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โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนรู
ในการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ใหครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ ที่เก่ียวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิขอเทียบโอน
ผลการเรียน และหลักเกณฑการเทียบวิชาเรียนและโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบ และหลักเกณฑการ
เทียบโอนความรู  และการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษา
ในระบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 18 (2) (3) และ (12) มาตรา 48 และมาตรา 49 แหงพระราชบัญญตัิ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงตราขัอบังคับไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2546”

ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก “ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนรู  ในการศึกษา

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542” และใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยรามคําแหงและใหหมายรวมถึงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติทุกแหง

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย

แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับ
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาในระบบ” หมายความวา การศึกษาที่ กําหนดจุดมุ งหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา การศึกษาที่ มีความยืดหยุ นในการกําหนดจุดมุ งหมาย

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของบุคคล
แตละกลุม

“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวา การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม ส่ือหรือแหลงความรูอื่นๆ

ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี

พ.ศ. 2546
_____________________
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ขอ 5 ใหมีคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี แตงตั้งโดยอธิการบดี ทําหนาที่เก่ียวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีตามที่กําหนด ในขอบังคับนี้ ประกอบดวยอธิการบดี เปนประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝายนวัตกรรมการศึกษาและรองอธิการบดีฝายวิชาการและวิจัย เปนรองประธานกรรมการ คณบดี
หรือผูแทน เปนกรรมการ และบุคคลที่ปฏิบัติหนาที่งานเทียบโอนทุกคณะเปนกรรมการ ใหผูอํานวยการกองบริการ
การศึกษา เปนกรรมการและเลขานุการ และอาจใหมีผูชวยเลขานุการ ไมเกิน 2 คน ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการประจําคณะ
ที่นักศึกษาขอเทียบโอนพิจารณาคํารองขอรับการเทียบโอน และนําเสนอคณะกรรมการที่มหาวิทยาลัยแตงตั้งพิจารณา
ใหความเห็นชอบ

ขอ 6 คุณสมบัติของผูมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียน
6.1 เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

วิชาใดวิชาหนึ่งที่เปดสอนในหลักสูตรภาคปกติ
6.2 เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

วิชาใดวิชาหนึ่งที่เปดสอน ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทุกแหง
6.3 เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

วิชาใดวิชาหนึ่งที่เปดสอนในหลักสูตรภาคพิเศษ
6.4 เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

วิชาใดวิชาหนึ่งที่เปดสอนตามโครงการพิเศษในตางประเทศทุกแหง
ขอ 7 หลักเกณฑการเทียบวิชาเรียน และโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี

7.1 เปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาที่หนวยงานของรัฐ
ที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง

7.2 เปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในส่ีของรายวิชา
ที่ขอเทียบ

7.3 เปนรายวิชา หริอกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแตมระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเทา

7.4 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกิน สามในส่ีของจํานวนหนวยกิตรวม
ของหลักสูตรที่รับโอน

7.5 รายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษา จะไมนํามาคํานวณแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

7.6 นักศึกษาที่ ใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต จะตองใช เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง
อยางนอยหนึ่งปการศึกษา

7.7 วิธีการเทียบวิชาเรียนและเทียบโอนหนวยกิต ใหดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนด
และใหเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ 8 หลักเกณฑการเทียบโอนความรู และการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษา
ตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ

8.1 การเทียบความรู  จะเทียบเปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง

8.2 วิธีการประเมินผลการเรียนรูจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย
เพื่อการเทียบโอนความรูในแตละรายวิชา หรือกลุมรายวิชาและเกณฑการตัดสินการประเมินในแตละวิธีใหดําเนินการ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด และใหเปนประกาศมหาวิทยาลัย
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8.3 ผลการประเมิน จะตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร P สําหรับรายวิชา หรือกลุม
รายวิชา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชา หรือกลุมรายวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนนตัวอักษร และไมมีการ
นํามาติดคะแนนผลการเรียน หรือคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

8.4 การเทียบรายวิชา หรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย
ใหหนวยกิตไดรวมกันไมเกินสามในส่ีของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตีที่ขอเทียบ

8.5 นักศึกษาที่ใชสิทธิเทียบโอนความรูจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย
ตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง อยางนอยหนึ่งปการศึกษา

ขอ 9 การขอรับการเทียบโอน
9.1 ผูมีสิทธิเทียบโอน ตองเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง และมีคุณสมบัติตามขอ 6
9.2 ใหยื่นคํารองขอรับการเทียบโอนพรอมหลักฐานการศึกษา ณ สถานที่ วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัย

กําหนด
9.3 ใหคณะกรรมการพิจารณาการขอรับการเทียบโอน และแจงใหนักศึกษาทราบ และหนวยงาน

ที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ 10 กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษา

10.1 กรณีตามขอ 6.1 และ 6.2 นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอน 500 บาท (หารอย
บาทถวน) และคาเทียบโอนหนวยกิตๆ ละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)

10.2 กรณีตามขอ 6.3 นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการเทียบโอน 2,500 บาท (สองพันหารอย
บาทถวน) และคาเทียบโอนหนวยกิตๆ ละ 1,500 บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน)

10.3 กรณีตามขอ 6.4 ใหคณะกรรมการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเทียบโอนและคาเทียบโอน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง และใหเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ 11 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดอตัราคาธรรมเนียมอื่นๆ และอัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติหนาทีต่ามที่กําหนด
ในขอบังคับ ใหอธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง มีอํานาจ
พิจารณาไดตามที่เห็นสมควร

ขอ 12 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2546

(ศาสตราจารยประภาศน อวยชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ขอบังคบัมหาวทิยาลยัรามคําแหง วาดวยวนัิยนักศกึษา
พ.ศ. 2522

โดยที่เห็นเปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยวินัยนักศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2514 สภามหาวิทยาลัยจึงตรา

ขอบังคับไวดังตอไปน้ี
ขอ 1. ขอบังคับน้ีเรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522”
ขอ 2. ใหใชขอบังคับน้ีต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3. ใหยกเลิก

(1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2514
(2) ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2515
(3) ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยวินัยนักศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2516
ใหใชขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522 น้ีแทน

ขอ 4. นักศึกษาทุกคน เมื่อเขามาในบริเวณมหาวิทยาลัยตองแตงกายสุภาพเรียบรอย ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 5. นักศกึษาทกุคนตองรักษาความสามคัคีระหวางกนั และตองรักษาไวซ่ึงความสงบเรียบรอยและเกียรติของมหาวิทยาลัย
ขอ 6. นักศึกษาทุกคนตองประพฤติตนเปนสภุาพชน ไมประพฤติในสิง่ทีอ่าจนํามาซ่ึงความเสยีหายแกมหาวิทยาลัยทัง้ภายใน

และภายนอกมหาวิทยาลัย
ขอ 7. นักศึกษาตองปฏิบติัตามคําสั่งหรือคําตักเตือนโดยชอบของผูมีอํานาจหนาที่
ขอ 8. ในขณะที่มีการสอน หามสูบบุหร่ี หามสงเสียงรบกวน หรือแสดงกิริยาวาจาไมสมควร ผูใดฝาฝนผูสอนมีอํานาจสั่งให

ผูน้ันออกจากหองเรียนได
ขอ 9. นักศึกษาทุกคนตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งของมหาวิทยาลัยทุกประการอยางเครงครัด และ

แสดงมารยาทอันดีตออาจารยผูสอนและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาผูใดฝาฝนไดชื่อวากระทําผิดวินัย ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย อาจารยพิเศษ เลขานุการคณะ หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเรียกตัวมาตักเตือน
หรือจะแจงใหคณบดีตักเตือนหรือตําหนิโทษเปนลายลักษณอักษรก็ได

ถาการกระทําผิดวินัยน้ันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหคณบดีนําเสนออธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมีอํานาจกระทําการอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี

1. ใหงดตรวจกระดาษคําตอบบางกระบวนวิชาหรือทกุกระบวนวิชา และในการลงทะเบยีนเรียนใหถือเปนสอบตกในภาค
การศึกษาที่ถูกลงโทษน้ัน และอาจหามลงทะเบียนตอไปอีก 2 ภาคการศึกษา ซ่ึงอาจจะเปนภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูรอนก็ได

ถาเปนการกระทําผิดซํ้ากับกรณีความผิดที่ไดถูกลงโทษมาแลว ใหลงโทษในข้ันที่หนักกวาเดิมตามที่เห็นสมควร
2. สัง่ลบชือ่ออกจากทะเบียนนักศึกษาแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ขอ 10. นักศกึษาทีถู่กลงโทษทางวินัยอาจย่ืนคําอทุธรณการลงโทษน้ันตออธิการบดีกไ็ด เมือ่อธกิารบดีไดรับคํารองอทุธรณแลว
ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สภามหาวิทยาลัยอาจสั่งใหเปล่ียนแปลงแกไขยืนตามคําสั่งเดิม หรือยกเลิกคําสั่งน้ันเสียก็ได

ขอ 11. นักศึกษาผูใดถูกลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาประสงคจะสมัครเขาเปนนักศึกษาอีกใหย่ืนคํารองเปนหนังสือตอ
คณบดีแหงคณะซ่ึงผูรองถูกลงโทษ โดยมีหนังสือรับรองของบิดามารดา หรือผูปกครองและผูอืน่ซ่ึงมหาวิทยาลัยเชื่อถือไดอีก 1 คน รวมเปน
2 คน วาต้ังแตถูกลบชื่อจนถึงขณะย่ืนคํารอง ผูถูกลบชื่อไดประพฤติตนเรียบรอยตลอดมา และรับรองวาจะสอดสองดูแลใหผูถูกลบชื่อ
ประพฤติตนอยูในระเบียบและวินัยของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัดตอไป เมื่ออธกิารบดีเห็นสมควรก็ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

  กรณีย่ืนคํารองขอเขาเปนนักศึกษาตามขอน้ี จะกระทําไดตอเมื่อพนกําหนดเวลาไมนอยกวาสองปนับแตวันที่มหาวิทยาลัย
สัง่ใหลบชือ่ออกจากทะเบียนนักศกึษา ถาคราวแรกสภามหาวิทยาลัยไมใหรับเขาเปนนักศกึษา นักศกึษาผูถูกลบชือ่อาจย่ืนคํารองขอเขาเปน
นักศึกษาอีกคร้ังหน่ึง เมื่อพนกําหนดเวลาไมนอยกวาหน่ึงปนับแตวันลงมติของสภามหาวิทยาลัยในการย่ืนคราวแรก ถาสภามหาวิทยาลัย
มีมติไมใหรับอีกเปนคร้ังทีส่อง ใหถือวามหาวิทยาลัยไมพึงปรารถนาที่จะรับผูรองเขาเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลัยน้ีอกีตอไป

ขอ 12. ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบงัคับน้ี
                              ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2522

( ศาสตราจารยประภาศน  อวยชัย )
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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_________________
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง

วาดวย การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย พ.ศ. 2545

โดยทีเ่ปนการสมควรแกไขปรบัปรงุระเบียบมหาวิทยาลยัรามคําแหง วาดวยการลงทะเบียนเรยีนทางไปรษณีย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) และ (12) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541

สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย

พ.ศ. 2545”
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาค 1 ปการศึกษา 2545 เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย พ.ศ. 2528

และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 นักศึกษาที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย ตองสงเอกสารโดย “จดหมายลงทะเบียนตอบรับ

ทางไปรษณีย” จาหนาซองดังนี้
ผูอํานวยการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตู ปณ. 1028 ปทฝ. รามคําแหง
        กรุงเทพฯ 10240

ขอ 5 ภายในซองจดหมายตอบขอ 4 ตองมีเอกสารดังตอไปนี้
5.1 กรอกขอความลงในแบบฟอรมตามบัตรลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย (ม.ร.34)
5.2 สงเงินคาธรรมเนียมการศึกษา คาลงทะเบียนเรียน คาบํารุงมหาวิทยาลัยและอื่นๆ ตามอัตราที่

มหาวิทยาลัยกําหนด เปนธนาณัติส่ังจายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไปรษณียสาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง
5.3 ซองจดหมายเปลาติดแสตมปใหครบถวน จาหนาซองถึงนักศึกษาผูลงทะเบียนเรียนเอง เพื่อ

มหาวิทยาลัยจะไดสงใบเสร็จรับเงินไปใหเปนหลักฐานวาไดลงทะเบียนเรียนแลว
ขอ 6 การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณียนั้ น นักศึกษาอาจสงกอนกําหนดวันเริ่ มลงทะเบียนเรียนที่

มหาวิทยาลัยก็ได โดยไมตองคํานึงวารหัสประจําตัวเทาใดจะตองไปลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยวันใด แตอยางชา
ตองสงภายในวันสุดทายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณียที่ มหาวิทยาลัยกําหนดไวในแตละภาคเรียนนั้น
มหาวิทยาลัยจะถือวันที่ไปรษณียตนทางประทับตรารับจดหมายเปนวันที่นักศึกษาสงเอกสารลงทะเบียนเรียน หากพน
กําหนดดังกลาวจะไมรับลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย

ขอ 7 นักศึกษาจะตองรับผิดชอบการเลือกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามแผนกําหนดการ
ศึกษาตามหลกัสูตรช้ันปริญญาตรีคณะที่ตนศึกษา รวมทั้งมีวันเวลาสอบไลไมซ้ําซอนกัน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิด
จากฝายนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยซึ่งใชอยูในขณะนั้น

ขอ 8 นักศึกษาที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนแตกตางไปจากหลักเกณฑการลงทะเบียนเรียนตามปกติ
(ภาคปกติไมเกิน 24 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 12 หนวยกิต) นักศึกษาจะตองไปแจงที่คณะที่สังกัด หรือมอบ
ใหผูอื่นไปดําเนินการแทนที่มหาวิทยาลัยหลังจากไดรับใบเสร็จแลว

ขอ 9 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย ตองปฏิบัติวิธีการลงทะเบียนเรียนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่องขอตกลงในการปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย

ขอ 10 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
        ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน  พ.ศ. 2545

( ศาสตราจารย ประภาศน  อวยชัย )
                    นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรื่อง การอนุญาตใหพระภิกษุสามเณรเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี

_____________________
ดวยมหาวิทยาลยัรามคําแหง มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาแกชุมชนตางๆ อยางกวางขวางและทั่วถึง

ยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสนองตอบปรัชญาการศึกษาการเรียนรูตลอดชีวิตและการเรียนรูสูสังคม จึงอนุญาตใหพระภิกษุ
สามเณรเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติไดทุกคณะทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกียรตทิีม่หาวิทยาลยัมีการเปดรบัสมัครโดยเหน็ควรใหยกเลกิประกาศมหาวิทยาลยัรามคําแหง
เรื่อง ไมอนุญาตใหพระภิกษุสามเณรสมัครเขาศึกษา ลงทะเบียนเรียนและเขาสอบไล เม่ือวันที่ 23 กันยายน 2542 และ
กําหนดแนวปฏิบัติตางๆ ดังนี้

1. ใหส่ังซื้อใบสมัครประเภทสมัครทางไปรษณียทั้งระบบสมัครสอบสวนกลาง และสอบสวนภูมิภาค โดย
ระบุมุมซองวา “ชุดสมัครสําหรับพระภิกษุสามเณร” ซึ่งรายละเอียดและกําหนดเวลาตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการ
รับสมัครนักศึกษาใหมทั้งระบบสวนกลางและสวนภูมิภาค

2. การสมัครและการลงทะเบียนเรยีนใหยืน่ทางไปรษณียเทานั้น ตามวิธกีาร ขั้นตอน และเวลาทีกํ่าหนดตาม
ปฏิทินการศึกษา

3. การเรียนไมอนุญาตใหเขารบัฟงคําบรรยายในหองเรียนปะปนกับคฤหัสถ ชาย - หญิง แตมหาวิทยาลยัจะ
อํานวยความสะดวกโดยใชส่ือตางๆ ที่มหาวิทยาลัยมีบริการจัดการเรียนการสอน

