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ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี
พ.ศ. 2546
_____________________
โดยที่ เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนรู
ในการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542 ใหครอบคลุมถึงประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวกับคุณสมบัติของผูมีสิทธิขอเทียบโอน
ผลการเรี ยน และหลั กเกณฑ การเที ยบวิ ชาเรี ยนและโอนหน วยกิ ตระหว างการศึ กษาในระบบ และหลั กเกณฑ การ
เที ยบโอนความรู และการให หน วยกิ ตจากการศึ กษานอกระบบ และ/หรื อ การศึกษาตามอั ธยาศั ยเข าสู การศึ กษา
ในระบบตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 มาตรา 18 (2) (3) และ (12) มาตรา 48 และมาตรา 49 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงตราขัอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ข อบั งคั บนี้ เรี ยกว า “ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ย รามคําแหง ว าด วยการเที ยบโอนผลการเรี ยนระดั บ
ปริญญาตรี พ.ศ. 2546”
ขอ 2 ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2546 เปนตนไป
ขอ 3 ให ยกเลิก “ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยรามคําแหง ว าด วยการเที ยบโอนผลการเรี ยนรู ในการศึ กษา
ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542” และใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“มหาวิ ท ยาลั ย” หมายความว า มหาวิ ท ยาลั ยรามคําแหงและให หมายรวมถึ งสาขาวิ ท ยบริ การ
เฉลิมพระเกียรติทุกแหง
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย
แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับ
“การเที ย บโอนผลการเรี ยน” หมายความว า การเที ยบโอนผลการเรี ยนจากการศึ กษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึ กษาในระบบ” หมายความว า การศึ กษาที่ กํ า หนดจุ ดมุ งหมายวิ ธี การศึ กษา หลั กสู ต ร
ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
“การศึ กษานอกระบบ” หมายความว า การศึ กษาที่ มี ความยื ดหยุ น ในการกํ า หนดจุ ดมุ งหมาย
รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมิ นผล ซึ่ งเป นเงื่ อนไขสําคัญของการสําเร็จ
การศึกษา โดยเนื้ อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของบุคคล
แตละกลุม
“การศึกษาตามอัธยาศัย” หมายความวา การศึกษาที่ใหผูเรียนไดเรียนรูดวยตนเองตามความสนใจ
ศักยภาพ ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม สื่อหรือแหลงความรูอื่นๆ
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ขอ 5 ใหมีคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี แตงตั้งโดยอธิการบดี ทําหนาที่เกี่ยวกับ
การเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีตามที่กําหนด ในขอบังคับนี้ ประกอบดวยอธิการบดี เปนประธานกรรมการ
รองอธิ การบดี ฝ ายนวั ตกรรมการศึ กษาและรองอธิ การบดีฝ ายวิ ชาการและวิ จั ย เป นรองประธานกรรมการ 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 เป นรายวิ ชา หรื อกลุ มรายวิ ชาที่ มี เนื้ อหาสาระครอบคลุ มไม น อยกว าสามในสี่ ของรายวิ ชา
ที่ ขอเที ยบ
7.3 เปนรายวิชา หริอกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแตมระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเทา
7.4 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกิน สามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวม
ของหลักสูตรที่ รับโอน
7.5 รายวิชา หรื อกลุ มรายวิ ชาที่ เที ยบโอนจากต างสถาบั นอุดมศึ กษา จะไม นํามาคํานวณแต ม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
7.6 นั กศึ กษาที่ ใ ช สิ ท ธิ เที ย บโอนหน ว ยกิ ต จะต องใช เวลาศึ กษาในมหาวิ ทยาลั ย รามคํ าแหง
อยางนอยหนึ่งปการศึกษา
7.7 วิ ธี การเที ยบวิ ชาเรี ยนและเที ยบโอนหน วยกิ ต ให ดําเนิ นการตามที่ คณะกรรมการกําหนด
และใหเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 8 หลักเกณฑการเทียบโอนความรู และการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษา
ตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ
8.1 การเที ย บความรู จะเที ย บเป น รายวิ ชา หรื อ กลุ ม รายวิ ชาตามหลั กสู ตรระดั บ ปริ ญญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง
8.2 วิ ธี การประเมิ นผลการเรี ยนรู จ ากการศึ กษานอกระบบ และ/หรื อ การศึ กษาตามอั ธยาศั ย
เพื่อการเทียบโอนความรูในแตละรายวิชา หรือกลุมรายวิชาและเกณฑการตัดสินการประเมินในแตละวิธีใหดําเนินการ
ตามที่คณะกรรมการกําหนด และใหเปนประกาศมหาวิทยาลัย
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8.3 ผลการประเมิน จะตองเทียบไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร P สําหรับรายวิชา หรือกลุม
รายวิชา จึงจะใหจํานวนหนวยกิตของรายวิชา หรือกลุ มรายวิชานั้น แตจะไมใหระดับคะแนนตัวอักษร และไมมีการ
นํามาติดคะแนนผลการเรียน หรือคํานวณแตมระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
8.4 การเทียบรายวิชา หรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย
ใหหนวยกิตไดรวมกันไมเกินสามในสี่ของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตีที่ขอเทียบ
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
ที่เกี่ยวของเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ 10 กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษา
10.1 กรณีตามขอ 6.1 และ 6.2 นักศึ กษาชําระคาธรรมเนียมการเที ยบโอน 500 บาท (ห ารอย
บาทถวน) และคาเทียบโอนหนวยกิตๆ ละ 100 บาท (หนึ่งรอยบาทถวน)
10.2 กรณี ตามขอ 6.3 นักศึกษาชําระคาธรรมเนียมการเที ยบโอน 2,500 บาท (สองพันหารอย
บาทถวน) และคาเทียบโอนหนวยกิตๆ ละ 1,500 บาท (หนึ่งพันหารอยบาทถวน)
10.3 กรณีตามขอ 6.4 ใหคณะกรรมการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเทียบโอนและคาเทียบโอน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง และใหเปนประกาศมหาวิทยาลัย
ขอ 11 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดอัตราคาธรรมเนียมอื่นๆ และอัตราคาตอบแทนผูปฏิบตั ิหนาทีต่ ามที่กําหนด
ในขอบังคับ ใหอธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง มีอํานาจ
พิจารณาไดตามที่เห็นสมควร
ขอ 12 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2546

(ศาสตราจารยประภาศน อวยชัย)
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยวินยั นักศึกษา
พ.ศ. 2522

โดยที่เห็นเปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยวินัยนักศึกษา
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2514 สภามหาวิทยาลัยจึงตรา
ขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2522”
ขอ 2. ใหใชขอบังคับนี้ตั้งแตวนั ถัดจากวันประกาศเปนตนไป
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 นี้แทน
ขอ 4. นักศึกษาทุกคน เมื่อเขามาในบริเวณมหาวิทยาลัยตองแตงกายสุภาพเรียบรอย ตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ 5. นักศึกษาทุกคนตองรักษาความสามัคคีระหวางกัน และตองรักษาไวซงึ่ ความสงบเรียบรอยและเกียรติของมหาวิทยาลัย
ขอ 6. นักศึกษาทุกคนตองประพฤติตนเปนสุภาพชน ไมประพฤติในสิง่ ทีอ่ าจนํามาซึง่ ความเสียหายแกมหาวิทยาลัยทัง้ ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย
ขอ 7. นักศึกษาตองปฏิบตั ิตามคําสั่งหรือคําตักเตือนโดยชอบของผูมีอํานาจหนาที่
ขอ 8. ในขณะที่มีการสอน หามสูบบุหรี่ หามสงเสียงรบกวน หรือแสดงกิริยาวาจาไมสมควร ผูใดฝาฝนผูสอนมีอํานาจสั่งให
ผูนั้นออกจากหองเรียนได
ขอ 9. นักศึกษาทุกคนตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งของมหาวิทยาลัยทุกประการอยางเครงครัด และ
แสดงมารยาทอั นดี ตออาจารย ผู สอนและเจาหน าที่ ของมหาวิ ทยาลั ย หากนั กศึกษาผู ใดฝ าฝนได ชื่ อว ากระทําผิ ดวิ นั ย ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ผูชว ยศาสตราจารย อาจารย อาจารยพิเศษ เลขานุการคณะ หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเรียกตัวมาตักเตือน
หรือจะแจงใหคณบดีตักเตือนหรือตําหนิโทษเปนลายลักษณอักษรก็ได
ถาการกระทําผิดวินัยนั้ นเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหคณบดีนําเสนออธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัย ซึ่งมีอํานาจกระทําการอยางหนึง่ อยางใด ดังตอไปนี้
1. ใหงดตรวจกระดาษคําตอบบางกระบวนวิชาหรือทุกกระบวนวิชา และในการลงทะเบียนเรียนใหถอื เปนสอบตกในภาค
การศึกษาที่ถูกลงโทษนั้น และอาจหามลงทะเบียนตอไปอีก 2 ภาคการศึกษา ซึ่งอาจจะเปนภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูรอนก็ได
ถาเปนการกระทําผิดซ้ํากับกรณีความผิดที่ไดถูกลงโทษมาแลว ใหลงโทษในขั้นที่หนักกวาเดิมตามที่เห็นสมควร
2. สัง่ ลบชือ่ ออกจากทะเบียนนักศึกษาแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ 10. นักศึกษาทีถ่ กู ลงโทษทางวินยั อาจยืน่ คําอุทธรณการลงโทษนัน้ ตออธิการบดีกไ็ ด เมือ่ อธิการบดีไดรบั คํารองอุทธรณแลว
ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สภามหาวิทยาลัยอาจสั่งใหเปลี่ยนแปลงแกไขยืนตามคําสั่งเดิม หรือยกเลิกคําสั่งนั้นเสียก็ได
ขอ 11. นักศึกษาผู ใดถูกลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษาประสงคจะสมัครเขาเปนนักศึกษาอีกใหยื่ นคํารองเปนหนังสือตอ
คณบดีแหงคณะซึ่งผูรอ งถูกลงโทษ โดยมีหนังสือรับรองของบิดามารดา หรือผูป กครองและผูอนื่ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชื่อถือไดอีก 1 คน รวมเปน
2 คน วาตั้งแตถูกลบชื่อจนถึงขณะยื่นคํารอง ผูถูกลบชื่อไดประพฤติตนเรียบรอยตลอดมา และรับรองวาจะสอดสองดูแลใหผูถูกลบชื่อ
ประพฤติตนอยูใ นระเบียบและวินัยของมหาวิทยาลัยอยางเครงครัดตอไป เมื่ออธิการบดีเห็นสมควรก็ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
กรณียื่นคํารองขอเขาเปนนักศึกษาตามขอนี้ จะกระทําไดตอเมื่อพนกําหนดเวลาไมนอยกวาสองปนับแตวันที่มหาวิทยาลัย
สัง่ ใหลบชือ่ ออกจากทะเบียนนักศึกษา ถาคราวแรกสภามหาวิทยาลัยไมใหรบั เขาเปนนักศึกษา นักศึกษาผูถกู ลบชือ่ อาจยื่นคํารองขอเขาเปน
นักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง เมื่อพนกําหนดเวลาไมนอยกวาหนึ่งปนับแตวันลงมติของสภามหาวิทยาลัยในการยื่นคราวแรก ถาสภามหาวิทยาลัย
มีมติไมใหรับอีกเปนครั้งทีส่ อง ใหถือวามหาวิทยาลัยไมพึงปรารถนาที่จะรับผูรองเขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้อกี ตอไป
ขอ 12. ใหอธิการบดีรกั ษาการตามขอบังคับนี้
ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2522

( ศาสตราจารยประภาศน อวยชัย )
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง
วาดวย การลงทะเบี
ยนเรียนทางไปรษณีย พ.ศ. 2545
_________________
โดยทีเ่ ปนการสมควรแกไขปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18(2) และ (12) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2541
สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบี ยบนี้ เรี ย กว า “ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยรามคําแหง ว าด วยการลงทะเบี ยนเรี ยนทางไปรษณี ย
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 เปนธนาณัติสั่งจายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไปรษณียสาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง
5.3 ซองจดหมายเปลาติดแสตมปใหครบถวน จาหนาซองถึงนักศึกษาผูลงทะเบียนเรียนเอง เพื่อ
มหาวิทยาลัยจะไดสงใบเสร็จรับเงินไปใหเปนหลักฐานวาไดลงทะเบียนเรียนแลว
ขอ 6 การลงทะเบี ย นเรี ย นทางไปรษณี ย นั้ น นั กศึ กษาอาจส ง ก อ นกํ าหนดวั นเริ่ มลงทะเบี ย นเรี ยนที่
มหาวิทยาลัยก็ได โดยไมตองคํานึงวารหัสประจําตัวเทาใดจะตองไปลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยวันใด แตอยางชา
ต องส งภายในวั นสุ ดท ายของการลงทะเบี ย นเรี ยนทางไปรษณี ย ที่ มหาวิ ท ยาลั ยกํ าหนดไว ใ นแต ละภาคเรี ยนนั้ น
มหาวิทยาลัยจะถือวันที่ไปรษณียตนทางประทับตรารับจดหมายเปนวันที่นักศึกษาสงเอกสารลงทะเบียนเรียน หากพน
กําหนดดังกลาวจะไมรับลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย
ขอ 7 นักศึกษาจะตองรับผิดชอบการเลือกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามแผนกําหนดการ
ศึกษาตามหลักสูตรชัน้ ปริญญาตรีคณะที่ตนศึกษา รวมทั้งมีวันเวลาสอบไลไมซ้ําซอนกัน ในกรณีที่มกี ารผิดพลาดอันเกิด
จากฝายนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยซึ่งใชอยูในขณะนั้น
ข อ 8 นั กศึ กษาที่ ประสงค จะลงทะเบี ยนเรี ยนแตกต างไปจากหลั กเกณฑ การลงทะเบี ยนเรี ยนตามปกติ
(ภาคปกติไมเกิน 24 หนวยกิต และภาคฤดูรอนไมเกิน 12 หนวยกิต) นักศึกษาจะตองไปแจงที่คณะที่สังกัด หรือมอบ
ใหผูอื่นไปดําเนินการแทนที่มหาวิทยาลัยหลังจากไดรับใบเสร็จแลว
ข อ 9 นั กศึ กษาที่ ลงทะเบี ยนเรี ยนทางไปรษณี ย ต อ งปฏิ บั ติ วิ ธี การลงทะเบี ยนเรี ยนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่องขอตกลงในการปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย
ขอ 10 ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2545
( ศาสตราจารย ประภาศน อวยชัย )
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรื่อง การอนุญาตใหพระภิกษุสามเณรเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี
_____________________
ดวยมหาวิทยาลัยรามคําแหง มีนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาแกชมุ ชนตางๆ อยางกวางขวางและทั่วถึง
ยิ่ งขึ้ น เพื่ อเปนการสนองตอบปรัชญาการศึ กษาการเรียนรู ตลอดชีวิตและการเรียนรู สู สังคม จึ งอนุญาตใหพระภิกษุ
สามเณรเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง ระดับปริญญาตรีหลักสูตรปกติไดทุกคณะทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทมี่ หาวิทยาลัยมีการเปดรับสมัครโดยเห็นควรใหยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรื่อง ไมอนุญาตใหพระภิกษุสามเณรสมัครเขาศึกษา ลงทะเบียนเรียนและเขาสอบไล เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2542 และ
กําหนดแนวปฏิบัติตางๆ ดังนี้
1. ใหสั่งซื้อใบสมัครประเภทสมัครทางไปรษณียทั้งระบบสมัครสอบสวนกลาง และสอบสวนภูมิภาค โดย
ระบุมุมซองวา “ชุดสมัครสําหรับพระภิกษุสามเณร” ซึ่งรายละเอียดและกําหนดเวลาตามประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องการ
รับสมัครนักศึกษาใหมทั้งระบบสวนกลางและสวนภูมิภาค
2. การสมัครและการลงทะเบียนเรียนใหยนื่ ทางไปรษณียเ ทานั้น ตามวิธกี าร ขั้นตอน และเวลาทีก่ ําหนดตาม
ปฏิทินการศึกษา
3. การเรียนไมอนุญาตใหเขารับฟงคําบรรยายในหองเรียนปะปนกับคฤหัสถ ชาย - หญิง แตมหาวิทยาลัยจะ
อํานวยความสะดวกโดยใชสื่อตางๆ ที่มหาวิทยาลัยมีบริการจัดการเรียนการสอน
4. การสอบจะจัดหองสอบใหเฉพาะพระภิกษุ สามเณร ไมรวมกับนักศึกษาทั่วไป
5. ไมเสนอชื่อใหเขาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เวนแตไดลาสิกขาบทจากการเปนบรรพชิตกอนวัน
ซอมรับปริ ญญาบัตร
ทั้งนี้ ใหถือเปนแนวปฏิบัตินับตั้งแตวันที่ประกาศ เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบทั่ วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2551

