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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
ม.ร. ชมรมอนุรกั ษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 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
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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
ระเบี ย บการสมั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง พ.ศ. 2562 459

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
ศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร
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 วันรายงานตัวที่โรงเรียนรักษาดินแดนศูนยการนักศึกษาวิชาทหารชายจะตองตัดผมสั้นตาม
ระเบียบหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
2.5 ตองไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยการนักศึกษาวิชา
ทหาร ภายใตการควบคุมของผูแ ทนมหาวิทยาลัยรามคําแหง
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
อายุ/ป
ไมเกิน ๑๕
๑๖
๑๗
๑๘
๑๙ - ๒๒

หญิ ง

ชาย
ความขยายของอก (ซม.)
หายใจเขา
หายใจออก
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

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 2562 ใบรับรองการฝกทีจ่ ะใชสมัครเรียนวิชาทหารตอตองระบุ
ปการศึกษาทีจ่ บ พ.ศ.2561-2562 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 ศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร
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.2541 - 2542 จะตองสงหลักฐานสําเนา สด.9 จํานวน 3
ฉบับ ในวันสมัครเรียนวิชาทหาร เพื่อใหงานนักศึกษาวิชาทหารดําเนินการยกเวนการเกณฑทหาร ใหกับนักศึกษาวิชาทหาร
ที่กําลังศึกษาวิชาทหารอยูในปจจุบัน (นศท. เกาเฉพาะผูทเี่ กิด พ.ศ.2542)
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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. 2538 - 2542 และยังไมเคยทําการผอน
ผันการรับราชการทหารกองประจําการไวกับมหาวิทยาลัย
1.2 นักศึกษาที่ขอทําการผอนผัน ฯ ตองมีผลการสอบไลในภาค 1 ปการศึกษา 2562 ไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต
1.3 นักศึกษาทีเ่ กิดระหวาง พ.ศ. 2538 - 2542 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 2561
1.5 นักศึกษาทีเ่ คยเขารับการฝกเรียนวิชาทหารและเคยใชสทิ ธิย์ กเวนการรับราชการทหารในฐานะนักศึกษาวิชา
ทหารแลว แตไมไดศกึ ษาวิชาทหารตอในปการศึกษาปจจุบนั (ปการศึกษา 2562) ถาจะทําการผอนผันฯ ตองทําการเพิกถอนสิทธิ์
การยกเวนในฐานะนักศึกษาวิชาทหารกอนจึงจะขอทําการผอนผันฯได
1.6 นักศึกษาทีข่ อรับสิทธิเ์ พือ่ เขารับการฝกเรียนวิชาทหารในปการศึกษา 2562 ยังไมมสี ถานภาพเปนนักศึกษาวิชา
ทหารและถาเปนผูที่เกิด พ.ศ. 2538 - 2542 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. 2542
2.1 ใบแทนใบแจงผลการสอบ(ใบเกรด) ทีไ่ ดประทับตราและลงนามรับรอง ซึ่งตองมีผลการสอบไลภาค 1/2562
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
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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
จึงจะทําการผอนผัน 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 13 ธั นวาคม 2562 หมดเขตการรั บผ อนผั นฯ ในวั นที่ 11
กุมภาพันธ 2563
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 02-3976326
การติดตอขอรับบริการ
1. ยื่นบัตรนักศึกษาและใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปจจุบัน
2. เปดบริการ จันทร - ศุกร และวันหยุดราชการกรณีมหาวิทยาลัยมีการสอบไล
เวลาทําบัตรตรวจโรคทัว่ ไป ภาคเชา : เวลา 08.30 - 11.30 น.
ภาคบาย : เวลา 13.00 - 16.00 น.
รับเฉพาะฉุกเฉิน : เวลา 11.30 - 16.30 น.
วันหยุด : เสาร - อาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันหยุดมหาวิทยาลัย
งานแพทยและอนามัย ใหบริการเกีย่ วกับสุขภาพอนามัย ดังนี้
1. ใหบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบื้องตนโดยไมเสียคาใชจายแกนักศึกษา นักเรียนสาธิต
ฝายประถม-มัธยม อาจารย ขาราชการ พนักงาน เจาหนาทีม่ หาวิทยาลัยและครอบครัว
2. ใหบริการตรวจรางกายและออกใบรับรองแพทย เพือ่ สมัครงาน ศึกษาตอ ทําใบขับขี่รถยนต
(ชําระคาธรรมเนียมการตรวจรางกายและออกใบรับรองแพทย ฉบับละ 50 บาท)
3. ใหบริการดานการพยาบาลทั่วไป
4. ใหบริการใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
5. ใหบริการสงเสริมสุขภาพ สรางเสริมภูมิคุมกันโรค
6. ใหบริการ รับ-สงผูป วยฉุกเฉิน ทั้งภายในและสงตอเพือ่ การรักษาตอที่โรงพยาบาลภายนอก
7. บริการออกหนวยปฐมพยาบาล กิจกรรมตางๆ ของมหาวิทยาลัย
8. บริการจัดยาชุดสามัญสําหรับกลุม ชมรม นักศึกษา ทีเ่ ดินทางไปทํากิจกรรมสาธารณะ ออกคายทัศนศึกษา
9. จัดทําเอกสารวิชาการ สารสุขภาพ เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับสุขอนามัยตางๆ
10. ใหความรวมมือ ประสานงาน กับหนวยงานภายนอกเพื่อบริการสุขภาพอนามัย
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หมายเลขโทรศัพททใี่ หบริการดานตาง ๆ
งานกิจกรรมนักศึกษา
งานนักศึกษาวิชาทหาร
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา
งานแพทยและอนามัย
งานกีฬา
งานประชาสัมพันธ มร.(ขาวรามคําแหง)

