คู่มือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง
การแนะนาการเรียนระบบ Pre-Degree

มหาวิทยาลัยรามคาแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี
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รู้จัก Pre-degree ม.รามคาแหง
Pre-degree คืออะไร?
สำหรับกำรเรียนระบบ Pre-degree เป็นกำรเรียนปริญญำตรีล่วงหน้ำ โดยที่
น้องๆ จะต้องใช้วุฒิกำรศึกษำชั้น ม.3 และจะต้องกำลังศึกษำอยู่ในระดับชั้น ม.
ปลำย ปวช. ปวส. หรื อ กศน. จำกนั้ น เมื่ อ น้ อ งๆ เรี ย นจบในระดั บ ชั้ น
มัธยมศึกษำชั้นปีที่ 6 ก็จะสำมำรถเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมเอำไว้ไปเรียนใน
ภำคปกติของมหำวิทยำลัยได้ มหำวิทยำลัยรำมคำแหงมีหลักสูตรที่ เปิดสอนใน
ระบบ Pre-degree ดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.

คณะนิติศำสตร์
คณะบริหำรธุรกิจ
คณะรัฐศำสตร์
คณะสื่อสำรมวลชน

ช่วงที่เปิดรับสมัคร
เวลำสอบ ทำงมหำวิทยำลัยรำมคำแหงจะจัดกำรสอบหลังจำกที่โรงเรียนปิด
เทอมแล้ว โดยได้แบ่งออกเป็น 1 ภำคเรียน ได้แก่


ภำคเรียนที่ 1 ในปีกำรศึกษำของแต่ละปี
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เอกสารที่จะต้องนามายื่นในวันสมัคร
1. หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิสำเร็จกำรศึกษำระดับมัธยมศึกษำตอนต้น
(ม.3)
2. สำเนำทะเบียนบ้ำน จำนวน 2 ฉบับ
3. สำเนำบัตรประชำขน หรือบัตรหน่วยงำนรำชกำรออกให้ จำนวน 3
ฉบับ
4. กรณีที่มีกำรเปลี่ยนแปลง ชื่อ นำมสกุล วันเดือนปีเกิด ให้ถ่ำนสำเนำ
จำนวน 2 ฉบับ
5. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษำ (ม.ร.2.) พร้อมติดรูปถ่ำยสี
ขนำด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป
6. แผ่นระบำยระเบียนประวัตินักศึกษำ (ม.ร.25)
**หมายเหตุ ไม่อนุญาตให้ใช้สาเนาหนังสือรับรองว่ากาลังศึกษาอยู่ใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาสมัคร
ค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการเรียน
1. ค่ำสมัครเข้ำศึกษำ 500 บำท
2. ค่ำขึ้นทะเบียนเข้ำศึกษำ 300 บำท
3. ค่ำบัตรประจำตัวนักศึกษำ 60 บำท
4. ค่ำบำรุงมหำวิทยำลัย 300 บำท
5. ค่ำลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ 50 บำท (จำนวนเงินขึน
้ อยู่กับหน่วยกิต
ที่ลงทะเบียน)
6. ค่ำสมำชิก น.ส.พ.รำมคำแหง 100 บำท
** หมายเหตุ ลงทะเบียนเริ่มต้น 18 หน่วยกิต ค่าใช้จ่ายประมาณ 3,000
บาท
วิธีการเรียน
1. เรียนจำกห้องเรียนทีม่ หำวิทยำลัยรำมคำแหง
2. ตำรำอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
3. ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (www.lib.ru.ac.th)
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4.
5.
6.
7.

ด้วยระบบบรรยำยสดผ่ำนอินเทอร์เน็ต (Cyber Classroom)
เรียนด้วยระบบ E-Learning
เรียนด้วยระบบ Coures On Demand
เรียนจำก DVD บันทึกคำบรรยำยกระบวนวิชำ

