สารบัญ
- สารอธิการบดี
- ปฏิทินการศึกษา ปการศึกษา 2564 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)

35
36
37
38
39
49
60

12
14
15
16
18
19
20
21
23
25
27
33
34

สวนที่ 3 แผนกําหนดการศึกษาโครงสรางหลักสูตร และการเทียบโอนหนวยกิต สวนกลาง 61
คณะนิตศิ าสตร
62
คณะบริหารธุรกิจ
80
คณะมนุษยศาสตร
133
คณะศึกษาศาสตร
208
คณะวิทยาศาสตร
304
คณะรัฐศาสตร
375
คณะเศรษฐศาสตร
389
คณะสือ่ สารมวลชน
407
คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย
418
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หนา
สวนที่ 4 ภาคผนวก

426

ขอบังคับ ม.ร.วาดวยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
427
ขอบังคับ ม.ร.วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาคาลงทะเบียนเรียนและคาบํารุงการศึกษา
ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561
442
ขอบังคับ ม.ร.วาดวยอัตราคาธรรมเนียมการศึกษาคาลงทะเบียนเรียนและคาบํารุงการศึกษา
ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2560
443
ขอบังคับ ม.ร.วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2546
447
ขอบังคับ ม.ร.วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522
450
ระเบียบ ม.ร.วาดวยการศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
451
ระเบียบ ม.ร.วาดวยการศึกษาเปนรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2557
453
ระเบียบ ม.ร.วาดวยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
456
ระเบียบ ม.ร.วาดวยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย พ.ศ. 2545
457
ระเบียบ ม.ร.วาดวยการสอบซอม พ.ศ. 2560
458
ระเบียบ ม.ร.วาดวยการตรวจสอบหนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒแิ ละหนังสือรับรองบุคคล
พ.ศ. 2562
460
ระเบียบ ม.ร.วาดวยการใหรางวัลดีเดนแกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
464
ประกาศ ม.ร.เรือ่ งใหนักศึกษาที่มรี หัสซ้ําซอนมากกวาหนึง่ รหัสมาดําเนินการ
ลาออกใหเหลือเพียงรหัสเดียว
465
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอลาออกจากการเปนนักศึกษาระดับปริญญาตรี
466
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอสําเร็จการศึกษาของผูเคยเปนผูเขาศึกษาเปนรายกระบวนวิชา
เพือ่ เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
467
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอใชสิทธิ์เทียบโอนหนวยกิตภายหลังการสมัครเปนนักศึกษา
468
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอยายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
469
ประกาศ ม.ร.เรื่องการชําระเงินและจัดเก็บคาธรรมเนียมการจัดสงหนังสือสําคัญแสดง
คุณวุฒิ จากสถาบันการศึกษาตางประเทศไปตรวจสอบยังสถานศึกษาตนสังกัด 471
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอคืนเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน
และคาบํารุงมหาวิทยาลัย
474
ประกาศ ม.ร.เรื่องการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คํานําหนานามและยศของนักศึกษา
476
ประกาศ ม.ร.เรื่องการใชคํานําหนานามของพระภิกษุ สามเณร
477
ประกาศ ม.ร.เรื่องการอนุญาตใหพระภิกษุสามเณรเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
478
ประกาศ ม.ร.เรือ่ งสถานที่สอบสําหรับพระภิกษุสามเณร
479
ประกาศ ม.ร.เรื่องหลักเกณฑการเทียบโอนความรู และการใหหนวยกิตจากการศึกษา
นอกระบบ และ/หรือการศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูร ะบบ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2547 480
ประกาศ ม.ร.เรื่องขอตกลงในการปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย
481
ประกาศ ม.ร.เรื่องการรับสมัครนักศึกษาพิการเขาเปนนักศึกษาใหมระดับปริญญาตรี
483
ประกาศ ม.ร.เรื่องยกเลิกการแจกตารางสอบรายบุคคลนักศึกษาสวนกลาง
484
ประกาศ ม.ร.เรื่องหลักฐานการเขาสอบของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
485
4
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หนา
สวนที่ 4 ภาคผนวก (ตอ)
การบริการดานกิจกรรมนักศึกษา
คําสั่ง มร.เรื่องขอปฏิบัติในการสอบไล (แกไขเพิ่มเติม) พ.ศ. 2546
ขอปฏิบัตใิ นการสอบไล
คําแนะนําการลงทะเบียนเรียนโดยแถบรหัสกระบวนวิชา (BAR CODE) และการเขาสูระบบ
ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต
ขัน้ ตอนการติดตอขอรับปริญญาบัตรสําหรับบัณฑิตทีไ่ มเขาพิธพี ระราชทานปริญญาบัตร
การรักษาสถานภาพนักศึกษา คําแนะนําในการแจงจบและการเตรียมตัวเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร
คําแนะนําสําหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาและไดรับการอนุมัตริ ายชือ่ จากสภามหาวิทยาลัย
ตําราเรียนและอุปกรณการศึกษา
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ
ขอปฏิบัตสิ ําหรับนักศึกษาทีส่ อบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
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