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

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

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

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

ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2542” และใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้

“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยรามคําแหงและใหหมายรวมถึงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติทุกแหง

“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคําแหง
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย

แตงตั้งใหปฏิบัติหนาที่ตามขอบังคับ
“การเทียบโอนผลการเรียน” หมายความวา การเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การศึกษาในระบบ” หมายความวา การศึกษาที่ กําหนดจุดมุ งหมายวิธีการศึกษา หลักสูตร

ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขของการสําเร็จการศึกษาที่แนนอน
“การศึกษานอกระบบ” หมายความวา การศึกษาที่ มีความยืดหยุ นในการกําหนดจุดมุ งหมาย

รูปแบบ วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเปนเงื่อนไขสําคัญของการสําเร็จ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะตองมีความเหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา และความตองการของบุคคล
แตละกลุม

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

ขอบังคับมหาวิทยาลัยรามคําแหง
วาดวยการเทียบโอนผลการเรียนระดับปริญญาตรี

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

ขอ 6 คุณสมบัติของผูมีสิทธิขอเทียบโอนผลการเรียน
6.1 เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

วิชาใดวิชาหนึ่งที่เปดสอนในหลักสูตรภาคปกติ
6.2 เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

วิชาใดวิชาหนึ่งที่เปดสอน ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทุกแหง
6.3 เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

วิชาใดวิชาหนึ่งที่เปดสอนในหลักสูตรภาคพิเศษ
6.4 เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง ที่ศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา

วิชาใดวิชาหนึ่งที่เปดสอนตามโครงการพิเศษในตางประเทศทุกแหง
ขอ 7 หลักเกณฑการเทียบวิชาเรียน และโอนหนวยกิตระหวางการศึกษาในระบบระดับปริญญาตรี

7.1 เปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาในหลักสูตรระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเทาที่หนวยงานของรัฐ
ที่มีอํานาจตามกฎหมายรับรอง

7.2 เปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่ มีเนื้อหาสาระครอบคลุมไมนอยกวาสามในส่ีของรายวิชา
ที่ขอเทียบ

7.3 เปนรายวิชา หริอกลุมรายวิชาที่สอบไลไดไมต่ํากวาระดับคะแนนตัวอักษร C หรือแตมระดับ
คะแนน 2.00 หรือเทียบเทา

7.4 นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและโอนหนวยกิตไดไมเกิน สามในส่ีของจํานวนหนวยกิตรวม
ของหลักสูตรที่รับโอน

7.5 รายวิชา หรือกลุมรายวิชาที่เทียบโอนจากตางสถาบันอุดมศึกษา จะไมนํามาคํานวณแตม
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม

7.6 นักศึกษาที่ ใชสิทธิเทียบโอนหนวยกิต จะตองใช เวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง
อยางนอยหนึ่งปการศึกษา

7.7 วิธีการเทียบวิชาเรียนและเทียบโอนหนวยกิต ใหดําเนินการตามที่คณะกรรมการกําหนด
และใหเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ 8 หลักเกณฑการเทียบโอนความรู และการใหหนวยกิตจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษา
ตามอัธยาศัยเขาสูการศึกษาในระบบ

8.1 การเทียบความรู  จะเทียบเปนรายวิชา หรือกลุมรายวิชาตามหลักสูตรระดับปริญญาตรี
ที่เปดสอนในมหาวิทยาลัยรามคําแหง

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

8.4 การเทียบรายวิชา หรือกลุมรายวิชาจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย
ใหหนวยกิตไดรวมกันไมเกินสามในส่ีของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรระดับปริญญาตีที่ขอเทียบ

8.5 นักศึกษาที่ใชสิทธิเทียบโอนความรูจากการศึกษานอกระบบ และ/หรือ การศึกษาตามอัธยาศัย
ตองใชเวลาศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคําแหง อยางนอยหนึ่งปการศึกษา

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

กําหนด
9.3 ใหคณะกรรมการพิจารณาการขอรับการเทียบโอน และแจงใหนักศึกษาทราบ และหนวยงาน

ที่เก่ียวของเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ 10 กําหนดคาธรรมเนียมการศึกษา

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

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

10.3 กรณีตามขอ 6.4 ใหคณะกรรมการกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการเทียบโอนและคาเทียบโอน
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง และใหเปนประกาศมหาวิทยาลัย

ขอ 11 มหาวิทยาลัยอาจกําหนดอตัราคาธรรมเนียมอื่นๆ และอัตราคาตอบแทนผูปฏิบัติหนาทีต่ามที่กําหนด
ในขอบังคับ ใหอธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง มีอํานาจ
พิจารณาไดตามที่เห็นสมควร

ขอ 12 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับนี้

ประกาศ ณ วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2546

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

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

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

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

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

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

ผูน้ันออกจากหองเรียนได
ขอ 9. นักศึกษาทุกคนตองปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งของมหาวิทยาลัยทุกประการอยางเครงครัด และ

แสดงมารยาทอันดีตออาจารยผูสอนและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย หากนักศึกษาผูใดฝาฝนไดชื่อวากระทําผิดวินัย ศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย อาจารย อาจารยพิเศษ เลขานุการคณะ หรือเจาหนาที่ที่ไดรับมอบหมายมีอํานาจเรียกตัวมาตักเตือน
หรือจะแจงใหคณบดีตักเตือนหรือตําหนิโทษเปนลายลักษณอักษรก็ได

ถาการกระทําผิดวินัยน้ันเปนความผิดวินัยอยางรายแรง ใหคณบดีนําเสนออธิการบดี โดยความเห็นชอบของคณะ
กรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมีอํานาจกระทําการอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี

1. ใหงดตรวจกระดาษคําตอบบางกระบวนวิชาหรือทกุกระบวนวิชา และในการลงทะเบยีนเรียนใหถือเปนสอบตกในภาค
การศึกษาที่ถูกลงโทษน้ัน และอาจหามลงทะเบียนตอไปอีก 2 ภาคการศึกษา ซ่ึงอาจจะเปนภาคการศึกษาปกติหรือภาคฤดูรอนก็ได

