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มหาวิทยาลยัรามคาํแหง

รายชือกระบวนวิชาส่วนภมิูภาค (ภาษาไทย / องักฤษ)

รหสัวิชา           รายชือกระบวนวิชา                หน่วยกิต

ACC1101 หลกัการบญัช ี1 Principles of Accounting 1                  3
ACC1102 หลกัการบญัช ี2 Principles of Accounting 2            3
ACC2134 การบญัชบีรหิาร Management Accounting            3

**BUS2101 สารสนเทศและการสอืสารทางธุรกจิ  Business Information and Communication     3
ART1003 ศลิปวจิกัษณ์  Art Appreciation               2
BIO2202    ชวีติและระบบนิเวศวทิยา  LIfe and System Ecology                                                              3         

ECO1003 เศรษฐศาสตรท์วัไป  General Economics             3
ECO1121 เศรษฐศาสตรจ์ุลภาค Principles of  Microeconomics           3
ECO1122 เศรษฐศาสตรม์หภาค Principles of  Macroeconomics          3

ENG1001 ประโยคพนืฐานและศพัท์จาํเป็นในชวีติประจําวนั
                Basic English Sentences and Essential Vocabulary in Daily Life       3
ENG1002 ประโยคและศพัทท์วัไป English Sentences and Vocabulary in General Use    3

ENG2001 การอ่านเอาความ English Reading for Comprehension         3
ENG2002 การอ่านตคีวาม English Interpretative Reading           3
FIN2101 การเงนิธุรกจิ Business Finance               3   

GAS2802   เกมสเ์บด็เตลด็ Minor Games                                                                                          2                  
HIS1001 อารยธรรมตะวนัตก  Western Civilization                        3
HIS1201 พนืฐานวฒันธรรมไทย  Foundations of Thai Culture               3

HPR1001   กฬีาเพอืสุขภาพ  Sport for Health                                                                                      1 
HRM2101   การบรหิารทรพัยากรมนุษย ์ Human Resource Management                                                    3    
INT1004 ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบัคอมพวิเตอรท์างธุรกจิ Introduction to Computer of Business        3

LAW1001 หลกักฎหมายมหาชน  Principle of Public Law           2
LAW1002 หลกักฎหมายเอกชน  Principle of Private Law           2
LAW1003 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยนิตกิรรมและสญัญา  Civil and Commercial Code : 

   Juristic Acts and Contracts                3
LAW1004 ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบักฎหมายทวัไป  Introduction to Law (สาํหรบันักศกึษาคณะอนื)   3
LAW2001 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยทรพัย ์Civil and Commercial Code : Property    3

LAW2002 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยหนี Civil and Commercial Code : Obligation    3
LAW2003 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยละเมดิ จดัการงานนอกสงั ลาภมคิวรได้       
   Civil and Commercial Code : Torts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment  3

LAW2004 กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมอืง  Constitutional Law and Political Institution   3
LAW2005 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยซอืขาย แลกเปลยีน ให ้ Civil and Commercial 
   Code : Sale, Exchange, Gift                2

LAW2006 กฎหมายอาญา 1  Criminal Law 1                   3
LAW2007 กฎหมายอาญา 2  Criminal Law 2              3
LAW2008 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยเช่าทรพัย ์เช่าซอื จา้งแรงงาน จา้งทําของ รบัขน 

   Civil and Commercial Code : Hire of Property, Hire Purchase, Hire of Services,
   Hire of work, Carriages                 2
LAW2009 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยยมื ฝากทรพัย ์เกบ็ของในคลงัสนิคา้ ประนีประนอมยอมความ     

   การพนันขนัต่อ  Civil and Commercial Code :Loan, Deposit, Warehousing, 
   Compromise, Gambling and Betting              2
LAW2010 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยคําประกนั จํานอง จาํนํา  Civil and Commercial Code : 

   Suretyship, Mortgate, Pledge               2
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LAW2011 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยตวัแทน นายหน้า Civil and Commercial Code : Agency, Brokerage  2

LAW2012 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยประกนัภยั  Civil and Commercial Code : Loan,Insurance         2
LAW2013 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ย บญัชเีดนิสะพดั  Civil and Commercial Code : Bills, Current Account  2
*LAW2016 กฎหมายธุรกจิ Business Law (สาํหรบันักศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ)       3

LAW3001 กฎหมายอาญา 3  Criminal Law 3                   3
LAW3002 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยหุน้ส่วน บรษิทั และบรษิทัมหาชนจํากดั                      
   Civil and Commercial Code : Partnershipa, Companies, Association,Public Company Limited            2

LAW3003 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยครอบครวัCivil and Commercial Code : Family         3
LAW3004 พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม Law on Court Organization          2
LAW3005 กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 1 Civil Procedure Code 1         3

LAW3006 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 1 Criminal Procedure Code 1        3
LAW3007 กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 2 Civil Procedure Code 2         3
LAW3008 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 2 Criminal Procedure Code 2        3

LAW3009 กฎหมายแพง่และพาณิชยว์า่ดว้ยมรดก Civil and Commercial Code : Succession    3
LAW3010 กฎหมายล้มละลาย Bankruptcy Law              2
LAW3011  กฎหมายลกัษณะพยาน Law of Evidence                                                                           2

LAW3012 กฎหมายปกครอง Administrative Law              3
LAW3033 อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา Criminology and Penology         3
LAW3038 กฎหมายเกยีวกบัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชนและวธิพีจิารณาครอบครวั  

             Law on Juvenile Delinguency and Procedure of Court                                                        3
LAW4001 กฎหมายเกยีวกบัภาษเีงนิได ้Law on Income Tax           2
LAW4002 การว่าความและการจดัทําเอกสารทางกฎหมาย Lawyer Practice and legal document preparation  2

LAW4003 กฏหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง Public International Law       3
LAW4004 กฎหมายแรงงานและการประกนัสงัคม Labour and Social Security Law      3
LAW4005 หลกัวชิาชพีและจรรยาบรรณของนักกฎหมาย Legal Profession, Ethics Visual Moral and Disciplines

                for Lawyers                                                                                                              2 
LAW4006 กฎหมายระหว่างประเทศแผนกคดบีุคคลและคดอีาญา Private and Criminal International Law             3
LAW4007 นิตปิรชัญา Philosophy of Law                                                                                        2 

LAW4008 กฎหมายทดีนิ Land Law                                                                                               2
LAW4009 กฎหมายเกยีวกบัทรพัยส์นิทางปญัญา 1  Law on Intellectual Property 1                                      2
LAW4010 กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ  International Trade Law                                                           2

**LAW4062 ประวตัศิสาตรก์ฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลกั Thai Legal History and Major Leqal Systems  3
LIS1001 สารสนเทศและเทคโนโลยเีพอืการคน้ควา้ Information and technoiogy for searching                         2
MCS1150 การสอืสารมวลชนเบอืงตน้ Introduction to Mass Communication (รหสัเดมิ MCS1100)   3 

MCS1151 ทฤษฎกีารสอืสาร Communication Theory (รหสัเดมิ MCS1101)       3
MCS1250 การหนังสอืพมิพ์เบอืงต้น Introduction to Journalism (รหสัเดมิ MCS2200)    3
MCS1350 หลกัการพูดเบอืงต้น Fundamental Speech (รหสัเดมิ MCS1300) Speech Communication   3 

MCS1450 การกระจายเสยีงและการแพร่ภาพเบอืงตน้ (รหสัเดมิ MCS1400) Introduction to Broadcasting   3
MCS2150 การประชาสมัพนัธเ์บอืงตน้ Introduction to Public Relations (รหสัเดมิ MCS2100)                  3       
MCS2160 ภาษาเพอืการสอืสารมวลชน Language for Mass Communication (รหสัเดมิ MCS2106)                  3 

MCS2162 สอืมวลชนเพอืการโฆษณา Mass Media for Advertising (รหสัเดมิ MCS2603)                        3 
MCS2170 การรูเ้ท่าทนัสอื (รหสัเดมิ MCS4602) Media Literacy                                                                                3       
MCS2260 การรายงานขา่ว News Reporting (รหสัเดมิ MCS2201)          3

MCS2390 เทคโนโลยเีพอืการสอืสารมวลชน New Media and Mass Communication Technology (รหสัเดมิ MCS2108)         3    
MCS2460 การเขยีนบทวทิยุกระจายเสยีง (รหสัเดมิ MCS3400) Writing for Radio Programs                  3                                                                    
MCS3151 การสอืสารเพอืมนุษยส์มัพนัธ ์ Communication for Human Relations (รหสัเดมิ MCS3100)                     3             



106     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560

รหสัวิชา           รายชือกระบวนวิชา                หน่วยกิต
MCS3152  การสอืสารเพอืการโน้มน้าวใจ Persuasive Communication (รหสัเดมิ MCS3104)    3

MCS3183  วาทศาสตร์เพอืการสอืสารทางธุรกจิ Oral Communication for Buainess  (รหสัเดมิ MCS3301)  3
MCS3190  จรยิธรรมสอืสารมวลชน (รหสัเดมิ MCS4603) Ethics in Mass Communication      3
MCS3250  ภาพถ่ายวารสารศาสตรส์อืประสม Photo of Multimedia Jorunalism       3

MCS3281  การเขยีนสารคดเีพอืสอืมวลชน Feature Writing for Mass Medi (รหสัเดมิ MCS3206)                       3                                              
MCS3282  การเรยีบเรยีงขอ้มลูเพอืสอืมวลชน Information Transittion for Mass media (รหสัเดมิ MCS3208)  3
MCS4150  การสอืสารเพอืการพฒันา  Communication for Development (รหสัเดมิ MCS4103)   3

MCS4151  การสอืสารระหว่างวฒันธรรม Intercultural Communication         3
MCS4160  การสอืสารและประชามต ิ(รหสัเดมิ MCS4601) Communication and Public Opinion    3
MCS4170  การวจิยัสอืสารมวลชน (รหสัเดมิ MCS4106) Introduction to Mass Communication Researh    3                                                 

MCS4190  สอืมวลชนอาเซยีนและสอืมวลชนโลก Asean and Global Mass Communication     3
MCS4901  ฝึกประสบการณ์วชิาชพีสอืสารมวลชน Field Work in Mass Communication    6
MCS4902  โครงงานสอืสารมวลชน Project in Mass Communication         6

MCS4903  สมัมนาสอืสารมวลชน Seminar in Mass Communication         3
MCS4904  ประเดน็ทางการสอืสารมวลชน Issues in Mass Communication                                        3
MGT2101  หลกัการจดัธุรกจิ Principles of Management            3  

MGT2102  การจดัการดาํเนินงาน Operations  and Supply Chain Management      3
MGT2201  จรยิธรรมทางธุรกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม Business Ethics and Social Responsibility              3    
MGT2202  การจดัการสาํนกังาน Office Management            3

MGT3101  การจดัการเชงิกลยุทธ์  Strategic  Management                                                                   3
MGT3102  การภาษอีากร Taxation                 3
MGT3203  การวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณขนัสูงเพอืการตดัสนิใจทางธรุกจิ Advanced Quantitative Analysis

                 for Business Decision Making                                                                                      3
MGT3204  การจดัการเปลยีนแปลงและการพฒันาองคก์าร Change management and Organization Development  3
**MGT3205 หลกัการวจิยัทางธุรกจิ Principles of Business Research                                                          3 

*MGT3310  การบรูณาการโซ่อุปทานและประเดน็ในการนําไปปฏบิตัิ
                 Integration of Supply Chain and the Implementation Issues        3
MGT3401  การจดัการความรู ้Knowledge Management                                                                           3

MGT3402  ทฤษฎอีงคก์ารธุรกจิ Business Organization Theory          3                             
MGT3403  การสอืสารในองคก์าร Organization Communication          3      
MGT3404  ภาวะผูนํ้าทางธุรกจิ Business Leadership            3   

MGT3405  การจดัการขา้มวฒันธรรม Cross-Cultural Management                                                             3             

MGT3408  เทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการจดัการ Information Technology for Management                               3
MGT3409  สมัมนาการจดัการ Seminar in Management            3
*MGT3412  การจดัการในทศวรรษหน้า Management In The Next Decade        3

MGT4206  การจดัการธุรกจิขนาดย่อม Small Business Management         3
MGT4207  การวางแผนและควบคุมเชงิบรหิาร  Executive Planning and Control      3
MGT4208  การเจรจาต่อรองทางธุรกจิ Business Negotiation            3

MGT4209  พฤตกิรรมองคก์าร Organizational Behavior            3
MKT2101  หลกัการตลาด Principles of Marketing             3
MTH1003  คณิตศาสตร์พนืฐาน Basic Mathematics             3

PHI1003  ปรชัญาเบอืงตน้ Introduction to Philosophy            3
POL1100  รฐัศาสตร์ทวัไป Introduction to Political Science           3
POL1101  การเมอืงการปกครองของไทย Thai Politics and Government        3

POL2102 หลกัรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมอืง Constitutional Principles and Political Institutions   3
*POL2106 ปรช้ญาการเมอืงเบอืงต้น Introduction to Political Philosophy        3
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*POL2107 การเมอืงเปรยีบเทยีบเบอืงต้น Introduction to Comparative Politics       3

*POL2108 หลกัปฏบิตัทิางการปกครองและธรรมาภบิาล Administrative Procedure and Good Governance in Public Sector 3
*POL2109 การเมอืงและการปกครองทอ้งถนิในประเทศไทย Local Politics and Local Government in Thailand   3
POL2200 ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศเบอืงตน้ Introduction to International Relations (PS 220)   3

POL2203 นโยบายต่างประเทศของไทย Thai Foreign Policy           3
POL2300 การบรหิารรฐักจิเบอืงตน้ Introduction to Public Administration         3
POL2301 องคก์ารและการบรหิารในภาครฐั Public Organization and Public Management (PS 252)   3

POL2302 ระเบยีบปฏบิตัริาชการ Secretarial Practices for Civil Servants (PS 445)     3
POL2303 การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นภาครฐั Human Resource Management in The Public Sector   3
POL3300 การบรหิารการคลงั Fiscal Administration (PS 311)          3

POL3301 นโยบายสาธารณะ Public Policy               3
POL3302 การวางแผนในภาครฐั Public Planning (PS 251)           3
POL3311 การเมอืงและระบบราชการ Politics and the Bureaucracy (PA 312)        3

POL3313 การบรหิารการพฒันา Development Administration (PS 328)        3
POL3316 การบรหิารรฐัวสิาหกจิ Public Enterprise Administration (PS 368)       3
POL3329 เทคนิคการบรหิารงานบุคคล Personnel Administration Techniques (PS 310)    3

POL3330 การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร Human Resource Development in an Organization (PS 454)  3
POL4100 หลกัและวธิกีารวจิยัทางรฐัศาสตร ์Principles and Research Methodology in Political Science   3
POL4310 พฤตกิรรมองคก์าร Organization Behavior (PS 332)          3

POL4312 เทคโนโลยกีารบรหิาร Administrative Technology (PS 358)         3
POL4348 การกําหนดและประเมนิโครงการ Program Formulation and Appraisal (PS 351)    3
POL4349 การบรหิารโครงการภาครฐั Program Management in The Public Sector (PS 361)    3