4. การสอบจะจัดหองสอบใหเฉพาะพระภิกษุ สามเณร ไมรวมกับนักศึกษาทั่วไป
5. ไมเสนอช่ือใหเขาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  เวนแตไดลาสิกขาบทจากการเปนบรรพชิตกอนวัน

ซอมรับปริญญาบัตร

ทั้งนี้ ใหถือเปนแนวปฏิบัตินับตั้งแตวันที่ประกาศ เปนตนไป

จึงประกาศใหทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่    24   มีนาคม   พ.ศ.   2551

( รองศาสตราจารยคิม  ไชยแสนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรื่อง สถานท่ีสอบสําหรับพระภิกษุสามเณร

_____________________

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาแกชุมชนตางๆ อยางกวางขวาง
และทั่วถึงยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสนองตอบปรัชญาการศึกษา การเรียนรูสูสังคมจึงอนุญาตใหพระภิกษุสามเณรเขา
ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหงระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติไดทุกคณะทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค สาขา
วิทยบรกิารเฉลิมพระเกียรติ ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปดรับสมัคร ตั้งแตภาค 1 ปการศึกษา 2546

ดังนั้น เพื่อใหการจัดสอบไลสําหรับพระภิกษุสามเณรดําเนินไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลยัรามคําแหง
จึงกําหนดใหใชอาคาร VKB 101 เปนสถานที่สอบสําหรับพระภิกษุสามเณร

ทั้งนี้  ตั้งแต ภาค 1 ปการศึกษา 2546 เปนตนไป

จึงประกาศใหทราบทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2546
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ดานกิจกรรมนักศึกษา
(อาคารกิจกรรมนักศึกษา)

ดําเนินการจัดโครงการพฒันาศกัยภาพนักศกึษาเพือ่ใหเปนบัณฑติทีมี่ความรูคูคณุธรรมและสงเสรมิ ใหคําปรกึษาการจัด
กิจกรรมของสภานักศึกษา องคการนักศึกษา พรรคนักศึกษา ชมรมและกลุมตางๆ โดยมีกิจกรรม 4 ประเภทกิจกรรม คือ

1. กิจกรรมดานวิชาการ  เปนชมรมที่จัดกิจกรรมตามสาขาวิชาของแตละคณะ ไดแก ชมรมนิตศิาสตร ชมรมบัญชี
ชมรมการตลาด ชมรมการบริ หารทั่ วไป ชมรมการโฆษณาและประชาสัมพั นธ  ชมรมอุตสาหกรรมการบริ การ
ชมรมภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร  ชมรมภาษาไทยและภาษาตะวันออก  ชมรมประวัตศิาสตร  ชมรมบรรณารักษศาสตร  ชมรม
ภาษาตะวนัตก  ชมรมส่ือสารมวลชน  ชมรมจิตวทิยา  ชมรมพลานามัย  ชมรมศกึษาศาสตร   ชมรมเคมี  ชมรมชีววทิยา  ชมรมฟสิกส
ชมรมสถิติและคอมพิวเตอร  ชมรมคณิตศาสตร  ชมรมรัฐศาสตร  และชมรมเศรษฐศาสตร

2. กิจกรรมทางดานศิลปะและวัฒนธรรม เปนชมรมกิจกรรมดานศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก ชมรมถายภาพ
ชมรมขั บร องประสานเสี ยง ชมรมดนตรี สากล ชมรมดนตรี ลู กทุ งสุ โขทั ย ชมรมวั ฒนธรรมและประเพณีท องถิ่ น
ชมรมพทุธศาสตรและวฒันธรรมไทย ชมรมนักศกึษามุสลมิ ชมรมครสิตศาสนา ชมรมปาฐกถาและโตวาท ีชมรมศลิปะและการแสดง
ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป  และชมรมเชียร

3. ชมรมดานบําเพ็ญประโยชน  เปนชมรมกจิกรรมดานการบําเพญ็ประโยชนตอสังคม ไดแก ชมรมคายอาสาพัฒนา
มร. ชมรมอนุรักษธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม ชมรมศึกษาปญหายาเสพตดิ  ชมรมผูบําเพ็ญประโยชนและบรรเทาสาธารณภัย
ชมรมศกึษาปญหาแหลงเส่ือมโทรม  ชมรมคายพฒันาราม-อีสาน  ชมรมคายอาสาพฒันาราม-ลานนา  ชมรมศึกษาพัฒนาชาว
ไทยภูเขา  ชมรมศึกษาปญหาเกษตรกร  ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

4. ชมรมดานกีฬา เปนชมรมกิจกรรมดานกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ ไดแก ชมรมกีฬายิงปน  ชมรมกีฬาดาบสากล
ชมรมกีฬาเทควันโด  ชมรมกีฬามวยสากล  ชมรมกีฬายูโด  ชมรมกีฬาอาวุธไทย  ชมรมกีฬาซอฟทบอลและเบสบอล
ชมรมกีฬาหมากกระดาน  ชมรมกฬีาเทเบิลเทนนิส  ชมรมกีฬารักบ้ีฟุตบอล  ชมรมกีฬาแบดมินตัน  ชมรมกีฬาบาสเกตบอล
ชมรมกีฬาทางนํ้า  ชมรมกรีฑา  ชมรมกีฬาลอนเทนนิส  ชมรมกีฬาตะกรอ  ชมรมกีฬาฮอกกี้    ชมรมกีฬาวอลเลยบอล
ชมรมสงเสริมสุขภาพและพลานามัย  ชมรมกีฬาเปตอง  ชมรมกีฬาลีลาศ  และชมรมกีฬาฟตุบอล

นักศึกษาทานใดสนใจที่จะเขารวมกิจกรรมตางๆ สอบถามรายละเอียดไดที่ งานกิจกรรมนักศึกษา และงานกีฬา
อาคารกจิกรรมนักศึกษา หมายเลขโทรศพัท 02-310-8074 และ 02-310-8078

ดานบรกิารและสวสัดิการ
บริการแนะแนว  จัดบรกิารแนะแนวใหคําปรกึษาโดยนักแนะแนวฯใหกบันักศกึษาและผูสําเรจ็การศกึษาในดานตางๆ ดงัน้ี

1. แนะแนวการศึกษา  บริการขอมูลดานการศึกษา และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในดานตางๆ เชน
การวางแผนการเรยีนการเลอืกคณะตามความถนัดและความสนใจ การยายคณะหรือเปลีย่นสาขาวชิา การเทยีบโอนหนวยกิต

2. แนะแนวอาชีพ บริการขอมูลดานอาชีพ สายงานการประกอบอาชีพ และใหคําปรึกษาแกนักศึกษา
ในการเตรี ยมความพร อมเข าสู อาชีพ เทคนิ คการสมัครงาน เช น การเขี ยนจดหมายสมัครงานและประวั ติ ย อ
การกรอกใบสมัครงานการจัดทําแฟมสะสมผลงาน การสมัครงานผานเว็บไซตและเทคนิคการสอบสัมภาษณ

3. แนะแนวสวนตัวและสังคม บริการดานสวนตัวและสังคม และใหคําปรึกษาแกนักศกึษา ไดรูจักและเขาใจ
ตนเองในดานสวนตัวไดแกนิสัยและบุคลกิภาพสวนตวั สามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีบุคลิกภาพทีด่ีและมีสัมพนัธภาพอันดกีับ
ผูอ่ืนในสังคม รูจักแกปญหาคับของใจสงเสริมใหมีสุขภาพจิตดี รูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนตัวและสวนรวมการสราง
มนุษยสัมพันธ การปรับอารมณการวางตนเขาสูวัยผูใหญเขาใจสภาพสังคมรอบตัวที่ตองปรับตนเองใหสอดคลองเหมาะสมและ
สามารถดํารงชีวติอยูในสังคมไดอยางมีความสุข

4. โครงการพฒันาศกัยภาพนักศกึษา เชน โครงการเตรยีมความพรอมเขาสูอาชีพ โครงการพฒันาบุคลกิภาพ ฯลฯ
5. บรกิารแนะแนวใหคาํปรกึษา ขอมูลดานการศกึษาและอาชีพ ผานระบบสารสนเทศ  www.facebook.com/guidanceru

แกนักศึกษาและผูสําเร็จการศึกษาที่มีความประสงคจะขอรับบริการแนะแนวดานตางๆ สามารถติดตอไดที่หนวยแนะแนว
งานแนะแนว  จัดหางานและทนุการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ช้ันลอย) หมายเลขโทรศัพท 02-310-8126
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บริการจัดหางาน  บรกิารจัดหางานใหกับนักศึกษาและผูที่สําเร็จการศกึษา ในดานตางๆ ดงัน้ี
1. บริการขอมูลขาวสารการสมัครงาน ทั้งงานประจําและงานช่ัวคราว
2. จัดบริการใหสถานประกอบการตางๆ มารับสมัครงานทัง้งานประจําและงานช่ัวคราว ตลอดจนจัดใหมีการ

     สัมภาษณผูสมัครงาน
3. บริการขอมูลขาวสารตางๆ ผานทางเว็บไซต www.rujob.ru.ac.th
4. บริการฝากประวัติการสมัครงานทั้งงานประจําและงานช่ัวคราว
5. บรกิารขอมูลตําแหนงงานวางของหนวยงานราชการทาง Facebook:หนวยจัดหางาน กองกจิการนักศกึษา

     มหาวิทยาลัยรามคําแหง
6. บริการใหคําปรึกษาการสมัครงานและหางานทําชวงระหวางเรียน
นักศึกษาสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา

     อาคารศิลาบาตร ช้ันลอย หรือ โทร. 02-310-8126

บริการทุนการศึกษาและกองทุนเงนิใหกูยมืเพ่ือการศึกษา

บริการจัดสรรทนุการศึกษา ใหแก นักศึกษาทีเ่รียนดี มีความประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพย
      เพื่อสนับนสนุนใหนักศึกษาไดมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยในแตละปมีทุนการศกึษาประมาณ 1,000 กวาทุน
     โดยแบงเปนทุนภายในและภายนอก และการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา ดงัน้ี

1. ทุนภายในมหาวทิยาลยั
1.1 ทุนเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงเจริญพระชนมายุ

        36 พรรษา พ.ศ. 2534  จํานวนปละ 36 ทุน โดยยกเวนคาหนวยกิต คาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษาและตํารา
     เรียนฟรีสําหรับนักศกึษาช้ันปที่ 1 ของแตละปการศึกษา

1.2 ทุนการศึกษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง (ประเภทเรียนด ีสงเสริมการศึกษาและประเภทกจิกรรม)
สําหรบันักศึกษาช้ันปที่ 2 ขึ้นไป โดยติดตามรายละเอียดที่ www.ru.ac.th/scholarship  ในชวงเดือนสิงหาคม - กนัยายน

     ทุกป
1.3 ทุนผูประสบภยัพิบัติ (อุทกภยั, อัคคภียั, วาตภยั)เปนนโยบายของมหาวทิยาลยัทีจ่ะบรรเทาความ

      เดอืดรอนของนักศกึษาทีป่ระสบภัยโดยยกเวนคาหนวยกติ คาธรรมเนียมการศกึษา คาบํารงุการศกึษา จํานวน 2 ภาคเรยีนปกติ
2. ทุนภายนอกมหาวิทยาลยั  เปนทนุทีไ่ดรบัการสนับสนุนทุนทรพัยจากบรษัิท มูลนิธิ สมาคม ธนาคารและ

      ผูมีจิตศรัทธาบรจิาคเพื่อเปนทุนการศึกษาปละประมาณ 200 ทุน
3. การผอนผนัการชําระเงนิลงทะเบียนเรียน เพือ่เปนการชวยเหลอืนักศกึษาซ่ึงมีความเดอืดรอนทางดาน

     การเงินในการลงทะเบียนเรียน ไมสามารถนําเงินมาชําระคาลงทะเบียนเรียนไดในวันที่มหาวิทยาลยักําหนด สามารถขอ
     ผอนผันการชําระเงินลงทะเบียนเรียนได โดยตองมีสถานภาพการเปนนักศกึษาแลวอยางนอย 1 ภาคเรียนปกติ

4. กองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) นักศกึษาสมัครใหมช้ันปที่ 1 ทีป่ระสงคจะขอ
     กูยืมเงินกองทุนฯ (ผูกูยืมตอเน่ืองยายสถานศึกษา/ผูกูยืมรายใหม) มีขั้นตอนการปฏิบัติดงัน้ี

1. นักศึกษาจะตองขอรับแบบคําขอกูยืมเงินกองทนุฯ ของมหาวิทยาลัย และบันทกึแบบคํายืนยันขอ
    กู ยืมเงินกองทุนฯ ในระบบ e-studentloan ในวันที่ ที่ นักศึกษามาสมัครเขาเปนนักศึกษา ณ อาคารหอประชุม
    พอขุนรามคําแหงมหาราช (เอกสารการขอกูที่ นักศึกษาไดรับประกอบดวยแบบคําขอกูที่ระบุ วัน/เวลา/สถานที่เขารับ
      การคัดเลอืก(สัมภาษณ)รวมทัง้รายการเอกสารทีต่องนํามาในวันเขารบัการคัดเลือก)

2. เขารับการคดัเลอืก(สัมภาษณฺ)ตาม วัน/เวลา/สถานที ่ทีม่หาวิทยาลยักําหนด(แจงไวในแบบคําขอกูของ
     มหาวิทยาลยัฯ ตามเอกสารที่ไดรับ ตามขอ 1)

3. ตรวจดรูายช่ือผูไดรบัการอนุมัตใิหกู ตาม วนั/เวลา/สถานที ่ทีก่ําหนด (วนั/เวลา/สถานทีด่งักลาวจะไดรบั
     แจงในวนัที่นักศกึษาเขารบัการคัดเลือก)

4. นักศกึษาทีผ่านการคดัเลอืกไดรบัอนุมัติใหกูยืมเงินกองทนุ จะตองมารายงานตวั/ปฐมนิเทศ/สงสัญญากู
     ยืมเงินฯ/ลงช่ือแบบยืนยันจํานวนเงินกูเงินประจําภาคเรียน ตามวัน/เวลา/สถานที ่ที่ มหาวิทยาลัยกําหนด
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5. ติดตามอานขาวประชาสัมพันธเกีย่วกบัการกูยืมเงินกองทนุฯ ที ่http://www.ru.ac.th/scholarship/
 และ Facebook “ กองทุนการศึกษามหาวทิยาลัยรามคําแหง ” เดือนละ 1 ครั้ง หลังจากที่ไดรบัอนุมัติใหกูยืมเงินกองทุนฯ แลว
 *** นกัศึกษาท่ีตองการกูยมืเงนิกองทุนฯ ท่ีมหาวทิยาลยัรามคําแหง ไมวาจะเปนผูท่ีเคยกูจากโรงเรียน/สถาบันอ่ืน/
 ผูกูยืมรายใหม(ไมเคยกูยืมเงินกองทุนฯ เลย) จะตองดําเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ตามวันท่ี/เวลา/
 สถานท่ี ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดทุกคร้ัง มิฉะนั้นการดําเนินการกูยมืเงินกองทุนฯ จะไมครบขั้นตอนและทําใหไม 
 สามารถกูยืมเงนิกองทุนฯ ได ***
 *** การกูยมืกองทุนฯ ภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 (ภาคเรียนท่ี 2 กูไดเฉพาะคนเคยไดกูในภาค 1 แลวเทานัน้)
 ผูกูจะตองบันทึกแบบยืนยันคําขอกูในระบบ e-studentloan ตามวันท่ี ท่ี สํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา
 กําหนด ท่ี http://www.studentloan.or.th และ พิมพแบบคํายนืยนัขอกูจากระบบนําไปแสดงดวยตนเองเพ่ือขอกูยมืเงนิ
 กองทุนฯ และลงชือ่แบบยนืยนัจํานวนเงนิกูประจําภาคเรียน ท่ีมหาวทิยาลยั (งานแนะแนวจัดหางานและทุนการ
 ศึกษา) อาคารศิลาบาตรชัน้ลอย ตามวนัท่ี/เวลา/ท่ีกําหนด***

