สารอธิการบดี

เนือ่ งในโอกาสรับสมัครนักศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี
ปการศึกษา ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยรามคําแหง ยินดีตอนรับนักศึกษาทุกคนเขาสูรั้วรามคําแหงดวยความอบอุน และ
ยินดีเปนอยางยิง่ ขอใหนกั ศึกษาภาคภูมิใจกับการไดเปนสมาชิกคนหนึง่ ของ “ลูกพอขุน” ทีจ่ ะดํารงเกียรติ
ศักดิ์ศรี และความดีเหนือสิง่ อืน่ ใด
มหาวิทยาลัยรามคําแหงยึดมัน่ อัตลักษณของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ ในการผลิตบัณฑิตใหมี
ความรูคูคณ
ุ ธรรมโดยเปนสถาบันการศึกษาของรัฐ ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง
พ.ศ. ๒๕๑๔ มุงหมายใหเปน “ตลาดวิชา” ที่สรางโอกาส และใหความเสมอภาคทางการศึกษาแกปวงชน
ชาวไทย ซึง่ เปนเอกลักษณทโี่ ดดเดนของมหาวิทยาลัยในการจัดการเรียนการสอนแบบตลาดวิชาควบคูก บั
แบบจํากัดจํานวน
ภารกิจทั้ง ๔ ดานของมหาวิทยาลัย ประกอบดวย การเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ไดดําเนินการอยางมีคณ
ุ ภาพและมีมาตรฐานตามหลักเกณฑ
การประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่งนํามาบูรณาการกับการเรียนการสอนไดเปนอยางดี ทําใหกระบวนวิชา
ตางๆ ที่นักศึกษาจะไดเรียนจากคณาจารยเปนเรื่องใกลตัว สามารถประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน
ภารกิจเหลานี้เปนสิ่งที่บุคลากรทุกภาคสวนของมหาวิทยาลัยตระหนัก และใหความสําคัญยิ่งตลอด
๕๐ ปที่ผานมา
แมในปที่ผา นมา การจัดการเรียนการสอนมีความเปลีย่ นแปลงดวยสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทวานั้นเปนโอกาสอันดีที่ทําใหมหาวิทยาลัยพัฒนาการจัดระบบ
การเรียนการสอนใหมีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น นักศึกษาสามารถเขาชั้นเรียนผานระบบออนไลนวัด
และประเมินผลการศึกษาไดอยางมีคุณภาพดังเดิม ทัง้ ในสวนกลางและสวนภูมิภาค
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การขยายโอกาสทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย เปนที่ประจักษแกสังคมดวยมหาวิทยาลัยได
จัดตั้งสาขาวิทยาการเฉลิมพระเกียรติสวนภูมิภาคขึ้นใน ๒๓ จังหวัดทั่วประเทศ พรอมทั้งจัดศูนยสอบ
สวนภูมิภาคสําหรับนักศึกษาปริญญาตรีใน ๓๙ จังหวัด จํานวน ๔๑ ศูนยสอบ รวมถึงการขยายการเรียน
การสอนสูตางประเทศสําหรับผูมีความประสงคจะศึกษาในระดับอุดมศึกษาใน ๓๒ ประเทศทั่วโลก โดย
จัดใหมีศูนยสอบในประเทศนั้นๆ รวม ๔๑ แหง โดยไดรับความรวมมือจากกระทรวงการตางประเทศ
อนุเคราะหสถานที่สอบ ณ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญในตางประเทศ โดยดําเนินการ
จัดสอบอยางมีมาตรฐานเชนเดียวกับการสอบทีม่ หาวิทยาลัย
ระบบการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ยังเปดโอกาสใหนักศึกษาไดเรียนรู และ
คนหาตัวเองอยางแทจริง โดยสามารถลงทะเบียนเรียนในสาขาทีต่ นเองสนใจในคณะตางๆ และสามารถ
ยายสาขาวิชาทีเ่ รียนไดเมื่อคนพบความถนัดทีแ่ ทจริง นอกจากนั้นยังเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีโอกาส
ลงทะเบียนเรียนเพือ่ สะสมหนวยกิตในระดับปริญญาตรีลวงหนาขณะยังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายได นักศึกษาสามารถศึกษารายละเอียดไดจากระเบียบการสมัครเขาศึกษาในระดับปริญญตรี
ของมหาวิทยาลัยรามคําแหงตอไป
ขอใหนักศึกษาทุกคนจงเริม่ ตนชีวติ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงอยางมีความสุข ดวย
ความมุงมัน่ ตั้งใจ ใชความพากเพียร มานะบากบั่น และมีวินัยที่สูงยิ่ง เพื่อศึกษาหาความรู พัฒนาตนเอง
ในดานตางๆ กระทัง่ สําเร็จการศึกษาเปนบัณฑิตทีน่ า ภาคภูมใิ จ เพือ่ เปนกําลังสําคัญในการสรางประโยชน
ใหกับสังคมและประเทศชาติตอ ไป

(ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สืบพงษ ปราบใหญ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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สารบัญ
- สารอธิการบดี
- ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2565 สวนกลาง
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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
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สวนที่ 2 ขอมูลทีค่ วรทราบ
คําแนะนํา การยืน่ สมัครเปนนักศึกษาใหม
คุณวุฒแิ ละคุณสมบัติของผูส มัครเขาเปนนักศึกษา
ขอควรทราบเกี่ยวกับคุณวุฒิที่ใชสมัคร
การจําแนกคุณวุฒิของผูม ีสทิ ธิสมัครเขาเปนนักศึกษา
หลักเกณฑการเทียบระดับความรูวุฒิการศึกษาตางประเทศ
หลักเกณฑและแนวปฏิบัตใิ นการใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต (ทุกคณะ)
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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
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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.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
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