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มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
รายชือกระบวนวิชาส่วนภมิูภาค (เรียงตามหมวดตวัอกัษร A - Z)

รหสัวิชา           รายชือกระบวนวิชา                   หน่วยกิต

ACC1103 การบญัชกีารเงนิ Financial of Accounting                     3

ACC1104 การบญัชบีรหิาร Management Accounting                    3

CDM1101 นิเทศศาสตรแ์ละสอืดจิติลัเบอืงตน้ Introduction to Communication Arts and Digital Media (MCS1150)          3

CDM2102 ความคดิสรา้งสรรคแ์ละการเล่าเรอืง Creativity and Storytelling (MCS2160)            3

CDM2103 ทฤษฎกีารสอืสาร Communication Theory (MCS1151)                 3

CDM2104 จรยิธรรมนิเทศศาสตรแ์ละสอืดจิทิลั Ethics in Communication Arts and Digital Media (MCS3190)          3

CDM2105 สอืใหม่และเทคโนโลยกีารสอืสาร New Media and Technology for Communication (MCS2390)          3

CDM2201 การกระจายเสยีงและการแพรภ่าพเบอืงตน้ Introduction to Broadcasting (MCS1450)           3

CDM2203 ภาพยนตเ์บอืงตน้ Introduction to Film (MCS1460)                  3

CDM2204 หลกัการขา่วดจิทิลั Principles of Digital News (MCS1250)                 3

CDM2302 หลกัการสอืขา่วและการเขยีนขา่ว Principles of News Reporting and Writing (MCS2260)           3

CDM2303 วาทวทิยา Speech Communiction (MCS1350)                   3

CDM2304 หลกัการถ่ายภาพเพอืการสอืสาร Principles of Photography for Communication (MCS3250)           3

CDM2402 นวตักรรมการสอืสารประชาสมัพนัธ ์Innovative Communication for Public Relations (MCS2150)          3

CDM2403 การสอืสารเพอืการจดัการความสมัพนัธ ์Communication for Relations (MCS3151)            3

CDM3106 การวจิยัทางนิเทศศาสตรแ์ละสอืดจิทิลัเบอืงตน้ Introduction to Communication Arts and 

   Digital Media Research (MCS4170)                      3

CDM3206 การคดิเชงิออกแบบเพอืการสอืสาร Design Thinking for Communication (MCS4350)           3

CDM3208 การรูเ้ทา่ทนัสอื Media Literacy (MCS2170)                    3

CDM3209 การสอืสารระหว่างวฒันธรรม Intercultural Communication (MCS4151)              3

CDM3305 การพดูในการกระจายเสยีงและแพร่ภาพ Speaking in Broadcasting (MCS3182)            3

CDM3404 การสอืสารองคก์ร Corporate Communication (MCS2161)                 3

CDM3405 หลกักลยทุธก์ารสอืสารดจิทิลัเพอืการรณรงค ์Digital Strategic Campaign (MCS4360)           3

CDM3406 การสอืสารสาํหรบัผูนํ้า Leadership Communication (รหสัเดมิ MCS3181)                    3

CDM3407 การสอืสารเชงิสรา้งสรรคเ์พอืการโฆษณา Creative Communication for Advertising (MCS2162)          3

CDM4211 สอือาเซยีนและระบบการสอืสารโลก ASEAN Media and Global Media System (MCS4190)           3

CDM4212 การสอืสารเพอืการพฒันา Communication for Development (MCS 4150)                    3

CDM4313 การผลติภาพยนตด์จิติลั Digital Film Production (MCS 3470)                        3

DBC2101 ทกัษะดา้นภาษาเพอืการสอืสาร Language Skills for Global Communications             3

ECO1121 หลกัเศรษฐศาสตรจ์ลุภาค Principles of  Microeconomics                  3

ECO1122 หลกัเศรษฐศาสตรม์หภาค Principles of  Macroeconomics                 3

FIN2101 การเงนิธุรกจิ Business Finance                       3   

HRM2101   การจดัการทรพัยากรมนุษย ์ Human Resources Management                                                3    

LAW1101 หลกักฎหมายมหาชน  Principle of Public Law                   2

LAW1102 หลกักฎหมายเอกชน  Principle of Private Law                   2

LAW1103 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์่าดว้ยนิตกิรรมและสญัญา  Civil and Commercial Code : 

   Juristic Acts and Contracts                        3

LAW1104 ความรูเ้บอืงตน้เกยีวกบักฎหมายทวัไป  Introduction to Law (สาํหรบันกัศกึษาคณะอนื)           3

LAW1106 ประวตัศิาสตรก์ฎหมายไทยและระบบกฎหมายหลกั Thai Legal History and Major Legal Systems          3

LAW2101 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์่าดว้ยทรพัย ์Civil and Commercial Code : Property            3

LAW2102 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์่าดว้ยหนี Civil and Commercial Code : Obligation            3
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รหสัวิชา           รายชือกระบวนวิชา           หน่วยกิต

LAW2103 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยละเมดิ จดัการงานนอกสงั ลาภมคิวรได ้      

   Civil and Commercial Code : Torts, Management of Affairs Without Mandate and Undue Enrichment          2

LAW2104 กฎหมายรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมอืง  Constitutional Law and Political Institution           3

LAW2105 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยซอืขาย แลกเปลยีน ให ้ Civil and Commercial 

   Code : Sale, Exchange, Gift                        2

LAW2106 กฎหมายอาญา 1  Criminal Law 1                           3

LAW2107 กฎหมายอาญา 2  Criminal Law 2                      2

LAW2108 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยเช่าทรพัย ์เชา่ซอื จา้งแรงงาน จา้งทาํของ รบัขน 

   Civil and Commercial Code : Hire of Property, Hire Purchase, Hire of Services,

   Hire of work, Carriages                         2

LAW2109 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยยมื ฝากทรพัย ์เกบ็ของในคลงัสนิคา้ ประนปีระนอมยอมความ     

   การพนันขนัต่อ  Civil and Commercial Code :Loan, Deposit, Warehousing, 

   Compromise, Gambling and Betting                      2

LAW2110 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยคาํประกนั จาํนอง จาํนํา  Civil and Commercial Code : 

   Suretyship, Mortgate, Pledge                       2

LAW2111 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยตวัแทน นายหน้า Civil and Commercial Code : Agency, Brokerage          2

LAW2112 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยประกนัภยั  Civil and Commercial Code : Insurance                 2

LAW2113 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ย บญัชเีดนิสะพดั  Civil and Commercial Code : Bills, Current Account          2

LAW2116 กฎหมายธรุกจิ Business Law (สาํหรบันกัศกึษาคณะบรหิารธุรกจิ)               3

LAW3101 กฎหมายอาญา 3  Criminal Law 3                           2

LAW3102 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยหุน้สว่น บรษิทั และบรษิทัมหาชนจํากดั                      

   Civil and Commercial Code : Partnershipa, Companies, Association,Public Company Limited             2

LAW3103 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยครอบครวัCivil and Commercial Code : Family                 3

LAW3104 พระธรรมนูญศาลยุตธิรรม Law on Court Organization                  2

LAW3105 กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 1 Civil Procedure Code 1                 3

LAW3106 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 1 Criminal Procedure Code 1                3

LAW3107 กฎหมายวธิพีจิารณาความแพ่ง 2 Civil Procedure Code 2                 2

LAW3108 กฎหมายวธิพีจิารณาความอาญา 2 Criminal Procedure Code 2                2

LAW3109 กฎหมายแพง่และพาณชิยว์า่ดว้ยมรดก Civil and Commercial Code : Succession            2

LAW3110 กฎหมายลม้ละลายและฟืนฟูกจิการ Bankruptcy and Reorganization Law             2

LAW3111  กฎหมายลกัษณะพยาน Law of Evidence                                                                                   2

LAW3112 กฎหมายปกครอง Administrative Law                      3

LAW3117 หลกัพจิารณาความทางกฎหมายมหาชน Principle of Public Procedre Law            2

LAW3133 อาชญาวทิยาและทณัฑวทิยา Criminology and Penology                 3

LAW3138 กฎหมายเกยีวกบัการกระทาํผดิของเดก็และเยาวชนและวธิพีจิารณาครอบครวั  

             Law on Juvenile Delinguency and Procedure of the Court                                                                3

LAW4101 กฎหมายเกยีวกบัภาษเีงนิได ้Law on Income Tax                   2

LAW4102 การวา่ความและการจดัทาํเอกสารทางกฎหมาย Lawyer Practice and legal document preparation          2

LAW4103 กฏหมายระหวา่งประเทศแผนกคดเีมอืง Public International Law               3

LAW4104 กฎหมายแรงงานและการประกนัสงัคม Labour and Social Security Law              2

LAW4105 หลกัวชิาชพีและจรรยาบรรณของนกักฎหมาย Legal Profession, Ethics Visual Moral and Disciplines

                for Lawyers                                                                                           2 

LAW4106 กฎหมายระหวา่งประเทศแผนกคดบีคุคลและคดอีาญา Private and Criminal International Law              3

LAW4107 นิตปิรชัญา Philosophy of Law                                                                                                2 
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รหสัวิชา           รายชือกระบวนวิชา           หน่วยกิต

LAW4108 กฎหมายทดีนิ Land Law                                                                                                       2

LAW4109 กฎหมายทรพัยส์นิทางปัญญา 1 Intellectual Property Law 1                                                2

LAW4110 กฎหมายการคา้ระหว่างประเทศ  International Trade Law                                                       2

LAW4134 กฎหมายระหวา่งประเทศวา่ดว้ยทะเล International Law of The Sea               3

LAW4156 ภาษาองักฤษสาํหรบันกักฎหมาย English for Lawyers                  3

MGT2101  หลกัการจดัการธรุกจิ Principles of Management                   3

MGT2102  การจดัการการดาํเนินงานและโซ่อุปทาน Operations   and Supply Chain Management           3

MGT2201  จรยิธรรมทางธรุกจิและความรบัผดิชอบต่อสงัคม Business Ethics and Social Responsibility                      3

MGT2202  การจดัการสาํนกังาน Office Management                    3

MGT3101  การจดัการเชงิกลยุทธ ์ Strategic  Management                                                                           3

MGT3102  การภาษอีากร Taxation                         3

MGT3203  การวเิคราะหธ์รุกจิเพอืการตดัสนิใจ Business Analytics for Decision Making            3

MGT3204  การจดัการการเปลยีนแปลงและการพฒันาองคก์าร Change Management and Organization Development        3

MGT3205   หลกัการวจิยัทางธรุกจิ Business Research Principles                                                                  3

MGT3303  ระบบคลงัสนิคา้ Inventory System                       3

MGT3310  การบรูณาการโซ่อุปทานและประเดน็ในการนําไปปฏบิตัิ

                 Integration of Supply Chain and the Implementation Issues                3

MGT3401  การจดัการความรู ้Knowledge Management                                                                                 3

MGT3402  ทฤษฎอีงคก์ารธรุกจิ Business Organization Theory                  3                             

MGT3403  การสอืสารในองคก์าร Organization Communication                  3      

MGT3404  ภาวะผูนํ้าทางธรุกจิ Business Leadership                    3   

MGT3405  การจดัการขา้มวฒันธรรม Cross-Cultural Management                                                                   3             

MGT3408  เทคโนโลยสีารสนเทศเพอืการจดัการ Information Technology for Management                                   3

MGT3409  สมัมนาการจดัการ Seminar in Management                    3

MGT3411  การพฒันาธรุกจิอยา่งยงัยนื Corporate Sustainability Development                                                     3

MGT3412  การจดัการในทศวรรษหน้า Management In The Next Decade                3

MGT4206  การจดัการธรุกจิขนาดย่อม Small Business Management                 3

MGT4207  การวางแผนและควบคมุเชงิบรหิาร  Executive Planning and Control              3

MGT4208  การเจรจาต่อรองทางธรุกจิ Business Negotiation                    3

MGT4209  พฤตกิรรมองคก์าร Organizational Behavior                    3

MKT2101  หลกัการตลาด Principles of Marketing                     3

POL1101 การเมอืงการปกครองไทย Thai Politics and Government                 3

POL2100 การปกครองเปรยีบเทยีบ Comparative Government                  3

POL2102 หลกัรฐัธรรมนูญและสถาบนัการเมอืง Constitutional Principles and Political Institutions           3

POL2106 ปรช้ญาการเมอืงเบอืงตน้ Introduction to Political Philosophy                3

POL2107 การเมอืงเปรยีบเทยีบเบอืงตน้ Introduction to Comparative Politics               3

POL2108 หลกัปฏบิตัทิางการปกครองและธรรมาภบิาลในภาครฐั Administrative Procedure and 

   Governance in Public Sector                       3

POL2109 การเมอืงและการปกครองทอ้งถนิในประเทศไทย Local Politics and Local Government in Thailand           3

POL2200 ความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศเบอืงตน้ Introduction to International Relations (PS 120)           3

POL2203 นโยบายต่างประเทศของไทย Thai Foreign Policy                   3

POL2300 การบรหิารรฐักจิเบอืงตน้ Introduction to Public Administration                 3

POL2301 องคก์ารและการบรหิารในภาครฐั Public Organization and Management (PA 210)            3

POL2302 ระเบยีบปฏบิตัริาชการ Secretarial Practices for Civil Servants (PA 220)             3

POL2303 การบรหิารทรพัยากรมนุษยใ์นภาครฐั Human Resource Management in The Public Sector           3
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รหสัวิชา           รายชือกระบวนวิชา           หน่วยกิต                                         