POL4350 การประเมนิผลโครงการภาครฐั Program Evaluation in the Public Sector (PS 371)    3
PSY1001 จติวทิยาทวัไป General Psychology              3                    
**RAM1000 ความรูคู้คุ่ณธรรม Knowledge and Morality            3

SCI1003 วทิยาศาสตรพ์นืฐาน  Basic Science              3
SOC1003 สงัคมวทิยาและมานุษยวทิยาเบอืงตน้  Introduction to Sociology and Anthropology    3
STA1003 สถติเิบอืงตน้  Introduction to Statistics             3

STA2016    สถติธิุรกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ  Business Statistics and Quantitative Analysis   3
THA1001 ลกัษณะและการใชภ้าษาไทย Structure of Thai and Its Usage        3
THA1002 ความรูท้วัไปทางวรรณคดไีทย Introduction to Thai Literature        3

THA1003 การเตรยีมเพอืพูดและเขยีน Preparation for Speech and Writing       3
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บริการด้านการศึกษาวิชาทหารและการขอผ่อนผนัการเข้ารบัราชการทหาร

งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษาได้ให้บริการด้านต่างๆ ดงันี

1. ดําเนินการรบัสมคัรนกัศกึษาวชิาทหาร ชนัปีท1ี-5 ชาย, หญงิ

2.  ดําเนินการนํานักศกึษาวชิาทหารชนัปีท1ี-5 ชาย, หญงิ ไปรายงานตวั ณ โรงเรยีนรกัษาดนิแดน ศูนยก์ารกาํลงัสํารอง

     ถนนวภิาวดรีงัสติ กรุงเทพมหานคร

3. ดําเนินการยกเวน้การเรยีกมาตรวจเลอืกเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการในยามปกติ

4.  ดําเนินการผ่อนผนัการเรยีกพลเพอืฝึกวชิาทหาร สาํหรบัผูท้สีาํเรจ็การฝึกเรยีนวชิาทหารชนัปีท ี3-5 ชาย

5. ดําเนินการรอรบัสทิธเิขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร (กรณีวา่งเวน้การฝึกเรยีนวชิาทหารตามระเบยีบหน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน)

6.  ดําเนินการขอผ่อนผนัการเขา้รบัราชการทหารใหก้บันกัศกึษาทมีไิดฝึ้กเรยีนวชิาทหาร

คาํแนะนํา

สาํหรบันักศึกษาทีจะสมคัรฝึกเรียนวิชาทหาร

(โปรดอ่านให้ละเอียด)
  นกัศกึษาทปีระสงค์จะสมคัรเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ควรทราบคุณสมบตัขิองผูส้มคัร เงอืนไขขอ้บงัคบั ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบ 

หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดนและขอ้ควรปฏบิตัวิา่ดว้ยการฝึกเรยีนวชิาทหาร ดงันี

  1. ต้องมีคณุสมบติั ดงันี

       1.1 เป็นชายหรอืหญงิ มสีญัชาตไิทย

       1.2 อายุไม่เกนิ 22 ปีบรบิูรณ์

       1.3 ไม่พกิาร ทุพพลภาพ หรอืมโีรคซงึไม่สามารถจะรบัราชการทหารได้

       1.4  มผีลการศกึษาระดบัมธัยมตน้หรอืเทยีบเท่าไดค้ะแนนเฉลยีไม่น้อยกว่า 1.00 ขนึไป

       1.5 เป็นนกัศกึษาภาคปกตขิองมหาวทิยาลยัรามคําแหง (นกัศกึษาทเีรยีนเป็นรายกระบวนวชิาเพอืเตรยีมศกึษา 

             ระดบัปรญิญาตร ี(PRE-DEGREE) ไมม่สีทิธเิรยีนวชิาทหาร)

       1.6 สถานศกึษาเดมิระดบัมธัยมปลาย ปวช., ปวส., อนุปรญิญา หรอืปรญิญาจากสถาบนัอนื ตอ้งไม่มกีารฝึกเรยีน 

             วชิาทหาร (กศน. หรอืภาคคาํไม่อยู่ในกฎเกณฑข์อ้นี)

       1.7 มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย

       1.8 ไม่เป็นทหารประจําการ หรอืถูกกําหนดตวัเขา้กองประจาํการแลว้

  2. เงือนไขบงัคบั ต้องปฏิบติัตามระเบียบ หน่วยบญัชาการรกัษาดินแดน ดงันี

       2.1 การสมคัรเขา้รบัฝึกเรยีนวชิาทหารจะตอ้งสมคัรในปีแรกทเีขา้ศกึษากบัมหาวทิยาลยั หากไมส่มคัรจะหมดสทิธเิรยีน 

             วชิาทหาร ตามระเบยีบ หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน ว่าดว้ยการศกึษาวชิาทหาร พ.ศ. 2516 ขอ้ 13 อนุ 1 

             เวน้แต่จะทาํการรอรบัสทิธไิว ้

       2.2 มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย

       2.3 ตอ้งใหบ้ดิา มารดาหรอืผูป้กครองลงนามรบัรองในใบสมคัรเพอืยนืยนัว่าอนุญาตใหเ้ขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร

       2.4 วนัรายงานตวัทโีรงเรยีนรกัษาดนิแดน ศูนย์การกําลงัสํารอง นักศกึษาวชิาทหารชายจะตอ้งตดัผมสนัตามระเบยีบ

             หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน

       2.5 ตอ้งไปทาํการรายงานตวั ตามวนั เวลา และสถานททีหีน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดนกําหนด ภายใตก้ารควบคุมของ           

             ผูแ้ทนมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

       2.6 การแต่งกายใหแ้ต่งเครอืงแบบนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง นักศกึษาหญงิใหเ้ตรยีมกางเกงวอรม์ และเสอืยดื   

             คอกลมสกีากแีกมเขยีวไปดว้ย ถ้าผมยาวผกูรดัใหเ้รยีบรอ้ย

       2.7 เตรยีมเงนิคา่บํารุง ค่าอุปกรณ์การศกึษา และค่าทําบตัรประจําตวันักศกึษาวชิาทหารคนละ 680 บาท

       2.8 มขีนาดรา่งกาย, นําหนัก, และความสงู (ตามตารางท ี1)

       2.9 ผา่นการทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย (ตามตารางท ี2)
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ขนาดร่างกายการสมคัรเป็น นศท. ชนัปีที 1 (ชายหญิง)

(ตารางท ี1)

อายุ / ปี

ชาย หญงิ

ความขยายของอกเป็น ซม.
นําหนัก (กก.) ความสงู (ซม.) นําหนกั (กก.) ความสงู (ซม.)

หายใจเขา้ หายใจออก

อายุไม่เกนิ 15

16

17

18

19    ถงึ    22

75

76

77

78

79

72

73

74

75

76

42

44

46

48

49

154

156

158

160

161

41

42

43

44

45

148

149

150

151

152

เกณฑก์ารทดสอบสมรรถภาพร่างกาย นศท. ชนัปีที 1 (ชายและหญิง) 
(ตารางท ี2)

ลาํดบั การทดสอบ
นักศกึษาชาย นกัศกึษาหญงิ

จํานวน เวลา จํานวน เวลา

1.

2.

3.

ดนัพนื

ลุก-นงั

วงิ

22 ครงั

34 ครงั

800 เมตร

ภายใน 2 นาที

ภายใน 2 นาที

3 นาท ี15 วนิาที

15 ครงั

25 ครงั

800 เมตร

ภายใน 2 นาที

ภายใน 2 นาที

ภายใน 4 นาที

  3.  หลกัฐานการสมคัรเข้าเป็น นศท. ชนัปีที 1 

   3.1 ใบวุฒกิารศกึษาทนีักศกึษาจบมธัยมตน้ใหโ้รงเรยีนเดมิรบัรองคะแนนเฉลยี โดยหวัหน้าสถานศกึษาใหเ้รยีบรอ้ย    

                     หากใชใ้บประกาศนียบตัรมธัยมตน้เป็นหลกัฐานการสมคัรตอ้งใหก้ระทรวงศกึษาธกิารคดิคะแนนเฉลยีดว้ย    

                     (คะแนนเฉลยีจะตอ้งไดไ้มน้่อยกว่า 1.00 ขนึไป) จํานวน 1 ฉบบั

   3.2 ใบวุฒกิารศกึษาทใีชส้มคัรเขา้เรยีนกบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงจํานวน 1 ฉบบั

   3.3 รปูถ่ายแต่งเครอืงแบบนักเรยีนหรอืนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง หน้าตรง ไมส่วมหมวก หรอืแวน่ตาสดํีา 

    ขนาด 3x4 ซม. หรอืขนาด 1 นิว จาํนวน 1 รูป

   3.4 สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูส้มคัร จาํนวน 1 ฉบบั

   3.5 ใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรฐัหรอืเอกชน เพอืยนืยนัวา่ไม่เป็นโรคตามกฎกระทรวง ฉบบัท ี46 (พ.ศ. 2518) 

    ออกตามความในมาตรา 41 แหง่ พ.ร.บ. รบัราชการทหาร พ.ศ. 2497  จํานวน  1 ฉบบั (ขอแบบฟอรม์ใบรบัรองแพทย์

    ไดท้งีานนักศกึษาวชิาทหาร)

   3.6 สาํเนาหลกัฐานการเปลยีนชอืตวั หรอื ชอืสกุล อย่างละ 1 ฉบบั (ถา้ม)ี ผูท้จีะสมคัรเรยีนวชิาทหารใหนํ้าหลกัฐานทุกอยา่ง

    ไปใหพ้รอ้มในวนัสมคัรเขา้เป็นนักศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหง เพราะจะตอ้งสมคัรเรยีนวชิาทหารต่อในขนัตอนสุดทา้ย

    ของการสมคัรเขา้เป็นนักศกึษาใหมข่องมหาวทิยาลยั หากไม่พรอ้มใหส้อบถามเจ้าหน้าท ีรบัสมคัร
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  4. ผู้ทีจะสมคัรเข้ารบัการฝึกเรียนวิชาทหาร ชนัปีที 2-5 (สมคัรใหม่) และ นศท. ชนัปีที 1 (ตกซาํชนั) 

   หลกัฐานประกอบการสมคัร

   4.1 ใบรบัรองการฝึกฉบบัจรงิ (ตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน) จํานวน 1 ฉบบั ถา้ใชใ้บหนังสอืสาํคญัประจําตวัแสดงวทิยฐานะเป็น

    หลกัฐานในการสมคัร ใหถ่้ายสาํเนา 2 ฉบบั ใหนํ้าบตัรประจําตวันกัศกึษาวชิาทหารจากสถานศกึษาเดมิ 

    และบตัรประจาํตวัประชาชนมาด้วยในวนัสมคัร

   4.2 สาํเนาหลกัฐานการเปลยีนชอืตวัหรอืชอืสกุล อย่างละ 1 ฉบบั (ถา้ม)ี 

   4.3 ใบรบัรองตามขอ้ 4.1 จะตอ้งไม่วา่งเวน้การฝึกเรยีนวชิาทหารตามระเบยีบหน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน ยกตวัอย่าง 

    เช่น จะสมคัรเรยีน วชิาทหารในปีการศกึษา 2560 ใบรบัรองการฝึกทจีะใชส้มคัรเรยีนต่อต้องระบุปีการศกึษาที

    จบ 2559 - 2560 เท่านัน

   4.4 นกัศกึษาวชิาทหารปีท ี4, 5 ชายและหญงิไมต่้องชาํระเงนิค่าบาํรงุ

   4.5 ผูท้จีะเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหารชนัปีท ี4 อายุตอ้งไม่เกนิ 24 ปี ผูท้จีะเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหารชนัปีท ี5 อายุ ตอ้ง

    ไม่เกนิ 25 ปี

  5. ผู้ทีเข้ารบัการฝึกเรียนวิชาทหารกบัมหาวิทยาลยัอยู่แล้วและมีความประสงคที์จะสมคัรเข้ารบัการฝึกเรียนวิชาทหาร

   ต่อประเภทเลือนชนั - ซาํชนั (นักศึกษาเก่า) ให้ปฏิบติัดงันี

   5.1 ใหไ้ปลงชอืสมคัรเรยีนต่อไดท้งีานนักศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศกึษา รามฯ1 (หวัหมาก) 

   5.2 ใหนํ้าใบเสรจ็รบัเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีนภาคปจัจบุนั บตัรประจาํนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง บตัรประจําตวันกัศกึษา

    วชิาทหารและบตัรประจําตวัประชาชนมาแสดงดว้ยในวนัสมคัร

   5.3 สถานทรีายงานตวั ณ โรงเรยีนรกัษาดนิแดน ศนูยก์ารกําลงัสาํรอง

   5.4 การแต่งกายเครอืงแบบชุดฝึกตดิเครอืงหมายประกอบเครอืงแแบบใหถู้กตอ้งส่วนหลกัฐานใบรายงานตวัเขา้รบัการฝึก

    เรยีนงานนักศกึษาวชิาทหารหรอืสาขาวทิยบรกิารฯ ทนีกัศกึษาสงักดัอยูจ่ะแจกใหใ้นวนัทลีงชอืสมคัรเรยีน

  ข้อปฏิบติัสาํหรบันักศึกษาทีจะสมคัรเข้ารบัการฝึกเรียนวิชาทหารทุกชนัปีทงันักศึกษาวิชาทหารประเภทเลือนชนั - ซาํชนั 

และสมคัรใหม่

  1. นักศกึษาทสีมคัรเรยีนวชิาทหารกบัมหาวทิยาลยัรามคําแหงแลว้ จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนภาคปกตทิุกภาค ทงัภาค 1 และ 

   ภาค 2 และตอ้งเรยีนวชิาทหารตดิต่อกนัไปทุกปี หากวา่งเวน้จะตอ้งทาํรอรบัสทิธไิว ้ถา้ละเลยกจ็ะหมดสทิธเิรยีนวชิาทหาร

  2. นักศกึษาวชิาทหาร ชนัปีท ี1-3 ชาย ทเีกดิระหวา่ง พ.ศ. 2538 - 2540 จะตอ้งส่งหลกัฐานสําเนา สด.9 คนละ 3 ฉบบั ในวนั

   สมคัรเขา้เรยีนวชิาทหาร เพอืงานนักศกึษาวชิาทหารจะไดด้าํเนินการยกเวน้การเกณฑท์หารใหก้บันักศกึษาวชิาทหารที

   กาํลงัศกึษาวชิาทหารอยูใ่นปจัจุบนั (นศท.เก่าเฉพาะผูท้เีกดิ พ.ศ. 2540)

  การรอรบัสิทธิเข้าฝึกเรียนวิชาทหาร

  นกัศกึษาทไีมส่ามารถเขา้การฝึกเรยีนวชิาทหารไดใ้นปีแรกทเีขา้เป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัดว้ยเหตุใดๆ กต็ามใหนํ้า หลกัฐาน

ตามทจีะสมคัรเรยีนในชนัปีนนัๆ ไปยนืเรอืงขอรอรบัสทิธเิพอืเขา้รบัการฝึกเรยีนในปีถดัไป (จะตอ้งไม่ว่างเวน้การฝึกเรยีนวชิาทหาร) และ

ต้องดําเนินการช่วงการรบัสมคัรและรายงานตวัตามทหีน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดนกาํหนดในปีการศกึษานันๆ และสามารถยนืความ

ประสงค์ไดท้งีานนักศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนักศกึษา อาคารกจิกรรมนกัศกึษา ชนั 2 ม.ร. (หวัหมาก) สาํหรบันักศกึษาส่วนภูมภิาค ให้

ไปยนืเรอืงขอรอรบัสทิธเิพอืเรยีนในปีถดัไปทสีาขาวทิยบรกิารทนีกัศกึษาสงักดัอยู ่(วนัเวลาในการรบัสมคัรทางสาขาวทิยบรกิารจะแจง้ให้

ทราบต่อไป)

  ถา้นกัศกึษาไมป่ฏบิตัติามนีจะหมดสทิธเิรยีนวชิาทหารอกีต่อไป ไม่วา่ทมีหาวทิยาลยัรามคําแหง หรอื สถาบนัอนื ตดิต่อสอบถาม

รายละเอยีดเพมิเตมิไดท้หีมายเลขโทรศพัท์ 0-2310-8075

  สถานทีฝึกเรียนวิชาทหารในส่วนภมิูภาค

สาขาวทิยบรกิารฯ   จงัหวดัปราจนีบุร ี    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร  

               มณฑลทหารบกที 12 (มทบ.12)

  ”         จงัหวดัอุทยัธานี     เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 

               มณฑลทหารบกที 31 (มทบ.31) 

  ”         จงัหวดันครศรธีรรมราช   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร   

               มณฑลทหารบก ที 41 (มทบ.41)

  ”     จงัหวดัอํานาจเจรญิ    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร  ณ ศนูยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

                        มณฑลทหารบก ที 22 (มทบ.22) 
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สาขาวทิยบรกิารฯ   จงัหวดัแพร่     เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร   

              จงัหวดัทหารบกอตุรดิตถ ์(จทบ.อ.ต.)   