บรกิารและสวสัดิการนักศึกษา
1. บริการประกนัภยัอุบัติเหตุสวนบุคคล

มหาวิทยาลัยรามคําแหงทําขอตกลงรวมมือกันบริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) จัดโครงการประกันภัย
อุบัตเิหตสุวนบุคคล ใหกบัอาจารย ขาราชการ เจาหนาทีแ่ละนักศกึษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงคุมครองครอบคลุมอุบัติภัยตางๆ
ตลอด 24 ช่ัวโมง

งานบรกิารและสวสัดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาทําประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล โดยเสีย
คาเบ้ียประกัน 200 บาท/ป ี ไดรบัสิทธิประโยชนดังน้ี

1)  การเสยีชีวิต การสูญเสีย อวัยวะ สายตา 150,000.-   บาท
     ทพุพลภาพถาวรส้ินเชิง (อ.บ.1)

- การถูกฆาตกรรม หรือลอบทํารายรางกาย 150,000.- บาท
- การขับขี่ หรอืโดยสารรถจักรยานยนต (เสียชีวิต) 150,000.- บาท

2) การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละคร้ัง 10,000.- บาท
การใชสทิธปิระโยชน

1) ผู เอาประกันสามารถใช บัตรประกันภัยอุ บัติ เหตุ  (PA-CARD) ควบคู กั บบัตรประชาชน
หรอืบัตรขาราชการ เขารักษาพยาบาลในกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุตามสถานพยาบาลในเครอืทั่วประเทศทีเ่ขารวมโครงการกับบรษัิท

2) กรณีทีไ่มสามารถเขารบัการรกัษาตามรายช่ือสถานพยาบาลทีร่ะบุ ผูประกนัภัยสามารถเขารบัการรกัษา
ในสถานพยาบาลอ่ืนๆ โดยให สํารองคาใชจ ายลวงหนาและรวบรวมเอกสารมาเรียกรองสิทธิประโยชนกับทางบริษัทฯ
โดยผานทางมหาวทิยาลัย โดยใชเอกสารดงัน้ี

   - ใบเสร็จรบัเงินคารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
   - ใบรับรองแพทย
   - สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
   - สําเนาสมุดบัญชี ธนาคารออมทรัพย

ผูสนใจสมัคร ติดตอไดที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที ่02-310-8076 หรือสมัครทางไปรษณีย ดงัน้ี

1. สงธนาณัติจํานวน 200 บาท ส่ังจายในนาม “หวัหนางานบรกิารและสวสัดิการนักศกึษา”
    (ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามคําแหง 10240)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรอืสําเนาขาราชการ พรอมสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเสรจ็ลงทะเบียนเรียน ภาคลาสุด 1 ฉบับ
4. ซองเปลาติดแสตมปจาหนาซองถึงตัวเอง 2 ซอง (สําหรับสงใบเสร็จรับเงินและบัตรประกัน)

สงมาที่.-    งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
    อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2 มหาวทิยาลัยรามคําแหง
    แขวงหวัหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
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2. บริการนกัศึกษาพิการ มหาวทิยาลยัรามคําแหงเปดโอกาสทางการศกึษาสําหรบัผูพกิารเขาศกึษาในคณะและ
สาขาวชิาตางๆ ไดตามศกัยภาพของตนเองและความพรอมในการจัดการศึกษา ของแตละคณะและสาขาวชิา โดยมีบริการทางการ
ศึกษาสําหรับนักศกึษาพิการ ดังน้ี

1. การใหคําปรกึษา การเลือกสาขาวชิา การวางแผนการเรยีนสําหรบันักศึกษาพิการ
2. เงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการระดับปรญิญาตรี เปน ปริญญาตรีใบแรก เทาน้ัน

โดยมีคุณสมบัตแิละหลักฐานที่แสดงการรับรองความพิการ คือ
    - บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
   - ไมเคยไดรับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ
      คนพิการในหลักสูตรระดับปรญิญาตรีมากอน
3. ส่ือการเรยีนการสอนสําหรบันักศกึษาพกิาร เชน ตําราเรยีน VCD/MP3, บันทกึเสียงคําบรรยายของอาจารย,

วีดีโอคําบรรยายยอนหลัง, ตําราอิเลก็ทรอนิกส (e-book), หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-audiobook), e-learning, cyber classroom,
การสอบไลดวยระบบอิเลก็ทรอนิกส (e-testing)

ผูพิการสามารถขอรบัคําปรึกษาเพือ่รับขอมูลที่จําเปนกอนตดัสินใจสมัครเขาศึกษา หรือขอรับเงินอุดหนุนการ
ศึกษาไดที่ศูนยบริการนักศึกษาพิการ งานบรกิารและสวสัดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1
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3. บรกิารหองอานหนังสือปรบัอากาศ เพือ่ใหนักศกึษาใชเวลาวางจากการฟงคาํบรรยายของอาจารยในช้ันเรยีน มาทบทวน
บทเรยีนและแสวงหาความรูเพิม่เตมิ เปดบรกิารทกุวนัระหวางเวลา 08.00-22.00 น. มี 3 อาคาร คอื

1. อาคารเวยีงผา (VPB) ช้ัน 1
2. อาคารศรอัีกษร (ตรงขามอาคารเวยีงผา)
3. อาคารนพมาศ (NMB) ช้ัน 2 (โรงอาหาร 1)

ขอปฏิบัตใินการใชบรกิารหองอานหนังสือ
1. หามจองทีน่ั่ง
2. หามสงเสียงดงั
3. หามนําอาหารและเครือ่งดืม่เขามารบัประทาน
4. หามสูบบุหรี่
5. หามเคลือ่นยายโตะ-เกาอ้ี และอุปกรณทกุชนิด
6. หามนําสัตวเลีย้งทกุชนิดเขามาในหอง

บริการดานการศึกษาวชิาทหารและการขอผอนผันการเขารบัราชการทหาร
งานนกัศึกษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศึกษาไดใหบริการดานตางๆ ดงันี้

1. รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ช้ันปที่ 1 - 5 ชาย, หญิง
2. ดําเนินการนํานักศกึษาวิชาทหาร ช้ันปที่ 1 - 5 ชาย, หญิง ไปรายงานตวั ณ โรงเรียนรักษาดนิแดน

ศูนยการกําลังสํารอง
3. ดําเนินการยกเวนการเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ
4. ดําเนินการผอนผันการเรยีกพลเพือ่ฝกวชิาทหาร สําหรบัผูทีสํ่าเรจ็การฝกเรยีนวชิาทหารช้ันปที ่3 - 5 ชาย
5.   ดําเนินการรอรับสิทธ์ิเขารับการฝกเรียนวิชาทหาร (กรณีเวนวางการฝกเรียนวิชาทหาร ตามระเบียบ

หนวยบัญชาการรักษาดินแดน)
6. ดําเนินการขอผอนผันการเขารบัราชการทหารใหกับนักศกึษาที่มิไดฝกเรียนวชิาทหาร

           คําแนะนํา
สําหรบันักศึกษาท่ีจะสมัครเขารับการฝกเรยีนวิชาทหาร

นักศึกษาที่ประสงคจะสมัครเขารับการฝกเรียนวิชาทหาร ควรทราบคุณสมบัติของผูสมัคร เง่ือนไขขอบังคับ
ตองปฏิบัติตามระเบียบ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน และขอควรปฏิบัตวิาดวยการฝกเรียนวชิาทหาร  ดงัน้ี

1. คณุลกัษณะของผูสมัครเปนนกัศึกษาวชิาทหาร  ชัน้ปท่ี 1
1.1 เปนชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย
1.2 อายุไมเกิน 22 ป บรบูิรณ
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การทดสอบสมรรถภาพรางกาย นศท.ชั้นปท่ี ๑ (ชายและหญิง) : ตารางท่ี ๒

๑                ดันพืน้                        ๒๒ ครั้ง                 ๒ นาที                 ๑๕ ครั’้ง               ๒ นาที

๒               ลุก - น่ัง                       ๓๔ ครั้ง                 ๒ นาที                 ๒๕ ครัง้               ๒ นาที

๓                   วิ่ง                         ๘๐๐ เมตร        ๓ นาที ๑๕ วนิาที ๘๐๐ เมตร              ๔ นาที

เวลา

ชาย หญิง

จํานวน เวลา จํานวน
การทดสอบลําดับ

   ไมเกิน ๑๕ ๗๕ ๗๒ ๔๒ ๑๕๔ ๔๑ ๑๔๘
       ๑๖ ๗๖ ๗๓ ๔๔ ๑๕๖ ๔๒ ๑๔๙
      ๑๗ ๗๗ ๗๔ ๔๖ ๑๕๘ ๔๓ ๑๕๐
      ๑๘ ๗๘ ๗๕ ๔๘ ๑๖๐ ๔๔ ๑๕๑
   ๑๙ - ๒๒ ๗๙ ๗๖ ๔๙ ๑๖๑ ๔๕ ๑๕๒

ความสูง
(ซม.)

อายุ/ป
ชาย หญิง

ความขยายของอก (ซม.)
หายใจเขา หายใจออก

นํ้าหนัก
(กก.)

นํ้าหนัก
(กก.)

ความสูง
(ซม.)

ขนาดรางกายการสมัครเปน นศท.ชั้นปท่ี ๑ (ชายและหญิง) : ตารางท่ี 1

1.3 ไมพกิาร ทุพพลภาพ หรือมีโรคซ่ึงไมสามารถจะรบัราชการทหารได
1.4 มีผลการศึกษาระดับมัธยมศกึษาตอนตน หรือเทยีบเทาไดคะแนนเฉลีย่ไมนอยกวา 1.0 ขึน้ไป
1.5 เปนนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (นักศึกษาที่ เรียนเปนรายกระบวนวิชา

(Pre-Degree) ไมมีสิทธิเรียนวิชาทหาร)
1.6 สถานศกึษาเดมิระดบัมัธยมปลาย ปวช., ปวส., อนุปรญิญา หรอื ปริญญาจากสถาบันอ่ืนตองไมมีการ

ฝกเรยีนวิชาทหาร (กศน. หรือ ภาคค่ําไมอยูในเกณฑขอน้ี)
1.7 มีความประพฤติเรยีบรอย
1.8 ไมเปนทหารประจําการ หรอื ถูกกําหนดตัวเขากองประจําการแลว

2.  เงือ่นไขบังคบัตองปฏิบัติตามระเบียบหนวยบัญชาการรักษาดนิแดน ดงันี้
2.1 การสมัครเขารับการฝกเรียนวิชาทหารจะตองสมัครในปแรกที่เขาศกึษากับมหาวิทยาลัยหาก

ไมสมัครจะหมดสิทธิเรียนวชิาทหาร ตามระเบียบของหนวยบัญชาการรักษาดินแดน วาดวยการศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2516
ขอ 13 อนุ 1 เวนแตจะทํารอรับสิทธ์ิไว

2.2 มีความประพฤติเรยีบรอย
2.3 ตองใหบิดามารดาหรือผูปกครองลงนามรับรองใบสมัครเพื่อยืนยันวาอนุญาตใหเขารับการฝก

เรียนวิชาทหาร
2.4 วันรายงานตัวที่โรงเรียนรักษาดินแดนศูนยการกําลังสํารองนักศึกษาวิชาทหารชายจะตองตัด

ผมส้ันตามระเบียบหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
 2.5 ตองไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยการกําลังสํารอง

ภายใตการควบคุมของผูแทนมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2.6 การแตงกายใหแตงเครื่องแบบนักศกึษา มหาวทิยาลัยรามคําแหง นักศกึษาหญิงใหเตรียมกางเกง

วอรมและเส้ือยืดคอกลมสีกากีแกมเขยีวถาผมยาวผูกรดัใหเรียบรอย
2.7 ตองชําระเงินบํารุงเพื่อสงเสริมการเรียนวิชาทหารและคาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาวิชาทหาร

คนละ 680 บาท
2.8 มีขนาดรางกาย , นํ้าหนัก, และความสูง (ตามตารางที่ 1)
2.9 ผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย (ตามตารางที ่2)
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3. สําหรับผูท่ีประสงคจะสมัครเขารับการฝกเรียนวิชาทหาร ช้ันปท่ี 1 (สมัครใหม)
หลกัฐานประกอบการสมัคร

3.1 ใบวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาจบมัธยมตนใหโรงเรียนเดิมรับรองคะแนนเฉลี่ยโดยหัวหนาสถานศึกษาให
เรียบรอย หากใชใบประกาศนียบัตรมัธยมตนเปนหลักฐานการสมัครตองใหกระทรวงศึกษาธิการ คิดคะแนนเฉลี่ยมาดวย
(คะแนนเฉลี่ยจะตองไมนอยกวา 1.0 ขึ้นไป) จํานวน 1 ฉบับ

3.2 ใบวุฒกิารศึกษาที่ใชสมัครเขาเรียนมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 1 ฉบับ
3.3 รูปถายแตงเครื่ องแบบนักเรียน หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง หนาตรงไมสวมหมวก

หรือแวนตาสีดํา ขนาด 3x4 ขนาด 1 น้ิว จํานวน 1 รูป
3.4 สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
3.5 ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชนเพื่อยืนยันวาไมเปนโรคตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 46

(พ.ศ.2518) ออกตามความในมาตรา 41 แหง พ.ร.บ. รบัราชการทหาร พ.ศ.2497 จํานวน 1 ฉบับ (ขอแบบฟอรมใบรบัรองแพทยไดที่
งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกจิการนักศกึษา)

3.6 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว หรอืช่ือสกุล อยางละ 1 ฉบับ (ถามี)
3.7  ผูที่ จะสมัครเขารับการผึกเรียนวิชาทหารใหนําหลักฐานทุกอยางไปใหพรอมในวันสมัครเขาเปน

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงเพราะจะตองสมัครเรียนวชิาทหารตอในขั้นตอนสุดทายของการสมัครเขาเปนนักศึกษาใหมของ
มหาวทิยาลัย หากเอกสารไมพรอมใหตดิตอสอบถามกับเจาหนาที่งานนักศึกษาวิชาทหาร

4. สําหรับผูท่ีประสงคจะสมัครเขารับการฝกเรียนวชิาทหารชัน้ปท่ี 2 - 5 ชาย, หญิง (สมัครใหม)
และชัน้ปท่ี 1 (ตกซํ้าชัน้)

หลกัฐานประกอบการสมัคร
4.1 ใบรับรองการฝกฉบับจริง (ไมเกิน 6 เดือน) ถาใชหนังสือสําคัญประจําแสดงวิทยฐานะเปนหลกัฐาน

ในการสมัครใหถายสําเนา จํานวน 2 ฉบับ และตองมีบัตรประจําตัวนักศกึษาวิชาทหาร จากสถานศึกษาเดิมมาดวย
4.2 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล อยางละ 1 ฉบับ (ถามี)
4.3 ใบรับรองตามขอ 4.1 จะตองไมวางเวนการฝกเรียนวิชาทหารตามระเบียบหนวยบัญชาการรักษา

ดินแดน ตัวอยางเชน จะสมัครเรยีน วชิาทหารในปการศกึษา 2561 ใบรบัรองการฝกทีจ่ะใชสมัครเรยีนวชิาทหารตอตองระบุ
ปการศกึษาทีจ่บ พ.ศ.2560-2561 เทาน้ัน

4.4 นักศกึษาวิชาทหารช้ันปที ่4, 5 ชายและหญิง ไมตองชําระเงินคาบํารุง
4.5 ผูทีจ่ะเขารบัการฝกเรยีนวิชาทหารช้ันปที่ 4 อายุตองไมเกิน 24 ป และผูทีจ่ะเขารบัการฝกเรียนวชิาทหาร

ช้ันปที่ 5 อายุตองไมเกิน 25 ป
5. ผูท่ีเขารับการฝกเรียนวชิาทหารกบัมหาวทิยาลยัอยูแลวและมีความประสงคท่ีจะสมัครเขารับการฝก