POL3300 การบรหิารการคลงั Fiscal Administration (PA 260)                  3

POL3301 นโยบายสาธารณะ Public Policy                       3

POL3302 การวางแผนในภาครฐั Public Planning (PA 280)                   3

POL3311 การเมอืงและระบบราชการ Politics and the Bureaucracy (PA 312)                3

POL3313 การบรหิารการพฒันา Development Administration (PA 323)                3

POL3316 การบรหิารรฐัวสิาหกจิ Public Enterprise Administration (PA 333)               3

POL3329 เทคนคิการบรหิารงานบคุคล Personnel Administration Techniques (PA 350)            3

POL3330 การพฒันาทรพัยากรมนุษยใ์นองคก์าร Human Resource Development in Organization (PA 452)          3

POL4100 หลกัและวธิกีารวจิยัทางรฐัศาสตร ์Principles And Research Methodology in Political Science           3 

POL4128 พฤตกิรรมทางการเมอืง Political Behavior                     3

POL4310 พฤตกิรรมองคก์าร Organizational Behavior (PA 310)                  3

POL4312 เทคโนโลยกีารบรหิาร Administrative Technology (PA 321)                 3

POL4348 การกาํหนดและประเมนิโครงการ Program Formulation and Appraisal (PA 380)            3

POL4349 การบรหิารโครงการภาครฐั Program Management in the Public Sector (PA 381)            3

POL4350 การประเมนิผลโครงการภาครฐั Program Evaluation in the Public Sector (PA 382)            3

RAM1101 ทกัษะการใชภ้าษาไทย Thai Language Skills                    3

RAM1103 ภาษาไทยเพอืการสอืสารในการทาํงาน Thai for Communication at Work             3

RAM1111 ภาษาองักฤษในชวีติประจาํวนั English in Daily Life                  3

RAM1112 ภาษาและวฒันธรรมองักฤษ English Language and Culture                3

RAM1131 ทกัษะการเขา้ใจดจิทิลั Digital Literacy                      3

RAM1132 ทกัษะทางสารสนเทศ Information Literacy                    3

RAM1141 ศาสตรแ์ห่งบคุลกิภาพ Science of Personality                    3

RAM1142 การพฒันาคณุภาพชวีติและสงัคม Quality of Life and Society Development             3

RAM1201 ความคดิสรา้งสรรคเ์พอืการพฒันานวตักรรม Creativity for Innovation Development            3

RAM1203 ศาสตรก์ารคดิเปลยีนโลก Think Science that Changes the Word               3

RAM1204 คณติศาสตรแ์ละสถติเิพอืการดาํเนนิชวีติในโลกสมยัใหม ่Mathematics and Statistics for 

   Daily Life in the Modern World                       3

RAM1211 ศาสตรแ์ห่งการเป็นผูป้ระกอบการ Principles of Entrepreneurship               3

RAM1212 ผูป้ระกอบการรุน่ใหม ่Smart Entrepreneurs                    3

RAM1213 ภูมปัิญญาทอ้งถนิกบัการพฒันานวตักรรมเพอืสงัคมและเศรษฐกจิ Local Wisdom and Innovation 

   Development for Society and Economy                      3

RAM1301 คุณธรรมคู่ความรู ้Morality and Knowledge (RAM1000)                 3

RAM1302 การเมอืงและกฎหมายในชวีติประจาํวนั Politics and Law in Daily Life              3

RAM1303 วทิยาศาสตรเ์พอืการพฒันาทยีงัยนื Science for Sustainable Development            3

RAM1311 ศลิปะและวฒันธรรมในทอ้งถนิไทย Thai Local Art and Culture                3

RAM1312 วฒันธรรมร่วมสมยักบัการเปลยีนฉบัพลนัทางดจิติอล Contemporary Culture and Digiral Disruption           3

STA2016 สถติธิรุกจิและการวเิคราะหเ์ชงิปรมิาณ  Business Statistics and Quantitative Analysis           3
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บริการด้านการศึกษาวิชาทหารและการขอผ่อนผนัการเข้ารบัราชการทหาร
   งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษาได้ให้บริการด้านต่างๆ ดงันี

   1. ดาํเนินการรบัสมคัรนักศกึษาวชิาทหาร ชนัปีท ี1-5 ชาย, หญงิ
   2. ดาํเนินการนํานกัศกึษาวชิาทหารชนัปีท ี1-5 ชาย, หญงิ ไปรายงานตวั ณ โรงเรยีนรกัษาดนิแดน ศนูยก์ารนักศกึษาวชิาทหาร

       ถนนวภิาวดรีงัสติ กรุงเทพมหานคร

   3. ดาํเนินการยกเวน้การเรยีกมาตรวจเลอืกเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการในยามปกติ
   4. ดาํเนินการผอ่นผนัการเรยีกพลเพอืฝึกวชิาทหาร สาํหรบัผูท้สีาํเรจ็การฝึกเรยีนวชิาทหารชนัปีท ี3-5 ชาย

   5. ดาํเนนิการรอรบัสทิธเิขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร (กรณวีา่งเวน้การฝึกเรยีนวชิาทหารตามระเบยีบหน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน)

   6. ดาํเนินการขอผอ่นผนัการเขา้รบัราชการทหารใหก้บันักศกึษาทมีไิดฝึ้กเรยีนวชิาทหาร

คาํแนะนํา

สาํหรบันักศึกษาทีจะสมคัรฝึกเรียนวิชาทหาร

(โปรดอ่านให้ละเอียด)
  นกัศกึษาทปีระสงคจ์ะสมคัรเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ควรทราบคณุสมบตัขิองผูส้มคัร เงอืนไขขอ้บงัคบั ตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบ 
หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดนและขอ้ควรปฏบิตัวิา่ดว้ยการฝึกเรยีนวชิาทหาร ดงันี

  1. คณุสมบติัและคณุลกัษณะ ของบุคคลทีมสิีทธิสมคัรเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชนัปีที 1 (ใหม่) ดงันี

       1.1 เป็นชายหรอืหญงิ มสีญัชาตไิทย

       1.2 อายุไมต่ํากว่า 15 ปีบรบิรูณ์ขนึไป และไมเ่กนิ 22 ปีบรบิรูณ์ โดยนับอายตุามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร 

    สาํหรบัผูท้ยีงัไมบ่รรลุนิตภิาวะตอ้งไดร้บัความยนิยอมของ บดิา มารดา หรอืผูป้กครองตามกฎหมาย 
   1.3 สาํหรบัผูท้มีอีาย ุ21 ปีบรบิรูณ์ ขนึไป ต้องไมเ่ป็น ผูท้ไีมไ่ปเเสดงตนเพอืรบัหมายเรยีกทอีาํเภอทอ้งทซีงึเป็นภมูลิาํเนา 

    ทหารของตน ตามมาตรา 25 และ/หรอื ต้องไม่เป็น ผูท้ไีม่มาใหค้ณะกรรมการตรวจเลอืกทาํการตรวจเลอืกทหาร  

    กองเกนิเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการ ตามมาตรา 27 แหง่ พ.ร.บ.รบัราชการทหาร พ.ศ.2497
   1.4 สาํเรจ็การศกึษา ตงัเเต่ชนัมธัยมศกึษาปีท ี3 หรอืเทยีบเทา่ขนึไป และมผีลการศกึษาของชนัมธัยมศกึษาปีท ี3 

    หรอืเทยีบเทา่ ตงัเเต่ 1.0 ขนึไป 

       1.5 ไมพ่กิาร ทพุพลภาพ หรอืมโีรคซงึไมส่ามารถจะรบัราชการทหารได้
       1.6 เป็นนกัศกึษาภาคปกตขิองมหาวทิยาลยัรามคาํแหง (นกัศกึษาทเีรยีนเป็นรายกระบวนวชิาเพอืเตรยีมศกึษา 

             ระดบัปรญิญาตร ี(Pre-Degree) ไมม่สีทิธเิรยีนวชิาทหาร)

       1.7 มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย
       1.8 ไมเ่ป็นทหารประจําการ หรอืถูกกําหนดตวัเขา้กองประจาํการแลว้

  2. เงือนไขบงัคบั ต้องปฏิบติัตามระ.เบยีบ หน่วยบญัชาการรกัษาดินแดน ดงันี

       2.1 มคีวามประพฤตเิรยีบรอ้ย

       2.2 ตอ้งใหบ้ดิา มารดาหรอืผูป้กครองลงนามรบัรองในใบสมคัรเพอืยนืยนัวา่อนุญาตใหเ้ขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร

       2.3 วนัรายงานตวัทโีรงเรยีนรกัษาดนิแดน ศนูยก์ารนกัศกึษาวชิาทหาร นกัศกึษาวชิาทหารชายจะตอ้งตดัผมสนัตามระเบยีบ
             หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน

       2.4 ตอ้งไปทาํการรายงานตวั ตามวนั เวลา และสถานททีหีน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดนกาํหนด ภายใตก้ารควบคมุของ           

             ผูแ้ทนมหาวทิยาลยัรามคาํแหง
       2.5 การแต่งกายใหแ้ต่งเครอืงแบบนักศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง นักศกึษาหญงิใหเ้ตรยีมกางเกงวอรม์ และเสอืยดื   

             คอกลมสกีากแีกมเขยีวไปดว้ย ถา้ผมยาวผกูรดัใหเ้รยีบรอ้ย

       2.6 เตรยีมเงนิค่าบาํรงุ คา่อุปกรณ์การศกึษา และคา่ทาํบตัรประจาํตวันกัศกึษาวชิาทหารคนละ 680 บาท
       2.7 มขีนาดรา่งกาย, นําหนกั, และความสงู (ตามตารางท ี1)

       2.8 ผ่านการทดสอบสมรรถภาพรา่งกาย (ตามตารางท ี2)
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ขนาดร่างกายการสมคัรเป็น นศท. ชนัปีที 1 (ชายหญิง)
(ตารางท ี1)

อาย ุ/ ปี

ชาย หญงิ

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

หายใจเขา้ หายใจออก

15

16

17

18

19 - 22

75

76

77

78

79

72

73

74

75

76

42

44

46

48

49

154

156

158

160

161

41

42

43

44

45

148

149

150

151

152

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

ลาํดบั การทดสอบ
นกัศกึษาชาย นกัศกึษาหญงิ

จาํนวน เวลา จาํนวน เวลา

1.

2.

3.

ดนัพนื

ลุก-นงั

วงิ

22 ครงั

34 ครงั

800 เมตร

 2 นาที

 2 นาที

3 นาท ี15 วนิาที

15 ครงั

25 ครงั

800 เมตร

 2 นาที

 2 นาที

 4 นาที

  3.  หลกัฐานการสมคัรเข้าเป็น นศท. ชนัปีที 1 

   3.1 ใบวุฒกิารศกึษาทนีกัศกึษาจบมธัยมตน้ใหโ้รงเรยีนเดมิรบัรองคะแนนเฉลยี โดยหวัหน้าสถานศกึษาใหเ้รยีบรอ้ย    

                     หากใชใ้บประกาศนยีบตัรมธัยมตน้เป็นหลกัฐานการสมคัรตอ้งใหก้ระทรวงศกึษาธกิารคดิคะแนนเฉลยีดว้ย    

                     (คะแนนเฉลยีจะตอ้งไดไ้มน้่อยกวา่ 1.00 ขนึไป) จาํนวน 1 ฉบบั

   3.2 ใบวุฒกิารศกึษาทใีชส้มคัรเขา้เรยีนกบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงจํานวน 1 ฉบบั

   3.3 รปูถ่ายแต่งเครอืงแบบนกัเรยีนหรอืนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง หน้าตรง ไมส่วมหมวก หรอืแว่นตาสดีาํ 

    ขนาด 3x4 ซม. หรอืขนาด 1 นิว จาํนวน 1 รปู

   3.4 สาํเนาทะเบยีนบา้นของผูส้มคัร จาํนวน 1 ฉบบั

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

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

    ไดท้งีานนักศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศกึษา

   3.6 สาํเนาหลกัฐานการเปลยีนชอืตวั หรอื ชอืสกลุ อยา่งละ 1 ฉบบั (ถา้ม)ี 

   3.7 ผูท้จีะสมคัรเรยีนวชิาทหารใหนํ้าหลกัฐานทกุอยา่งไปใหพ้รอ้มในวนัสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

    เพราะจะตอ้งสมคัรเรยีนวชิาทหารตอ่ในขนัตอนสดุทา้ย ของการสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาใหมข่องมหาวทิยาลยั หากไม่

    พรอ้มใหส้อบถามเจา้หน้าท ีรบัสมคัร

   3.8 กรณทีวีฒุกิารศกึษาจากต่างประเทศ จะตอ้งดาํเนินการแปลเป็นภาษาไทย โดยกระทรวงศกึษาธกิารใหเ้รยีบรอ้ย

   3.9 ผูส้มคัรชายทมีอีายุ ตงัเเต่ 17 - 19 ปีบรบิรูณ์ (นบัอายุตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร) ตอ้งสาํเนาใบสาํคญั

    ทหารกองเกนิ (แบบ สด.9) มาเเสดงเป็นหลกัฐานประกอบดว้ย

   3.10 ผูส้มคัรชายทมีอีายุ 20 ปีบรบิรูณ์ (นบัอายุตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร) ตอ้งนําสาํเนาหมายเรยีกเขา้