  ”     จงัหวดันครพนม    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร   

              จงัหวดัทหารบกนครพนม (จทบ.น.พ.) 

  ”     จงัหวดัสุโขทยั    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร

              มณฑลทหารบกที 39 (มทบ. 39)

  ”     จงัหวดัขอนแก่น    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร    

              มณฑลทหารบกที 23 (มทบ. 23)

  ”     จงัหวดัศรสีะเกษ    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร

              มณฑลทหารบกที 22 (มทบ. 22)

  ”     จงัหวดัตรงั     เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร

              จงัหวดัทหารบกทุ่งสง (จทบ.ท.ส.)

  ”     จงัหวดัลพบุร ี    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 13 (มทบ. 13) 

  ”     จงัหวดันครราชสมีา   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 21 (มทบ.21)

  ”     จงัหวดัหนองบวัลําภู   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 24 (มทบ.24)

  ”     จงัหวดัชยัภูม ิ    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 21 (มทบ.21)

  ”     จงัหวดัเพชรบูรณ์   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 

              จงัหวดัทหารบกเพชรบูรณ์ (จทบ.พ.ช.)

  ”     จงัหวดับุรรีมัย ์    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 

              จงัหวดัทหารบกบุรีรมัย ์(จทบ.บ.ร.)

  ”     จงัหวดัเชยีงราย    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 

              จงัหวดัทหารบกเชียงราย (จทบ.ช.ร.)

  ”     จงัหวดักาญจนบุร ี   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 

              จงัหวดัทหารบกกาญจนบุรี (จทบ.ก.จ.)

  ”     จงัหวดัเชยีงใหม ่   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 33 (มทบ.33)

  ”     จงัหวดัสุรนิทร ์    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 

              จงัหวดัทหารบกสุรินทร ์(จทบ.ส.ร.)

  ”     จงัหวดัอุดรธานี    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 24 (มทบ.24)

  ”     จงัหวดัพงังา     เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ หน่วยฝึกนกัศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 45 (มทบ.45)

  ”     จงัหวดัสงขลา    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 42 (มทบ.42)

  กรณีนักศึกษาทีมีความประสงคจ์ะสมคัรเข้ารบัการฝึกเรียนวิชาทหาร ณ สาขาวิทยบริการฯ ใน ปีการศึกษา 2560         

จะฝึกเรียนวิชาทหารได้เฉพาะชนัปีที 4 -5 ชาย,หญิงเท่านัน ส่วนชนัปีที 1-3 ชาย,หญิง จะต้องเข้ารบัการฝึกเรียนทีโรงเรียน   

รกัษาดินเเดน ศนูยก์ารกาํลงัสาํรอง กรงุเทพมหานคร  โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที สาขาวิทยบริการฯ หรือ   

งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา โทร.0-2310-8075 หรือ www.rotes.ru.ac.th 
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การผอ่นผนัการรบัราชการทหาร
  นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงทอียู่ในระหว่างเกณฑต์รวจเลอืกเขา้รบัราชการทหารกองประจําการในยามปกต ิใหข้อทําการ 

ผ่อนผนัการรบัราชการทหารไดส้าํหรบัปีการศกึษานี และเพอืใหก้ารขอผอ่นผนัฯ ดําเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึใหน้ักศกึษาทจีะขอใช้

สทิธ ิทาํการผอ่นผนัตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวง การผ่อนผนัเขา้รบัราชการเป็นทหารกองประจาํการแก่บุคคลซงึอยู่ระหว่างการศกึษาหรอื

เรยีนรู ้พ.ศ. 2549 ขอ้ 2(1) (ก) “กําหนดใหบุ้คคลซงึจะไดร้บัการผ่อนผนัเขา้รบัราชการเป็นทหารกองประจาํการ  สาํหรบันักศกึษาของ

สถานศกึษาของรฐัทเีป็นระบบเปิดแบบตลาดวชิาหรอืไมต่้องเขา้ชนัเรยีน จะตอ้งมกีารสอบไล่ไดภ้าคละไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติทุกภาคการ

ศกึษาตดิต่อกนั เวน้แต่ภาคการศกึษาใดขาดสอบเพราะเหตุสุดวสิยั ซงึสถานศกึษาใหก้ารรบัรอง”  มหาวทิยาลยัรามคําแหงจงึประกาศให้

นักศกึษาทราบคุณสมบตัแิละหลกัฐานประกอบการขอผอ่นผนั ฯ ดงันี

 1. คณุสมบติัของนักศึกษาทีจะขอทาํการผ่อนผนัฯ 

     1.1 เป็นนักศกึษาของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงอยู่ในปีการศกึษา 2560 เป็นผูท้เีกดิอายุระหว่าง พ.ศ. 2536 - 2540 และยงัไม่เคย

ทาํการผ่อนผนัการ รบัราชการทหารกองประจําการไวก้บัมหาวทิยาลยั

      1.2 นักศกึษาทขีอทําการผ่อนผนัฯ ต้องมผีลการสอบไล่ในภาค 1 ปีการศกึษา 2560 ไดไ้มน้่อยกว่า 9 หน่วยกติ

      1.3 นักศกึษาทเีกดิระหว่าง พ.ศ. 2536 - 2540 และเคยขอทําการผ่อนผนัการรบัราชการทหารกองประจําการไวก้บัสถาน   

ศกึษาเดมิก่อนเขา้ศกึษาทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง ตอ้งขอทําการผ่อนผนัฯ ใหม่ เมอืเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคาํแหงในปีแรก

      1.4 นักศกึษาทขีอทําการผ่อนผนัฯ ต้องไมเ่ป็นนักศกึษาทกีําลงัศกึษาวชิาทหารอยู่ในปีการศกึษา 2560

      1.5 นักศกึษาทเีคยเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหารและเคยขอใชส้ทิธยิกเวน้การรบัราชการทหารในฐานะนกัศกึษาวชิาทหารแล้วแต่ไม่

ไดศ้กึษาวชิาทหารต่อในปีการศกึษาปจัจุบนั (ปีการศกึษา 2560) ถ้าจะขอทาํการผอ่นผนั ฯ ตอ้งทําการเพกิถอนสทิธกิารยกเวน้ใน ฐานะ

นักศกึษาวชิาทหารก่อนจงึจะขอทาํการผอ่นผนัฯ ได้

      1.6  นักศกึษาทขีอรอรบัสทิธเิพอืเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหารในปีการศกึษา 2560 ยงัไม่มสีถานภาพเป็นนักศกึษาวชิาทหารและถ้า

เป็นผูท้เีกดิ พ.ศ. 2536 - 2540 จนตอ้งขอทําการผ่อนผนัฯ มฉิะนนัจะต้องไปเขา้รบัการตรวจเลอืกรบัราชการทหาร

      1.7 นักศกึษาทเีคยยนืหลกัฐานขอผอ่นผนัฯ ไวก้บัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงแลว้ไมต่้องขอทําการผ่อนผนัอกี แต่ตอ้งลงทะเบยีน

เรยีนโดยสมําเสมอทงัภาค 1 และภาค 2 และนําผลการสอบไล่ทสีอบได้ไมน้่อยกวา่ภาคละ 9 หน่วยกติ (ไมน่บัภาคการสอบ ซ่อม และภาค

ฤดูรอ้น) ไปแจง้ทงีานนักศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศกึษา ตกึกจิกรรมนักศกึษา ชนั 2 (ราม 1) เพอืขอรกัษาสทิธกิารผ่อนผนัฯ ตามกฎ

กระทรวง พ.ศ. 2549 และจะตอ้งส่งผลการสอบเพอืรกัษาสทิธกิารผ่อนผนัฯ ในเดอืน เมษายน 2560 ภายหลงัจาก มหาวทิยาลยัรามคําแหง 

ดําเนินการผอ่นผนัใหก้บั นกัศกึษาทขีอใชส้ทิธใินปีการศกึษา 2559 แลว้

  1.8 กรณทีนีักศกึษามผีลการสอบไมถ่งึ 9 หน่วยกติ เนืองจากขาดสอบเพราะเหตุสุดวสิยั ใหนํ้าหลกัฐานมาแสดงเพอืใหท้าง    

มหาวทิยาลยั ฯ รบัรอง

 2. หลกัฐานประกอบการขอทาํการผ่อนผนั ฯ

  2.1 ใบแทนใบแจง้ผลการสอบภาค 1/60 (ใบเกรด) ทไีดป้ระทบัตราและลงนามรบัรองจากคณะแลว้ ซงึตอ้งมผีลการสอบไดไ้ม่น้อย 

   กว่าภาคละ 9 หน่วยกติ ขอไดท้คีณะทนีักศกึษาสงักดั จาํนวน 2 ฉบบั

     2.2 สาํเนา สด.9 จาํนวน 2 ฉบบั 

     2.3 สาํเนา สด.10 ในกรณีทยีา้ยภูมลํิาเนาทหาร (ถา้ม)ี จาํนวน 2 ฉบบั

    2.4 สาํเนาการเปลยีนชอืตวั - ชอืสกุล (ถา้ม)ี อย่างละ 2 ฉบบั

     2.5 การเปลยีนชอืตวั - ชอืสกุล ต้องนําหลกัฐาน สด.9 ไปเปลยีนชอืตวัชอืสกุลใหถู้กตอ้งเรยีบรอ้ยจงึจะทําการผ่อนผนัฯ ได ้

     2.6 สาํเนาบตัรประจาํตวันักศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหง และใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีนภาคปจัจุบนั ซงึแสดงวา่   

   นักศกึษายงัลงทะเบยีนเรยีนอยู่ 2 ฉบบั

     2.7 สาํเนาหมายเรยีกเขา้รบัราชการทหาร จาํนวน 2 ฉบบั 

     2.8 สาํเนาทะเบยีนบา้น จาํนวน 2 ฉบบั

     2.9 หนังสอืรบัรองการเป็นนักศกึษาของสถานศกึษา จํานวน 2 ฉบบั (เฉพาะผูท้มีภีูมลํิาเนาทหารอยู่ในกรุงเทพฯ)

     2.10 สําเนาบตัรประชาชน 2 ฉบบั

  นกัศกึษายนืหลกัฐานขอผ่อนผนัรบัราชการทหารไดท้ ีงานนักศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศกึษา อาคารกจิกรรมนักศกึษา

ชนั 2 (ราม 1) เรมิรบัหลกัฐานตงัแต่เดอืน ธนัวาคม 2560 หมดเขตการรบัผอ่นผนัฯ ในวนัท ี10 กุมภาพนัธ์ 2561    

  นกัศกึษาทขีอทาํการผ่อนผนัการรบัราชการทหารกองประจําการเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญับตัริาชการทหาร   

พ.ศ.2549 ทุกประการ คอื ตอ้งรบัหมายเรยีกเขา้รบัราชการทหารและไปแสดงตวัในวนัตรวจเลอืกเขา้รบัราชการทหาร ณ ภูมลิําเนาทหาร 

ตาม วนั เวลา และสถานททีไีดร้ะบุไวใ้นหมายเรยีกฯ มฉิะนันจะมคีวามผดิตามกฎหมาย 

  ในระหวา่งทขีอทาํการผอ่นผนัฯ นักศกึษาจะตอ้งส่งผลการสอบภาคละ 9 หน่วยกติ ของภาค 1 และภาค 2 ของทุกปีการศกึษา 
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 เพอืมารกัษาสทิธ ิมฉิะนนัจะถูกถอนสทิธกิารผ่อนผนัฯ นักศกึษาทตีอ้งการจะขอผอ่นผนัการเขา้รบัราชการ ตดิต่อสอบถาม รายละเอยีด

ไดท้สีาขาวทิยบรกิาร ฯ หรอืงานนกัศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนักศกึษา  โทร. 0-2310-8075

การบริการสาํหรบันักศึกษาทีจะขอรบัทุนการศึกษาและขอกู้ยืมเงินเพือการศึกษา (กยศ.)
  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง โดยงานแนะแนวจดัหางานและทุนการศกึษา ไดด้ําเนินการจดัสรรทุนการศกึษา ใหแ้ก่นกัศกึษาทเีรยีนดมี ี

ความประพฤตดิแีต่ขาดแคลนทุนทรพัย ์เพอืสนบัสนุนใหน้ักศกึษาไดม้โีอกาสทางการศกึษามากขนึโดยแต่ละปีมทีุนการศกึษาประมาณ 

1,000 กว่าทุน โดยแบ่งเป็นทุนภายในและทุนภายนอก ดงันี

 1. ทนุการศึกษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง

  1.1 ประเภทเรยีนด ีนักศกึษาทมีหีน่วยกติสะสมของระดบัชนั G/A  ในทุกภาคการศกึษาปกตริวมแลว้ไม่น้อยกว่า 

            18 หน่วยกติ (ไม่รวมภาคฤดรูอ้น) ทนุละ 6,000 บาท

      1.2 ประเภทขดัสน  นกัศกึษาทมีหีน่วยกติเฉลยีไม่น้อยกว่าปีละ 18 หน่วยกติ(รวมภาคฤดูรอ้น) ทุนละ 5,000 บาท 