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

466

ระเบี ย บการสมั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง พ.ศ. 2562

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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ขั้นตอนการติดตอขอรับปริญญาบัตรสําหรับบัณฑิตที่ไมเขาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
สําหรับบัณฑิตที่ไมสามารถเขาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถติดตอรับปริญญาบัตรได 3 กรณี
กรณีที่ 1 การติดตอขอรับปริญญาบัตรดวยตนเอง
เตรียมเอกสารดังนี้
1.1 บัตรประจําตัวประชาชน
1.2 ใบเสร็จคาขึ้นทะเบียนปริญญา/กรณีใบเสร็จสูญหายใชสําเนาใบรับรองสภาฯหรือสําเนาทรานสคริปต
กรณีที่ 2 การมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาดําเนินการรับปริญญาบัตรแทน
เตรียมเอกสารดังนี้
2.1 หนังสือมอบอํานาจ (หนังสือมอบอํานาจทั่วไปสามารถ Download ไดทาง Internet)
2.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
2.3 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจดําเนินการแทน
2.4 ใบเสร็จคาขึ้นทะเบียนปริญญา/กรณีใบเสร็จสูญหายใชสําเนาใบรับรองสภาฯหรือสําเนาทรานสคริปต

ติดตอขอรับปริญญาบัตรที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 6 หนวยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร ม.ร.
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 02-310-8604
กรณีที่ 3 การจัดสงปริญญาบัตรทางไปรษณีย
3.1 กรณีบัณฑิตสวนกลาง เตรียมเอกสารดังนี้
3.1.1 ยื่นแบบแสดงความจํานงใหจัดสงปริญญาบัตร
3.1.2 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.1.3 ใบเสร็จคาขึ้นทะเบียนปริญญา/กรณีใบเสร็จสูญหายใหใชสําเนาใบรับรองสภาฯหรือสําเนาทรานสคริปต
3.1.4 ซองกันกระแทกซองใหญพรอมติดแสตมป 42 บาท และจาหนาซองถึงตนเองใหชัดเจน
3.2 กรณีบัณฑิตสวนภูมิภาค เตรียมเอกสารดังนี้
3.2.1 สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.2.2 ใบเสร็จคาขึ้นทะเบียนปริญญา/กรณีใบเสร็จสูญหายใหใชสําเนาใบรับรองสภาฯหรือสําเนาทรานสคริปต
3.2.3 ซองกันกระแทกซองใหญพรอมติดแสตมป 42 บาท และจาหนาซองถึงตนเองใหชัดเจน
3.2.4 นําเอกสารดังกลาว ใสซองสงไปรษณีย
จาหนาซองถึง หัวหนาฝายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ
หนวยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร ม.ร. มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 6
หัวหมาก บางกะป
กรุงเทพฯ 10240
ติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม 02-310-8604
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การรักษาสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงจะมีสถานภาพการเปนนักศึกษา 8 ปการศึกษา (16 ภาคเรียนปกติ)โดยจะตองลงทะเบียน
เรียนตอเนื่องกันทุกภาคเรียนปกติ (ภาคเรียน หมายถึง ภาค 1 และ ภาค 2) หากภาคใดภาคหนึ่งไมไดลงทะเบียนเรียน ถือวาขาด
สถานภาพการเปนนักศึกษาในภาคนั้น จะตองชําระเงินเพื่อเปนคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาในภาคที่ไมไดลงทะเบียนเรียนนั้นมี
รายละเอียด ดังนี้
1. การนับเวลาการขาดสถานภาพนักศึกษานักศึกษาจะขาดการลงทะเบียนเรียนตอเนือ่ งไดไมเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ
โดยไมตองติดตอมหาวิทยาลัยแตตองลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไป (ภาคฤดูรอ นหากไมลงทะเบียนเรียนไมถอื วาขาดสถานภาพนักศึกษา)
หากขาดสถานภาพเกินกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ ระบบคอมพิวเตอรจะตัดรายชื่อออกจากฐานขอมูลนักศึกษาปจจุบัน
ทําใหไมสามารถลงทะเบียนเรียนตอได รวมทั้งไมสามารถชําระเงินคารักษาสถานภาพนักศึกษาได
2. การชําระเงินคารักษาสถานภาพนักศึกษา เมือ่ นักศึกษาไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคใดก็ตามจะตองชําระเงินคารักษา
สถานภาพนักศึกษาในภาคนั้น ภาคละ 300.-บาท (จํานวน 1 ภาค) หรือ 600.-บาท (จํานวน 2 ภาค) โดยมีวิธีการชําระดังนี้
2.1 ชําระในชวงลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไป ระบบคอมพิวเตอรจะรวมคารักษาสถานภาพฯไปพรอมกับคาธรรมเนียม
อื่นๆในการลงทะเบียนเรียน
2.2 ชําระนอกชวงการลงทะเบียนเรียน เปนการชําระเฉพาะภาคที่ไมไดลงทะเบียนเรียน (ชําระสูงสุดได 2 ภาคการ
ศึกษา) โดยนับจากวันสุดทายของกําหนดการลงทะเบียนเรียนประมาณ 2 สัปดาห ใหไปชําระที่กองคลัง อาคารสํานักงานอธิการบดี
พร อมนําบั ตรประจําตั วนั กศึ กษาไปด วย เมื่ อได รั บใบเสร็ จรั บเงิ นค ารั กษาสถานภาพเป นนั กศึ กษา ให ถ ายสําเนา 1 ฉบั บ
แลวนําไปดําเนินการตอที่ฝายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบอาคาร สวป. ชั้น 6

