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ขอแนะนําสําหรับนักศึกษา Pre – Degree   

เฉพาะหลักสูตรศึกษาศาสตร 5 ป (ท่ีเปนครู) 

1.  ควรลงทะเบียนเรียนวิชาศึกษาท่ัวไปในขณะท่ีเปนนักศึกษา Pre – 

Degree ไมควรลงเรียนวิชาชพีครู 

2. เม่ือพรอมท่ีเปนนักศึกษาปริญญาตรี ขอใหรีบเทียบโอน อยารอจนใกล

จบการศึกษา 

3. การเรียนแบบ Pre – Degree นักศึกษาควรศึกษาระยะเวลาและ

หลักเกณฑท่ีเทียบโอนวาเม่ือเราจะสมัครเขาเรียนเปนนักศึกษาปริญญา

ตรีแลวเราจะตองเรียนในหลักสูตรใด 
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๕.๖ เข็มกลัดเส้ือเปนเครื่องหมายมหาวิทยาลัยเชนเดียวกับขอ ๔.๗กลัดเหนืออกเบ้ืองซาย 

๖. เครื่องแตงกายนักศึกษาชายท่ีใชเปนปกติ ประกอบดวย 

๖.๑ เสื้อเช้ิตสีขาวเกลี้ยงไมมีลวดลาย ผาอกตรงโดยตลอด ติดกระดมุสีขาวขนาดเล็ก มี

กระเปา ๑ กระเปา อยูแถบซายของอก แขนเสื้อสั้นหรือยาวก็ได ความยาวของตัวเสื้อใหเลย

สะเอวเพ่ือใหกางเกงทับได 

๖.๒ กางเกงขายาวแบบเรียบและสีเขม 

๖.๓ รองเทาหุมสนสีดําหรือสีนํ้าตาล แบบสภุาพไมมีลวดลาย 

๖.๔ ถุงเทาสั้นสีเดียวกับรองเทา 

๖.๕ เข็มขัดหนังสดีําหรือหนังกลับสีดําขนาด ๓ เซนติเมตร มีหัวเข็มขัดทําดวยโลหะสี

เงินเปนรูปหกเหลี่ยม ขนาด ๓.๕x๕ เซนตเิมตร มีตราดุนเชนเดียวกับขอ ๔.๕ 

๖.๖ เข็มกลดัเสื้อเปนเครื่องหมายมหาวิทยาลยัเชนเดียวกับขอ ๔.๗ ติดไวท่ีก่ึงกลาง

กระเปาเสื้อ 

๗. เครื่องแตงกายนักศึกษาหญิงท่ีใชเปนปกติ ประกอบดวย 

๗.๑ เสื้อสีขาว ไมมลีวดลาย คอเช้ิต ตัวเสื้อ ผาอกโดยตลอด ติดกระดุม ๔ เม็ด และท่ี

คอเช้ิต ๑ เมด็ แขนเสื้อสั้นเหนือขอศอก ความยาวของตัวเสื้อใหเลยสะเอวเพ่ือใหกระโปรงทับได 

๗.๒ กระดมุเสื้อใหใชกระดุมโลหะสีเงิน ดุนเปนรูปตราเชนเดียวกับขอ ๕.๒ ขนาด

เสนผาศูนยกลาง ๑.๕ เซนติเมตร 

๗.๓ กระโปรงแบบเรยีบและสีเขม 
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๔.๖ สีเงินเปนรูปหกเหลี่ยม ขนาด ๓.๕x๕ เซนติเมตร มีตราดุนเปนรูปหลักศิลาจารึก 

และมีช่ือมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๔.๗ เนคไทสีทองบรอนซมีลายตาชะลอมสีนํ้าเงินแกตลอดผืนและปลายแหลมแบบ

สามเหลี่ยม 

๔.๘ เข็มกลัดเนคไทเปนพระรูปพอขุนรามคําแหงประทับบนพระแทนมนังคศิลาอาสน 

พระหัตถขวาทรงถือหนังสือ ขางลางมีอักษรช่ือมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

๔.๙ เสื้อนอกสีเขมสีเดียวกับกางเกง แบบสากลมีกระดุมแถวเดียว 

๕. เครื่องแบบนักศึกษาหญิงท่ีใชในโอกาสพิเศษตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย  

๕.๑ เสื้อสีขาว ไมมีลวดลาย คอเช้ิต ตัวเสื้อผาอกโดยตลอด ติดกระดุม ๔ เม็ด และท่ีคอ

เช้ิต ๑ เม็ด แขนเสื้อสั้นเหนือขอศอก ความยาวของตัวเสื้อใหเลยสะเอวเพ่ือใหกระโปรงทับได 

๕.๒ กระดุมเสื้อใหใชกระดุมโลหะสีเงิน ดุนเปนรูปตราหลักศิลาจารึกเชนเดียวกับหัว

เข็มขัด ขนาดเสนผาศูนยกลาง ๑.๕ เซนติเมตร 

๕.๓ กระโปรงสีนํ้าเงิน ตดัเปนแบบกระโปรงเรียบและสุภาพในโอกาสท่ีไวทุกขใช

กระโปรงสีดํา 

๕.๔ เข็มขัดหนังสดีําหรือหนังกลับสีดํา ขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร    มีหัวเข็มขัดทําดวย

โลหะสีเงินเปนรูปหกเหลี่ยมขนาด ๓.๕x๕ เซนตเิมตร มีตราดุนเปนรูปหลักศลิาจารึกและมีช่ือ

มหาวิทยาลยัรามคําแหง 

๕.๕ รองเทาหุมสนสีดํา สนสูงไมเกิน ๗.๕ เซนติเมตร และสวมถุงเทาใยบัวยาวสีเน้ือ 

ในโอกาสท่ีไวทุกขใชถุงเทาใยบัวสีดํา 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม                                    15     

หลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร 

คณะศึกษาศาสตรเปดสอนหลักสตูรตาง ๆ ดงัน้ี 

ช่ือปริญญา (ภาษาไทย) 

1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร  ศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร) ชื่อยอ ศษ.บ.  