( รองศาสตราจารยคิม ไชยแสนสุข )
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรื่อง สถานที่สอบสําหรับพระภิกษุสามเณร
_____________________
ตามที่ มหาวิ ทยาลั ยรามคํ าแหง มี นโยบายขยายโอกาสทางการศึ กษาแก ชุ มชนต างๆ อยางกวางขวาง
และทั่ วถึงยิ่ งขึ้ น เพื่ อเปนการสนองตอบปรั ชญาการศึกษา การเรียนรู สู สั งคมจึงอนุ ญาตใหพระภิ กษุ สามเณรเขา
ศึ กษาในมหาวิ ทยาลัยรามคําแหงระดับปริ ญญาตรี หลักสู ตรปกติ ได ทุกคณะทั้ งส วนกลางและส วนภูมิ ภาค สาขา
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง เปดรับสมัคร ตั้งแตภาค 1 ปการศึกษา 2546
ดังนั้น เพื่อใหการจัดสอบไลสําหรับพระภิกษุสามเณรดําเนินไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยรามคําแหง
จึงกําหนดใหใชอาคาร VKB 101 เปนสถานที่สอบสําหรับพระภิกษุสามเณร
ทั้งนี้ ตั้งแต ภาค 1 ปการศึกษา 2546 เปนตนไป
จึงประกาศใหทราบทั่ วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2546
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ดานกิจกรรมนักศึกษา
(อาคารกิจกรรมนักศึกษา)
ดําเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพือ่ ใหเปนบัณฑิตทีม่ คี วามรูค คู ณ
ุ ธรรมและสงเสริม ใหคําปรึกษาการจัด
กิจกรรมของสภานักศึกษา องคการนักศึกษา พรรคนักศึกษา ชมรมและกลุม ตางๆ โดยมีกิจกรรม 4 ประเภทกิจกรรม คือ
1. กิจกรรมดานวิชาการ เปนชมรมที่จัดกิจกรรมตามสาขาวิชาของแตละคณะ ไดแก ชมรมนิตศิ าสตร ชมรมบัญชี
ชมรมการตลาด ชมรมการบริ หารทั่ วไป ชมรมการโฆษณาและประชาสั มพั นธ ชมรมอุ ตสาหกรรมการบริ การ
ชมรมภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร ชมรมภาษาไทยและภาษาตะวันออก ชมรมประวัตศิ าสตร ชมรมบรรณารักษศาสตร ชมรม
ภาษาตะวันตก ชมรมสือ่ สารมวลชน ชมรมจิตวิทยา ชมรมพลานามัย ชมรมศึกษาศาสตร ชมรมเคมี ชมรมชีววิทยา ชมรมฟสกิ ส
ชมรมสถิติและคอมพิวเตอร ชมรมคณิตศาสตร ชมรมรัฐศาสตร และชมรมเศรษฐศาสตร
2. กิ จกรรมทางด านศิ ลปะและวั ฒนธรรม เป นชมรมกิ จกรรมด านศิ ลปะและวั ฒนธรรม ได แก ชมรมถ ายภาพ
ชมรมขั บร องประสานเสี ยง ชมรมดนตรี สากล ชมรมดนตรี ลู กทุ งสุ โ ขทั ย ชมรมวั ฒนธรรมและประเพณี ท องถิ่ น
ชมรมพุทธศาสตรและวัฒนธรรมไทย ชมรมนักศึกษามุสลิม ชมรมคริสตศาสนา ชมรมปาฐกถาและโตวาที ชมรมศิลปะและการแสดง
ชมรมดนตรีไทยและนาฏศิลป และชมรมเชียร
3. ชมรมดานบําเพ็ญประโยชน เปนชมรมกิจกรรมดานการบําเพ็ญประโยชนตอสังคม ไดแก ชมรมคายอาสาพัฒนา
มร. ชมรมอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ชมรมศึกษาปญหายาเสพติด ชมรมผูบ ําเพ็ญประโยชนและบรรเทาสาธารณภัย
ชมรมศึกษาปญหาแหลงเสือ่ มโทรม ชมรมคายพัฒนาราม-อีสาน ชมรมคายอาสาพัฒนาราม-ลานนา ชมรมศึกษาพัฒนาชาว
ไทยภูเขา ชมรมศึกษาปญหาเกษตรกร ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
4. ชมรมดานกีฬา เปนชมรมกิจกรรมดานกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ ไดแก ชมรมกีฬายิงปน ชมรมกีฬาดาบสากล
ชมรมกี ฬาเทควั นโด ชมรมกี ฬามวยสากล ชมรมกี ฬายู โ ด ชมรมกี ฬาอาวุ ธไทย ชมรมกี ฬาซอฟท บอลและเบสบอล
ชมรมกีฬาหมากกระดาน ชมรมกีฬาเทเบิลเทนนิส ชมรมกีฬารักบี้ฟุตบอล ชมรมกีฬาแบดมินตัน ชมรมกีฬาบาสเกตบอล
ชมรมกีฬาทางน้ํา ชมรมกรีฑา ชมรมกีฬาลอนเทนนิส ชมรมกีฬาตะกรอ ชมรมกีฬาฮอกกี้ ชมรมกีฬาวอลเลยบอล
ชมรมสงเสริมสุขภาพและพลานามัย ชมรมกีฬาเปตอง ชมรมกีฬาลีลาศ และชมรมกีฬาฟุตบอล
นักศึกษาท านใดสนใจที่ จะเข ารวมกิจกรรมตางๆ สอบถามรายละเอียดไดที่ งานกิจกรรมนักศึกษา และงานกีฬา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา หมายเลขโทรศัพท 02-310-8074 และ 02-310-8078

ดานบริการและสวัสดิการ
บริการแนะแนว จัดบริการแนะแนวใหคําปรึกษาโดยนักแนะแนวฯใหกบั นักศึกษาและผูส ําเร็จการศึกษาในดานตางๆ ดังนี้
1. แนะแนวการศึ กษา บริการข อมู ลดานการศึ กษา และให คํา ปรึ กษาแก นั กศึ กษาในด านต างๆ เช น
การวางแผนการเรียนการเลือกคณะตามความถนัดและความสนใจ การยายคณะหรือเปลีย่ นสาขาวิชา การเทียบโอนหนวยกิต
2. แนะแนวอาชี พ บริ การข อมูลด านอาชี พ สายงานการประกอบอาชีพ และให คําปรึ กษาแกนั กศึกษา
ในการเตรี ยมความพร อมเข า สู อาชี พ เทคนิ คการสมั ครงาน เช น การเขี ยนจดหมายสมั ครงานและประวั ติ ย อ
การกรอกใบสมัครงานการจัดทําแฟมสะสมผลงาน การสมัครงานผานเว็บไซตและเทคนิคการสอบสัมภาษณ
3. แนะแนวสวนตัวและสังคม บริการดานสวนตัวและสังคม และใหคําปรึกษาแกนักศึกษา ไดรจู ักและเขาใจ
ตนเองในดานสวนตัวไดแกนสิ ัยและบุคลิกภาพสวนตัว สามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูท ี่มีบคุ ลิกภาพทีด่ ีและมีสัมพันธภาพอันดีกับ
ผูอื่นในสังคม รูจักแกปญหาคับของใจสงเสริมใหมีสุขภาพจิตดี รูจักบําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสวนตัวและสวนรวมการสราง
มนุษยสัมพันธ การปรับอารมณการวางตนเขาสูวัยผูใหญเขาใจสภาพสังคมรอบตัวที่ตองปรับตนเองใหสอดคลองเหมาะสมและ
สามารถดํารงชีวติ อยูในสังคมไดอยางมีความสุข
4. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา เชน โครงการเตรียมความพรอมเขาสูอ าชีพ โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ ฯลฯ
5. บริการแนะแนวใหคําปรึกษา ขอมูลดานการศึกษาและอาชีพ ผานระบบสารสนเทศ www.facebook.com/guidanceru
แกนั กศึ กษาและผู สํา เร็จการศึ กษาที่ มี ความประสงค จะขอรั บบริ การแนะแนวดานต างๆ สามารถติดต อไดที่ หนวยแนะแนว
งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชัน้ ลอย) หมายเลขโทรศัพท 02-310-8126
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บริการจัดหางาน บริการจัดหางานใหกับนักศึกษาและผูที่สําเร็จการศึกษา ในดานตางๆ ดังนี้
1. บริการขอมูลขาวสารการสมัครงาน ทั้งงานประจําและงานชั่วคราว
2. จัดบริการใหสถานประกอบการตางๆ มารับสมัครงานทัง้ งานประจําและงานชัว่ คราว ตลอดจนจัดใหมกี าร
สัมภาษณผูสมัครงาน
3. บริการขอมูลขาวสารตางๆ ผานทางเว็บไซต www.rujob.ru.ac.th
4. บริการฝากประวัติการสมัครงานทั้งงานประจําและงานชั่วคราว
5. บริการขอมูลตําแหนงงานวางของหนวยงานราชการทาง Facebook:หนวยจัดหางาน กองกิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
6. บริการใหคําปรึกษาการสมัครงานและหางานทําชวงระหวางเรียน
นักศึกษาสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย หรือ โทร. 02-310-8126

บริการทุนการศึกษาและกองทุนเงินใหกยู มื เพือ่ การศึกษา
บริการจัดสรรทุนการศึกษา ใหแก นักศึกษาทีเ่ รียนดี มีความประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพย
เพื่อสนับนสนุนใหนกั ศึกษาไดมีโอกาสทางการศึกษามากขึ้น โดยในแตละปมีทุนการศึกษาประมาณ 1,000 กวาทุน
โดยแบงเปนทุนภายในและภายนอก และการกูยืมเงินกองทุนเงินใหกยู ืมเพื่อการศึกษา ดังนี้
1. ทุนภายในมหาวิทยาลัย
1.1 ทุนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ
36 พรรษา พ.ศ. 2534 จํานวนปละ 36 ทุน โดยยกเวนคาหนวยกิต คาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษาและตํารา
เรียนฟรีสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ของแตละปการศึกษา
1.2 ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง (ประเภทเรียนดี สงเสริมการศึกษาและประเภทกิจกรรม)
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 ขึ้นไป โดยติดตามรายละเอียดที่ www.ru.ac.th/scholarship ในชวงเดือนสิงหาคม - กันยายน
ทุกป
1.3 ทุนผูป ระสบภัยพิบตั ิ (อุทกภัย, อัคคีภยั , วาตภัย)เปนนโยบายของมหาวิทยาลัยทีจ่ ะบรรเทาความ
เดือดรอนของนักศึกษาทีป่ ระสบภัยโดยยกเวนคาหนวยกิต คาธรรมเนียมการศึกษา คาบํารุงการศึกษา จํานวน 2 ภาคเรียนปกติ
2. ทุนภายนอกมหาวิทยาลัย เปนทุนทีไ่ ดรบั การสนับสนุนทุนทรัพยจากบริษทั มูลนิธิ สมาคม ธนาคารและ
ผูมีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อเปนทุนการศึกษาปละประมาณ 200 ทุน
3. การผอนผันการชําระเงินลงทะเบียนเรียน เพือ่ เปนการชวยเหลือนักศึกษาซึง่ มีความเดือดรอนทางดาน
การเงินในการลงทะเบียนเรียน ไมสามารถนําเงินมาชําระคาลงทะเบียนเรียนไดในวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด สามารถขอ
ผอนผันการชําระเงินลงทะเบียนเรียนได โดยตองมีสถานภาพการเปนนักศึกษาแลวอยางนอย 1 ภาคเรียนปกติ
4. กองทุนเงินใหกยู ืมเพื่อการศึกษา (กยศ. และ กรอ.) นักศึกษาสมัครใหมชั้นปที่ 1 ทีป่ ระสงคจะขอ
กูยืมเงินกองทุนฯ (ผูกูยมื ตอเนื่องยายสถานศึกษา/ผูก ูยืมรายใหม) มีขั้นตอนการปฏิบัติดงั นี้
1. นักศึกษาจะตองขอรับแบบคําขอกูยืมเงินกองทุนฯ ของมหาวิทยาลัย และบันทึกแบบคํายืนยันขอ
กู ยื ม เงิ น กองทุ น ฯ ในระบบ e-studentloan ในวั น ที่ ที่ นั ก ศึ ก ษามาสมั ค รเข า เป นนั ก ศึ ก ษา ณ อาคารหอประชุ ม
พอขุนรามคํา แหงมหาราช (เอกสารการขอกู ที่ นักศึกษาไดรั บประกอบดวยแบบคําขอกู ที่ ระบุ วั น/เวลา/สถานที่ เข ารับ
การคัดเลือก(สัมภาษณ)รวมทัง้ รายการเอกสารทีต่ องนํามาในวันเขารับการคัดเลือก)
2. เขารับการคัดเลือก(สัมภาษณฺ) ตาม วัน/เวลา/สถานที่ ทีม่ หาวิทยาลัยกําหนด(แจงไวในแบบคําขอกูข อง
มหาวิทยาลัยฯ ตามเอกสารที่ไดรับ ตามขอ 1)
3. ตรวจดูรายชือ่ ผูไ ดรบั การอนุมตั ใิ หกู ตาม วัน/เวลา/สถานที่ ทีก่ ําหนด (วัน/เวลา/สถานทีด่ งั กลาวจะไดรบั
แจงในวันที่นักศึกษาเขารับการคัดเลือก)
4. นักศึกษาทีผ่ า นการคัดเลือกไดรบั อนุมตั ิใหกยู มื เงินกองทุน จะตองมารายงานตัว/ปฐมนิเทศ/สงสัญญากู
ยืมเงินฯ/ลงชื่อแบบยืนยันจํานวนเงินกูเ งินประจําภาคเรียน ตามวัน/เวลา/สถานที่ ที่ มหาวิทยาลัยกําหนด
ระเบี ย บการสมั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง พ.ศ. 2561 445

