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หนา
- สารอธิการบดี 1
- ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2565 สวนกลาง 6

สวนที ่1  รายละเอียดเก่ียวกับการรับสมัครสวนกลาง 8
กระบวนวิชาที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 (นักศึกษาใหม) 9
เอกสารทีใ่ชประกอบการสมคัรเปนนักศึกษาใหม 11
ข้ันตอนและวิธีการสมคัรเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
     (PRE-DEGREE) 12
อัตราคาธรรมเนยีมและสตูรการชาํระเงนิสาํหรบัผูเขาศึกษารายกระบวนวิชาฯ (PRE-DEGREE) 14
ตัวอยางใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา (ม.ร. 2) 15
การใหบริการของ e-service 16
ขอมูล CODE รหัส  ชื่อประเทศ 18
ข้ันตอนและวิธกีารสมัครเปนนกัศึกษาดวยตนเองทีม่หาวิทยาลัย 19
อัตราคาธรรมเนียมและการชําระเงินระดับปริญญาตรี 20
กําหนด CODE รหัสสาขาวิชา คณะตางๆ ที่เขียนลงในใบสมัคร (ม.ร. 2) 21
การเขียนคํานําหนานาม ชือ่-นามสกุลเปนภาษาอังกฤษ 23
ข้ันตอนการสมัครผานทางอินเทอรเน็ตเว็บไซด www.iregis2.ru.ac.th 25
คูมือการรบัสมัครเขาเปนนักศึกษาทางไปรษณยี 27
ความหมายของอักษรยอ 33
หมายเลขโทรศัพททีน่ักศึกษาควรทราบ 34

สวนที ่2  ขอมูลทีค่วรทราบ 35
คําแนะนํา การย่ืนสมคัรเปนนกัศึกษาใหม 36
คุณวุฒแิละคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนกัศึกษา 37
ขอควรทราบเก่ียวกับคุณวุฒิที่ใชสมัคร 38
การจําแนกคุณวุฒิของผูมีสทิธสิมัครเขาเปนนกัศึกษา 39
หลักเกณฑการเทียบระดับความรูวุฒิการศึกษาตางประเทศ 49
หลกัเกณฑและแนวปฏิบัตใินการใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต (ทุกคณะ) 60

สวนที่ 3  แผนกําหนดการศกึษาโครงสรางหลกัสูตร และการเทยีบโอนหนวยกิต สวนกลาง 61
คณะนติศิาสตร 62
คณะบริหารธุรกิจ 81
คณะมนษุยศาสตร 138
คณะศึกษาศาสตร 225
คณะวิทยาศาสตร 322
คณะรฐัศาสตร 425
คณะเศรษฐศาสตร 440
คณะสือ่สารมวลชน 464
คณะพัฒนาทรพัยากรมนษุย 473

สารบัญ
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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.วาดวยการศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 505
ระเบียบ  ม.ร.วาดวยการศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี

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.วาดวยการตรวจสอบหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒแิละหนังสือรับรองบุคคล

พ.ศ. 2562 514
ระเบียบ  ม.ร.วาดวยการใหรางวัลดีเดนแกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 518
ประกาศ  ม.ร.เรือ่งใหนักศึกษาที่มรีหัสซ้ําซอนมากกวาหนึง่รหสัมาดําเนินการ

ลาออกใหเหลือเพียงรหัสเดียว 519
ประกาศ  ม.ร.เรื่องการขอลาออกจากการเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 520
ประกาศ  ม.ร.เรื่องการขอสําเร็จการศึกษาของผูเคยเปนผูเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชา

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 521
ประกาศ  ม.ร.เรื่องการขอใชสิทธิ์เทียบโอนหนวยกิตภายหลังการสมัครเปนนักศึกษา 522
ประกาศ  ม.ร.เรื่องการขอยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 523
ประกาศ  ม.ร.เรื่องการชําระเงินและจัดเก็บคาธรรมเนียมการจดัสงหนงัสือสําคัญแสดง

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.เรื่องการอนญุาตใหพระภิกษสุามเณรเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 532
ประกาศ  ม.ร.เรือ่งสถานที่สอบสําหรบัพระภิกษุสามเณร 533
ประกาศ  ม.ร.เรื่องหลักเกณฑการเทียบโอนความรู และการใหหนวยกิตจากการศึกษา

นอกระบบ และ/หรอืการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูระบบ ระดับปรญิญาตร ี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.เรื่องหลกัเกณฑการทดสอบภาษาไทยสําหรับผูสมัครเขาศึกษา

ระดับปริญญาตรี ที่เปนชาวตางชาติ 540
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หนา
สวนที่ 4 ภาคผนวก (ตอ)

การบริการดานกิจกรรมนักศึกษา 541
คําสั่ง มร.เรื่องขอปฏิบัติในการสอบไล (แกไขเพ่ิมเติม) พ.ศ. 2546 551
ขอปฏิบัตใินการสอบไล 552
คําแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยแถบรหัสกระบวนวิชา (BAR CODE) และการเขาสูระบบ
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต 553
การลงทะเบียนผาน Application RU REGIS (สําหรับนักศึกษาสวนกลาง) 556
ข้ันตอนการตดิตอขอรบัปรญิญาบัตรสําหรบับัณฑิตทีไ่มเขาพิธพีระราชทานปรญิญาบัตร 557
การรักษาสถานภาพนกัศึกษา คําแนะนําในการแจงจบและการเตรยีมตวัเขารบั
พระราชทานปรญิญาบัตร 558
คําแนะนําสําหรับนกัศึกษาที่จบการศึกษาและไดรับการอนมุัตริายชือ่จากสภามหาวิทยาลยั 559
ตําราเรียนและอุปกรณการศึกษา 560
วิธกีารสัง่ซือ้ตําราออนไลน 561
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 562
ขอปฏิบัตสิําหรับนักศึกษาทีส่อบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 563




