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ดานกิจกรรมนักศึกษา
(อาคารกิจกรรมนักศึกษา)

ดําเนินการจัดโครงการพฒันาศกัยภาพนักศกึษาเพือ่ใหเปนบัณฑติทีมี่ความรูคูคณุธรรมและสงเสรมิ ใหคําปรกึษาการจัด
กิจกรรมของสภานักศึกษา องคการนักศึกษา พรรคนักศึกษา ชมรมและกลุมตางๆ โดยมีกิจกรรม 4 ประเภทกิจกรรม คือ

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

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

3. ชมรมดานบําเพ็ญประโยชน  เปนชมรมกจิกรรมดานการบําเพญ็ประโยชนตอสังคม ไดแก ชมรมคายอาสาพัฒนา
ม.ร. ชมรมอนุรกัษธรรมชาตแิละส่ิงแวดลอม ชมรมศึกษาปญหายาเสพตดิ  ชมรมผูบําเพ็ญประโยชนและบรรเทาสาธารณภัย
ชมรมศกึษาปญหาแหลงเส่ือมโทรม  ชมรมคายพฒันาราม-อีสาน  ชมรมคายอาสาพฒันาราม-ลานนา  ชมรมศึกษาพัฒนาชาว
ไทยภูเขา  ชมรมศึกษาปญหาเกษตรกร  ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร

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

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

ดานบรกิารและสวสัดิการ
บริการแนะแนว  จัดบรกิารแนะแนวใหคําปรกึษาโดยนักแนะแนวฯใหกบันักศกึษาและผูสําเรจ็การศกึษาในดานตางๆ ดงัน้ี

1. แนะแนวการศึกษา  บริการขอมูลดานการศึกษา และใหคําปรึกษาแกนักศึกษาในดานตางๆ เชน
การวางแผนการเรยีนการเลอืกคณะตามความถนัดและความสนใจ การยายคณะหรือเปลีย่นสาขาวชิา การเทยีบโอนหนวยกิต

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

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

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

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

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

     มหาวิทยาลัยรามคําแหง
6. บริการใหคําปรึกษาการสมัครงานและหางานทําชวงระหวางเรียน
นักศึกษาสามารถติดตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา

     อาคารศิลาบาตร ช้ันลอย หรือ โทร. 02-310-8126

บริการทุนการศึกษาและกองทุนเงนิใหกูยมืเพ่ือการศึกษา

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

1. ทุนภายในมหาวทิยาลยั
1.1 ทุนเฉลมิพระเกยีรติสมเดจ็พระเทพรัตนราชสดุา ฯ สยามบรมราชกมุารี ทรงเจริญพระชนมายุ

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

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

     ทุกป
1.3 ทุนผูประสบภยัพิบัติ (อุทกภยั, อัคคภียั, วาตภยั)เปนนโยบายของมหาวทิยาลยัทีจ่ะบรรเทาความ

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

      ผูมีจิตศรัทธาบรจิาคเพื่อเปนทุนการศึกษาปละประมาณ 200 ทุน
3. การผอนผนัการชําระเงนิลงทะเบียนเรียน เพือ่เปนการชวยเหลอืนักศกึษาซ่ึงมีความเดอืดรอนทางดาน

     การเงินในการลงทะเบียนเรียน ไมสามารถนําเงินมาชําระคาลงทะเบียนเรียนไดในวันที่มหาวิทยาลยักําหนด สามารถขอ
     ผอนผันการชําระเงินลงทะเบียนเรียนได โดยตองมีสถานภาพการเปนนักศกึษาแลวอยางนอย 1 ภาคเรียนปกติ

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

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

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

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

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

บรกิารและสวสัดิการนักศึกษา
1. บริการประกนัภยัอุบัติเหตุสวนบุคคล

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

งานบรกิารและสวสัดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาทําประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล โดยเสีย
คาเบ้ียประกัน 200 บาท/ป ี ไดรบัสิทธิประโยชนดังน้ี

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

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

2) การรักษาพยาบาลตออุบัติเหตุแตละคร้ัง 10,000.- บาท
การใชสทิธปิระโยชน

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

2) กรณีทีไ่มสามารถเขารบัการรกัษาตามรายช่ือสถานพยาบาลทีร่ะบุ ผูประกนัภัยสามารถเขารบัการรกัษา
ในสถานพยาบาลอ่ืนๆ โดยให สํารองคาใชจ ายลวงหนาและรวบรวมเอกสารมาเรียกรองสิทธิประโยชนกับทางบริษัทฯ
โดยผานทางมหาวทิยาลัย โดยใชเอกสารดงัน้ี

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

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

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

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

1. การใหคําปรกึษา การเลือกสาขาวชิา การวางแผนการเรยีนสําหรบันักศึกษาพิการ
2. เงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนักศึกษาพิการระดับปรญิญาตรี เปน ปริญญาตรีใบแรก เทาน้ัน

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

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

ผูพิการสามารถขอรบัคําปรึกษาเพือ่รับขอมูลที่จําเปนกอนตดัสินใจสมัครเขาศึกษา หรือขอรับเงินอุดหนุนการ
ศึกษาไดที่ศูนยบริการนักศึกษาพิการ งานบรกิารและสวสัดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1
โทร.02-310-8306 โทรสาร 02-310-8306 e-mail:dss_ru@hotmail.com เว็บไซต http//www.stdaffairs.ru.ac.th/dss
หรือทางไปรษณียที่

ศนูยบรกิารนักศกึษาพกิาร งานบรกิารและสวสัดกิารนักศกึษา
กองบรกิารนักศกึษา  อาคารกจิกรรมนักศกึษา ช้ัน 1
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3. บรกิารหองอานหนังสือปรบัอากาศ เพือ่ใหนักศกึษาใชเวลาวางจากการฟงคาํบรรยายของอาจารยในช้ันเรยีน มาทบทวน
บทเรยีนและแสวงหาความรูเพิม่เตมิ เปดบรกิารทกุวนัระหวางเวลา 08.00-22.00 น. มี 3 อาคาร คอื

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

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

บริการดานการศึกษาวชิาทหารและการขอผอนผันการเขารบัราชการทหาร
งานนกัศึกษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศึกษาไดใหบริการดานตางๆ ดงันี้

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

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

หนวยบัญชาการรักษาดินแดน)
6. ดําเนินการขอผอนผันการเขารบัราชการทหารใหกับนักศกึษาที่มิไดฝกเรียนวชิาทหาร

           คําแนะนํา
สําหรบันักศึกษาท่ีจะสมัครเขารับการฝกเรยีนวิชาทหาร

นักศึกษาที่ประสงคจะสมัครเขารับการฝกเรียนวิชาทหาร ควรทราบคุณสมบัติของผูสมัคร เง่ือนไขขอบังคับ
ตองปฏิบัติตามระเบียบ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน และขอควรปฏิบัตวิาดวยการฝกเรียนวชิาทหาร  ดงัน้ี

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

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

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

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

เวลา

ชาย หญิง

จํานวน เวลา จํานวน
การทดสอบลําดับ

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

ความสูง
(ซม.)

อายุ/ป
ชาย หญิง

ความขยายของอก (ซม.)
หายใจเขา หายใจออก

นํ้าหนัก
(กก.)