เรียนวิชาทหารตอประเภทเลือ่นชัน้ - ซํ้าชัน้ (นกัศึกษาเกา) ใหปฏิบัติดงันี้
5.1 ใหลงช่ือสมัครเรียนวิชาทหารตอไดที่งานนักศึกษาวชิาทหาร กองกิจการนักศึกษา (รามฯ 1) หวัหมาก
5.2 ใหนําใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนเรียนภาคปจจุบัน บัตรประจําตัวนักศึกษามหาวิทยาลยัรามคําแหง

     บัตรประจําตวันักศึกษาวิชาทหาร และบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงในวันสมัครดวย
5.3 สถานทีร่ายงานตวั ณ โรงเรยีนรักษาดนิแดน ศูนยการกําลังสํารอง
5.4 การแตงกายเครื่องแบบชุดฝกติดเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบใหถูกตอง
5.5 สวนหลกัฐานใบรายงานตวัเขารับการฝกเรียน งานนักศกึษาวชิาทหารจะแจกใหในวนัทีล่งช่ือสมัครเรยีน

ขอปฏิบัติสําหรับนกัศึกษาท่ีจะสมัครเขารับการฝกเรียนวชิาทหารทุกชัน้ปท้ังนกัศึกษาวชิาทหารประเภทเลือ่นชัน้ -
ซํ้าชัน้ และสมัครใหม

1.สถานที่สมัครขั้นตอนสุดทายของการสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (เฉพาะนักศึกษาใหม)
2.นักศึกษาที่สมัครเขารับการฝกเรียนวิชาทหารกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงแลวจะตองลงทะเบียนเรียนภาค

ปกต ิทุกภาค ทั้งภาค 1 และภาค 2 และตองเรียนวิชาทหารติดตอกันทุกปการศึกษา หากวางเวนจะตองทําการขอรอรับสิทธ์ิไว
ถาละเลย ก็จะหมดสิทธิเรียนวิชาทหาร

    3.นักศกึษาวิชาทหารช้ันปที ่1 - 3 ชาย ที่เกดิระหวาง พ.ศ.2539 - 2541 จะตองสงหลกัฐานสําเนา สด.9  จํานวน  3
ฉบับ ในวนัสมัครเรยีนวิชาทหาร เพื่อใหงานนักศึกษาวิชาทหารดําเนินการยกเวนการเกณฑทหาร ใหกับนักศึกษาวิชาทหาร
ที่กําลังศึกษาวชิาทหารอยูในปจจุบัน (นศท. เกาเฉพาะผูทีเ่กิด พ.ศ.2541)
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การรอรับสทิธิเ์ขารับการฝกเรียนวชิาทหาร
                   นักศึกษาที่ไมสามารถเขารับการฝกเรียนวิชาทหารไดในปแรกที่เขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ดวยเหตุใดก็ตามใหนําหลักฐานตามที่จะสมัครเรียนในช้ันปน้ันๆ ไปย่ืนเรื่องขอรอรับสิทธ์ิเพื่อเขารับการฝกเรียนในปถัดไป
(จะตองไมวางเวนการฝกเรียนวิชาทหาร) และจะตองดําเนินการในหวงการรับสมัคร และรายงานตัวตามที่หนวยบัญชาการ
รักษาดินแดนกําหนดของปการศึ กษาน้ั นๆและสามารถย่ื นความประสงค ไดที่ งานนักศึ กษาวิ ชาทหาร กองกิ จการ
นักศึกษาอาคารกิจกรรมนักศึกษาช้ัน 2 ราม ฯ1 (หวัหมาก) ตดิตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 02-310-8075
หรือทาง www.rotcs.ru.ac.th , www.facebook.com/rotcsru

การผอนผันการเขารับราชการทหาร
                  นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงที่อยูในระหวางเกณฑตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ
ใหขอทําการผอนผันการรับราชการทหารไดสําหรับปการศกึษาน้ี   และเพื่อใหการขอผอนผันฯดําเนินการไปดวยความเรียบรอย
จึงใหนักศึกษาที่จะขอใชสิทธิทําการผอนผันฯตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง การขอผอนผันเขารับราชการทหารกองประจําการ
แกบุคคลซ่ึงอยูระหวางการศึกษา หรือเรียนรู พ.ศ. 2549 ขอ 2 (1) (ก) กําหนดใหบุคคลซ่ึงไดรับการผอนผันเขารับราชการ
เปนทหารกองประจําการ สําหรับนักศึกษาของสถานศึกษาของรัฐที่ เปนระบบเปดตลาดวิชา หรือไมตองเขาช้ันเรียน
จะตองมีผลการศกึษาสอบไลไดภาคละไมนอยกวา 9 หนวยกติทกุภาคการศกึษาตดิตอกนั   เวนแตภาคการศกึษาใดขาดสอบ เพราะ
เหตุสุดวิสัยซ่ึงสถานศึกษาใหการรับรองน้ัน มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงประกาศใหนักศึกษาทราบคุณสมบัติ และหลักฐาน
ประกอบการขอผอนผันฯ ดังน้ี

1.คณุสมบัติของนกัศึกษาท่ีจะขอทําการผอนผนั ฯ
1.1 เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนผูที่เกิดอายุระหวาง พ.ศ. 2537 - 2541 และยังไมเคยทําการผอน

ผันการรับราชการทหารกองประจําการไวกับมหาวิทยาลัย
1.2 นักศกึษาที่ขอทําการผอนผัน ฯ ตองมีผลการสอบไลในภาค 1 ปการศึกษา 2561 ไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต
1.3 นักศกึษาทีเ่กดิระหวาง พ.ศ. 2537 - 2541 และเคยขอทําการผอนผันการรบัราชการทหารกองประจําการไวกบั

สถานศกึษาเดมิกอนเขาศกึษาทีม่หาวทิยาลยัรามคําแหง ตองขอทําการผอนผัน ฯ ใหมเพือ่เขาศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคําแหงในปแรก
1.4 นักศึกษาที่ขอทําการผอนผันฯ ตองไมเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาวิชาทหารอยู ในปการศึกษา 2560
1.5 นักศกึษาทีเ่คยเขารบัการฝกเรยีนวชิาทหารและเคยใชสิทธ์ิยกเวนการรบัราชการทหารในฐานะนักศกึษาวชิา

ทหารแลว แตไมไดศกึษาวิชาทหารตอในปการศึกษาปจจุบัน (ปการศกึษา 2561) ถาจะทําการผอนผันฯ ตองทําการเพิกถอนสิทธ์ิ
การยกเวนในฐานะนักศึกษาวชิาทหารกอนจึงจะขอทําการผอนผันฯได

1.6 นักศกึษาทีข่อรบัสิทธ์ิเพือ่เขารบัการฝกเรยีนวชิาทหารในปการศกึษา 2561 ยังไมมีสถานภาพเปนนักศกึษาวชิา
ทหารและถาเปนผูที่เกิด พ.ศ. 2537 - 2541 จนตองขอทําการผอนผัน ฯ มิฉะน้ันจะตองไปเขารับการตรวจเลอืกรับราชการทหาร

1.7 นักศกึษาทีเ่คยย่ืนหลกัฐานขอผอนผัน ฯ ไวกบัมหาวทิยาลยัรามคําแหงแลวไมตองขอทําการผอนผัน ฯ อีกแต
ตองลงทะเบียนเรียนโดยสมํ่าเสมอทัง้ภาค 1 และ ภาค 2 และนําผลการสอบไลที่สอบไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต (ไมนับภาคการ
สอบซอมภาคฤดูรอน) ไปแจงทีง่านนักศกึษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา ตึกกิจกรรมนักศกึษา ช้ัน 2 (ราม1) เพือ่ขอรักษาสิทธ์ิ
การผอนผันฯ ตามกฏกระทรวงการผอนผันเขารับราชการทหารเปนกองประจําการแกบุคคลซ่ึงอยูระหวางการศึกษาเรียนรู
พ.ศ.2549 ขอ 2 (1) (ก)

1.8 กรณีทีนั่กศึกษามีผลการสอบไมถึง 9 หนวยกิต เน่ืองจากขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัย ใหนําหลักฐานมาแสดง
เพื่อใหทางมหาวิทยาลัยฯ รับรอง เชน กรณีปวยในระหวางสอบและไมสามารถเขาสอบไดใหนําใบรับรองแพทยมาแสดง

2. หลกัฐานประกอบการขอผอนผนัฯ สําหรับผูท่ีเกดิ พ.ศ. 2541
2.1 ใบแทนใบแจงผลการสอบ(ใบเกรด) ทีไ่ดประทับตราและลงนามรับรอง ซ่ึงตองมีผลการสอบไลภาค 1/2561

ไดไมนอยกวา 9 หนวยกติ ขอไดทีสํ่านักบริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) (จุด One Stop Service อาคาร KLB
ช้ัน 1) จํานวน 2 ฉบับ

2.2 สําเนา สด.9 จํานวน 2 ฉบับ
2.3 สําเนา สด. 10 ในกรณีที่ยายภูมิลําเนาทหาร (ถามี) จํานวน 2 ฉบับ
2.4 สําเนาหมายเรียกเขารับราชการทหาร (สด.35) จํานวน 2 ฉบับ
2.5 สําเนาทะเบียนบาน จํานวน 2 ฉบับ
2.6  หนังสือรบัรองการเปนนักศึกษา จํานวน 2 ฉบับ (เฉพาะผูทีมี่ภูมิลําเนาทหารอยูในกรุงเทพฯ)



ระเบียบการสมัครเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2561  451

2.7 สําเนาการเปลี่ยนช่ือตัว - ช่ือสกลุ (ถามี) จํานวน 2 ฉบับ
2.8 การเปลี่ยนช่ือตวั - ช่ือสกุล ตองนําหลักฐาน สด. 9 และ สด. 35  ไปเปลี่ยนช่ือตัว  ช่ือสกุลใหถกูตองเรียบรอย

จึงจะ ทําการผอนผัน ฯ ได
2.9 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงและใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปจจุบัน

ซ่ึงแสดงวานักศึกษายังลงทะเบียนเรียนอยู
   นักศึกษาย่ืนหลักฐานขอผอนผันรับราชการทหารไดที่  งานนักศึ กษาวิ ชาทหาร กองกิ จการนักศึ กษา

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2 (ราม1) เริ่มรับหลักฐานตั้งแตวันที่  17 ธันวาคม 2561 หมดเขตการรับผอนผันฯ ในวันที่  11
กมุภาพันธ  2562

นักศึกษาที่ขอทําการผอนผันการรับราชการทหารกองประจําการเรียบรอยแลว ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ราชการทหารพ.ศ. 2497 ทุกประการ คือ ตองรับหมายเรียกเขารับราชการทหารและไปแสดงตัวในวนัตรวจเลอืกเขารับราชการ
ทหาร ณ ภูมิลําเนาทหาร ตามวัน เวลาและสถานที่ทีไ่ดระบุไวในหมายเรยีก ฯ มิฉะน้ันจะมีความผิดตามกฏหมาย

ในระหวางที่ขอทําการผอนผัน ฯ นักศึกษาจะตองสงผลการสอบภาคละ 9 หนวยกิตของภาค 1 และภาค 2
ของทกุปการศึกษา เพื่อรกัษาสิทธ์ิ มิฉะน้ันจะถูกถอนสิทธ์ิการผอนผันฯ ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท
02-3108075 หรือทาง www.rotcs.ru.ac.th , www.facebook.com/rotcsru

บริการดานสุขภาพอนามัย
งานแพทยและอนามัย มหาวิทยาลยัรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะป กทม.ตัง้อยูตรงขามอาคารวิทยบริหาร

สํานักงานอธิการบดี ดานหนามหาวทิยาลยั โทรศัพท 02 3108066-69 E-mail address - Patmoram@gmail.com
งานแพทยและอนามัย มหาวทิยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. ตั้งอยูอาคาร

พระมาศ (PRB) ช้ัน 2 โทรศพัท 02-3976295
การติดตอขอรับบริการ

1. ย่ืนบัตรนักศึกษาและใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปจจุบัน
2. เปดบริการ จันทร - ศกุร เวลา 08.30 - 16.30 น. และวันหยุดราชการทีม่หาวิทยาลัยมีการสอบไล

งานแพทยและอนามัย ใหบริการเกีย่วกบัสุขภาพอนามัย ดงัน ี้
1. ใหบรกิารตรวจวินิจฉัยและรกัษาโรคเบ้ืองตนโดยไมเสียคาใชจายแกนักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต

ฝายประถมและมัธยม อาจารย ขาราชการ เจาหนาที่มหาวิทยาลัยและครอบครัว
2. ใหบริการตรวจรางกายและออกใบรับรองแพทย
3. ใหบริการดานการพยาบาลทั่วไป
4. สงเสริมสุขภาพอนามัยสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
5. ใหศึกษาและเผยแพรความรูขาวสาร ทางการแพทยและสุขภาพอนามัย ผานส่ือตาง ๆ เชนแผนพบั

ขาวรามคําแหง และ RU-ITV
6. บริการใหคําปรกึษา แนะนํา เกี่ยวกบัสุขภาพอนามัย
7. บริการรับผูปวยฉุกเฉินโดยรถพยาบาลภายในมหาวทิยาลัยและสงตอเพือ่การรักษาในกรณีที่จําเปน
8. ใหบรกิารจัดยาชุดแกนักศกึษา กลุม ชมรม ทีอ่อกคายอาสาพฒันาและหนวยงานทีจั่ดอบรม ประชุม สัมมนา

ศึกษาดูงานนอกสถานที่
9.   ออกหนวยปฐมพยาบาลทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัย
10. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อใหบริการดานสุขภาพอนามัย
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หมายเลขโทรศัพทท่ีใหบริการดานตาง ๆ

งานกิจกรรมนักศึกษา 02-310-8074
งานนักศึกษาวิชาทหาร 02-310-8075
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 02-310-8076
งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 02-310-8080, 8126
งานแพทยและอนามัย 02-310-8068
งานกีฬา 02-310-8078
งานประชาสัมพันธ มร.(ขาวรามคําแหง) 02-310-8045-7
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คําส่ังมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ที่ 1829/2546

    เรื่อง ขอปฏิบัติในการสอบไล (แกไขเพ่ิมเติม)
    พ.ศ. 2546

เพื่อใหการควบคุมการสอบไลของมหาวิทยาลัยรามคําแหงดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรใหแกไข
ขอปฏิบัติในการสอบไล ดังน้ี

1. ใหยกเลิกคําส่ังมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคําแหงเรื่องขอปฏิบัติในการสอบไล ดังตอไปน้ี
1.1 คําส่ังมหาวทิยาลยัรามคําแหงที ่ 684/2537 ลงวนัที ่12 พฤษภาคม  2537 เรือ่ง ขอปฏิบัตใินการสอบไล ขอ 1.10
1.2 คําส่ังมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่  1675/2538 ลงวันที่ 29 กันยายน  2538 เรื่อง ขอปฏิบัติในการสอบไล

ณ ศูนยสอบสวนภูมิภาค ขอ 1.7 และ ขอ 1.8
1.3 คําส่ังมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่  581/2540 ลงวันที่ 24 เมษายน  2540 เรื่อง ขอปฏิบัติในการสอบไล

(เพิ่มเติม) ขอ 2 และ ขอ 3
1.4 คําส่ังมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่  340/2544 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ  2544 เรื่อง ขอปฏิบัติในการสอบไล

(แกไข เพิ่มเติม) พ.ศ. 2544 ทั้งฉบับ
2. ใหใชขอปฏิบัตใินการสอบไลและการสอบซอมของมหาวทิยาลยัรามคําแหง รวมถงึศนูยสอบสวนภูมิภาค ดงัตอไปน้ี

(1) หามนักศึกษานําโนตยอ เอกสาร หรือสูตรตางๆติดตัวเขาไปในที่น่ังสอบ เวนแต ไดรับอนุญาตเปนกรณี
พเิศษจากมหาวทิยาลยั

นักศึกษาผูใดฝาฝน ถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ เปนความผิดโดยชัดแจง ตองถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
งดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวิชาที่เขาสอบในภาคการศึกษาน้ัน ในทางทะเบียนเรียนใหถือเปน สอบตก และหามลง
ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปอีก 2 ภาคการศึกษา เปนอยางนอย