     รบัราชการทหาร (แบบ สด.35) มาเเสดงเป็นหลกัฐานประกอบเพมิเตมิจากขอ้ 3.9 ดว้ย

   3.11 ผูส้มคัรชายทมีอีายุตงัเเต่ 21-22 ปีบรบิรูณ์ขนึไป (นบัอายุตามกฎหมายว่าดว้ยการรบัราชการทหาร) ตอ้งนําสาํเนา

     ใบรบัรองผลการตรวจเลอืกทหารกองเกนิเขา้รบัราชการทหารของประจาํการ (แบบ สด.43) ของปี พ.ศ. ทมีาสมคัรฯ 

     มาเเสดงเป็นหลกัฐานประกอบเพมิเตมิดว้ย 
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  4. ผู้ทีจะสมคัรเข้ารบัการฝึกเรยีนวิชาทหาร ชนัปีที 2-5 (โอนย้ายสถานศึกษา) และ นศท. ชนัปีที 1 (ตกซาํชนั) 

   หลกัฐานประกอบการสมคัร

   4.1 ใบรบัรองการฝึกฉบบัจรงิ (ตอ้งไมเ่กนิ 6 เดอืน) จาํนวน 1 ฉบบั ถา้ใชใ้บหนงัสอืสาํคญัประจาํตวัแสดงวทิยฐานะเป็น

    หลกัฐานในการสมคัร ใหถ่้ายสาํเนา 2 ฉบบั และสาํเนาบตัรประจาํตวันกัศกึษาวชิาทหารจากสถานศกึษาเดมิ 1 ฉบบั

   4.2 สาํเนาหลกัฐานการเปลยีนชอืตวัหรอืชอืสกุล อยา่งละ 1 ฉบบั (ถา้ม)ี 

   4.3 ใบรบัรองตามขอ้ 4.1 จะตอ้งไมว่า่งเวน้การฝึกเรยีนวชิาทหาร ไมเ่กนิ 2 ปี ตามระเบยีบหน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน 

    ยกตวัอยา่ง เชน่ จะสมคัรเรยีน วชิาทหารในปีการศกึษา 2565 ใบรบัรองการฝึกทจีะใชส้มคัรเรยีนตอ่ตอ้งระบปีุการศกึษาท ี

    จบ 2562 - 2564 เท่านนั

   4.4 นกัศกึษาวชิาทหารปีท ี4, 5 ชายและหญงิไมต่อ้งชาํระเงนิค่าบาํรงุ

   4.5 ผูท้จีะเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหารชนัปีท ี4 อายตุอ้งไมเ่กนิ 24 ปี ผูท้จีะเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหารชนัปีท ี5 อาย ุ

    ตอ้ง ไมเ่กนิ 25 ปี

  5. ผูที้เขา้รบัการฝึกเรียนวิชาทหารกบัมหาวิทยาลยัอยูแ่ลว้และมคีวามประสงคที์จะสมคัรเขา้รบัการฝึกเรยีนวิชาทหาร

   ต่อประเภทเลอืนชนั - ซาํชนั (นักศึกษาเก่า) ให้ปฏิบติัดงันี

   5.1 ใหไ้ปลงชอืสมคัรเรยีนต่อไดท้สีาขาวทิยบรกิารทนีกัศกึษาสงักดัอยู ่

   5.2 ใหนํ้าใบเสรจ็รบัเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีนภาคปัจจบุนั บตัรประจาํนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง บตัรประจาํตวันกัศกึษา

    วชิาทหารและบตัรประจาํตวัประชาชนมาแสดงดว้ยในวนัสมคัร

   5.3 สถานทรีายงานตวั ณ โรงเรยีนรกัษาดนิแดน ศนูยก์ารนกัศกึษาวชิาทหาร

   5.4 การแตง่กายเครอืงแบบชุดฝึกตดิเครอืงหมายประกอบเครอืงแแบบใหถ้กูตอ้งส่วนหลกัฐานใบรายงานตวัเขา้รบัการฝึก

    เรยีนงานนกัศกึษาวชิาทหารหรอืสาขาวทิยบรกิารฯ ทนีกัศกึษาสงักดัอยูจ่ะแจกใหใ้นวนัทลีงชอืสมคัรเรยีน

  ขอ้ปฏิบติัสาํหรบันักศกึษาทีจะสมคัรเขา้รบัการฝึกเรยีนวิชาทหารทกุชนัปีทงันักศกึษาวิชาทหารประเภทเลอืนชนั - ซาํชนั 

และสมคัรใหม่

  1. นกัศกึษาทสีมคัรเรยีนวชิาทหารกบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงแลว้ จะตอ้งลงทะเบยีนเรยีนภาคปกตทิุกภาค ทงัภาค 1 และ 

   ภาค 2 และตอ้งเรยีนวชิาทหารตดิต่อกนัไปทกุปี หากวา่งเวน้จะตอ้งทาํรอรบัสทิธไิว ้ถา้ละเลยกจ็ะหมดสทิธเิรยีนวชิาทหาร

  2. นกัศกึษาวชิาทหาร ชนัปีท ี1-3 ชาย ทเีกดิระหวา่ง พ.ศ. 2544 - 2545 จะตอ้งสง่หลกัฐานสาํเนา สด.9 คนละ 3 ฉบบั ในวนั

   สมคัรเขา้เรยีนวชิาทหาร เพอืงานนกัศกึษาวชิาทหารจะไดด้าํเนนิการยกเวน้การเกณฑท์หารใหก้บันักศกึษาวชิาทหารที

   กาํลงัศกึษาวชิาทหารอยูใ่นปัจจุบนั (นศท.เก่าเฉพาะผูท้เีกดิ พ.ศ. 2545)

  การรอรบัสิทธิเขา้ฝึกเรียนวิชาทหาร

  นกัศกึษาทไีมส่ามารถเขา้การฝึกเรยีนวชิาทหารไดใ้นปีแรกทเีขา้เป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัดว้ยเหตุใดๆ กต็ามใหนํ้า หลกัฐาน

ตามทจีะสมคัรเรยีนในชนัปีนนัๆ ไปยนืเรอืงขอรอรบัสทิธเิพอืเขา้รบัการฝึกเรยีนในปีถดัไป (จะตอ้งไมว่า่งเวน้การฝึกเรยีนวชิาทหาร) และ 

ตอ้งดําเนินการชว่งการรบัสมคัรและรายงานตวัตามทหีน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดนกาํหนดในปีการศกึษานันๆ และสามารถยนืความ

ประสงคไ์ดท้งีานนักศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศกึษา อาคารกจิกรรมนกัศกึษา ชนั 2 ม.ร. (หวัหมาก) สาํหรบันกัศกึษาสว่นภูมภิาค     

ใหไ้ปยนืเรอืงขอรอรบัสทิธเิพอืเรยีนในปีถดัไปทสีาขาวทิยบรกิารทนีกัศกึษาสงักดัอยู ่(วนัเวลาในการรบัสมคัรทางสาขาวทิยบรกิารจะแจง้   

ใหท้ราบต่อไป)

  ถา้นกัศกึษาไมป่ฏบิตัติามนีจะหมดสทิธเิรยีนวชิาทหารอกีต่อไป ไมว่า่ทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง หรอื สถาบนัอนื ตดิตอ่สอบถาม

รายละเอยีดเพมิเตมิไดท้หีมายเลขโทรศพัท ์0-2310-8075 หรอื ทาง www.rotcs.ru.ac.th,  www.facebook.com/rotcsru

  สถานทีฝึกเรียนวิชาทหารในส่วนภมิูภาค

สาขาวทิยบรกิารฯ   จงัหวดัปราจนีบุร ี    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร  

               มณฑลทหารบกที 12 (มทบ.12)

  ”         จงัหวดัอุทยัธานี     เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 

               มณฑลทหารบกที 31 (มทบ.31) 

  ”         จงัหวดันครศรธีรรมราช   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศูนยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร   

               มณฑลทหารบก ที 41 (มทบ.41)

  ”     จงัหวดัอาํนาจเจรญิ    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร  ณ ศนูยฝึ์กนักศกึษาวชิาทหาร 

                        มณฑลทหารบก ที 22 (มทบ.22) 
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สาขาวทิยบรกิารฯ   จงัหวดัแพร ่     เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร    

              มณฑลทหารบกที 35 (มทบ. 35)   

  ”     จงัหวดันครพนม    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร   

              มณฑลทหารบกที 210 (มทบ. 210) 

  ”     จงัหวดัสุโขทยั    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร

              มณฑลทหารบกที 39 (มทบ. 39)

  ”     จงัหวดัขอนแกน่    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร    

              มณฑลทหารบกที 23 (มทบ. 23)

  ”     จงัหวดัศรสีะเกษ    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร

              มณฑลทหารบกที 22 (มทบ. 22)

  ”     จงัหวดัตรงั     เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร

              มณฑลทหารบกที 43 (มทบ. 43)

  ”     จงัหวดัลพบุร ี    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 13 (มทบ. 13) 

  ”     จงัหวดันครราชสมีา   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 21 (มทบ.21)

  ”     จงัหวดัหนองบวัลาํภ ู  เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 24 (มทบ.24)

  ”     จงัหวดัชยัภมู ิ    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 21 (มทบ.21)

  ”     จงัหวดัเพชรบรูณ์   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบกที 36 (มทบ. 36)

  ”     จงัหวดับรุรีมัย ์    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบกที 26 (มทบ. 26)

  ”     จงัหวดัเชยีงราย    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบกที 37 (มทบ. 37)

  ”     จงัหวดักาญจนบุร ี   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบกที 17 (มทบ. 17)

  ”     จงัหวดัเชยีงใหม ่   เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 33 (มทบ.33)

  ”     จงัหวดัสุรนิทร ์    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบกที 25 (มทบ. 25)

  ”     จงัหวดัอุดรธานี    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 24 (มทบ.24)

  ”     จงัหวดัพงังา     เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 45 (มทบ.45)

  ”     จงัหวดัสงขลา    เขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหาร ณ ศนูยฝึ์กนกัศกึษาวชิาทหาร 

              มณฑลทหารบก ที 42 (มทบ.42)

  กรณีนักศึกษาทีมีความประสงคจ์ะสมคัรเข้ารบัการฝึกเรียนวิชาทหาร ณ สาขาวิทยบริการฯ ใน ปีการศึกษา 2565        

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

รกัษาดินเเดน ศนูยก์ารนักศึกษาวิชาทหาร กรงุเทพมหานคร  โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที สาขาวิทยบริการฯ 

หรอืงานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา โทร.0-2310-8075 หรอื www.rotcs.ru.ac.th, www.facebook.com/rotcsru
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การผ่อนผนัการรบัราชการทหาร
  นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหงทอียูใ่นระหวา่งเกณฑต์รวจเลอืกเขา้รบัราชการทหารกองประจาํการในยามปกต ิใหข้อทาํการ 

ผอ่นผนัการรบัราชการทหารไดส้าํหรบัปีการศกึษาน ีและเพอืใหก้ารขอผอ่นผนัฯ ดาํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ย จงึใหน้กัศกึษาทจีะขอใชส้ทิธ ิ

ทาํการผอ่นผนัตอ้งปฏบิตัติามกฎกระทรวง การผอ่นผนัเขา้รบัราชการเป็นทหารกองประจาํการแกบ่คุคลซงึอยู่ระหวา่งการศกึษาหรอื

เรยีนรู ้พ.ศ. 2549 ขอ้ 2(1) (ก) “กาํหนดใหบ้คุคลซงึจะไดร้บัการผอ่นผนัเขา้รบัราชการเป็นทหารกองประจาํการ  สาํหรบันกัศกึษาของ

สถานศกึษาของรฐัทเีป็นระบบเปิดแบบตลาดวชิาหรอืไมต่อ้งเขา้ชนัเรยีน จะตอ้งมกีารสอบไลไ่ดภ้าคละไมน้่อยกวา่ 9 หน่วยกติทุกภาค

การศกึษาตดิตอ่กนั เวน้แต่ภาคการศกึษาใดขาดสอบเพราะเหตุสดุวสิยั ซงึสถานศกึษาใหก้ารรบัรอง”  มหาวทิยาลยัรามคาํแหงจงึประกาศ

ใหน้กัศกึษาทราบคณุสมบตัแิละหลกัฐานประกอบการขอผอ่นผนัฯ ดงันี

 1. คณุสมบติัของนักศึกษาทีจะขอทาํการผอ่นผนัฯ 

     1.1 เป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงอยู่ในปีการศกึษา 2565 เป็นผูท้เีกดิอายุระหวา่ง พ.ศ. 2539 - 2545 และ

ยงัไมเ่คยทาํการผอ่นผนัการ รบัราชการทหารกองประจาํการไวก้บัมหาวทิยาลยั

      1.2 นกัศกึษาทขีอทาํการผอ่นผนัฯ ตอ้งมผีลการสอบไลใ่นภาค 1 ปีการศกึษา 2565 ไดไ้มน้่อยกวา่ 9 หน่วยกติ

      1.3 นกัศกึษาทเีกดิระหวา่ง พ.ศ. 2539 - 2545 และเคยขอทาํการผ่อนผนัการรบัราชการทหารกองประจาํการไวก้บัสถาน

ศกึษาเดมิกอ่นเขา้ศกึษาทมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง ตอ้งขอทาํการผอ่นผนัฯ ใหม ่เมอืเขา้ศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคาํแหงในปีแรก

      1.4 นกัศกึษาทขีอทาํการผอ่นผนัฯ ตอ้งไมเ่ป็นนักศกึษาทกีาํลงัศกึษาวชิาทหารอยูใ่นปีการศกึษา 2565

      1.5 นกัศกึษาทเีคยเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหารและเคยขอใชส้ทิธยิกเวน้การรบัราชการทหารในฐานะนกัศกึษาวชิาทหารแลว้

แต่ไมไ่ดศ้กึษาวชิาทหารต่อในปีการศกึษาปัจจบุนั (ปีการศกึษา 2565) ถา้จะขอทาํการผอ่นผนัฯ ตอ้งทาํการเพกิถอนสทิธกิารยกเวน้ 

ในฐานะนกัศกึษาวชิาทหารก่อนจงึจะขอทาํการผอ่นผนัฯ ได้

      1.6  นกัศกึษาทขีอรอรบัสทิธเิพอืเขา้รบัการฝึกเรยีนวชิาทหารในปีการศกึษา 2565 ยงัไมม่สีถานภาพเป็นนกัศกึษาวชิาทหาร

และถา้เป็นผูท้เีกดิ พ.ศ. 2539 - 2545 จนตอ้งขอทาํการผอ่นผนัฯ มฉิะนนัจะตอ้งไปเขา้รบัการตรวจเลอืกรบัราชการทหาร

      1.7 นกัศกึษาทเีคยยนืหลกัฐานขอผอ่นผนัฯ ไวก้บัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงแลว้ไมต่อ้งขอทาํการผอ่นผนัอกี แต่ตอ้งลงทะเบยีนเรยีน

โดยสมาํเสมอทงัภาค 1 และภาค 2 และนําผลการสอบไล่ทสีอบไดไ้มน้่อยกว่าภาคละ 9 หน่วยกติ (รวมการสอบซ่อม) ไปแจง้ทงีาน

นกัศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศกึษา ตกึกจิกรรมนกัศกึษา ชนั 2 (ราม 1) เพอืขอรกัษาสทิธกิารผอ่นผนัฯ ตามกฎกระทรวง พ.ศ. 2549 

และจะตอ้งสง่ผลการสอบเพอืรกัษาสทิธกิารผอ่นผนัฯ ในเดอืน เมษายน 2565 ภายหลงัจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ดาํเนินการผอ่นผนั

ใหก้บั นกัศกึษาทขีอใชส้ทิธใินปีการศกึษา 2565 แลว้

  1.8 กรณีทนีกัศกึษามผีลการสอบไมถ่งึ 9 หน่วยกติ เนืองจากขาดสอบเพราะเหตุสดุวสิยั ใหนํ้าหลกัฐานมาแสดงเพอืใหท้าง

มหาวทิยาลยัฯ รบัรอง

 2. หลกัฐานประกอบการขอทาํการผอ่นผนัฯ

  2.1 ใบแทนใบแจง้ผลการสอบภาค 1/2565 (ใบเกรด) ทไีดป้ระทบัตราและลงนามรบัรองจากคณะแลว้ ซงึตอ้งมผีลการสอบได้

   ไมน้่อยกวา่ภาคละ 9 หน่วยกติ ขอไดท้คีณะทนีกัศกึษาสงักดั จาํนวน 2 ฉบบั

     2.2 สาํเนา สด.9 จาํนวน 2 ฉบบั 

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

    2.4 สาํเนาการเปลยีนชอืตวั - ชอืสกุล (ถา้ม)ี อยา่งละ 2 ฉบบั

     2.5 การเปลยีนชอืตวั - ชอืสกุล ตอ้งนําหลกัฐาน สด.9 ไปเปลยีนชอืตวัชอืสกุลใหถู้กตอ้งเรยีบรอ้ยจงึจะทําการผ่อนผนัฯ ได ้

     2.6 สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง และใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีนภาคปัจจบุนั ซงึแสดงวา่   

   นกัศกึษายงัลงทะเบยีนเรยีนอยู ่จาํนวน 2 ฉบบั

     2.7 สาํเนาหมายเรยีกเขา้รบัราชการทหาร จาํนวน 2 ฉบบั 

     2.8 สาํเนาทะเบยีนบา้น จาํนวน 2 ฉบบั

     2.9 หนงัสอืรบัรองการเป็นนกัศกึษาของสถานศกึษา จาํนวน 2 ฉบบั (ตดิรปูถ่ายชดุนกัศกึษา ขนาด 2 นิว)

     2.10 สาํเนาบตัรประชาชน จาํนวน 2 ฉบบั

  นกัศกึษายนืหลกัฐานขอผอ่นผนัรบัราชการทหารไดท้ ีงานนักศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนกัศกึษา อาคารกจิกรรมนกัศกึษา

ชนั 2 (ราม 1) เรมิรบัหลกัฐานตงัแต่เดอืนธนัวาคม 2565 (หลงัจากผลสอบภาค 1/2565 ลงในระบบ) หมดเขตการรบัผอ่นผนัฯ ในวนัท ี

11 กุมภาพนัธ ์2566 
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  นกัศกึษาทขีอทาํการผอ่นผนัการรบัราชการทหารกองประจาํการเรยีบรอ้ยแลว้ ตอ้งปฏบิตัติามพระราชบญับตัริาชการทหาร   

พ.ศ. 2549 ทกุประการ คอื ตอ้งรบัหมายเรยีกเขา้รบัราชการทหารและไปแสดงตวัในวนัตรวจเลอืกเขา้รบัราชการทหาร ณ ภมูลิาํเนา

ทหาร ตาม วนั เวลา และสถานททีไีดร้ะบุไวใ้นหมายเรยีกฯ มฉิะนันจะมคีวามผดิตามกฎหมาย 

  ในระหวา่งทขีอทาํการผอ่นผนัฯ นักศกึษาจะตอ้งสง่ผลการสอบภาคละ 9 หน่วยกติ ของภาค 1 และภาค 2 ของทกุปีการศกึษา 
เพอืมารกัษาสทิธ ิมฉิะนนัจะถกูถอนสทิธกิารผอ่นผนัฯ นกัศกึษาทตีอ้งการจะขอผอ่นผนัการเขา้รบัราชการ ตดิต่อสอบถาม รายละเอยีดไดท้ ี 

สาขาวทิยบรกิารฯ หรอืงานนกัศกึษาวชิาทหาร กองกจิการนักศกึษา โทร. 0-2310-8075 หรอืทาง www.rotcs.ru.ac.th,www.facebook.com/rotcsru

การบริการสาํหรบันักศึกษาทีจะขอรบัทุนการศึกษาและขอกู้ยมืเงินเพอืการศึกษา (กยศ.)
  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง โดยงานแนะแนวจดัหางานและทุนการศกึษา กองกจิการนกัศกึษาไดด้าํเนินการจดัสรรทนุการศกึษา 

ใหแ้กน่กัศกึษาทเีรยีนดมีคีวามประพฤตดิแีต่ขาดแคลนทุนทรพัย ์เพอืสนบัสนุนใหน้กัศกึษา ไดม้โีอกาสทางการศกึษามากขนึโดยแต่ละ 

ปีมทีนุการศกึษาประมาณ 1,000 กว่าทนุ โดยแบ่งเป็นทนุภายในและทนุภายนอก ดงันี

 1. ทนุการศกึษามหาวิทยาลยัรามคาํแหง

  1.1 ประเภทเรยีนด ีนักศกึษาทมีหีน่วยกติสะสมของระดบัชนั G/A  ในทกุภาคการศกึษาปกตริวมแลว้ไมน้่อยกวา่ 

            18 หน่วยกติ (ไมร่วมภาคฤดรูอ้น) ทนุละ 6,000 บาท

      1.2 ประเภทสง่เสรมิการศกึษา  นกัศกึษาทมีหีน่วยกติเฉลยีไม่น้อยกวา่ปีละ 18 หน่วยกติ (รวมภาคฤดรูอ้น) ทนุละ 5,000 บาท 

      1.3 ประเภทกจิกรรม  นกัศกึษาททีาํกจิกรรมเป็นประโยชน์ต่อสงัคมและสรา้งชอืเสยีงใหม้หาวทิยาลยั และมหีน่วยกติ

   ไมน้่อยกวา่ปีละ  18  หน่วยกติ (รวมภาคฤดรูอ้น) ทุนละ  3,000 บาท

  1.4 ทนุผูป้ระสบภยัพบิตั ิ (อุทกภยั,  อคัคภียั,  วาตภยั)   เป็นนโยบายของมหาวทิยาลยัทจีะบรรเทาความเดอืดรอ้นของ

   นกัศกึษาทปีระสบภยั โดยยกเวน้คา่หน่วยกติ คา่ธรรมเนียมการศกึษา  คา่บาํรงุการศกึษา จาํนวน 2 ภาคเรยีนปกต ิ  

  ผูป้ระสงคจ์ะขอรบัทุนการศกึษา  ใหย้นืแสดงความจาํนงขอรบัทุนไดท้สีาขาวทิยบรกิารฯ  ทนีักศกึษาสมคัร

 2.  กองทุนเงินให้กู้ยมืเพือการศึกษา. (กยศ.)  นกัศกึษาสมคัรใหม่ประจาํภาคเรยีนท ี1 ทปีระสงคจ์ะขอกูย้มืเงนิกองทุน ฯ

  (ทงัผูกู้ย้มืต่อเนืองรายเก่ายา้ยสถานศกึษา/ผูกู้ย้มืรายใหม)่ จะตอ้งดาํเนินการยนืคาํขอกูย้มืผา่นระบบ DSL ทเีวบ็ไซต ์กยศ.

  www.studentloan.or.th  หรอืทแีอปพลเิคชนั “กยศ.Connect” และตดิต่อเจา้หน้าทผีูด้แูลเรอืงการขอกูย้มืเงนิกองทนุฯ

.   ณ สาขาวทิยบรกิารฯ ทนีักศกึษาสมคัร ตามรายละเอยีดดงันี

  1. คณุสมบติั

   นกัศกึษาทปีระสงคจ์ะขอกูย้มืกองทนุฯ อ่านรายละเอยีดคณุสมบตักิารกูย้มืในเเต่ละลกัษณะการกูย้มืไดท้ ีเวบ็ไซต์

   www.ru.ac.th/scholarship ในปีการศกึษาทจีะขอกูย้มื (การกูย้มืเงนิกองทนุฯ มกีารใหกู้ย้มืใน 4 ลกัษณะ)

  2. วิธีการขอกู้ยมืเงิน

       นกัศกึษาทปีระสงคจ์ะขอกูย้มืเงนิกองทุนฯ ตอ้งเเสดงความจาํนงขอกูย้มืในชว่งรบัสมคัรนกัศกึษาใหม ่ณ สาขาวทิยบรกิารฯ 

   ทนีกัศกึษาสงักดั ภายในระยะเวลาทกีําหนด 

      3. หลกัฐานประกอบคาํขอ

       3.1 สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน 

   3.2 ใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีนภาคเรยีนท ี1

   3.3 สาํเนาหรอืหลกัฐานการเขา้รว่มโครงการ/กจิกรรมทมีปีระโยชน์ต่อสงัคม หรอืสาธารณะทน่ีาเชอืถอืวา่เป็นผูท้ทีาํประโยชน์

        ต่อสงัคมหรอืสาธารณะในระหวา่งปีการศกึษาก่อนหน้าปีการศกึษาทจีะขอกูย้มืเงนิ 

   การบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ และบริการจดัหางาน 
   บรกิารขอ้มลูดา้นการศกึษาและใหค้าํปรกึษาแกน่กัศกึษาในดา้นต่าง ๆ เช่น ดา้นการศกึษา / สว่นตวัและสงัคม บรกิาร

แนะแนวอาชพี เป็นตน้ นกัศกึษาทสีนใจสามารถขอรบับรกิารใหค้าํปรกึษา ผ่านสอืออนไลน์ไดท้ ีwww.facebook.com/guidanceru

   บรกิารขอ้มลูขา่วสารตาํแหน่งงานวา่ง ทงัสว่นภาครฐัและภาคเอกชน พรอ้มฝากประวตักิารสมคัรงาน ผ่านสอืออนไลน์ไดท้ ี

www.rujob.ru.ac.th และ Facebook : หน่วยจดัหางาน กองกจิการนักศกึษา มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

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

Facebook “กองทนุการศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง” โทร. 0-2310-8080 หรือทางเวบ็ไซต ์กยศ.  www.studentloan.or.th
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ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรยีนระดบัปริญญาตรี

พ.ศ. 2546

_____________________
  โดยทเีป็นการสมควรแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีนรู้

ในการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2542 ใหค้รอบคลมุถงึประเดน็ต่างๆ ทเีกยีวกบัคณุสมบตัขิองผูม้สีทิธขิอเทยีบโอน 

ผลการเรยีน และหลกัเกณฑก์ารเทยีบวชิาเรยีนและโอนหน่วยกติระหวา่งการศกึษาในระบบ และหลกัเกณฑก์าร

เทยีบโอนความรู ้และการใหห้น่วยกติจากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษาตามอธัยาศยัเขา้สูก่ารศกึษา ใน

ระบบตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542

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

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2541 สภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง จงึตราขอับงัคบัไวด้งัต่อไปนี

  ขอ้ 1  ขอ้บงัคบันเีรยีกว่า “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบั 