คําแนะนําในการแจงจบและการเตรียมตัวเขารับพระราชทานปริญญาบัตร
สําหรับนักศึกษาที่ทราบวาสอบผานและเก็บหนวยกิตสะสมเหลือหนวยกิตไมเกิน 30 หนวยกิต หลักเกณฑตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองแจงจบทุกครั้งที่ลงทะเบียนเรียนจนกวาจะสอบผานครบ ตามหลักสูตรของแตละคณะ
* ขอควรระวังของนักศึกษาที่ไมไดขอจบตอนลงทะเบียนเรียน
* นักศึกษาจะตองเสียคาปรับภาคละ 300 บาท รวมทั้งภาคฤดูรอนดวย
- ในกรณีที่ไมไดกาขอจบ ใหนักศึกษาไปติดตอที่ฝายทะเบียนของคณะเพื่อตรวจสอบวานักศึกษาจบภาคไหนและใหทาง
คณะออกใบสงตัวมา ยื่นติดตอตึก สวป. ชั้น 1 ชอง 6 เพื่อตรวจสอบวาจะตองเสียคาปรับเปนจํานวนเทาไร และออกใบเพื่อนําไป
ชําระเงินคาปรับที่กองคลัง ตึกอธิการบดี ชัน้ 1 พรอมถายสําเนาใบเสร็จคาปรับมายืน่ ทีต่ กึ สวป. ชัน้ 1 ชอง 6
สําหรับนักศึกษาที่สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตรแลว นักศึกษาจะตองดําเนินการ ดังนี้
1. ติดตอฝายทะเบียนของคณะที่ตนเองเรียน เพื่อแจงจบและขอใบรับรองคณะเพื่อใหเสนอชื่อเขาที่ประชุมสภา
มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนผูสําเร็จการศึกษา
2. ติดตามประกาศรายชือ่ สภาฯ อนุมตั ิ ไดทคี่ ณะและทีอ่ าคาร สวป. ฝายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ ชัน้ 1 ชอง 5
(นักศึกษาควรตรวจดูความถูกตองของชื่อ - สกุล, รหัสประจําตัว, วิชาโท, ชื่อปริญญา, เกียรตินิยม(ถามี), ภาคการศึกษา,
และปการศึกษาที่จบครัง้ ทีแ่ ละลําดับทีส่ ภาฯ อนุมตั คิ วรจดบันทึกไว หากไมถกู ตองนักศึกษาตองแจงเจาหนาทีท่ คี่ ณะเพือ่ ขอแกไขทันที)
3. ติดตอชําระคาขึ้นทะเบียนปริญญา 1,000 บาท, คาใบรับรองสภาฯ 100 บาท และคาทรานสคริปต 100 บาท
ที่กองคลังตึกอธิการบดี ชั้น 1
* หมายเหตุ นําใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมทั้ง 3 ใบ ไปดําเนินการที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 5
*มหาวิทยาลัย จะจัดใหมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปละ 1 ครั้ง ประมาณเดือน มกราคม - มีนาคม นักศึกษาจะทราบ
กําหนดการไดโดยติดตอที่ งานประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โทร. 02-3108045-7 หรือทีเ่ ว็บไซต WWW.RU.AC.TH

คําเตือน ใบปริญญาบัตรเปนเอกสารสําคัญที่เปนหลักฐานทางการศึกษาซึง่ นักศึกษาสามารถนําไปใชในการสมัครงานศึกษาตอ
ฯลฯ และมหาวิทยาลัยจะออกใหเพียงใบเดียวเทานั้น นักศึกษาควรเก็บรักษาไวเปนอยางดี อยาใหชํารุดสูญหาย
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คําแนะนําสําหรับนักศึกษาที่จบการศึกษา