นํ้าหนัก
(กก.)

ความสูง
(ซม.)

ขนาดรางกายการสมัครเปน นศท.ชั้นปท่ี ๑ (ชายและหญิง) : ตารางท่ี 1

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

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

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

2.  เงือ่นไขบังคบัตองปฏิบัติตามระเบียบหนวยบัญชาการรักษาดนิแดน ดงันี้
2.1 การสมัครเขารับการฝกเรียนวิชาทหารจะตองสมัครในปแรกที่เขาศกึษากับมหาวิทยาลัยหาก

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

2.2 มีความประพฤติเรยีบรอย
2.3 ตองใหบิดามารดาหรือผูปกครองลงนามรับรองใบสมัครเพื่อยืนยันวาอนุญาตใหเขารับการฝก

เรียนวิชาทหาร
2.4 วันรายงานตัวที่โรงเรียนรักษาดินแดนศูนยการนักศึกษาวิชาทหารชายจะตองตัดผมส้ันตาม

ระเบียบหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
 2.5 ตองไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยการนักศึกษาวิชา

ทหาร ภายใตการควบคุมของผูแทนมหาวทิยาลัยรามคําแหง
2.6 การแตงกายใหแตงเครื่องแบบนักศกึษา มหาวทิยาลัยรามคําแหง นักศกึษาหญิงใหเตรียมกางเกง

วอรมและเส้ือยืดคอกลมสีกากีแกมเขยีวถาผมยาวผูกรดัใหเรียบรอย
2.7 ตองชําระเงินบํารุงเพื่อสงเสริมการเรียนวิชาทหารและคาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาวิชาทหาร

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

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

3.2 ใบวุฒกิารศึกษาที่ใชสมัครเขาเรียนมหาวิทยาลัยรามคําแหง จํานวน 1 ฉบับ
3.3 รูปถายแตงเครื่ องแบบนักเรียน หรือนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง หนาตรงไมสวมหมวก

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

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

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

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงเพราะจะตองสมัครเรียนวชิาทหารตอในขั้นตอนสุดทายของการสมัครเขาเปนนักศึกษาใหมของ
มหาวทิยาลัย หากเอกสารไมพรอมใหตดิตอสอบถามกับเจาหนาที่งานนักศึกษาวิชาทหาร

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

หลกัฐานประกอบการสมัคร
4.1 ใบรับรองการฝกฉบับจริง (ไมเกิน 6 เดือน) ถาใชหนังสือสําคัญประจําแสดงวิทยฐานะเปนหลกัฐาน

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

ดินแดน ตัวอยางเชน จะสมัครเรยีน วชิาทหารในปการศกึษา 2562 ใบรบัรองการฝกทีจ่ะใชสมัครเรยีนวชิาทหารตอตองระบุ
ปการศกึษาทีจ่บ พ.ศ.2561-2562 เทาน้ัน

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

ช้ันปที่ 5 อายุตองไมเกิน 25 ป
5. ผูท่ีเขารับการฝกเรียนวชิาทหารกบัมหาวทิยาลยัอยูแลวและมีความประสงคท่ีจะสมัครเขารับการฝก

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

     บัตรประจําตวันักศึกษาวิชาทหาร และบัตรประจําตัวประชาชนมาแสดงในวันสมัครดวย
5.3 สถานทีร่ายงานตวั ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศนูยการนักศึกษาวิชาทหาร
5.4 การแตงกายเครื่องแบบชุดฝกติดเครื่องหมายประกอบเครื่องแบบใหถูกตอง
5.5 สวนหลกัฐานใบรายงานตวัเขารับการฝกเรียน งานนักศกึษาวชิาทหารจะแจกใหในวนัทีล่งช่ือสมัครเรยีน

ขอปฏิบัติสําหรับนกัศึกษาท่ีจะสมัครเขารับการฝกเรียนวชิาทหารทุกชัน้ปท้ังนกัศึกษาวชิาทหารประเภทเลือ่นชัน้ -
ซํ้าชัน้ และสมัครใหม

1.สถานที่สมัครขั้นตอนสุดทายของการสมัครเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (เฉพาะนักศึกษาใหม)
2.นักศึกษาที่สมัครเขารับการฝกเรียนวิชาทหารกับมหาวิทยาลัยรามคําแหงแลวจะตองลงทะเบียนเรียนภาค

ปกต ิทุกภาค ทั้งภาค 1 และภาค 2 และตองเรียนวิชาทหารติดตอกันทุกปการศึกษา หากวางเวนจะตองทําการขอรอรับสิทธ์ิไว
ถาละเลย ก็จะหมดสิทธิเรียนวิชาทหาร

    3.นักศกึษาวิชาทหารช้ันปที ่1 - 3 ชาย ที่เกดิระหวาง พ.ศ.2541 - 2542 จะตองสงหลกัฐานสําเนา สด.9  จํานวน  3
ฉบับ ในวนัสมัครเรยีนวิชาทหาร เพื่อใหงานนักศึกษาวิชาทหารดําเนินการยกเวนการเกณฑทหาร ใหกับนักศึกษาวิชาทหาร
ที่กําลังศึกษาวชิาทหารอยูในปจจุบัน (นศท. เกาเฉพาะผูทีเ่กิด พ.ศ.2542)
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การรอรับสทิธิเ์ขารับการฝกเรียนวชิาทหาร
                   นักศึกษาที่ไมสามารถเขารับการฝกเรียนวิชาทหารไดในปแรกที่เขาเปนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง
ดวยเหตุใดก็ตามใหนําหลักฐานตามที่จะสมัครเรียนในช้ันปน้ันๆ ไปย่ืนเรื่องขอรอรับสิทธ์ิเพื่อเขารับการฝกเรียนในปถัดไป
(จะตองไมวางเวนการฝกเรียนวิชาทหาร) และจะตองดําเนินการในหวงการรับสมัคร และรายงานตัวตามที่หนวยบัญชาการ
รักษาดินแดนกําหนดของปการศึ กษาน้ั นๆและสามารถย่ื นความประสงค ไดที่ งานนักศึ กษาวิ ชาทหาร กองกิ จการ
นักศึกษาอาคารกิจกรรมนักศึกษาช้ัน 2 ราม ฯ1 (หวัหมาก) ตดิตอสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 02-310-8075
หรือทาง www.rotcs.ru.ac.th , www.facebook.com/rotcsru

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

1.คณุสมบัติของนกัศึกษาท่ีจะขอทําการผอนผนั ฯ
1.1 เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง เปนผูที่เกิดอายุระหวาง พ.ศ. 2538 - 2542 และยังไมเคยทําการผอน

ผันการรับราชการทหารกองประจําการไวกับมหาวิทยาลัย
1.2 นักศกึษาที่ขอทําการผอนผัน ฯ ตองมีผลการสอบไลในภาค 1 ปการศึกษา 2562 ไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต
1.3 นักศกึษาทีเ่กดิระหวาง พ.ศ. 2538 - 2542 และเคยขอทําการผอนผันการรบัราชการทหารกองประจําการไวกบั