      1.3 ประเภทกจิกรรม  นักศกึษาททีํากจิกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสรา้งชอืเสยีงใหม้หาวทิยาลยั และมหีน่วยกติ

   ไมน้่อยกว่าปีละ  18  หน่วยกติ (รวมภาคฤดูรอ้น) ทุนละ  3,000 บาท

  1.4 ทนุผูป้ระสบภยัพบิตั ิ (อุทกภยั,  อคัคภียั,  วาตภยั)   เป็นนโยบายของมหาวทิยาลยัทจีะบรรเทาความเดอืดรอ้นของ

   นักศกึษาทปีระสบภยั โดยยกเวน้ค่าหน่วยกติ ค่าธรรมเนียมการศกึษา  ค่าบาํรุงการศกึษา จํานวน 2 ภาคเรยีนปกต ิ  

  ผูป้ระสงค์จะขอรบัทุนการศกึษา  ใหย้นืแสดงความจาํนงขอรบัทุนไดท้สีาขาวทิยบรกิารฯ  ทนีักศกึษาสมคัร

 2.  กองทุนเงินให้กู้ยืมเพือการศึกษา. (กยศ.)  นักศกึษาสมคัรใหม่ประจําภาคเรยีนท ี1 ทปีระสงคจ์ะขอกูย้มืเงนิกองทุน ฯ  

  กยศ. (ผูกู้ร้ายเก่าต่อเนืองยา้ยสถานศกึษา/ผูกู้้รายใหม่) โดยบนัทกึแบบคําขอกูใ้นระบบ e - studentloan ท ีเวบ็ไซต์ กยศ. 

  www.studentloan.or.th และตดิต่อเจา้หน้าทผีูด้แูลเรอืงการขอกูย้มืเงนิกองทนุฯ  กยศ. ณ สาขาวทิยบรกิาร ฯ ท ี

  นกัศกึษาสมคัร ตามรายละเอยีดดงันี

  1. คณุสมบติั

   1.1 เป็นนกัศกึษาสมคัรใหม่สว่นภูมภิาค ภาคเรยีนท ี1 ประจําปีการศกึษา และไมเ่ป็นนักศกึษา Pre - Degree

       1.2 เป็นผูข้าดแคลนทุนทรพัย์ คอื ครอบครวั (บดิา มารดา/ผูป้กครอง คู่สมรส) และนักศกึษาผูข้อกูย้มืเงนิม ี

    รายไดร้วมกนัไมเ่กนิปีละ 200,000 บาท

       1.3 ไม่เป็นผูเ้คยสาํเรจ็การศกึษาระดบัชนัปรญิญาตรใีนสาขาใด ๆ มาก่อน

       1.4 ไม่ทํางานประจําในระหวา่งการศกึษา

       1.5 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย

       1.6 ไม่เป็นหรอืเคยเป็นผูไ้ดร้บัโทษจาํคุก  โดยคาํพพิากษาถงึทสีุดใหจ้าํคุกเวน้แต่เป็นโทษสําหรบัความผดิทไีด้

    กระทําโดยประมาท หรอืความผดิลหโุทษ

       1.7  เป็นผูศ้กึษาเตม็เวลาตามหลกัสตูรมหาวทิยาลยัรามคาํแหง

       1.8  หากไดร้บัทุนคา่เล่าเรยีนจากหน่วยงานอนื หรอืสถาบนัต่างๆ ยงัมสีทิธขิอกูย้มืเงนิสาํหรบัคา่ใชจ้่ายอนื ๆ ได้

       1.9  หากดําเนินการกูย้มืทสีถาบนัอนืแลว้จะไมม่สีทิธกิูย้มืฯ ทมีหาวทิยาลยัรามคําแหง

       1.10 มสีญัชาตไิทย

  2. วิธีการขอกู้ยืมเงิน

       2.1 ตดิต่อขอรบัแบบแสดงความจํานงขอกูย้มื ฯ ช่วงรบัสมคัรนักศกึษาใหม ่ ณ สาขาวทิยบรกิาร ฯ  ทนีักศกึษาสมคัร

       2.2 ผูกู้จ้ะตอ้งยนืแบบคําขอกู้เงนิตามวนั เวลา ทมีหาวทิยาลยักําหนด

      3. หลกัฐานประกอบคาํขอ

       3.1 สาํเนาสญัญาฉบบัเดมิ (กรณีเคยกูย้มืฯ)

       3.2 สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน

       3.3  ใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีนภาคเรยีนท ี1

   การบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และบริการจดัหางาน 

   บรกิารขอ้มลูดา้นการศกึษาและใหค้ําปรกึษาแก่นักศกึาาในดา้นต่างๆ เชน่ ดา้นการศกึษา /ส่วนตวัและสงัคม บรกิารแนะแนว

อาชพี เป็นตน้ นักศกึษาทสีนใจสามารถขอรบับรกิารใหค้ําปรกึษา ผ่านสอืออนไลน์ไดท้ ีwww.facebook.com/guidanceru

   บรกิารขอ้มลูขา่วสารตําแหน่งงานว่าง ทงัส่วนภาครฐัและภาคเอกชน พรอ้มฝากประวตักิารสมคัรงาน ผ่านสอืออนไลน์ได้ท ี

www.rujob.ru.ac.th

  *** แหล่งขอ้มลูเพมิเตมิ  เวบ็ไซตง์านแนะแนวจดัหางานและทุนการศึกษา  www.ru.ac.th/scholarship และ    

Facebook “กองทุนการศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหง” โทร. 0-2310-8080 หรือทางเวบ็ไซต ์กยศ.  www.studentloan.or.th
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียนระดบัปริญญาตรี

พ.ศ. 2546

_____________________
  โดยทเีป็นการสมควรแก้ไขเพมิเตมิขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคําแหง ว่าดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีนรู้

ในการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2542 ใหค้รอบคลุมถงึประเดน็ต่างๆ ทเีกยีวกบัคุณสมบตัขิองผูม้สีทิธขิอเทยีบโอน 

ผลการเรยีน และหลกัเกณฑก์ารเทยีบวชิาเรยีนและโอนหน่วยกติระหว่างการศกึษาในระบบ และหลกัเกณฑก์าร

เทยีบโอนความรู ้และการใหห้น่วยกติจากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษาตามอธัยาศยัเขา้สูก่ารศกึษา ใน

ระบบตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542

  อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 18 (2) (3) และ (12) มาตรา 48 และมาตรา 49 แห่งพระราชบญัญตั ิ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง จงึตราขอับงัคบัไวด้งัต่อไปนี

  ขอ้ 1  ขอ้บงัคบันีเรยีกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบั 

ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2546”

  ขอ้ 2  ใหใ้ชข้อ้บงัคบันีตงัแต่ภาคเรยีนท ี1 ปีการศกึษา 2546 เป็นตน้ไป

  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีนรู ้ในการศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2542” และใหใ้ชข้อ้บงัคบันีแทน

  ขอ้ 4  ในขอ้บงัคบันี

    “มหาวทิยาลยั” หมายความว่า มหาวทิยาลยัรามคาํแหงและใหห้มายรวมถงึสาขาวทิยบรกิาร

เฉลมิพระเกยีรตทิุกแห่ง

    “อธกิารบด”ี หมายความว่า อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคําแหง

    “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรทีมีหาวทิยาลยั 

แต่งตงัใหป้ฏบิตัหิน้าทตีามขอ้บงัคบั

    “การเทยีบโอนผลการเรยีน” หมายความวา่ การเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษาในระบบ การศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั

    การศกึษาในระบบ” หมายความวา่ การศกึษาทกีําหนดจุดมุ่งหมายวธิกีารศกึษา หลกัสตูร ระยะเวลาของ

การศกึษา การวดัและประเมนิผล ซงึเป็นเงอืนไขของการสําเรจ็การศกึษาทแีน่นอน

    “การศกึษานอกระบบ” หมายความวา่ การศกึษาทมีคีวามยดืหยุ่นในการกําหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 

วธิกีารจดัการศกึษา ระยะเวลาของการศกึษา การวดัและประเมนิผล ซงึเป็นเงอืนไขสาํคญัของการสาํเรจ็ การศกึษา 

โดยเนือหาและหลกัสตูรจะตอ้งมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปญัหา และความตอ้งการของบุคคล แต่ละกลุ่ม

    “การศกึษาตามอธัยาศยั” หมายความว่า การศกึษาทใีหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองตามความสนใจ 

ศกัยภาพ ความพรอ้มและโอกาส โดยศกึษาจากบุคคล ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดลอ้ม สอืหรอืแหล่งความรูอ้นืๆ
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  ขอ้ 5  ใหม้คีณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาตร ีแต่งตงัโดยอธกิารบด ีทาํหน้าทเีกยีวกบั 

การเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรตีามทกีําหนด ในขอ้บงัคบันี ประกอบดว้ยอธกิารบด ีเป็นประธานกรรมการ 

รองอธกิารบดฝีา่ยนวตักรรมการศกึษาและรองอธกิารบดฝีา่ยวชิาการและวจิยั เป็นรองประธานกรรมการ คณบด ี

หรอืผูแ้ทน เป็นกรรมการ และบุคคลทปีฏบิตัหิน้าทงีานเทยีบโอนทุกคณะเป็นกรรมการ ใหผู้อ้ํานวยการกองบรกิาร 

การศกึษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจใหม้ผีูช้่วยเลขานุการ ไม่เกนิ 2 คน ทงันี ใหค้ณะกรรมการประจําคณะ 

ทนีกัศกึษาขอเทยีบโอนพจิารณาคาํรอ้งขอรบัการเทยีบโอน และนําเสนอคณะกรรมการทมีหาวทิยาลยัแต่งตงัพจิารณา 

ใหค้วามเหน็ชอบ

  ขอ้ 6  คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธขิอเทยีบโอนผลการเรยีน

    6.1 เป็นนักศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหง ทศีกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา วชิาใด

วชิาหนึงทเีปิดสอนในหลกัสูตรภาคปกติ

    6.2 เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทศีกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา วชิใด

วชิาหนึงทเีปิดสอน ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตทิุกแห่ง

    6.3 เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทศีกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา วชิใด

วชิาหนึงทเีปิดสอนในหลกัสูตรภาคพเิศษ

    6.4 เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทศีกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา วชิใด

วชิาหนึงทเีปิดสอนตามโครงการพเิศษในต่างประเทศทุกแห่ง

  ขอ้ 7  หลกัเกณฑก์ารเทยีบวชิาเรยีน และโอนหน่วยกติระหว่างการศกึษาในระบบระดบัปรญิญาตรี

    7.1 เป็นรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาในหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาหรอืเทยีบเทา่ทหีน่วยงานของรฐั 

ทมีอีํานาจตามกฎหมายรบัรอง

    7.2 เป็นรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาทมีเีนือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่าสามในสขีองรายวชิา ทขีอเทยีบ

    7.3 เป็นรายวชิา หรอิกลุ่มรายวชิาทสีอบไล่ไดไ้ม่ตํากว่าระดบัคะแนนตวัอกัษร C หรอืแตม้ระดบั คะแนน 

2.00 หรอืเทยีบเทา่

    7.4 นักศกึษาจะเทยีบรายวชิาเรยีนและโอนหน่วยกติไดไ้ม่เกนิ สามในสขีองจํานวนหน่วยกติรวม 

ของหลกัสตูรทรีบัโอน

    7.5 รายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาทเีทยีบโอนจากต่างสถาบนัอุดมศกึษา จะไม่นํามาคาํนวณแตม้

ระดบัคะแนนเฉลยีสะสม

    7.6 นักศกึษาทใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ จะตอ้งใชเ้วลาศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง อย่างน้อย

หนึงปีการศกึษา

    7.7 วธิกีารเทยีบวชิาเรยีนและเทยีบโอนหน่วยกติ ใหด้าํเนินการตามทคีณะกรรมการกําหนด และใหเ้ป็น

ประกาศมหาวทิยาลยั

  ขอ้ 8  หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนความรู ้และการใหห้น่วยกติจากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษา 

ตามอธัยาศยัเขา้สู่การศกึษาในระบบ

    8.1 การเทยีบความรู ้จะเทยีบเป็นรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีทเีปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

    8.2 วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษาตามอธัยาศยั เพอืการ

เทยีบโอนความรูใ้นแต่ละรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาและเกณฑก์ารตดัสนิการประเมนิในแต่ละวธิใีหด้ําเนินการ ตามที

คณะกรรมการกําหนด และใหเ้ป็นประกาศมหาวทิยาลยั
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  8.3  ผลการประเมนิ จะตอ้งเทยีบไดไ้มต่ํากวา่ระดบัคะแนนตวัอกัษร P สําหรบัรายวชิา หรอืกลุ่ม รายวชิา จงึ

จะใหจ้ํานวนหน่วยกติของรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิานนั แต่จะไม่ใหร้ะดบัคะแนนตวัอกัษร และไมม่กีารนํามาตดิคะแนน

ผลการเรยีน หรอืคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลยีสะสม

  8.4  การเทยีบรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาจากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษาตามอธัยาศยั ให้

หน่วยกติไดร้วมกนัไมเ่กนิสามในสขีองจํานวนหน่วยกติรวมของหลกัสตูรระดบัปรญิญาตทีขีอเทยีบ

  8.5  นักศกึษาทใีชส้ทิธเิทยีบโอนความรูจ้ากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษาตามอธัยาศยั ต้องใช้

เวลาศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง อย่างน้อยหนึงปีการศกึษา

 ขอ้ 9 การขอรบัการเทยีบโอน

  9.1  ผูม้สีทิธเิทยีบโอน ตอ้งเป็นนักศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง และมคีุณสมบตัติามขอ้ 6

  9.2  ใหย้นืคาํรอ้งขอรบัการเทยีบโอนพรอ้มหลกัฐานการศกึษา ณ สถานท ีวนั เวลา ทมีหาวทิยาลยั กาํหนด

  9.3  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาการขอรบัการเทยีบโอน และแจง้ใหน้กัศกึษาทราบ และหน่วยงาน ทเีกยีวขอ้ง

เพอืดาํเนินการต่อไป

 ขอ้ 10 กําหนดคา่ธรรมเนียมการศกึษา

  10.1  กรณีตามขอ้ 6.1 และ 6.2 นักศกึษาชาํระค่าธรรมเนียมการเทยีบโอน 500 บาท (หา้รอ้ย บาทถว้น) และ

ค่าเทยีบโอนหน่วยกติๆ ละ 100 บาท (หนึงรอ้ยบาทถว้น)

  10.2  กรณีตามขอ้ 6.3 นกัศกึษาชําระค่าธรรมเนียมการเทยีบโอน 2,500 บาท (สองพนัหา้รอ้ย บาทถว้น) และ

ค่าเทยีบโอนหน่วยกติๆ ละ 1,500 บาท (หนึงพนัหา้รอ้ยบาทถว้น)