และไดรับการอนุมัติรายชื่อจากสภามหาวิทยาลัย
1. ตรวจสอบรายชื่อสภาฯ อนุมัติที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 5 หรือ www.ru.ac.th เมื่อมีรายชื่อแลว
2. ติดตอที่สํานักงานอธิการบดี กองคลัง ชั้น 1 เพื่อชําระเงินคาธรรมเนียม ดังนี้
2.1 คาขึ้นทะเบียนปริญญา 1,000 บาท
2.2 คาธรรมเนียมหนังสือสําคัญใบรับรองสภาฯ 100 บาท
2.3 คาธรรมเนียมใบรับรองผลการศึกษา(Transcipt) ชุดละ 100 บาท
2.4 คาธรรมเนียมสงใบรับรองสภาฯและใบรับรองผลการศึกษา(Transcript) ทางไปรษณีย 50 บาท
3. เตรียมรูปถายสวมครุยปริญญา มร. ใหถูกตองตามคณะที่จบ ขนาด 4 x 6 ซ.ม. (2 นิ้ว) ไมใชภาพถายโพลาลอยด
หรือสแกน ภาพถายสีจํานวน 1 รูป และถายไวไมเกิน 6 เดือน
3.1 รูปถายที่ถูกตอง ภาพถายหนาตรง ผูหญิงผมไมปรกหนา หรือประบา ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา
ไมประดับทรงผมหรือใสตางหู ผูชายตัดผมสั้นเปดเห็นใบหู
3.2 พระภิกษุ ใชรูปถายที่ครองจีวรแบบมังกร
4. ติดตอยืน่ ใบเสร็จคาขึ้นทะเบียนปริญญาและใบเสร็จคาธรรมเนียมหนังสือสําคัญใบรับรองสภาฯและใบรับรองผล(Transcript)
ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 5 เพื่อขอรับแบบยื่นคําขอฯ
5. นักศึกษาเขียนแบบยื่นขอฯ ทั้ง 2 ใบดวยตัวบรรจง ชัดเจน ทั้ง 2 สวน
6. นักศึกษายื่นแบบรองขอฯ พรอมเอกสาร ไดแก รูปถายสวมครุย ใบเสร็จคาธรรมเนียม สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา
หรือสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา (กรณีบัตรหายใหใชใบถาย ม.ร.2) ที่อาคารสวป. ชั้น 1 ชอง 5 และรอรับใบนัดรับไวเปนหลักฐาน
การรับเอกสาร
7. ใบรับรองสภาฯ รับได 3 กรณี ดังนี้
7.1 รับดวยตัวเอง
7.2 สงทางไปรษณีย
7.3 รับแทน โดยแนบเอกสาร
- ใบมอบอํานาจ
- สําเนาบัตรประชาชนทั้งผูม อบและผูร ับ
- ใบนัดรับ
คําเตือน ใบรับรองสภาฯ เปนหลักฐานทางการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถจะนําไปใชในการสมัครงาน ศึกษาตอ ฯลฯ
มหาวิทยาลัยจะออกใหเพียง 1 ฉบับเทานั้น ถาสูญหายจะตองมาขอถายสําเนาไปใช นักศึกษาจึงควรเก็บรักษาไวเปนอยางดี อยาใหชํารุด
สูญหาย
- มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปะละ 1 ครั้ง ประมาณเดือนมกราคม-มีนาคม นักศึกษาจะทราบ
กําหนดการแนนอนไดโดย
ติดตอที่ งานประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยรามคําแหง โทร. 02-3108045-7 หรือที่เว็บไซต WWW.RU.AC.TH
ติดตอสอบถาม ฝายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ โทร. 02-310-8629, 02-3108603, 02-310-8604
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ตําราเรียนและอุปกรณการศึกษา
สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรุงเทพฯ ใหบริการจําหนายตําราเรียน
อุปกรณการศึกษา และใหบริการชุดครุยปริญญา
ตําราเรียน
จําหนายตําราเรียนคูม อื ตําราอานประกอบของมหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกชัน้ ปรวมทัง้ หนังสือ POCKET BOOK
วรรณกรรมหลากหลายประเภท จากสํานักพิมพตางๆ
อุปกรณการศึกษา
จําหนายสมุดจดคําบรรยาย ดินสอ สายเข็มขัด หัวเข็มขัด เข็มกลัดเสื้อ เข็มติดปกเสื้อ ปกพลาสติกใสตํารา
รวมทั้ งเครื่ องหมายนั กศึ กษาวิ ช าทหาร สมุ ดลงทะเบี ย น (ม.ร.36) และสมุ ดแถบรหั ส กระบวนวิ ช า (ม.ร.37)
ถุงผาลดโลกรอน เครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัยรามคําแหง
กําหนดเวลาการจําหนาย
บริการดวยระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ที่อาคารสํานักพิมพ (RPB) ชั้น 3
 วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (ไมพักเที่ยง)
เวลา 09.00 น. - 15.00 น. (ไมพักเที่ยง)
 วันเสาร
 ชวงเปดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เปด 08.00 - 17.00 น. จํานวน 10 วันทําการ (ไมพักเที่ยง)
* วันอาทิตยเปดเฉพาะทีม่ หาวิทยาลัยมีการสอบ ลงทะเบียน รับสมัครนักศึกษาใหมเวลา 09.00 น. - 15.00 น. (ไมพกั เทีย่ ง)
การใหบริการตําราเรียนและอุปกรณการศึกษา มี 3 ชองทาง ดังนี้
1. ซื้อโดยตรงที่ชั้น 3 อาคารสํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) มีตําราไวบริการทุกชั้นป และ
ที่ชั้น 1 อาคารพระมาส (PRB) วิทยาเขตบางนา (ใหบริการเฉพาะตําราชั้นปที่ 1 เทานั้น)
2. ซื้ อทางไปรษณีย โดยสั่ งจ าย ธนาณัติ ในนาม ผู อํานวยการสํานักพิมพ ปณ. รามคําแหง 10241
และจาหนาซองถึง ผูอํานวยการสํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240
3. ซือ้ ทางอินเทอรเน็ต เขาเว็บไซต www.rupress.ru.ac.th เพือ่ ตรวจสอบรายชือวิ
่ ชา ราคา หมายเลขการพิมพ
คาจัดสง สถานะวามีจําหนายพรอมจัดสงหรือตําราหมด
การสั่งซื้อตําราทางอินเทอรเน็ต ชําระเงินได 2 วิธี คือ
3.1 ชําระเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย ชื่อบัญชี สํานักพิมพ ม.ร.
เลขที่บัญชี 156-209809-3 สาขา มหาวิทยาลัยรามคําแหง พรอมทั้ง สงหลักฐานการชําระเงิ นใหสํานักพิมพ ไดที่
E-mail: rupress@ru.ac.th
3.2 ชําระเงินโดยการสงเงินทางธนาณัติธรรมดา หากมีขอสงสัยติดตอที่งานบริการตําราทางไปรษณียและ
อิเล็กทรอนิกส
กรณีมีขอสงสัย โปรดติดตอสอบถามไดที่
งานประชาสัมพันธ สํานักพิมพ ม.ร. โทร. 02-310-8757 ฝายขาย สํานักพิมพ ม.ร. โทร. 02-310-8755
Email: rupress.ru.ac.th
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“ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตา งประเทศ ”