ถาเปนการกระทําผิดซํ้ากับกรณีความผิดที่ไดถูกลงโทษมาแลว ใหลงโทษในข้ันที่หนักกวาเดิมตามที่เห็นสมควร
2. สัง่ลบชือ่ออกจากทะเบียนนักศึกษาแลวรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

ขอ 10. นักศกึษาทีถู่กลงโทษทางวินัยอาจย่ืนคําอทุธรณการลงโทษน้ันตออธิการบดีกไ็ด เมือ่อธกิารบดีไดรับคํารองอทุธรณแลว
ใหเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา สภามหาวิทยาลัยอาจสั่งใหเปล่ียนแปลงแกไขยืนตามคําสั่งเดิม หรือยกเลิกคําสั่งน้ันเสียก็ได

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

  กรณีย่ืนคํารองขอเขาเปนนักศึกษาตามขอน้ี จะกระทําไดตอเมื่อพนกําหนดเวลาไมนอยกวาสองปนับแตวันที่มหาวิทยาลัย
สัง่ใหลบชือ่ออกจากทะเบียนนักศกึษา ถาคราวแรกสภามหาวิทยาลัยไมใหรับเขาเปนนักศกึษา นักศกึษาผูถูกลบชือ่อาจย่ืนคํารองขอเขาเปน
นักศึกษาอีกคร้ังหน่ึง เมื่อพนกําหนดเวลาไมนอยกวาหน่ึงปนับแตวันลงมติของสภามหาวิทยาลัยในการย่ืนคราวแรก ถาสภามหาวิทยาลัย
มีมติไมใหรับอีกเปนคร้ังทีส่อง ใหถือวามหาวิทยาลัยไมพึงปรารถนาที่จะรับผูรองเขาเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลัยน้ีอกีตอไป

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

( ศาสตราจารยประภาศน  อวยชัย )
นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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_________________
ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง

วาดวย การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย พ.ศ. 2545

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

สภามหาวิทยาลัยรามคําแหง จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง วาดวยการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย

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

และใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 นักศึกษาที่ประสงคจะลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย ตองสงเอกสารโดย “จดหมายลงทะเบียนตอบรับ

ทางไปรษณีย” จาหนาซองดังนี้
ผูอํานวยการสํานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
     มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ตู ปณ. 1028 ปทฝ. รามคําแหง
        กรุงเทพฯ 10240

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

มหาวิทยาลัยกําหนด เปนธนาณัติส่ังจายในนามมหาวิทยาลัยรามคําแหง ไปรษณียสาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง
5.3 ซองจดหมายเปลาติดแสตมปใหครบถวน จาหนาซองถึงนักศึกษาผูลงทะเบียนเรียนเอง เพื่อ

มหาวิทยาลัยจะไดสงใบเสร็จรับเงินไปใหเปนหลักฐานวาไดลงทะเบียนเรียนแลว
ขอ 6 การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณียนั้ น นักศึกษาอาจสงกอนกําหนดวันเริ่ มลงทะเบียนเรียนที่

มหาวิทยาลัยก็ได โดยไมตองคํานึงวารหัสประจําตัวเทาใดจะตองไปลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยวันใด แตอยางชา
ตองสงภายในวันสุดทายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณียที่ มหาวิทยาลัยกําหนดไวในแตละภาคเรียนนั้น
มหาวิทยาลัยจะถือวันที่ไปรษณียตนทางประทับตรารับจดหมายเปนวันที่นักศึกษาสงเอกสารลงทะเบียนเรียน หากพน
กําหนดดังกลาวจะไมรับลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย

ขอ 7 นักศึกษาจะตองรับผิดชอบการเลือกกระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน ใหเปนไปตามแผนกําหนดการ
ศึกษาตามหลกัสูตรช้ันปริญญาตรีคณะที่ตนศึกษา รวมทั้งมีวันเวลาสอบไลไมซ้ําซอนกัน ในกรณีที่มีการผิดพลาดอันเกิด
จากฝายนักศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหเปนไปตามระเบียบและขอบังคับมหาวิทยาลัยซึ่งใชอยูในขณะนั้น

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

ขอ 9 นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย ตองปฏิบัติวิธีการลงทะเบียนเรียนตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย เรื่องขอตกลงในการปฏิบัติการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย

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

( ศาสตราจารย ประภาศน  อวยชัย )
                    นายกสภามหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ประกาศมหาวิทยาลัยรามคําแหง
เรื่อง สถานท่ีสอบสําหรับพระภิกษุสามเณร

_____________________

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

ดังนั้น เพื่อใหการจัดสอบไลสําหรับพระภิกษุสามเณรดําเนินไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลยัรามคําแหง
จึงกําหนดใหใชอาคาร VKB 101 เปนสถานที่สอบสําหรับพระภิกษุสามเณร

ทั้งนี้  ตั้งแต ภาค 1 ปการศึกษา 2546 เปนตนไป

จึงประกาศใหทราบทั่วกัน

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

ดําเนินการจัดโครงการพฒันาศกัยภาพนักศกึษาเพือ่ใหเปนบัณฑติทีมี่ความรูคูคณุธรรมและสงเสรมิ ใหคําปรกึษาการจัด
กิจกรรมของสภานักศึกษา องคการนักศึกษา พรรคนักศึกษา ชมรมและกลุมตางๆ โดยมีกิจกรรม 4 ประเภทกิจกรรม คือ

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

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

3. ชมรมดานบําเพ็ญประโยชน  เปนชมรมกจิกรรมดานการบําเพญ็ประโยชนตอสังคม ไดแก ชมรมคายอาสาพัฒนา
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 ใหคําปรึกษาแก นักศึกษา
ในการเตรี ยมความพร อมเข าสู อาชีพ เทคนิ คการสมัครงาน เช น การเขี ยนจดหมายสมัครงานและประวั ติ ย อ
การกรอกใบสมัครงานการจัดทําแฟมสะสมผลงาน การสมัครงานผานเวบ็ไซตและเทคนิคการสอบสัมภาษณ  และการฝกอาชีพตาม
สถานประกอบการตางๆ