(ศึกษาศาสตร) 

    ศิลปศาสตรบัณฑิต ชื่อยอ ศศ.บ. 

2. สาขาจิตวิทยา วิทยาศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยา) ชื่อยอ วท.บ. 
(จิตวิทยา) 

3. สาขาวิชาภูมิศาสตร วิทยาศาสตรบัณฑิต (ภูมิศาสตร) ชื่อยอ วท.บ. 
(ภูมิศาสตร) 

4. สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตรการกีฬา)  

    ชื่อยอ วท.บ. (วิทยาศาสตรการกีฬา) 
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ช่ือปริญญา (ภาษาอังกฤษ) 

1. สาขาวิชาศึกษาศาสตร  Bachelor of Education (Education) B.Ed 

(Education) 

    Bachelor of Arts B.A. 

2. สาขาจิตวิทยา Bachelor of Science (Psychology) B.S.  

 (Psychology) 

3. สาขาวิชาภูมิศาสตร Bachelor of Science (Geography) B.S. 

(Geography) 

4. สาขาวิทยาศาสตรการกีฬา Bachelor of Science (Sport Science) B.S. 

    (Sport Scicnce) 

๑. สาขาวิชาศึกษาศาสตร ประกอบดวย 10  ภาควิชา คือ 

๑.๑ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน เปดสอน ๑3 วิชาเอก (หลักสูตร ๕ ป)  

 ๑. การศึกษาปฐมวัย   2. การประถมศึกษา 

3. ภาษาไทย   4. ภาษาอังกฤษ 

5. ภาษาจีน   6. สังคมศึกษา 

7. คณิตศาสตร   8. วิทยาศาสตรทั่วไป 

 9. ฟสิกส    10. เคมี     

 11. ชีววิทยา   12. ศิลปศึกษา 

13. คอมพิวเตอรและธุรกิจศึกษา 
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

วาดวยเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย และเคร่ืองแตงกาย 

นักศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๔ 

โดยท่ีเปนการสมควรตราขอบังคับวาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกาย

นักศึกษา อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (1) และมาตรา 47 แหงพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2514 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงตราขอบังคับไวดังตอไปน้ี 

๑. ขอบังคับน้ีเรียกวา `ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย และ

เครื่องแตงกายนักศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๔' 

๒. ขอบังคับน้ีใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

๓. เครื่องแบบ เครื่องหมาย และเครื่องแตงกายนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงน้ีใหใชแตงได

เฉพาะผูมีฐานะเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และใชไดในงานพระราชพิธี รัฐพิธี หรือ

ตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย 

๔. เครื่องแบบนักศึกษาชายท่ีใชในโอกาสพิเศษตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

๔.๑ เสื้อเช้ิตสีขาวแขนยาว ไมมีลวดลาย 

๔.๒ กางเกงขายาวสีเขม แบบเรียบรอยและสุภาพ 

๔.๓ รองเทาหุมสนสีดํา ไมมีลวดลาย มีเชือกผูก 

๔.๔ ถุงเทาสั้นสีดํา 

๔.๕ เข็มขัดหนังสีดําหรือหนังกลับสีดําขนาดกวาง ๓ เซนติเมตร  มีหัวเข็มขัดทําดวยโลหะ  
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๑.๒ ภาควิชาการประเมินและการวิจัย หลักสูตร ๔ ป มีวิชาเอก ดังนี้ 

 ๑. วัดผลการศึกษา  

๑.๓ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา หลักสูตร ๔ ป มีวิชาเอก ดังนี้  

 ๑. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

๑.๔ ภาควิชาพลานามัย หลักสูตร 5 ป  มีวิชาเอก ดังนี้  

 ๑. พลศึกษา (สายเดียว 

 2. สุขศึกษา 

๑.๕ ภาควิชาคหกรรมศาสตร มีวิชาเอก ดังนี้  

 ๑. คหกรรมศาสตร (หลักสูตร 4 ป และ หลักสูตร 5 ป) 

๑.๖ ภาควิชาพ้ืนฐานการศึกษา ไมมีวิชาเอก 

1.7 ภาควิชาบริหารการศึกษาและอุดมศึกษา (ไมมีวิชาเอก) 

1.8 ภาควิชาการศึกษาตอเนื่องและอาชีวศึกษา มีวิชาเอก ดังนี้ 

 1. อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ (หลักสูตร 5 ป) 
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๒. สาขาวิชาจิตวิทยา  

2.1 ภาควิชาจิตวิทยา มีวิชาเอก  ดังนี้ 

 1. จิตวิทยาการปรึกษา    

2. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการ 

3. จิตวิทยาคลินิกและชุมชน 

๓. สาขาวิชาภูมิศาสตร 

3.1 ภาควิชาภูมิศาสตร มีวิชาเอก ดังนี ้

 1. ภูมิสารสนเทศศาสตร    

2. ภูมิศาสตรกายภาพและสิ่งแวดลอม 

 3. ภูมิศาสตรมนุษยและสิ่งแวดลอม 

 4. ภูมิศาสตรท่ัวไป 

 

 

 

 

 

 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม                                                    43     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42          ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
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วิชาโทท่ีเปดสอนในคณะศึกษาศาสตร มีดังนี้ 