ปรญิญาตร ีพ.ศ. 2546”

  ขอ้ 2  ใหใ้ชข้อ้บงัคบันตีงัแต่ภาคเรยีนท ี1 ปีการศกึษา 2546 เป็นตน้ไป

  ขอ้ 3  ใหย้กเลกิ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยการเทยีบโอนผลการเรยีนรู ้ในการศกึษา

ระดบัปรญิญาตร ีพ.ศ. 2542” และใหใ้ชข้อ้บงัคบันแีทน

  ขอ้ 4  ในขอ้บงัคบันี

    “มหาวทิยาลยั” หมายความว่า มหาวทิยาลยัรามคาํแหงและใหห้มายรวมถงึสาขาวทิยบรกิาร

เฉลมิพระเกยีรตทิุกแหง่

    “อธกิารบด”ี หมายความวา่ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง

    “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรทีมีหาวทิยาลยั 

แต่งตงัใหป้ฏบิตัหิน้าทตีามขอ้บงัคบั

    “การเทยีบโอนผลการเรยีน” หมายความวา่ การเทยีบโอนผลการเรยีนจากการศกึษาในระบบ การศกึษา

นอกระบบและการศกึษาตามอธัยาศยั

    การศกึษาในระบบ” หมายความวา่ การศกึษาทกีาํหนดจุดมุง่หมายวธิกีารศกึษา หลกัสตูร ระยะเวลาของ

การศกึษา การวดัและประเมนิผล ซงึเป็นเงอืนไขของการสาํเรจ็การศกึษาทแีน่นอน

    “การศกึษานอกระบบ” หมายความวา่ การศกึษาทมีคีวามยดืหยุน่ในการกาํหนดจุดมุง่หมาย รูปแบบ 

วธิกีารจดัการศกึษา ระยะเวลาของการศกึษา การวดัและประเมนิผล ซงึเป็นเงอืนไขสาํคญัของการสาํเรจ็ การศกึษา 

โดยเนือหาและหลกัสตูรจะตอ้งมคีวามเหมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของบุคคล แต่ละกลุ่ม

    “การศกึษาตามอธัยาศยั” หมายความวา่ การศกึษาทใีหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองตามความสนใจ 

ศกัยภาพ ความพรอ้มและโอกาส โดยศกึษาจากบคุคล ประสบการณ์ สงัคม สภาพแวดลอ้ม สอืหรอืแหลง่ความรูอ้นืๆ
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  ขอ้ 5  ใหม้คีณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาตร ีแต่งตงัโดยอธกิารบด ีทาํหน้าทเีกยีวกบั 

การเทยีบโอนผลการเรยีนระดบัปรญิญาตรตีามทกีาํหนด ในขอ้บงัคบัน ีประกอบดว้ยอธกิารบด ีเป็นประธานกรรมการ 

รองอธกิารบดฝ่ีายนวตักรรมการศกึษาและรองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการและวจิยั เป็นรองประธานกรรมการ คณบด ี

หรอืผูแ้ทน เป็นกรรมการ และบุคคลทปีฏบิตัหิน้าทงีานเทยีบโอนทุกคณะเป็นกรรมการ ใหผู้อ้าํนวยการกองบรกิาร 

การศกึษา เป็นกรรมการและเลขานุการ และอาจใหม้ผีูช้ว่ยเลขานุการ ไมเ่กนิ 2 คน ทงันี ใหค้ณะกรรมการประจาํคณะ    

ทนัีกศกึษาขอเทยีบโอนพจิารณาคาํรอ้งขอรบัการเทยีบโอน และนําเสนอคณะกรรมการทมีหาวทิยาลยัแต่งตงัพจิารณา  

ใหค้วามเหน็ชอบ

  ขอ้ 6  คณุสมบตัขิองผูม้สีทิธขิอเทยีบโอนผลการเรยีน

    6.1 เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทศีกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา วชิาใด

วชิาหนึงทเีปิดสอนในหลกัสตูรภาคปกติ

    6.2 เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทศีกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา วชิใด

วชิาหนึงทเีปิดสอน ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตทิุกแหง่

    6.3 เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทศีกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา วชิใด

วชิาหนึงทเีปิดสอนในหลกัสตูรภาคพเิศษ

    6.4 เป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง ทศีกึษาตามหลกัสตูรการศกึษาระดบัปรญิญาตร ีสาขา วชิใด

วชิาหนึงทเีปิดสอนตามโครงการพเิศษในต่างประเทศทกุแหง่

  ขอ้ 7  หลกัเกณฑก์ารเทยีบวชิาเรยีน และโอนหน่วยกติระหวา่งการศกึษาในระบบระดบัปรญิญาตรี

    7.1 เป็นรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาในหลกัสตูรระดบัอุดมศกึษาหรอืเทยีบเท่าทหีน่วยงานของรฐั 

ทมีอีาํนาจตามกฎหมายรบัรอง

    7.2 เป็นรายวชิา หรอืกลุม่รายวชิาทมีเีนอืหาสาระครอบคลมุไมน้่อยกวา่สามในสขีองรายวชิา ทขีอเทยีบ

    7.3 เป็นรายวชิา หรอิกลุม่รายวชิาทสีอบไลไ่ดไ้มต่าํกวา่ระดบัคะแนนตวัอกัษร C หรอืแตม้ระดบั คะแนน 

2.00 หรอืเทยีบเท่า

    7.4 นกัศกึษาจะเทยีบรายวชิาเรยีนและโอนหน่วยกติไดไ้มเ่กนิ สามในสขีองจาํนวนหน่วยกติรวม 

ของหลกัสตูรทรีบัโอน

    7.5 รายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาทเีทยีบโอนจากต่างสถาบนัอุดมศกึษา จะไมนํ่ามาคาํนวณแตม้

ระดบัคะแนนเฉลยีสะสม

    7.6 นกัศกึษาทใีชส้ทิธเิทยีบโอนหน่วยกติ จะตอ้งใชเ้วลาศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง อยา่งน้อย

หนึงปีการศกึษา

    7.7 วธิกีารเทยีบวชิาเรยีนและเทยีบโอนหน่วยกติ ใหด้าํเนินการตามทคีณะกรรมการกําหนด และใหเ้ป็น

ประกาศมหาวทิยาลยั

  ขอ้ 8  หลกัเกณฑก์ารเทยีบโอนความรู ้และการใหห้น่วยกติจากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษา 

ตามอธัยาศยัเขา้สูก่ารศกึษาในระบบ

    8.1 การเทยีบความรู ้จะเทยีบเป็นรายวชิา หรอืกลุม่รายวชิาตามหลกัสตูรระดบัปรญิญาตร ีทเีปิดสอนใน

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

    8.2 วธิกีารประเมนิผลการเรยีนรูจ้ากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษาตามอธัยาศยั เพอืการ

เทยีบโอนความรูใ้นแต่ละรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาและเกณฑก์ารตดัสนิการประเมนิในแต่ละวธิใีหด้าํเนินการ ตามที

คณะกรรมการกาํหนด และใหเ้ป็นประกาศมหาวทิยาลยั
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     8.3  ผลการประเมนิ จะตอ้งเทยีบไดไ้มต่าํกว่าระดบัคะแนนตวัอกัษร P สาํหรบัรายวชิา หรอืกลุม่ รายวชิา จงึ  

จะใหจ้าํนวนหน่วยกติของรายวชิา หรอืกลุม่รายวชิานนั แต่จะไมใ่หร้ะดบัคะแนนตวัอกัษร และไมม่กีารนํามาตดิคะแนน  

ผลการเรยีน หรอืคาํนวณแตม้ระดบัคะแนนเฉลยีสะสม

     8.4  การเทยีบรายวชิา หรอืกลุ่มรายวชิาจากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษาตามอธัยาศยั ให้

หน่วยกติไดร้วมกนัไมเ่กนิสามในสขีองจาํนวนหน่วยกติรวมของหลกัสตูรระดบัปรญิญาตทีขีอเทยีบ

     8.5  นกัศกึษาทใีชส้ทิธเิทยีบโอนความรูจ้ากการศกึษานอกระบบ และ/หรอื การศกึษาตามอธัยาศยั ตอ้งใช้

เวลาศกึษาในมหาวทิยาลยัรามคาํแหง อย่างน้อยหนึงปีการศกึษา

 ขอ้ 9 การขอรบัการเทยีบโอน

     9.1  ผูม้สีทิธเิทยีบโอน ตอ้งเป็นนักศกึษามหาวทิยาลยัรามคาํแหง และมคีณุสมบตัติามขอ้ 6

     9.2  ใหย้นืคาํรอ้งขอรบัการเทยีบโอนพรอ้มหลกัฐานการศกึษา ณ สถานท ีวนั เวลา ทมีหาวทิยาลยั กําหนด

     9.3  ใหค้ณะกรรมการพจิารณาการขอรบัการเทยีบโอน และแจง้ใหน้กัศกึษาทราบ และหน่วยงาน ทเีกยีวขอ้ง

เพอืดาํเนินการต่อไป

 ขอ้ 10 กาํหนดคา่ธรรมเนียมการศกึษา

     10.1  กรณตีามขอ้ 6.1 และ 6.2 นกัศกึษาชาํระคา่ธรรมเนียมการเทยีบโอน 500 บาท (หา้รอ้ย บาทถว้น) 

และ คา่เทยีบโอนหน่วยกติๆ ละ 100 บาท (หนึงรอ้ยบาทถว้น)

     10.2  กรณตีามขอ้ 6.3 นกัศกึษาชําระคา่ธรรมเนียมการเทยีบโอน 2,500 บาท (สองพนัหา้รอ้ย บาทถว้น) 

และ ค่าเทยีบโอนหน่วยกติๆ ละ 1,500 บาท (หนึงพนัหา้รอ้ยบาทถว้น)

     10.3  กรณตีามขอ้ 6.4 ใหค้ณะกรรมการกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมการเทยีบโอนและคา่เทยีบโอน โดย

ความเหน็ชอบของคณะกรรมการทปีรกึษาของสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง และใหเ้ป็นประกาศมหาวทิยาลยั

 ขอ้ 11 มหาวทิยาลยัอาจกาํหนดอตัราค่าธรรมเนียมอนืๆ และอตัราคา่ตอบแทนผูป้ฏบิตัหิน้าทตีามทกีาํหนดในขอ้

บงัคบั ใหอ้ธกิารบด ีโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการทปีรกึษาของสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง มอีาํนาจ พจิารณา 

ไดต้ามทเีหน็สมควร

 ขอ้ 12 ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการตามขอ้บงัคบันี

      ประกาศ ณ วนัท ี22 กรกฎาคม พ.ศ.2546

 

                   (ศาสตราจารยป์ระภาศน์ อวยชยั) 

                 นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง
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ข้อบงัคบัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง ว่าด้วยวินัยนักศึกษา
พ.ศ. 2522

