามของไทย ปลูกฝงใหนักศึกษา

ตระหนักถึงคุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมไทย ภูมิปญญาทองถ่ินและใหรวมกัน
อนุรักษศิลปวัฒนธรรมไทย 

๕. ดานการบริหารจัดการ 
พัฒนา ปรับปรุง การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย 

คลองตัว และโปรงใส ตลอดจนพัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานได
อยางมีประสิทธิภาพเพ่ือยกระดับประสิทธิภาพการทํางานของคณะศึกษาศาสตรให
กาวหนาตอไป 
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จรรยาบรรณนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีขอควรปฏิบัติสําหรับนักศึกษา

เพ่ือถือเปนแนวปฏิบัติท่ีดีงามตามจรรยาบรรณของนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง ดังนี้ 

๑. จรรยาบรรณตอตนเอง 

 ๑.๑ ยึดม่ันในความดี มีระเบียบวินัย และความรับผิดชอบตอหนาท่ีของ

ตนเอง  

 ๑.๒ ใฝ รู ใฝ เ รี ยน พากเพียรศึกษา พัฒนาตนให เปนผู มีความรู 

คูคุณธรรม  

 ๑.๓  มีความรู ความเขาใจอยางเปนระบบในการประยุกตใชวิชาการให

เกิดประโยชนตอตนเอง วิชาชีพ และวิชาชีพครู 

 ๑.๔ มีบุคลิกภาพและวางตนไดเหมาะสมกับการเปนนักศึกษาพรอม

ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๒. จรรยาบรรณตอผูอ่ืน 

 ๒.๑ มีความเปนกัลยาณมิตร รูจักรับฟง และแบงปนใหผูอ่ืนและสังคม 

 ๒.๒ มีมนุษยสัมพันธท่ีดี สุภาพ และมีมารยาทท่ีเหมาะสม 

 ๒.๓ เคารพสิทธิของผูอ่ืน มีทักษะในการปฏิบัติงานและรูจักแกปญหา

อยางสรางสรรค 
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๓. จรรยาบรรณตอคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ๓.๑. ประพฤติและปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ขอบัง คับของคณะ

ศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางเครงครัด 

    ๓.๒ ใหความสําคัญในการเขารวมกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร และ

มหาวิทยาลัยรามคําแหงโดยสมํ่าเสมอ พรอมท้ังสรางชื่อเสียงแก  คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 ๓.๓ ดูแลรักษาทรัพยสินของคณะศึกษาศาสตร และมหาวิทยาลัย

รามคําแหงอยางคุมคาและประหยัด  

๔. จรรยาบรรณตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม 

 ๔.๑ เปนผูมีจิตสาธารณะ และจิตอาสาตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม  

 ๔.๒ ประพฤติตนอยูในขนบธรรมเนียมประเพณี 

 ๔.๓ มีสวนรวมในกิจกรรมของคณะศึกษาศาสตร  ในการรักษา

สิ่งแวดลอมและรับผิดชอบตอชุมชนและสังคม 
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ขอปฏิบัติของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา 

 ๑. นักศึกษาควรประเมินการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีนักศึกษาเขาชั้นเรียน 

 ๒. นักศึกษาควรเขารวมโครงการ/กิจกรรมท่ีคณะศึกษาศาสตรหรือ

มหาวิทยาลัยไดจัดข้ึน 

 ๓. นักศึกษาควรเขารับการอบรมวิชาการท่ีคณะศึกษาศาสตรหรือ

มหาวิทยาลัยจัดข้ึนอยางสมํ่าเสมอ 

 ๔. ควรตอบแบบประเมินโครงการ/กิจกรรมท่ีเขารวมทุกครั้งและสงคืนเพ่ือ

นําผลการประเมินมาพิจารณาปรับปรุงโครงการ/กิจกรรมในครั้งตอไป 

 ๕ นักศึกษาควรประพฤติปฏบิัติตนตามจรรยาบรรณนักศึกษา มีคุณธรรม 

จริยธรรม และหางไกลยาเสพติด 
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การเตรียมนักศึกษาใหมีความพรอมเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

 ๑. นักศึกษามีความตระหนักถึงความเปนชาติไทยและมีทัศนคติเชิงบวกตอสังคม
พหุวัฒนธรรม 

 ๒. เรียนรูขอมูลทางประวัติศาสตร สังคม และวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน 
เพื่อเกิดความเขาใจอันดีตอสมาชิกกลุมอาเซียน 

 ๓. พัฒนาทักษะทางภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาเพื่อนบาน 
และมีความชํานาญในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ๔. ปรับกระบวนทัศนการเรียนรูอยางมีเปาหมาย รู เทาทันสถานการณ มี
ความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืน โดยเฉพาะผูคนตางวัฒนธรรม เพื่อเตรียมรับการ
เปดเสรีทางการศึกษาและการเคลื่อนยายแรงงาน 

 