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. กองทุนเงนิใหกูยมืเพ่ือการศึกษา ลกัษณะท่ี 1 (กยศ.เดมิ) และ ลกัษณะท่ี 2 (กรอ.เดมิ) นักศกึษาสมัคร
ใหมช้ันปที่ 1 ที่ประสงคจะขอกูยืมเงินกองทุนฯ (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) จัดทําประกันภัย

อุบัตเิหตสุวนบุคคล ใหแก อาจารย ขาราชการ เจาหนาที ่ลูกจางมหาวิทยาลยั และนักศกึษา ทุกระดบั และทกุช้ันปของมหาวิทยาลัย
รามคําแหง คุมครองครอบคลุมอุบัติภัยตางๆ ตลอด 24 ช่ัวโมง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี

1. อาจารย ขาราชการ เจาหนาที่ และลูกจางของมหาวิทยาลัย
   อัตราคาเบ้ียประกนัภัย 280 บาท/ป/คน (สําหรับอายุ 16-70 ป)
2. นักศึกษา
   อัตราคาเบ้ียประกนัภัย 200 บาท/ป/คน (สําหรับอายุ 16-60 ป)
   อัตราคาเบ้ียประกนัภัย 300 บาท/ป/คน (สําหรับอายุ 61-70 ป)

ความคุมครองและสิทธิประโยชน
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
เขารักษาพยาบาลในกรณีที่ไดรับอุบัติเหตุตามสถานพยาบาลในเครือทั่วประเทศที่เขารวมโครงการกับบริษัทกรุงเทพประกันภัย
จํากัด (มหาชน)

2) กรณีทีไ่มสามารถเขารบัการรกัษาตามรายช่ือสถานพยาบาลทีร่ะบุ ผูประกนัภัยสามารถเขารบัการรกัษา
ในสถานพยาบาลอ่ืนๆ โดยให สํารองคาใชจ ายลวงหนาและรวบรวมเอกสารมาเรียกรองสิทธิประโยชนกับทางบริษัทฯ
โดยผานทางมหาวทิยาลัย โดยใชเอกสารดงัน้ี

- ใบเสร็จรับเงินคารักษาพยาบาล (ฉบับจริง)
- ใบรับรองแพทย
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาบัตรประกัน (PA-CARD)
- สําเนาหนาสมุดบัญชีธนาคาร
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ติดตอสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมหรือสมัครทําประกันอุบัติเหตุไดท่ี
    กองกิจการนกัศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชัน้ 2
     มหาวิทยาลยัรามคําแหง หวัหมาก โทร 02-3108076

สมัครโดยสแกน QR-CODE

* ทานจะไดรับอีเมลลยืนยันการชําระเบ้ียประกันภัย ภายใน 1 วันทําการ
* ติดตอขอรับบัตรประกันภัยอุบัติเหตุไดทีก่องกิจการนักศึกษา ช้ัน 2
  หลังจากชําระคาเบ้ียประกนัภัย 30 วนัทําการ

          สมัครทางไปรษณีย 
ผูสนใจสมัครทางไปรษณีย สงธนาณัตคิาเบ้ียประกันฯ ส่ังจายในนาม “หัวหนางานบริการและสวัสดกิารนักศึกษา” ขึ้นเงินที่
ปณฝ.รามคําแหง 10241
หลกัฐาน
1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาบัตรขาราชการ พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ
2. สําเนาใบเสรจ็ลงทะเบียนภาคลาสุด พรอมรบัรองสําเนาถูกตอง 1 ฉบับ
3. ซองเปลาติดแสตมป 3 บาท จาหนาซองถึงตนเอง (สําหรับสงบัตรประกันฯ)
สงมาท่ี : งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา

  มหาวิทยาลัยรามคําแหง หวัหมาก บางกะป กรุงเทพมหานคร 10240
2. บริการนกัศึกษาพิการ มหาวทิยาลยัรามคําแหงเปดโอกาสทางการศกึษาสําหรบัผูพกิารเขาศกึษาในคณะและ

สาขาวิ ชาต างๆ ได ตามศั กยภาพของตนเองและความพร อมในการจั ดการศึ กษา ของแต ละคณะและสาขาวิ ชา
ตามประกาศมหาวทิยาลยัรามคําแหง เรือ่งการรบัสมัครนักศึกษาพิการเขาเปนนักศกึษาใหมระดบัปรญิญาตร ีโดยมีบรกิารทางการ
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:rudss8306@gmail.com เวบ็ไซต http//www.stdaffairs.ru.ac.th/dss

3. บริการหองอานหนังสือปรับอากาศ เพื่อใหนักศึกษาใชเวลาวางจากการฟงคําบรรยายของอาจารยในช้ันเรียน
มาทบทวนบทเรียนและแสวงหาความรูเพิม่เติม เปดบริการทกุวันระหวางเวลา 08.00-22.00 น. มี 2 อาคาร คือ

1. อาคารเวียงผา (VPB) ช้ัน 1
2. อาคารศรีอักษร (ตรงขามอาคารเวยีงผา)
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ขอปฏิบัติในการใชบริการหองอานหนังสือ
1. หามจองทีน่ั่ง
2. หามสงเสียงดัง
3. หามนําอาหารและเครื่องดื่มเขามารับประทาน
4. หามสูบบุหรี่
5. หามเคลื่อนยายโตะ-เกาอ้ี และอุปกรณทกุชนิด
6. หามนําสัตวเลี้ยงทุกชนิดเขามาในหอง

      นักศึกษาท่ีมีผลงานดีเดนและสรางช่ือเสียงในดานตางๆ
นักศึกษาที่มีผลงานดีเดนและสรางช่ือเสียงในดานตางๆ หรือเปนผูมีผลงานที่เกิดจากพฤติกรรมและการประกอบ

กิจกรรมที่แสดงออกถึงความรู ความสามารถ การสรางสรรคผลงาน การพฒันาจิตใจ อนุรักษสืบสาน สรางสรรคและเผยแพร
ศลิปวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดงีาม ทัง้ในระดบัสถาบัน ระดบัภูมิภาค ระดบัประเทศและระดบันานาชาต ิใหมาแสดงตน
พรอมผลงานเพือ่มหาวทิยาลยัจักไดจัดทําทะเบียนประวตัผูิมีผลงานดเีดน และใหการสงเสริมสนับสนุนใหนักศึกษาไดเขาประกวด/
แขงขัน/เสนอผลงานในเวทีตางๆ รวมถึงการพิจารณาใหไดรับรางวัล/ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยในโอกาสตอไป

นักศกึษาสามารถแสดงตนไดในวันที่สมัครเปนนักศกึษาของมหาวิทยาลัยรามคําแหง หรือในภายหลงัที่ งานบริการ
และสวสัดิการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2 หรือโทร. 02-3108076

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 (กรณีเวนวางการฝกเรียนวิชาทหารตามระเบียบ

หนวยบัญชาการรักษาดินแดน)
6. ดําเนินการขอผอนผันการเขารบัราชการทหารใหกับนักศกึษาที่มิไดฝกเรียนวชิาทหาร

คําแนะนํา
สําหรบันักศึกษาท่ีจะสมัครเขารับการฝกเรยีนวิชาทหาร

นักศึกษาที่ประสงคจะสมัครเขารับการฝกเรียนวิชาทหาร ควรทราบคุณสมบัติของผูสมัคร เง่ือนไขขอบังคับ
ตองปฏิบัติตามระเบียบ หนวยบัญชาการรักษาดินแดน และขอควรปฏิบัตวิาดวยการฝกเรียนวชิาทหาร  ดงัน้ี

1. คณุสมบัติและคณุลกัษณะ ของบุคคลท่ีมีสทิธิสมัครเปนนกัศึกษาวชิาทหาร ชัน้ปท่ี 1 (ใหม) ดงันี้
1.1 เปนชายหรือหญิง และมีสัญชาติไทย
1.2 มีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณขึน้ไป และไมเกิน 22 ปบริบูรณ โดยนับอายุตามกฎหมายวาดวยการ

รับราชการทหาร สําหรับผูที่ยังไมบรรลุนิตภิาวะตองไดรับความยินยอมของบิดา มารดา หรือผูปกครองตามกฎหมาย
1.3 สําหรบัผูที่มีอายุ 21 ปบริบูรณขึน้ไป ตองไมเปน ผูทีไ่มไปแสดงตนเพื่อรับหมายเรียกทีอํ่าเภอ

ทองทีซ่ึ่งเปนภูมิลําเนาทหารของตน ตามมาตรา 25 และ/หรือ ตองไมเปน ผูทีไ่มมาใหคณะกรรมการตรวจเลือกทําการตรวจ
เลือกทหารกองเกนิเขารับราชการทหารกองประจําการ ตามมาตรา 27 แหง พ.ร.บ.รับราชการทหาร พ.ศ.2497

1.4 สําเรจ็การศึกษา ตั้งแตช้ันมัธยมศกึษาปที ่3 หรือเทยีบเทาขึน้ไป และมีผลการศึกษาของช้ันมัธยม
ศึกษาปที่ 3 หรือเทียบเทา ตั้งแต 1.0 ขึน้ไป

1.5 ไมพกิาร ทุพพลภาพ หรือมีโรคซ่ึงไมสามารถจะรบัราชการทหารได
1.6 เปนนักศึกษาภาคปกติของมหาวิทยาลัยรามคําแหง (นักศึกษาที่ เรียนเปนรายกระบวนวิชา

(Pre-Degree) ไมมีสิทธิเรียนวิชาทหาร)
1.7 มีความประพฤติเรยีบรอย
1.8 ไมเปนทหารประจําการ หรอื ถูกกําหนดตัวเขากองประจําการแลว
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2.  เงือ่นไขบังคบัตองปฏิบัติตามระเบียบหนวยบัญชาการรักษาดนิแดน ดงันี้
2.1 มีความประพฤติเรยีบรอย
2.2 ตองใหบิดามารดาหรือผูปกครองลงนามรับรองใบสมัครเพื่อยืนยันวาอนุญาตใหเขารับการฝก

เรียนวิชาทหาร
2.3 วันรายงานตัวที่โรงเรียนรักษาดินแดนศูนยการนักศึกษาวิชาทหารนักศึกษาชายจะตอง

ตัดผมส้ันตามระเบียบหนวยบัญชาการรักษาดินแดน
2.4 ตองไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนยการนักศึกษาวิชา

ทหาร ภายใตการควบคุมของผูแทนมหาวทิยาลัยรามคําแหง
2.5 การแตงกายใหแตงเครื่องแบบนักศกึษา มหาวทิยาลัยรามคําแหง นักศกึษาหญิงใหเตรียมกางเกง

วอรมและเส้ือยืดคอกลมสีกากีแกมเขยีวถาผมยาวผูกรดัใหเรียบรอย
2.6 ตองชําระเงินบํารุงเพื่อสงเสริมการเรียนวิชาทหารและคาทําบัตรประจําตัวนักศึกษาวิชาทหาร

คนละ 680 บาท
2.7 มีขนาดรางกาย , นํ้าหนัก, และความสูง (ตามตารางที่ 1)
2.8 ผานการทดสอบสมรรถภาพรางกาย (ตามตารางที ่2)

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

ขนาดรางกายการสมัครเปน นศท.ชั้นปท่ี ๑ (ชายและหญิง) : ตารางท่ี 1

อายุ/ป
ความสูง
(ซม.)

ชาย หญิง

ความขยายของอก (ซม.)

หายใจเขา หายใจออก
นํ้าหนัก
(กก.)

นํ้าหนัก
(กก.)