 โดยทเีหน็เป็นการสมควรแกไ้ขปรบัปรุงขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยวนิยันกัศกึษา
 อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 14 (1) แหง่พระราชบญัญตัมิหาวทิยาลยัรามคาํแหง พ.ศ. 2514 สภามหาวทิยาลยัจงึตรา  ขอ้บงัคบัไว ้
 ดงัต่อไปนี
 ขอ้ 1. ขอ้บงัคบันีเรยีกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยวนิัยนกัศกึษา พ.ศ. 2522”
 ขอ้ 2. ใหใ้ชข้อ้บงัคบันีตงัแต่วนัถดัจากวนัประกาศเป็นตน้ไป
 ขอ้ 3. ใหย้กเลกิ
  (1) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยวนิัยนกัศกึษา พ.ศ. 2514
  (2) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยวนิัยนกัศกึษา (ฉบบัท ี2) พ.ศ. 2515
  (3) ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ว่าดว้ยวนิัยนกัศกึษา (ฉบบัท ี3) พ.ศ. 2516
   ใหใ้ชข้อ้บงัคบัมหาวทิยาลยัรามคาํแหง วา่ดว้ยวนิยันักศกึษา พ.ศ. 2522 นีแทน
 ขอ้ 4. นกัศกึษาทุกคน เมอืเขา้มาในบรเิวณมหาวทิยาลยัตอ้งแต่งกายสุภาพเรยีบรอ้ย ตามระเบยีบทมีหาวทิยาลยักาํหนด
 ขอ้ 5. นกัศกึษาทุกคนตอ้งรกัษาความสามคัครีะหวา่งกนั และตอ้งรกัษาไวซ้งึความสงบเรยีบรอ้ยและเกยีรตขิองมหาวทิยาลยั
 ขอ้ 6. นกัศกึษาทกุคนตอ้งประพฤตตินเป็นสภุาพชน ไมป่ระพฤตใินสงิทอีาจนํามาซงึความเสยีหายแกม่หาวทิยาลยัทงัภายใน และ 
ภายนอกมหาวทิยาลยั
 ขอ้ 7. นกัศกึษาตอ้งปฏบิตัติามคาํสงัหรอืคาํตกัเตอืนโดยชอบของผูม้อีํานาจหน้าที
 ขอ้ 8. ในขณะทมีกีารสอน หา้มสบูบหุร ีหา้มสง่เสยีงรบกวน หรอืแสดงกริยิาวาจาไมส่มควร ผูใ้ดฝ่าฝืนผูส้อนมอีาํนาจสงัให ้ผูน้นัออก 
จากหอ้งเรยีนได้
 ขอ้ 9. นกัศกึษาทุกคนตอ้งปฏบิตัติามขอ้บงัคบั ระเบยีบ ประกาศและคาํสงัของมหาวทิยาลยัทุกประการอยา่งเครง่ครดั และ แสดง
มารยาทอนัดตี่ออาจารยผ์ูส้อนและเจา้หน้าทขีองมหาวทิยาลยั หากนกัศกึษาผูใ้ดฝ่าฝืนไดช้อืวา่กระทาํผดิวนิยั ศาสตราจารย ์รอง
ศาสตราจารย ์ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์อาจารย ์อาจารยพ์เิศษ เลขานุการคณะ หรอืเจา้หน้าททีไีดร้บัมอบหมายมอีาํนาจเรยีกตวัมาตกัเตอืน 
หรอืจะแจง้ใหค้ณบดตีกัเตอืนหรอืตาํหนิโทษเป็นลายลกัษณ์อกัษรกไ็ด้
   ถา้การกระทาํผดิวนิยันนัเป็นความผดิวนิยัอยา่งรา้ยแรง ใหค้ณบดนํีาเสนออธกิารบด ีโดยความเหน็ชอบของคณะ กรรมการที
ปรกึษาของสภามหาวทิยาลยั ซงึมอีํานาจกระทาํการอยา่งหนึงอยา่งใด ดงัต่อไปนี
  1. ใหง้ดตรวจกระดาษคาํตอบบางกระบวนวชิาหรอืทุกกระบวนวชิา และในการลงทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็นสอบตกในภาค การ
ศกึษาทถีูกลงโทษนนั และอาจหา้มลงทะเบยีนต่อไปอกี 2 ภาคการศกึษา ซงึอาจจะเป็นภาคการศกึษาปกตหิรอืภาคฤดรูอ้นกไ็ด้
   ถา้เป็นการกระทาํผดิซํากบักรณคีวามผดิทไีดถู้กลงโทษมาแลว้ ใหล้งโทษในขนัทหีนกักว่าเดมิตามทเีหน็สมควร
  2. สงัลบชอืออกจากทะเบยีนนกัศกึษาแลว้รายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ
 ขอ้ 10. นกัศกึษาทถีกูลงโทษทางวนิยัอาจยนืคาํอุทธรณ์การลงโทษนนัต่ออธกิารบดกีไ็ด ้เมอือธกิารบดไีดร้บัคาํรอ้งอุทธรณ์แลว้ ให้
เสนอสภามหาวทิยาลยัพจิารณา สภามหาวทิยาลยัอาจสงัใหเ้ปลยีนแปลงแกไ้ขยนืตามคาํสงัเดมิ หรอืยกเลกิคาํสงันันเสยีกไ็ด้
 ขอ้ 11. นกัศกึษาผูใ้ดถกูลบชอืออกจากทะเบยีนนกัศกึษาประสงคจ์ะสมคัรเขา้เป็นนกัศกึษาอกีใหย้นืคาํรอ้งเป็นหนงัสอืต่อ คณบดแีหง่
คณะซงึผูร้อ้งถกูลงโทษ โดยมหีนงัสอืรบัรองของบดิามารดา หรอืผูป้กครองและผูอ้นืซงึมหาวทิยาลยัเชอืถอืไดอ้กี 1 คน รวมเป็น 2 คน วา่
ตงัแต่ถกูลบชอืจนถงึขณะยนืคาํรอ้ง ผูถ้กูลบชอืไดป้ระพฤตตินเรยีบรอ้ยตลอดมา และรบัรองว่าจะสอดสอ่งดแูลใหผู้ถ้กูลบชอื ประพฤตติน  
อยู่ในระเบยีบและวนิยัของมหาวทิยาลยัอยา่งเครอ่งครดัต่อไป เมอือธกิารบดเีหน็สมควรกใ็หเ้สนอสภามหาวทิยาลยัเพอืพจิารณา
   กรณยีนืคาํรอ้งขอเขา้เป็นนกัศกึษาตามขอ้น ีจะกระทาํไดต้อ่เมอืพน้กาํหนดเวลาไมน้่อยกวา่สองปีนบัแตว่นัทมีหาวทิยาลยั สงั   
ใหล้บชอืออกจากทะเบยีนนกัศกึษา ถา้คราวแรกสภามหาวทิยาลยัไมใ่หร้บัเขา้เป็นนกัศกึษา นกัศกึษาผูถู้กลบชืออาจยืนคาํรอ้งขอเข้า
เป็น นักศกึษาอกีครงัหนึง เมอืพน้กําหนดเวลาไมน้่อยกวา่หนึงปีนับแต่วนัลงมตขิองสภามหาวทิยาลยัในการยนืคราวแรก ถา้สภา
มหาวทิยาลยั มมีตไิมใ่หร้บัอกีเป็นครงัทสีอง ใหถ้อืวา่มหาวทิยาลยัไมพ่งึปรารถนาทจีะรบัผูร้อ้งเขา้เป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยันีอกีตอ่ไป
 ขอ้ 12. ใหอ้ธกิารบดรีกัษาการตามขอ้บงัคบันี           
      ประกาศ ณ วนัท ี15 มถุินายน 2522               

                     (ศาสตราจารยป์ระภาศน์ อวยชยั) 

                      นายกสภามหาวทิยาลยัรามคาํแหง
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ประกาศมหาวิทยาลยัรามคาํแหง

เรอืง  การใช้บตัรประจาํตวันักศึกษา
   เพอืเป็นการป้องกนัการกระทาํทุจรติของนักศกึษา  ดว้ยวธิกีารใชบ้ตัรประจาํตวันกัศกึษาปลอม  อนัเป็น

เหตุใหเ้กดิความเสยีหายต่อราชการ มหาวทิยาลยัจงึเหน็ควรใหใ้ชบ้ตัรประจาํตวันกัศกึษาควบคูก่บับตัรประจาํตวั

ประชาชนหรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการ  ซงึทางราชการออกให ้ในทุกครงัทเีขา้สอบหรอืขอรบัเงนิคนืจากทาง

มหาวทิยาลยั

   จงึประกาศใหท้ราบทวักนั

     ประกาศ  ณ  วนัท ี 3  มนีาคม  พ.ศ. 2540

            (รองศาสตราจารยร์งัสรรค ์ แสงสขุ)

                                                                               อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง
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คาํสงัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง
ที   1675/2538

เรือง  ขอ้ปฏิบติัในการสอบไล่  ณ  ศนูยส์อบส่วนภมิูภาค

   เพอืใหก้ารควบคมุการสอบไลข่องมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ณ ศูนยส์อบสว่นภมูภิาคดาํเนนิไปดว้ยความเรยีบรอ้ย  จงึกาํหนด   

ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่ สาํหรบันักศกึษา กรรมการควบคุมการสอบ และหวัหน้าตกึสอบ ดงันี

   1. ขอ้ปฏิบติัสาํหรบันักศึกษาผู้เขา้สอบ

    1.1 แตง่กายสภุาพเรยีบรอ้ยไมส่วมรองเทา้แตะเขา้หอ้งสอบ นกัศกึษาชายตอ้งสอดชายเสอืไวใ้นกางเกงนกัศกึษาหญงิ 

ตอ้งสวมกระโปรง หา้มสวมกางเกง

    1.2 ตรวจสอบวนั เวลา สถานทสีอบใหถ้กูตอ้ง และตอ้งเขา้สอบใหต้รงตามวนั เวลา สถานทสีอบทมีหาวทิยาลยักาํหนดไว้

   ก่อนเข้าห้องสอบให้ตรวจดแูถวและทีนังสอบตามรหสัประจาํตวันักศึกษาทีติดประกาศไว้หน้าห้องสอบ

    1.3 ตอ้งแสดงหลกัฐานบตัรประจาํตวันกัศกึษา  และบตัรประจําตวัประชาชน  หรอืบตัรประจาํตวัขา้ราชการหรอื

บตัรประจาํตวัซงึทางราชการออกให ้ต่อกรรมการควบคุมการสอบทกุครงัทเีขา้สอบ นกัศกึษาผูใ้ดไมม่บีตัรประจาํตวั ใหไ้ปตดิต่อ

ผูป้ระสานงานการสอบก่อนเขา้สอบ เพอืขอสาํเนาหนงัสอืไปแสดงต่อกรรมการคมุการสอบเฉพาะกระบวนวชิาทเีขา้สอบ

     นกัศกึษาผูใ้ดไมม่บีตัรประจาํตวันกัศกึษา หรอืไมม่สีาํเนาหนงัสอืดงักลา่ว และไมม่บีตัรประจาํตวัประชาชนหรอื

บตัรประจาํตวัขา้ราชการ  หรอืบตัรประจาํตวัซงึทางราชการออกให ้ แสดงต่อกรรมการคุมการสอบไมม่สีทิธเิขา้สอบ

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

     นกัศกึษาตอ้งนําใบเสรจ็รบัเงนิมาเป็นหลกัฐานในการเขา้สอบทกุครงั กรณใีบเสรจ็รบัเงนิสญูหาย หรอืลมืนํามา

สามารถใชส้าํเนาใบเสรจ็ทมีหาวทิยาลยัออกให ้มาใชเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้สอบไล่ นอกจากนี ยงัสามารถนําตารางสอบไล่รายบคุคล

ทพีมิพต์ามแบบฟอรม์ของมหาวทิยาลยัมาใชเ้ป็นหลกัฐานในการเขา้สอบไดด้ว้ย

    1.4  เขา้หอ้งสอบทนัททีมีสีญัญานอนุญาตใหเ้ขา้หอ้งสอบและใหน้กัศกึษานงัสอบตามเกา้อทีมีรีหสันกัศกึษาของตนเอง

ตดิไว ้จะเปลยีนทนีงัสอบโดยพลการไมไ่ด้

     ห้ามนักศึกษาออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที นับจากเวลาทีเริมต้นคาบเวลาสอบ

    1.5 นกัศกึษาทมีาถงึหอ้งสอบหลงัจากการสอบไล่ไดเ้รมิตน้แลว้ไมเ่กนิ 5 นาท ีจะเขา้หอ้งสอบไดต่้อเมอืไดร้บัอนุญาต

จากหวัหน้าตกึสอบ

     ห้ามนักศึกษาเขา้ห้องสอบสายเกินกว่า 5 นาที จากเวลาทีเริมต้นคาบเวลาสอบ เว้นแต่ได้รบัอนุญาต

จากหวัหน้าตึกสอบ

    1.6 นกัศกึษาตอ้งลงรายมอืชอืในบญัชรีายชอืกระบวนวชิาทเีขา้สอบใหถู้กตอ้งตรงกบัชอืตนเอง

    1.7 หา้มนําตํารา เอกสร โน๊ตยอ่ หรอืสตูรต่าง ๆ ตดิตวัเขา้ไปในหอ้งสอบ เวน้แต่ไดร้บัอนุญาตเป็นกรณีพเิศษจาก

มหาวทิยาลยั นกัศกึษาผูใ้ดฝ่าฝืน นําตาํรา เอกสาร โน๊ตยอ่ หรอืสตูรตดิตวัเขา้ไปในทนีงัสอบ ถา้ตรวจพบถอืวา่มเีจตนาทจุรติในการสอบ  

เป็นความผดิชดัแจง้ จะถกูลงโทษทางวนิยันกัศกึษางดตรวจกระดาษคาํตอบทกุกระบวนวชิาทเีขา้สอบภาคการศกึษานนั ทางทะเบยีนเรยีน   

ใหถ้อืเป็นสอบตกและหา้มลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาถดัไปอกี 2 ภาคการศกึษาเป็นอยา่งน้อย 

    1.8 หา้มนําเครอืงคดิเลข กระดาษ เครอืงมอืสอืสารทุกชนิด หรอือุปกรณ์อนืทไีมจ่าํเป็นในการสอบตดิตวัเขา้หอ้งสอบ 

ถา้ตรวจพบจะถูกลงโทษวนิยั งดตรวจกระดาษคาํตอบกระบวนวชิานนั และในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็นสอบตก

    1.9 อนุญาตใหน้กัศกึษานําขอ้สอบอตันยัออกจากหอ้งสอบไดห้า้มนําขอ้สอบปรนยัหรอืปรนยัผสมอตันยัออกจากหอ้งสอบ

            นกัศกึษาผูใ้ดฝ่าฝืนนําขอ้สอบปรนยัหรอืปรนยัผสมอตันัยออกไปจากหอ้งสอบทงัหมด หรอืบางสว่น หรอืคดัลอก

ออกไปจะตอ้งถกูลงโทษทางวนิยังดตรวจกระดาษคาํตอบทกุกระบวนวชิาทเีขา้สอบภาคการศกึษานนั ทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็น สอบตก

    1.10 หา้มนักศกึษานํากระดาษคาํตอบทกีรรมการควบคุมการสอบแจกใหอ้อกจากหอ้งสอบไมว่า่จะทาํคาํตอบหรอืไมท่าํ   

จะตอ้งส่งคนืกรรมการควบคมุการสอบ
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    1.11 หา้มนกัศกึษาตดิต่อพดูจาปรกึษา หรอืทาํสญัญาณขณะทาํขอ้สอบและตอ้งระมดัระวงัไมใ่หน้กัศกึษาคนอนืมโีอกาส  

คดัลอกคาํตอบเมอืมขีอ้สงสยัหรอืตอ้งการสงิใดใหย้กมอืขนึสอบถาม หรอืขอจากกรรมการควบคมุการสอบ นกัศกึษาผูใ้ดยนิยอมให้