สถานศกึษาเดมิกอนเขาศกึษาทีม่หาวทิยาลยัรามคําแหง ตองขอทําการผอนผัน ฯ ใหมเพือ่เขาศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคําแหงในปแรก
1.4 นักศึกษาที่ขอทําการผอนผันฯ ตองไมเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาวิชาทหารอยู ในปการศึกษา 2561
1.5 นักศกึษาทีเ่คยเขารบัการฝกเรยีนวชิาทหารและเคยใชสิทธ์ิยกเวนการรบัราชการทหารในฐานะนักศกึษาวชิา

ทหารแลว แตไมไดศกึษาวิชาทหารตอในปการศึกษาปจจุบัน (ปการศกึษา 2562) ถาจะทําการผอนผันฯ ตองทําการเพิกถอนสิทธ์ิ
การยกเวนในฐานะนักศึกษาวชิาทหารกอนจึงจะขอทําการผอนผันฯได

1.6 นักศกึษาทีข่อรบัสิทธ์ิเพือ่เขารบัการฝกเรยีนวชิาทหารในปการศกึษา 2562 ยังไมมีสถานภาพเปนนักศกึษาวชิา
ทหารและถาเปนผูที่เกิด พ.ศ. 2538 - 2542 จนตองขอทําการผอนผัน ฯ มิฉะน้ันจะตองไปเขารับการตรวจเลอืกรับราชการทหาร

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

1.8 กรณีทีนั่กศึกษามีผลการสอบไมถึง 9 หนวยกิต เน่ืองจากขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัย ใหนําหลักฐานมาแสดง
เพื่อใหทางมหาวิทยาลัยฯ รับรอง เชน กรณีปวยในระหวางสอบและไมสามารถเขาสอบไดใหนําใบรับรองแพทยมาแสดง

2. หลกัฐานประกอบการขอผอนผนัฯ สําหรับผูท่ีเกดิ พ.ศ. 2542
2.1 ใบแทนใบแจงผลการสอบ(ใบเกรด) ทีไ่ดประทับตราและลงนามรับรอง ซ่ึงตองมีผลการสอบไลภาค 1/2562

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

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



464   ระเบียบการสมัครเขาเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง พ.ศ. 2562

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

จึงจะทําการผอนผัน ฯ ได
2.9 สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงและใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปจจุบัน

ซ่ึงแสดงวานักศึกษายังลงทะเบียนเรียนอยู
   นักศึกษาย่ืนหลักฐานขอผอนผันรับราชการทหารไดที่  งานนักศึ กษาวิ ชาทหาร กองกิ จการนักศึ กษา

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2 (ราม1) เริ่มรับหลักฐานตั้งแตวันที่  13 ธันวาคม 2562 หมดเขตการรับผอนผันฯ ในวันที่  11
กมุภาพันธ  2563

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

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

บริการดานสุขภาพอนามัย

งานแพทยและอนามัย มหาวิทยาลยัรามคําแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะป กทม.ตัง้อยูตรงขามอาคารวิทยบริหาร
สํานักงานอธิการบดี ดานหนามหาวทิยาลยั โทรศัพท 02 3108066-69 E-mail address - Patmoram@gmail.com

งานแพทยและอนามัย มหาวทิยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. ตั้งอยูอาคาร
พระมาศ (PRB) ช้ัน 2 โทรศพัท 02-3976326

การติดตอขอรับบริการ
1. ย่ืนบัตรนักศึกษาและใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปจจุบัน
2. เปดบริการ จันทร - ศุกร และวันหยุดราชการกรณีมหาวิทยาลัยมีการสอบไล

เวลาทําบัตรตรวจโรคท่ัวไป ภาคเชา  : เวลา 08.30 - 11.30 น.
ภาคบาย : เวลา 13.00 - 16.00 น.
รับเฉพาะฉุกเฉิน : เวลา 11.30 - 16.30 น.

วันหยุด : เสาร - อาทติย และวันหยุดนักขัตฤกษ หรือวันหยุดมหาวิทยาลัย
งานแพทยและอนามัย ใหบริการเกีย่วกบัสุขภาพอนามัย ดงัน ี้

1. ใหบรกิารตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบ้ืองตนโดยไมเสียคาใชจายแกนักศึกษา นักเรียนสาธิต
ฝายประถม-มัธยม อาจารย ขาราชการ พนักงาน เจาหนาทีม่หาวิทยาลัยและครอบครัว

2. ใหบรกิารตรวจรางกายและออกใบรับรองแพทย เพือ่สมัครงาน ศึกษาตอ ทําใบขับขี่รถยนต
(ชําระคาธรรมเนียมการตรวจรางกายและออกใบรับรองแพทย ฉบับละ 50 บาท)

3. ใหบริการดานการพยาบาลทั่วไป
4. ใหบรกิารใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
5. ใหบรกิารสงเสรมิสุขภาพ สรางเสรมิภูมิคุมกนัโรค
6. ใหบรกิาร รับ-สงผูปวยฉุกเฉิน ทั้งภายในและสงตอเพือ่การรักษาตอที่โรงพยาบาลภายนอก
7. บริการออกหนวยปฐมพยาบาล กจิกรรมตางๆ ของมหาวทิยาลัย
8. บรกิารจัดยาชุดสามัญสําหรบักลุม ชมรม นักศกึษา ทีเ่ดนิทางไปทํากิจกรรมสาธารณะ ออกคายทศันศกึษา
9.   จัดทําเอกสารวิชาการ สารสุขภาพ เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับสุขอนามัยตางๆ
10. ใหความรวมมือ ประสานงาน กับหนวยงานภายนอกเพื่อบริการสุขภาพอนามัย
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หมายเลขโทรศัพทท่ีใหบริการดานตาง ๆ

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

    เรื่อง ขอปฏิบัติในการสอบไล (แกไขเพ่ิมเติม)
    พ.ศ. 2546

เพื่อใหการควบคุมการสอบไลของมหาวิทยาลัยรามคําแหงดําเนินไปดวยความเรียบรอย จึงเห็นควรใหแกไข
ขอปฏิบัติในการสอบไล ดังน้ี

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

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

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

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

(1) หามนักศึกษานําโนตยอ เอกสาร หรือสูตรตางๆติดตัวเขาไปในที่น่ังสอบ เวนแต ไดรับอนุญาตเปนกรณี
พเิศษจากมหาวทิยาลยั

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

นักศึกษาผูใดหลบหนี ทําลาย หรือพยายามทําลายหลักฐานที่กระทําผิด ตองรับโทษหนักขึ้น
(2) หามนักศึกษานํากระดาษ หรืออุปกรณอ่ืนที่ไมจําเปน ติดตัวเขาไปในที่น่ังสอบ

นักศึกษาผูใดฝาฝน จะตองถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชาน้ัน
และในทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก

กรณีเครื่องคิดเลข ใหนักศึกษานําเขาหองสอบไดเฉพาะกระบวนวิชาที่อาจารยผูรับผิดชอบกระบวนวิชาน้ัน
อนุญาตใหนําเครื่องคิดเลขเขาหองสอบได และไดระบุไวในขอสอบ โดยตองเปนเครื่องคิดเลขที่มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง ซ่ึงจัดจําหนายโดยสํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เทาน้ัน