นักศึกษาผูใดหลบหนี ทําลาย หรือพยายามทําลายหลักฐานที่กระทําผิด ตองรับโทษหนักขึ้น
(2) หามนักศึกษานํากระดาษ หรืออุปกรณอ่ืนที่ไมจําเปน ติดตัวเขาไปในที่น่ังสอบ

นักศึกษาผูใดฝาฝน จะตองถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชาน้ัน
และในทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก

กรณีเครื่องคิดเลข ใหนักศึกษานําเขาหองสอบไดเฉพาะกระบวนวิชาที่อาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชาน้ัน
อนุญาตใหนําเครื่องคิดเลขเขาหองสอบได และไดระบุไวในขอสอบ โดยตองเปนเครื่องคิดเลขที่มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ซ่ึงจัดจําหนายโดยสํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เทาน้ัน

(3) กรณีตํารา หรือเครื่องมือส่ือสารทุกชนิด ใหนักศึกษานําเขาไปในที่น่ังสอบได โดยจะตองปดเครื่องมือส่ือสาร
และใสไวในกระเปาหรือถุงใหมิดชิด วางไวใตเกาอ้ีที่น่ังสอบของตนเอง เทาน้ัน

นักศึกษาผูใดฝาฝน จะตองถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชาน้ัน
และในทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก

หากกรรมการควบคุมการสอบตรวจพบวานักศึกษา นําเครื่องมือส่ือสารเขาไปในที่น่ังสอบเพื่อใชในการทุจริต
ในการสอบไล จะถือวานักศึกษากระทําการฝาฝนขอปฏิบัติในการสอบไลในลักษณะที่รายแรง มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษ
ทางวินัยนักศึกษา โดยการลบช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา

ทั้งน้ี  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป

ส่ัง ณ วันที่ 11 สิงหาคม 2546
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คําแนะนํา
การลงทะเบียนเรียนโดยแถบรหัสกระบวนวิชา (BAR CODE)

1. สิ่งที่ใชประกอบการลงทะเบียนเรียน ประกอบดวย
1.1 สมุดลงทะเบียน (ม.ร.36)
1.2 สมุดแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37) บารโคด 7 หลัก
1.3 บัตรประจําตัวนักศึกษาที่ติดแถบรหัสประจําตัว
1.4 เอกสารที่พิมพจากเว็บไซตมหาวิทยาลัยรามคําแหง

2. ข้ันตอนที่ตองดําเนินการกอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียน
2.1 เขียนชื่อ นามสกุล และรหัสประจําตัวนักศึกษา ตามที่ระบุไวทางดานซายของสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)
2.2 สอดบตัรประจําตัวนักศกึษาดานทีม่แีถบรหสัประจําตัวลงในชองพลาสติกทางดานซายตอนลางของสมดุลงทะเบยีน (ม.ร.36)
2.3 ตรวจสอบรายชื่อกระบวนวิชาที่ตองการจะลงทะเบียนเรียนจาก ม.ร.30 ของภาคเรียนน้ันๆ
2.4 ตัดแถบรหัสกระบวนวิชาที่ตองการจะลงทะเบียนเรียนจากสมุดแถบรหัส (ม.ร.37) บารโคด 7 หลัก
2.5 สอดแถบรหัสกระบวนวิชา (BAR CODE) ตามอักษร A-Z และเรียงหมายเลขจากนอยไปหามากลงในชองพลาสติก

         ดานขวาของสมุดลงทะเบียน (ม.ร.36) โดยเร่ิมต้ังแตหมายเลข 1,2,3... ตามลําดับ
2.6 ตัดแถบรหสัจาํนวนหนวยกติรวมใหเทากบัจาํนวนหนวยกติทีล่งทะเบยีนเรียน แลวสอดลงในชอง “จํานวนหนวยกติ”
2.7 นักศึกษาทีคาดวาจะจบการศึกษาในภาคเรียนน้ันๆ ใหทําเคร่ืองหมาย “X” ลงในชอง     “ขอจบการศึกษา”

3. ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย
3.1 นําสมุดลงทะเบียน (ม.ร.36) ที่ดําเนินการตามข้ันตอนขางตนแลวย่ืนใหเจาหนาที่ตามเคานเตอร ชั้น 1 ของอาคารเวียงคํา

         (VKB) พรอมทั้งเตรียมจํานวนเงินใหพอดีกับคาลงทะเบียนเรียน
3.2 เจาหนาที่บันทึกขอมูลการลงทะเบียนเรียนและชําระเงิน
3.3 นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินและสมุดลงทะเบียน (ม.ร.36) คืน เพื่อใชในการลงทะเบียนเรียนคร้ังตอไป และเก็บใบเสร็จรับเงิน

          ไวเปนหลักฐานในการเขาสอบ
3.4 นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินแลวตรวจดูกระบวนวิชา หากพบขอผิดพลาด ใหทักทวงกอนออกจากเคานเตอร มิฉะน้ันถือวา
     ถูกตองแลว

     การเขาสูระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต
1. เขาโฮมเพจหนาหลักของมหาวิทยาลัย (www.ru.ac.th)
2. เลือกรายการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาปริญญาตรีสวนกลาง ทางอินเทอรเน็ต (www.iregis.ru.ac.th)เพื่อเขาสูระบบลงทะเบียน
     เรียนทางอินเทอรเน็ต จะประกอบดวยรายการหลักคือ

ตรวจสอบขอมูลกอนการลงทะเบียนเรียน
1. ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปดสอน (ใชกระบวนวิชาที่มี 7 หลัก)
2. คําแนะนําการลงทะเบียนเรียน
3. คาธรรมเนียมการศึกษา
การลงทะเบียนเรียน
1. ข้ันตอนการขอรหัสผาน (ปอนขอมูสวนตัวใหถูกตอง)
2. ลงทะเบียนเรียน (ปอนรหัสประจําตัวนักศึกษาและรหัสผานกอนเขาสูระบบการลงทะเบียนเรียน)
3. พิมพใบแจงชําระเงิน และนําใบแจงไปชําระเงินที่เคานเตอรธนาคารไทยพาณิชย ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่
   นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
4. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน

4.1 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
4.2 ตรวจสอบผลการชําระเงิน

หมายเหต ุ - การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อ มหาวิทยาลัยไดรับเงินจากธนาคารแลว น้ันคือภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่
  นักศึกษาลงทะเบียน
- หากพบปญหาการลงทะเบียนเรียนใหสอบถามไปที่ 02- 3108626
- หากพบปญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต ใหสอบถามไปที่ 0-2310-8825
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เพื่อใหการควบคุมการสอบไลของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ดําเนินไปดวยความเรียบรอยจึงกําหนดขอปฏิบัติ
ในการสอบไล การสอบซอม สําหรับนักศึกษา กรรมการควบคุมการสอบ หัวหนาตึกสอบ และผูรับผิดชอบเขตการสอบ ดังน้ี

1. ขอปฏิบัติสําหรับนักศึกษาผูเขาสอบ
1.1  แตงกายใหสุภาพเรียบรอย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย เคร่ืองแตงกาย

นักศกึษา พ.ศ.2514 หรือแตงกายสภุาพเรียบรอย ไมสวมรองเทาแตะเขาสอบ นักศกึษาชายไมสวมเสือ้ไมมคีอปก ชายเสือ้สอดไวในกางเกง
นักศกึษาหญิงตองสวมกระโปรง หามสวมกางเกงหรือกระโปรงกางเกง

นักศกึษาผูใดฝาฝนแตงกายไมสภุาพเรียบรอย อาจถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษร หากยังฝาฝนแตงกายไมสุภาพอกี
จะถูกลงโทษวินัย งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชาที่เขาสอบ และในทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก

1.2 ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่สอบใหถูกตอง และตองเขาสอบใหตรงตามวัน เวลา สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว
มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษาสอบผิดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบโดยเด็ดขาด

กอนเขาหองสอบใหตรวจดูแถว และทีน่ั่งสอบตามรหัสประจําตัวนักศึกษาที่ติดประกาศไวหนาหองสอบ
 1.3 ตองแสดงหลักฐานบตัรประจําตัวนักศกึษา และบตัรประจําตัวประชาชน หรือบตัรประจําตัวขาราชการ หรือบตัรประจําตัว

ซ่ึงทางราชการออกให ตอกรรมการควบคุมการสอบทุกคร้ังที่เขาสอบ นักศึกษาผูใดไมมีบัตรประจําตัวนักศึกษา ใหไปติดตอที่งาน
One Stop Service อาคาร KLB ชัน้ 1 ราม 1 (กรณทีําการสอบทีวิ่ทยาเขตบางนา (ราม 2) ติดตอทีอ่าคาร KTB ชัน้ 1 เฉพาะชวงทีม่กีารสอบ)
กอนเขาสอบ เพือ่ขอสําเนาหนังสือไปแสดงตอกรรมการคุมการสอบ เฉพาะกระบวนวิชาที่เขาสอบ

นักศึกษาผูใดไมมีบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือไมมีสําเนาหนังสือดังกลาว และไมมีบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวซ่ึงทางราชการออกให แสดงตอกรรมการควบคมุการสอบไมมีสิทธิ์เขาสอบ*

นักศึกษาตองนําใบเสร็จรับเงิน มาเปนหลักฐานในการเขาสอบทุกคร้ัง กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย หรือลืมนํามาสามารถใช
สําเนาใบเสร็จทีม่หาวิทยาลัยออกให มาใชเปนหลักฐานในการเขาสอบไล นอกจากน้ียังสามารถนําตารางสอบไลรายบคุคลที่พิมพตาม
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยมาใชเปนหลักฐานในการเขาสอบไดดวย

1.4 มาถึงหองสอบกอนเร่ิมตนเวลาสอบ มหาวิทยาลัยจะมีสัญญาณใหเขาหองสอบกอนเร่ิมตนคาบเวลาสอบ 10 นาที
และเขาหองสอบทนัทีทีม่ีสญัญาณอนุญาตใหเขาหองสอบ ใหนักศกึษาน่ังสอบเกาอีท้ีม่ีรหสันักศกึษาของตนเองติดไว จะเปล่ียนทีน่ั่งสอบโดย
พลการไมได

หามนักศกึษาออกจากหองสอบกอน 30 นาที นับจากเวลาที่เร่ิมตนคาบเวลาสอบ
1.5 นักศึกษาที่มาถึงหองสอบหลังจากการสอบไดเร่ิมตนแลวไมเกิน 5 นาที จะเขาหองสอบไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก

หวัหนาตึกสอบ
กรณีนักศึกษามาถึงหองสอบแลว และหัวหนาตึกสอบประกาศให เข าหองสอบไดแตนักศึกษาไมยอมเข า

หองสอบหวัหนาตึกสอบอาจไมอนุญาตใหเขาหองสอบได
หามนักศึกษาเขาหองสอบสายเกิน 5 นาที นับจากเวลาที่เร่ิมตอนคาบเวลาสอบ

1.6 นักศกึษาตองลงลายมอืชือ่ในบญัชรีายชือ่กระบวนวิชาทีเ่ขาสอบใหถูกตองตรงกบัชือ่ของตนเอง ถายังไมไดลงลายมอืชือ่
ใหแจงกรรมการควบคมุการสอบ

1.7 นักศึกษาตองเชือ่ฟงคําสัง่กรรมการควบคมุการสอบโดยเครงครัด ไมแสดงกิริยาไมสภุาพตอกรรมการควบคุมการสอบ
นักศึกษาผูใดฝาฝนจะตองรับโทษวินัยนักศึกษา

1.8 นักศกึษาเขาสอบไลกระบวนวิชาทีไ่มไดลงทะเบยีนเรียน และไปติดตอสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
(สวป.) ภายในกําหนด (5 วันทําการหลังจากสอบไลวันสดุทายของภาคการสอบไลเสร็จ) จะงดตรวจกระดาษคาํตอบเฉพาะกระบวนวิชาทีไ่มได
ลงทะเบียนเรียนเทาน้ัน

นักศึกษาเขาสอบไลกระบวนวิชาที่ไมไดลงทะเบียนเรียน และไมไดไปติดตอสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล (สวป.) ภายในกําหนด จะงดตรวจกระดาษทุกกระบวนวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคน้ัน

ขอปฏิบติัในการสอบไล
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นักศกึษาเขาสอบไลกระบวนวิชาทีไ่มไดลงทะเบยีนเรียน  โดยแกไขใบเสร็จรับเงินโดยพลการ จะงดตรวจกระดาษคําตอบ
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคน้ัน

1.9  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ไมมีใน ม.ร.30 หรือไมมีในระบบที่มหาวิทยาลัยเปดสอบหรือกระบวนวิชา
ที่เปล่ียนแปลงชื่อยอ และหมายเลขกระบวนวิชาไปแลวจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด

1.10 หามนักศึกษานําโนตยอ เอกสาร หรือสูตรตางๆ ติดตัวเขาไปในที่น่ังสอบ เวนแต ไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษจาก
มหาวิทยาลัย

นักศึกษาผูใดฝาฝน ถือวาเจตนาทุจริตในการสอบ เปนความผิดโดยชัดแจงตองถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษางดตรวจ
กระดาษคําตอบทกุกระบวนวิชาทีเ่ขาสอบในภาคการศกึษาน้ันในทางทะเบยีนเรียนใหถือเปนสอบตก และหามลงทะเบยีนเรียนในภาคการศกึษา
ถัดไปอีก 2 ภาคการศึกษาเปนอยางนอย

นักศึกษาผูใดหลบหนี ทําลาย หรือพยายามทําลายหลักฐานที่กระทําผิด ตองรับโทษหนักข้ึน
(1) หามนักศึกษานํากระดาษ หรืออุปกรณอื่นที่ไมจําเปน ติดตัวเขาไปที่น่ังสอบ

นักศกึษาผูใดฝาฝน จะตองถูกลงโทษทางวินัยนักศกึษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชาน้ัน และในทางทะเบยีนเรียน
ใหถือเปนสอบตก

สวนกรณีเคร่ืองคิดเลขใหนักศึกษานําเขาหองสอบไดเฉพาะกระบวนวิชาที่อาจารยผู รับผิดชอบกระบวนวิชาน้ัน
อนุญาตใหนําเคร่ืองคดิเลขเขาหองสอบได และไดระบไุวในขอสอบ โดยตองเปนเคร่ืองคดิเลขทีม่เีคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัยรามคําแหงซ่ึงจดั
จําหนายโดยสํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เทาน้ัน

(2) กรณตํีารา หรือเคร่ืองมือสื่อสารทุกชนิด ใหนักศึกษานําเขาไปในทีน่ั่งสอบไดโดยจะตองปดเคร่ืองมอืสื่อสาร และใสไวใน
กระเปาถือ หรือถุงใหมิดชิด วางไวใตเกาอี้ที่น่ังสอบของตนเอง เทาน้ัน

นักศกึษาผูใดฝาฝน จะตองถูกลงโทษทางวินัยนักศกึษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชาน้ัน และในทางทะเบยีนเรียน
ใหถือเปนสอบตก

หากกรรมการควบคมุการสอบตรวจพบวานักศกึษานําเคร่ืองมอืสือ่สารเขาไปทีน่ั่งสอบ เพือ่ใชทจุริตในการสอบไลจะถือวา
นักศกึษากระทําการฝาฝนขอปฏบิติัในการสอบไลในลักษณะทีร่ายแรง มหาวิทยาลัยอาจพจิารณาลงโทษทางวินัยนักศกึษา โดยการลบชือ่ออก
จากทะเบียนนักศึกษา

1.11 หามนําเคร่ืองคิดเลข กระดาษ เคร่ืองมือสื่อสารทุกชนิด หรืออุปกรณอื่นที่ไมจําเปนในการสอบติดตัวเขาหองสอบ
ถาตรวจพบจะตองถูกลงโทษทางวินัย งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชานั้น และในทางทะเบียนเรียนใหถือวาเปนสอบตก

1.12 อนุญาตใหนักศกึษานําขอสอบอตันัยออกจากหองสอบได หามนําขอสอบปรนัยหรือปรนัยผสมอัตนัยออกจากหองสอบ
นักศึกษาผูใดฝาฝนนําขอสอบปรนัยหรือปรนัยผสมอัตนัยออกไปนอกหองสอบทั้งหมด หรือบางสวน หรือคัดลอก