นกัศกึษาคนอนืคดัลอกคาํตอบ หรอืใหด้ถูอืวา่รว่มกนัทจุรติในการสอบจะตอ้งถกูลงโทษวนิยั  งดตรวจกระดาษคาํตอบทุกกระบวนวชิาที

เขา้สอบภาคการศกึษานนั  ในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็นสอบตก และหา้มลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาถดัไปอกี 2 ภาคการศกึษา  

เป็นอยา่งน้อย

    1.12 เมอืตอ้งการสง่กระดาษคาํตอบใหย้กมอืขนึ  กรรมการควบคุมการสอบจะไปเกบ็กระดาษคาํตอบ

    1.13 มหาวทิยาลยัจะใหส้ญัญาณกอ่นหมดเวลาสอบ 5 นาท ีซงึหวัหน้าตกึสอบจะประกาศเตอืนเพอืใหน้กัศกึษาตรวจทาน 

และเตรยีมสง่กระดาษคาํตอบ หลงัจากหมดเวลาสอบแลว้  หา้มเขยีนคาํตอบต่อไปอกี

    1.14 การสอบไล่ทุกครงันักศกึษาจะตอ้งใชก้ระดาษคาํตอบทมีหาวทิยาลยัจดัไวใ้หโ้ดยเฉพาะและเขยีนชอื นามสกุล 

รหสัประจําตวัพรอ้มชอืกระบวนวชิาลงบนหวักระดาษคาํตอบสว่นกระดาษคาํถามใหเ้ขยีนชอื นามสกุล รหสัประจาํตวั ลงบนหวักระดาษ

คาํถามแผน่แรกเท่านนั

    1.15 นกัศกึษาทเีป็นเจา้หน้าทตีาํรวจ นําอาวุธตดิตวัมาในหอ้งสอบ ใหนํ้าไปฝากไวท้กีรรมการควบคมุการสอบ

    1.16 นกัศกึษาผูใ้ดเคยถกูลงโทษฐานกระทาํผดิวนิยันกัศกึษา  เกยีวกบัการสอบไลม่าแลว้  และไดก้ระทาํผดิวนิยันกัศกึษา

เกยีวกบัการสอบไลอ่กีจะตอ้งพจิารณาเพมิโทษอกีสว่นหนึง ถา้ทจุรติในการสอบไล ่2 ครงัขนึไป  อาจ พจิารณาลงโทษวนิยันกัศกึษาโดยลบ  

ชอืออกจากทะเบยีนนักศกึษา

                   ( 2. ขอ้ปฏบิตักิรรมการควบคมุการสอบ..........

                    3. ขอ้ปฏบิตัหิวัหน้าตกึสอบจากศนูยส์อบสว่นภูมภิาค..........

                      4.  ขอ้ปฏบิตัผิูป้ระสานงานศนูยส์อบส่วนภูมภิาคจากมหาวทิยาลยัรามคาํแหง......... )

      ทงันี ตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป

         สงั ณ วนัท ี29 กนัยายน 2538

 (รองศาตราจารยร์งัสรรค ์ แสงสขุ)

 อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง



ระเบียบการและคู่มอืสมคัรเขา้เป็นนักศึกษา ม.ร. สมคัรสอบส่วนภมิูภาค พ.ศ. 2565     171

คาํสงัมหาวิทยาลยัรามคาํแหง
ท ี1828/2546

เรอืง ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล ่(แกไ้ขเพมิเตมิ)
พ.ศ.2546

  เพอืใหก้ารควบคมุการสอบไล่ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงดาํเนินไปดว้ยความเรยีบรอ้ยจงึเหน็ควรใหแ้กไ้ขขอ้

ปฏบิตัใินการสอบไล่ดงันี

  1. ใหย้กเลกิคาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงเรอืงขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่ ดงัต่อไปนี

   1.1 คาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท ี684/2537 ลงวนัท ี12 พฤษภาคม 2537 เรอืง ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล่  

ขอ้ 1.10

   1.2 คาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท ี1675/2538 ลงวนัท ี29 กนัยายน 2538 เรอืง ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล ่  

ณ ศนูยส์อบ สว่นภูมภิาค ขอ้1.7 และ ขอ้ 1.8

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

(เพมิเตมิ) ขอ้ 2 และ ขอ้ 3

   1.4 คาํสงัมหาวทิยาลยัรามคาํแหงท ี340/2544 ลงวนัท ี24 กมุถาพนัธ ์2544 เรอืง ขอ้ปฏบิตัใินการสอบไล ่

(แกไ้ขเพมิเตมิ) พ.ศ.2544 ทงัฉบบั

  2. ใหใ้ชข้อ้ปฏบิตัใินการสอบไล่และการสอบซ่อมของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง รวมถงึศูนยส์อบสว่นภมูภิาค

ดงัต่อไปนี

   (1) หา้มนกัศกึษานําโน้ตยอ่ เอกสาร หรอืสตูรต่างๆ ตดิตวัเขา้ไปทนีงัสอบ เวน้แต่ ไดร้บัอนุญาตเป็นกรณี

พเิศษจากมหาวทิยาลยั

    นกัศกึษาผูใ้ดฝ่าฝืนถอืว่ามเีจตนาทจุรติในการสอบ เป็นความผดิโดยชดัแจง้ ตอ้งถกูลงโทษทางวนัิย

นกัศกึษา งดตรวจกระดาษคาํตอบทุกกระบวนวชิาทเีขา้สอบในภาคการศกึษานนั ในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็น

สอบตก และหา้มลงทะเบยีนเรยีนในภาคการศกึษาถดัไปอกี 2 ภาคการศกึษา เป็นอยา่งน้อย นกัศกึษาผูใ้ดหลบหนี 

ทาํลาย หรอืพยายามทาํลายหลกัฐานทกีระทาํความผดิ ตอ้งรบัโทษหนกัขนึ

   (2) หา้มนกัศกึษานํากระดาษ หรอือุปกรณ์อนืทไีมจ่าํเป็น ตดิตวัเขา้ไปในทนีงัสอบ

    นกัศกึษาผูใ้ดฝ่าฝืน จะตอ้งถกูลงโทษทางวนิยันกัศกึษา งดตรวจกระดาษคาํตอบกระบวนวชิานนัและ

ในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืเป็นสอบตก

    กรณเีครอืงคดิเลข ใหน้กัศกึษานําเขา้หอ้งสอบไดเ้ฉพาะกระบวนวชิาทอีาจารยผ์ูร้บัผดิชอบกระบวน

วชิา นนัอนุญาตใหนํ้าเครอืงคดิเลขเขา้หอ้งสอบได ้และไดร้ะบไุวใ้นขอ้สอบ โดยตอ้งเป็นเครอืงคดิเลขทมีี

เครอืงหมายของมหาวทิยาลยัรามคาํแหง ซงึจดัจาํหน่ายโดยสาํนกัพมิพ ์มหาวทิยาลยัรามคาํแหงเทา่นนั

   (3) กรณตีํารา หรอืเครอืงมอืสอืสารทุกชนิด ใหน้กัศกึษานําเขา้ไปทนีงัสอบได ้โดยจะตอ้งปิดเครอืงมอื

สอืสาร และใสไ่วใ้นกระเป๋าหรอืถุงใหม้ดิชดิ วางไวใ้ตเ้กา้อทีนีังสอบของตนเอง เทา่นนั
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    นกัศกึษาผูใ้ดฝ่าฝืน จะตอ้งถกูลงโทษทางวนิยันกัศกึษา งดตรวจกระดาษคาํตอบกระบวนวชิานนัและ

ในทางทะเบยีนเรยีนใหถ้อืวา่เป็นสอบตก

    หากกรรมการควบคมุการสอบพบวา่นกัศกึษา นําเครอืงมอืสอืสารเขา้ไปในทนีงัสอบเพอืใชใ้นการทจุรติ  

ในการสอบไล่ จะถอืวา่นกัศกึษากระทาํการฝ่าฝืนขอ้ปฏบิตัใินการสอบไลใ่นลกัษณะทรีา้ยแรง มหาวทิยาลยัอาจ

พจิารณาลงโทษทางวนิยันกัศกึษา โดยการลบชอืออกจากทะเบยีนนกัศกึษา

    ทงัน ีตงัแต่บดันีเป็นตน้ไป

           สงั ณ วนัท ี11 สงิหาคม 2546

                  ( ศาสตราจารยป์ระจาํ  รงัสรรค ์ แสงสุข )

                    อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคาํแหง
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“สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ”
หลกัสตูรทีเปิดสอน ระดบัปรญิญาตร ีไดแ้ก่ 

 1. หลกัสตูรนติศิาสตรบณัฑติ (คณะนิตศิาสตร)์ 

 2. หลกัสตูรบรหิารธรุกจิบณัฑติ (สาขาวิชาการจดัการ) (คณะบรหิารธรุกจิ)

 3. หลกัสตูรรฐัศาสตรบณัฑติ (กลุ่มวิชาเอกบริหารรฐักิจ) (คณะรฐัศาสตร)์

 4. หลกัสตูรศกึษาศาสตรบณัฑติ (สาขาวิชาภาษาไทย) (หลกัสตูร 4 ปี) (คณะศกึษาศาสตร)์

 คณุสมบติัของผูส้มคัร : คา่ธรรมเนียมการศกึษา และรายละเอยีดอนืๆ : ดรูายละเอยีดจาก www.oasc.ru.ac.th

 การสมคัรและลงทะเบยีน : ใช้ระบบ On-Line ทางอินเทอรเ์น็ต ทาง www.oasc.ru.ac.th

ศนูยส์อบมหาวิทยาลยัรามคาํแหงในต่างประเทศ
 มหาวทิยาลยัรามคาํแหงไดข้ยายโอกาสทางการศกึษาแกช่าวไทยในต่างประเทศ โดยไดจ้ด้ใหม้ศีนูยส์อบในตา่งประเทศ 

ภายใตค้วามรว่มมอืกบักระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอคัรราชทตูไทย และสถานกงสลุใหญ่ ในประเทศต่าง ๆ 

ใหค้วามอนุเคราะหส์ถานทสีอบ และดาํเนินการจดัสอบให ้รวม 41 แหง่ ใน 32 ประเทศ ดงัต่อไปนี

1.  ประเทศแคนาดา ณ กรงุออตตาวา 

 และนครแวนคเูวอร์

2.  ประเทศสหรฐัอเมริกา ณ กรงุวอชงิตนั ด.ีซ.ี

 นครนิวยอรก์ นครลอสแอนเจลสิ และนครชคิาโก

3.  ราชอาณาจกัรเบลเยียม ณ กรุงบรสัเซลส ์

4.  สาธารณรฐัฝรงัเศส ณ กรงุปารสี

5.  สหพนัธส์าธารณรฐัเยอรมนี ณ กรงุเบอรล์นิ

     และนครแฟรงกเ์ฟิรต์

6.  สาธารณรฐัอิตาลี ณ กรุงโรม

7.  ราชอาณาจกัรเนเธอรแ์ลนด ์ ณ กรุงเฮก

8.  สาธารณรฐัโปแลนด ์ณ กรุงวอรซ์อ  

9.  ราชอาณาจกัรสเปน ณ กรุงมาดรดิ  

10. สมาพนัธรฐัสวิส ณ กรุงเบริน์ 

11. สาธารณรฐัออสเตรีย ณ กรงุเวยีนนา

12. สหราชอาณาจกัร ณ กรุงลอนดอน

13. ราชอาณาจกัรเดนมารก์ ณ กรุงโคเปนเฮเกน

14. สาธารณรฐัไอซแ์ลนด ์ณ กรุงเรคยาวกิ

15. สาธารณรฐัฟินแลนด ์ณ กรงุเฮลซงิกิ

16. ราชอาณาจกัรนอรเ์วย ์ณ กรงุออสโล

17. ราชอาณาจกัรสวีเดน ณ กรงุสตอกโฮลม์

18. รฐักาตาร ์ณ กรุงโดฮา

19. ราชอาณาจกัรบาหเ์รน ณ กรุงมานามา

20. สหรฐัอาหรบัเอมิเรตส ์ณ นครดไูบ

21. รฐัสลุต่านโอมาน ณ กรงุมสักตั

22. เครอืรฐัออสเตรเลีย ณ กรุงเเคนเบอรร์า และ

      นครซดินีย์

23. ประเทศนิวซีแลนด ์ณ กรุงเวลลงิตนั

24. ประเทศญีปุ่ น ณ กรุงโตเกยีว และนครโอซากา

25. สาธารณรฐัเกาหลีใต้ ณ กรงุโซล

26. สาธารณรฐัประชาชนจีน ณ กรุงปักกงิ  

  นครกวา่งโจว และนครเซยีเหมนิ

27. ราชอาณาจกัรกมัพชูา ณ กรงุพนมเปญ

28. ประเทศมาเลเซีย ณ กรุงกวัลาลมัเปอร์

29. ประเทศสิงคโปร์

30. สาธารณรฐัสงัคมนิยมเวียดนาม ณ นครโฮจมินิห์

31. สาธารณรฐัอินเดีย ณ กรุงนิวเดล ี

32. สาธารณรฐัอินโดนีเซีย ณ กรุงจาการต์า

สาํหรบัศนูยส์อบทีประเทศไทย 

จดัสอบที มหาวิทยาลยัรามคาํแหง กรงุเทพฯ 

หมายเหต ุ: กรณีมกีารเปลียนแปลงศนูยส์อบให้ดตูามประกาศของมหาวิทยาลยั ทางเวบ็ไซต ์www.oasc.ru.ac.th

ติดต่อ - สอบถามได้ที :
  สาํนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชนั 1 

  มหาวิทยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ  กรงุเทพ ฯ 10240 

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

  e-mail : oasc@ru.ac.th  Website : www.oasc.ru.ac.th  Facebook : www.facebook.com/ru.oasc
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                             แบบ มร.ศ. 10

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
แบบขออนุมติัย้ายศนูยส์อบของนักศึกษาส่วนภมิูภาค

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

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

รหสัประจาํตวั............................................................................ทอียู ่บา้นเลขท.ี.............................