  10.3  กรณีตามขอ้ 6.4 ใหค้ณะกรรมการกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมการเทยีบโอนและค่าเทยีบโอน โดยความ

เหน็ชอบของคณะกรรมการทปีรกึษาของสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง และใหเ้ป็นประกาศมหาวทิยาลยั

 ขอ้ 11 มหาวทิยาลยัอาจกําหนดอตัราค่าธรรมเนียมอนืๆ และอตัราคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัหิน้าทตีามทกีําหนดในขอ้

บงัคบั ใหอ้ธกิารบด ีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการทปีรกึษาของสภามหาวทิยาลยัรามคําแหง มอีํานาจ พจิารณา

ไดต้ามทเีหน็สมควร

 ขอ้ 12 ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการตามขอ้บงัคบันี

      ประกาศ ณ วนัท ี22 กรกฎาคม พ.ศ.2546

 

                   (ศาสตราจารยป์ระภาศน์ อวยชยั) 

    นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2522

 โดยทเีหน็เป็นการสมควรแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยวนิัยนกัศกึษา
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามคําแหง พ.ศ. 2514 สภามหาวทิยาลยัจงึตรา  ขอ้บงัคบัไว ้
 ดงัต่อไปนี
 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันีเรยีกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยวนิยันักศกึษา พ.ศ. 2522”
 ขอ้ 2. ใหใ้ชข้อ้บงัคบันีตงัแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป
 ขอ้ 3. ใหย้กเลกิ
  (1) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคําแหง ว่าดว้ยวนิัยนกัศกึษา พ.ศ. 2514
  (2) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคําแหง ว่าดว้ยวนิัยนกัศกึษา (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2515
  (3) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคําแหง ว่าดว้ยวนิัยนกัศกึษา (ฉบบัท ี3) พ.ศ. 2516
   ใหใ้ชข้อ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคําแหง วา่ดว้ยวนิยันักศกึษา พ.ศ. 2522 นีแทน
 ขอ้ 4. นักศกึษาทุกคน เมอืเขา้มาในบรเิวณมหาวทิยาลยัตอ้งแต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ย ตามระเบยีบทมีหาวทิยาลยักาํหนด
 ขอ้ 5. นักศกึษาทุกคนตอ้งรกัษาความสามคัครีะหว่างกนั และตอ้งรกัษาไวซ้งึความสงบเรยีบรอ้ยและเกยีรตขิองมหาวทิยาลยั
 ขอ้ 6. นักศกึษาทุกคนตอ้งประพฤตตินเป็นสภุาพชน ไมป่ระพฤตใินสงิทอีาจนํามาซงึความเสยีหายแก่มหาวทิยาลยัทงัภายใน และ 
ภายนอกมหาวทิยาลยั
 ขอ้ 7. นักศกึษาตอ้งปฏบิตัติามคําสงัหรอืคาํตกัเตอืนโดยชอบของผูม้อีํานาจหน้าที
 ขอ้ 8. ในขณะทมีกีารสอน หา้มสบูบุหร ีหา้มสง่เสยีงรบกวน หรอืแสดงกริยิาวาจาไม่สมควร ผูใ้ดฝา่ฝืนผูส้อนมอีํานาจสงัให ้ผูนั้นออก 
จากหอ้งเรยีนได้
 ขอ้ 9. นักศกึษาทุกคนตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศและคําสงัของมหาวทิยาลยัทุกประการอย่างเคร่งครดั และ แสดง
มารยาทอนัดตี่ออาจารยผ์ูส้อนและเจา้หน้าทขีองมหาวทิยาลยั หากนกัศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืนไดช้อืว่ากระทําผดิวนิยั ศาสตราจารย ์รอง
ศาสตราจารย ์ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์อาจารย ์อาจารยพ์เิศษ เลขานุการคณะ หรอืเจา้หน้าททีไีดร้บัมอบหมายมอีํานาจเรยีกตวัมาตกัเตอืน 
หรอืจะแจง้ใหค้ณบดตีกัเตอืนหรอืตําหนิโทษเป็นลายลกัษณ์อกัษรกไ็ด้
   ถ้าการกระทาํผดิวนิัยนนัเป็นความผดิวนิยัอย่างรา้ยแรง ใหค้ณบดนํีาเสนออธกิารบด ีโดยความเหน็ชอบของคณะ กรรมการที
ปรกึษาของสภามหาวทิยาลยั ซงึมอีํานาจกระทําการอย่างหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี
  1. ใหง้ดตรวจกระดาษคําตอบบางกระบวนวชิาหรอืทุกกระบวนวชิา และในการลงทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็นสอบตกในภาค การ
ศกึษาทถีูกลงโทษนัน และอาจหา้มลงทะเบยีนต่อไปอกี 2 ภาคการศกึษา ซงึอาจจะเป็นภาคการศกึษาปกตหิรอืภาคฤดูรอ้นกไ็ด้
   ถ้าเป็นการกระทาํผดิซํากบักรณีความผดิทไีดถู้กลงโทษมาแล้ว ใหล้งโทษในขนัทหีนักกว่าเดมิตามทเีหน็สมควร
  2. สงัลบชอืออกจากทะเบยีนนักศกึษาแลว้รายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ
 ขอ้ 10. นักศกึษาทถูีกลงโทษทางวนิยัอาจยนืคาํอุทธรณ์การลงโทษนนัต่ออธกิารบดกีไ็ด ้เมอือธกิารบดไีดร้บัคาํรอ้งอุทธรณ์แลว้ ให้
เสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณา สภามหาวทิยาลยัอาจสงัใหเ้ปลยีนแปลงแก้ไขยนืตามคาํสงัเดมิ หรอืยกเลกิคาํสงันนัเสยีกไ็ด้
 ขอ้ 11. นักศกึษาผูใ้ดถกูลบชอืออกจากทะเบยีนนักศกึษาประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาอกีใหย้นืคาํรอ้งเป็นหนังสอืต่อ คณบดแีหง่
คณะซงึผูร้อ้งถูกลงโทษ โดยมหีนังสอืรบัรองของบดิามารดา หรอืผูป้กครองและผูอ้นืซงึมหาวทิยาลยัเชอืถอืไดอ้กี 1 คน รวมเป็น 2 คน วา่
ตงัแต่ถูกลบชอืจนถงึขณะยนืคํารอ้ง ผูถู้กลบชอืไดป้ระพฤตตินเรยีบรอ้ยตลอดมา และรบัรองว่าจะสอดสอ่งดแูลใหผู้ถู้กลบชอื ประพฤตติน
อยู่ในระเบยีบและวนิยัของมหาวทิยาลยัอยา่งเคร่องครดัต่อไป เมอือธกิารบดเีหน็สมควรกใ็หเ้สนอสภามหาวทิยาลยัเพอืพจิารณา
   กรณยีนืคาํรอ้งขอเขา้เป็นนักศกึษาตามขอ้นี จะกระทาํไดต้่อเมอืพน้กําหนดเวลาไม่น้อยกวา่สองปีนับแต่วนัทมีหาวทิยาลยั สงั
ใหล้บชอืออกจากทะเบยีนนักศกึษา ถา้คราวแรกสภามหาวทิยาลยัไมใ่หร้บัเขา้เป็นนักศกึษา นกัศกึษาผูถู้กลบชืออาจยืนคาํร้องขอเข้า
เป็น นกัศกึษาอกีครงัหนึง เมอืพน้กาํหนดเวลาไม่น้อยกวา่หนึงปีนับแต่วนัลงมตขิองสภามหาวทิยาลยัในการยนืคราวแรก ถา้สภา
มหาวทิยาลยั มมีตไิมใ่หร้บัอกีเป็นครงัทสีอง ใหถ้อืว่ามหาวทิยาลยัไม่พงึปรารถนาทจีะรบัผูร้อ้งเขา้เป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยันีอกีต่อ
ไป
 ขอ้ 12. ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการตามขอ้บงัคบันี           
      ประกาศ ณ วนัท ี15 มถุินายน 2522               

                     (ศาสตราจารยป์ระภาศน์ อวยชยั) 

         นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง
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ประกาศมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

เรือง การอนุญาตให้พระภิกษุสามเณรเข้าศึกษาในระดบัปริญญาตรี

_____________________

   ดว้ยมหาวทิยาลยัรามคําแหง มนีโยบายขยายโอกาสทางการศกึษาแก่ชุมชนต่างๆ อยา่งกวา้งขวางและทวัถงึ 

ยงิขนึ เพอืเป็นการสนองตอบปรชัญาการศกึษาการเรยีนรูต้ลอดชวีติตลอดการเรยีนรูสู้่สงัคม จงึอนุญาตใหพ้ระภกิษุ 

สามเณรเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคําแหง ระดบัปรญิญาตรหีลกัสตูรปกตไิดทุ้กคณะทงัสว่นกลางและสว่นภูมภิาค 

สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตทิมีหาวทิยาลยัมกีารเปิดรบัสมคัรโดยเหน็ควรใหย้กเลกิประกาศมหาวทิยาลยั

รามคําแหง เรอืง ไม่อนุญาตใหพ้ระภกิษุสามเณรสมคัรเขา้ศกึษา ลงทะเบยีนเรยีนและเขา้สอบไล ่เมอืวนัท ี23 กนัยายน 

2542 และ กําหนดแนวปฏบิตัติ่างๆ ดงันี

   1. ใหส้งัซอืใบสมคัรประเภทสมคัรทางไปรษณยีท์งัระบบสมคัรสอบสว่นกลาง และสอบสว่นภูมภิาค โดย 

ระบุมุมซองว่า “ชุดสมคัรสาํหรบัพระภกิษุสามเณร” ซงึรายละเอยีดและกาํหนดเวลาตามประกาศมหาวทิยาลยัเรอืง

การ รบัสมคัรนักศกึษาใหม่ทงัระบบส่วนกลางและส่วนภูมภิาค

   2. การสมคัรและการลงทะเบยีนเรยีนใหย้นืทางไปรษณียเ์ท่านนั ตามวธิกีาร ขนัตอน และเวลาทกีําหนด

ตาม ปฏทินิการศกึษา

   3. การเรยีนไมอ่นุญาตใหเ้ขา้รบัฟงัคาํบรรยายในหอ้งเรยีนปะปนกบัคฤหสัถ์ ชาย - หญงิ แต่มหาวทิยาลยั

จะ อํานวยความสะดวกโดยใชส้อืต่างๆ ทมีหาวทิยาลยัมบีรกิารจดัการเรยีนการสอน

   4.  ไมเ่สนอชอืใหเ้ขา้พธิพีระราชทานปรญิญาบตัร เวน้แต่ไดล้าสกิขาบทจากการเป็นบรรพชติก่อน วนัซ้อม

รบัปรญิญาบตัร

   ทงันี ใหถ้อืเป็นแนวปฏบิตันิับตงัแต่วนัทปีระกาศ เป็นต้นไป

   จงึประกาศใหท้ราบทวักนั

      ประกาศ ณ วนัท ี24 มนีาคม พ.ศ. 2551

         

   

                   ( รองศาสตราจารยค์มิ   ไชยแสนสุข )

                       อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคําแหง
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ประกาศมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

เรือง  การใช้คาํนําหน้านามของพระภิกษุ สามเณร
   เพอืใหก้ารใชค้าํนําหน้านามของพระภกิษุ  สามเณร ทสีมคัรเขา้เป็นนักศกึษาใหมเ่ป็นไปตามแนวเดยีวกนั

ประกอบกบัมมีตมิหาเถรสมาคม เกยีวกบัการใชค้าํนําหน้านามของพระภกิษุ  สามเณร นนั

   มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  จงึกําหนดการใชค้าํนําหน้านามของพระภกิษุ  สามเณรดงันี

   1. กรณีผูส้มคัรเขา้เป็นนักศกึษาเป็นพระภกิษุ ใหใ้ชค้าํนําหน้านาม “พระ” นําหน้าชอื  ชอืสกุล

   2. กรณีผูส้มคัรเขา้เป็นนักศกึษาเป็นสามเณร     ใหใ้ชค้ํานํานาม “สามเณร” นําหน้าชอื  ชอืสกุล

   3. กรณีทพีระภกิษุมสีมณศกัด ิหรอืต่อมามสีมณศกัดสูิงขนึ หรอืมกีารลาสกิขาบทใหพ้ระภกิษุดาํเนินการ

    ขอเปลยีนคาํนําหน้านามก่อนแจง้จบการศกึษา 

    จงึประกาศใหท้ราบทวักนั

       ประกาศ  ณ  วนัท ี 22  มกราคม  พ.ศ. 2552

                    ( รองศาสตราจารยค์มิ   ไชยแสนสุข )

                                                                        อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคําแหง

ประกาศมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

เรือง  การใช้บตัรประจาํตวันักศึกษา
   เพอืเป็นการป้องกนัการกระทาํทุจรติของนักศกึษา  ดว้ยวธิกีารใชบ้ตัรประจาํตวันักศกึษาปลอม  อนัเป็น

เหตุใหเ้กดิความเสยีหายต่อราชการ มหาวทิยาลยัจงึเหน็ควรใหใ้ชบ้ตัรประจาํตวันักศกึษาควบคู่กบับตัรประจําตวั

ประชาชนหรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ  ซงึทางราชการออกให ้ในทุกครงัทเีขา้สอบหรอืขอรบัเงนิคนืจากทาง

มหาวทิยาลยั

   จงึประกาศใหท้ราบทวักนั

     ประกาศ  ณ  วนัท ี 3  มนีาคม  พ.ศ. 2540

            (รองศาสตราจารยร์งัสรรค์  แสงสขุ)

                                                                               อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง



152     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560     153



154     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560     155



156     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560     157



158     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560     159



160     ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560



ระเบียบการและคู่มือสมคัรเข้าเป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2560     161

คาํสงัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง
ที   1675/2538

เรือง  ข้อปฏิบติัในการสอบไล่  ณ  ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค

   เพอืใหก้ารควบคุมการสอบไล่ของมหาวทิยาลยัรามคําแหง ณ ศูนย์สอบส่วนภูมภิาคดาํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  จงึกําหนด

ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่ สาํหรบันักศกึษา กรรมการควบคุมการสอบ และหวัหน้าตกึสอบ ดงันี

   1. ข้อปฏิบติัสาํหรบันักศึกษาผูเ้ข้าสอบ

    1.1 แต่งกายสภุาพเรยีบรอ้ยไม่สวมรองเทา้แตะเขา้หอ้งสอบ นักศกึษาชายต้องสอดชายเสอืไวใ้นกางเกงนกัศกึษาหญงิ

ต้องสวมกระโปรง หา้มสวมกางเกง

    1.2 ตรวจสอบวนั เวลา สถานทสีอบใหถู้กตอ้ง และต้องเขา้สอบใหต้รงตามวนั เวลา สถานทสีอบทมีหาวทิยาลยักําหนดไว้

   ก่อนเข้าห้องสอบให้ตรวจดูแถวและทีนังสอบตามรหสัประจาํตวันักศึกษาทีติดประกาศไว้หน้าห้องสอบ

    1.3 ต้องแสดงหลกัฐานบตัรประจาํตวันักศกึษา  และบตัรประจําตวัประชาชน  หรอืบตัรประจําตวัขา้ราชการหรอื

