
   ชื่อปริญญา นิติศาสตรบณัฑิต  (น.บ.) 
  Bachelor of  Laws  (LL.B.) 

วัตถุประสงคข์องการเปิดหลักสูตรภาคพิเศษ 
1. เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของสังคม และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษยต์ามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับปรับปรุง ท่ีก าหนดให้  "คนเป็นศูนย์กลางของ
การพัฒนา" 

2. เพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาวิชากฎหมายใหผู้้ที่สนใจและ
ประกอบอาชีพแล้วสามารถเข้ารับฟังการบรรยายใน      
ช้ันเรียน และมีส่วนร่วมในกระบวนการเรยีนการสอน 

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ทางกฎหมายไปใช้ในการ
พัฒนาประเทศชาติ กิจการ และวชิาชีพของตน รวมทั้งการ
แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้อยา่งมีประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถน าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ
และหน้าท่ีตามกฎหมายอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบังคับ
ใช้กฎหมาย และรักษาไว้ซึ่งความสงบเรียบร้อย ศีลธรรมอัน
ดีของสังคม 

  หน่วยงานรับผิดชอบ 
      คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 

 การจ าหน่ายใบสมัคร (ใบสมัครระบุวันรับสมัคร) 
 ต้ังแต่วันที ่1 – 30 กันยายน 2559 

เวลา 09.00 - 16.30 น. (เว้นวันหยดุเสาร์-อาทิตย์) 

 การรับสมัคร (มาสมัครตามวันที่ท่ีระบุในใบสมัคร) 
 วันที่  10 – 19 ตุลาคม 2559 

เวลา 09.00 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์/  
ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดในวันรับสมคัร)  
     *รับจ านวนจ ากัด ไม่เกิน 150 คน เท่านั้น* 

  สถานที่จ าหน่ายใบสมัครและรบัสมัคร 
     ส านักงานโครงการหลักสูตรนติิศาสตรบณัฑิต ภาคพิเศษ   
ห้อง 1102   ช้ัน 1  อาคาร 1  คณะนิตศิาสตร์   มหาวิทยาลัย-
รามค าแหง 

 ระยะเวลาการศึกษา 
     ทั้งหลักสูตรต้องเรียนทั้งหมด  140 หน่วยกิต 
การเรียนการสอนแบ่งออกเป็น  8  ภาคการศึกษา (ภาค 1  
และภาค 2 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อน
ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต) 

 การเรียนการสอน 
1. การบรรยายในช้ันเรียนระหวา่งวันจันทร์ - ศุกร์              

เวลา 17.00 - 21.00 น. (อาคารคณะนิตศิาสตร์ อาคาร  
1 และ 2) 

2. การเรยีนการสอนประกอบด้วย การบรรยาย การอภิปราย 
และกรณีศึกษา 

3. สื่อการสอน  
4. การบรรยายสรุป 
5. การวัดผลประกอบด้วย การทดสอบระหว่างภาคการศึกษา 

และการสอบไล ่
6. สถานท่ีเรียน คณะนติิศาสตร์ โดยห้องบรรยายปรับอากาศ 

พร้อมโสตทัศนูปกรณ์ที่ทันสมยั 

 จ านวนนกัศึกษา 
      เปิดรับสมัครผูส้นใจเข้าศึกษารุ่นท่ี 34  จ านวน  150  คน 
 
 ระเบียบการแต่งกาย   
     แต่งกายสุภาพ 

 

 คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1. จบหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า    หรือ 
2. เป็นข้าราชการซึ่งมตี าแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจบหลักสตูรมัธยมศึกษา-      
ตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ 

3. เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
ลูกจ้างของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่  น้อยกว่า 5 
ปี และจบหลักสตูรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ 

4. เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา 
สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาต าบล สมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือกรรมการสขุาภิบาล ท้ังนี้ต้องจบ
หลักสตูรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า หรือ 