บทบาททางการศึกษาในการสรางประชาคมอาเซียนทั้ง ๓ เสาหลัก 

 ๑. การศึกษากับการเมืองและความมั่นคง การเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาส
เรียนรูเก่ียวกับหลักการประชาธิปไตย และการใหความเคารพในสิทธิมนุษยชน จะชวย
พัฒนาอาเซียนใหเปนภูมิภาคที่มีความมั่นคงและสงบสุข 

 ๒. การศึกษากับเศรษฐกิจ การจัดการศึกษาและการฝกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ
ดานวิชาชีพ การจัดทํากรอบขอตกลงยอมรับรวมกันในสาขาวชิาชีพของอาเซียน การจัดทํา
ระบบเทียบโอนคุณวุฒิทางการศึกษาจะชวยใหคนในอาเซียนสามารถเดินทางไปศึกษาตอ
หรือทํางานในอาเซียนไดโดยสะดวก และชวยใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตที่
แข็งแกรงในภูมิภาค 

 ๓. การศึกษากับสังคมและวฒันธรรม การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพใหแก

ประชาชนทุกคน รวมทั้งในพื้นที่หางไกลชนบท การสรางความตระหนัก 
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เก่ียวกับอาเซียน และการเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของคนอาเซียนที่แมจะมีพื้นฐานทาง
วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมที่แตกตางกัน แตก็สามารถอยูในครอบครัวอาเซียนจะชวย
ใหประชาชนในอาเซียนมีความรักและความภาคภูมิใจในการเปนพลเมืองอาเซียน และ
รวมกันพัฒนาอาเซียนใหเปนดินแดนที่มีความเจริญรุงเรืองสืบไป 

 

 

 (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ. ฉันและเธอ “เราคืออาเซียน”. บริษัท 
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง: กรุงเทพฯ, ๒๕๕๔.)  
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๗.๔ เข็มขัดหนังสดีําหรือหนังกลับสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร  มีหัวเข็มขัดทําดวย

โลหะสีเงินเปนรูปหกเหลี่ยม ขนาด ๓.๕x๕ เซนติเมตร มตีราดุนเชนเดียวกับขอ ๔.๕ 

๗.๕ รองเทาหุมสนแบบสภุาพ 

๗.๖ เข็มกลัดเส้ือเปนเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเชนเดียวกับขอ 4.7 กลัดเหนืออกเบ้ืองซาย 

๘. นักศึกษาท่ีมีคุณวุฒิช้ันปริญญาตรีหรือเทียบเทาหรือเปนผูมีตําแหนงหนาท่ีการงานหรือ

ประกอบอาชีพเปนหลักฐานแลว มหาวิทยาลัยอนุญาตใหแตงกายไดดังน้ี 

๘.๑ การแตงเครื่องแบบนักศึกษาชายท่ีใชในโอกาสพิเศษคงเปนไปตามคําสั่งของมหาวิทยาลัยตามขอ ๔ 

๘.๒ การแตงเครื่องแบบนักศึกษาหญิงท่ีใชในโอกาสพิเศษคงเปนไปตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ตามขอ ๕ 

๘.๓ การแตงเครื่องแตงกายนักศึกษาชายท่ีใชเปนปกติ นักศึกษาชายอาจแตงกายตาม

ขอ ๖ หรือแตงกายแบบสุภาพชน สีไมฉูดฉาดหรือแตงเครื่องแบบ แตตองติดเข็มกลัดเสื้อเปน

เครื่องหมายมหาวิทยาลัย ตามขอ ๔.๗ 

๘.๔ การแตงเครื่องแตงกายนักศึกษาหญิงท่ีใชเปนปกติ นักศึกษาหญิงอาจแตงกายตาม

ขอ ๗ หรือแตงกายแบบสุภาพชน สีไมฉูดฉาดหรือแตงเครื่องแบบ แตตองติดเข็มกลัดเสื้อเปน

เครื่องหมายมหาวิทยาลัยตามขอ ๔.๗ 

๙. ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี 

                              ประกาศ ณ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๑๔ 

                                       จอมพล ถ. กิตติขจร 

                                   นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง 
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ขอควรปฏิบัติสําหรับหลักสูตรท่ีมีการเรียน “วิชาโท”  

1. การเลือกเรียนวิชาโทสามารถเลือกเรียนวิชาโทในสาขาใด จะตอง

เปนไปตามเกณฑวิชาโทท่ีคณะหรือสาขานั้นกําหนดใหครบ 

2. การเลือกเรียนวิชาโท ควรเลือกเรียนสาขาวิชาท่ีสอดคลองและ

สนับสนุนวิชาเอกท่ีตนเรียนหรือสามารถนําไปใชในการทํางาน 

การศึกษาตอ 

3. การลงทะเบียนเรียนวิชาโท ตองเรียนรายวิชาใหครบถวน การเลือก

เรียนวิชาโทในสาขาใดจะตองเปนไปตามเกณฑวิชาโทท่ีคณะหรือ

สาขานั้นกําหนดใหครบ และถาจํานวนหนวยกิตของวิชาโทกําหนดไว

นอยกวาจํานวนหนวยกิตท่ีวิชาเอกกําหนดใหเรียนเพ่ิมเติมจนครบ

ตามหนวยกิตท่ีวิชาเอกกําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