ความสูง
(ซม.)
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3. สําหรับผูท่ีประสงคจะสมัครเขารับการฝกเรียนวิชาทหาร ช้ันปท่ี 1 (สมัครใหม)
หลกัฐานประกอบการสมัคร

3.1 ใบวุฒิการศึกษาที่นักศึกษาจบมัธยมตนใหโรงเรียนเดิมรับรองคะแนนเฉลี่ยโดยหัวหนาสถานศึกษาให
เรียบรอย หากใชใบประกาศนียบัตรมัธยมตนเปนหลักฐานการสมัครตองใหกระทรวงศึกษาธิการ คิดคะแนนเฉลี่ยมาดวย
(คะแนนเฉลี่ยจะตองไมนอยกวา 1.0 ขึน้ไป) และตองเปนวุฒิการศกึษาภาษาไทยจํานวน 1 ฉบับ

3.2 ใบวุฒกิารศึกษาภาษาไทยทีใ่ชสมัครเขาเรียนมหาวิทยาลยัรามคําแหง 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 จะสมัครเขารับการฝกเรียนวิชาทหารใหนําหลักฐานทุกอยางไปใหพรอมในวันสมัครเขาเปน

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหงเพราะจะตองสมัครเรียนวชิาทหารตอในขั้นตอนสุดทายของการสมัครเขาเปนนักศึกษาใหมของ
มหาวทิยาลัย หากเอกสารไมพรอมใหตดิตอสอบถามกับเจาหนาที่งานนักศึกษาวิชาทหาร

3.8 กรณีทีวุ่ฒิการศึกษาจากตางประเทศ จําตองดําเนินการแปลเปนภาษาไทย โดยกระทรวงศึกษาธิการให
เรียบรอย

3.9 ผูสมัครชายที่ มีอายุตั้งแต 17-19 ปบริบูรณ (นับอายุตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร)
ตองนําสําเนาใบสําคญัทหารกองเกนิ (แบบ สด.9) มาแสดงเปนหลักฐานประกอบดวย

3.10 ผู สมัครชายที่ มี อายุ  20 ป บริ บู รณ  (นั บอายุตามกฎหมายว าด วยการรั บราชการทหาร
ต องนําสําเนาหมายเรี ยกเข ารั บราชการทหาร) ต องนําสําเนาหมายเรี ยกเข ารั บราชการทหาร (แบบ สด.35)
มาแสดงเปนหลักฐานประกอบเพิ่มเติมจากขอ 3.9 ดวย

3.11 ผูสมัครชายที่มีอายุตั้งแต 21-22 ปบริบูรณขึ้นไป (นับอายุตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร)
ตองนําสําเนาใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเขารับราชการทหารกองประจําการ (สด.43) ของป พ.ศ.ที่มาสมัคร
มาแสดงเปนหลักฐานประกอบเพิ่มเติมดวย

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

หลกัฐานประกอบการสมัคร
4.1 ใบรับรองการฝกฉบับจริง (ไมเกนิ 6 เดอืน) จํานวน 1 ฉบับ ถาใชหนังสือสําคญัประจําแสดงวิทยฐานะเปน

หลักฐานในการสมัครใหถายสําเนา จํานวน 2 ฉบับ และสําเนาบัตรประจําตวันักศึกษาวิชาทหาร จากสถานศกึษาเดิม 1 ฉบับ
4.2 สําเนาหลักฐานการเปลี่ยนช่ือตัว ช่ือสกุล อยางละ 1 ฉบับ (ถามี)
4.3 ใบรับรองตามขอ 4.1 จะตองไมวางเวนการฝกเรียนวิชาทหารไมเกนิ 2  ป ตามระเบียบหนวยบัญชาการ

รักษาดินแดน ตัวอยางเชน จะสมัครเรยีน วชิาทหารในปการศกึษา 2565 ใบรบัรองการฝกทีจ่ะใชสมัครเรยีนวชิาทหารตอตองระบุ
ปการศกึษาทีจ่บ พ.ศ. 2562-2564 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
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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.2544 - 2545 จะตองสงหลักฐานสําเนา สด.9  จํานวน
3 ฉบับ ในวนัสมัครเรยีนวิชาทหาร เพื่อใหงานนักศึกษาวิชาทหารดําเนินการยกเวนการเกณฑทหาร ใหกับนักศึกษาวิชาทหาร
ที่กําลังศึกษาวชิาทหารอยูในปจจุบัน (นศท. เกาเฉพาะผูทีเ่กิด พ.ศ.2545)

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. 2539 - 2545 และยังไมเคยทําการผอน

ผันการรับราชการทหารกองประจําการไวกับมหาวิทยาลัย
1.2 นักศกึษาที่ขอทําการผอนผัน ฯ ตองมีผลการสอบไลในภาค 1 ปการศึกษา 2565 ไดไมนอยกวา 9 หนวยกิต
1.3 นักศกึษาทีเ่กดิระหวาง พ.ศ. 2539 - 2545 และเคยขอทําการผอนผันการรบัราชการทหารกองประจําการไวกบั

สถานศกึษาเดมิกอนเขาศกึษาทีม่หาวทิยาลยัรามคําแหง ตองขอทําการผอนผัน ฯ ใหมเพือ่เขาศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคําแหงในปแรก
1.4 นักศึกษาที่ขอทําการผอนผันฯ ตองไมเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาวิชาทหารอยู ในปการศึกษา 2565
1.5 นักศกึษาทีเ่คยเขารบัการฝกเรยีนวชิาทหารและเคยใชสิทธ์ิยกเวนการรบัราชการทหารในฐานะนักศกึษาวชิา

ทหารแลว แตไมไดศกึษาวิชาทหารตอในปการศึกษาปจจุบัน (ปการศกึษา 2565) ถาจะทําการผอนผันฯ ตองทําการเพิกถอนสิทธ์ิ
การยกเวนในฐานะนักศึกษาวชิาทหารกอนจึงจะขอทําการผอนผันฯได

1.6 นักศกึษาทีข่อรบัสิทธ์ิเพือ่เขารบัการฝกเรยีนวชิาทหารในปการศกึษา 2566 ยังไมมีสถานภาพเปนนักศกึษาวชิา
ทหารและถาเปนผูที่เกิด พ.ศ. 2539 - 2545 จนตองขอทําการผอนผัน ฯ มิฉะน้ันจะตองไปเขารับการตรวจเลอืกรับราชการทหาร

1.7 นักศกึษาทีเ่คยย่ืนหลกัฐานขอผอนผัน ฯ ไวกบัมหาวทิยาลยัรามคําแหงแลวไมตองขอทําการผอนผัน ฯ อีกแต
ตองลงทะเบียนเรยีนโดยสมํ่าเสมอทัง้ภาค 1 และ ภาค 2 และนําผลการสอบไลทีส่อบไดไมนอยกวา 9 หนวยกติ (รวมการสอบซอม)
ไปแจงที่งานนักศึกษาวชิาทหาร กองกจิการนักศกึษา ตกึกิจกรรมนักศกึษา ช้ัน 2 (ราม1) เพื่อขอรกัษาสิทธ์ิการผอนผันฯ ตามกฎ
กระทรวงการผอนผันเขารับราชการทหารเปนกองประจําการแกบุคคลซ่ึงอยูระหวางการศึกษาเรียนรูพ.ศ.2549 ขอ 2 (1) (ก)