บตัรประจําตวัซงึทางราชการออกให ้ต่อกรรมการควบคมุการสอบทุกครงัทเีขา้สอบ นักศกึษาผูใ้ดไม่มบีตัรประจาํตวั ใหไ้ปตดิต่อ

ผูป้ระสานงานการสอบก่อนเขา้สอบ เพอืขอสําเนาหนังสอืไปแสดงต่อกรรมการคุมการสอบเฉพาะกระบวนวชิาทเีขา้สอบ

     นักศกึษาผูใ้ดไม่มบีตัรประจําตวันักศกึษา หรอืไม่มสีาํเนาหนังสอืดงักล่าว และไมม่บีตัรประจําตวัประชาชนหรอื

บตัรประจําตวัขา้ราชการ  หรอืบตัรประจําตวัซงึทางราชการออกให ้ แสดงต่อกรรมการคมุการสอบไมม่สีทิธเิขา้สอบ

    (ขอ้1.3 แกไ้ขตามคาํสงั มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ท ี581/2540 เรอืงขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่(แกไ้ขเพมิเตมิ)พ.ศ.2540)

     นักศกึษาต้องนําใบเสรจ็รบัเงนิมาเป็นหลกัฐานในการเขา้สอบทุกครงั กรณีใบเสรจ็รบัเงนิสญูหาย หรอืลมืนํามา

สามารถใชส้ําเนาใบเสรจ็ทมีหาวทิยาลยัออกให ้มาใชเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้สอบไล่ นอกจากนี ยงัสามารถนําตารางสอบไล่รายบุคคล

ทพีมิพ์ตามแบบฟอรม์ของมหาวทิยาลยัมาใชเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้สอบได้ดว้ย

    1.4  เขา้หอ้งสอบทนัททีมีสีญัญานอนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบและใหน้ักศกึษานังสอบตามเกา้อทีมีรีหสันกัศกึษาของตนเอง

ตดิไว ้จะเปลยีนทนีังสอบโดยพลการไม่ได้

     ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาทีเริมต้นคาบเวลาสอบ

    1.5 นักศกึษาทมีาถงึหอ้งสอบหลงัจากการสอบไล่ไดเ้รมิตน้แลว้ไมเ่กนิ 5 นาท ีจะเขา้หอ้งสอบไดต่้อเมอืไดร้บัอนุญาต

จากหวัหน้าตกึสอบ

     ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 5 นาที จากเวลาทีเริมต้นคาบเวลาสอบ เว้นแต่ได้รบัอนุญาต

จากหวัหน้าตึกสอบ

    1.6 นักศกึษาต้องลงรายมอืชอืในบญัชรีายชอืกระบวนวชิาทเีขา้สอบใหถ้กูต้องตรงกบัชอืตนเอง

    1.7 หา้มนําตํารา เอกสร โน๊ตย่อ หรอืสตูรต่าง ๆ ตดิตวัเขา้ไปในหอ้งสอบ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็นกรณีพเิศษจาก

มหาวทิยาลยั นกัศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืน นําตํารา เอกสาร โน๊ตยอ่ หรอืสตูรตดิตวัเขา้ไปในทนีงัสอบ ถา้ตรวจพบถอืว่ามเีจตนาทุจรติในการสอบ

เป็นความผดิชดัแจ้ง จะถูกลงโทษทางวนิยันักศกึษางดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวชิาทเีขา้สอบภาคการศกึษานนั ทางทะเบยีนเรยีน

ใหถ้อืเป็นสอบตกและหา้มลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาถดัไปอกี 2 ภาคการศกึษาเป็นอยา่งน้อย 

    1.8 หา้มนําเครอืงคดิเลข กระดาษ เครอืงมอืสอืสารทุกชนิด หรอือุปกรณ์อนืทไีมจ่ําเป็นในการสอบตดิตวัเขา้หอ้งสอบ ถา้

ตรวจพบจะถกูลงโทษวนิัย งดตรวจกระดาษคาํตอบกระบวนวชิานัน และในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็นสอบตก

    1.9 อนุญาตใหน้ักศกึษานําขอ้สอบอตันยัออกจากหอ้งสอบไดห้า้มนําขอ้สอบปรนัยหรอืปรนยัผสมอตันัยออกจากหอ้งสอบ

            นักศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืนนําขอ้สอบปรนยัหรอืปรนัยผสมอตันยัออกไปจากหอ้งสอบทงัหมด หรอืบางส่วน หรอืคดัลอก

ออกไปจะตอ้งถกูลงโทษทางวนิัยงดตรวจกระดาษคาํตอบทกุกระบวนวชิาทเีขา้สอบภาคการศกึษานัน  ทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็น สอบตก

    1.10 หา้มนกัศกึษานํากระดาษคําตอบทกีรรมการควบคุมการสอบแจกใหอ้อกจากหอ้งสอบไม่ว่าจะทาํคาํตอบหรอืไมท่าํ 

จะต้องสง่คนืกรรมการควบคุมการสอบ
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    1.11 หา้มนักศกึษาตดิต่อพูดจาปรกึษา หรอืทําสญัญาณขณะทาํขอ้สอบและตอ้งระมดัระวงัไม่ใหน้กัศกึษาคนอนืมโีอกาส

คดัลอกคาํตอบเมอืมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการสงิใดใหย้กมอืขนึสอบถาม หรอืขอจากกรรมการควบคุมการสอบ นกัศกึษาผูใ้ดยนิยอมให้

นกัศกึษาคนอนืคดัลอกคําตอบ หรอืใหด้ถูอืวา่รว่มกนัทุจรติในการสอบจะตอ้งถูกลงโทษวนัิย  งดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวชิาที

เขา้สอบภาคการศกึษานัน  ในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็นสอบตก และหา้มลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาถดัไปอกี 2 ภาคการศกึษา

เป็นอยา่งน้อย

    1.12 เมอืตอ้งการส่งกระดาษคําตอบใหย้กมอืขนึ  กรรมการควบคมุการสอบจะไปเกบ็กระดาษคาํตอบ

    1.13 มหาวทิยาลยัจะใหส้ญัญาณก่อนหมดเวลาสอบ 5 นาท ีซงึหวัหน้าตกึสอบจะประกาศเตอืนเพอืใหนั้กศกึษาตรวจทาน

และเตรยีมส่งกระดาษคําตอบ หลงัจากหมดเวลาสอบแลว้  หา้มเขยีนคําตอบต่อไปอกี

    1.14 การสอบไล่ทุกครงันักศกึษาจะตอ้งใชก้ระดาษคาํตอบทมีหาวทิยาลยัจดัไวใ้หโ้ดยเฉพาะและเขยีนชอื นามสกุล 

รหสัประจําตวัพรอ้มชอืกระบวนวชิาลงบนหวักระดาษคําตอบส่วนกระดาษคาํถามใหเ้ขยีนชอื นามสกุล รหสัประจาํตวั ลงบนหวักระดาษ

คาํถามแผน่แรกเท่านัน

    1.15 นักศกึษาทเีป็นเจา้หน้าทตํีารวจ นําอาวุธตดิตวัมาในหอ้งสอบ ใหนํ้าไปฝากไวท้กีรรมการควบคุมการสอบ

    1.16 นักศกึษาผูใ้ดเคยถูกลงโทษฐานกระทําผดิวนิยันกัศกึษา  เกยีวกบัการสอบไล่มาแลว้  และไดก้ระทําผดิวนิยันักศกึษา

เกยีวกบัการสอบไล่อกีจะตอ้งพจิารณาเพมิโทษอกีสว่นหนึง ถ้าทจุรติในการสอบไล่ 2 ครงัขนึไป  อาจ พจิารณาลงโทษวนัิยนักศกึษาโดยลบ

ชอืออกจากทะเบยีนนกัศกึษา

                   ( 2. ขอ้ปฏบิตักิรรมการควบคุมการสอบ..........

                    3. ขอ้ปฏบิตัหิวัหน้าตกึสอบจากศนูยส์อบส่วนภูมภิาค..........

                      4.  ขอ้ปฏบิตัผิูป้ระสานงานศนูยส์อบส่วนภูมภิาคจากมหาวทิยาลยัรามคําแหง......... )

      ทงันี ตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป

         สงั ณ วนัท ี29 กนัยายน 2538

 (รองศาตราจารยร์งัสรรค ์ แสงสุข)

 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคําแหง
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คาํสงัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง
ท ี1828/2546

เรอืง ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่ (แกไ้ขเพมิเตมิ)
พ.ศ.2546

  เพอืใหก้ารควบคุมการสอบไล่ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงดาํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ยจงึเหน็ควรใหแ้กไ้ขขอ้

ปฏบิตัใินการสอบไล่ดงันี

  1. ใหย้กเลกิคาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงเรอืงขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล ่ดงัต่อไปนี

   1.1 คาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท ี684/2537 ลงวนัท ี12 พฤษภาคม 2537 เรอืง ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่  

ขอ้ 1.10

   1.2 คาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท ี1675/2538 ลงวนัท ี29 กนัยายน 2538 เรอืง ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่   

ณ ศนูยส์อบ สว่นภูมภิาค ขอ้1.7 และ ขอ้ 1.8

   1.3 คาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท ี581/2540 ลงวนัท ี24 เมษายน 2540 เรอืง ขอ้ ปฏบิตัใินการสอบไล่ 

(เพมิเตมิ) ขอ้ 2 และ ขอ้ 3

   1.4 คาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท ี340/2544 ลงวนัท ี24 กุมถาพนัธ์ 2544 เรอืง ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล ่

(แกไ้ขเพมิเตมิ) พ.ศ.2544 ทงัฉบบั

  2. ใหใ้ชข้อ้ปฏบิตัใินการสอบไล่และการสอบซ่อมของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง รวมถงึศูนยส์อบสว่นภูมภิาค

ดงัต่อไปนี

   (1) หา้มนกัศกึษานําโน้ตย่อ เอกสาร หรอืสตูรต่างๆ ตดิตวัเขา้ไปทนีังสอบ เวน้แต่ ไดร้บัอนุญาตเป็นกรณี

พเิศษจากมหาวทิยาลยั

    นักศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืนถอืวา่มเีจตนาทุจรติในการสอบ เป็นความผดิโดยชดัแจง้ ตอ้งถูกลงโทษทางวนิัย

นักศกึษา งดตรวจกระดาษคาํตอบทุกกระบวนวชิาทเีขา้สอบในภาคการศกึษานนั ในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็น

สอบตก และหา้มลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาถดัไปอกี 2 ภาคการศกึษา เป็นอย่างน้อย นักศกึษาผูใ้ดหลบหนี 

ทาํลาย หรอืพยายามทาํลายหลกัฐานทกีระทําความผดิ ตอ้งรบัโทษหนกัขนึ

   (2) หา้มนกัศกึษานํากระดาษ หรอือุปกรณ์อนืทไีมจ่าํเป็น ตดิตวัเขา้ไปในทนีงัสอบ

    นักศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืน จะต้องถกูลงโทษทางวนิยันกัศกึษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวชิานันและ

ในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็นสอบตก

    กรณีเครอืงคดิเลข ใหน้ักศกึษานําเขา้หอ้งสอบไดเ้ฉพาะกระบวนวชิาทอีาจารยผ์ูร้บัผดิชอบกระบวนวชิา

นันอนุญาตใหนํ้าเครอืงคดิเลขเขา้หอ้งสอบได ้และไดร้ะบุไวใ้นขอ้สอบ โดยตอ้งเป็นเครอืงคดิเลขทมีเีครอืงหมายของ

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง ซงึจดัจําหน่ายโดยสาํนกัพมิพ ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเท่านนั

   (3) กรณีตํารา หรอืเครอืงมอืสอืสารทุกชนิด ใหน้กัศกึษานําเขา้ไปทนีังสอบได ้โดยจะตอ้งปิดเครอืงมอื

สอืสาร และใสไ่วใ้นกระเป๋าหรอืถุงใหม้ดิชดิ วางไวใ้ตเ้กา้อทีนีังสอบของตนเอง เท่านนั
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    นักศกึษาผูใ้ดฝา่ฝืน จะต้องถกูลงโทษทางวนิยันกัศกึษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวชิานันและ

ในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืว่าเป็นสอบตก

    หากกรรมการควบคุมการสอบพบวา่นักศกึษา นําเครอืงมอืสอืสารเขา้ไปในทนีังสอบเพอืใชใ้นการทุจรติ

ในการสอบไล่ จะถอืว่านกัศกึษากระทําการฝา่ฝืนขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่ในลกัษณะทรีา้ยแรง มหาวทิยาลยัอาจ

พจิารณาลงโทษทางวนิยันักศกึษา โดยการลบชอืออกจากทะเบยีนนกัศกึษา

   ทงันี ตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป

      สงั ณ วนัท ี11 สงิหาคม 2546

                   ( ศาสตราจารยป์ระจํา  รงัสรรค์  แสงสขุ )

                     อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคําแหง
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ใบคาํร้องมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

              วนัท.ี.........เดอืน.............................พทุธศกัราช....................

เรอืง.......................................................................................

เรยีน......................................................................................

   ขา้พเจา้............................................................................รหสัประจาํตวั..............................................

อยูบ่า้นเลขท.ี....................ถนน.......................................................ตาํบล.................................................................

อําเภอ.............................................จงัหวดั............................................โทรศพัท.์....................................................

   ดว้ย....................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

   เพราะฉะนนั.........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................

 

        

       ขอแสดงความนบัถอือย่างสงู

             (ลงชอื)...........................................................

ความเหน็ของเจ้าหน้าที คาํสงั

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................
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                     แบบ มร.ศ. 10

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
แบบขออนุมติัย้ายศนูยส์อบของนักศึกษาส่วนภมิูภาค

เรยีน ผูอ้ํานวยการ สวป. .............................................................................

  ขา้พเจา้ [   ] นาย  [   ] นาง  [   ] น.ส.......................................................................................

รหสัประจาํตวั..................................................................................ทอียู่ บา้นเลขท.ี.............................

หมู.่..............ถนน..................................ตาํบล......................................อําเภอ.....................................

จงัหวดั..........................................รหสัไปรษณีย.์.........................โทรศพัท(์บา้น).................................

/โทรศพัท(์มอืถอื).....................................

  ขอยา้ยศูนยส์อบจากศูนยส์อบจงัหวดั..........................................................................................

ไปสอบทศีนูยส์อบจงัหวดั.....................................................................................................................

ภาค.............ปีการศกึษา.........................พรอ้มนีไดแ้นบสาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิค่าลงทะเบยีนเรยีนมาดว้ย

  จงึเรยีนมาเพอืขออนุมตัยิา้ยศูนยส์อบดงักล่าว

                                                ลงชอืนกัศกึษา ..........................................................

                               (.......................................................) 

                                                         รหสัประจาํตวันักศกึษา................................................

                                                         วนัท.ี................เดอืน........................พ.ศ....................

.