(3) กรณีตํารา หรือเครื่องมือส่ือสารทุกชนิด ใหนักศึกษานําเขาไปในที่น่ังสอบได โดยจะตองปดเครื่องมือส่ือสาร
และใสไวในกระเปาหรือถุงใหมิดชิด วางไวใตเกาอ้ีที่น่ังสอบของตนเอง เทาน้ัน

นักศึกษาผูใดฝาฝน จะตองถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชาน้ัน
และในทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก

หากกรรมการควบคุมการสอบตรวจพบวานักศึกษา นําเครื่องมือส่ือสารเขาไปในที่น่ังสอบเพื่อใชในการทุจริต
ในการสอบไล จะถือวานักศึกษากระทําการฝาฝนขอปฏิบัติในการสอบไลในลักษณะที่รายแรง มหาวิทยาลัยอาจพิจารณาลงโทษ
ทางวินัยนักศึกษา โดยการลบช่ือออกจากทะเบียนนักศึกษา

ทั้งน้ี  ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป

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

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

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

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

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

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

          ไวเปนหลักฐานในการเขาสอบ
3.4 นักศึกษารับใบเสร็จรับเงินแลวตรวจดูกระบวนวิชา หากพบขอผิดพลาด ใหทักทวงกอนออกจากเคานเตอร มิฉะน้ันถือวา
     ถูกตองแลว

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

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

4.1 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนรายวิชา
4.2 ตรวจสอบผลการชําระเงิน

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

1. ขอปฏิบัติสําหรับนักศึกษาผูเขาสอบ
1.1  แตงกายใหสุภาพเรียบรอย ตามขอบังคับของมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยเคร่ืองแบบ เคร่ืองหมาย เคร่ืองแตงกาย

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

นักศกึษาผูใดฝาฝนแตงกายไมสภุาพเรียบรอย อาจถูกตักเตือนเปนลายลักษณอักษร หากยังฝาฝนแตงกายไมสุภาพอกี
จะถูกลงโทษวินัย งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชาที่เขาสอบ และในทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก

1.2 ตรวจสอบวัน เวลา สถานที่สอบใหถูกตอง และตองเขาสอบใหตรงตามวัน เวลา สถานที่ที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว
มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตใหนักศึกษาสอบผิดวัน เวลา วิชา และสถานที่สอบโดยเด็ดขาด

กอนเขาหองสอบใหตรวจดูแถว และทีน่ั่งสอบตามรหัสประจําตัวนักศึกษาที่ติดประกาศไวหนาหองสอบ
 1.3 ตองแสดงหลักฐานบตัรประจําตัวนักศกึษา และบตัรประจําตัวประชาชน หรือบตัรประจําตัวขาราชการ หรือบตัรประจําตัว

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

นักศึกษาผูใดไมมีบัตรประจําตัวนักศึกษา หรือไมมีสําเนาหนังสือดังกลาว และไมมีบัตรประจําตัวประชาชนหรือ
บัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวซ่ึงทางราชการออกให แสดงตอกรรมการควบคมุการสอบไมมีสิทธิ์เขาสอบ*

นักศึกษาตองนําใบเสร็จรับเงิน มาเปนหลักฐานในการเขาสอบทุกคร้ัง กรณีใบเสร็จรับเงินสูญหาย หรือลืมนํามาสามารถใช
สําเนาใบเสร็จทีม่หาวิทยาลัยออกให มาใชเปนหลักฐานในการเขาสอบไล นอกจากน้ียังสามารถนําตารางสอบไลรายบคุคลที่พิมพตาม
แบบฟอรมของมหาวิทยาลัยมาใชเปนหลักฐานในการเขาสอบไดดวย

1.4 มาถึงหองสอบกอนเร่ิมตนเวลาสอบ มหาวิทยาลัยจะมีสัญญาณใหเขาหองสอบกอนเร่ิมตนคาบเวลาสอบ 10 นาที
และเขาหองสอบทนัทีทีม่ีสญัญาณอนุญาตใหเขาหองสอบ ใหนักศกึษาน่ังสอบเกาอีท้ีม่ีรหสันักศกึษาของตนเองติดไว จะเปล่ียนทีน่ั่งสอบโดย
พลการไมได

หามนักศกึษาออกจากหองสอบกอน 30 นาที นับจากเวลาที่เร่ิมตนคาบเวลาสอบ
1.5 นักศึกษาที่มาถึงหองสอบหลังจากการสอบไดเร่ิมตนแลวไมเกิน 5 นาที จะเขาหองสอบไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจาก

หวัหนาตึกสอบ
กรณีนักศึกษามาถึงหองสอบแลว และหัวหนาตึกสอบประกาศให เข าหองสอบไดแตนักศึกษาไมยอมเข า

หองสอบหวัหนาตึกสอบอาจไมอนุญาตใหเขาหองสอบได
หามนักศึกษาเขาหองสอบสายเกิน 5 นาที นับจากเวลาที่เร่ิมตอนคาบเวลาสอบ

1.6 นักศกึษาตองลงลายมอืชือ่ในบญัชรีายชือ่กระบวนวิชาทีเ่ขาสอบใหถูกตองตรงกบัชือ่ของตนเอง ถายังไมไดลงลายมอืชือ่
ใหแจงกรรมการควบคมุการสอบ

1.7 นักศึกษาตองเชือ่ฟงคําสัง่กรรมการควบคมุการสอบโดยเครงครัด ไมแสดงกิริยาไมสภุาพตอกรรมการควบคุมการสอบ
นักศึกษาผูใดฝาฝนจะตองรับโทษวินัยนักศึกษา

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

นักศึกษาเขาสอบไลกระบวนวิชาที่ไมไดลงทะเบียนเรียน และไมไดไปติดตอสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบ
ประเมินผล (สวป.) ภายในกําหนด จะงดตรวจกระดาษทุกกระบวนวิชา ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคน้ัน

ขอปฏิบติัในการสอบไล
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นักศกึษาเขาสอบไลกระบวนวิชาทีไ่มไดลงทะเบยีนเรียน  โดยแกไขใบเสร็จรับเงินโดยพลการ จะงดตรวจกระดาษคําตอบ
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคน้ัน

1.9  นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่ไมมีใน ม.ร.30 หรือไมมีในระบบที่มหาวิทยาลัยเปดสอบหรือกระบวนวิชา
ที่เปล่ียนแปลงชื่อยอ และหมายเลขกระบวนวิชาไปแลวจะไมไดรับอนุญาตใหเขาสอบโดยเด็ดขาด

1.10  หามนักศึกษานําโนตยอ เอกสาร หรือสูตรตางๆ ติดตัวเขาไปในที่น่ังสอบ เวนแต ไดรับอนุญาตเปนกรณีพิเศษจาก
มหาวิทยาลัย

นักศึกษาผูใดฝาฝน ถือวาเจตนาทุจริตในการสอบ เปนความผิดโดยชัดแจงตองถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษางดตรวจ
กระดาษคําตอบทกุกระบวนวิชาทีเ่ขาสอบในภาคการศกึษาน้ันในทางทะเบยีนเรียนใหถือเปนสอบตก และหามลงทะเบยีนเรียนในภาคการศกึษา
ถัดไปอีก 2 ภาคการศึกษาเปนอยางนอย

