สารบัญ
- สารอธิการบดี
- ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2565 สวนกลาง

หนา
1
6

สวนที่ 1 รายละเอียดเกีย่ วกับการรับสมัครสวนกลาง
กระบวนวิชาที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 (นักศึกษาใหม)
เอกสารทีใ่ ชประกอบการสมัครเปนนักศึกษาใหม
ขั้นตอนและวิธีการสมัครเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพือ่ เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
(PRE-DEGREE)
อัตราคาธรรมเนียมและสูตรการชําระเงินสําหรับผูเ ขาศึกษารายกระบวนวิชาฯ (PRE-DEGREE)
ตัวอยางใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเปนนักศึกษา (ม.ร. 2)
การใหบริการของ e-service
ขอมูล CODE รหัส ชื่อประเทศ
ขัน้ ตอนและวิธกี ารสมัครเปนนักศึกษาดวยตนเองทีม่ หาวิทยาลัย
อัตราคาธรรมเนียมและการชําระเงินระดับปริญญาตรี
กําหนด CODE รหัสสาขาวิชา คณะตางๆ ที่เขียนลงในใบสมัคร (ม.ร. 2)
การเขียนคํานําหนานาม ชือ่ -นามสกุลเปนภาษาอังกฤษ
ขั้นตอนการสมัครผานทางอินเทอรเน็ตเว็บไซด www.iregis2.ru.ac.th
คูม ือการรับสมัครเขาเปนนักศึกษาทางไปรษณีย
ความหมายของอักษรยอ
หมายเลขโทรศัพททนี่ ักศึกษาควรทราบ

8
9
11

สวนที่ 2 ขอมูลทีค่ วรทราบ
คําแนะนํา การยืน่ สมัครเปนนักศึกษาใหม
คุณวุฒแิ ละคุณสมบัติของผูส มัครเขาเปนนักศึกษา
ขอควรทราบเกี่ยวกับคุณวุฒิที่ใชสมัคร
การจําแนกคุณวุฒิของผูม ีสทิ ธิสมัครเขาเปนนักศึกษา
หลักเกณฑการเทียบระดับความรูวุฒิการศึกษาตางประเทศ
หลักเกณฑและแนวปฏิบัตใิ นการใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต (ทุกคณะ)
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49
60
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สวนที่ 3 แผนกําหนดการศึกษาโครงสรางหลักสูตร และการเทียบโอนหนวยกิต สวนกลาง 61
คณะนิตศิ าสตร
62
คณะบริหารธุรกิจ
81
คณะมนุษยศาสตร
138
คณะศึกษาศาสตร
225
คณะวิทยาศาสตร
322
คณะรัฐศาสตร
425
คณะเศรษฐศาสตร
440
คณะสือ่ สารมวลชน
464
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
473
ระเบี ย บการสมั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง พ.ศ. 2565
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หนา
สวนที่ 4 ภาคผนวก

480

ขอบังคับ ม.ร.วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
481
ขอบังคับ ม.ร.วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาคาลงทะเบียนเรียนและคาบํารุงการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
496
ขอบังคับ ม.ร.วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาคาลงทะเบียนเรียนและคาบํารุงการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
497
ขอบังคับ ม.ร.วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
501
ขอบังคับ ม.ร.วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522
504
ระเบียบ ม.ร.วาดวยการศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
505
ระเบียบ ม.ร.วาดวยการศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
507
ระเบียบ ม.ร.วาดวยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
510
ระเบียบ ม.ร.วาดวยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย พ.ศ. 2545
511
ระเบียบ ม.ร.วาดวยการสอบซอม พ.ศ. 2560
512
ระเบียบ ม.ร.วาดวยการตรวจสอบหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒแิ ละหนังสือรับรองบุคคล
พ.ศ. 2562
514
ระเบียบ ม.ร.วาดวยการใหรางวัลดีเดนแกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
518
ประกาศ ม.ร.เรือ่ งใหนักศึกษาที่มรี หัสซ้ําซอนมากกวาหนึง่ รหัสมาดําเนินการ
ลาออกใหเหลือเพียงรหัสเดียว
519
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอลาออกจากการเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
520
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอสําเร็จการศึกษาของผูเคยเปนผูเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชา
เพือ่ เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
521
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอใชสิทธิ์เทียบโอนหนวยกิตภายหลังการสมัครเปนนักศึกษา
522
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
523
ประกาศ ม.ร.เรื่องการชําระเงินและจัดเก็บคาธรรมเนียมการจัดสงหนังสือสําคัญแสดง
คุณวุฒิ จากสถานศึกษาตางประเทศไปตรวจสอบยังหนวยงานตนสังกัด
525
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน
และคาบํารุงมหาวิทยาลัย
528
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนานามและยศของนักศึกษา
530
ประกาศ ม.ร.เรื่องการใชคํานําหนานามของพระภิกษุ สามเณร
531
ประกาศ ม.ร.เรื่องการอนุญาตใหพระภิกษุสามเณรเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
532
ประกาศ ม.ร.เรือ่ งสถานที่สอบสําหรับพระภิกษุสามเณร
533
ประกาศ ม.ร.เรื่องหลักเกณฑการเทียบโอนความรู และการใหหนวยกิตจากการศึกษา
นอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูร ะบบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 534
ประกาศ ม.ร.เรื่องขอตกลงในการปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย
535
ประกาศ ม.ร.เรื่องการรับสมัครนักศึกษาพิการเขาเปนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี
537
ประกาศ ม.ร.เรื่องยกเลิกการแจกตารางสอบรายบุคคลนักศึกษาสวนกลาง
538
ประกาศ ม.ร.เรื่องหลักฐานการเขาสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
539
ประกาศ ม.ร.เรื่องหลักเกณฑการทดสอบภาษาไทยสําหรับผูสมัครเขาศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่เปนชาวตางชาติ
540
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หนา
สวนที่ 4 ภาคผนวก (ตอ)
การบริการดานกิจกรรมนักศึกษา
คําสั่ง มร.เรื่องขอปฏิบัติในการสอบไล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2546
ขอปฏิบัตใิ นการสอบไล
คําแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยแถบรหัสกระบวนวิชา (BAR CODE) และการเขาสูระบบ
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต
การลงทะเบียนผาน Application RU REGIS (สําหรับนักศึกษาสวนกลาง)
ขัน้ ตอนการติดตอขอรับปริญญาบัตรสําหรับบัณฑิตทีไ่ มเขาพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
การรักษาสถานภาพนักศึกษา คําแนะนําในการแจงจบและการเตรียมตัวเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
คําแนะนําสําหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาและไดรับการอนุมัตริ ายชือ่ จากสภามหาวิทยาลัย
ตําราเรียนและอุปกรณการศึกษา
วิธกี ารสัง่ ซือ้ ตําราออนไลน
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ
ขอปฏิบัตสิ ําหรับนักศึกษาทีส่ อบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

541
551
552
553
556
557
558
559
560
561
562
563

ระเบี ย บการสมั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง พ.ศ. 2565

5