เกณฑ์การให้คะแนน
ส่ ว น เกณ ฑ์ ก ำรใ ห้ ค ะแน นของกำรเรี ย นกำรสอนใ นแบบ Predegree ส่ ว นใหญ่ จ ะใช้ เ ป็ น คะแนนสอบ 100%
โดยแบ่ ง เป็ น เกรด
เหมือนกับมหาวิทยาลัยทั่วไป แต่ในบำงรำยวิชำก็อำจจะมีกำรมอบหมำยงำน
จำกอำจำรย์ผู้สอนให้ไปทำงำนมำส่ง เพื่อทำกำรเก็บคะแนนจำกงำนอีกด้วย
เนื่องจำกคนที่สมัครเรียนกับมหำวิทยำลัยรำมคำแหงสำมำรถเลือกได้ว่ำจะเข้ำ
มำเรี ย นหรื อ ไม่ เ ข้ ำ มำเรี ย นก็ ไ ด้ แต่ ต้ อ งเข้ ำ มำสอบให้ ค รบทุ ก วิ ช ำ และใน
ปัจจุบันมหำวิทยำลัยรำมคำแหงก็ได้ทำกำรเปิดกำรเรียนกำรสอนในวันเสำร์ อำทิตย์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นน้องๆ จึงสำมำรถที่จะเลือกเรียนได้ว่ำจะ
เรียนแบบไหน ตำมที่เรำสะดวกหรือว่ำได้เลย
ข้อดีของการเรียน Pre-degree
1. ทำให้น้องๆ จบปริญญำตรีเมื่ออำยุยังน้อยและมีทำงเลือกอีกมำกมำยใน
กำรศึกษำต่อ หรือเลือกที่จะประกอบอำชีพก็ได้
2. ช่วยเสริมกำรเรียนในระดับ ม.ปลำย ให้มีคุณภำพมำกยิ่งขึ้น
3. ช่วยให้รู้จักใช้เวลำว่ำงให้เกิดประโยชน์
4. ทำให้น้องๆ สำมำรถพัฒนำตัวเองได้มำกยิ่งขึ้น และกำรเรียนใน
แบบ Pre-degree ยังช่วยทำให้น้องๆ เรียนเข้ำใจมำกยิ่งขึ้นในระดับ ม.
ปลำย อีกด้วย
5. กำรเรียน Pre-degree แบบออนไลน์ ทำให้น้องๆ มีอิสระในกำรเรียนรู้
มำกยิ่งขึ้น เพรำะสำมำรถที่จะย้อนฟังวิชำที่อำจำรย์สอนซ้ำได้
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นักศึกษาปกติ กับ นักศึกษาพรีดีกรี ต่างกันอย่างไร?
ต่ำงกันตรงวุฒิกำรศึกษำที่ใช้สมัคร นักศึกษำใช้วุฒิ ม.6 มำสมัคร ส่วน
นักศึกษำพรีดีกรีใช้วุฒิม .3 มำสมัคร(พอจบม.6 ต้องมำสมัครใหม่ เป็น
นักศึกษำปกติ) ส่วนในเรื่องกำรเรียน ข้อสอบ เวลำสอบ เหมือนกัน
พรีดีกรีย้ายคณะได้ไหม?
พรีดีกรีไม่ได้แยกคณะอยู่แล้วค่ะ แต่เป็นกำรเรียนแบบรำยกระบวนวิชำ
คือ ลงเรียนเป็นวิชำๆ
1. นศ.เก่ำ ลงเรียนวิชำของคณะใหม่ได้เลยจ้ำ ไม่ต้องทำเรื่องอะไร เทอม1/63
เปิดลงทะเบียนเดือน7 ลงทะเบียนวิชำคณะใหม่ได้เลย
2. คนพึ่งสมัครทำงเน็ต(ปี1/63) มี2ทำงเลือก
ทำงเลือกที่ 1 ยังไม่ต้องจ่ำยเงินอะไรทั้งสิน
้ แล้วไปสมัครที่มหำลัย โดยเลือก
วิชำลงทะเบียนอันใหม่
ทำงเลือกที่ 2 คนที่จำ่ ยค่ำสมัคร/ส่งเอกสำรไปแล้ว เรียนไปเทอม1ก่อน แต่ดูว่ำ
คณะใหม่ที่เลือกเรียนนั้นมีวิชำทีล่ งไหม ถ้ำมีต้องมำสอบนะ ถือว่ำเก็บหน่วยกิต
คณะใหม่ไปเลย แล้วเทอม2 เมื่อเปิดให้ลงทะเบียนค่อยมำลงทะเบียนวิชำเรียน
ใหม่ครับ
ทั้งหมดนี้ เมื่อคุณจบ ม.6 แล้วสมัครเป็นภำคปกติ ตอนเทียบโอน
รำยวิชำมำภำคปกติ สมัครและลงทะเบียนเป็นคณะใหม่นะครับ ไม่ต้องเอำ
คณะเก่ำมำแถม
เรียนพรีดีกรี พอจบ ม.6 แล้ว ต้องดาเนินการอย่างไร?
มำสมัครใหม่ เป็นนักศึกษำใหม่(ภำคปกติ)โดยใช้วุฒิม.6 ค่ะ เป็นกำรสมัครโดย
ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต
แต่ละเทอมลงได้สูงสุดกี่หน่วยกิต?
เทอม 1 และเทอม 2 ลงได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต ซัมเมอร์ลงได้ไม่เกิน 9 หน่วย
กิต
ส่วนกรณีลงทะเบียนสอบซ่อม ลงได้เฉพำะวิชำที่สอบตก หรือขำดสอบใน
เทอมนั้นๆ