1.8 กรณีทีนั่กศึกษามีผลการสอบไมถึง 9 หนวยกิต เน่ืองจากขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัย ใหนําหลักฐานมาแสดง
เพื่อใหทางมหาวิทยาลัยฯ รับรอง เชน กรณีปวยในระหวางสอบและไมสามารถเขาสอบไดใหนําใบรับรองแพทยมาแสดง
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2. หลกัฐานประกอบการขอผอนผนัฯ สําหรับผูท่ีเกดิ พ.ศ. 2545
2.1 ใบแทนใบแจงผลการสอบ(ใบเกรด) ทีไ่ดประทับตราและลงนามรับรอง ซ่ึงตองมีผลการสอบไลภาค 1/2565

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 หนังสือรับรองการเปนนักศึกษา จํานวน 2 ฉบับ (ติดรปูถายชุดนักศึกษา 2 น้ิว)
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) เริ่มรับหลักฐานตั้งแตเดอืน ธันวาคม 2565 (หลังจากผลสอบภาค 1/65 ลงในระบบ)
หมดเขตการรับผอนผันฯ ในวันที่  11 กุมภาพันธ  2566

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 โทรศพัท 02-3108066-69 E-mail : Patmoram@gmail.com
งานแพทยและอนามัย มหาวทิยาลัยรามคําแหง วิทยาเขตบางนา แขวงดอกไม เขตประเวศ กทม. ตั้งอยูอาคาร

พระมาศ (PRB) ช้ัน 2 โทรศพัท 02-3976326
การติดตอขอรับบริการ

1. ย่ืนบัตรนักศึกษาและใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปจจุบัน
2. เปดบริการ จันทร - ศกุร และวนัหยุดราชการ (กรณีมหาวิทยาลยัมีการสอบไล)

เวลาทําบัตรตรวจโรคท่ัวไป ภาคเชา  : เวลา 08.30 - 11.30 น.
ภาคบาย : เวลา 13.00 - 15.30 น.
รับเฉพาะฉุกเฉิน : 11.30 - 13.00 น. และ 15.30 - 16.30 น.

วันหยุด : เสาร - อาทติย และวนัหยุดนักขัตฤกษ หรอืวันหยุดของมหาวิทยาลัย
งานแพทยและอนามัย ใหบริการเกีย่วกบัสุขภาพอนามัย ดงัน ี้

1. ใหบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคเบ้ืองตนโดยไมเสียคาใชจายแกนักศึกษา นักเรียนสาธิต
ฝายประถม-มัธยม อาจารย ขาราชการ พนักงาน เจาหนาทีม่หาวิทยาลัยและครอบครัว

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

3. ใหบริการดานการพยาบาลทั่วไป
4. ใหบรกิารใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
5. ใหบรกิารสงเสรมิสุขภาพ สรางเสรมิภูมิคุมกนัโรค
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6. ใหบรกิาร รับ-สงผูปวยฉุกเฉิน ภายในมหาวิทยาลัยและสงตอเพื่อการรักษาตอทีโ่รงพยาบาลภายนอก
7. บริการออกหนวยปฐมพยาบาล กจิกรรมตางๆ ของมหาวทิยาลัย
8. บรกิารจัดยาชุดสามัญสําหรบักลุม ชมรม นักศกึษา ทีเ่ดนิทางไปทํากิจกรรมสาธารณะ ออกคายทศันศกึษา

และยาชุดสามัญสําหรับสวนราชการตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย
9.   จัดทําเอกสารวิชาการ สารสุขภาพ เพื่อเผยแพรขอมูล ขาวสาร เกี่ยวกับสุขอนามัยตางๆ
10. ใหความรวมมือ ประสานงาน กับหนวยงานภายนอกเพื่อบริการสุขภาพอนามัย

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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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*

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

นักศกึษาเขาสอบไลกระบวนวิชาทีไ่มไดลงทะเบยีนเรียน  โดยแกไขใบเสร็จรับเงินโดยพลการ จะงดตรวจกระดาษคําตอบ
ที่ลงทะเบียนเรียนในภาคน้ัน

ขอปฏิบติัในการสอบไล
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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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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 นักศึกษาที่คาดวาจะจบการศึกษาในภาคเรียนน้ันๆ 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 (ปอนขอมูลสวนตัวใหถูกตอง)
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 02-3108616
- หากพบปญหาเกี่ยวกับระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเทอรเน็ต ใหสอบถามไปที่ 0-2310-8825
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    การลงทะเบียนเรียนผาน Application RU REGIS (สําหรับนักศึกษาสวนกลาง)
1. Download Application “RU REGIS” เพื่อใชลงทะเบียนเรียน
2. ใชรหัส e-service ในการใชงาน (ยังไมมี Account สมัครไดที่เว็บ http://e-service.ru.ac.th)
3. เขาหนาแรก Application “RU REGIS” เลือกเมนูวิชาที่เปดสอน
4. พิมพรหัสวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน เลือกเคร่ืองหมาย + วิชาที่จะลงทะเบียนเรียนเพื่อเก็บไปไวในตะกราวิชาหรือใหเล่ือน

วิชาที่ตองการลบไปทางซายแลวกดลบวิชา
5. คลิกที่เคร่ืองหมายตะกราวิชา ถาขอจบการศึกษา ทําเคร่ืองหมายของ X ลงในชอง      ขอจบการศึกษา

ตรวจสอบความถูกตองของวิชาที่ลงทะเบียนเรียนกอนคลิก “ยืนยันการลงทะเบียน” (สามารถเพิ่ม - ลดวิชาไดกอนการกดรับ
QR Code เทาน้ัน)