ออกไปจะตองถูกลงโทษทางวินัย งดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวิชาที่เขาสอบในภาคการศึกษาน้ันทางทะเบียนเรียนเปนสอบตก
1.13 หามนักศึกษานํากระดาษคําตอบที่กรรมการควบคุมการสอบแจกใหทํา  ออกจากหองสอบไมวาจะทําคําตอบหรือไมทํา

จะตองสงคืนกรรมการควบคมุการสอบ
นักศึกษาผูใดฝาฝนนํากระดาษคําตอบออกจากหองสอบ จะตองถูกลงโทษวินัย งดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวิชา

ที่เขาสอบ ภาคการศึกษาน้ัน ทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก
1.14 หามนักศกึษาติดตอพดูจาปรึกษาหรือทําสญัญาณขณะทาํขอสอบ และตองระมดัระวังไมใหนักศกึษาคนอืน่มโีอกาสคดัลอก

คําตอบ เมื่อมีขอสงสัย หรือตองการสิ่งใดใหยกมือข้ึนสอบถาม หรือขอจากกรรมการควบคุมการสอบ
นักศึกษาผูใดยินยอมใหนักศึกษาคนอื่นคัดลอกคําตอบ หรือใหดูถือวารวมกันทุจริตในการสอบ จะตองถูกลงโทษวินัย

งดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวิชาที่เขาสอบภาคการศึกษาน้ัน ในทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก และหามลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาถัดไปอีก 2 ภาคการศึกษาเปนอยางนอย

1.15 เมือ่ตองการสงกระดาษคําตอบใหยกมอืข้ึน กรรมการควบคมุการสอบจะไปเกบ็กระดาษคําตอบ หามลุกจากทีน่ั่งจนกวา
กรรมการผูควบคุมการสอบจะไดเก็บกระดาษคําตอบแลว

หลังจากสงกระดาษคําตอบแลว ตองออกจากหองสอบทนัท ีและไมกระทําการใดๆ เปนทีร่บกวนแกนักศกึษาทียั่งสอบอย ู
1.16 มหาวิทยาลัยจะใหสัญญาณกอนหมดเวลาการสอบ 5 นาที ซ่ึงหัวหนาตึกจะประกาศเตือน เพื่อใหนักศึกษาตรวจทาน

และเตรียมสงกระดาษคําตอบ หลังจากหมดเวลาสอบแลวหามเขียนคําตอบตอไปอีก
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นักศึกษาผูใดฝาฝนจะตองถูกลงโทษวินัย งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชาน้ัน ทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก
1.17 การสอบไลทุกคร้ังนักศึกษาจะตองใชกระดาษคําตอบที่มหาวิทยาลัยจัดไวใหโดยเฉพาะ และเขียนชื่ อนามสกุล

รหัสประจําตัว พรอมชื่อกระบวนวิชา ลงบนหัวกระดาษคําตอบ สวนกระดาษคําถาม ใหเขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจําตัวลงบนหัวกระดาษ
คําถาม แผนแรกเทาน้ัน

1.18 นักศึกษาที่เปนเจาหนาที่ตํารวจนําอาวุธติดตัวมาในหองสอบ ใหนําไปฝากไวที่กรรมการควบคุมการสอบ
นักศึกษาผูใดฝาฝนนําอาวุธติดไวที่ตัวขณะทําการสอบมหาวิทยาลัยถือวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง และจะพิจารณา

ลงโทษสถานหนัก
1.19 นักศึกษาผูใดเคยถูกลงโทษฐานกระทําผิดวินัยนักศึกษา เกี่ยวกับการสอบไลมาแลวและไดกระทําผิดวินัยนักศึกษา

เกี่ยวกับการสอบไลอีก จะพิจารณาเพิ่มอีกสวนหน่ึง ถาทุจริตในการสอบไล 2 คร้ังข้ึนไป อาจพิจารณาลงโทษวินัยนักศึกษาโดยลบชื่อจาก
ทะเบียนนักศึกษา

1.20 นักศึกษาที่กระทําการฝาฝนขอปฏิบัติในการสอบไล ซ่ึงมีลักษณะรายแรง มหาวิทยาลัยอาจจะพิจาณาลงโทษวินัย
นักศึกษาโดยลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
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¢Ñé¹µÍ¹กÒÃµÔ´µèÍ¢ÍÃÑº»ÃÔÒºÑµÃÊÓËÃÑººÑ³±Ôµ·ÕèäÁèà¢éÒ¾Ô¸Õ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÒºÑµÃ

ÊÓËÃÑººÑ³±Ôµ·ÕèäÁèÊÒÁÒÃ¶à¢éÒ¾Ô¸Õ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÒºÑµÃ ÊÒÁÒÃ¶µÔ´µèÍÃÑº»ÃÔÒºÑµÃä´é 3 กÃ³Õ

กÃ³Õ·Õè 1 กÒÃµÔ´µèÍ¢ÍÃÑº»ÃÔÒºÑµÃ´éÇÂµ¹àÍ§
àµÃÕÂÁàÍกÊÒÃ´Ñ§¹Õé

1.1  ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
1.2  ãºàÊÃç̈ ¤èÒ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹»ÃÔÒ/กÃ³ÕãºàÊÃç̈ ÊÙËÒÂãªéÊÓà¹ÒãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏËÃ×ÍÊÓà¹Ò·ÃÒ¹Ê¤ÃÔ»µì

กÃ³Õ·Õè 2  กÒÃÁÍºÍÓ¹Ò¨ãËéºØ¤¤ÅÍ×è¹ÁÒ´Óà¹Ô¹กÒÃÃÑº»ÃÔÒºÑµÃá·¹
àµÃÕÂÁàÍกÊÒÃ´Ñ§¹Õé

2.1  Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍºÍÓ¹Ò¨ (Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍºÍÓ¹Ò¨·ÑèÇä»ÊÒÁÒÃ¶ Download ä é́·Ò§ Internet)
2.2  ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹¢Í§¼ÙéÁÍºÍÓ¹Ò¨
2.3  ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹¢Í§¼ÙéÃÑºÁÍºÍÓ¹Ò¨´Óà¹Ô¹กÒÃá·¹
2.4  ãºàÊÃç̈ ¤èÒ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹»ÃÔÒ/กÃ³ÕãºàÊÃç̈ ÊÙËÒÂãªéÊÓà¹ÒãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏËÃ×ÍÊÓà¹Ò·ÃÒ¹Ê¤ÃÔ»µì

  µỐ µèÍ¢ÍÃÑº»ÃÔÒºÑµÃ·Õè ÍÒ¤ÒÃ ÊÇ». ªÑé¹ 1 ªèÍ§ 6 Ë¹èÇÂ»ÃÔÒºÑµÃáÅÐµÃÇ¨ÊÍºÇØ²ÔºÑµÃ Á.Ã.
µỐ µèÍÊÍº¶ÒÁ¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ 02-310-8604

กÃ³Õ·Õè 3 กÒÃ¨Ñ´Êè§»ÃÔÒºÑµÃ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂì
3.1 กÃ³ÕºÑ³±ÔµÊèÇ¹กÅÒ§ àµÃÕÂÁàÍกÊÒÃ Ñ́§¹Õé

3.1.1  Â×è¹áººáÊ´§¤ÇÒÁ¨Ó¹§ãËé̈ Ñ́ Êè§»ÃÔÒºÑµÃ
3.1.2  ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
3.1.3  ãºàÊÃç̈ ¤èÒ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹»ÃÔÒ/กÃ³ÕãºàÊÃç̈ ÊÙËÒÂãËéãªéÊÓà¹ÒãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏËÃ×ÍÊÓà¹Ò·ÃÒ¹Ê¤ÃÔ»µì
3.1.4  «Í§กÑ¹กÃÐá·ก«Í§ãËè¾ÃéÍÁµỐ áÊµÁ»ì 42 ºÒ· áÅÐ è̈ÒË¹éÒ«Í§¶Ö§µ¹àÍ§ãËéªÑ́ à¨¹

3.2 กÃ³ÕºÑ³±ÔµÊèÇ¹ÀÙÁÔÀÒ¤ àµÃÕÂÁàÍกÊÒÃ Ñ́§¹Õé
3.2.1  ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
3.2.2  ãºàÊÃç̈ ¤èÒ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹»ÃÔÒ/กÃ³ÕãºàÊÃç̈ ÊÙËÒÂãËéãªéÊÓà¹ÒãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏËÃ×ÍÊÓà¹Ò·ÃÒ¹Ê¤ÃÔ»µì
3.2.3  «Í§กÑ¹กÃÐá·ก«Í§ãËè¾ÃéÍÁµỐ áÊµÁ»ì 42 ºÒ· áÅÐ è̈ÒË¹éÒ«Í§¶Ö§µ¹àÍ§ãËéªÑ́ à¨¹
3.2.4  ¹ÓàÍกÊÒÃ Ñ́§กÅèÒÇ ãÊè«Í§Êè§ä»ÃÉ³ÕÂì

¨èÒË¹éÒ«Í§¶Ö§  ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ»ÃÐÁÇÅ¼ÅกÒÃÈÖกÉÒáÅÐË¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¤Ñ
Ë¹èÇÂ»ÃÔÒºÑµÃáÅÐµÃÇ¨ÊÍºÇØ²ÔºÑµÃ Á.Ã.  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§
ÍÒ¤ÒÃ ÊÇ». ªÑé¹ 1 ªèÍ§ 6
ËÑÇËÁÒก  ºÒ§กÐ»Ô
กÃØ§à·¾Ï  10240

µỐ µèÍÊÍº¶ÒÁ¢éÍÁÙÅà¾ÔèÁàµÔÁ  02-310-8604
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      กÒÃÃÑกÉÒÊ¶Ò¹ÀÒ¾¹ÑกÈÖกÉÒ
¹ÑกÈÖกÉÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§¨ÐÁÕÊ¶Ò¹ÀÒ¾กÒÃà»ç¹¹ÑกÈÖกÉÒ 8 »ÕกÒÃÈÖกÉÒ (16 ÀÒ¤àÃÕÂ¹»กµÔ)â´Â¨ÐµéÍ§Å§·ÐàºÕÂ¹

àÃÕÂ¹µèÍà¹×èÍ§กÑ¹·ØกÀÒ¤àÃÕÂ¹»กµÔ (ÀÒ¤àÃÕÂ¹ ËÁÒÂ¶Ö§ ÀÒ¤ 1 áÅÐ ÀÒ¤ 2) ËÒกÀÒ¤ã´ÀÒ¤Ë¹Öè§äÁèä´éÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ ¶×ÍÇèÒ¢Ò´
Ê¶Ò¹ÀÒ¾กÒÃà»ç¹¹ÑกÈÖกÉÒã¹ÀÒ¤¹Ñé¹ ¨ÐµéÍ§ªÓÃÐà§Ô¹à¾×èÍà»ç¹¤èÒÃÑกÉÒÊ¶Ò¹ÀÒ¾กÒÃà»ç¹¹ÑกÈÖกÉÒã¹ÀÒ¤·ÕèäÁèä é́Å§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹¹Ñé¹ÁÕ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ Ñ́§¹Õé

1. กÒÃ¹ÑºàÇÅÒกÒÃ¢Ò´Ê¶Ò¹ÀÒ¾¹ÑกÈÖกÉÒ¹ÑกÈÖกÉÒ¨Ð¢Ò´กÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹µèÍà¹×èÍ§ä é́äÁèàกÔ¹ 2 ÀÒ¤กÒÃÈÖกÉÒ»กµÔ
â´ÂäÁèµéÍ§µÔ´µèÍÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáµèµéÍ§Å§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ã¹ÀÒ¤¶Ñ´ä» (ÀÒ¤Ä Ù́ÃéÍ¹ËÒกäÁèÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹äÁè¶×ÍÇèÒ¢Ò´Ê¶Ò¹ÀÒ¾¹ÑกÈÖกÉÒ)
ËÒก¢Ò´Ê¶Ò¹ÀÒ¾àกÔ¹กÇèÒ 2 ÀÒ¤กÒÃÈÖกÉÒ»กµÔ ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¨ÐµÑ´ÃÒÂª×èÍÍÍก¨Òก°Ò¹¢éÍÁÙÅ¹ÑกÈÖกÉÒ»Ñ¨¨ØºÑ¹
·ÓãËéäÁèÊÒÁÒÃ¶Å§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹µèÍä é́ ÃÇÁ·Ñé§äÁèÊÒÁÒÃ¶ªÓÃÐà§Ô¹¤èÒÃÑกÉÒÊ¶Ò¹ÀÒ¾¹ÑกÈÖกÉÒä é́

2. กÒÃªÓÃÐà§Ô¹¤èÒÃÑกÉÒÊ¶Ò¹ÀÒ¾¹ÑกÈÖกÉÒ àÁ×èÍ¹ÑกÈÖกÉÒäÁèä é́Å§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ã¹ÀÒ¤ã´กçµÒÁ¨ÐµéÍ§ªÓÃÐà§Ô¹¤èÒÃÑกÉÒ
Ê¶Ò¹ÀÒ¾¹ÑกÈÖกÉÒã¹ÀÒ¤¹Ñé¹ ÀÒ¤ÅÐ 300.-ºÒ· (¨Ó¹Ç¹ 1 ÀÒ¤) ËÃ×Í 600.-ºÒ· (¨Ó¹Ç¹ 2 ÀÒ¤) â´ÂÁÕÇÔ̧ ÕกÒÃªÓÃÐ Ñ́§¹Õé

2.1  ªÓÃÐã¹ªèÇ§Å§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ã¹ÀÒ¤¶Ñ´ä» ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¨ÐÃÇÁ¤èÒÃÑกÉÒÊ¶Ò¹ÀÒ¾Ïä»¾ÃéÍÁกÑº¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
Í×è¹æã¹กÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹

2.2  ªÓÃÐ¹ÍกªèÇ§กÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ à»ç¹กÒÃªÓÃÐà©¾ÒÐÀÒ¤·ÕèäÁèä´éÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ (ªÓÃÐÊÙ§ÊØ´ä´é 2 ÀÒ¤กÒÃ
ÈÖกÉÒ) â´Â¹Ñº¨ÒกÇÑ¹ÊØ´·éÒÂ¢Í§กÓË¹´กÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹»ÃÐÁÒ³ 2 ÊÑ»´ÒËì ãËéä»ªÓÃÐ·ÕèกÍ§¤ÅÑ§ ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñก§Ò¹Í¸ÔกÒÃº´Õ
¾ÃéÍÁ¹ÓºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ¹ÑกÈÖกÉÒä»´éÇÂ àÁ×èÍä´éÃÑºãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹¤èÒÃÑกÉÒÊ¶Ò¹ÀÒ¾à»ç¹¹ÑกÈÖกÉÒ ãËé¶èÒÂÊÓà¹Ò 1 ©ºÑº
áÅéÇ¹Óä»´Óà¹Ô¹กÒÃµèÍ·Õè½èÒÂÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹áÅÐ Ñ́̈ ÊÍºÍÒ¤ÒÃ ÊÇ». ªÑé¹ 6

             ¤Óá¹Ð¹Óã¹กÒÃá é̈§¨ºáÅÐกÒÃàµÃÕÂÁµÑÇà¢éÒÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÒºÑµÃ

ÊÓËÃÑº¹ÑกÈÖกÉÒ·Õè·ÃÒºÇèÒÊÍº¼èÒ¹áÅÐàกçºË¹èÇÂกÔµÊÐÊÁàËÅ×ÍË¹èÇÂกÔµäÁèàกÔ¹ 30 Ë¹èÇÂกÔµ ËÅÑกàก³±ìµÒÁ·Õè
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂกÓË¹´ ̈ ÐµéÍ§á é̈§¨º·Øก¤ÃÑé§·ÕèÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹¨¹กÇèÒ¨ÐÊÍº¼èÒ¹¤Ãº µÒÁËÅÑกÊÙµÃ¢Í§áµèÅÐ¤³Ð