ส่งแบบคาํขออนุมตัยิา้ยศูนยส์อบ  ทางไปรษณียท์ ีฝา่ยจดัสอบ อาคาร สวป. ชนั 6 ม.รามคําแหง 

เขตบางกะปิ  กทม. 10240 หรอื โทรสาร. (Fax) 0-2310-8625

**************************************************************************
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หนังสือมอบอาํนาจ
  

   ขา้พเจา้ (ชือ - สกุล) ....................................................................รหสัประจาํตวั.....................................................

     ทีอยูปั่จจุบนัเลขที......................หมู่ที......ตรอก/ซอย.......................................ตาํบล/แขวง..................................................

     อาํเภอ/เขต........................................จงัหวดั......................................รหัสไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์..............................

   ขอมอบหมายอาํนาจให้............................................................................................................................................

     ตาํแหน่ง.....................................ฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สํานกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

     ในการดาํเนินการบอกเลิกกระบวนวิชา และขอรับเงินคืน จาํนวน...............บาท (..............................................................)

     แทนขา้พเจา้ และการใดทีรับมอบอาํนาจไดก้ระทาํการไปใหถ้ือวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเอง

   พร้อมนี ขา้พเจา้ไดม้อบ สําเนาบัตรประจาํตวันักศึกษาซึงรับรองสําเนาถูกต้องและใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน

     ตน้ฉบบั ภาค............../.........................มาพร้อมนี

       

             (ลงนาม)............................................................ผูม้อบอาํนาจ

                           (.........................................................)

             (ลงนาม)...........................................................พยานผูม้อบอาํนาจ

                           (.........................................................)

             (ลงนาม)...........................................................ผูรั้บมอบอาํนาจ

                           (.........................................................)

             (ลงนาม)...........................................................พยานผูร้ับมอบอาํนาจ

                          (.........................................................)

    

    

    

     หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนเรียน

     ตู้ ปณ.1028 ปณฝ.รามคําแหง

     กรุงเทพฯ 10241

     โทร. 02-3108616
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แบบใบคาํร้องขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีพิเศษ

สาํหรบันักศึกษาส่วนภมิูภาค

เรียน ผูอ้าํนวยการ สวป.      

  ขา้พเจา้ (นาย , นาง , น.ส.)….……………………………………รหสัประจาํตวั………….………….…….................……

ศูนยส์อบจงัหวดั………..………...................ทอียูป่จัจุบนัเลขท…ี…….................หมู่ท…ี.......ถนน………..............…................

ตําบล/แขวง…..…………………...……........อําเภอ/เขต….……......…................จงัหวดั...........…..............……..……………....  

รหสัไปรษณยี์……………..................….…..โทร……….…………………............

  ขา้พเจา้มคีวามประสงคจ์ะขอบอกเลกิกระบวนวชิาทลีงทะเบยีนเรยีนในภาค…..............ปีการศกึษา……...…....เพราะได้

ลงทะเบยีนเรยีนซาํไวซ้งึสอบผา่นแลว้ในภาค….....ปีการศกึษา……...…ดงักระบวนวชิาต่อไปนี (1)………........……..……..........

(2)……........….…...…(3)……….......……..……(4)………........……..……(5)………........……..……(6)………........……..……

  

  จงึเรยีนมาเพอืโปรดพจิารณาดาํเนินการ 

                    ขอแสดงความนับถอื

                        (ลงชอื)

                วนัท…ี…….เดอืน………………พ.ศ…………..

ความเหน็ของเจ้าหน้าที สวป. และคาํสงั

(1) เรียน  ผวป.

     ฝท.ไดต้รวจสอบผลการศกึษา

ภาค….....ปีการศกึษา……...…ปรากฎผลดงันี

กระบวนวชิา           เกรด                ผูต้รวจสอบ            

............................    .........................  .......................................

............................    .........................  .......................................

............................    .........................  ......................................                

     จงึเหน็ควรใหบ้อกเลกิกระบวนวชิาดงักล่าวได้

รวม..............หน่วยกติ    จํานวน..........................................บาท

ค่าธรรมเนียมการสอบ     จาํนวน..........................................บาท

                                รวม...............................................บาท

     (ลงชอื).............................................................เจ้าหน้าท ีฝท.

ให้นักศึกษาแนบและส่งเอกสารดงันี                                                      

1. ใบคํารอ้ง (ม.ร.50/1) กรอกขอ้ความทดีา้นหน้าและดา้นหลงั                                              

2. สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิภาคทสีอบผ่าน 1 ฉบบั                                                    

3. ใบเสรจ็รบัเงนิภาคทลีงซาํไว(้ฉบบัจรงิ) พรอ้มสาํเนา 1 ฉบบั                                        

4. สาํเนาบตัรประจําตวันักศกึษา รบัรองสาํเนาถูกตอ้ง 1 ฉบบั                  

5. ซองจดหมายตดิสแตมป์ 3 บาท เขยีนทอียู่ จ่าหน้าซองถงึผูร้บัให้

   ชดัเจน

6. นําเอกสาร ขอ้ 1-5 ใส่ซองส่งไปยงัหวัหน้าหน่วยตรวจสอบและ

    แกไ้ขขอ้มูลลงทะเบยีนเรยีน ฝา่ยจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรยีน 

    อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชนั 1 มหาวทิยาลยัรามคําแหง หวัหมาก 

    บางกะปิ กทม. 10241

หมายเหตุ หากทา่นสง่เอกสารไมค่รบถว้นจะไม่สามารถดาํเนินการได้

(2)  เรียน  ผวป.

เพอืโปรดพจิารณาอนุมตัคินืเงนิ ดงันี

1. ค่าหน่วยกติจํานวน...….หน่วยกติ เป็นเงนิ…..….........บาท

2. ค่าธรรมเนียมการสอบ               เป็นเงนิ…..….........บาท

                                                  รวม…..….........บาท

                 (....................................................)

            หวัหน้าฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบยีนเรยีน

(3)  คาํสงั 

อนุมตัคินืเงนิจาํนวน………………………............………บาท                     

(...........................................................................................)          

นายทะเบยีน

สํานักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล

** การบอกเลิก-เพิมกระบวนวิชาให้ดาํเนินการเสรจ็สินก่อนการสอบในภาคเรียนนันๆ อย่างน้อย  2 สปัดาห์ **
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หนังสือมอบอาํนาจ
  

   ขา้พเจา้ (ชือ - สกุล) ....................................................................รหสัประจาํตวั.....................................................

     ทีอยูปั่จจุบนัเลขที......................หมู่ที......ตรอก/ซอย.......................................ตาํบล/แขวง..................................................

     อาํเภอ/เขต........................................จงัหวดั......................................รหสัไปรษณีย.์...............โทรศพัท.์..............................

   ขอมอบหมายอาํนาจให.้...........................................................................................................................................

     ตาํแหน่ง.....................................ฝ่ายจดัตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สาํนกับริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

     ในการดาํเนินการบอกเลิกกระบวนวิชา และขอรับเงินคืน จาํนวน...............บาท (..............................................................)

     แทนขา้พเจา้ และการใดทีรับมอบอาํนาจไดก้ระทาํการไปให้ถือว่าขา้พเจา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเอง

   พร้อมนี ขา้พเจา้ไดม้อบ สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษาซึงรับรองสําเนาถูกต้องและใบเสร็จรับเงนิลงทะเบยีนเรียน

     ตน้ฉบบั ภาค............../.........................มาพร้อมนี

       

             (ลงนาม)............................................................ผูม้อบอาํนาจ

                           (.........................................................)

             (ลงนาม)...........................................................พยานผูม้อบอาํนาจ

                           (.........................................................)

             (ลงนาม)...........................................................ผูร้ับมอบอาํนาจ

                           (.........................................................)

             (ลงนาม)...........................................................พยานผูรั้บมอบอาํนาจ

                          (.........................................................)

     โปรดระบุ สาขาทีทาํการไปรษณียที์ตอ้งการรับเงิน

     รับไปรษณียธ์นาณติั ทีทาํการไปรษณีย.์.................

     รหสัไปรษณีย.์...........................

     หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลลงทะเบียนเรียน

     ตู้ ปณ.1028 ปณฝ.รามคาํแหง

     กรุงเทพฯ 10241

     โทร. 02-3108616
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     แบบแจ้งทําบัตรประจําตวันักศึกษา แบบ MASTER CARD

             (ขอทําบัตรประจําตัวนักศึกษา - ส่วนภูมิภาค)

    กรณบีตัรฯ ชํารุด สูญหาย เปลยีนคํานําหน้านาม ชือ-สกลุ แก้ไขบตัรฯ ผดิ

 ชือ-นามสกลุ (ภาษาไทย)...........................................................................................

 ชือ-นามสกลุ (ภาษาองักฤษ)......................................................................................

 เลขท ีบตัรประจําตวัประชาชน/Passport   

 วนั/เดอืน/ปีเกดิ                              สญัชาต.ิ......................................................

 ทอียู่ปจัจบุนั (ทตีดิต่อได)้ เลขท.ี...........................หมู่ท.ี....................ถนน...........................................................

 ตําบล/แขวง.........................................................อําเภอ/เขต...............................................................................

 จงัหวดั.................................................รหสัไปรษณีย.์..................................โทรศพัท.์.........................................

 ศนูยส์อบจงัหวดั................................... 
                                                                           

     รหสัประจาํตวันักศึกษา   

 ขอทําบตัรประจาํตวันักศกึษา ดงันี 

    บตัรฯ ชาํรุด (แนบบตัรเดมิ, ค่าธรรมธนาณัต ิ100 บาท สงัจ่ายมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปณ.รามคาํแหง)
    บตัรสญูหาย (แนบใบแจง้ความ, คา่ธรรมธนาณตั ิ100 บาท สงัจา่ยมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปณ.รามคาํแหง)
    เปลยีน (แนบสาํเนาการเปลยีน, คา่ธรรมธนาณตั ิ100 บาท สงัจา่ยมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ปณ.รามคาํแหง)
       คาํนําหน้านาม เดมิ....................................................................................................................
       ชอื เดมิ.......................................................................................................................................
       สกุล เดมิ....................................................................................................................................
       คาํนําหน้านามใหม่ (ภาษาไทย)..................................................................................................
        ชอื-สกลุ ใหม ่(ภาษาไทย).....................................................................................................
        ชอื-สกลุ ใหม ่(ภาษาองักฤษ).................................................................................................
       แกไ้ขบตัรฯ ผดิ (แนบบตัรเดมิทผีดิ ไมต่อ้งชาํระคา่ธรรมเนยีม)
        ขอ้ความทผีดิ ........................................... ขอแกไ้ขเป็น ......................................................
 เอกสารแนบประกอบการทาํบตัรประจาํตวันักศึกษา

       สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 1 ฉบบั หรอื
       สาํเนาบตัรประจาํตวัขา้ราชการ และสาํเนาทะเบยีนบา้น อยา่งละ 1 ฉบบั หรอื
       สาํเนาใบสทุธ ิและสาํเนาทะเบยีนบา้น อยา่งละ 1 ฉบบั   
 นักศกึษาสว่นภูมภิาครบับตัรฯ ท ีธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา.................................................รหสัสาขา SCB................  
 (สาขาตามทกีาํหนดไวด้า้นล่าง) นักศกึษาส่วนกลางรบับตัรฯ ทธีนาคารไทยพาณิยชม์หาวทิยาลยัรามคําแหงไม่สามารถ
 เลอืกไดไ้ดต้ามตอ้งการ 
 นักศกึษาตอ้งซอืซองตดิแสตมป์พรอ้มจ่าหน้าซอง โดยการเขยีนชอื-สกุล และทอียู่ของนักศกึษาเอง ใหถู้กตอ้ง ชดัเจน
  สอดใสซ่องมาพรอ้มเอกสารการขอทาํบตัรประจําตวันักศกึษาขา้งต้น เพอืงานบตัรประจําตวันกัศกึษา จะไดเ้เจง้กลบัไป
 ใหน้กัศกึษาทราบถงึกําหนดการรบัประจาํตวันักศกึษา จ่าหน้าซอง ส่งที ฝ่ายทะเบียนประวติันักศึกษา อาคาร สวป.
 มหาวิทยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ กรงุเทพฯ 10240  

   .............................................       ...............................................................   
    นักศกึษา (......./......./.......)         เจา้หน้าทตีรวจหลกัฐาน (......./......./.......)  

ตดิรปูสี

2”

ถ่ายมาแลว้ไมเ่กนิ 6 เดอืน
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แบบยืนคาํขอย้ายคณะ  หรือเปลียนสาขาวิชา

สาํนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

สาํหรบันักศึกษาส่วนภมิูภาค ภาค .......... ปีการศึกษา ......................                                                           

CODE คณะและสาขาวิชาทีจะย้ายเข้า

  วนัที ....... เดือน ..................... พ.ศ .............

รหสัประจาํตวันักศึกษา
        

เรยีน ผูอ้ํานวยการสวป.

 ชอื ...................................................................นามสกุล ............................................คณะ ...........................................

สาขาวชิาเดมิ......................................ทอียู่ปจัจบุนัเลขท ี................... ถนน ............................ตําบล/แขวง...................................

อําเภอ/เขต ....................................................จงัหวดั .......................................... โทรศพัท ์...........................................................

                ขา้พเจา้ได้ลงทะเบยีนเรยีนมาแลว้อย่างน้อย 2 ภาคเรยีนปกตจิรงิ ณ ศูนยส์อบจงัหวดั ..............................................

 มีความประสงคจ์ะขอ

     ยา้ยคณะ                                  เปลยีนสาขาวชิา

จากคณะ.....................................................ไปคณะ..................................................สาขาวชิา.................................................................

ไดแ้นบ สาํเนาบตัรประจําตวันกัศกึษา สาํเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสุด และคา่ธรรมเนียมการขอยา้ยคณะหรอืเปลยีน

สาขาวชิา เป็นไปรษณียธ์นาณัต ิจํานวน 200.-บาท ( กรณีพเิศษ 500.-บาท)

................................................................................................................................................................................................................

หมายเหตุ  1. )  คณะและสาขาวชิา ทขีอยา้ยไดเ้ฉพาะคณะทมีหาวทิยาลยักําหนดคอื

    นิตศิาสตร ์    สาขาวชิานิตศิาสตร์    CODE  0100

    บรหิารธุรกจิ    สาขาวชิาการบรหิารทวัไป   CODE  0201

    รฐัศาสตร์    สาขาวชิาบรหิารรฐักจิ    CODE  0601

                  สอืสารมวลชน   สาขาวชิาสอืสารมวลชน    CODE  5400

  

   2. )  วธิดีาํเนินการยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิา

    1.  ขอรบัแบบการขอยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิา (ม.ร. 41 ) ไดท้สีาขาวทิยบรกิารทุกแห่งหรอืจดหมายถงึ

หวัหน้าฝา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา อาคาร สวป. ชนั2 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 พรอ้มแนบ

ซองเปล่าปิดตราไปรษณยีากร จ่าหน้าชอื ทอียู่ของตนเอง

    2.  กรอกขอ้ความในแบบ ม.ร.41 ใหค้รบถ้วนและชดัเจน สง่ไปยงัสถานททีรีะบุไวใ้นขอ้ 1 พรอ้มแนบเอกสารดงัต่อไปนี

      2.1  สาํเนาบตัรประจาํตวันักศกึษา

     2.2  สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิแสดงหลกัฐานการลงทะเบยีนเรยีนในภาคปจัจุบนั

     2.3  คา่ธรรมเนียมการขอยา้ยคณะหรอืเปลยีนสาขาวชิาชาํระเป็นธนาณัต ิจํานวน 200.-บาท

            ( กรณีพเิศษ 500.-บาท ) สงัจ่ายมหาวทิยาลยัรามคําแหง ปท. รามคําแหง

     2.4  ซองเปล่าปิดตราไปรษณียากร จ่าหน้าชอื ทอียูข่องตนเอง

ฝา่ยทะเบยีนประวตันิกัศกึษา                             FM สวป. 15 -1 -10

วนัทบีงัคบัใช ้ 25  มนีาคม  2556                           ฉบบัท ี1

1-1
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คาํร้องแจ้งจบหลกัสูตรนักศึกษาส่วนภมิูภาค

คณะ...........................................