5. ติดตามอานขาวประชาสัมพันธเกีย่ วกับการกูย มื เงินกองทุนฯ ที่ http://www.ru.ac.th/scholarship/
และ Facebook “ กองทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ” เดือนละ 1 ครั้ง หลังจากที่ไดรบั อนุมัติใหกูยืมเงินกองทุนฯ แลว
*** นักศึกษาทีต่ อ งการกูย มื เงินกองทุนฯ ทีม่ หาวิทยาลัยรามคําแหง ไมวา จะเปนผูท เี่ คยกูจ ากโรงเรียน/สถาบันอืน่ /
ผูกูยืมรายใหม(ไมเคยกูยืมเงินกองทุนฯ เลย) จะตองดําเนินการตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัย ตามวันที่/เวลา/
สถานที่ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดทุกครั้ง มิฉะนั้นการดําเนินการกูยมื เงินกองทุนฯ จะไมครบขั้นตอนและทําใหไม
สามารถกูย ืมเงินกองทุนฯ ได ***
*** การกูย มื กองทุนฯ ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 (ภาคเรียนที่ 2 กูไ ดเฉพาะคนเคยไดกใู นภาค 1 แลวเทานัน้ )
ผูกูจะตองบันทึกแบบยืนยันคําขอกูในระบบ e-studentloan ตามวันที่ ที่ สํานักงานกองทุนเงินใหกูยืมเพื่อการศึกษา
กําหนด ที่ http://www.studentloan.or.th และ พิมพแบบคํายืนยันขอกูจ ากระบบนําไปแสดงดวยตนเองเพือ่ ขอกูย มื เงิน
กองทุนฯ และลงชือ่ แบบยืนยันจํานวนเงินกูป ระจําภาคเรียน ทีม่ หาวิทยาลัย (งานแนะแนวจัดหางานและทุนการ
ศึกษา) อาคารศิลาบาตรชัน้ ลอย ตามวันที/่ เวลา/ทีก่ ําหนด***

บริการและสวัสดิการนักศึกษา
1. บริการประกันภัยอุบตั เิ หตุสว นบุคคล
มหาวิทยาลัยรามคําแหงทําขอตกลงรวมมือกันบริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) จัดโครงการประกันภัย
อุบตั เิ หตุสว นบุคคล ใหกบั อาจารย ขาราชการ เจาหนาทีแ่ ละนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหงคุมครองครอบคลุมอุบัติภัยตางๆ
ตลอด 24 ชัว่ โมง
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาทําประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล โดยเสีย
คาเบี้ยประกัน 200 บาท/ปี ไดรบั สิทธิประโยชนดังนี้
1) การเสียชีวิต การสูญเสีย อวัยวะ สายตา
150,000.- บาท
ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)
- การถูกฆาตกรรม หรือลอบทํารายรางกาย
150,000.- บาท
- การขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต (เสียชีวิต)
150,000.- บาท
2) การรักษาพยาบาลตออุบตั เิ หตุแตละครัง้
10,000.- บาท
การใชสทิ ธิประโยชน
1) ผู เอาประกั น สามารถใช บั ต รประกั น ภั ย อุ บั ติ เ หตุ (PA-CARD) ควบคู กั บบั ต รประชาชน
หรือบัตรขาราชการ เขารักษาพยาบาลในกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุตามสถานพยาบาลในเครือทั่วประเทศทีเ่ ขารวมโครงการกับบริษัท
2) กรณีทไี่ มสามารถเขารับการรักษาตามรายชือ่ สถานพยาบาลทีร่ ะบุ ผูป ระกันภัยสามารถเขารับการรักษา
ในสถานพยาบาลอื่ น ๆ โดยให สํา รองค า ใช จ ายล ว งหน า และรวบรวมเอกสารมาเรี ย กร อ งสิ ท ธิ ประโยชน กั บทางบริ ษั ท ฯ
โดยผานทางมหาวิทยาลัย โดยใชเอกสารดังนี้
- ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
- ใบรับรองแพทย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาสมุดบัญชี ธนาคารออมทรัพย
ผูสนใจสมัคร ติดตอไดที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ 02-310-8076 หรือสมัครทางไปรษณีย ดังนี้
1. สงธนาณัติจํานวน 200 บาท สั่งจายในนาม “หัวหนางานบริการและสวัสดิการนักศึกษา”
(ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามคําแหง 10240)
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาขาราชการ พรอมสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ
3. สําเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาคลาสุด 1 ฉบับ
4. ซองเปลาติดแสตมปจาหนาซองถึงตัวเอง 2 ซอง (สําหรับสงใบเสร็จรับเงินและบัตรประกัน)
สงมาที่.งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชัน้ 2 มหาวิทยาลัยรามคําแหง
แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
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2. บริการนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัยรามคําแหงเปดโอกาสทางการศึกษาสําหรับผูพ กิ ารเขาศึกษาในคณะและ
สาขาวิชาตางๆ ไดตามศักยภาพของตนเองและความพรอมในการจัดการศึกษา ของแตละคณะและสาขาวิชา โดยมีบริการทางการ
ศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการ ดังนี้
1. การใหคําปรึกษา การเลือกสาขาวิชา การวางแผนการเรียนสําหรับนักศึกษาพิการ
2. เงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการระดับปริญญาตรี เปน ปริญญาตรีใบแรก เทานั้น
โดยมีคุณสมบัตแิ ละหลักฐานที่แสดงการรับรองความพิการ คือ
- บัตรประจําตัวคนพิการตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
- ไมเคยไดรับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับ
คนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมากอน
3. สือ่ การเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาพิการ เชน ตําราเรียน VCD/MP3, บันทึกเสียงคําบรรยายของอาจารย,
วีดีโอคําบรรยายยอนหลัง, ตําราอิเล็กทรอนิกส (e-book), หนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-audiobook), e-learning, cyber classroom,
การสอบไลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-testing)
ผูพ ิการสามารถขอรับคําปรึกษาเพือ่ รับขอมูลที่จําเปนกอนตัดสินใจสมัครเขาศึกษา หรือขอรับเงินอุดหนุนการ
ศึกษาไดที่ศูนยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชัน้ 1
โทร.02-310-8306 โทรสาร 02-310-8306 e-mail:dss_ru@hotmail.com เว็บไซต http//www.stdaffairs.ru.ac.th/dss
หรือทางไปรษณียที่
ศูนยบริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
กองบริการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชัน้ 1
282 มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ 10240
3. บริการหองอานหนังสือปรับอากาศ เพือ่ ใหนกั ศึกษาใชเวลาวางจากการฟงคําบรรยายของอาจารยในชัน้ เรียน มาทบทวน
บทเรียนและแสวงหาความรูเ พิม่ เติม เปดบริการทุกวันระหวางเวลา 08.00-22.00 น. มี 3 อาคาร คือ
1. อาคารเวียงผา (VPB) ชัน้ 1
2. อาคารศรีอกั ษร (ตรงขามอาคารเวียงผา)
3. อาคารนพมาศ (NMB) ชัน้ 2 (โรงอาหาร 1)
ขอปฏิบตั ใิ นการใชบริการหองอานหนังสือ
1. หามจองทีน่ งั่
2. หามสงเสียงดัง
3. หามนําอาหารและเครือ่ งดืม่ เขามารับประทาน
4. หามสูบบุหรี่
5. หามเคลือ่ นยายโตะ-เกาอี้ และอุปกรณทกุ ชนิด
6. หามนําสัตวเลีย้ งทุกชนิดเขามาในหอง

บริการดานการศึกษาวิชาทหารและการขอผอนผันการเขารับราชการทหาร
งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษาไดใหบริการดานตางๆ ดังนี้
1. รับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 1 - 5 ชาย, หญิง
2. ดําเนินการนํานักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปที่ 1 - 5 ชาย, หญิง ไปรายงานตัว ณ โรงเรียนรักษาดินแดน
ศูนยการกําลังสํารอง
3. ดําเนินการยกเวนการเรียกมาตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ
4. ดําเนินการผอนผันการเรียกพลเพือ่ ฝกวิชาทหาร สําหรับผูท สี่ ําเร็จการฝกเรียนวิชาทหารชัน้ ปที่ 3 - 5 ชาย
5. ดําเนินการรอรับสิทธิเ์ ขารับการฝกเรียนวิชาทหาร (กรณีเวนวางการฝกเรียนวิชาทหาร ตามระเบียบ
หนวยบัญชาการรักษาดินแดน)
6. ดําเนินการขอผอนผันการเขารับราชการทหารใหกับนักศึกษาที่มิไดฝกเรียนวิชาทหาร

คําแนะนํา
สําหรับนักศึกษาทีจ่ ะสมัครเขารับการฝกเรียนวิชาทหาร
นั กศึกษาที่ ประสงค จะสมั ครเขารั บการฝกเรี ยนวิชาทหาร ควรทราบคุณสมบั ติของผู สมัคร เงื่ อนไขขอบั งคั บ
ตองปฏิบัติตามระเบียบ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน และขอควรปฏิบัตวิ าดวยการฝกเรียนวิชาทหาร ดังนี้
1. คุณลักษณะของผูส มัครเปนนักศึกษาวิชาทหาร ชัน้ ปที่ 1
1.1 เปนชายหรือหญิงมีสัญชาติไทย
1.2 อายุไมเกิน 22 ป บริบูรณ
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1.3 ไมพกิ าร ทุพพลภาพ หรือมีโรคซึ่งไมสามารถจะรับราชการทหารได
1.4 มีผลการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน หรือเทียบเทาไดคะแนนเฉลีย่ ไมนอยกวา 1.0 ขึน้ ไป
1.5 เป น นั กศึ ก ษาภาคปกติ ของมหาวิ ทยาลั ยรามคํ า แหง (นั กศึ กษาที่ เรี ยนเป นรายกระบวนวิ ชา
(Pre-Degree) ไมมีสิทธิเรียนวิชาทหาร)
1.6 สถานศึกษาเดิมระดับมัธยมปลาย ปวช., ปวส., อนุปริญญา หรือ ปริญญาจากสถาบันอื่นตองไมมีการ
ฝกเรียนวิชาทหาร (กศน. หรือ ภาคค่ําไมอยูใ นเกณฑขอ นี้)
1.7 มีความประพฤติเรียบรอย
1.8 ไมเปนทหารประจําการ หรือ ถูกกําหนดตัวเขากองประจําการแลว
2. เงือ่ นไขบังคับตองปฏิบตั ติ ามระเบียบหนวยบัญชาการรักษาดินแดน ดังนี้
2.1 การสมัครเขารับการฝกเรียนวิชาทหารจะตองสมัครในปแรกที่เขาศึกษากับมหาวิทยาลัยหาก
ไมสมัครจะหมดสิทธิเรียนวิชาทหาร ตามระเบียบของหนวยบัญชาการรักษาดินแดน วาดวยการศึกษาวิชาทหาร พ.ศ. 2516
ขอ 13 อนุ 1 เวนแตจะทํารอรับสิทธิไ์ ว
2.2 มีความประพฤติเรียบรอย
2.3 ตองใหบิดามารดาหรือผูปกครองลงนามรับรองใบสมัครเพื่ อยื นยันวาอนุญาตใหเขารับการฝก
เรียนวิชาทหาร
2.4 วันรายงานตัวที่ โรงเรียนรักษาดินแดนศู นยการกําลังสํารองนักศึกษาวิชาทหารชายจะตองตัด
ผมสั้นตามระเบียบหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
2.5 ตองไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยการกําลังสํารอง
ภายใตการควบคุมของผูแทนมหาวิทยาลัยรามคําแหง
2.6 การแตงกายใหแตงเครื่องแบบนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง นักศึกษาหญิงใหเตรียมกางเกง
วอรมและเสื้อยืดคอกลมสีกากีแกมเขียวถาผมยาวผูกรัดใหเรียบรอย
2.7 ตองชําระเงินบํารุงเพื่อสงเสริมการเรียนวิชาทหารและคาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาวิชาทหาร
คนละ 680 บาท
2.8 มีขนาดรางกาย , น้ําหนัก, และความสูง (ตามตารางที่ 1)
2.9 ผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย (ตามตารางที่ 2)

ขนาดรางกายการสมัครเปน นศท.ชั้นปที่ ๑ (ชายและหญิง) : ตารางที่ 1
หญิ ง

ชาย

อายุ/ป

ความขยายของอก (ซม.)
หายใจเขา
หายใจออก

ไมเกิน ๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙ - ๒๒

๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙

น้ําหนัก
(กก.)

ความสูง
(ซม.)

น้ําหนัก
(กก.)

ความสูง
(ซม.)