*  ¢éÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§¢Í§¹ÑกÈÖกÉÒ·ÕèäÁèä´é¢Í¨ºµÍ¹Å§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹
*  ¹ÑกÈÖกÉÒ¨ÐµéÍ§àÊÕÂ¤èÒ»ÃÑºÀÒ¤ÅÐ 300 ºÒ· ÃÇÁ·Ñé§ÀÒ¤Ä Ù́ÃéÍ¹ é́ÇÂ
-  ã¹กÃ³Õ·ÕèäÁèä é́กÒ¢Í¨º  ãËé¹ÑกÈÖกÉÒä»µÔ´µèÍ·Õè½èÒÂ·ÐàºÕÂ¹¢Í§¤³Ðà¾×èÍµÃÇ¨ÊÍºÇèÒ¹ÑกÈÖกÉÒ¨ºÀÒ¤äË¹áÅÐãËé·Ò§

¤³ÐÍÍกãºÊè§µÑÇÁÒ Â×è¹µÔ´µèÍµÖก ÊÇ». ªÑé¹ 1 ªèÍ§ 6 à¾×èÍµÃÇ¨ÊÍºÇèÒ¨ÐµéÍ§àÊÕÂ¤èÒ»ÃÑºà»ç¹¨Ó¹Ç¹à·èÒäÃ áÅÐÍÍกãºà¾×èÍ¹Óä»
ªÓÃÐà§Ô¹¤èÒ»ÃÑº·ÕèกÍ§¤ÅÑ§ µÖกÍ Ô̧กÒÃº Ṍ ªÑé¹ 1 ¾ÃéÍÁ¶èÒÂÊÓà¹ÒãºàÊÃç̈ ¤èÒ»ÃÑºÁÒÂ×è¹·ÕèµÖก ÊÇ». ªÑé¹ 1 ªèÍ§ 6

ÊÓËÃÑº¹ÑกÈÖกÉÒ·ÕèÊÍº¼èÒ¹ÃÒÂÇÔªÒ¤ÃºµÒÁËÅÑกÊÙµÃáÅéÇ  ¹ÑกÈÖกÉÒ¨ÐµéÍ§´Óà¹Ô¹กÒÃ Ñ́§¹Õé
1. µÔ´µèÍ½èÒÂ·ÐàºÕÂ¹¢Í§¤³Ð·Õèµ¹àÍ§àÃÕÂ¹  à¾×èÍá¨é§¨ºáÅÐ¢ÍãºÃÑºÃÍ§¤³Ðà¾×èÍãËéàÊ¹Íª×èÍà¢éÒ·Õè»ÃÐªØÁÊÀÒ

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍ¹ØÁÑµÔãËéà»ç¹¼ÙéÊÓàÃç̈ กÒÃÈÖกÉÒ
2. µỐ µÒÁ»ÃÐกÒÈÃÒÂª×èÍÊÀÒÏ Í¹ØÁÑµÔ ä é́·Õè¤³ÐáÅÐ·ÕèÍÒ¤ÒÃ ÊÇ». ½èÒÂ»ÃÐÁÇÅ¼ÅกÒÃÈÖกÉÒáÅÐË¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¤Ñ ªÑé¹1 ªèÍ§ 5

(¹ÑกÈÖกÉÒ¤ÇÃµÃÇ¨ Ù́¤ÇÒÁ¶ÙกµéÍ§¢Í§ª×èÍ - ÊกØÅ, ÃËÑÊ»ÃÐ¨ÓµÑÇ, ÇÔªÒâ·, ª×èÍ»ÃÔÒ, àกÕÂÃµÔ¹ÔÂÁ(¶éÒÁÕ), ÀÒ¤กÒÃÈÖกÉÒ,
áÅÐ»ÕกÒÃÈÖกÉÒ·Õè̈ º¤ÃÑé§·ÕèáÅÐÅÓ Ñ́º·ÕèÊÀÒÏ Í¹ØÁÑµÔ¤ÇÃ¨´ºÑ¹·ÖกäÇé ËÒกäÁè¶ÙกµéÍ§¹ÑกÈÖกÉÒµéÍ§á é̈§à é̈ÒË¹éÒ·Õè·Õè¤³Ðà¾×èÍ¢Íáกéä¢·Ñ¹·Õ)

3. µỐ µèÍªÓÃÐ¤èÒ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹»ÃÔÒ 1,000 ºÒ·, ¤èÒãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏ 100 ºÒ· áÅÐ¤èÒ·ÃÒ¹Ê¤ÃÔ»µì 100 ºÒ·
·ÕèกÍ§¤ÅÑ§µÖกÍ¸ÔกÒÃº´Õ ªÑé¹ 1

* ËÁÒÂàËµØ  ¹ÓãºàÊÃç̈ ÃÑºà§Ô¹¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ·Ñé§ 3 ãº ä»´Óà¹Ô¹กÒÃ·ÕèÍÒ¤ÒÃ ÊÇ». ªÑé¹ 1 ªèÍ§ 5
*ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¨Ð Ñ́̈ ãËéÁÕ¾Ô̧ Õ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÒºÑµÃ»ÕÅÐ 1 ¤ÃÑé§ »ÃÐÁÒ³à ×́Í¹ ÁกÃÒ¤Á - ÁÕ¹Ò¤Á ¹ÑกÈÖกÉÒ¨Ð·ÃÒº

กÓË¹´กÒÃä é́â´ÂµỐ µèÍ·Õè §Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§ â·Ã. 02-3108045-7  ËÃ×Í·ÕèàÇçºä«µì  WWW.RU.AC.TH

¤Óàµ×Í¹ ãº»ÃÔÒºÑµÃà»ç¹àÍกÊÒÃÊÓ¤Ñ·Õèà»ç¹ËÅÑก°Ò¹·Ò§กÒÃÈÖกÉÒ«Öè§¹ÑกÈÖกÉÒÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªéã¹กÒÃÊÁÑ¤Ã§Ò¹ÈÖกÉÒµèÍ
ÏÅÏ  áÅÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨ÐÍÍกãËéà¾ÕÂ§ãºà´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹ ¹ÑกÈÖกÉÒ¤ÇÃàกçºÃÑกÉÒäÇéà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ ÍÂèÒãËéªÓÃØ´ÊÙËÒÂ
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   ¤Óá¹Ð¹ÓÊÓËÃÑº¹ÑกÈÖกÉÒ·Õè̈ ºกÒÃÈÖกÉÒ
áÅÐä´éÃÑºกÒÃÍ¹ØÁÑµÔÃÒÂª×èÍ¨ÒกÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

1. µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂª×èÍÊÀÒÏ Í¹ØÁÑµÔ·Õè ÍÒ¤ÒÃ ÊÇ». ªÑé¹ 1 ªèÍ§ 5 ËÃ×Í www.ru.ac.th àÁ×èÍÁÕÃÒÂª×èÍáÅéÇ
2. µỐ µèÍ·ÕèÊÓ¹Ñก§Ò¹Í¸ÔกÒÃº´Õ กÍ§¤ÅÑ§ ªÑé¹ 1 à¾×èÍªÓÃÐà§Ô¹¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ´Ñ§¹Õé

2.1 ¤èÒ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹»ÃÔÒ 1,000 ºÒ·
2.2 ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁË¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¤ÑãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏ 100 ºÒ·
2.3 ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁãºÃÑºÃÍ§¼ÅกÒÃÈÖกÉÒ(Transcipt) ªǾ ÅÐ 100 ºÒ·
2.4 ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÊè§ãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏáÅÐãºÃÑºÃÍ§¼ÅกÒÃÈÖกÉÒ(Transcript) ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂì 50 ºÒ·

3. àµÃÕÂÁÃÙ»¶èÒÂÊÇÁ¤ÃØÂ»ÃÔÒ ÁÃ. ãËé¶ÙกµéÍ§µÒÁ¤³Ð·Õè̈ º ¢¹Ò´ 4 x 6 «.Á. (2 ¹ÔéÇ) äÁèãªéÀÒ¾¶èÒÂâ¾ÅÒÅÍÂ ì́
ËÃ×ÍÊáก¹ ÀÒ¾¶èÒÂÊṎ Ó¹Ç¹ 1 ÃÙ» áÅÐ¶èÒÂäÇéäÁèàกÔ¹ 6 à ×́Í¹

3.1  ÃÙ»¶èÒÂ·Õè¶ÙกµéÍ§ ÀÒ¾¶èÒÂË¹éÒµÃ§ ¼ÙéËÔ§¼ÁäÁè»ÃกË¹éÒ ËÃ×Í»ÃÐºèÒ äÁèÊÇÁËÁÇก äÁèÊÇÁáÇè¹µÒ´Ó
äÁè»ÃÐ´Ñº·Ã§¼ÁËÃ×ÍãÊèµèÒ§ËÙ  ¼ÙéªÒÂµÑ´¼ÁÊÑé¹à»Ô´àËç¹ãºËÙ

3.2 ¾ÃÐÀÔกÉØ ãªéÃÙ»¶èÒÂ·Õè¤ÃÍ§¨ÕÇÃáººÁÑ§กÃ
4. µỐ µèÍÂ×è¹ãºàÊÃç̈ ¤èÒ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹»ÃÔÒáÅÐãºàÊÃç̈ ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁË¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¤ÑãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏáÅÐãºÃÑºÃÍ§¼Å(Transcript)

·ÕèÍÒ¤ÒÃ ÊÇ». ªÑé¹ 1 ªèÍ§ 5 à¾×èÍ¢ÍÃÑºáººÂ×è¹¤Ó¢ÍÏ
5. ¹ÑกÈÖกÉÒà¢ÕÂ¹áººÂ×è¹¢ÍÏ ·Ñé§ 2 ãº´éÇÂµÑÇºÃÃ¨§ ªÑ´à¨¹ ·Ñé§ 2 ÊèÇ¹
6. ¹ÑกÈÖกÉÒÂ×è¹áººÃéÍ§¢ÍÏ ¾ÃéÍÁàÍกÊÒÃ ä´éáกè ÃÙ»¶èÒÂÊÇÁ¤ÃØÂ ãºàÊÃç¨¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ¹ÑกÈÖกÉÒ

ËÃ×ÍÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ¹ÑกÈÖกÉÒ (กÃ³ÕºÑµÃËÒÂãËéãªéãº¶èÒÂ ÁÃ.2) ·ÕèÍÒ¤ÒÃÊÇ». ªÑé¹ 1 ªèÍ§ 5 áÅÐÃÍÃÑºãº¹Ñ́ ÃÑºäÇéà»ç¹ËÅÑก°Ò¹
กÒÃÃÑºàÍกÊÒÃ

7. ãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏ ÃÑºä´é 3 กÃ³Õ ´Ñ§¹Õé
7.1 ÃÑº´éÇÂµÑÇàÍ§
7.2 Êè§·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂì
7.3 ÃÑºá·¹ â´Âá¹ºàÍกÊÒÃ

- ãºÁÍºÍÓ¹Ò¨
- ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐªÒª¹·Ñé§¼ÙéÁÍºáÅÐ¼ÙéÃÑº
- ãº¹Ñ́ ÃÑº

¤Óàµ×Í¹   ãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏ à»ç¹ËÅÑก°Ò¹·Ò§กÒÃÈÖกÉÒ «Öè§¹ÑกÈÖกÉÒÊÒÁÒÃ¶¨Ð¹Óä»ãªéã¹กÒÃÊÁÑ¤Ã§Ò¹ ÈÖกÉÒµèÍ ÏÅÏ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨ÐÍÍกãËéà¾ÕÂ§ 1 ©ºÑºà·èÒ¹Ñé¹ ¶éÒÊÙËÒÂ¨ÐµéÍ§ÁÒ¢Í¶èÒÂÊÓà¹Òä»ãªé ¹ÑกÈÖกÉÒ¨Ö§¤ÇÃàกçºÃÑกÉÒäÇéà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ ÍÂèÒãËéªÓÃØ´
ÊÙËÒÂ

- ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨Ð Ñ́̈ ãËéÁÕ¾Ô̧ Õ¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔÒºÑµÃ ¹ÑกÈÖกÉÒ¨Ð·ÃÒºกÓË¹´กÒÃá¹è¹Í¹ä é́â´Â
µỐ µèÍ·Õè  §Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§ â·Ã. 02-3108045-7 ËÃ×Í·ÕèàÇçºä«µì  WWW.RU.AC.TH

µỐ µèÍÊÍº¶ÒÁ ½èÒÂ»ÃÐÁÇÅ¼ÅกÒÃÈÖกÉÒáÅÐË¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¤Ñ   â·Ã. 02-310-8629, 02-3108603, 02-310-8604
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µÓÃÒàÃÕÂ¹áÅÐÍØ»กÃ³ìกÒÃÈÖกÉÒ
ÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§ á¢Ç§ËÑÇËÁÒก à¢µºÒ§กÐ»Ô กÃØ§à·¾Ï ãËéºÃÔกÒÃ¨ÓË¹èÒÂµÓÃÒàÃÕÂ¹

ÍØ»กÃ³ìกÒÃÈÖกÉÒ àÊ×éÍµÃÒÊÑÅÑกÉ³ì¾èÍ¢Ø¹ÃÒÁ¤ÓáË§ÁËÒÃÒª áÅÐãËéºÃÔกÒÃªØ´¤ÃØÂ»ÃÔÒ

µÓÃÒàÃÕÂ¹
¨ÓË¹èÒÂµÓÃÒàÃÕÂ¹¤ÙèÁ×Í µÓÃÒÍèÒ¹»ÃÐกÍº¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§·ØกªÑé¹»ÕÃÇÁ·Ñé§Ë¹Ñ§Ê×Í POCKET BOOK

ÇÃÃ³กÃÃÁËÅÒกËÅÒÂ»ÃÐàÀ· ¨ÒกÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ìµèÒ§æ

ÍØ»กÃ³ìกÒÃÈÖกÉÒ
¨ÓË¹èÒÂÊÁØ´¨´¤ÓºÃÃÂÒÂ ÊÒÂà¢çÁ¢Ñ´ ËÑÇà¢çÁ¢Ñ´ à¢çÁกÅÑ´àÊ×éÍ à¢çÁµÔ´»กàÊ×éÍ »ก¾ÅÒÊµÔกãÊèµÓÃÒ

ÃÇÁ·Ñé§à¤Ã×èÍ§ËÁÒÂ¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ ÊÁǾ Å§·ÐàºÕÂ¹ (Á.Ã.36) áÅÐÊÁǾ á¶ºÃËÑÊกÃÐºÇ¹ÇÔªÒ (Á.Ã.37) ÏÅÏ

กÓË¹´àÇÅÒกÒÃ¨ÓË¹èÒÂ
ºÃÔกÒÃ é́ÇÂÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì·Õè·Ñ¹ÊÁÑÂ ·ÕèÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ì (RPB) ªÑé¹ 3
s ÇÑ¹ Ñ̈¹·Ãì - ÇÑ¹ÈØกÃì àÇÅÒ 09.00 ¹. - 16.00 ¹. (äÁè¾Ñกà·ÕèÂ§)
s ÇÑ¹àÊÒÃì àÇÅÒ 09.00 ¹. - 15.00 ¹. (äÁè¾Ñกà·ÕèÂ§)
s ªèÇ§à»Ố ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1 áÅÐÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 2 à»Ố  08.00 - 17.00 ¹. ¨Ó¹Ç¹ 12 ÇÑ¹·ÓกÒÃ (äÁè¾Ñกà·ÕèÂ§)
s ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂìà»Ô´à©¾ÒÐ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÕกÒÃÊÍº Å§·ÐàºÕÂ¹ ÃÑºÊÁÑ¤Ã¹ÑกÈÖกÉÒãËÁè
    àÇÅÒ 09.00 ¹. - 15.00 ¹. (äÁè¾Ñกà·ÕèÂ§)

กÒÃãËéºÃÔกÒÃµÓÃÒàÃÕÂ¹áÅÐÍØ»กÃ³ìกÒÃÈÖกÉÒ ÁÕ 3 ªèÍ§·Ò§ ´Ñ§¹Õé
1. «×éÍâ´ÂµÃ§·ÕèªÑé¹ 3 ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§ (ËÑÇËÁÒก) ÁÕµÓÃÒäÇéºÃÔกÒÃ·ØกªÑé¹»Õ áÅÐ

·ÕèªÑé¹ 1 ÍÒ¤ÒÃ¾ÃÐÁÒÊ (PRB) ÇÔ·ÂÒà¢µºÒ§¹Ò (ãËéºÃÔกÒÃà©¾ÒÐµÓÃÒªÑé¹»Õ·Õè 1 à·èÒ¹Ñé¹)
2. «×éÍ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂì â´ÂÊÑè§¨èÒÂ ¸¹Ò³ÑµÔã¹¹ÒÁ ¼ÙéÍÓ¹ÇÂกÒÃÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ì »³. ÃÒÁ¤ÓáË§ 10241

áÅÐ è̈ÒË¹éÒ«Í§¶Ö§ ¼ÙéÍÓ¹ÇÂกÒÃÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§ á¢Ç§ËÑÇËÁÒก à¢µºÒ§กÐ»Ô ก·Á. 10240
3. «×éÍ·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ à¢éÒàÇçºä«µì www.rupress.ru.ac.th à¾×èÍµÃÇ¨ÊÍºÃÒÂª×èÍÇÔªÒ ÃÒ¤Ò ËÁÒÂàÅ¢กÒÃ¾ÔÁ¾ì

¤èÒ¨Ñ´Êè§ Ê¶Ò¹ÐÇèÒÁÕ¨ÓË¹èÒÂ¾ÃéÍÁ¨Ñ´Êè§ËÃ×ÍµÓÃÒËÁ´
3.1  ªÓÃÐà§Ô¹â´ÂกÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢éÒºÑªÕ ̧ ¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â »ÃÐàÀ·ÍÍÁ·ÃÑ¾Âì ª×èÍºÑªÕ ÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ì Á.Ã.