นักศึกษาผูใดหลบหนี ทําลาย หรือพยายามทําลายหลักฐานที่กระทําผิด ตองรับโทษหนักข้ึน
(1) หามนักศึกษานํากระดาษ หรืออุปกรณอื่นที่ไมจําเปน ติดตัวเขาไปที่น่ังสอบ

นักศกึษาผูใดฝาฝน จะตองถูกลงโทษทางวินัยนักศกึษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชาน้ัน และในทางทะเบยีนเรียน
ใหถือเปนสอบตก

สวนกรณีเคร่ืองคิดเลขใหนักศึกษานําเขาหองสอบไดเฉพาะกระบวนวิชาที่อาจารยผู รับผิดชอบกระบวนวิชาน้ัน
อนุญาตใหนําเคร่ืองคดิเลขเขาหองสอบได และไดระบไุวในขอสอบ โดยตองเปนเคร่ืองคดิเลขทีม่เีคร่ืองหมายของมหาวิทยาลัยรามคําแหงซ่ึงจดั
จําหนายโดยสํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง เทาน้ัน

(2) กรณตํีารา หรือเคร่ืองมือสื่อสารทุกชนิด ใหนักศึกษานําเขาไปในทีน่ั่งสอบไดโดยจะตองปดเคร่ืองมอืสื่อสาร และใสไวใน
กระเปาถือ หรือถุงใหมิดชิด วางไวใตเกาอี้ที่น่ังสอบของตนเอง เทาน้ัน

นักศกึษาผูใดฝาฝน จะตองถูกลงโทษทางวินัยนักศกึษา งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชาน้ัน และในทางทะเบยีนเรียน
ใหถือเปนสอบตก

หากกรรมการควบคมุการสอบตรวจพบวานักศกึษานําเคร่ืองมอืสือ่สารเขาไปทีน่ั่งสอบ เพือ่ใชทจุริตในการสอบไลจะถือวา
นักศกึษากระทําการฝาฝนขอปฏบิติัในการสอบไลในลักษณะทีร่ายแรง มหาวิทยาลัยอาจพจิารณาลงโทษทางวินัยนักศกึษา โดยการลบชือ่ออก
จากทะเบียนนักศึกษา

1.11  หามนําเคร่ืองคิดเลข กระดาษ เคร่ืองมือสื่อสารทุกชนิด หรืออุปกรณอื่นที่ไมจําเปนในการสอบติดตัวเขาหองสอบ
ถาตรวจพบจะตองถูกลงโทษทางวินัย งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชานั้น และในทางทะเบียนเรียนใหถือวาเปนสอบตก

1.12  อนุญาตใหนักศกึษานําขอสอบอตันัยออกจากหองสอบได หามนําขอสอบปรนัยหรือปรนัยผสมอัตนัยออกจากหองสอบ
นักศึกษาผูใดฝาฝนนําขอสอบปรนัยหรือปรนัยผสมอัตนัยออกไปนอกหองสอบทั้งหมด หรือบางสวน หรือคัดลอก

ออกไปจะตองถูกลงโทษทางวินัย งดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวิชาที่เขาสอบในภาคการศึกษาน้ันทางทะเบียนเรียนเปนสอบตก
1.13  หามนักศึกษานํากระดาษคําตอบที่กรรมการควบคุมการสอบแจกใหทํา  ออกจากหองสอบไมวาจะทําคําตอบหรือไมทํา

จะตองสงคืนกรรมการควบคมุการสอบ
นักศึกษาผูใดฝาฝนนํากระดาษคําตอบออกจากหองสอบ จะตองถูกลงโทษวินัย งดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวิชา

ที่เขาสอบ ภาคการศึกษาน้ัน ทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก
1.14  หามนักศกึษาติดตอพดูจาปรึกษาหรือทําสญัญาณขณะทาํขอสอบ และตองระมดัระวังไมใหนักศกึษาคนอืน่มโีอกาสคดัลอก

คําตอบ เมื่อมีขอสงสัย หรือตองการสิ่งใดใหยกมือข้ึนสอบถาม หรือขอจากกรรมการควบคุมการสอบ
นักศึกษาผูใดยินยอมใหนักศึกษาคนอื่นคัดลอกคําตอบ หรือใหดูถือวารวมกันทุจริตในการสอบ จะตองถูกลงโทษวินัย

งดตรวจกระดาษคําตอบทุกกระบวนวิชาที่เขาสอบภาคการศึกษาน้ัน ในทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก และหามลงทะเบียนเรียนใน
ภาคการศึกษาถัดไปอีก 2 ภาคการศึกษาเปนอยางนอย

1.15  เมือ่ตองการสงกระดาษคําตอบใหยกมอืข้ึน กรรมการควบคมุการสอบจะไปเกบ็กระดาษคําตอบ หามลุกจากทีน่ั่งจนกวา
กรรมการผูควบคุมการสอบจะไดเก็บกระดาษคําตอบแลว

หลังจากสงกระดาษคําตอบแลว ตองออกจากหองสอบทนัท ีและไมกระทําการใดๆ เปนทีร่บกวนแกนักศกึษาทียั่งสอบอย ู
1.16 มหาวิทยาลัยจะใหสัญญาณกอนหมดเวลาการสอบ 5 นาที ซ่ึงหัวหนาตึกจะประกาศเตือน เพื่อใหนักศึกษาตรวจทาน

และเตรียมสงกระดาษคําตอบ หลังจากหมดเวลาสอบแลวหามเขียนคําตอบตอไปอีก
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นักศึกษาผูใดฝาฝนจะตองถูกลงโทษวินัย งดตรวจกระดาษคําตอบกระบวนวิชาน้ัน ทางทะเบียนเรียนใหถือเปนสอบตก
1.17 การสอบไลทุกคร้ังนักศึกษาจะตองใชกระดาษคําตอบที่มหาวิทยาลัยจัดไวใหโดยเฉพาะ และเขียนชื่ อนามสกุล

รหัสประจําตัว พรอมชื่อกระบวนวิชา ลงบนหัวกระดาษคําตอบ สวนกระดาษคําถาม ใหเขียนชื่อ นามสกุล รหัสประจําตัวลงบนหัวกระดาษ
คําถาม แผนแรกเทาน้ัน

1.18 นักศึกษาที่เปนเจาหนาที่ตํารวจนําอาวุธติดตัวมาในหองสอบ ใหนําไปฝากไวที่กรรมการควบคุมการสอบ
นักศึกษาผูใดฝาฝนนําอาวุธติดไวที่ตัวขณะทําการสอบมหาวิทยาลัยถือวากระทําผิดวินัยอยางรายแรง และจะพิจารณา

ลงโทษสถานหนัก
1.19 นักศึกษาผูใดเคยถูกลงโทษฐานกระทําผิดวินัยนักศึกษา เกี่ยวกับการสอบไลมาแลวและไดกระทําผิดวินัยนักศึกษา