๔๒
๔๔
๔๖
๔๘
๔๙

๑๕๔
๑๕๖
๑๕๘
๑๖๐
๑๖๑

๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕

๑๔๘
๑๔๙
๑๕๐
๑๕๑
๑๕๒

๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖

การทดสอบสมรรถภาพรางกาย นศท.ชั้นปที่ ๑ (ชายและหญิง) : ตารางที่ ๒
ลําดับ

การทดสอบ

ชาย

หญิ ง

จํานวน

เวลา

จํานวน

เวลา

๑

ดันพืน้

๒๒ ครั้ง

๒ นาที

๑๕ ครั’้ ง

๒ นาที

๒

ลุก - นัง่

๓๔ ครั้ง

๒ นาที

๒๕ ครัง้

๒ นาที

๓

วิ่ง

๘๐๐ เมตร

๘๐๐ เมตร

๔ นาที
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๓ นาที ๑๕ วินาที
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3. สําหรับผูที่ประสงคจะสมัครเขารับการฝกเรียนวิชาทหาร ชั้นปที่ 1 (สมัครใหม)

หลักฐานประกอบการสมัคร
3.1 ใบวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาจบมัธยมตนใหโรงเรียนเดิมรับรองคะแนนเฉลี่ยโดยหัวหนาสถานศึกษาให
เรียบรอย หากใช ใบประกาศนี ยบั ตรมัธยมต นเป นหลั กฐานการสมั ครต องใหกระทรวงศึ กษาธิการ คิ ดคะแนนเฉลี่ ยมาด วย
(คะแนนเฉลี่ ยจะตองไมนอยกวา 1.0 ขึ้นไป) จํานวน 1 ฉบับ
3.2 ใบวุฒกิ ารศึกษาที่ใชสมัครเขาเรียนมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 1 ฉบับ
3.3 รู ปถ า ยแต งเครื่ องแบบนั กเรี ย น หรื อนั กศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง หน า ตรงไม สวมหมวก
หรือแวนตาสีดํา ขนาด 3x4 ขนาด 1 นิว้ จํานวน 1 รูป
3.4 สําเนาทะเบียนบานของผูสมัคร จํานวน 1 ฉบับ
3.5 ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชนเพื่อยืนยันวาไมเปนโรคตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 46
(พ.ศ.2518) ออกตามความในมาตรา 41 แหง พ.ร.บ. รับราชการทหาร พ.ศ.2497 จํานวน 1 ฉบับ (ขอแบบฟอรมใบรับรองแพทยไดที่
งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา)
3.6 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่ ตัว หรือชื่อสกุล อยางละ 1 ฉบับ (ถามี)
3.7 ผู ที่ จ ะสมั ค รเข า รั บการผึ กเรี ย นวิ ชาทหารให นํา หลั กฐานทุ กอย างไปให พ ร อ มในวั นสมั ค รเข า เป น
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงเพราะจะตองสมัครเรียนวิชาทหารตอในขั้นตอนสุดทายของการสมัครเขาเปนนักศึกษาใหมของ
มหาวิทยาลัย หากเอกสารไมพรอมใหตดิ ตอสอบถามกับเจาหนาที่งานนักศึกษาวิชาทหาร
4. สําหรับผูท ปี่ ระสงคจะสมัครเขารับการฝกเรียนวิชาทหารชัน้ ปที่ 2 - 5 ชาย, หญิง (สมัครใหม)
และชัน้ ปที่ 1 (ตกซ้ําชัน้ )
หลักฐานประกอบการสมัคร
4.1 ใบรับรองการฝกฉบับจริง (ไมเกิน 6 เดือน) ถาใชหนังสือสําคัญประจําแสดงวิทยฐานะเปนหลักฐาน
ในการสมัครใหถา ยสําเนา จํานวน 2 ฉบับ และตองมีบัตรประจําตัวนักศึกษาวิชาทหาร จากสถานศึกษาเดิมมาดวย
4.2 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนชือ่ ตัว ชื่อสกุล อยางละ 1 ฉบับ (ถามี)
4.3 ใบรับรองตามขอ 4.1 จะตองไมวางเวนการฝกเรียนวิชาทหารตามระเบียบหนวยบัญชาการรักษา
ดินแดน ตัวอยางเชน จะสมัครเรียน วิชาทหารในปการศึกษา 2561 ใบรับรองการฝกทีจ่ ะใชสมัครเรียนวิชาทหารตอตองระบุ
ปการศึกษาทีจ่ บ พ.ศ.2560-2561 เทานัน้
4.4 นักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 4, 5 ชายและหญิง ไมตองชําระเงินคาบํารุง
4.5 ผูท จี่ ะเขารับการฝกเรียนวิชาทหารชัน้ ปที่ 4 อายุตอ งไมเกิน 24 ป และผูท จี่ ะเขารับการฝกเรียนวิชาทหาร
ชั้นปที่ 5 อายุตองไมเกิน 25 ป
5. ผูท เี่ ขารับการฝกเรียนวิชาทหารกับมหาวิทยาลัยอยูแ ลวและมีความประสงคทจี่ ะสมัครเขารับการฝก
เรียนวิชาทหารตอประเภทเลือ่ นชัน้ - ซ้ําชัน้ (นักศึกษาเกา) ใหปฏิบตั ิดงั นี้
5.1 ใหลงชื่อสมัครเรียนวิชาทหารตอไดที่งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา (รามฯ 1) หัวหมาก
5.2 ใหนําใบเสร็จรับเงินคาลงทะเบียนเรียนภาคปจจุบัน บัตรประจําตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง
บัตรประจําตัวนักศึกษาวิชาทหาร และบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงในวันสมัครดวย
5.3 สถานทีร่ ายงานตัว ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยการกําลังสํารอง
5.4 การแตงกายเครื่องแบบชุดฝกติดเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบใหถูกตอง
5.5 สวนหลักฐานใบรายงานตัวเขารับการฝกเรียน งานนักศึกษาวิชาทหารจะแจกใหในวันทีล่ งชือ่ สมัครเรียน
ขอปฏิบตั สิ ําหรับนักศึกษาทีจ่ ะสมัครเขารับการฝกเรียนวิชาทหารทุกชัน้ ปทงั้ นักศึกษาวิชาทหารประเภทเลือ่ นชัน้ ซ้าํ ชัน้ และสมัครใหม
1.สถานที่สมัครขั้นตอนสุดทายของการสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (เฉพาะนักศึกษาใหม)
2.นักศึกษาที่สมัครเขารับการฝกเรียนวิชาทหารกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงแลวจะตองลงทะเบียนเรียนภาค
ปกติ ทุกภาค ทั้งภาค 1 และภาค 2 และตองเรียนวิชาทหารติดตอกันทุกปการศึกษา หากวางเวนจะตองทําการขอรอรับสิทธิ์ไว
ถาละเลย ก็จะหมดสิทธิเรียนวิชาทหาร
3.นักศึกษาวิชาทหารชั้นปที่ 1 - 3 ชาย ที่เกิดระหวาง พ.ศ.2539 - 2541 จะตองสงหลักฐานสําเนา สด.9 จํานวน 3
ฉบับ ในวันสมัครเรียนวิชาทหาร เพื่อใหงานนักศึกษาวิชาทหารดําเนินการยกเวนการเกณฑทหาร ใหกับนักศึกษาวิชาทหาร
ที่กําลังศึกษาวิชาทหารอยูในปจจุบัน (นศท. เกาเฉพาะผูทเี่ กิด พ.ศ.2541)
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การรอรับสิทธิเ์ ขารับการฝกเรียนวิชาทหาร
นักศึกษาที่ ไมสามารถเขารับการฝกเรียนวิชาทหารไดในปแรกที่เขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ดวยเหตุ ใดก็ตามใหนําหลักฐานตามที่ จะสมัครเรียนในชั้ นปนั้ นๆ ไปยื่ นเรื่ องขอรอรับสิทธิ์ เพื่ อเขารั บการฝกเรียนในปถัดไป
(จะตองไมวางเวนการฝกเรียนวิชาทหาร) และจะตองดําเนินการในหวงการรับสมัคร และรายงานตัวตามที่ หนวยบัญชาการ
รั กษาดิ นแดนกํา หนดของป ก ารศึ ก ษานั้ นๆและสามารถยื่ นความประสงค ไ ด ที่ งานนั ก ศึ ก ษาวิ ช าทหาร กองกิ จ การ
นั กศึ ก ษาอาคารกิ จ กรรมนั กศึ ก ษาชั้ น 2 ราม ฯ1 (หัวหมาก) ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 02-310-8075
หรือทาง www.rotcs.ru.ac.th , www.facebook.com/rotcsru

การผอนผันการเขารับราชการทหาร

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงที่อยูใ นระหวางเกณฑตรวจเลือกเขารับราชการทหารกองประจําการในยามปกติ
ใหขอทําการผอนผันการรับราชการทหารไดสําหรับปการศึกษานี้ และเพื่อใหการขอผอนผันฯดําเนินการไปดวยความเรียบรอย
จึงใหนักศึกษาที่จะขอใชสิทธิทําการผอนผันฯตองปฏิบัติตามกฎกระทรวง การขอผอนผันเขารับราชการทหารกองประจําการ
แกบุคคลซึ่งอยูระหวางการศึกษา หรือเรียนรู พ.ศ. 2549 ขอ 2 (1) (ก) กําหนดใหบุคคลซึ่งไดรับการผอนผันเขารับราชการ
เป นทหารกองประจํ า การ สํ า หรั บนั ก ศึ กษาของสถานศึ ก ษาของรั ฐที่ เ ป นระบบเป ด ตลาดวิ ชา หรื อ ไม ต อ งเข า ชั้ น เรี ย น
จะตองมีผลการศึกษาสอบไลไดภาคละไมนอ ยกวา 9 หนวยกิตทุกภาคการศึกษาติดตอกัน เวนแตภาคการศึกษาใดขาดสอบ เพราะ
เหตุสุดวิสัยซึ่ งสถานศึกษาใหการรับรองนั้ น มหาวิทยาลัยรามคําแหงจึงประกาศใหนักศึกษาทราบคุ ณสมบัติ และหลักฐาน
ประกอบการขอผอนผันฯ ดังนี้
1.คุณสมบัตขิ องนักศึกษาทีจ่ ะขอทําการผอนผัน ฯ
1.1 เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนผูที่เกิดอายุระหวาง พ.ศ. 2537 - 2541 และยังไมเคยทําการผอน
ผันการรับราชการทหารกองประจําการไวกับมหาวิทยาลัย
1.2 นักศึกษาที่ขอทําการผอนผัน ฯ ตองมีผลการสอบไลในภาค 1 ปการศึกษา 2561 ไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต
1.3 นักศึกษาทีเ่ กิดระหวาง พ.ศ. 2537 - 2541 และเคยขอทําการผอนผันการรับราชการทหารกองประจําการไวกบั
สถานศึกษาเดิมกอนเขาศึกษาทีม่ หาวิทยาลัยรามคําแหง ตองขอทําการผอนผัน ฯ ใหมเพือ่ เขาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหงในปแรก
1.4 นั กศึ กษาที่ ขอทํา การผ อนผั นฯ ต องไม เป นนั กศึ ก ษาที่ กํ า ลั งศึ ก ษาวิ ชาทหารอยู ในป การศึ กษา 2560
1.5 นักศึกษาทีเ่ คยเขารับการฝกเรียนวิชาทหารและเคยใชสทิ ธิย์ กเวนการรับราชการทหารในฐานะนักศึกษาวิชา
ทหารแลว แตไมไดศกึ ษาวิชาทหารตอในปการศึกษาปจจุบนั (ปการศึกษา 2561) ถาจะทําการผอนผันฯ ตองทําการเพิกถอนสิทธิ์
การยกเวนในฐานะนักศึกษาวิชาทหารกอนจึงจะขอทําการผอนผันฯได
1.6 นักศึกษาทีข่ อรับสิทธิเ์ พือ่ เขารับการฝกเรียนวิชาทหารในปการศึกษา 2561 ยังไมมสี ถานภาพเปนนักศึกษาวิชา
ทหารและถาเปนผูที่เกิด พ.ศ. 2537 - 2541 จนตองขอทําการผอนผัน ฯ มิฉะนัน้ จะตองไปเขารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร
1.7 นักศึกษาทีเ่ คยยืน่ หลักฐานขอผอนผัน ฯ ไวกบั มหาวิทยาลัยรามคําแหงแลวไมตอ งขอทําการผอนผัน ฯ อีกแต
ตองลงทะเบียนเรียนโดยสม่ําเสมอทัง้ ภาค 1 และ ภาค 2 และนําผลการสอบไลที่สอบไดไมนอ ยกวา 9 หนวยกิต (ไมนับภาคการ
สอบซอมภาคฤดูรอ น) ไปแจงทีง่ านนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา ตึกกิจกรรมนักศึกษา ชัน้ 2 (ราม1) เพือ่ ขอรักษาสิทธิ์
การผอนผันฯ ตามกฏกระทรวงการผอนผันเขารับราชการทหารเปนกองประจําการแกบุคคลซึ่งอยู ระหวางการศึกษาเรียนรู
พ.ศ.2549 ขอ 2 (1) (ก)
1.8 กรณีทนี่ ักศึกษามีผลการสอบไมถึง 9 หนวยกิต เนื่องจากขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัย ใหนําหลักฐานมาแสดง
เพื่อใหทางมหาวิทยาลัยฯ รับรอง เชน กรณีปวยในระหวางสอบและไมสามารถเขาสอบไดใหนําใบรับรองแพทยมาแสดง
2. หลักฐานประกอบการขอผอนผันฯ สําหรับผูท เี่ กิด พ.ศ. 2541
2.1 ใบแทนใบแจงผลการสอบ(ใบเกรด) ทีไ่ ดประทับตราและลงนามรับรอง ซึ่งตองมีผลการสอบไลภาค 1/2561
ไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต ขอไดทสี่ ํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) (จุด One Stop Service อาคาร KLB
ชัน้ 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 หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา จํานวน 2 ฉบับ (เฉพาะผูทมี่ ีภูมิลําเนาทหารอยูในกรุงเทพฯ)
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2.7 สําเนาการเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล (ถามี) จํานวน 2 ฉบับ
2.8 การเปลี่ยนชื่อตัว - ชื่อสกุล ตองนําหลักฐาน สด. 9 และ สด. 35 ไปเปลี่ยนชือ่ ตัว ชือ่ สกุลใหถกู ตองเรียบรอย
จึงจะ ทําการผอนผัน ฯ ได
2.9 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงและใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปจจุบัน
ซึ่งแสดงวานักศึกษายังลงทะเบียนเรียนอยู
นั กศึ กษายื่ น หลั กฐานขอผ อ นผั นรั บราชการทหารได ที่ งานนั ก ศึ ก ษาวิ ชาทหาร กองกิ จ การนั ก ศึ ก ษา
อาคารกิจกรรมนั กศึ กษา ชั้ น 2 (ราม1) เริ่ มรั บหลักฐานตั้ งแต วันที่ 17 ธั นวาคม 2561 หมดเขตการรั บผ อนผั นฯ ในวั นที่ 11
กุมภาพันธ 2562
นักศึกษาที่ขอทําการผอนผันการรับราชการทหารกองประจําการเรียบรอยแลว ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
ราชการทหารพ.ศ. 2497 ทุกประการ คือ ตองรับหมายเรียกเขารับราชการทหารและไปแสดงตัวในวันตรวจเลือกเขารับราชการ
ทหาร ณ ภูมิลําเนาทหาร ตามวัน เวลาและสถานที่ทไี่ ดระบุไวในหมายเรียก ฯ มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฏหมาย
ในระหว างที่ ขอทํา การผ อนผั น ฯ นั กศึ กษาจะต องสงผลการสอบภาคละ 9 หน วยกิ ตของภาค 1 และภาค 2
ของทุกปการศึกษา เพื่อรักษาสิทธิ์ มิฉะนั้นจะถูกถอนสิทธิ์การผอนผันฯ ติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท
02-3108075 หรือทาง www.rotcs.ru.ac.th , www.facebook.com/rotcsru