àÅ¢·ÕèºÑªÕ 156-209809-3  ÊÒ¢Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§ ¾ÃéÍÁ·Ñé§Êè§ËÅÑก°Ò¹กÒÃªÓÃÐà§Ô¹ãËéÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ì
Êè§¨´ËÁÒÂÍÔàÅçก·ÃÍ¹ÔกÊì rupress@ru.ac.th

3.2  ªÓÃÐà§Ô¹â´ÂกÒÃÊè§à§Ô¹·Ò§¸¹Ò³ÑµÔ̧ ÃÃÁ´Ò ËÒกÁÕ¢éÍÊ§ÊÑÂµỐ µèÍ·Õè§Ò¹ºÃÔกÒÃµÓÃÒ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂìáÅÐ
ÍÔàÅçก·ÃÍ¹ÔกÊì

                                 กÃ³ÕÁÕ¢éÍÊ§ÊÑÂ â»Ã´µÔ´µèÍÊÍº¶ÒÁä´é·Õè
 §Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧ ÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ì Á.Ã. â·Ã. 02-310-8757-59 µèÍ 1101 , 1103
 ½èÒÂ¢ÒÂ ÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ì Á.Ã. â·Ã. 02-310-8755  Email: rupress.ru.ac.th
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� ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂºÃÔกÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐàกÕÂÃµÔµèÒ§»ÃÐà·È �
ËÅÑกÊÙµÃ·Õèà»Ố ÊÍ¹ ÃÐ´Ñº»ÃÔÒµÃÕ ä´éáกè

• ËÅÑกÊÙµÃ¹ÔµÔÈÒÊµÃºÑ³±Ôµ ¤³Ð¹ÔµÔÈÒÊµÃì
• ËÅÑกÊÙµÃºÃÔËÒÃ Ø̧ÃกÔ̈ ºÑ³±Ôµ (ÊÒ¢ÒÇÔªÒกÒÃ Ñ́̈ กÒÃ) ¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧ÃกÔ̈
• ËÅÑกÊÙµÃÃÑ°ÈÒÊµÃºÑ³±Ôµ (กÅØèÁÇÔªÒกÒÃºÃÔËÒÃÃÑ°กÔ̈ ) ¤³ÐÃÑ°ÈÒÊµÃì

¤Ø³ÊÁºÑµÔ¢Í§¼ÙéÊÁÑ¤Ã:       ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁกÒÃÈÖกÉÒ áÅÐÃÒÂÅÐàÍÕÂ´Í×è¹æ : Ù́ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¨Òก    www.oasc.ru.ac.th
กÒÃÊÁÑ¤ÃáÅÐÅ§·ÐàºÕÂ¹: ãªéÃÐºº On-Line ·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ ·Ò§ www.oasc.ru.ac.th

 ÈÙ¹ÂìÊÍºÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§ã¹µèÒ§»ÃÐà·È
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂä´é¨Ñ´ÈÙ¹ÂìÊÍºÊÓËÃÑº¹ÑกÈÖกÉÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§ã¹µèÒ§»ÃÐà·È à¾×èÍÍÓ¹ÇÂ¤ÇÒÁÊÐ´Çกã¹กÒÃàÅ×Íก

Ê¶Ò¹·ÕèÊÍº¢Í§¹ÑกÈÖกÉÒ ´Óà¹Ô¹กÒÃ¨Ñ´ÊÍº ³ Ê¶Ò¹àÍกÍÑ¤ÃÃÒª·Ùµä·Â ËÃ×ÍÊ¶Ò¹ก§ÊØÅãËèã¹ »ÃÐà·ÈµèÒ§æ ÃÇÁ 41 áËè§
ã¹ 32 »ÃÐà·È Ñ́§µèÍä»¹Õé

1. »ÃÐà·Èá¤¹Ò´Ò ³ กÃØ§ÍÍµµÒÇÒ áÅÐ ¹¤ÃáÇ¹¤ÙàÇÍÃì
2. »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔกÒ ³ กÃØ§ÇÍªÔ§µÑ¹ Ṍ «Õ, ¹¤Ã¹ÔÇÂÍÃìก, ¹¤ÃÅÍÊáÍ¹à¨ÅÔÊ áÅÐ¹¤ÃªÔ¤Òâก
3. ÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈กÃàºÅàÂÕèÂÁ ³ กÃØ§ºÃÑÊà«ÅÊì
4. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°½ÃÑè§àÈÊ ³ กÃØ§»ÒÃÕÊ
5. ÊË¾Ñ¹ ì̧ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°àÂÍÃÁ¹Õ  ³ กÃØ§àºÍÃìÅÔ¹ áÅÐ¹¤Ãá¿Ã§กìà¿ÔÃìµ
6. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÔµÒÅÕ ³ กÃØ§âÃÁ
7. ÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈กÃà¹à¸ÍÃìáÅ¹ ì́ ³ กÃØ§àÎก
8. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°â»áÅ¹´ì ³ กÃØ§ÇÍÃì«Í
9. ÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈กÃÊà»¹ ³ กÃØ§ÁÒ´ÃÔ´
10. ÊÁÒ¾Ñ¹¸ÃÑ°ÊÇÔÊ ³ กÃØ§àºÔÃì¹
11. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÍÊàµÃÕÂ ³ กÃØ§àÇÕÂ¹¹Ò
12. ÊËÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈กÃ ³ กÃØ§ÅÍ¹´Í¹
13. ÃÒªÍÒ³Ò¨ÑกÃà´¹ÁÒÃìก ³ กÃØ§â¤à»¹àÎàก¹
14. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°äÍ«ìáÅ¹ ì́ ³ กÃØ§àÃ¤ÂÒÇÔก
15. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°¿Ô¹áÅ¹ ì́ ³ กÃØ§àÎÅ«Ô§กÔ
16. ÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈กÃ¹ÍÃìàÇÂ ì ³ กÃØ§ÍÍÊâÅ
17. ÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈กÃÊÇÕà´¹ ³ กÃØ§ÊµÍกâÎÅìÁ
18. ÃÑ°กÒµÒÃì ³ กÃØ§â´ÎÒ
19. ÃÒªÍÒ³Ò Ñ̈กÃºÒËìàÃ¹  ³ กÃØ§ÁÒ¹ÒÁÒ
20. ÊËÃÑ°ÍÒËÃÑºàÍÁÔàÃµÊì ³ ¹¤Ã´Ùäº
21. ÃÑ°ÊØÅµèÒ¹âÍÁÒ¹ ³ กÃØ§ÁÑÊกÑµ
22. à¤Ã×ÍÃÑ°ÍÍÊàµÃàÅÕÂ ³ กÃØ§á¤¹àºÍÃìÃÒ áÅÐ¹¤Ã«Ố ¹ÕÂì
23. »ÃÐà·È¹ÔÇ«ÕáÅ¹ ì́ ³ กÃØ§àÇÅÅÔ§µÑ¹
24. »ÃÐà·ÈÕè»Øè¹ ³ กÃØ§âµàกÕÂÇ áÅÐ¹¤ÃâÍ«ÒกÒ
25. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°àกÒËÅÕãµ é ³ กÃØ§â«Å
26. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°»ÃÐªÒª¹¨Õ¹ ³ กÃØ§»ÑกกÔè§ ¹¤ÃกÇèÒ§â¨Ç áÅÐ¹¤Ãà«ÕèÂàËÁÔ¹
27. ÃÒªÍÒ³Ò¨ÑกÃกÑÁ¾ÙªÒ  ³ กÃØ§¾¹Áà»
28. »ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂ ³ กÃØ§กÑÇÅÒÅÑÁà»ÍÃì
29. »ÃÐà·ÈÊÔ§¤â»Ãì
30. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÊÑ§¤Á¹ÔÂÁàÇÕÂ´¹ÒÁ ³ กÃØ§âÎ¨ÔÁÔ¹Ëì
31. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÔ¹à ṌÂ ³ กÃØ§¹ÔÇà´ÅÕ
32. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ ³ กÃØ§¨ÒกÒÃìµÒ
ÊÓËÃÑºÈÙ¹ÂìÊÍº·Õè»ÃÐà·Èä·Â  ¨Ñ´ÊÍº·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§ กÃØ§à·¾Ï

µỐ µèÍ-ÊÍº¶ÒÁä é́·Õè:-
ÊÓ¹Ñก§Ò¹ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂºÃÔกÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐàกÕÂÃµÔµèÒ§»ÃÐà·È
ÍÒ¤ÒÃÇÔ·ÂºÃÔกÒÃáÅÐºÃÔËÒÃ  ªÑé¹ 1
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§ ËÑÇËÁÒก กÃØ§à·¾Ï 10240

â·Ã:  (02) 310 8196-7,  (02) 310 8664-5   â·ÃÊÒÃ: (02) 310 8198

e-mail:  oasc@ru.ac.th               Website: www.oasc.ru.ac.th
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¢éÍ»¯ÔºÑµÔÊÓËÃÑº
¹ÑกÈÖกÉÒ·ÕèÊÍº¼èÒ¹ÃÒÂÇÔªÒ¤ÃºµÒÁËÅÑกÊÙµÃ ÃÐ Ñ́º»ÃÔÒµÃÕ

¢éÍ» Ô̄ºÑµÔÊÓËÃÑº¹ÑกÈÖกÉÒ·ÕèÊÍº¼èÒ¹ÃÒÂÇÔªÒ¤ÃºµÒÁËÅÑกÊÙµÃ µéÍ§´Óà¹Ô¹กÒÃ Ñ́§¹Õé
1.กÃÍก¢éÍÁÙÅà¾×èÍ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹¢ÍÊÓàÃç̈ กÒÃÈÖกÉÒ ä é́·ÕèàÇê»ä«µì¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ www.ru.ac.th ·Õè Link

¹ÑกÈÖกÉÒ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹¢ÍÊÓàÃç¨กÒÃÈÖกÉÒ â´Â¹ÑกÈÖกÉÒµéÍ§´Óà¹Ô¹กÒÃãËéàÊÃç¨ÊÔé¹กèÍ¹á¨é§¨º·Õè¤³Ð
2.µÔ´µèÍ½èÒÂ·ÐàºÕÂ¹¢Í§¤³Ð·Õèµ¹àÍ§àÃÕÂ¹ à¾×èÍá¨é§¨ºáÅÐ¢ÍãºÃÑºÃÍ§¤³Ðà¾×èÍãËéàÊ¹Í

ª×èÍ·Õè»ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍ¹ØÁÑµÔãËéà»ç¹¼ÙéÊÓàÃç̈ กÒÃÈÖกÉÒ
3.µÔ´µÒÁ»ÃÐกÒÈÃÒÂª×èÍÊÀÒÏÍ¹ØÁÑµÔä´é·Õè¤³ÐáÅÐ·ÕèÍÒ¤ÒÃ ÊÇ».½èÒÂ»ÃÐÁÇÅ¼ÅกÒÃÈÖกÉÒáÅÐ

Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¤ÑªÑé¹ 1 ªèÍ§  4  (¹ÑกÈÖกÉÒµÃÇ¨´Ù¤ÇÒÁ¶ÙกµéÍ§¢Í§ª×èÍ - ÊกØÅ ÃËÑÊ»ÃÐ¨ÓµÑÇ ÊÒ¢ÒÇÔªÒàÍก
ÇÔªÒâ· ª×èÍ»ÃÔÒ àกÕÂÃµÔ¹ÔÂÁ (¶éÒÁÕ) ÀÒ¤กÒÃÈÖกÉÒ áÅÐ»ÕกÒÃÈÖกÉÒ·Õè̈ º ¤ÃÑé§·Õè̈ º áÅÐÅÓ Ñ́º·ÕèÊÀÒÏ Í¹ØÁÑµÔ
¤ÇÃ¨´ºÑ¹·ÖกäÇé  ËÒกäÁè¶ÙกµéÍ§ ¹ÑกÈÖกÉÒµéÍ§á é̈§à é̈ÒË¹éÒ·Õè·Õè¤³Ðà¾×èÍ¢Íáกéä¢·Ñ¹·Õ)

4.µỐ µèÍªÓÃÐà§Ô¹¤èÒ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹»ÃÔÒ 1,000 ºÒ· ¤èÒãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏ 100 ºÒ·áÅÐ¤èÒ·ÃÒ¹Ê¤ÃÔ»µì
100 ºÒ· ·ÕèกÍ§¤ÅÑ§ µÖกÍ Ô̧กÒÃº Ṍ ªÑé¹ 1

5.¹ÓãºàÊÃç¨¤èÒ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹ ¤èÒãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏ áÅÐ¤èÒãºÃÑºÃÍ§¼ÅกÒÃÈÖกÉÒ (Transcript)
ä»Â×è¹¢ÍË¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¤Ñ·ÕèÍÒ¤ÒÃÊÓ¹ÑกºÃÔกÒÃ·Ò§ÇÔªÒกÒÃáÅÐ·´ÊÍº»ÃÐàÁÔ¹¼Å (ÊÇ».) ªÑé¹ 1

ËÁÒÂàËµØ  ËÒก¹ÑกÈÖกÉÒäÁè́ Óà¹Ô¹กÒÃã¹¢éÍ 1 ãËéÊÁºÙÃ³ì ̈ ÐäÁèÊÒÁÒÃ¶á é̈§¨ºกÒÃÈÖกÉÒµèÍä»ä é́

   **** àÁ×èÍºÑ³±Ôµä´é§Ò¹·ÓËÃ×Íä´é§Ò¹ãËÁè ãËéºÑ³±Ôµà¢éÒµÃÇ¨ÊÍºáÅÐ»ÃÑº»ÃØ§¢éÍÁÙÅกÒÃÁÕ
§Ò¹·Ó¢Í§µ¹àÍ§·ÕèàÇç»ä«µì  www.ru.ac.th  ·ÕèÃÐºº°Ò¹¢éÍÁÙÅกÒÃËÒ§Ò¹·Ó¢Í§ºÑ³±Ôµ «Öè§
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂµéÍ§ÃÒÂ§Ò¹áÅÐàª× èÍÁµèÍ¢éÍÁÙÅä»ÂÑ§ÊÓ¹Ñก§Ò¹¤³ÐกÃÃÁกÒÃกÒÃÍ Ø´ÁÈ ÖกÉÒ
áÅÐ¼Ù é»ÃÐกÍºกÒÃ·Õ èµ éÍ§กÒÃµÓáË¹è§· Õ èµÃ§ก Ñº¤Ø³Ç Ø² Ô¢Í§¼ Ù éÊÓàÃ ç¨กÒÃÈ ÖกÉÒ·Õ è àÇ ç»ä«µì
www.job.mua.go.th
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