1. พ้ืนฐานการศึกษา 

2. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 

3. วัดผลการศึกษา 

4. พลศึกษา 

5. สุขศึกษา 

6. นันทนาการ 

7. คหกรรมศาสตร 

8. อุตสาหกรรมการบริการอาหาร 

9. พัฒนามนุษยและครอบครัว 

10. อาหารและโภชนาการ 

11. ผาและเครื่องแตงกาย 

12. ศิลปประดิษฐ 

13. การบริหารการศึกษา 

14. จิตวิทยา 

15. ภูมิศาสตร 
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งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร 

๑. หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา ต้ังอยูชั้น ๑ คณะศึกษาศาสตร (EOB) 

 หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มีหนาท่ีใหบริการแก

นักศึกษาในดานตาง ๆ ดังน้ี 

- ตรวจสอบหลักสูตรปริญญาตรี และอนุปริญญาตรี ๓ สาขาวิชา 

- ใหคําปรึกษาและช้ีแจงกรณีนักศึกษาลงผิดหลักสูตร 

- ดําเนินการขอผลการสอบจากคณะท่ีเก่ียวของ  

- การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ (ภาคเรียนท่ี 

๑, ภาคเรียนท่ี ๒) ไมเกิน ๒4 หนวยกิต และภาคฤดูรอน ไมเกิน 12 หนวยกิต 

สําหรับนักศึกษาท่ีขอจบการศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๓๐ หนวย

กิต ในภาคปกติ และไมเกิน ๑๘ หนวยกิตในภาคฤดูรอน  

- การรับแจงจบการศึกษา เมื่อนักศึกษาทราบผลการสอบภาคเรียนสุดทายทุกกระ

บวนวิชาแลว จะจบครบหลักสูตร ใหนักศึกษายื่นคํารองขอจบการศึกษา ท่ีหนวย

ทะเบียนและประเมินผลการศึกษา โดยแนบหลักฐาน ดังน้ี 

๑. คํารองขอจบการศึกษา (ขอไดท่ีหนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา) 
๒. รูปถายสวมครุยปริญญาของคณะศึกษาศาสตร สีหรือ ขาว-ดํา ขนาด ๒ 

น้ิว จํานวน 4 รูป 
๓. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา จํานวน ๑ ชุด 

4.สําเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน (ม.ร.๑๘) ภาคเรียนสุดทายและ
ยอนหลังอีก ๒ ภาคเรียน 
 
 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม                                    41   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม                                 40     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม                                           21     

5.นักศึกษาตองเขาไปกรอกภาวะมี งานทําของบัณฑิต ในเ ว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
www.ru.ac.th  ในหัวขอ นักศึกษาข้ึนทะเบียนขอสําเร็จการศึกษา/บันทึกขอมูลภาวะการมีงาน
ทํา 

- การออกหนังสือรับรองครบหลักสูตรปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร 

- รับคํารองและดําเนินการเทียบโอนหนวยกิตของหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร 

- รับคํารองขอลงทะเบียนเรียนเกินเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด เฉพาะนักศึกษาท่ี

ขอจบการศึกษาเทาน้ัน 

- ประสานงานในการตรวจผลการสอบ  ใบระบาย  ใบติดเกรด List ๑๕๐ ใบรายงาน

ผลการสอบ และเกรดทางการ  รวบรวมจัดสงคณะตางๆ พรอมเก็บเขารูปเลม 

- การประกาศผลการสอบไล หนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา จะเริ่มทยอย

ประกาศผลการสอบ (Grade Report)  นักศึกษาท่ีตองการทราบผลการสอบไล หนวยทะเบียน

และประเมินผลการศึกษา จะประกาศผลการสอบไลท่ีแฟม ซึ่งอยูท่ีงานบริการการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร 

- การบอกเลิก - บอกเพ่ิมหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชา นักศึกษาผูใดไดลงทะเบียน

เรียนกระบวนวิชาใดซ้ําไว เพราะยังไมรูผลสอบของภาคเรียนกอน ตอมารูผลวาสอบไดนักศึกษาผู

น้ันมีสิทธิขอคืนเงินคาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาน้ันเปนรายหนวยกิตเต็มจํานวน หรือจะขอ

บอกเพ่ิมหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชาอ่ืนแทน เฉพาะผูขอจบการศึกษาเทาน้ัน) โดยนักศึกษาตอง

ดําเนินการใหเสร็จสิ้นกอนการสอบกระบวนวิชาท่ีบอกเลิกในภาคเรียนน้ัน 

- การสอบซ้ําซอน ตองเปนนักศึกษาท่ีขอจบการศึกษาในภาคเรียนน้ันๆ และ

กระบวนวิชาท่ีขอสอบซ้ําซอน ตองไมเปนวิชาเลือกท่ีสามารถเลือกกระบวนวิชาอ่ืนแทนได 

- ดําเนินการเสนอกรรมการประจําคณะฯ และสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาและ

อนุปริญญา 

- ดําเนินการตรวจสอบใบปริญญาและใบอนุปริญญา 
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๒. หนวยกิจการนักศึกษา ต้ังอยูชั้น ๑ อาคารคณะศึกษาศาสตร (EOB) 

 หนวยกิจการนักศึกษา เปนหนวยงานบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษาเปนรายบุคคล 

ท้ังท่ีมาติดตอดวยตนเอง ทางจดหมายและทางโทรศัพท  ในเรื่องตางๆ ดังน้ี 

๒.๑ บริการใหคําปรึกษาแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 หนวยกิจการนักศึกษาจะใหบริการแนะแนวในเรื่อง หลักสูตรคณะศึกษาศาสตร การ