เกี่ยวกับการสอบไลอีก จะพิจารณาเพิ่มอีกสวนหน่ึง ถาทุจริตในการสอบไล 2 คร้ังข้ึนไป อาจพิจารณาลงโทษวินัยนักศึกษาโดยลบชื่อจาก
ทะเบียนนักศึกษา

1.20 นักศึกษาที่กระทําการฝาฝนขอปฏิบัติในการสอบไล ซ่ึงมีลักษณะรายแรง มหาวิทยาลัยอาจจะพิจาณาลงโทษวินัย
นักศึกษาโดยลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา
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ขั้นตอนการติดตอขอรับปริญญาบัตรสําหรับบัณฑิตท่ีไมเขาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

สําหรับบัณฑิตท่ีไมสามารถเขาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สามารถติดตอรับปริญญาบัตรได 3 กรณี

กรณีท่ี 1 การติดตอขอรับปริญญาบัตรดวยตนเอง
เตรียมเอกสารดังน้ี

1.1  บัตรประจําตัวประชาชน
1.2  ใบเสร็จคาข้ึนทะเบียนปริญญา/กรณีใบเสร็จสญูหายใชสําเนาใบรับรองสภาฯหรือสําเนาทรานสคริปต

กรณีท่ี 2  การมอบอํานาจใหบุคคลอื่นมาดําเนินการรับปริญญาบัตรแทน
เตรียมเอกสารดังน้ี

2.1  หนังสือมอบอํานาจ (หนังสือมอบอํานาจทั่วไปสามารถ Download ไดทาง Internet)
2.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูมอบอํานาจ
2.3  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจดําเนินการแทน
2.4  ใบเสร็จคาข้ึนทะเบียนปริญญา/กรณีใบเสร็จสญูหายใชสําเนาใบรับรองสภาฯหรือสําเนาทรานสคริปต

  ติดตอขอรับปริญญาบัตรท่ี อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 6 หนวยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร ม.ร.
ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 02-310-8604

กรณีท่ี 3 การจัดสงปริญญาบัตรทางไปรษณีย
3.1 กรณีบัณฑิตสวนกลาง เตรียมเอกสารดังน้ี

3.1.1  ย่ืนแบบแสดงความจํานงใหจัดสงปริญญาบัตร
3.1.2  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.1.3  ใบเสร็จคาข้ึนทะเบียนปริญญา/กรณีใบเสร็จสญูหายใหใชสําเนาใบรับรองสภาฯหรือสําเนาทรานสคริปต
3.1.4  ซองกันกระแทกซองใหญพรอมติดแสตมป 42 บาท และจาหนาซองถึงตนเองใหชัดเจน

3.2 กรณ ีบัณฑิตสวนภูมิภาค เตรียมเอกสารดังน้ี
3.2.1  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
3.2.2  ใบเสร็จคาข้ึนทะเบียนปริญญา/กรณีใบเสร็จสญูหายใหใชสําเนาใบรับรองสภาฯหรือสําเนาทรานสคริปต
3.2.3  ซองกันกระแทกซองใหญพรอมติดแสตมป 42 บาท และจาหนาซองถึงตนเองใหชัดเจน
3.2.4  นําเอกสารดังกลาว ใสซองสงไปรษณีย

จาหนาซองถึง  หัวหนาฝายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ
หนวยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร ม.ร.  มหาวิทยาลัยรามคําแหง
อาคาร สวป. ช้ัน 1 ชอง 6
หัวหมาก  บางกะป
กรุงเทพฯ  10240

ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม  02-310-8604
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      การรักษาสถานภาพนักศึกษา
นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงจะมีสถานภาพการเปนนักศึกษา 8 ปการศึกษา (16 ภาคเรียนปกติ)โดยจะตองลงทะเบียน

เรียนตอเน่ืองกันทุกภาคเรียนปกติ (ภาคเรียน หมายถึง ภาค 1 และ ภาค 2) หากภาคใดภาคหน่ึงไมไดลงทะเบียนเรียน ถือวาขาด
สถานภาพการเปนนักศึกษาในภาคน้ัน จะตองชําระเงินเพื่อเปนคารักษาสถานภาพการเปนนักศึกษาในภาคที่ไมไดลงทะเบียนเรียนน้ันมี
รายละเอียด ดังน้ี

1. การนบัเวลาการขาดสถานภาพนกัศกึษานักศกึษาจะขาดการลงทะเบียนเรียนตอเน่ืองไดไมเกนิ 2 ภาคการศกึษาปกติ
โดยไมตองติดตอมหาวิทยาลัยแตตองลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไป (ภาคฤดูรอนหากไมลงทะเบยีนเรียนไมถือวาขาดสถานภาพนักศกึษา)
หากขาดสถานภาพเกินกวา 2 ภาคการศึกษาปกติ ระบบคอมพิวเตอรจะตัดรายชื่อออกจากฐานขอมูลนักศึกษาปจจุบัน
ทําใหไมสามารถลงทะเบียนเรียนตอได รวมทั้งไมสามารถชําระเงินคารักษาสถานภาพนักศึกษาได

2. การชําระเงินคารักษาสถานภาพนกัศกึษา เมือ่นักศกึษาไมไดลงทะเบยีนเรียนในภาคใดกต็ามจะตองชาํระเงินคารักษา
สถานภาพนักศึกษาในภาคน้ัน ภาคละ 300.-บาท (จํานวน 1 ภาค) หรือ 600.-บาท (จํานวน 2 ภาค) โดยมีวิธีการชําระดังน้ี

2.1  ชําระในชวงลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไป ระบบคอมพิวเตอรจะรวมคารักษาสถานภาพฯไปพรอมกับคาธรรมเนียม
อื่นๆในการลงทะเบียนเรียน

2.2  ชําระนอกชวงการลงทะเบียนเรียน เปนการชําระเฉพาะภาคที่ไมไดลงทะเบียนเรียน (ชําระสูงสุดได 2 ภาคการ
ศึกษา) โดยนับจากวันสุดทายของกําหนดการลงทะเบียนเรียนประมาณ 2 สัปดาห ใหไปชําระที่กองคลัง อาคารสํานักงานอธิการบดี
พรอมนําบัตรประจําตัวนักศึกษาไปดวย เมื่อไดรับใบเสร็จรับเงินคารักษาสถานภาพเปนนักศึกษา ใหถายสําเนา 1 ฉบับ
แลวนําไปดําเนินการตอที่ฝายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบอาคาร สวป. ชั้น 6

             คําแนะนําในการแจงจบและการเตรียมตัวเขารับพระราชทานปริญญาบัตร

สําหรับนักศึกษาที่ทราบวาสอบผานและเก็บหนวยกิตสะสมเหลือหนวยกิตไมเกิน 30 หนวยกิต หลักเกณฑตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด จะตองแจงจบทุกคร้ังที่ลงทะเบียนเรียนจนกวาจะสอบผานครบ ตามหลักสูตรของแตละคณะ

*  ขอควรระวังของนักศึกษาที่ไมไดขอจบตอนลงทะเบียนเรียน
*  นักศึกษาจะตองเสียคาปรับภาคละ 300 บาท รวมทั้งภาคฤดูรอนดวย
-  ในกรณีท่ีไมไดกาขอจบ  ใหนักศึกษาไปติดตอที่ฝายทะเบียนของคณะเพื่อตรวจสอบวานักศึกษาจบภาคไหนและใหทาง

