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สารอธกิารบดี

ในนามของมหาวิทยาลัยรามคําแหงขอตอนรับนักศึกษาใหมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ปการศึกษา ๒๕๖๑ ทุกคน ดวยความยินดีย่ิง นักศึกษาทุกคนจงภาคภูมิใจที่ไดมีโอกาสเขามาศึกษา
เลาเรยีน ณ สถาบันอันทรงเกียรตแิหงนี้

มหาวิทยาลยัรามคําแหงเปนสถาบันการศึกษาของรฐั  จดัตัง้ข้ึนตามพระราชบัญญตัมิหาวิทยาลยั
รามคําแหงป   พ.ศ. ๒๕๑๔  โดยมี จุ ดมุ งหมายให เปนสถาบันการศึกษาแบบ “ตลาดวิชา”
มีปรัชญาการดําเนินงานเนนการเปดโอกาสและใหความเสมอภาคทางการศึกษาแกปวงชนชาวไทย

เอกลักษณของมหาวิทยาลัยรามคําแหง  คือ  มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา
อัตลักษณของมหาวิทยาลัยรามคําแหง   คือ  ผลิตบัณฑิตใหมีความรูคูคุณธรรม
มหาวิทยลัยจัดการศึกษาโดยมีจุดยืนและภารกิจทั้งระดับทองถิ่น ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ ยึดหลกัการบรกิารวิชาการที่สอดคลองกับสังคม มีคุณภาพมาตรฐานสูง และมีความเปนสากล
มหาวิทยาลัยไดกอตั้งมาครบ ๔๖ ป และกําลังกาวยางสูปที่ ๔๗ ไดใหโอกาสและความเสมอภาคทางการ
ศึกษาอยางกวางไกล จดัการเรยีนการสอนครบทุกระดับ ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หลักสูตรนานาชาติ และหลักสูตรโครงการพิเศษ หลักสูตรทุกระดับของมหาวิทยาลัยมีการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน มกีารจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาซึง่สามารถตรวจสอบไดและเปนที่
ยอมรบัในระดับสากล

ในการขยายโอกาสทางการศึกษาสูภูมิภาค มหาวิทยาลัยไดเริม่จัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิม
พระเกียรติสวนภูมิภาคข้ึนในป ๒๕๓๘ ตอมาไดขยายเพ่ิมข้ึนตามความตองการของทองถิ่น ปจจุบันได
จดัตัง้ข้ึนแลวใน ๒๓ จงัหวัดทัว่ประเทศ นอกจากนี ้ยังไดอํานวยความสะดวกแกนกัศึกษาในภูมภิาคในการ
สอบ โดยจัดศูนยสอบสวนภูมิภาคสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ข้ึนทั่วประเทศ จํานวน ๓๙ จังหวัด

มหาวิทยาลัยรามคําแหงจัดการศึกษาแบบไรพรมแดน ไมวาจะอยูแหงหนใดก็สามารถเรียนกับ
รามคําแหงได ไดขยายการเรยีนการสอนสูตางประเทศสําหรบัชาวไทยในตางประเทศทีป่ระสงคจะเรยีนตอ
ระดับอุดมศึกษาจํานวน ๓๒ ประเทศ และจัดใหมีศูนยสอบ ๔๑ แหงในประเทศเหลานัน้ ทัง้นี้ ไดรับความ
รวมมืออยางดีย่ิงจากกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสลุใหญในตางประเทศ
ซึ่ งไดใหความอนุเคราะหสถานที่ สอบและดําเนินการจัดสอบใหซึ่ งไดมีชาวไทยในตางประเทศ
สนใจเรยีนเปนจํานวนมากและสําเรจ็การศึกษาหลายรุนแลว

ปการศึกษา  ๒๕๖๑
เน่ืองในโอกาสรบัสมัครนักศึกษาใหม  ระดับปรญิญาตรี
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ปจจบัุน มหาวิทยาลยัประกอบดวยคณะตางๆ ๑๔ คณะ และบัณฑติวิทยาลยั ซึง่ผูสมคัรสามารถ
เลอืกเรียนสาขาวิชาทีส่นใจในคณะตางๆ ไดและหากประสงคจะยายสาขาวิชาในภายหลังก็สามารถทําได
นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหผูที่มีวุฒิการศึกษามัธยมตนสมัครเรยีนแบบรายวิชาได ซึ่งเปนการเลือกเรียน
กระบวนวิชาตางๆ ที่มหาวิทยาลัยเปดสอนเปนรายกระบวนวิชา ซึ่งผูเรียนสามารถนําจํานวนหนวยกิตที่
ไดรบัไปเทยีบโอนเปนหนวยกิตสะสมเมือ่สมคัรเขาเปนนกัศึกษาระดับปรญิญาตรมีหาวิทยาลยัรามคําแหงได