เรียนการสอน ขอบขายเน้ือหากระบวนวิชาในระดับปริญญาตรี และศึกษาตอในระดับปริญญาโท  

การออกฝกสอน - ฝกงาน นอกจากน้ียังใหคําปรึกษาและแนะนําในเรื่องอ่ืนๆ เชน 

- การรับสมัครนักศึกษาใหม 

- การลงทะเบียนเรียน 

- ใหบริการตอบปญหาทางโทรศัพท 

- แจก ม.ร. ๓๐  

- ออกใบรับรองขอผอนผันทหาร และความประพฤต ิ

- ออกใบรับรองผลการสอบรายบุคคลภาคเรียนปจจุบัน 

- ออกใบรับรองผลการสอบเพ่ือออกฝกสอน – ฝกงาน 

- รวบรวมขอมูลผูสําเร็จการศึกษาเพ่ือจัดเตรียมการรับพระราชทานปริญญาบัตร 

- จัดทําสมุดภาพถายบัณฑิตเพ่ือตรวจสอบกอนเขารับพระราชทานปริญญาบัตร 

- จัดเตรียมเอกสารการรับพระราชทานปริญญาบัตร 

- ออกเลขและรับ - สงหนังสือเก่ียวกับงานบริการการศึกษา 
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- การยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 

- การบอกเพ่ิม – บอกเลิกหรือสับเปลี่ยนกระบวนวิชา 

- การแจงจบการศึกษา 

- บริการแนะนําการเรียนตามหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร หลักเกณฑการเรียนวิชา

ศึกษาท่ัวไป วิชาชีพ วิชาเอก วิชาเลือก  ตลอดจนการเลือกเรียนวิชาโทในสาขาตาง ๆ ของ

คณะศึกษาศาสตรและวิชาโทตางคณะ แนะนําการออกฝกสอน – ฝกงาน 

- ใหคําปรึกษาแนะแนวดานอาชีพตาง ๆ ตลอดจนปดประกาศขาวสารประกาศรับสมัคร

งาน 

- ปดประกาศคําสั่ง หนังสือราชการท่ีเก่ียวกับนักศึกษา 

- บริการแจกตารางสอบไลรายบุคคล 

๒.๒ บริการเร่ืองทุนการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง และคณะศึกษาศาสตร มีนโยบายจัดสรรและจัดหา

ทุนการศึกษาใหแก นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรเพ่ือสนับสนุนสงเสริมใหนักศึกษามีความตั้งใจเลา

เรียน ทุนการศึกษามีดังน้ี 

 ๒.๒.๑ ทุนการศึกษาประเภทขัดสน เปนทุนการศึกษาท่ีจัดสรรจากเงิน

รายไดของมหาวิทยาลัย นักศึกษาท่ีประสงคจะขอรับทุนประเภทขัดสน จะตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

๒.๒.๑.๑ เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง (ตั้งแตช้ันปท่ี ๒ ข้ึนไป) 

๒.๒.๑.๒ เปนผูมีผลการเรียนมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคปกติ 

๒.๒.๑.๓ เปนผูมีผลการเรียนพอใช คือ สอบไลไดเฉลี่ยปการศึกษาละไมนอย

กวา ๑๘ หนวยกิต ยกเวนภาคฤดูรอน หรือภาคพิเศษ 
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๒.๒.๑.๔ เปนผูขัดสนทางการเงิน ไมมีราบไดท่ีจะชวยตนเองในการศึกษาและไม

มีผูอุปการะ หรือผูอุปการะไมอยูในฐานะท่ีจะสงเสียใหการศึกษาไดตอไป 

๒.๒.๑.๕ เปนผูมีความประพฤติเรียบรอย ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัย 

๒.๒.๑.๖ ไมเปนผูจบการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไป หรือเทียบเทามากอน

หรือไมเปนนักศึกษาท่ีลงเรียนปริญญาท่ี ๒ หรือนักศึกษา ๘  ปสมัครใหม ตามขอบังคับของ

มหาวิทยาลัยรามคําแหงวาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔  ขอ ๑๔ วรรค ๓  

๒.๒.๒ ทุนการศึกษาประเภทอ่ืนๆ  

๒.๒.๒.๑ กองทุนการศึกษาพระพรหมคุณาภรณ (ด. เจียม กุลละวณิชย) 

ดวยกองทุนพระพรหมคุณาภรณ (ด.เจียม กุลละวณิชย) มีความประสงคท่ีจะให

ทุนการศึกษาแกนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร โดยแบงออกเปนทุนการศึกษาประเภทขาดแคลน

ทุนทรัพย ทุนประเภทเรียนดีและทุนประเภทนักศึกษาชวยปฏิบัติงานคณะศึกษาศาสตร นักศึกษา

ท่ีประสงคขอรับทุน จะตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

๑. คุณสมบัติท่ัวไป 

- เปนนักศึกษาคณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง (ตั้งแตช้ันปท่ี ๒ 

ข้ึนไป) 

- เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอย และไมเคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

- ไมเปนผูไดรับทุนการศึกษาอ่ืน ๆ ในปการศึกษาเดียวกัน 

- เปนผูท่ีมีผลการเรียนมาแลวไมนอยกวา ๒ ภาคการศึกษาปกต ิ
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๔. การลงทะเบียนสอบซอม ไมมีการลงทะเบียนทางไปรษณีย นักศึกษาตองลงทะเบียน

ท่ีมหาวิทยาลัยฯ ตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาหลักสูตร 5 ป  

การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาค

เรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2  ไมเกิน 22 หนวยกิต  

และภาคฤดูรอน ไมเกิน 9  หนวยกิต 
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การขอรับตารางสอบไลรายบุคคล 