6. กดรับ QR Code เพื่อชําระเงินผาน Mobile Banking
7. บันทึกรูปภาพ QR Code ที่ไดรับเก็บไวในคลังรูปภาพ (นํา QR Code น้ีไปชําระเงินดวย Mobile Banking ไดทุกธนาคาร)
8. เปด Application Mobile Banking ที่มีอยูในโทรศัพทมือถือ
9. เลือกเมนู สแกน เลือกรูป QR Code ที่บันทึกเอาไวเพื่อชําระเงิน เมื่อชําระเงินเรียบรอยแลวกลับไปที่

Application “RU REGIS” (ตรวจสอบภาคการศึกษาในรูปภาพใหถูกตอง)
10. เมื่อชําระเงินเสร็จแลวใหเขา Application “RU REGIS” เลือกเมนู ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน หากลงทะเบียนเรียน

สําเร็จแลวจะปรากฎขอความ “ชําระเงินเรียบรอยแลว”
11. นักศึกษาสามารถพิมพใบเสร็จลงทะเบียนเรียนในระบบ e-service หลังจากวันลงทะเบียนวันสุดทาย 3 วันทําการ เปนตนไป
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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

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 , 02-310-8000 ตอ 4817

3.1 กรณีบัณฑิตสวนกลาง

  ติดตอขอรับปริญญาบัตรท่ี อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 6 หนวยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร ม.ร.
ติดตอสอบถามขอมูลเพ่ิมเติม 02-310-8604 , 02-310-8000 ตอ 4817
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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 4

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

3. ติดตอชําระคาข้ึนทะเบียนปริญญา 1,000 บาท, คาใบรับรองสภาฯ 100 บาท และคาทรานสคริปต ทั้งฉบับ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ฉบับละ 100 บาท รวม 200 บาท ที่กองคลังตึกอธิการบดี ชั้น 1

* หมายเหตุ  นําใบเสร็จรับเงินคาธรรมเนียมทั้ง 3 ใบ ไปดําเนินการที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 3
*มหาวิทยาลัย จะจัดใหมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรปละ 1 คร้ัง ประมาณเดือน มกราคม - มีนาคม นักศึกษาจะทราบ

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

คําเตือน ใบปริญญาบัตรเปนเอกสารสําคญัที่เปนหลักฐานทางการศึกษาซ่ึงนักศึกษาสามารถนําไปใชในการสมัครงานหรือศกึษาตอ
ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะออกใหเพียงฉบับเดียวเทาน้ัน นักศึกษาควรเก็บรักษาไวเปนอยางดี อยาใหชํารุดสูญหาย
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   คําแนะนําสําหรับนักศึกษาท่ีจบการศึกษา
และไดรับการอนุมัติรายช่ือจากสภามหาวิทยาลัย

1. ตรวจสอบรายชื่อสภาฯ อนุมัติที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 3 หรือ approve.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) ภาษาไทย ฉบับละ 100 บาท ภาษาอังกฤษ ฉบับละ 100 บาท

(กรณีตองการใหสงทางไปรษณีย ชําระเพิ่ม 50 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. ติดตอย่ืนใบเสร็จคาข้ึนทะเบียนปริญญาและใบเสร็จคาธรรมเนียมหนังสือสําคัญใบรับรองสภาฯและใบรับรองผล

การศึกษา (Transcript) ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ชอง 3 เพื่อขอรับแบบย่ืนคําขอฯ
5. นักศึกษาเขียนแบบย่ืนขอฯ ทั้ง 2 ใบดวยตัวบรรจง ชัดเจน ทั้ง 2 สวน
6. นักศึกษาย่ืนแบบรองขอฯ พรอมเอกสาร ไดแก รูปถายสวมครุย ใบเสร็จคาธรรมเนียม สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา

หรือกรณีบัตรหายใหใชใบถาย ม.ร.2 ที่อาคารสวป. ชั้น 1 ชอง 3 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. 02-310-8000 ตอ 4817, 02-3108603, 02-310-8604
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ตําราเรียนและอุปกรณการศกึษา
สํานกัพิมพ มหาวิทยาลยัรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะป กรงุเทพฯ ใหบริการจําหนายตําราเรยีน

และอุปกรณการศึกษา และใหบริการชุดครุยปริญญา

ตําราเรียน

จําหนายตําราเรียนคูมือ ตําราอานประกอบของมหาวิทยาลัยรามคําแหงทุกช้ันปรวมทั้งหนังสือ POCKET

BOOK วรรณกรรมหลากหลายประเภท จากสํานักพมิพตาง ๆ

อุปกรณการศึกษา

จําหนายสมุดจดคําบรรยาย ดินสอ สายเขม็ขัด หัวเข็มขัด เขม็กลัดเส้ือ เข็มติดปกเส้ือ ปกพลาสติกใสตํารา

รวมทั้งเครื่องหมายนกัศึกษาวิชาทหาร สมุดลงทะเบียน (ม.ร.36) และสมุดแถบรหสักระบวนวิชา (ม.ร.37)

ถุงผาลดโลกรอน

เวลาการจําหนายตําราและอุปกรณการศึกษา ณ อาคารสํานักพิมพ ช้ัน 3 มหาวิทยาลยัรามคําแหง

แขวงหัวหมาก เขตบางกะป (มีตําราไวบรกิารทุกชั้นป) กําหนดเวลาเปดบริการ ดังนี้

        วันจันทร – วันศุกร    เวลา 09.00 น. – 15.30 น. (ไมพักเท่ียง)

        วันเสาร        เวลา  09.00 น. – 15.00 น. (ไมพักเท่ียง)
           ชวงเปดภาคเรียนท่ี 1 และภาคเรียนท่ี 2 เปด 08.00 - 17.00 น. จํานวน 10 วันทําการ (ไมพกัเทีย่ง)

        ยกเวนวันอาทิตย เปดเฉพาะที่มหาวิทยาลยัมีการสอบ ลงทะเบียน รบัสมัครนักศึกษาใหมเทานัน้

โดยเปดใน  เวลา 09.00 น. - 15.00 น. (ไมพกัเทีย่ง)

        มหาวิทยาลยัรามคําแหงสาขาวิทยาเขตบางนา (ใหบริการเฉพาะตําราชัน้ปท่ี 1  เทานัน้)

บรเิวณอาคารพระมาส (PRB) ชัน้ 1
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วธีิการสัง่ซ้ือตําราออนไลน
๑. สมัครสมาชิกบนเขาเว็บไซต www.rupress.ru.ac.th ใหเรียบรอยกอนทําการส่ังซือ้ตําราเรียน