คณะออกใบสงตัวมา ย่ืนติดตอตึก สวป. ชั้น 1 ชอง 6 เพื่อตรวจสอบวาจะตองเสียคาปรับเปนจํานวนเทาไร และออกใบเพื่อนําไป
ชําระเงินคาปรับที่กองคลัง ตึกอธกิารบดี ชัน้ 1 พรอมถายสําเนาใบเสร็จคาปรับมาย่ืนทีตึ่ก สวป. ชัน้ 1 ชอง 6

สําหรับนักศึกษาท่ีสอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตรแลว  นักศึกษาจะตองดําเนินการ ดังน้ี
1. ติดตอฝายทะเบียนของคณะที่ตนเองเรียน  เพื่อแจงจบและขอใบรับรองคณะเพื่อใหเสนอชื่อเขาที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปนผูสําเร็จการศึกษา
2. ติดตามประกาศรายชือ่สภาฯ อนุมติั ไดทีค่ณะและทีอ่าคาร สวป. ฝายประมวลผลการศกึษาและหนังสอืสําคญั ชัน้1 ชอง 5

(นักศึกษาควรตรวจดูความถูกตองของชื่อ - สกุล, รหัสประจําตัว, วิชาโท, ชื่อปริญญา, เกียรตินิยม(ถามี), ภาคการศึกษา,
และปการศึกษาที่จบคร้ังทีแ่ละลําดับทีส่ภาฯ อนุมติัควรจดบนัทกึไว หากไมถูกตองนักศกึษาตองแจงเจาหนาทีท่ีค่ณะเพือ่ขอแกไขทนัท)ี

3. ติดตอชําระคาข้ึนทะเบียนปริญญา 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 คร้ัง ประมาณเดือน มกราคม - มีนาคม นักศึกษาจะทราบ

กําหนดการไดโดยติดตอที ่งานประชาสมัพนัธ มหาวิทยาลัยรามคําแหง โทร. 02-3108045-7  หรือทีเ่ว็บไซต  WWW.RU.AC.TH

คําเตือน ใบปริญญาบัตรเปนเอกสารสําคญัที่เปนหลักฐานทางการศึกษาซ่ึงนักศึกษาสามารถนําไปใชในการสมัครงานศึกษาตอ
ฯลฯ  และมหาวิทยาลัยจะออกใหเพียงใบเดียวเทาน้ัน นักศึกษาควรเก็บรักษาไวเปนอยางดี อยาใหชํารุดสูญหาย
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   คําแนะนําสําหรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
และไดรับการอนุมัติรายช่ือจากสภามหาวิทยาลัย

1. ตรวจสอบรายชื่อสภาฯ อนุมัติที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 5 หรือ www.ru.ac.th เมื่อมีรายชื่อแลว
2. ติดตอที่สํานักงานอธิการบดี กองคลัง ชั้น 1 เพื่อชําระเงินคาธรรมเนียม ดังน้ี

2.1 คาข้ึนทะเบียนปริญญา 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 น้ิว) ไมใชภาพถายโพลาลอยด
หรือสแกน ภาพถายสีจํานวน 1 รูป และถายไวไมเกิน 6 เดือน

3.1  รูปถายที่ถูกตอง ภาพถายหนาตรง ผูหญิงผมไมปรกหนา หรือประบา ไมสวมหมวก ไมสวมแวนตาดํา
ไมประดับทรงผมหรือใสตางหู  ผูชายตัดผมสั้นเปดเห็นใบหู

3.2 พระภิกษุ ใชรูปถายที่ครองจีวรแบบมังกร
4. ติดตอย่ืนใบเสร็จคาข้ึนทะเบยีนปริญญาและใบเสร็จคาธรรมเนียมหนังสือสําคัญใบรับรองสภาฯและใบรับรองผล(Transcript)

ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 5 เพื่อขอรับแบบย่ืนคําขอฯ
5. นักศึกษาเขียนแบบย่ืนขอฯ ทั้ง 2 ใบดวยตัวบรรจง ชัดเจน ทั้ง 2 สวน
6. นักศึกษาย่ืนแบบรองขอฯ พรอมเอกสาร ไดแก รูปถายสวมครุย ใบเสร็จคาธรรมเนียม สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา

หรือสําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา (กรณีบัตรหายใหใชใบถาย ม.ร.2) ที่อาคารสวป. ชั้น 1 ชอง 5 และรอรับใบนัดรับไวเปนหลักฐาน
การรับเอกสาร

7. ใบรับรองสภาฯ รับได 3 กรณี ดังน้ี
7.1 รับดวยตัวเอง
7.2 สงทางไปรษณีย
7.3 รับแทน โดยแนบเอกสาร

- ใบมอบอํานาจ
- สําเนาบัตรประชาชนทั้งผูมอบและผูรับ
- ใบนัดรับ

คําเตือน   ใบรับรองสภาฯ เปนหลักฐานทางการศึกษา ซ่ึงนักศึกษาสามารถจะนําไปใชในการสมัครงาน ศึกษาตอ ฯลฯ
มหาวิทยาลัยจะออกใหเพียง 1 ฉบับเทาน้ัน ถาสูญหายจะตองมาขอถายสําเนาไปใช นักศึกษาจึงควรเก็บรักษาไวเปนอยางดี อยาใหชํารุด
สญูหาย

- มหาวิทยาลัยจะจัดใหมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปะละ 1 คร้ัง 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
จําหนายตําราเรยีนคูมือ ตําราอานประกอบของมหาวิทยาลยัรามคําแหงทกุช้ันปรวมทัง้หนงัสือ POCKET BOOK

วรรณกรรมหลากหลายประเภท จากสํานักพิมพตางๆ

อปุกรณการศึกษา
จําหนายสมุดจดคําบรรยาย ดินสอ สายเข็มขัด หัวเข็มขัด เข็มกลัดเส้ือ เข็มติดปกเส้ือ ปกพลาสติกใสตํารา

รวมทั้ งเครื่ องหมายนักศึกษาวิชาทหาร สมุดลงทะเบียน (ม.ร.36) และสมุดแถบรหัสกระบวนวิชา (ม.ร.37)
ถุงผาลดโลกรอน เครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัยรามคําแหง

กําหนดเวลาการจําหนาย
บริการดวยระบบคอมพิวเตอรที่ทันสมัย ที่อาคารสํานักพิมพ (RPB) ช้ัน 3
 วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 16.00 น. (ไมพักเที่ยง)
 วันเสาร เวลา 09.00 น. - 15.00 น. (ไมพักเที่ยง)
 ชวงเปดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เปด 08.00 - 17.00 น. จํานวน 10 วันทําการ (ไมพักเที่ยง)

* วันอาทติยเปดเฉพาะทีม่หาวิทยาลยัมีการสอบ ลงทะเบียน รบัสมัครนกัศึกษาใหมเวลา 09.00 น. - 15.00 น. (ไมพกัเทีย่ง)

การใหบริการตําราเรียนและอุปกรณการศึกษา มี 3 ชองทาง ดังน้ี
1. ซ้ือโดยตรงท่ีชั้น 3 อาคารสํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง (หัวหมาก) มีตําราไวบริการทุกช้ันป และ