 มหาวิทยาลยัรามคําแหงกําหนดใหนักศึกษาตองรับตารางสอบไลรายบุคคลกอนการ
สอบไลประมาณ ๑ สัปดาห ซึ่งหมาวิทยาลัยจะประกาศและกําหนดวันใหนักศึกษามาขอรับ
ตารางสอบไลรายบุคคลดังน้ี 

 นักศึกษาช้ันปท่ี ๑ ใหนําบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 
(ม.ร. ๑๘) ไปขอรับตารางสอบไลรายบุคคลไดท่ีมหาวิทยาลยัรามคําแหง วิทยาเขตบางนา (รามฯ 
๒) 

นักศึกษาช้ันปท่ี ๒ ข้ึนไป ใหนําบัตรประจําตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน

เรียน (ม.ร. ๑๘) ไปขอรับตารางสอบไลรายบุคคลไดท่ีงานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ  (KLB) ช้ัน 1  

การลงทะเบียนสอบซอม 

๑. นักศึกษาจะใชสิทธิการลงทะเบียนและเขาสอบซอมได จะตองเปนกระบวนวิชาท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการสอบซอมเทาน้ัน และจะตองเปนกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาสอบตก 

หรือขาดสอบในภาคปกติหรือภาคฤดูรอนเทาน้ัน 

๒. นักศึกษาตองไมลงทะเบียนสอบซอมกระบวนวิชาท่ีมีวันเวลาสอบซ้ําซอนกัน เวนแต

นักศึกษาไดขอแจงจบการศึกษาไวในภาคเรียนน้ันๆ ท้ังน้ีนักศึกษาตองยื่นคํารองการขอสอบ

ซ้ําซอนท่ีหนวยทะเบียนและประเมินผลการศึกษาช้ัน ๑ อาคารคณะศึกษาศาสตร ภายใน

ชวงเวลาของการลงทะเบียนสอบซอม 

๓. นักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนสอบซอม ๑ ไดเฉพาะกระบวนวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียน

และสอบตก หรือขาดสอบในภาคเรียนท่ี ๑ และนักศึกษามีสิทธิลงทะเบียนสอบซอม ๒ ไดเฉพาะ

กระบวนวิชาท่ีไดลงทะเบียนเรียนและสอบตก หรือขาดสอบในภาคเรียนท่ี ๒ และภาคฤดูรอน

ของปการศึกษาน้ันๆ 
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- ไมเปนผูจบการศึกษาตั้งแตปริญญาตรีข้ึนไป หรือเทียบเทามากอน หรือไม

เปนนักศึกษาท่ีลงเรียนปริญญาท่ี ๒ หรือนักศึกษา ๘ ปสมัครใหม ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย

รามคําแหง วาดวยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๑๔ วรรค ๓ 

๒. คุณสมบัติเฉพาะ 

๒.๑ ทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย 

- เปนผูขัดสนทางการเงิน ไมมีรายไดท่ีจะชวยตนเองในการศึกษาและ

ไมมีผูอุปการะ หรือผูอุปการระไมอยูในฐานะท่ีจะสงเสียใหการศึกษาได 

- เปนผูท่ีมีผลการเรียนตามหลักสูตรของคณะศึกษาศาสตร และสอบ

ไดมาแลวไมนอยกวา ๒๐ หนวยกิต 

- ผูรับทุนตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา ๑๕ 

หนวยกิต เวนแตภาคการศึกษาสุดทายใหลงทะเบียนตามหนวยกิตท่ีเหลือ 

๒.๒  ทุนประเภทเรียนดี 

- เปนผูท่ีกําลังศึกษาในช้ันปท่ี ๒ 

- เปนผูท่ีมีผลการเรียนดี คือ สอบไดไมนอยกวา ๑๕ หนวย กิตของแต

ละภาคการศึกษา ยกเวนภาคฤดูรอนหรือภาคพิเศษ 

- เปนผูท่ีมีผลการเรียนตามหลักสตูรของคณะศึกษาศาสตร และสอบได

ไมนอยกวา ๓๐ หนวยกิต 

- ผูรับทุนตองลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติไมนอยกวา ๑๕ 

หนวยกิต เวนแตภาคการศึกษาสุดทายใหลงทะเบียนตามหนวยกิตท่ีเหลือ 
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 ๒.๒.๒.2 กองทุน พลโทสมศักด์ิ  เผานาค 

ตามท่ีกองทุนพลโทสมศักดิ์  เผานาค ไดมอบเงินทุนการศึกษาประจําภาคเรียน
ท่ี ๑ ปการศึกษา ๒๕๕๓ แกนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพยจํานวน ๕ ทุน ๆละ ๓,๐๐๐ บาท น้ัน 
นักศึกษาท่ีประสงคจะขอรับทุนจะตองมีคุณสมบัติและจัดสงหลักฐานประกอบการสมคัรขอรบัทุน 
ดังน้ี 

๑. คุณสมบัติของผูสมัคร     

 ทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย  

- เปนนักศึกษาคณะศึกษาศาสตรท่ีกําลังศึกษา 

- นักศึกษามีสิทธิรับทุนติดตอกันไมเกิน ๒ ปการศึกษา 

- เปนผูขัดสนการเงิน ไมมีรายไดท่ีจะชวยตนเองในการศึกษา และไมมีผูอุปการะหรือผู

อุปการะ ไมอยูในฐานะท่ีจะสงเสียใหการศึกษาได 

- เปนผูท่ีมีผลการเรียนตามหลักสตูรของคณะศึกษาศาสตรมาแลวไมนอยกวา ๘๐ 

หนวยกิต 

- เปนผูท่ีมีความประพฤติเรียบรอยไมเคยถูกลงโทษทางวินัยจากมหาวิทยาลัย 

- เปนผูท่ีไมไดรับทุนการศึกษาอ่ืนในปการศึกษาเดียวกันของมหาวิทยาลัย 

๒. หลักฐานประกอบใบสมัคร 

 ๑. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา ๑ ฉบับ (ขอไดท่ีหนวยกิจการนักศึกษา งานบริการ

การศึกษา คณะศึกษาศาสตร ช้ัน ๑) 

๒. ใบรับรองความประพฤติจากคณบดีหรือผูไดรบัมอบหมาย 

๓. รูปถายขนาด ๑ น้ิว จํานวน ๑ รูป 
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๔. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  

๕. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา และใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 

๖. ใบรับรองผลการเรียน (Check Grade) ขอไดท่ี สวป. 