บริการดานสุขภาพอนามัย
งานแพทยและอนามัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม.ตัง้ อยูต รงขามอาคารวิทยบริหาร
สํานักงานอธิการบดี ดานหนามหาวิทยาลัย โทรศัพท 02 3108066-69 E-mail address - Patmoram@gmail.com
งานแพทยและอนามัย มหาวิทยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. ตั้งอยูอ าคาร
พระมาศ (PRB) ชัน้ 2 โทรศัพท 02-3976295
การติดตอขอรับบริการ
1. ยื่นบัตรนักศึกษาและใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปจจุบัน
2. เปดบริการ จันทร - ศุกร เวลา 08.30 - 16.30 น. และวันหยุดราชการทีม่ หาวิทยาลัยมีการสอบไล
งานแพทยและอนามัย ใหบริการเกีย่ วกับสุขภาพอนามัย ดังนี้
1. ใหบริการตรวจวินจิ ฉัยและรักษาโรคเบือ้ งตนโดยไมเสียคาใชจายแกนักศึกษา นักเรียนโรงเรียนสาธิต
ฝายประถมและมัธยม อาจารย ขาราชการ เจาหนาที่มหาวิทยาลัยและครอบครัว
2. ใหบริการตรวจรางกายและออกใบรับรองแพทย
3. ใหบริการดานการพยาบาลทั่วไป
4. สงเสริมสุขภาพอนามัยสรางเสริมภูมิคุมกันโรค
5. ใหศึกษาและเผยแพรความรูขาวสาร ทางการแพทยและสุขภาพอนามัย ผานสื่อตาง ๆ เชนแผนพับ
ขาวรามคําแหง และ RU-ITV
6. บริการใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
7. บริการรับผูปวยฉุกเฉินโดยรถพยาบาลภายในมหาวิทยาลัยและสงตอเพือ่ การรักษาในกรณีที่จําเปน
8. ใหบริการจัดยาชุดแกนกั ศึกษา กลุม ชมรม ทีอ่ อกคายอาสาพัฒนาและหนวยงานทีจ่ ดั อบรม ประชุม สัมมนา
ศึกษาดูงานนอกสถานที่
9. ออกหนวยปฐมพยาบาลทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
10. ประสานงานกับหนวยงานภายนอกเพื่อใหบริการดานสุขภาพอนามัย
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หมายเลขโทรศัพททใี่ หบริการดานตาง ๆ
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา
งานแพทยและอนามัย
งานกีฬา
งานประชาสัมพันธ มร.(ขาวรามคําแหง)
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02-310-8074
02-310-8075
02-310-8076
02-310-8080, 8126
02-310-8068
02-310-8078
02-310-8045-7
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คําสั่งมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ที่ 1829/2546
เรื่อง ขอปฏิบัติในการสอบไล (แกไขเพิ่มเติม)
พ.ศ. 2546
เพื่อใหการควบคุมการสอบไลของมหาวิทยาลัยรามคําแหงดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรใหแกไข
ขอปฏิบัติในการสอบไล ดังนี้
1. ใหยกเลิกคําสั่งมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยรามคําแหงเรื่องขอปฏิบัติในการสอบไล ดังตอไปนี้
1.1 คําสัง่ มหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ 684/2537 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2537 เรือ่ ง ขอปฏิบตั ใิ นการสอบไล ขอ 1.10
1.2 คําสั่งมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ 1675/2538 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 เรื่อง ขอปฏิบัติในการสอบไล
ณ ศูนยสอบสวนภูมิภาค ขอ 1.7 และ ขอ 1.8
1.3 คําสั่งมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ 581/2540 ลงวันที่ 24 เมษายน 2540 เรื่อง ขอปฏิบัติในการสอบไล
(เพิ่มเติม) ขอ 2 และ ขอ 3
1.4 คําสั่งมหาวิทยาลัยรามคําแหงที่ 340/2544 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ 2544 เรื่อง ขอปฏิบัติในการสอบไล
(แกไข เพิ่มเติม) พ.ศ. 2544 ทั้งฉบับ
2. ใหใชขอ ปฏิบตั ใิ นการสอบไลและการสอบซอมของมหาวิทยาลัยรามคําแหง รวมถึงศูนยสอบสวนภูมภิ าค ดังตอไปนี้
(1) หามนักศึกษานําโนตยอ เอกสาร หรือสูตรตางๆติดตัวเขาไปในที่นั่งสอบ เวนแต ไดรับอนุญาตเปนกรณี
พิเศษจากมหาวิทยาลัย
นักศึกษาผูใดฝาฝน ถือวามีเจตนาทุจริตในการสอบ เปนความผิดโดยชัดแจง ตองถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
งดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวิชาที่เขาสอบในภาคการศึกษานั้น ในทางทะเบียนเรียนใหถือเปน สอบตก และหามลง
ทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไปอีก 2 ภาคการศึกษา เปนอยางนอย
นักศึกษาผูใดหลบหนี ทําลาย หรือพยายามทําลายหลักฐานที่กระทําผิด ตองรับโทษหนักขึ้น
(2) หามนักศึกษานํากระดาษ หรืออุปกรณอื่นที่ไมจําเปน ติดตัวเขาไปในที่นั่งสอบ
นักศึกษาผูใดฝาฝน จะตองถูกลงโทษทางวินยั นักศึกษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชานั้น
และในทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก
กรณีเครื่องคิดเลข ใหนักศึกษานําเขาหองสอบไดเฉพาะกระบวนวิชาที่อาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชานั้น
อนุญาตใหนําเครื่องคิดเลขเขาหองสอบได และไดระบุไวในขอสอบ โดยตองเปนเครื่องคิดเลขที่มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ซึ่งจัดจําหนายโดยสํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เทานั้น
(3) กรณีตํารา หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ใหนักศึกษานําเขาไปในที่นั่งสอบได โดยจะตองปดเครื่องมือสื่อสาร
และใสไวในกระเปาหรือถุงใหมิดชิด วางไวใตเกาอี้ที่นั่งสอบของตนเอง เทานั้น
นักศึกษาผูใดฝาฝน จะตองถูกลงโทษทางวินยั นักศึกษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชานั้น
และในทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก
หากกรรมการควบคุมการสอบตรวจพบวานักศึกษา นําเครื่องมือสื่อสารเขาไปในที่นั่งสอบเพื่อใชในการทุจริต
ในการสอบไล จะถือวานักศึกษากระทําการฝาฝนขอปฏิบัติในการสอบไลในลักษณะที่รายแรง มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษ
ทางวินัยนักศึกษา โดยการลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง 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. ขั้นตอนที่ตองดําเนินการกอนกําหนดวันลงทะเบียนเรียน
2.1 เขียนชื่อ นามสกุล และรหัสประจําตัวนักศึกษา ตามที่ระบุไวทางดานซายของสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36)
2.2 สอดบัตรประจําตัวนักศึกษาดานทีม่ แี ถบรหัสประจําตัวลงในชองพลาสติกทางดานซายตอนลางของสมุดลงทะเบียน (ม.ร.36)
2.3 ตรวจสอบรายชื่อกระบวนวิชาที่ตองการจะลงทะเบียนเรียนจาก ม.ร.30 ของภาคเรียนนั้นๆ
2.4 ตัดแถบรหัสกระบวนวิชาที่ตองการจะลงทะเบียนเรียนจากสมุดแถบรหัส (ม.ร.37) บารโคด 7 หลัก
2.5 สอดแถบรหัสกระบวนวิชา (BAR CODE) ตามอักษร A-Z และเรียงหมายเลขจากนอยไปหามากลงในชองพลาสติก
ดานขวาของสมุดลงทะเบียน (ม.ร.36) โดยเริ่มตั้งแตหมายเลข 1,2,3... ตามลําดับ
2.6 ตัดแถบรหัสจํานวนหนวยกิตรวมใหเทากับจํานวนหนวยกิตทีล่ งทะเบียนเรียน แลวสอดลงในชอง “จํานวนหนวยกิต”
2.7 นักศึกษาทีคาดวาจะจบการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ ใหทําเครื่องหมาย “X” ลงในชอง “ขอจบการศึกษา”
3. ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย
3.1 นําสมุดลงทะเบียน (ม.ร.36) ที่ดําเนินการตามขั้นตอนขางตนแลวยื่นใหเจาหนาที่ตามเคานเตอร ชั้น 1 ของอาคารเวียงคํา
(VKB) พรอมทั้งเตรียมจํานวนเงินใหพอดีกับคาลงทะเบียนเรียน
3.2 เจาหนาที่บันทึกขอมูลการลงทะเบียนเรียนและชําระเงิน
3.3 นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินและสมุดลงทะเบียน (ม.ร.36) คืน เพื่อใชในการลงทะเบียนเรียนครั้งตอไป และเก็บใบเสร็จรับเงิน
ไวเปนหลักฐานในการเขาสอบ
3.4 นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินแลวตรวจดูกระบวนวิชา หากพบขอผิดพลาด ใหทักทวงกอนออกจากเคานเตอร มิฉะนั้นถือวา
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. ขั้นตอนการขอรหัสผาน (ปอนขอมูสวนตัวใหถูกตอง)
2. ลงทะเบียนเรียน (ปอนรหัสประจําตัวนักศึกษาและรหัสผานกอนเขาสูระบบการลงทะเบียนเรียน)
3. พิมพใบแจงชําระเงิน และนําใบแจงไปชําระเงินที่เคานเตอรธนาคารไทยพาณิชย ภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่
นักศึกษาลงทะเบียนเรียน
4. ตรวจสอบผลการลงทะเบียนเรียน
4.1 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
4.2 ตรวจสอบผลการชําระเงิน
หมายเหตุ - การลงทะเบียนเรียนจะสมบูรณตอเมื่อ มหาวิทยาลัยไดรับเงินจากธนาคารแลว นั้นคือภายใน 3 วันทําการนับจากวันที่
นักศึกษาลงทะเบียน
- หากพบปญหาการลงทะเบียนเรียนใหสอบถามไปที่ 02- 3108626
- หากพบปญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต ใหสอบถามไปที่ 0-2310-8825
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ขอปฏิบตั ใิ นการสอบไล
เพื่ อให การควบคุ มการสอบไล ของมหาวิ ทยาลั ยรามคํา แหง ดํา เนิ นไปด วยความเรี ยบร อยจึ งกํา หนดข อ ปฏิ บัติ
ในการสอบไล การสอบซ อม สําหรับนักศึกษา กรรมการควบคุมการสอบ หัวหนาตึกสอบ และผูรับผิดชอบเขตการสอบ ดังนี้
1. ขอปฏิบัติสําหรับนักศึกษาผูเขาสอบ
1.1 แตงกายใหสุภาพเรียบรอย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยเครื่องแบบ เครื่องหมาย เครื่องแตงกาย
นักศึกษา พ.ศ.2514 หรือแตงกายสุภาพเรียบรอย ไมสวมรองเทาแตะเขาสอบ นักศึกษาชายไมสวมเสือ้ ไมมคี อปก ชายเสือ้ สอดไวในกางเกง
นักศึกษาหญิงตองสวมกระโปรง หามสวมกางเกงหรือกระโปรงกางเกง
นักศึกษาผูใ ดฝาฝนแตงกายไมสภุ าพเรียบรอย อาจถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษร หากยังฝาฝนแตงกายไมสุภาพอีก
จะถูกลงโทษวินัย งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชาที่เขาสอบ และในทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก
1.2 ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่สอบใหถูกตอง และตองเขาสอบใหตรงตามวัน เวลา สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว
มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษาสอบผิดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบโดยเด็ดขาด
กอนเขาหองสอบใหตรวจดูแถว และทีน่ ั่งสอบตามรหัสประจําตัวนักศึกษาที่ตดิ ประกาศไวหนาหองสอบ
1.3 ตองแสดงหลักฐานบัตรประจําตัวนักศึกษา และบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัว
ซึ่งทางราชการออกให ตอกรรมการควบคุมการสอบทุกครั้งที่เขาสอบ นักศึกษาผูใดไมมีบัตรประจําตัวนักศึกษา ใหไปติดตอที่งาน
One Stop Service อาคาร KLB ชัน้ 1 ราม 1 (กรณีทําการสอบทีว่ ทิ ยาเขตบางนา (ราม 2) ติดตอทีอ่ าคาร KTB ชัน้ 1 เฉพาะชวงทีม่ กี ารสอบ)
กอนเขาสอบ เพือ่ ขอสําเนาหนังสือไปแสดงตอกรรมการคุมการสอบ เฉพาะกระบวนวิชาที่เขาสอบ
นักศึกษาผูใดไมมีบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือไมมีสําเนาหนังสือดังกลาว และไมมี บัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวซึง่ ทางราชการออกให แสดงตอกรรมการควบคุมการสอบไมมีสิทธิ์เขาสอบ*
นักศึกษาตองนําใบเสร็จรับเงิน มาเปนหลักฐานในการเขาสอบทุกครั้ง กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย หรือลืมนํามาสามารถใช
สําเนาใบเสร็จทีม่ หาวิทยาลัยออกให มาใชเปนหลักฐานในการเขาสอบไล นอกจากนี้ยงั สามารถนําตารางสอบไลรายบุคคลที่พิมพตาม
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยมาใชเปนหลักฐานในการเขาสอบไดดวย
1.4 มาถึงหองสอบกอนเริ่มตนเวลาสอบ มหาวิทยาลัยจะมีสัญญาณใหเขาหองสอบกอนเริ่มตนคาบเวลาสอบ 10 นาที
และเขาหองสอบทันทีทมี่ ีสญ
ั ญาณอนุญาตใหเขาหองสอบ ใหนกั ศึกษานัง่ สอบเกาอีท้ มี่ ีรหัสนักศึกษาของตนเองติดไว จะเปลีย่ นทีน่ งั่ สอบโดย
พลการไมได
หามนักศึกษาออกจากหองสอบกอน 30 นาที นับจากเวลาที่เริ่มตนคาบเวลาสอบ
1.5 นักศึกษาที่มาถึงหองสอบหลังจากการสอบไดเริ่มตนแลวไมเกิน 5 นาที จะเขาหองสอบไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก
หัวหนาตึกสอบ
กรณี นั ก ศึ ก ษามาถึ ง ห อ งสอบแล ว และหั ว หน า ตึ ก สอบประกาศให เข า ห อ งสอบได แ ต นั ก ศึ กษาไม ย อมเข า
หองสอบหัวหนาตึกสอบอาจไมอนุญาตใหเขาหองสอบได
หามนักศึกษาเขาหองสอบสายเกิน 5 นาที นับจากเวลาที่เริ่มตอนคาบเวลาสอบ
1.6 นักศึกษาตองลงลายมือชือ่ ในบัญชีรายชือ่ กระบวนวิชาทีเ่ ขาสอบใหถกู ตองตรงกับชือ่ ของตนเอง ถายังไมไดลงลายมือชือ่
ใหแจงกรรมการควบคุมการสอบ
1.7 นักศึกษาตองเชือ่ ฟงคําสัง่ กรรมการควบคุมการสอบโดยเครงครัด ไมแสดงกิรยิ าไมสภุ าพตอกรรมการควบคุมการสอบ
นักศึกษาผูใดฝาฝนจะตองรับโทษวินัยนักศึกษา
1.8 นักศึกษาเขาสอบไลกระบวนวิชาทีไ่ มไดลงทะเบียนเรียน และไปติดตอสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
(สวป.) ภายในกําหนด (5 วันทําการหลังจากสอบไลวนั สุดทายของภาคการสอบไลเสร็จ) จะงดตรวจกระดาษคําตอบเฉพาะกระบวนวิชาทีไ่ มได
ลงทะเบียนเรียนเทานั้น
นักศึกษาเขาสอบไลกระบวนวิชาที่ไมไดลงทะเบียนเรียน และไมไดไปติดตอสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล (สวป.) ภายในกําหนด จะงดตรวจกระดาษทุกกระบวนวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้น
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นักศึกษาเขาสอบไลกระบวนวิชาทีไ่ มไดลงทะเบียนเรียน โดยแกไขใบเสร็จรับเงินโดยพลการ จะงดตรวจกระดาษคําตอบ
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้น
1.9 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ไมมีใน ม.ร.30 หรือไมมีในระบบที่มหาวิทยาลัยเปดสอบหรือกระบวนวิชา
ที่เปลี่ยนแปลงชื่อยอ และหมายเลขกระบวนวิชาไปแลวจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด
1.10 หามนักศึกษานําโนตยอ เอกสาร หรือสูตรตางๆ ติดตัวเขาไปในที่นั่งสอบ เวนแต ไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษจาก
มหาวิทยาลัย
นักศึกษาผูใดฝาฝน ถือวาเจตนาทุจริตในการสอบ เปนความผิดโดยชัดแจงตองถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษางดตรวจ
กระดาษคําตอบทุกกระบวนวิชาทีเ่ ขาสอบในภาคการศึกษานัน้ ในทางทะเบียนเรียนใหถอื เปนสอบตก และหามลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา
ถัดไปอีก 2 ภาคการศึกษาเปนอยางนอย
นักศึกษาผูใดหลบหนี ทําลาย หรือพยายามทําลายหลักฐานที่กระทําผิด ตองรับโทษหนักขึ้น
(1) หามนักศึกษานํากระดาษ หรืออุปกรณอื่นที่ไมจําเปน ติดตัวเขาไปที่นั่งสอบ
นักศึกษาผูใ ดฝาฝน จะตองถูกลงโทษทางวินยั นักศึกษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชานัน้ และในทางทะเบียนเรียน
ใหถือเปนสอบตก
ส วนกรณี เครื่ องคิ ดเลขให นักศึ กษานําเข าห องสอบได เฉพาะกระบวนวิ ชาที่ อาจารย ผู รั บผิ ดชอบกระบวนวิ ชานั้ น
อนุญาตใหนําเครือ่ งคิดเลขเขาหองสอบได และไดระบุไวในขอสอบ โดยตองเปนเครือ่ งคิดเลขทีม่ เี ครือ่ งหมายของมหาวิทยาลัยรามคําแหงซึง่ จัด
จําหนายโดยสํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เทานั้น
(2) กรณีตํารา หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ใหนักศึกษานําเขาไปในทีน่ ั่งสอบไดโดยจะตองปดเครื่องมือสื่อสาร และใสไวใน
กระเปาถือ หรือถุงใหมิดชิด วางไวใตเกาอี้ที่นั่งสอบของตนเอง เทานั้น
นักศึกษาผูใ ดฝาฝน จะตองถูกลงโทษทางวินยั นักศึกษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชานัน้ และในทางทะเบียนเรียน
ใหถือเปนสอบตก
หากกรรมการควบคุมการสอบตรวจพบวานักศึกษานําเครือ่ งมือสือ่ สารเขาไปทีน่ งั่ สอบ เพือ่ ใชทจุ ริตในการสอบไลจะถือวา
นักศึกษากระทําการฝาฝนขอปฏิบตั ใิ นการสอบไลในลักษณะทีร่ า ยแรง มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษทางวินยั นักศึกษา โดยการลบชือ่ ออก
จากทะเบียนนักศึกษา
1.11 หามนําเครื่องคิดเลข กระดาษ เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด หรืออุปกรณอื่นที่ไมจําเปนในการสอบติดตัวเขาหองสอบ
ถาตรวจพบจะตองถูกลงโทษทางวินัย งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชานั้น และในทางทะเบียนเรียนใหถือวาเปนสอบตก
1.12 อนุญาตใหนักศึกษานําขอสอบอัตนัยออกจากหองสอบได หามนําขอสอบปรนัยหรือปรนัยผสมอัตนัยออกจากหองสอบ
นักศึกษาผูใดฝ าฝนนําขอสอบปรนัยหรือปรนัยผสมอัตนัยออกไปนอกหองสอบทั้ งหมด หรือบางสวน หรื อคัดลอก
ออกไปจะตองถูกลงโทษทางวินัย งดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวิชาที่เขาสอบในภาคการศึกษานั้นทางทะเบียนเรียนเปนสอบตก
1.13 หามนักศึกษานํากระดาษคําตอบที่กรรมการควบคุมการสอบแจกใหทํา ออกจากหองสอบไมวาจะทําคําตอบหรือไมทํา
จะตองสงคืนกรรมการควบคุมการสอบ
นักศึกษาผูใ ดฝาฝนนํากระดาษคําตอบออกจากหองสอบ จะตองถูกลงโทษวินยั งดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวิชา
ที่เขาสอบ ภาคการศึกษานั้น ทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก
1.14 หามนักศึกษาติดตอพูดจาปรึกษาหรือทําสัญญาณขณะทําขอสอบ และตองระมัดระวังไมใหนกั ศึกษาคนอืน่ มีโอกาสคัดลอก
คําตอบ เมื่อมีขอสงสัย หรือตองการสิ่งใดใหยกมือขึ้นสอบถาม หรือขอจากกรรมการควบคุมการสอบ
นักศึกษาผูใดยินยอมใหนักศึกษาคนอื่นคัดลอกคําตอบ หรือใหดูถือวารวมกันทุจริตในการสอบ จะตองถูกลงโทษวินัย
งดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวิชาที่เขาสอบภาคการศึกษานั้น ในทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก และหามลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาถัดไปอีก 2 ภาคการศึกษาเปนอยางนอย
1.15 เมือ่ ตองการสงกระดาษคําตอบใหยกมือขึน้ กรรมการควบคุมการสอบจะไปเก็บกระดาษคําตอบ หามลุกจากทีน่ งั่ จนกวา
กรรมการผูควบคุมการสอบจะไดเก็บกระดาษคําตอบแลว
หลังจากสงกระดาษคําตอบแลว ตองออกจากหองสอบทันที และไมกระทําการใดๆ เปนทีร่ บกวนแกนกั ศึกษาทีย่ งั สอบอยู
1.16 มหาวิทยาลัยจะใหสัญญาณกอนหมดเวลาการสอบ 5 นาที ซึ่งหัวหนาตึกจะประกาศเตือน เพื่อใหนักศึกษาตรวจทาน
และเตรียมสงกระดาษคําตอบ หลังจากหมดเวลาสอบแลวหามเขียนคําตอบตอไปอีก
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นักศึกษาผูใดฝาฝนจะตองถูกลงโทษวินัย งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชานั้น ทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก
1.17 การสอบไล ทุ กครั้ งนั กศึ กษาจะต องใช กระดาษคําตอบที่ มหาวิ ท ยาลั ยจั ดไว ให โดยเฉพาะ และเขี ยนชื่ อนามสกุ ล
รหัสประจําตัว พรอมชื่อกระบวนวิชา ลงบนหัวกระดาษคําตอบ สวนกระดาษคําถาม ใหเขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจําตัวลงบนหัวกระดาษ
คําถาม แผนแรกเทานั้น
1.18 นักศึกษาที่เปนเจาหนาที่ตํารวจนําอาวุธติดตัวมาในหองสอบ ใหนําไปฝากไวที่กรรมการควบคุมการสอบ
นักศึกษาผูใดฝาฝนนําอาวุธติดไวที่ตัวขณะทําการสอบมหาวิทยาลัยถือวากระทําผิดวินยั อยางรายแรง และจะพิจารณา
ลงโทษสถานหนัก
1.19 นักศึกษาผู ใดเคยถูกลงโทษฐานกระทําผิดวินัยนักศึกษา เกี่ยวกับการสอบไลมาแลวและไดกระทําผิดวินัยนักศึกษา
เกี่ยวกับการสอบไลอีก จะพิจารณาเพิ่มอีกสวนหนึ่ง ถาทุจริตในการสอบไล 2 ครั้งขึ้นไป อาจพิจารณาลงโทษวินัยนักศึกษาโดยลบชื่อจาก
ทะเบียนนักศึกษา
1.20 นักศึกษาที่กระทําการฝาฝนขอปฏิบัติในการสอบไล ซึ่ งมีลักษณะรายแรง มหาวิทยาลัยอาจจะพิจาณาลงโทษวินัย
นักศึกษาโดยลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
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àµÃÕÂÁàÍกÊÒÃ´Ñ§¹Õé
1.1 ºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
1.2 ãºàÊÃç¨¤èÒ¢Ö¹é ·ÐàºÕÂ¹»ÃÔ--Ò/กÃ³ÕãºàÊÃç¨ÊÙ-ËÒÂãªéÊÓà¹ÒãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏËÃ×ÍÊÓà¹Ò·ÃÒ¹Ê¤ÃÔ»µì
กÃ³Õ·Õè 2 กÒÃÁÍºÍÓ¹Ò¨ãËéºØ¤¤ÅÍ×è¹ÁÒ´Óà¹Ô¹กÒÃÃÑº»ÃÔ--ÒºÑµÃá·¹
àµÃÕÂÁàÍกÊÒÃ´Ñ§¹Õé
2.1 Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍºÍÓ¹Ò¨ (Ë¹Ñ§Ê×ÍÁÍºÍÓ¹Ò¨·ÑÇè ä»ÊÒÁÒÃ¶ Download ä´é·Ò§ Internet)
2.2 ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹¢Í§¼ÙéÁÍºÍÓ¹Ò¨
2.3 ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹¢Í§¼ÙéÃÑºÁÍºÍÓ¹Ò¨´Óà¹Ô¹กÒÃá·¹
2.4 ãºàÊÃç¨¤èÒ¢Ö¹é ·ÐàºÕÂ¹»ÃÔ--Ò/กÃ³ÕãºàÊÃç¨ÊÙ-ËÒÂãªéÊÓà¹ÒãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏËÃ×ÍÊÓà¹Ò·ÃÒ¹Ê¤ÃÔ»µì