ขอใหผูสมัครศึกษารายละเอียดของหลักสูตรที่ประสงคจะสมัครเขาศึกษาจากระะเบียบการ
สมัครเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีฉบับนี้ จะสมัครดวยตนเอง หรอืสมัครทางไปรษณีย หรือสมคัรทาง
อินเทอรเน็ต ก็ใหนกัศึกษาดําเนินการตามทีกํ่าหนดไวในคูมอื โดยนกัศึกษาจะตองปฏิบัติตามข้ันตอนและ
ขอปฏิบัติในการสมคัรเปนนักศึกษาใหมใหครบถวน การรบัสมคัรทีม่หาวิทยาลยัรามคําแหงสวนกลางนัน้
ไดจัดระบบการสมัครแบบ Super Service ซึ่งเปนระบบที่สะดวกและรวดเร็วใชเวลาเพียงไมก่ีนาที

เมือ่สมคัรเสร็จสิน้ทกุข้ันตอนแลว ทกุคนก็จะไดชือ่วาเปนนกัศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
ขอใหนักศึกษาตั้งใจศึกษาเลาเรียน ศึกษาขอมูลบริการตางๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดให รวมทั้งติดตาม
ขาวสารของมหาวิทยาลัยจากสื่อตางๆ อยางตอเนื่อง ใหมีความรับผิดชอบ มีความเพียรพยายาม
ประพฤติปฏิบัติตามกฎระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชื่อมั่นวา นักศึกษาจะ
สามารถศึกษาสําเรจ็สมความมุงหวัง เปนบัณฑิตที่มคีวามรูคูคุณธรรมในเวลาอันรวดเร็ว

ในโอกาสนี ้ขออาราธนาคุณพระศรรีตันตรยัและสิง่ศักด์ิสทิธิ ์รวมทัง้อํานาจเดชะบารมแีหงองค
พอขุนรามคําแหงมหาราช โปรดอํานวยพรใหนกัศึกษาใหมทกุคนจงมแีตความสขุ ความเจรญิ มกํีาลงัใจที่
แข็งแกรง มสีตปิญญาทีเ่พ่ิมพูน และสําเรจ็การศกึษาสมดังความตัง้ใจ

              (ผูชวยศาสตราจารยวุฒศัิกด์ิ  ลาภเจรญิทรพัย)
                อธกิารบดี มหาวิทยาลยัรามคําแหง
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หนา
- สารอธิการบดี
- ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2561 สวนกลาง 1

สวนที ่1  รายละเอียดเก่ียวกับการสมัครสวนกลาง 3
กระบวนวิชาที่เปดสอนสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 (นักศึกษาใหม) 4
เอกสารทีใ่ชประกอบการสมคัรเปนนักศึกษาใหม 6
ข้ันตอนและวิธีการสมคัรเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
     (PRE-DEGREE) 7
อัตราคาธรรมเนยีมและสตูรการชาํระเงนิสาํหรบัผูเขาศึกษารายกระบวนวิชาฯ (PRE-DEGREE)  9
ตัวอยางใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเปนนักศึกษา (ม.ร. 2) 10
ใบสมัครสมาชิก “ขาวรามคําแหง” 11
ขอมูลCODEรหัส  ชื่อประเทศ 12
ข้ันตอนและวิธกีารสมัครเปนนกัศึกษาดวยตนเองทีม่หาวิทยาลัย 13
อัตราคาธรรมเนียมและการชําระเงินระดับปริญญาตรี 14
กําหนด CODE รหัสสาขาวิชา คณะตางๆ ที่เขียนลงในใบสมัคร (ม.ร. 2) 15
การเขียนคํานําหนานาม ชือ่-นามสกุลเปนภาษาอังกฤษ 17
ข้ันตอนการสมัครผานทางอินเทอรเน็ตเว็บไซด www.iregis2.ru.ac.th 19
ความหมายของอักษรยอ 21
หมายเลขโทรศัพททีน่ักศึกษาควรทราบ 22

สวนที ่2  ขอมูลทีค่วรทราบ 23
คําแนะนํา การย่ืนสมคัรเปนนกัศึกษาใหม 24
คุณวุฒแิละคุณสมบัติของผูสมัครเขาเปนนกัศึกษา 25
ขอควรทราบเก่ียวกับคุณวุฒิที่ใชสมัคร 26
การจําแนกคุณวุฒิของผูมีสทิธสิมัครเขาเปนนกัศึกษา 27
หลกัเกณฑและแนวปฏิบัตใินการใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต (ทุกคณะ) 36