๗. สําเนาทะเบียนบานแสดงบิดา-มารดาและพ่ีนอง 

๘. สําเนาใบมรณบัตรของบิดา/มารดา ในกรณีท่ีแจงวาถึงแกกรรม 

๒.๓ บริการออกหนังสือรับรองประเภทตาง ๆ ใหนักศึกษา ดังนี้ 

- หนังสือรับรองความประพฤติ 

- หนังสือรับรองความประพฤติเพ่ือขอทุนการศึกษา 

- หนังสือรับรองผลการศึกษาเพ่ือนําไปขอผอนผันการเกณฑทหาร (เฉพาะนักศึกษาท่ี

ทําการผอนผันการเกณฑทหารเปนครั้งแรก) 

- หนังสือรับรองผลการศึกษารายกระบวนวิชา 

- หนังสือรับรองผลการศึกษาเพ่ือนไปขอออกฝกสอน – ฝกงาน 

๒.๔ จัดโครงการพิเศษเสริมความรูใหแกนักศึกษา 

 - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

การจัดโรงการปฐมนิเทศสําหรับนักศึกษาใหมน้ัน มีวัตถุประสงคเพ่ือเปนการตอนรับ

และใหนักศึกษาใหม ไดพบผูบริหารและคณาจารยของมหาวิทยาลัย รวมท้ังเพ่ือแนะนํานักศึกษา

ใหมใหเขาใจถึงระบบการเรียนการสอนและการบริการตาง ๆ ท่ีจะไดรับจากคณะศึกษาศาสตร

และมหาวิทยาลัย เพ่ือประโยชนในการใชชีวิตในมหาวิทยาลัยตอไป 
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- โครงการไหวครูคณะศึกษาศาสตร 

พิธีไหวครูของคณะศึกษาศาสตร เปนกิกรรมพิเศษเพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงความกตัญู

กตเวทีและตระหนักถึงพระคณุของครู – อาจารย ท่ีไดประสิทธิประสาทวิชาความรูใหกับศิษย 

รวมท้ังรักษาไวซึ่งประเพณีอันดีงามของไทย ท้ังยังกอใหเกิดความสัมพันธระหวางศิษยกับครู – 

อาจารย  

- โครงการอบรมการเตรียมตัวเพ่ือเขาทํางาน (ถามี) 

นักศึกษาและบัณฑิตคณะศึกษาศาสตรเปนจํานวนมากท่ีจะจบการศึกษาหรือจบ

การศึกษาแลว กําลังจะเขาสูตลาดแรงงานจึงตองมีการเตรียมตัวใหพรอมดานความรู  

ความสามารถและทําความเขาใจอยางถองแทกับอาชีพท่ีจะทํา เพ่ือเขาสูตลาดแรงงานดวยความ

มั่นใจในตนเอง 

๒.๕ บริการแจกคูมือการลงทะเบียนเรียน (ม.ร. ๓๐) 

 ม.ร. ๓๐ หรือมีช่ือเต็มวา “ประกาศกระบวนวิชาท่ีเปดสอนพรอมกับวันและเวลาสอบ

ไล” มหาวิทยาลยัจัดทําข้ึนปละ ๓ ฉบับ คือ ภาค ๑ และ ภาค ๒ และภาคฤดูรอน เพ่ือใหนักศึกษา

ใชเปนคูมือในการลงทะเบียนเรียน การจัดทํา ม.ร. ๓๐ แตละภาคเรยีนจะแลวเสร็จในสัปดาหแรก

ของการสอบ ซึ่งเปนชวงท่ีสํานักพิมพตองจัดพิมพขอสอบ ดังน้ันเพ่ือเปนการบริการนักศึกษา

ลวงหนา งานจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สวป.จึงไดพิมพ Print Out ติดประกาศตามสถานท่ี

ตาง ๆ ใหนักศึกษาทราบกอน คือ 

๑. ติดบอรดท่ี หนวยกิจการนักศึกษา ท้ัง ๗ คณะ 

๒. ติดท่ีหองอานหนังสือ อาคารเวียงคํา (VKB) และเวียงผา (VPB) 

๓. ติดท่ีบอรดดานหลังอาคาร สวป. 