µÔ´µèÍ¢ÍÃÑº»ÃÔ--ÒºÑµÃ·Õè ÍÒ¤ÒÃ ÊÇ». ªÑ¹é 1 ªèÍ§ 6 Ë¹èÇÂ»ÃÔ--ÒºÑµÃáÅÐµÃÇ¨ÊÍºÇØ²ºÔ µÑ Ã Á.Ã.
µÔ´µèÍÊÍº¶ÒÁ¢éÍÁÙÅà¾ÔÁè àµÔÁ 02-310-8604
กÃ³Õ·Õè 3 กÒÃ¨Ñ´Êè§»ÃÔ--ÒºÑµÃ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂì
3.1 กÃ³ÕºÑ³±ÔµÊèÇ¹กÅÒ§ àµÃÕÂÁàÍกÊÒÃ´Ñ§¹Õé
3.1.1 Â×¹è áººáÊ´§¤ÇÒÁ¨Ó¹§ãËé¨´Ñ Êè§»ÃÔ--ÒºÑµÃ
3.1.2 ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
3.1.3 ãºàÊÃç¨¤èÒ¢Ö¹é ·ÐàºÕÂ¹»ÃÔ--Ò/กÃ³ÕãºàÊÃç¨ÊÙ-ËÒÂãËéãªéÊÓà¹ÒãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏËÃ×ÍÊÓà¹Ò·ÃÒ¹Ê¤ÃÔ»µì
3.1.4 «Í§กÑ¹กÃÐá·ก«Í§ãË-è¾ÃéÍÁµÔ´áÊµÁ»ì 42 ºÒ· áÅÐ¨èÒË¹éÒ«Í§¶Ö§µ¹àÍ§ãËéª´Ñ à¨¹
3.2 กÃ³Õº³
Ñ ±ÔµÊèÇ¹ÀÙÁÀÔ Ò¤ àµÃÕÂÁàÍกÊÒÃ´Ñ§¹Õé
3.2.1 ÊÓà¹ÒºÑµÃ»ÃÐ¨ÓµÑÇ»ÃÐªÒª¹
3.2.2 ãºàÊÃç¨¤èÒ¢Ö¹é ·ÐàºÕÂ¹»ÃÔ--Ò/กÃ³ÕãºàÊÃç¨ÊÙ-ËÒÂãËéãªéÊÓà¹ÒãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏËÃ×ÍÊÓà¹Ò·ÃÒ¹Ê¤ÃÔ»µì
3.2.3 «Í§กÑ¹กÃÐá·ก«Í§ãË-è¾ÃéÍÁµÔ´áÊµÁ»ì 42 ºÒ· áÅÐ¨èÒË¹éÒ«Í§¶Ö§µ¹àÍ§ãËéª´Ñ à¨¹
3.2.4 ¹ÓàÍกÊÒÃ´Ñ§กÅèÒÇ ãÊè«Í§Êè§ä»ÃÉ³ÕÂì
¨èÒË¹éÒ«Í§¶Ö§ ËÑÇË¹éÒ½èÒÂ»ÃÐÁÇÅ¼ÅกÒÃÈÖกÉÒáÅÐË¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¤ÑË¹èÇÂ»ÃÔ--ÒºÑµÃáÅÐµÃÇ¨ÊÍºÇØ²ÔºÑµÃ Á.Ã. ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§
ÍÒ¤ÒÃ ÊÇ». ªÑ¹é 1 ªèÍ§ 6
ËÑÇËÁÒก ºÒ§กÐ»Ô
กÃØ§à·¾Ï 10240
µÔ´µèÍÊÍº¶ÒÁ¢éÍÁÙÅà¾ÔÁè àµÔÁ 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¤¹Ñ¹é ¨ÐµéÍ§ªÓÃÐà§Ô¹à¾×Íè à»ç¹¤èÒÃÑกÉÒÊ¶Ò¹ÀÒ¾กÒÃà»ç¹¹ÑกÈÖกÉÒã¹ÀÒ¤·Õäè Áèä´éÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹¹Ñ¹é ÁÕ
ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´ ´Ñ§¹Õé
1. กÒÃ¹ÑºàÇÅÒกÒÃ¢Ò´Ê¶Ò¹ÀÒ¾¹ÑกÈÖกÉÒ¹ÑกÈÖกÉÒ¨Ð¢Ò´กÒÃÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹µèÍà¹×Íè §ä´éäÁèàกÔ¹ 2 ÀÒ¤กÒÃÈÖกÉÒ»กµÔ
â´ÂäÁèµéÍ§µÔ´µèÍÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂáµèµéÍ§Å§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ã¹ÀÒ¤¶Ñ´ä» (ÀÒ¤Ä´ÙÃÍé ¹ËÒกäÁèÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹äÁè¶Í× ÇèÒ¢Ò´Ê¶Ò¹ÀÒ¾¹ÑกÈÖกÉÒ)
ËÒก¢Ò´Ê¶Ò¹ÀÒ¾àกÔ¹กÇèÒ 2 ÀÒ¤กÒÃÈÖกÉÒ»กµÔ ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¨ÐµÑ´ÃÒÂª×èÍÍÍก¨Òก°Ò¹¢éÍÁÙÅ¹ÑกÈÖกÉÒ»Ñ¨¨ØºÑ¹
·ÓãËéäÁèÊÒÁÒÃ¶Å§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹µèÍä´é ÃÇÁ·Ñ§é äÁèÊÒÁÒÃ¶ªÓÃÐà§Ô¹¤èÒÃÑกÉÒÊ¶Ò¹ÀÒ¾¹ÑกÈÖกÉÒä´é
2. กÒÃªÓÃÐà§Ô¹¤èÒÃÑกÉÒÊ¶Ò¹ÀÒ¾¹ÑกÈÖกÉÒ àÁ×Íè ¹ÑกÈÖกÉÒäÁèä´éÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ã¹ÀÒ¤ã´กçµÒÁ¨ÐµéÍ§ªÓÃÐà§Ô¹¤èÒÃÑกÉÒ
Ê¶Ò¹ÀÒ¾¹ÑกÈÖกÉÒã¹ÀÒ¤¹Ñ¹é ÀÒ¤ÅÐ 300.-ºÒ· (¨Ó¹Ç¹ 1 ÀÒ¤) ËÃ×Í 600.-ºÒ· (¨Ó¹Ç¹ 2 ÀÒ¤) â´ÂÁÕÇ¸Ô กÕ ÒÃªÓÃÐ´Ñ§¹Õé
2.1 ªÓÃÐã¹ªèÇ§Å§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹ã¹ÀÒ¤¶Ñ´ä» ÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì¨ÐÃÇÁ¤èÒÃÑกÉÒÊ¶Ò¹ÀÒ¾Ïä»¾ÃéÍÁกÑº¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ
Í×¹è æã¹กÒÃÅ§·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·Õ½è Òè ÂÅ§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹áÅÐ¨Ñ´ÊÍºÍÒ¤ÒÃ ÊÇ». ªÑ¹é 6