                 วนัท.ี......เดอืน........................พ.ศ..................

เรอืง  แจง้จบครบหลกัสตูร

เรยีน คณบดคีณะ.................................

 

  ขา้พเจา้........................................................................รหสัประจําตวั.............................................

       (เขยีนคาํนําหน้านาม ชอื - สกุล ตวับรรจง มยีศใหเ้ขยีนยศเตม็)

ทอียู่ทตีดิต่อไดส้ะดวก บา้นเลขท.ี.................หมู่............................ถนน...................................ตาํบล........................

อําเภอ....................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณีย.์....................................

โทรศพัท.์.........................................................

  ดว้ยขา้พเจา้ศกึษาในคณะ...............................................................สาขาวชิา................................................

สอบไล่ไดค้รบหลกัสตูรชนัปรญิญาตรใีนภาค...........................ปีการศกึษา.............................ขอใหค้ณะฯ ดาํเนินการ

เสนอรายชอืเพอืสภามหาวทิยาลยัอนุมตัติ่อไป

                          ขอแสดงความนบัถอื

                                                                               (ลงชอื)....................................................นักศกึษา

หลกัฐานประกอบคาํร้อง

1.  สําเนาบตัรประจําตวันักศกึษา

2.  สําเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีน 3 ภาคสดุทา้ยระบุ  

 ศนูยส์อบ (ภาคทจีบและภาคก่อนทจีะจบการศกึษา)

3.  รปูถ่าย ขนาด 2 นิว จํานวน 1   รูป

4.  สําเนาบตัรประจําตวัประชาชน

5.  สําเนาเปลยีนชอื - สกุล, ยศ (ถา้ม)ี ตอ้งดําเนินการ

 เปลยีนใหเ้รยีบรอ้ยก่อนค่อยยนืคาํรอ้งแจง้จบ  

6.  สําหรบันกัศกึษาคณะนิตศิาสตร ์ ขอใหส่้งซอจดหมาย 

 จ่าหน้าซองถงึตนเอง พรอ้มตดิแสตมป์ เพอืจะไดแ้จง้ 

 ผลการขอจบหลกัสตูรฯ ใหท้ราบ

7.  ค่าขนึทะเบยีนปรญิญา เป็นธนาณตั ิ1,200 บาท

     (คา่ขนึทะเบยีนปรญิญา 1,000 บาท, คา่ใบรบัรองสภาฯ 

      100 บาท, คา่หนังสอืรบัรองผลการศกึษา 100 บาท)

8.  สําเนาขอ้มูลภาวะการมงีานทําของบณัฑติจาก 

 www.ru.ac.th  

    ส่งคณะทีนักศึกษาสงักดั

นักศึกษาโปรดระบุสถานภาพการศึกษา

 (   )  จบปกติ

 (   )  8 ปีสมคัรใหม่ / หมดสภาพ

 (   )  PRE-DEGREE

 (   )  ปรญิญาท ี2 (ปรญิญาแรกจาก ม.รามคําแหง)

 (   )  เทยีบโอนอนุปรญิญาจาก ม.รามคาํแหง

 (   )  เทยีบโอนอนุปรญิญาต่างสถาบนั

 (   )  เทยีบโอนปรญิญาตรตี่างสถาบนั

 (   )  โอน 2 สทิธิ

     (   )  นายรอ้ยตํารวจ

     (   )   รอคาํสงัแต่งตงัยศ “ ว่าทรีอ้ยตร ี” 
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แบบยืนคําขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา

                          ขอใชสิ้ทธิสอบภาค..................../..............

ไม่ขอใชสิ้ทธิสอบภาค................/.............

เรียน ผูอ้าํนวยการ สวป.

   ขา้พเจา้...............................................................รหสันกัศึกษาทีตอ้งการลาออก.................................................

    นกัศึกษา PRE - DEGREE 
    นกัศึกษาคณะ................................................

ทีอยูปั่จจุบนัเลขที.................................ถนน..........................................................ตาํบล...........................................................

อาํเภอ..................................................จงัหวดั.......................................................โทรศพัท.์.....................................................

   มีความประสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนกัศึกษา เพราะ :-

    เพือสมคัรเป็นนกัศึกษาใหม่

    เป็นนกัศึกษาซาํซอ้น 2 คณะหรือ 2 สาขาวิชา

    อืน ๆ (ระบุ)....................................................

   พร้อมนีไดแ้นบสาํเนาบตัรประจาํตวันกัศึกษาทีตอ้งการลาออกมาดว้ยแลว้

      จึงเรียนมาเพือโปรดพิจารณาอนุมติั

                        ขอแสดงความนบัถือ

               ลงชือ....................................................................นกัศึกษา

               วนัที................เดือน..........................พ.ศ...........................

ความเห็นของเจา้หนา้ที คาํสัง

เสนอ ผวป. (ผา่น หฝป.)

  โปรดอนุญาตและจะไดแ้จง้ฝ่ายกบัคณะที

เกียวขอ้งทราบต่อไป

(.......................................................)

หวัหนา้งานตรวจสอบสถานภาพ

และปรับฐานขอ้มูลนกัศึกษา

อนุญาต

  ฝ่ายทะเบียนประวติันกัศึกษา      1-1               FM สวป. 15-1-1

  วนัทีบงัคบัใช ้ 11 พฤษภาคม 2559                   ฉบบัที 3
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“สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ”

หลกัสูตรทีเปิดสอน ระดบัปรญิญาตร ีไดแ้ก่ 

 1. หลกัสตูรนิตศิาสตรบณัฑติ คณะนิตศิาสตร ์

 2. หลกัสตูรบรหิารธุรกจิบณัฑติ (สาขาวชิาการจดัการ) คณะบรหิารธุรกจิ

 3. หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ (กลุ่มวชิาเอกบรหิารรฐักจิ) คณะรฐัศาสตร์

  คณุสมบติัของผู้สมคัร : คา่ธรรมเนียมการศกึษาและรายละเอยีดอนืๆ : ดรูายละเอยีดจาก www.ru.ac.th/oasc

การสมคัรและลงทะเบียน : ใช้ระบบ on-line ทางอินเทอรเ์น็ต ทาง www.ru.ac.th/oasc

ศนูยส์อบมหาวิทยาลยัรามคาํแหงในต่างประเทศ

  มหาวทิยาลยัไดจ้ดัศูนยส์อบสําหรบันักศกึษามหาวทิยาลยัรามคําแหงในต่างประเทศ เพอือํานวยความสะดวก  

ในการเลอืกสถานทสีอบของนกัศกึษา ดาํเนนิการจดัสอบ ณ สถานเอกอคัรราชทตูไทย หรอืสถานกงศุลใหญใ่นประเทศตา่งๆ    

รวม 41 แห่ง ใน 32 ประเทศ ดงัต่อไปนี 

1.  ประเทศแคนาดา ณ กรุงออตตาวา 

 และนครแวนคเูวอร์

2.  ประเทศสหรฐัอเมริกา ณ กรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี

 นครนิวยอรก์ นครลอสแอนเจลสิ และนครชคิาโก

3.  ราชอาณาจกัรรฐัเบลเยียม ณ กรงุบรสัเซลส ์

4.  สาธารณรฐัฝรงัเศส ณ กรุงปารสี

5.  สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ณ กรุงเบอรล์นิ

     และนครแฟรงก์เฟิรต์

6.  สาธารณรฐัอิตาลี ณ กรงุโรม

7.  ราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนด ์ ณ กรุงเฮก

8.  สาธารณรฐัโปแลนด ์ณ กรุงวอรซ์อ  

9.  ราชอาณาจกัรสเปน ณ กรุงมาดรดิ  

10. สมาพนัธรฐัสวิส ณ กรงุเบริน์ 

11. สาธารณรฐัออสเตรีย ณ กรุงเวยีนนา

12. สหราชอาณาจกัร ณ กรุงลอนดอน

13. ราชอาณาจกัรเดนมารก์ ณ กรงุโคเปนเฮเกน

14. สาธารณรฐัไอซ์แลนด ์ณ กรุงเรคยาวกิ

15. สาธารณรฐัฟินแลนด ์ณ กรุงเฮลซงิกิ

16. ราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์ณ กรงุออสโล

17. ราชอาณาจกัรสวีเดน ณ กรุงสตอกโฮลม์

18. รฐักาตาร ์ณ กรุงโดฮา

19. ราชอาณาจกัรบาห์เรน ณ กรุงมานามา

20. สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส์ ณ นครดไูบ

21. รฐัสุลต่านโอมาน ณ กรุงมสักตั

22. เครือรฐัออสเตรเลีย ณ กรุงเเคนเบอรร์า และ

      นครซดินีย์

23. ประเทศนิวซีแลนด ์ณ กรุงเวลลงิตนั

24. ประเทศญีปุ่ น ณ กรุงโตเกยีว และนครโอซากา

25. สาธารณรฐัเกาหลีใต้ ณ กรุงโซล

26. สาธารณรฐัประชาชนจีน ณ กรงุปกักงิ  

  นครกวา่งโจว และนครเซยีเหมนิ

27. ราชอาณาจกัรกมัพชูา ณ กรุงพนมเปญ

28. ประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์

29. ประเทศสิงคโปร์

30. สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงโฮจมินิห์

31. สาธารณรฐัอินเดีย ณ กรุงนิวเดล ี

32. สาธารณรฐัอินโดนีเซีย ณ กรงุจาการ์ตา

สาํหรบัศนูยส์อบทีประเทศไทย 

จดัสอบที มหาวิทยาลยัรามคาํแหง กรงุเทพฯ 

ติดต่อสอบถามได้ที :
  สาํนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชนั 1 

  มหาลยัวิทยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ  กรงุเทพ ฯ 10240 

  โทร : (02) 310-8196-7, (02) 310-8664-5  โทรสาร : (02) 310-8198

  e-mail : oasc@ru.ac.th  Website : www.ru.ac.th/oasc
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  สํานักพิมพ์ มหาวิทยาลยัรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ ให้บริการจําหน่ายตําราเรียน 

อุปกรณ์การศกึษา เสอืตราสญัลกัษณ์พ่อขุนฯ และใหบ้รกิารชุดครยุปรญิญา

ตาํราเรียน
  จาํหน่ายตําราเรยีนคู่มอื ตําราอ่านประกอบของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงทุกชนัปีรวมทงัหนังสอื POCKET BOOK 

วรรณกรรมหลากหลายประเภท จากสาํนักพมิพต์่างๆ

อปุกรณ์การศึกษา
  จําหน่ายสมุดจดคําบรรยาย สายเข็มขดั หัวเขม็ขดั เข็มกลดัเสอื เขม็ติดปกเสือ เสอืและกระโปรงนักศึกษา

เสือกีฬาต่าง ๆ เสือแจ๊คเก็ต เสือสุพรรณิการ์ ดินสอ ปกพลาสติกใส่ตํารา รวมทังเครืองหมายนักศึกษาวิชาทหาร          

สมดุลงทะเบยีน (ม.ร.36) และสมดุแถบรหสักระบวนวชิา (ม.ร.37) ฯลฯ

กาํหนดเวลาการจาํหน่าย
  บรกิารดว้ยระบบคอมพวิเตอรท์ทีนัสมยั ทอีาคารสํานกัพมิพ ์(RPB) ชนั 3

   วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (ไมพ่กัเทยีง)

   วนัเสาร ์- วนัอาทติย ์เวลา 09.00 น. - 15.00 น. (ไม่พกัเทยีง)

   ช่วงเปิดภาคเรียนที 1 และภาคเรียนที 2 เปิด 08.00 - 17.00 น. จาํนวน 10 วนัทาํการ (ไม่พกัเทียง)

การให้บริการตาํราเรียนและอปุกรณ์การศึกษา มี 3 ช่องทาง ดงันี
 1. ซือโดยตรงทีชนั 3 อาคารสาํนกัพมิพ ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง (หวัหมาก) มตีําราไวบ้รกิารทุกชนัปี และทชีนั 1 

อาคารพระมาส (PRB) วทิยาเขตบางนา (ใหบ้รกิารเฉพาะตําราชนัปีท ี1 เท่านัน)

 2. ซือทางไปรษณีย์ โดยสังจ่าย ธนาณัติในนาม ผู้อํานวยการสํานักพิมพ์ ปณ. รามคําแหง 10241                       

และจ่าหน้าซองถงึ ผูอ้ํานวยการสํานกัพมิพ ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240

 3. ซือทางอินเทอรเ์น็ต เข้าเวบ็ไซต์ www.rupress.ru.ac.th เพอืตรวจสอบรายชอืวชิา ราคา หมายเลขการ

พมิพ ์คา่จดัสง่ สถานะว่ามจีาํหน่าย พรอ้มจดัสง่หรอืตําราหมด 

 การสงัซอืตาํราทางอนิเทอร์เน็ต ชาํระเงนิ  ได ้2 วธิ ีคอื

  3.1 ชําระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ ชือบัญชี สํานักพิมพ์ ม.ร.

เลขทีบัญชี 156-209809-3 สาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง พร้อมทงัส่งหลกัฐานการชําระเงนิให้สํานักพมิพ์ ได้ท ี         

เบอรแ์ฟกส ์02-310-8757-59 ต่อ 1302 ส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกส ์rupress@ru.ac.th 

  3.2 ชาํระเงนิโดยการสง่เงนิทางธนาณตัธิรรมดาและทางธนาณัตอิอนไลน์  

กรณีส่งธนาณัติออนไลน์ โปรดโทรแจ้งรายละเอียดได้ที คณุกนกพร หรือ คณุยุพมาตร์

โทร. 02-310-8758-59 ต่อ 1302

 

 

ตาํราเรียนและอปุกรณ์การศึกษา

กรณีมีข้อสงสยั โปรดตดิต่อสอบถามไดท้ี

        งานประชาสมัพนัธ ์สาํนักพมิพ ์ม.ร. โทร. 02-310-8757-59 ต่อ 1101, 1103

        ฝา่ยขาย สํานกัพมิพ ์ม.ร. โทร. 02-310-8755

       แฟกส ์โทร. 02-310-8755-59 ต่อ 1302