๔. ติดท่ีบอรดหนาหอง ฝายจัดตารางสอบและลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป.ช้ัน ๖ 
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หลักฐานท่ีใชดําเนินการ ดังนี้ 

 ๑. ใบเสร็จรับเงิน (ม.ร.๑๘) ฉบับจริง พรอมถายสําเนา ๑ ฉบับ 

 ๒. บัตรประจําตัวนักศึกษา พรอมตัดแถบรหัสกระบวนวิชาท่ี บอกเลิก-บอกเพ่ิมใสมา

ในสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.๓๖) 

 ๓. รับคํารองอาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ัน  1 ชอง 11-13 กรอกขอความใหครบถวน 

 ๔. กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพ่ิม (ตองชําระเงินคาหนวยกิตเพ่ิมท่ีกองคลัง สํานักงาน

อธิการบดี)  

(น.ศ. ปกติ หนวยกิตละ ๒๕ บาท, น.ศ. Pre-degree หนวยกิตละ ๕๐ บาท) 

 ใหนักศึกษาเตรียมเอกสารใหพรอม แลวย่ืนท่ี อาคารกงไกรลาศ (KLB)  ชั้น ๑  ชอง 

๑๑-๑๓  

ต้ังแตวันท่ี ๑0 สิงหาคม ๒๕๕8 ถึง วันท่ี 30 กันยายน ๒๕๕8 โดยดําเนินการได ๒ ชวง คือ 

ชวงท่ี ๑ วันท่ี ๑0 สิงหาคม ๒๕๕8 ถึง วันท่ี 4 กันยายน ๒๕๕8 (มีท่ีนั่งสอบปกติ)  

ชวงท่ี ๒ วันท่ี 14 กันยายน 2558 ถึง วันท่ี 30 กันยายน ๒๕๕8 (ตองสอบท่ีนั่งสอบเสริม) 

 

หมายเหตุ ใหนักศึกษาเขาเรียนกระบวนวิชาท่ีตองการสับเปลี่ยนหรือลงทะเบียนเรียนเพ่ิม
กระบวนวิชาไดลวงหนา กอนการย่ืนคํารองตามวันเวลาท่ีกําหนดได 

ติดตอสอบถามไดท่ี หนวยบอกเลิก-บอกเพ่ิมกระบวนวิชา โทร 02-310-8616 

   

   
หามนักศึกษาเขาสอบ 

วิชาท่ีบอกเลิกกระบวนวิชาไปแลวโดยเด็ดขาด 
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ลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูรอนไดไมเกิน ๑๒ หนวยกิต ยกเวน นักศึกษาท่ีคาดวาจะจบ

การศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนไดไมเกิน ๑๘ หนวยกิต (ท้ังน้ีไมนับรวมหนวยกิตท่ีได

ลงทะเบียนเรียนไวในภาคเรียนกอนแลว) 

๕. ถาไมลงทะเบียนในภาคเรียนปกติ (ภาค ๑ และภาค ๒) ตองชําระคารักษา

สถานภาพนักศึกษา ภาคเรียนปกติภาคละ ๓๐๐ บาท โดยชําระพรอมกับการลงทะเบียนในภาค

เรียนถัดไป สําหรับนักศึกษาท่ีไมไดชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษามากกวา ๒ ภาคเรียนปกติ 

จะหมดสภาพการเปนนักศึกษา 

ขอหามในการลงทะเบียนเรียน 

๑. หามลงทะเบียนซ้าํ ๒ ครั้ง เวนแตไดแจงเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการลงทะเบียนแลว โดย

นักศึกษาตองคืนใบเสร็จรับเงินครัง้แรก 

๒. หามลงทะเบียนเรียนเพ่ิมรายวิชา หลังจากท่ีไดลงทะเบียนเรียนแลว 

๓. นักศึกษาท่ีถูกลงโทษประเภท “หามลงทะเบียนเรียน” ไมมีสิทธ์ิลงทะเบียน 

๔. ลงทะเบียนเรยีนแลว เปลี่ยนแปลงแกไขไมได 

การบอกเลิก-บอกเพ่ิมกระบวนวิชา 

กรณีนักศึกษาสมัครใหมลงทะเบียนเรียนผิดพลาด ภาค ๑/๒๕๕7 

 กรณีลงทะเบียนเรียนผิดพลาด นักศึกษาสามารถแกไขขอมูล โดยขอสับเปลี่ยนกระบวน

วิชาและขอลงทะเบียนเรียนเพ่ิมเติมได ๑ ครั้ง รวมหนวยกิตแลวตองไมเกินเกณฑท่ีกําหนด คือ 

๒๔ หนวยกิต 
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๕. ติดท่ีกองงานวิทยาเขตบางนา (รามคําแหง ๒) 

๖. จัดพิมพลงหนังสือพิมพขาวสารรามคําแหง โดยลงเฉพาะรหัสกระบวนวิชา 

พรอมดวยวันและเวลาสอบไล ซึ่งมีท้ังภาคเรียนปกติ ภาคฤดูรอน และภาคสอบซอม 

 การนําเอา Print out ของ ม.ร. ๓๐ ติดประกาศตามสถานท่ีตาง ๆ กอนน้ัน จะทําให

นักศึกษาไดทราบขอมูล ม.ร. ๓๐ อยางท่ัวถึง แตถาหากนักศึกษาท่ีมีความประสงคจะขอรับ ม.ร.

๓๐ ท่ีพิมพจากสํานักพิมพใหนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร นําใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน (ม.ร. 

๑๘) ภาคเรียนปจจุ บันไปขอรับได ท่ีหนวยกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร  ช้ัน ๑                 

(ม.รามคําแหง หัวหมาก) โดยจะเริ่มแจก ม.ร. ๓๐ ในสัปดาหสุดทายของการสอบไลภาค

การศึกษาปจจุบัน เชน ม.ร. ๓๐ ของภาค ๒/๒๕๕๓ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตรจะขอรับไดใน

ระหวางการสอบไลภาค ๑/๒๕๕๓ สัปดาหสุดทาย หรือในกรณีท่ีนักศึกษาจะขอรับ ม.ร. ๓๐ ทาง

ไปรษณียใหแสดงความจํานงไปท่ีหัวหนาฝายจัดตารางสอบและลงทะเบียนเรียน สํานักบริการ

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๔๐  พรอม

สอดซองเปลาติดแสตมป ราคา ๔ บาท จาหนาซองถึงตนเองใหชัดเจน และระบุดวยวา ขอ ม.ร. 