¤Óá¹Ð¹Óã¹กÒÃá¨é§¨ºáÅÐกÒÃàµÃÕÂÁµÑÇà¢éÒÃÑº¾ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔ--ÒºÑµÃ
ÊÓËÃÑº¹ÑกÈÖกÉÒ·Õè·ÃÒºÇèÒÊÍº¼èÒ¹áÅÐàกçºË¹èÇÂกÔµÊÐÊÁàËÅ×ÍË¹èÇÂกÔµäÁèàกÔ¹ 30 Ë¹èÇÂกÔµ ËÅÑกàก³±ìµÒÁ·Õè
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂกÓË¹´ ¨ÐµéÍ§á¨é§¨º·Øก¤ÃÑ§é ·ÕÅè §·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹¨¹กÇèÒ¨ÐÊÍº¼èÒ¹¤Ãº µÒÁËÅÑกÊÙµÃ¢Í§áµèÅÐ¤³Ð
* ¢éÍ¤ÇÃÃÐÇÑ§¢Í§¹ÑกÈÖกÉÒ·Õäè Áèä´é¢Í¨ºµÍ¹Å§·ÐàºÕÂ¹àÃÕÂ¹
* ¹ÑกÈÖกÉÒ¨ÐµéÍ§àÊÕÂ¤èÒ»ÃÑºÀÒ¤ÅÐ 300 ºÒ· ÃÇÁ·Ñ§é ÀÒ¤Ä´ÙÃÍé ¹´éÇÂ
- ã¹กÃ³Õ·äèÕ Áèä´éกÒ¢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¸ÔกÒÃº´Õ ªÑ¹é 1 ¾ÃéÍÁ¶èÒÂÊÓà¹ÒãºàÊÃç¨¤èÒ»ÃÑºÁÒÂ×¹è ·Õµè กÖ ÊÇ». ªÑ¹é 1 ªèÍ§ 6
ÊÓËÃÑº¹ÑกÈÖกÉÒ·ÕÊè Íº¼èÒ¹ÃÒÂÇÔªÒ¤ÃºµÒÁËÅÑกÊÙµÃáÅéÇ ¹ÑกÈÖกÉÒ¨ÐµéÍ§´Óà¹Ô¹กÒÃ ´Ñ§¹Õé
1. µÔ´µèÍ½èÒÂ·ÐàºÕÂ¹¢Í§¤³Ð·Õèµ¹àÍ§àÃÕÂ¹ à¾×èÍá¨é§¨ºáÅÐ¢ÍãºÃÑºÃÍ§¤³Ðà¾×èÍãËéàÊ¹Íª×èÍà¢éÒ·Õè»ÃÐªØÁÊÀÒ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍ¹ØÁµÑ ãÔ Ëéà»ç¹¼ÙÊé ÓàÃç¨กÒÃÈÖกÉÒ
2. µÔ´µÒÁ»ÃÐกÒÈÃÒÂª×Íè ÊÀÒÏ Í¹ØÁµÑ Ô ä´é·¤èÕ ³ÐáÅÐ·ÕÍè Ò¤ÒÃ ÊÇ». ½èÒÂ»ÃÐÁÇÅ¼ÅกÒÃÈÖกÉÒáÅÐË¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¤Ñ- ªÑ¹é 1 ªèÍ§ 5
(¹ÑกÈÖกÉÒ¤ÇÃµÃÇ¨´Ù¤ÇÒÁ¶ÙกµéÍ§¢Í§ª×Íè - ÊกØÅ, ÃËÑÊ»ÃÐ¨ÓµÑÇ, ÇÔªÒâ·, ª×Íè »ÃÔ--Ò, àกÕÂÃµÔ¹ÂÔ Á(¶éÒÁÕ), ÀÒ¤กÒÃÈÖกÉÒ,
áÅÐ»ÕกÒÃÈÖกÉÒ·Õ¨è º¤ÃÑ§é ·Õáè ÅÐÅÓ´Ñº·ÕÊè ÀÒÏ Í¹ØÁµÑ ¤Ô ÇÃ¨´ºÑ¹·ÖกäÇé ËÒกäÁè¶กÙ µéÍ§¹ÑกÈÖกÉÒµéÍ§á¨é§à¨éÒË¹éÒ·Õ·è ¤èÕ ³Ðà¾×Íè ¢Íáกéä¢·Ñ¹·Õ)
3. µÔ´µèÍªÓÃÐ¤èÒ¢Ö¹é ·ÐàºÕÂ¹»ÃÔ--Ò 1,000 ºÒ·, ¤èÒãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏ 100 ºÒ· áÅÐ¤èÒ·ÃÒ¹Ê¤ÃÔ»µì 100 ºÒ·
·ÕèกÍ§¤ÅÑ§µÖกÍ¸ÔกÒÃº´Õ ªÑé¹ 1
* ËÁÒÂàËµØ ¹ÓãºàÊÃç¨ÃÑºà§Ô¹¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ·Ñ§é 3 ãº ä»´Óà¹Ô¹กÒÃ·ÕÍè Ò¤ÒÃ ÊÇ». ªÑ¹é 1 ªèÍ§ 5
*ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ ¨Ð¨Ñ´ãËéÁ¾Õ ¸Ô ¾Õ ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔ--ÒºÑµÃ»ÕÅÐ 1 ¤ÃÑ§é »ÃÐÁÒ³à´×Í¹ ÁกÃÒ¤Á - ÁÕ¹Ò¤Á ¹ÑกÈÖกÉÒ¨Ð·ÃÒº
กÓË¹´กÒÃä´éâ´ÂµÔ´µèÍ·Õè §Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§ â·Ã. 02-3108045-7 ËÃ×Í·Õàè Ççºä«µì WWW.RU.AC.TH

¤Óàµ×Í¹ ãº»ÃÔ--ÒºÑµÃà»ç¹àÍกÊÒÃÊÓ¤Ñ-·Õàè »ç¹ËÅÑก°Ò¹·Ò§กÒÃÈÖกÉÒ«Ö§è ¹ÑกÈÖกÉÒÊÒÁÒÃ¶¹Óä»ãªéã¹กÒÃÊÁÑ¤Ã§Ò¹ÈÖกÉÒµèÍ
ÏÅÏ áÅÐÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨ÐÍÍกãËéà¾ÕÂ§ãºà´ÕÂÇà·èÒ¹Ñé¹ ¹ÑกÈÖกÉÒ¤ÇÃàกçºÃÑกÉÒäÇéà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ ÍÂèÒãËéªÓÃØ´ÊÙ-ËÒÂ
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¤Óá¹Ð¹ÓÊÓËÃÑº¹ÑกÈÖกÉÒ·Õ¨è 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. µÔ´µèÍ·ÕèÊÓ¹Ñก§Ò¹Í¸ÔกÒÃº´Õ กÍ§¤ÅÑ§ ªÑé¹ 1 à¾×èÍªÓÃÐà§Ô¹¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁ ´Ñ§¹Õé
2.1 ¤èÒ¢Ö¹é ·ÐàºÕÂ¹»ÃÔ--Ò 1,000 ºÒ·
2.2 ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁË¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¤Ñ-ãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏ 100 ºÒ·
2.3 ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁãºÃÑºÃÍ§¼ÅกÒÃÈÖกÉÒ(Transcipt) ªØ´ÅÐ 100 ºÒ·
2.4 ¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁÊè§ãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏáÅÐãºÃÑºÃÍ§¼ÅกÒÃÈÖกÉÒ(Transcript) ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂì 50 ºÒ·
3. àµÃÕÂÁÃÙ»¶èÒÂÊÇÁ¤ÃØÂ»ÃÔ--Ò ÁÃ. ãËé¶กÙ µéÍ§µÒÁ¤³Ð·Õ¨è º ¢¹Ò´ 4 x 6 «.Á. (2 ¹ÔÇé ) äÁèãªéÀÒ¾¶èÒÂâ¾ÅÒÅÍÂ´ì
ËÃ×ÍÊáก¹ ÀÒ¾¶èÒÂÊÕ¨Ó¹Ç¹ 1 ÃÙ» áÅÐ¶èÒÂäÇéäÁèàกÔ¹ 6 à´×Í¹
3.1 ÃÙ»¶èÒÂ·Õè¶ÙกµéÍ§ ÀÒ¾¶èÒÂË¹éÒµÃ§ ¼ÙéË-Ô§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. µÔ´µèÍÂ×¹è ãºàÊÃç¨¤èÒ¢Ö¹é ·ÐàºÕÂ¹»ÃÔ--ÒáÅÐãºàÊÃç¨¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁË¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¤Ñ-ãºÃÑºÃÍ§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 (กÃ³ÕºµÑ ÃËÒÂãËéãªéãº¶èÒÂ ÁÃ.2) ·ÕÍè Ò¤ÒÃÊÇ». ªÑ¹é 1 ªèÍ§ 5 áÅÐÃÍÃÑºãº¹Ñ´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·Ñ§é ¼ÙÁé ÍºáÅÐ¼ÙÃé ºÑ
- ãº¹Ñ´ÃÑº
¤Óàµ×Í¹ ãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏ à»ç¹ËÅÑก°Ò¹·Ò§กÒÃÈÖกÉÒ «Ö§è ¹ÑกÈÖกÉÒÊÒÁÒÃ¶¨Ð¹Óä»ãªéã¹กÒÃÊÁÑ¤Ã§Ò¹ ÈÖกÉÒµèÍ ÏÅÏ
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨ÐÍÍกãËéà¾ÕÂ§ 1 ©ºÑºà·èÒ¹Ñé¹ ¶éÒÊÙ-ËÒÂ¨ÐµéÍ§ÁÒ¢Í¶èÒÂÊÓà¹Òä»ãªé ¹ÑกÈÖกÉÒ¨Ö§¤ÇÃàกçºÃÑกÉÒäÇéà»ç¹ÍÂèÒ§´Õ ÍÂèÒãËéªÓÃØ´
ÊÙ-ËÒÂ
- ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¨Ð¨Ñ´ãËéÁ¾Õ ¸Ô ¾Õ ÃÐÃÒª·Ò¹»ÃÔ--ÒºÑµÃ ¹ÑกÈÖกÉÒ¨Ð·ÃÒºกÓË¹´กÒÃá¹è¹Í¹ä´éâ´Â
µÔ´µèÍ·Õè §Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§ â·Ã. 02-3108045-7 ËÃ×Í·Õàè Ççºä«µì WWW.RU.AC.TH
µÔ´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×éÍµÃÒÊÑ-ÅÑกÉ³ì¾èÍ¢Ø¹ÃÒÁ¤ÓáË§ÁËÒÃÒª áÅÐãËéºÃÔกÒÃªØ´¤ÃØÂ»ÃÔ--Ò

µÓÃÒàÃÕÂ¹
¨ÓË¹èÒÂµÓÃÒàÃÕÂ¹¤ÙÁè Í× µÓÃÒÍèÒ¹»ÃÐกÍº¢Í§ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§·ØกªÑ¹é »ÕÃÇÁ·Ñ§é Ë¹Ñ§Ê×Í POCKET BOOK
ÇÃÃ³กÃÃÁËÅÒกËÅÒÂ»ÃÐàÀ· ¨ÒกÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ìµÒè §æ

ÍØ»กÃ³ìกÒÃÈÖกÉÒ
¨ÓË¹èÒÂÊÁØ´¨´¤ÓºÃÃÂÒÂ ÊÒÂà¢çÁ¢Ñ´ ËÑÇà¢çÁ¢Ñ´ à¢çÁกÅÑ´àÊ×éÍ à¢çÁµÔ´»กàÊ×éÍ »ก¾ÅÒÊµÔกãÊèµÓÃÒ
ÃÇÁ·Ñ§é à¤Ã×Íè §ËÁÒÂ¹ÑกÈÖกÉÒÇÔªÒ·ËÒÃ ÊÁØ´Å§·ÐàºÕÂ¹ (Á.Ã.36) áÅÐÊÁØ´á¶ºÃËÑÊกÃÐºÇ¹ÇÔªÒ (Á.Ã.37) ÏÅÏ