สวนที่ 3  แผนกําหนดการศกึษาโครงสรางหลกัสูตร และการเทยีบโอนหนวยกิต สวนกลาง 38
คณะนติศิาสตร 39
คณะบริหารธุรกิจ 59
คณะมนษุยศาสตร 103
คณะศึกษาศาสตร 159
คณะวิทยาศาสตร 255
คณะรฐัศาสตร 331
คณะเศรษฐศาสตร 345
คณะสือ่สารมวลชน 363
คณะพัฒนาทรพัยากรมนษุย 375

สารบัญ
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หนา
สวนที่ 4 ภาคผนวก  383

ขอบังคับ ม.ร.วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 384
ขอบังคับ ม.ร.วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาคาลงทะเบียนเรียนและคาบํารุงการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560 399
ขอบังคับ ม.ร.วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546 403
ขอบังคับ ม.ร.วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522 406
ระเบียบ  ม.ร.วาดวยการศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 407
ระเบียบ  ม.ร.วาดวยการศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2557 409
ระเบียบ  ม.ร.วาดวยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 412
ระเบียบ  ม.ร.วาดวยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย พ.ศ. 2545 413
ระเบียบ  ม.ร.วาดวยการสอบซอม พ.ศ. 2560 414
ระเบียบ  ม.ร.วาดวยการตรวจสอบหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒแิละหนังสือรับรองบุคคล

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 416
ระเบียบ  ม.ร.วาดวยการตรวจสอบหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒแิละหนังสือรับรองบุคคล

พ.ศ. 2553 417
ระเบียบ  ม.ร.วาดวยการใหรางวัลดีเดนแกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 419
ประกาศ  ม.ร.เรือ่งใหนักศึกษาที่มรีหัสซ้ําซอนมากกวาหนึง่รหสัมาดําเนินการ

ลาออกใหเหลือเพียงรหัสเดียว 420
ประกาศ  ม.ร.เรื่องการขอสําเร็จการศึกษาของผูเคยเปนผูเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชา

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 421
ประกาศ  ม.ร.เรื่องการขอใชสิทธิ์เทียบโอนหนวยกิตภายหลังการสมัครเปนนักศึกษา 422
ประกาศ  ม.ร.เรื่องการขอยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 423
ประกาศ  ม.ร.เรื่องการชําระเงินและจัดเก็บคาธรรมเนียมการจดัสงหนงัสือสําคัญแสดง

คุณวุฒ ิจากสถาบันการศึกษาตางประเทศไปตรวจสอบยังสถานศึกษาตนสังกัด 425
ประกาศ  ม.ร.เรื่องการขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน

และคาบํารุงมหาวิทยาลัย 428
ประกาศ  ม.ร.เรื่องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนานามและยศของนักศึกษา 430
ประกาศ  ม.ร.เรื่องการใชคํานําหนานามของพระภิกษุ สามเณร 431
ประกาศ  ม.ร.เรื่องการอนญุาตใหพระภิกษสุามเณรเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี 432
ประกาศ  ม.ร.เรือ่งสถานที่สอบสําหรบัพระภิกษุสามเณร 433
ประกาศ  ม.ร.เรื่องหลักเกณฑการเทียบโอนความรู และการใหหนวยกิตจากการศึกษา

นอกระบบ และ/หรอืการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูระบบ ระดับปรญิญาตร ีพ.ศ. 2547 434
ประกาศ  ม.ร.เรื่องหลักเกณฑการเทียบระดับความรูวุฒิการศึกษาตางประเทศ 435
ประกาศ  ม.ร.เรื่องขอตกลงในการปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย 442
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หนา
สวนที่ 4 ภาคผนวก (ตอ)

การบริการดานกิจกรรมนักศึกษา 444
คําสั่ง    มร.เรื่องขอปฏิบัติในการสอบไล 453
คําแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยแถบรหัสกระบวนวิชา (BAR CODE) และการเขาสูระบบ
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต 454
ขอปฏิบัตใินการสอบไล 455
ข้ันตอนการตดิตอขอรบัปรญิญาบัตรสําหรบับัณฑิตทีไ่มเขาพิธพีระราชทานปรญิญาบัตร 458
การรักษาสถานภาพนกัศึกษา คําแนะนําในการแจงจบและการเตรยีมตวัเขารบั
พระราชทานปรญิญาบัตร 459
คําแนะนําสําหรับนกัศึกษาที่จบการศึกษาและไดรับการอนมุัตริายชือ่จากสภามหาวิทยาลยั 460
ตําราเรียนและอุปกรณการศึกษา 461
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ 462
ขอปฏิบัตสิําหรับนักศึกษาทีส่อบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี 463