ที่ช้ัน 1 อาคารพระมาส (PRB) วิทยาเขตบางนา (ใหบริการเฉพาะตําราช้ันปที่ 1 เทานั้น)
2. ซ้ือทางไปรษณีย โดยส่ังจาย ธนาณัติในนาม ผูอํานวยการสํานักพิมพ ปณ. รามคําแหง 10241

และจาหนาซองถึง ผูอํานวยการสํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กทม. 10240
3. ซ้ือทางอินเทอรเนต็ เขาเว็บไซต www.rupress.ru.ac.th เพือ่ตรวจสอบรายช่ือวิชา ราคา หมายเลขการพมิพ

คาจัดสง สถานะวามีจําหนายพรอมจัดสงหรือตําราหมด

การสั่งซ้ือตําราทางอินเทอรเน็ต ชําระเงินได 2 วิธี คือ
3.1  ชําระเงินโดยการโอนเงินเขาบัญชี ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย ช่ือบัญชี สํานักพิมพ ม.ร.

เลขที่บัญชี 156-209809-3 สาขา มหาวิทยาลัยรามคําแหง พรอมทั้ง สงหลักฐานการชําระเงินใหสํานักพิมพ  ไดที่
E-mail: rupress@ru.ac.th

3.2  ชําระเงินโดยการสงเงินทางธนาณัติธรรมดา หากมีขอสงสัยติดตอที่งานบริการตําราทางไปรษณียและ
อิเล็กทรอนิกส

กรณีมีขอสงสัย โปรดติดตอสอบถามไดท่ี
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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“ สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติตางประเทศ ”
หลักสูตรท่ีเปดสอน 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
มหาวิทยาลัยไดจัดศูนยสอบสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงในตางประเทศ เพื่ออํานวยความสะดวกในการเลือก

สถานที่สอบของนักศึกษา ดําเนินการจัดสอบ ณ สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญใน ประเทศตางๆ รวม 41 แหง
ใน 32 ประเทศ ดังตอไปน้ี

1. ประเทศแคนาดา ณ กรุงออตตาวา และ นครแวนคูเวอร
2. ประเทศสหรัฐอเมริกา ณ กรุงวอชิงตัน ดี ซี, นครนิวยอรก, นครลอสแอนเจลิส และนครชิคาโก
3. ราชอาณาจักรเบลเย่ียม ณ กรุงบรัสเซลส
4. สาธารณรัฐฝร่ังเศส 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. ประเทศญ่ีปุน ณ กรุงโตเกียว และนครโอซากา
25. สาธารณรัฐเกาหลีใต  ณ กรุงโซล
26. สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ กรุงปกกิ่ง นครกวางโจว และนครเซ่ียเหมิน
27. ราชอาณาจักรกัมพูชา  ณ กรุงพนมเปญ
28. ประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกัวลาลัมเปอร
29. ประเทศสิงคโปร
30. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ณ กรุงโฮจิมินห
31. สาธารณรัฐอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี
32. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการตา
สําหรับศูนยสอบท่ีประเทศไทย  จัดสอบท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพฯ

ติดตอ-สอบถามไดที:่-
สํานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติตางประเทศ
อาคารวิทยบริการและบริหาร  ช้ัน 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

ขอปฏิบัตสํิาหรบันกัศึกษาท่ีสอบผานรายวชิาครบตามหลักสูตร ตองดาํเนนิการดงันี้
1.¡ ÃÍ ¡ ¢éÍ ÁÙÅà¾×èÍ ¢Öé¹ · Ðàº ÕÂ¹ ¢Í ÊÓàÃç̈¡ ÒÃÈÖ¡ ÉÒ ä´ é· ÕèàÇç»ä«µì¢Í §ÁËÒÇÔ· ÂÒÅÑÂ www.ru.ac.th ท่ี Link

นักศึกษาขึ้นทะเบียนขอสําเร็จการศึกษา โดยนักศึกษาตองดําเนินการใหเสร็จส้ินกอนแจงจบท่ีคณะ
2.ติดตอฝายทะเบียนของคณะท่ีตนเองเรียน เพ่ือแจงจบและขอใบรับรองคณะเพ่ือใหเสนอ

ช่ือท่ีประชุมสภามหาวทิยาลัยอนมัุตใิหเปนผูสําเรจ็การศึกษา
3.ติดตามประกาศรายช่ือสภาฯอนุมัติไดท่ีคณะและท่ีอาคาร สวป.ฝายประมวลผลการศึกษาและ

หนังสือสําคัญช้ัน 1 ชอง  4  (นักศึกษาตรวจดูความถูกตองของช่ือ - สกุล รหัสประจําตัว สาขาวิชาเอก
วิชาโท ช่ือปริญญา เกียรตินิยม (ถามี) ภาคการศึกษา และปการศึกษาท่ีจบ ครัง้ท่ีจบ และลําดับท่ีสภาฯ อนมัุติ
ควรจดบันทึกไว  หากไมถูกตอง นกัศึกษาตองแจงเจาหนาท่ีท่ีคณะเพ่ือขอแกไขทันที)

4.ตดิตอชําระเงินคาขึน้ทะเบียนปรญิญา 1,000 บาท คาใบรบัรองสภาฯ 100 บาทและคาทรานสครปิต 
100 บาท ท่ีกองคลัง ตกึอธิการบด ีช้ัน 1

5.นําใบเสร็จคาขึ้นทะเบียน คาใบรับรองสภาฯ และคาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
ไปยืน่ขอหนงัสือสําคัญท่ีอาคารสํานกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ช้ัน 1

หมายเหตุ  หากนกัศึกษาไมดาํเนนิการในขอ 1 ใหสมบูรณ จะไมสามารถแจงจบการศึกษาตอไปได

   **** เมื่อบัณฑิตไดงานทําหรือไดงานใหม ใหบัณฑิตเขาตรวจสอบและปรับปรุงขอมูลการมี
งานทําของตนเองที่ เว็ปไซต  www.ru.ac.th  ที่ระบบฐานขอมูลการหางานทําของบัณฑิต ซ่ึง
มหาวิทยาลั ยต องรายงานและเชื่ อมต อข อมู ลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา
และผู ประกอบการที่ ต องการตําแหน งที่ ตรงกั บคุณวุ ฒ ิของผู สํา เ ร็ จการศึ กษาที่ เว็ ปไซต
www.job.mua.go.th

กรอกขอมูลเพ่ือขึน้ทะเบียนขอสําเรจ็การศึกษา ไดท่ีเวป็ไซตของมหาวทิยาลัย
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คําขวัญมหาวิทยาลัยรามคําแหง
รูจักอภัย ตั้งใจศึกษา

บูชาพอขุน สนองคุณชาติ
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พิมพท่ี สํานกัพิมพมหาวิทยาลยัรามคําแหง
Ramkhamhaeng University Press.
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ฝายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
            สวป. 2562/38,000

Desingn by : ธานินทร โลเกศเสถียรชุดสมัครดวยตนเอง      120   บาท
ชุดสมัครทางไปรษณีย   140   บาท
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