5. ผู้เป็นเจา้ของกิจการที่ประสบความส าเร็จในการประกอบ
ธุรกิจส่วนตัวเป็นประธานกรรมการ ผู้อ านวยการ ผู้จัดการ
หรือเป็นกรรมการบริหารในหน่วยงานธุรกิจเอกชน หรือ
ต าแหน่งบริหารที่เรียกช่ือเป็นอยา่งอื่นทีเ่ทียบเท่า และเป็น
ผู้เสยีภาษีเงินได้ประจ าปีของหน่วยงานหรือบุคคลมาแล้วไม่
น้อยกว่า 5 ปี และเป็นผูส้ าเร็จการศึกษา ตามหลักสตูรภาค
บังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือ
เทียบเท่า และมีอายไุม่ต่ ากว่า 25 ปีบริบูรณ์ นับตามปี
ปฏิทิน หรือ 

6. เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให ้
      รับเข้าศึกษาได ้

 
 
 
 

ปรัชญาคณะนิติศาสตร์ 
คุณธรรมคู่กฎหมาย         

ขยายโอกาสทางการศึกษา 
 

 



 หลักฐานการสมัคร 

1. ส าเนาหนังสือส าคญัแสดงคุณวุฒิ  3   ฉบับ 
2. ส าเนาทะเบียนบ้าน  4  ฉบับ 
3. บัตรประชาชนหรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ  4  ฉบับ 
4. ใบรับรองแพทย์  1  ฉบับ 
5. รูปถ่ายสีหนา้ตรง ไม่สวมหมวก ไมส่วมแว่นกันแดดขนาด  
      2 นิ้ว จ านวน 3 รูป 
**กรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกลุ ค าน าหน้าชื่อ ส าเนาอย่างละ  
 3 ฉบับ 
หมายเหต ุ  กรณีคณุวุฒิจากต่างประเทศ  ให้แนบเอกสาร 
  การเทียบระดับคณุวุฒิจากหน่วยงาน ดังนี ้
 -  วุฒิระดับปริญญาตรีขึ้นไป ตดิตอ่ท่ี สนง. 
                  คณะกรรมการการอุดมศึกษาแห่งชาต ิ
                  (ทบวงมหาวิทยาลยัเดิม) 
 -  วุฒิระดับต่ ากว่าปรญิญาตรี  ตดิต่อท่ี 
                  กองการศึกษาพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาฯ 

อัตราค่าใช้จ่ายแรกเข้า (ประมาณ 23,000-25,000 บาท) 
1. ค่าสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 500 บาท 
2. ค่าบัตรประจ าตัวนักศึกษา 60 บาท 
3. ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 800 บาท 
4. ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคละ 2,500 บาท 
5. ค่าธรรมเนียมการจัดสอบไล่ภาคละ 1,250 บาท 
6. ค่าเทียบโอน (ช าระเพื่อเปิดฐานข้อมูล) 

                  6.1 ช าระ 1 หน่วยกิต 800 บาท (กรณีเทียบโอน
อนุปริญญา, ป. ตรีขึ้นไปต่างสถาบัน, โอนย้ายต่างสถาบัน) 

                   6.2 ช าระ 2 หน่วยกิต 1,600 บาท (กรณีใช้วุฒิ  
ม. 6 + เทียบโอนหมดสถานภาพ หรือ 8 ปี สมัครใหม่ จาก 
ม. รามค าแหง และปริญญาตรีขึ้นไปจาก ม. รามค าแหง) 
 

 
 
 
 
 
 
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที ่
โครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ 

(จันทร์-ศุกร์) 
คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 1 ห้อง 1102 

มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
โทร. 0-2310-8184, 0-2310-8194 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

โครงการหลกัสตูร 

นิติศาสตรบณัฑิตภาคพิเศษ  

(บรรยายวนัจันทร-์วนัศกุร)์ 

 

คณะนิติศาสตร ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง 

 

รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ระดับ 

ปริญญาตรี 

 

   ภาค 2 ปีการศกึษา 2559 

 

(รุ่นท่ี 34) 
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