หลักสูตรที่เปดสอน ระดับปริญญาตรี ไดแก
 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) คณะบริหารธุรกิจ
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุมวิชาการบริหารรัฐกิจ) คณะรัฐศาสตร
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ป) คณะศึกษาศาสตร
คุณสมบัติของผูสมัคร:
คาธรรมเนียมการศึกษา และรายละเอียดอื่นๆ : ดูรายละเอียดจาก www.oasc.ru.ac.th
การสมัครและลงทะเบียน: ใชระบบ On-Line ทางอินเทอรเน็ต ทาง www.oasc.ru.ac.th

ศูนยสอบมหาวิทยาลัยรามคําแหงในตางประเทศ
มหาวิทยาลัยไดจั ดศูนยสอบสําหรับนักศึกษามหาวิ ทยาลัยรามคําแหงในตางประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเลือก
สถานที่ สอบของนักศึ กษา ดําเนินการจัดสอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย หรื อสถานกงสุลใหญใน ประเทศตางๆ รวม 41 แห ง
ใน 32 ประเทศ ดังตอไปนี้
1. ประเทศแคนาดา ณ กรุงออตตาวา และ นครแวนคูเวอร
2. ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี, นครนิวยอรก, นครลอสแอนเจลิส และนครชิคาโก
3. ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม ณ กรุงบรัสเซลส
4. สาธารณรัฐฝรั่งเศส ณ กรุงปารีส
5. สหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี ณ กรุงเบอรลิน และนครแฟรงกเฟรต
6. สาธารณรัฐอิตาลี ณ กรุงโรม
7. ราชอาณาจักรเนเธอรแลนด ณ กรุงเฮก
8. สาธารณรัฐโปแลนด ณ กรุงวอรซอ
9. ราชอาณาจักรสเปน ณ กรุงมาดริด
10. สมาพันธรัฐสวิส ณ กรุงเบิรน
11. สาธารณรัฐออสเตรีย ณ กรุงเวียนนา
12. สหราชอาณาจักร ณ กรุงลอนดอน
13. ราชอาณาจักรเดนมารก ณ กรุงโคเปนเฮเกน
14. สาธารณรัฐไอซแลนด ณ กรุงเรคยาวิก
15. สาธารณรัฐฟนแลนด ณ กรุงเฮลซิงกิ
16. ราชอาณาจักรนอรเวย ณ กรุงออสโล
17. ราชอาณาจักรสวีเดน ณ กรุงสตอกโฮลม
18. รัฐกาตาร ณ กรุงโดฮา
19. ราชอาณาจักรบาหเรน ณ กรุงมานามา
20. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส ณ นครดูไบ
21. รัฐสุลตานโอมาน ณ กรุงมัสกัต
22. เครือรัฐออสเตรเลีย ณ กรุงแคนเบอรรา และนครซิดนีย
23. ประเทศนิวซีแลนด ณ กรุงเวลลิงตัน
24. ประเทศญี่ปุน ณ กรุงโตเกียว และนครโอซากา
25. สาธารณรัฐเกาหลีใต ณ กรุงโซล
26. สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปกกิ่ง นครกวางโจว และนครเซี่ยเหมิน
27. ราชอาณาจักรกัมพูชา ณ กรุงพนมเปญ
28. ประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
29. ประเทศสิงคโปร
30. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงโฮจิมินห
31. สาธารณรัฐอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี
32. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการตา
สําหรับศูนยสอบที่ประเทศไทย จัดสอบที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพฯ

ติดตอ-สอบถามไดท:ี่ สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ
อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 1
มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240
โทร: (02) 310 8196-7, (02) 310 8664-5
โทรสาร: (02) 310 8198
e-mail: oasc@ru.ac.th
Website: www.oasc.ru.ac.th
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ขอปฏิบัติสําหรับ
นักศึกษาที่สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี
ขอปฏิบตั สิ ําหรับนักศึกษาทีส่ อบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ตองดําเนินการดังนี้
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ชือ่ ทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัยอนุมตั ใิ หเปนผูส ําเร็จการศึกษา
3.ติดตามประกาศรายชื่อสภาฯอนุมัติไดที่คณะและที่อาคาร สวป.ฝายประมวลผลการศึกษาและ
หนั งสื อสําคั ญ ชั้น 1 ชอง 4 (นักศึกษาตรวจดูความถูกตองของชื่อ - สกุล รหัสประจําตัว สาขาวิชาเอก
วิชาโท ชื่อปริญญา เกียรตินิยม (ถามี) ภาคการศึกษา และปการศึกษาทีจ่ บ ครัง้ ทีจ่ บ และลําดับทีส่ ภาฯ อนุมตั ิ
ควรจดบันทึกไว หากไมถกู ตอง นักศึกษาตองแจงเจาหนาทีท่ คี่ ณะเพือ่ ขอแกไขทันที)
4.ติดตอชําระเงินคาขึน้ ทะเบียนปริญญา 1,000 บาท คาใบรับรองสภาฯ 100 บาทและคาทรานสคริปต
100 บาท ที่กองคลัง ตึกอธิการบดี ชัน้ 1
5.นําใบเสร็จคาขึ้ นทะเบี ยน คาใบรับรองสภาฯ และคาใบรั บรองผลการศึกษา (Transcript)
ไปยืน่ ขอหนังสือสําคัญที่ อาคารสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ชัน้ 1
หมายเหตุ หากนักศึกษาไมดาํ เนินการในขอ 1 ใหสมบูรณ จะไมสามารถแจงจบการศึกษาตอไปได

**** เมื่อบัณฑิตไดงานทําหรือไดงานใหม ใหบัณฑิตเขาตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลการมี
งานทําของตนเองที่ เว็ ป ไซต www.ru.ac.th ที่ ร ะบบฐานข อมู ลการหางานทําของบั ณฑิ ต ซึ่ ง
มหาวิ ท ยาลั ยต องรายงานและเชื่ อมต อข อมู ลไปยั ง สํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
และผู ประกอบการที่ ต อ งการตํ า แหน ง ที่ ตรงกั บคุ ณ วุ ฒ ิ ข องผู สํ า เร็ จการศึ กษาที่ เว็ ป ไซต
www.job.mua.go.th
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คําขวัญมหาวิทยาลัยรามคําแหง
รูจักอภัย ตั้งใจศึกษา
บูชาพอขุน สนองคุณชาติ

ระเบี ย บการสมั ค รเข า เป น นั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย รามคํ า แหง พ.ศ. 2562 477

พิมพที่ สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง
Ramkhamhaeng University Press.
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: ธานินทร โลเกศเสถี
ยร
ฝายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ชุดสมัDesingn
ครดวbyยตนเอง
120 บาท
สวป. 2562/38,000
ชุดสมัครทางไปรษณีย 140 บาท

www.ru.ac.th
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