กÓË¹´àÇÅÒกÒÃ¨ÓË¹èÒÂ
ºÃÔกÒÃ´éÇÂÃÐºº¤ÍÁ¾ÔÇàµÍÃì··èÕ ¹Ñ ÊÁÑÂ ·ÕÍè Ò¤ÒÃÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ì (RPB) ªÑ¹é 3
s ÇÑ¹¨Ñ¹·Ãì - ÇÑ¹ÈØกÃì àÇÅÒ 09.00 ¹. - 16.00 ¹. (äÁè¾กÑ à·ÕÂè §)
àÇÅÒ 09.00 ¹. - 15.00 ¹. (äÁè¾กÑ à·ÕÂè §)
s ÇÑ¹àÊÒÃì
s ªèÇ§à»Ô´ÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 1 áÅÐÀÒ¤àÃÕÂ¹·Õè 2 à»Ô´ 08.00 - 17.00 ¹. ¨Ó¹Ç¹ 12 ÇÑ¹·ÓกÒÃ (äÁè¾กÑ à·ÕÂè §)
s ÇÑ¹ÍÒ·ÔµÂìà»Ô´à©¾ÒÐ·ÕèÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÕกÒÃÊÍº Å§·ÐàºÕÂ¹ ÃÑºÊÁÑ¤Ã¹ÑกÈÖกÉÒãËÁè
àÇÅÒ 09.00 ¹. - 15.00 ¹. (äÁè¾กÑ à·ÕÂè §)

กÒÃãËéºÃÔกÒÃµÓÃÒàÃÕÂ¹áÅÐÍØ»กÃ³ìกÒÃÈÖกÉÒ ÁÕ 3 ªèÍ§·Ò§ ´Ñ§¹Õé
1. «×Íé â´ÂµÃ§·Õªè ¹éÑ 3 ÍÒ¤ÒÃÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§ (ËÑÇËÁÒก) ÁÕµÓÃÒäÇéºÃÔกÒÃ·ØกªÑ¹é »Õ áÅÐ
·Õªè ¹éÑ 1 ÍÒ¤ÒÃ¾ÃÐÁÒÊ (PRB) ÇÔ·ÂÒà¢µºÒ§¹Ò (ãËéºÃÔกÒÃà©¾ÒÐµÓÃÒªÑ¹é »Õ·èÕ 1 à·èÒ¹Ñ¹é )
2. «×éÍ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂì â´ÂÊÑè§¨èÒÂ ¸¹Ò³ÑµÔã¹¹ÒÁ ¼ÙéÍÓ¹ÇÂกÒÃÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ì »³. ÃÒÁ¤ÓáË§ 10241
áÅÐ¨èÒË¹éÒ«Í§¶Ö§ ¼ÙÍé Ó¹ÇÂกÒÃÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§ á¢Ç§ËÑÇËÁÒก à¢µºÒ§กÐ»Ô ก·Á. 10240
3. «×Íé ·Ò§ÍÔ¹à·ÍÃìà¹çµ à¢éÒàÇçºä«µì www.rupress.ru.ac.th à¾×Íè µÃÇ¨ÊÍºÃÒÂª×Íè ÇÔªÒ ÃÒ¤Ò ËÁÒÂàÅ¢กÒÃ¾ÔÁ¾ì
¤èÒ¨Ñ´Êè§ Ê¶Ò¹ÐÇèÒÁÕ¨ÓË¹èÒÂ¾ÃéÍÁ¨Ñ´Êè§ËÃ×ÍµÓÃÒËÁ´
3.1 ªÓÃÐà§Ô¹â´ÂกÒÃâÍ¹à§Ô¹à¢éÒºÑ-ªÕ ¸¹Ò¤ÒÃ·ËÒÃä·Â »ÃÐàÀ·ÍÍÁ·ÃÑ¾Âì ª×Íè ºÑ-ªÕ ÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ì Á.Ã.
àÅ¢·ÕèºÑ-ªÕ 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§¸¹Ò³Ñµ¸Ô ÃÃÁ´Ò ËÒกÁÕ¢Íé Ê§ÊÑÂµÔ´µèÍ·Õ§è Ò¹ºÃÔกÒÃµÓÃÒ·Ò§ä»ÃÉ³ÕÂáì ÅÐ
ÍÔàÅçก·ÃÍ¹ÔกÊì
กÃ³ÕÁÕ¢éÍÊ§ÊÑÂ â»Ã´µÔ´µèÍÊÍº¶ÒÁä´é·Õè
§Ò¹»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì 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©ÅÔÁ¾ÃÐàกÕÂÃµÔµÒè §»ÃÐà·È ”
ËÅÑกÊÙµÃ·Õàè »Ô´ÊÍ¹ ÃÐ´Ñº»ÃÔ--ÒµÃÕ ä´éáกè
• ËÅÑกÊÙµÃ¹ÔµÈÔ ÒÊµÃºÑ³±Ôµ ¤³Ð¹ÔµÈÔ ÒÊµÃì
• ËÅÑกÊÙµÃºÃÔËÒÃ¸ØÃกÔ¨ºÑ³±Ôµ (ÊÒ¢ÒÇÔªÒกÒÃ¨Ñ´กÒÃ) ¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃกÔ¨
• ËÅÑกÊÙµÃÃÑ°ÈÒÊµÃºÑ³±Ôµ (กÅØÁè ÇÔªÒกÒÃºÃÔËÒÃÃÑ°กÔ¨) ¤³ÐÃÑ°ÈÒÊµÃì
¤Ø³ÊÁºÑµ¢Ô Í§¼ÙÊé ÁÑ¤Ã:
¤èÒ¸ÃÃÁà¹ÕÂÁกÒÃÈÖกÉÒ áÅÐÃÒÂÅÐàÍÕÂ´Í×¹è æ : ´ÙÃÒÂÅÐàÍÕÂ´¨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§ÊØÅãË-èã¹ »ÃÐà·ÈµèÒ§æ ÃÇÁ 41 áËè§
ã¹ 32 »ÃÐà·È ´Ñ§µèÍä»¹Õé
1. »ÃÐà·Èá¤¹Ò´Ò ³ กÃØ§ÍÍµµÒÇÒ áÅÐ ¹¤ÃáÇ¹¤ÙàÇÍÃì
2. »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔกÒ ³ กÃØ§ÇÍªÔ§µÑ¹ ´Õ «Õ, ¹¤Ã¹ÔÇÂÍÃìก, ¹¤ÃÅÍÊáÍ¹à¨ÅÔÊ áÅÐ¹¤ÃªÔ¤Òâก
3. ÃÒªÍÒ³Ò¨ÑกÃàºÅàÂÕÂè Á ³ กÃØ§ºÃÑÊà«ÅÊì
4. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°½ÃÑ§è àÈÊ ³ กÃØ§»ÒÃÕÊ
5. ÊË¾Ñ¹¸ìÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°àÂÍÃÁ¹Õ ³ กÃØ§àºÍÃìÅÔ¹ áÅÐ¹¤Ãá¿Ã§กìà¿ÔÃìµ
6. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÔµÒÅÕ ³ กÃØ§âÃÁ
7. ÃÒªÍÒ³Ò¨ÑกÃà¹à¸ÍÃìáÅ¹´ì ³ กÃØ§àÎก
8. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°â»áÅ¹´ì ³ กÃØ§ÇÍÃì«Í
9. ÃÒªÍÒ³Ò¨ÑกÃÊà»¹ ³ กÃØ§ÁÒ´ÃÔ´
10. ÊÁÒ¾Ñ¹¸ÃÑ°ÊÇÔÊ ³ กÃØ§àºÔÃì¹
11. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°ÍÍÊàµÃÕÂ ³ กÃØ§àÇÕÂ¹¹Ò
12. ÊËÃÒªÍÒ³Ò¨ÑกÃ ³ กÃØ§ÅÍ¹´Í¹
13. ÃÒªÍÒ³Ò¨ÑกÃà´¹ÁÒÃìก ³ กÃØ§â¤à»¹àÎàก¹
14. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°äÍ«ìáÅ¹´ì ³ กÃØ§àÃ¤ÂÒÇÔก
15. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°¿Ô¹áÅ¹´ì ³ กÃØ§àÎÅ«Ô§กÔ
16. ÃÒªÍÒ³Ò¨ÑกÃ¹ÍÃìàÇÂì ³ กÃØ§ÍÍÊâÅ
17. ÃÒªÍÒ³Ò¨ÑกÃÊÇÕà´¹ ³ กÃØ§ÊµÍกâÎÅìÁ
18. ÃÑ°กÒµÒÃì ³ กÃØ§â´ÎÒ
19. ÃÒªÍÒ³Ò¨ÑกÃºÒËìàÃ¹ 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«Ô´¹ÕÂì
23. »ÃÐà·È¹ÔÇ«ÕáÅ¹´ì ³ กÃØ§àÇÅÅÔ§µÑ¹
24. »ÃÐà·È-Õ»è ¹èØ ³ กÃØ§âµàกÕÂÇ áÅÐ¹¤ÃâÍ«ÒกÒ
25. ÊÒ¸ÒÃ³ÃÑ°àกÒËÅÕãµé 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´ÕÂ 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

µÔ´µèÍ-ÊÍº¶ÒÁä´é·:èÕ ÊÓ¹Ñก§Ò¹ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂºÃÔกÒÃà©ÅÔÁ¾ÃÐàกÕÂÃµÔµèÒ§»ÃÐà·È
ÍÒ¤ÒÃÇÔ·ÂºÃÔกÒÃáÅÐºÃÔËÒÃ ªÑ¹é 1
ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§ ËÑÇËÁÒก กÃØ§à·¾Ï 10240
â·Ã: (02) 310 8196-7, (02) 310 8664-5
â·ÃÊÒÃ: (02) 310 8198
Website: www.oasc.ru.ac.th
e-mail: oasc@ru.ac.th
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¢éÍ»¯ÔºÑµÔÊÓËÃÑº
¹ÑกÈÖกÉÒ·ÕÊè Íº¼èÒ¹ÃÒÂÇÔªÒ¤ÃºµÒÁËÅÑกÊÙµÃ ÃÐ´Ñº»ÃÔ--ÒµÃÕ
¢éÍ»¯ÔºµÑ ÊÔ ÓËÃÑº¹ÑกÈÖกÉÒ·ÕÊè Íº¼èÒ¹ÃÒÂÇÔªÒ¤ÃºµÒÁËÅÑกÊÙµÃ µéÍ§´Óà¹Ô¹กÒÃ´Ñ§¹Õé
1.กÃÍก¢éÍÁÙÅà¾×Íè ¢Ö¹é ·ÐàºÕÂ¹¢ÍÊÓàÃç¨กÒÃÈÖกÉÒ ä´é·àèÕ Çê»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×Íè ·Õ»è ÃÐªØÁÊÀÒÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÍ¹ØÁµÑ ãÔ Ëéà»ç¹¼ÙÊé ÓàÃç¨กÒÃÈÖกÉÒ
3.µÔ´µÒÁ»ÃÐกÒÈÃÒÂª×èÍÊÀÒÏÍ¹ØÁÑµÔä´é·Õè¤³ÐáÅÐ·ÕèÍÒ¤ÒÃ ÊÇ».½èÒÂ»ÃÐÁÇÅ¼ÅกÒÃÈÖกÉÒáÅÐ
Ë¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¤Ñ-ªÑé¹ 1 ªèÍ§ 4 (¹ÑกÈÖกÉÒµÃÇ¨´Ù¤ÇÒÁ¶ÙกµéÍ§¢Í§ª×èÍ - ÊกØÅ ÃËÑÊ»ÃÐ¨ÓµÑÇ ÊÒ¢ÒÇÔªÒàÍก
ÇÔªÒâ· ª×èÍ»ÃÔ--Ò àกÕÂÃµÔ¹ÔÂÁ (¶éÒÁÕ) ÀÒ¤กÒÃÈÖกÉÒ áÅÐ»ÕกÒÃÈÖกÉÒ·Õ¨è º ¤ÃÑ§é ·Õ¨è º áÅÐÅÓ´Ñº·ÕÊè ÀÒÏ Í¹ØÁµÑ Ô
¤ÇÃ¨´ºÑ¹·ÖกäÇé ËÒกäÁè¶กÙ µéÍ§ ¹ÑกÈÖกÉÒµéÍ§á¨é§à¨éÒË¹éÒ·Õ·è ¤èÕ ³Ðà¾×Íè ¢Íáกéä¢·Ñ¹·Õ)
4.µÔ´µèÍªÓÃÐà§Ô¹¤èÒ¢Ö¹é ·ÐàºÕÂ¹»ÃÔ--Ò 1,000 ºÒ· ¤èÒãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏ 100 ºÒ·áÅÐ¤èÒ·ÃÒ¹Ê¤ÃÔ»µì
100 ºÒ· ·ÕèกÍ§¤ÅÑ§ µÖกÍ¸ÔกÒÃº´Õ ªÑ¹é 1
5.¹ÓãºàÊÃç¨¤èÒ¢Öé¹·ÐàºÕÂ¹ ¤èÒãºÃÑºÃÍ§ÊÀÒÏ áÅÐ¤èÒãºÃÑºÃÍ§¼ÅกÒÃÈÖกÉÒ (Transcript)
ä»Â×¹è ¢ÍË¹Ñ§Ê×ÍÊÓ¤Ñ-·ÕèÍÒ¤ÒÃÊÓ¹ÑกºÃÔกÒÃ·Ò§ÇÔªÒกÒÃáÅÐ·´ÊÍº»ÃÐàÁÔ¹¼Å (ÊÇ».) ªÑ¹é 1
ËÁÒÂàËµØ ËÒก¹ÑกÈÖกÉÒäÁè´Óà¹Ô¹กÒÃã¹¢éÍ 1 ãËéÊÁºÙÃ³ì ¨ÐäÁèÊÒÁÒÃ¶á¨é§¨ºกÒÃÈÖกÉÒµèÍä»ä´é

**** 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 · ÂÒÅÑ Â µé Í §ÃÒÂ§Ò¹áÅÐàª× è Í Áµè Í ¢é Í ÁÙ Å ä»ÂÑ § ÊÓ¹Ñ ก §Ò¹¤³ÐกÃÃÁกÒÃกÒÃÍØ ´ ÁÈÖ ก ÉÒ
áÅÐ¼Ù é » ÃÐกÍºกÒÃ·Õ è µ é Í §กÒÃµÓáË¹è § ·Õ è µ Ã§กÑ º ¤Ø ³ ÇØ ² Ô ¢ Í§¼Ù é Ê ÓàÃç ¨ กÒÃÈÖ ก ÉÒ·Õ è à Çç » ä«µì
www.job.mua.go.th

¾ÔÁ¾ì·èÕ ÊÓ¹Ñก¾ÔÁ¾ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§
Ramkhamhaeng University Press.
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