- คลิกตําราทีมี่อยูในระบบ
- คลกิที่บัญชีผูซื้อ
- เลือกผูใชใหมกดดําเนินการตอ
- กรอกขอมูลใหครบทุกชองที่มีดอกจันจําเปนตองกรอกใหครบ

๒. ตรวจสอบรายช่ือตําราเรียนที่มีขายบนเว็บไซต www.rupress.ru.ac.th เพือ่ตรวจสอบราคาและสถานะ
ของตําราวาพรอมจําหนายหรือไม

- พมิพรหัสตําราในชองคนหาเพื่อเช็คตํารา
๓. ตําราทีพ่รอมจําหนายใหนําตําราลงตะกรา

- ตรวจสอบตําราที่ขึ้นขอความวาพรอมจําหนายหลังจากนั้นเลือกตํารานําลงในตะกราส่ังซื้อ
๔. เม่ือไดตําราครบแลวใหยอนกลับไปที่ตะกราส่ังซื้อ ตรวจสอบตําราอีกครั้งวาไมไดนําตําราที่มีดอกจันลง

ในตะกราส่ังซื้อ ถาพบวามีอยูใหลบตํารานั้นออกกอนที่จะกดดําเนินการชําระเงิน
- เม่ือไดตําราที่ตองการเรียบรอยแลวใหคลิกทีต่ะกราและกดชําระเงิน
- กดดําเนนิการตอจนถงึขัน้ตอนที ่๕
- เม่ือถงึขั้นตอนที่ ๕ ใหติก๊ถูกตรงชองส่ีเหลื่ยม ซึ่งอยูซายมือและกดดําเนินการตอ

๕. เม่ือไดตําราครบใหชําระเงินคาตําราเรียนผานทางธนาคาร ทหารไทยธนชาต สาขายอย รามคําแหง
หัวหมาก เลขทีบั่ญชี ๑๕๖ - ๒ - ๐๙๘๐๙ - ๓

- ตรวจสอบยอดเงินและกดยืนยนัการชําระเงิน
- ตรวจสอบเลขที่ใบส่ังซื้อโดยการคลิกที่ประวัติการส่ังซื้อ

๖. สงหลกัฐานการโอนเงินใบ Pay-in หรือสลิปการโอนเงนิผานตู ATM พรอมระบุช่ือ-นามสกุล เบอรโทรศัพท
ที่ติดตอไดและเลขที่การส่ังซื้อพรอมที่อยูในการจัดสงใหชัดเจนปองกันพัสดุไมถึงผูส่ังซื้อ โดยการสงขอมูลหลักฐาน
ผานชองทาง E-Mail : rupress@ru.ac.th เทานั้น

๗. เม่ือสงหลักฐานทาง E-Mail : rupress@ru.ac.th แลวเจาหนาทีฝ่ายสารสนเทศจะดําเนินการตรวจสอบ
เอกสารการส่ังซือ้และตอบกลบัทาง E-Mail ของผูซื้อพรอมเปลี่ยนสถานะ ภายใน ๓ - ๔ วัน เนื่องจากมีผูสนใจส่ังซือ้
ตําราเปนจํานวนมาก ระบบการตรวจเช็คอาจมีความลาชาเจาหนาที่เช็ค E-Mail ตามลําดับการส่ังซื้อมากอนมาหลัง
ตําราเรียนจะถูกจดัสงทางไปรษณียไทย ภายใน ๕ - ๑๐ วันทําการ สามารถตรวจสอบเลขพัสดุไดที ่Facebook ฝาย
สารสนเทศการบริการทางไปรษณีย สํานักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคําแหง

ติดตอสอบถามไดท่ีหมายเลข 023108757 / 023108758 ฝายสารสนเทศการบรกิารทางไปรษณียและอเิลก็ทรอนกิส

เวลา 9.30 - 16.30 น. วันจนัทร - วันศุกร
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“ สาขาวิทยบริการเฉลมิพระเกียรติตางประเทศ ”
หลักสูตรท่ีเปดสอน ระดับปริญญาตรี ไดแก

 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (คณะนิติศาสตร)
 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) (คณะบริหารธุรกิจ)
 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (กลุมวิชาเอกบริหารรัฐกิจ) (คณะรัฐศาสตร)
 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาไทย) (หลักสูตร 4 ป)  (คณะศึกษาศาสตร)

คุณสมบัติของผูสมัคร :       คาธรรมเนียมการศึกษา และรายละเอียดอื่นๆ : ดูรายละเอียดจาก    www.oasc.ru.ac.th
การสมัครและลงทะเบียน : ใชระบบ On-Line ทางอินเทอรเน็ต ทาง www.oasc.ru.ac.th

 ศูนยสอบมหาวิทยาลัยรามคําแหงในตางประเทศ
มหาวิทยาลัยรามคําแหงไดขยายโอกาสทางการศึกษาแกชาวไทยในตางประเทศ โดยไดจัดใหมีศูนยสอบในตางประเทศ

ภายใตความรวมมือกับกระทรวงการตางประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย และสถานกงสุลใหญในประเทศตางๆใหความอนุเคราะห
สถานที่สอบ และดําเนินการจัดสอบใหรวม 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 นครโฮจิมินห
31. สาธารณรัฐอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี
32. สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการตา
สําหรับศูนยสอบท่ีประเทศไทย  จัดสอบท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพฯ

หมายเหต ุ: กรณีมีการเปล่ียนแปลงศูนยสอบใหดูตามประกาศของมหาวิทยาลัย ทางเว็บไซต www.oasc.ru.ac.th

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   Facebook : www.facebook.com/ru.oasc
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ขอปฏิบัติสําหรับ
นักศึกษาที่สอบผานรายวิชาครบตามหลักสูตร ระดับปริญญาตรี

ขอปฏิบัตสํิาหรบันกัศึกษาท่ีสอบผานรายวชิาครบตามหลักสูตร ตองดาํเนนิการดงันี้
1.กรอกขอมูลเพ่ือขึน้ทะเบียนขอสําเรจ็การศึกษา ไดท่ีเวป็ไซตของมหาวทิยาลัย 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 ชอง 3

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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