๓๐ ภาคการศึกษาใด 

 ภายใน ม.ร. ๓๐ นักศึกษาควรทราบเก่ียวกับระเบียบขอบังคับ และแนวปฏิบัติใน

เรื่องตาง ๆ ดังตอไปน้ี 

๑. ปฏิทินการศึกษา 

๒. การลงทะเบียนเรียนในระบบ Online ดวย Bar Code  

๓. การชําระคารักษาสถานภาพนักศึกษา 

๔. การขอสอบซ้ําซอน 

๕. การติดตอสวนราชการ และ สวป. 

๖. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย 
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๗. ขอหามในการลงทะเบียนเรียน 

๘. ประโยชนของใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน (ม.ร. ๑๘) 

๙. การแจกตารางสอบไลรายบุคคลทางไปรษณีย 

๑๐. ขอปฏิบัติสําหรับนักศึกษาท่ีจะสําเร็จการศึกษา 

๑๑. บริการขอมูลทางโทรศัพท 

 หมายเหตุ กระบวนวิชาซึ่งปรากฏใน ม.ร. ๓๐ ตรงชอง วัน/เวลาสอบ ท่ีกําหนดวา 

“คณะจัดสอบเอง” น้ัน คือ กระบวนวิชาท่ีอาจารยผูสอนจะนัดนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน

กระบวนวิชาน้ัน ๆ สอบกอนเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด น่ันหมายความวา นักศึกษาควรเขาฟง

การบรรยายอยางสม่ําเสมอ เพ่ือจะไดทราบวาอาจารยเจาของกระบวนวิชาจะนัดสอบเมื่อใด 

๒.๖ บริการแจกตารางสอบไลรายบุคคล 

ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไดแจกตารางสอบไลรายบุคคล ประจําแตละภาค

การศึกษา เพ่ือใหนักศึกษาไดตรวจสอบกระบวนวิชา วัน เวลา และสถานท่ีสอบ น้ัน 

นักศึกษาทุกช้ันป และผูเขาศึกษารายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษา ระดับปริญญาตรี 

(PRE – DEGREE)  ทุกช้ันป สามารถติดตอขอรับตารางสอบไลรายบุคคล ดวยตนเอง โดยใหนําบัตร

ประจําตัวนักศึกษา หรือ ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ไปติดตอขอรับไดตามสถานท่ี

มหาวิทยาลัยกําหนด  

1. งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) อาคารกงไกรลาศ  (KLB) ช้ัน 1  

2. กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาศ ช้ัน 1 (รามคําแหง ๒) 

3. หรือเขาไปดูในเว็บไซตของมหาวิทยาลัยรามคําแหง www.ru.ac.th /สารสนเทศ

นักศึกษาปริญญาตรี /ตารางสอบรายบุคคล 

4. ติดตอขอทราบรายละเอียดตารางสอบไลรายบุคคล จากระบบขอมูลขาวสารทาง

คอมพิวเตอร ณ จุดบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย  
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5. และหากตรวจพบขอผดิพลาดในตารางสอบไลรายบุคคลใหติดตอ ฝายจัดตารางสอน

และลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป.ช้ัน ๖ กอนการสอบ 

6.  นักศึกษาท่ีมีปญหาเก่ียวกับการเรยีนการสอน หนวยกิจการนักศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตรบริการใหคําปรึกษาทุกวันในเวลาราชการ สาํหรับนักศึกษาท่ีมี

จดหมายถามปญหาตาง ๆ กรณุาสอดซองติดแสตมปและจาหนาซองถึงตัว

นักศึกษาเอง หรือจะสอบถามปญหาทางโทรศัพทไดท่ี หมายเลขโทรศัพท                                                                                                                                                                                     

๐-๒๓๑๐-๘315 
7. ข้ันตอนการขอใบประกอบวิชาชีพครู 

8. ๑. เมื่อนักศึกษายื่นขอจบฯ และมีรายช่ือเสนอสภามหาวิทยาลัยแลว ให

ดําเนินการข้ึนทะเบียนบัณฑิต พรอมขอใบรับรองจบ และทรานสคริปต 

9. ๒. ทางคณะศึกษาศาสตรจะดําเนินการคียขอมูลของนักศึกษา ผานระบบ KSP 

BUNDIT ของคุรุสภา  

10. ๓. หากนักศึกษา ไดรับเอกสารตามขอ 1 แลว ใหนักศึกษาเตรียมหลักฐาน

ดังตอไปน้ี 

11.  3.1 สําเนาทะเบียนบานหรือสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 

12.  3.2 ใบรับรองจบ และทรานสคริปต 

13. 3.3 รูปถายหนาตรง ขนาด 1 น้ิว 2 รูป 

14. 3.4  คาธรรมเนียม จํานวน 500 บาท (นําไปจายท่ีคุรุสภา) 

15. 3.5 หลักฐานอ่ืน (ถามี)  

16. 4. มาขอหนังสือหมายเลข UPLOAD  ท่ีทางคณะฯ คียขอมูลผานระบบของคุรุสภา 

แลวนําหลักฐานท้ังหมดไปยื่นดวยตนเองท่ีคุรุสภา 

 

 

 



 

 

เปดโอกาสทางการศึกษาตลอดชีวิต  

ผลิตบัณฑิตใหมี   ความรูคูคุณธรรม 

 

 

จัดทําโดยคณะกรรมการกิจการนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 

ปฐมนิเทศนกัศึกษาใหม ่

 
คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง   ปการศึกษา ๒๕๕8 
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