หมู.่..........ถนน..................................ตาํบล......................................อาํเภอ.....................................

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

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

  ขอยา้ยศนูยส์อบจากศนูยส์อบจงัหวดั......................................................................................

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

ภาค............ปีการศกึษา......................พรอ้มนีไดแ้นบสาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิคา่ลงทะเบยีนเรยีนมาดว้ย

  จงึเรยีนมาเพอืขออนุมตัยิา้ยศนูยส์อบดงักลา่ว

                                              ลงชอืนักศกึษา ..........................................................

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

                                                       รหสัประจาํตวันกัศกึษา................................................

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

.

สง่แบบคาํขออนุมตัยิา้ยศนูยส์อบ  ทางไปรษณยีท์ ีฝ่ายลงทะเบยีนเรยีนและจดัสอบ 

อาคาร สวป. ชนั 6 ม.รามคาํแหง เขตบางกะปิ  กทม. 10240 หรอื โทรสาร. (Fax) 0-2310-8625

**************************************************************************
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แบบใบคาํรอ้งขอบอกเลิกกระบวนวิชากรณีพิเศษ

สาํหรบันักศึกษาส่วนภมิูภาค

เรียน ผูอ้ํานวยการ สวป.      

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

ศนูยส์อบจงัหวดั………..………...................ทอียูปั่จจุบนัเลขท…ี….................หมูท่…ี.......ถนน………............…................

ตาํบล/แขวง…..…………………...……........อาํเภอ/เขต….……......…................จงัหวดั...........….........……..……………....  

รหสัไปรษณยี…์…………..................….…..โทร……….…………………............

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

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

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

  

  จงึเรยีนมาเพอืโปรดพจิารณาดาํเนินการ 

                    ขอแสดงความนบัถอื

                        (ลงชอื)

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

ความเหน็ของเจ้าหน้าที สวป. และคาํสงั

(1) เรียน  ผวป.

     ฝท.ไดต้รวจสอบผลการศกึษา

ภาค….....ปีการศกึษา……...…ปรากฎผลดงันี

กระบวนวชิา           เกรด                ผูต้รวจสอบ            

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

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

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

     จงึเหน็ควรใหบ้อกเลกิกระบวนวชิาดงักลา่วได้

รวม..............หน่วยกติ    จาํนวน..........................................บาท

ค่าธรรมเนียมการสอบ     จํานวน..........................................บาท

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

     (ลงชอื).............................................................เจา้หน้าท ีฝท.

ให้นักศึกษาแนบและส่งเอกสารดงันี                                                      

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

2. สาํเนาใบเสรจ็รบัเงนิภาคทสีอบผ่าน 1 ฉบบั                                                    

3. ใบเสรจ็รบัเงนิภาคทลีงซําไว(้ฉบบัจรงิ) พรอ้มสาํเนา 1 ฉบบั                                        

4. สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศกึษา รบัรองสาํเนาถกูตอ้ง 1 ฉบบั                  

5. ซองจดหมายตดิสแตมป์ 3 บาท เขยีนทอียู ่จา่หน้าซองถงึผูร้บัให้

   ชดัเจน

6. นําเอกสาร ขอ้ 1-5 ใสซ่องสง่ไปยงัหวัหน้าหน่วยตรวจสอบและ

    แกไ้ขขอ้มลูลงทะเบยีนเรยีน ฝ่ายลงทะเบยีนเรยีนและจดัสอบ 

    อาคารสวป. ชนั 6 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง หวัหมาก บางกะปิ

    กทม. 10241

หมายเหต ุหากทา่นสง่เอกสารไมค่รบถว้นจะไมส่ามารถดาํเนนิการได้

(2)  เรียน  ผวป.

เพอืโปรดพจิารณาอนุมตัคินืเงนิ ดงันี

1. คา่หน่วยกติจาํนวน...….หน่วยกติ เป็นเงนิ….............บาท

2. คา่ธรรมเนียมการสอบ               เป็นเงนิ…..….......บาท

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

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

               หวัหน้าฝ่ายลงทะเบยีนเรยีนและจดัสอบ

(3)  คาํสงั 

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

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

นายทะเบยีน

สาํนกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล

** การบอกเลิก-เพิมกระบวนวิชาให้ดาํเนินการเสรจ็สินก่อนการสอบในภาคเรยีนนันๆ อย่างน้อย  2 สปัดาห ์**
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หนังสือมอบอาํนาจ
  

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

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

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

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

ตาํแหน่ง.....................................ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจดัสอบ สาํนกับริการทางวชิาการและทดสอบประเมินผล

ในการดาํเนินการบอกเลิกกระบวนวชิา และขอรับเงินคืน จาํนวน...............บาท (..............................................................)

แทนขา้พเจา้ และการใดทีรับมอบอาํนาจไดก้ระทาํการไปใหถื้อวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํดว้ยตนเอง

   พร้อมนี ขา้พเจา้ไดม้อบ สําเนาบตัรประจาํตวันักศึกษาซึงรับรองสําเนาถูกต้องและใบเสร็จรับเงนิลงทะเบยีนเรียน

ต้นฉบับ ภาค............../.........................มาพร้อมนี

       

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

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

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

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

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

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

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

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

 โปรดระบุ สาขาทีทาํการไปรษณียที์ตอ้งการรับเงิน

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

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

 หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล

 ฝ่ายลงทะเบยีนเรียนและจดัสอบ

 ตู้ ปณ.1028 ปณฝ.รามคําแหง

 กรุงเทพฯ 10241

 โทร. 02-3108616
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คาํรอ้งแจ้งจบหลกัสตูรนักศึกษาส่วนภมิูภาค

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

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

เรอืง  แจง้จบครบหลกัสตูร

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

 

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

       (เขยีนคาํนําหน้านาม ชอื - สกุล ตวับรรจง มยีศใหเ้ขยีนยศเตม็)

ทอียู่ทตีดิตอ่ไดส้ะดวก บา้นเลขท.ี..............หมู.่...........................ถนน...................................ตําบล........................

อาํเภอ....................................................จงัหวดั.............................................รหสัไปรษณยี.์.................................

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

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

สอบไลไ่ดค้รบหลกัสตูรชนัปรญิญาตรใีนภาค........................ปีการศกึษา.............................ขอใหค้ณะฯ ดาํเนินการ

เสนอรายชอืเพอืสภามหาวทิยาลยัอนุมตัต่ิอไป

                          ขอแสดงความนบัถอื

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

หลกัฐานประกอบคาํรอ้ง

1.  สาํเนาบตัรประจาํตวันกัศกึษา

2.  สาํเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีน 3 ภาคสดุทา้ยระบ ุ  

 ศนูยส์อบ (ภาคทจีบและภาคก่อนทจีะจบการศกึษา)

3.  รปูถ่าย ขนาด 2 นิว จาํนวน 1   รปู

4.  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน

5.  สาํเนาเปลยีนชอื - สกุล, ยศ (ถา้ม)ี ตอ้งดาํเนินการ

 เปลยีนใหเ้รยีบรอ้ยก่อนค่อยยนืคาํรอ้งแจง้จบ  

6.  สาํหรบันกัศกึษาคณะนติศิาสตร ์ ขอใหส้ง่ซอจดหมาย 

 จา่หน้าซองถงึตนเอง พรอ้มตดิแสตมป์ เพอืจะไดแ้จง้ 

 ผลการขอจบหลกัสตูรฯ ใหท้ราบ

7.  คา่ขนึทะเบยีนปรญิญา เป็นธนาณตั ิ1,200 บาท

     (คา่ขนึทะเบยีนปรญิญา 1,000 บาท, คา่ใบรบัรองสภาฯ 

      100 บาท, คา่หนงัสอืรบัรองผลการศกึษา 100 บาท)

8.  สาํเนาขอ้มลูภาวะการมงีานทาํของบณัฑติจาก 

 www.ru.ac.th  

    ส่งคณะทีนักศึกษาสงักดั

นักศึกษาโปรดระบสุถานภาพการศึกษา

 (   )  จบปกติ

 (   )  8 ปีสมคัรใหม ่/ หมดสภาพ

 (   )  PRE-DEGREE

 (   )  ปรญิญาท ี2 (ปรญิญาแรกจาก ม.รามคาํแหง)

 (   )  เทยีบโอนอนุปรญิญาจาก ม.รามคาํแหง

 (   )  เทยีบโอนอนุปรญิญาต่างสถาบนั

 (   )  เทยีบโอนปรญิญาตรต่ีางสถาบนั

 (   )  โอน 2 สทิธิ

     (   )  นายรอ้ยตาํรวจ

     (   )   รอคาํสงัแต่งตงัยศ “ วา่ทรีอ้ยตร ี” 
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   สาํนกัพมิพ์ มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรงุเทพ ฯ ใหบ้รกิารจาํหน่ายตําราเรยีน

และอุปกรณ์การศกึษา เสอืตราสญัลกัษณ์พ่อขนุฯ ปากกา ดนิสอ สมดุจดคาํบรรยาย สมดุทาํรายงาน และในชว่ง    

รบัปรญิญาเปิดใหบ้รกิารเช่าชุดครุย

 ตาํราเรียน
   จาํหน่ายตําราเรยีน คู่มอื ตําราอ่านประกอบของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงทุกชนัปี รวมทงัหนงัสอื 

POCKET BOOK วรรณกรรมหลากหลายประเภท จากสาํนักพมิพต่์างๆ

 อปุกรณ์การศึกษา
   จาํหน่ายสมดุจดคาํบรรยาย ปากกา ดนิสอ สายเขม็ขดั หวัเขม็ขดั เขม็กลดัเสอื เขม็ตดิปกเสอื เขม็พ่อขนุ 

ตดิชดุครยุ กระดมุตดิเสอื ปกพลาสตกิใสห้มุตํารา 2 ขนาด ถุงผา้ใสต่าํราเรยีน รวมทงั เครอืงหมายนกัศกึษาวชิาทหาร 

สมดุลงทะเบยีน (ม.ร.36) และแถบรหสักระบวนวชิา (ม.ร.37) 

  กาํหนดเวลาการจาํหน่าย
   วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์   เวลา 09.00 น. - 15.30 น. (ไมพ่กัเทยีง)

   วนัหยุดราชการ (วนัเสาร)์  เวลา 09.00 น. - 15.00 น. (ไมพ่กัเทยีง)

   วนัหยดุราชการทีเป็นวนัอาทิตยเ์ปิดทีมหาวิทยาลยัมกีารสอบไล่ ลงทะเบยีน 

   และรบัสมคัรนักศึกษาใหม่  เวลา 09.00 - 15.00 น. (ไม่พกัเทียง)

 บริการตาํราเรียนและอปุกรณ์การศึกษา ม ี2 ช่องทาง ดงันี
  1. ซือโดยตรงทีอาคารสาํนักพิมพ ์ชนั 3 มหาวทิยาลยัรามคาํแหง (หวัหมาก) มตีําราไวบ้รกิาร ทุกชนัปี

   และทชีนั 1 อาคารพระมาส (PRB) วทิยาเขตบางนา (ใหบ้รกิารเฉพาะตาํราชนัปีท ี1 เทา่นนั)

  2. ซอืในชอ่งทางออนไลน์ เขา้เวบ็ไซตส์าํนกัพมิพเ์พอืตรวจสอบสถานะทางตาํราวา่มพีรอ้มจาํหน่าย

   ไดท้ ีwww.rupress.ru.ac.th 
   วิธีการสงัซือตาํราออนไลน์ 

   1. สมคัรสมาชกิบนเวบ็ไซต ์www.rupress.ru.ac.th ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นทาํการสงัซอืตําราเรยีน

    1.1 คลกิตําราทมีอียูใ่นระบบ

    1.2 คลกิทบีญัชผีูซ้อื

    1.3 เลอืกผูใ้ชใ้หมก่ดดาํเนินการต่อ

    1.4 กรอกขอ้มลูใหค้รบทกุช่องทมีดีอกจนัจาํเป็นตอ้งกรอกใหค้รบ 

   2. ตรวจสอบรายชอืตาํราเรยีนทมีขีายบนเวบ็ไซต ์ www.rupress.ru.ac.th เพอืตรวจสอบราคาและ

      สถานะของตําราว่าพรอ้มจาํหน่ายหรอืไม ่ 

     - พมิพร์หสัตาํราในชอ่งคน้หาเพอืเชค็ราคา

   3. ตาํราพรอ้มจาํหน่ายใหนํ้าตาํราลงตะกรา้ 

     - ตรวจสอบตาํราทขีนึขอ้ความว่าพรอ้มจาํหน่ายหลงัจากนนัเลอืตาํรานําลงในตะกรา้สงัซอื

   4. เมอืไดต้ําราครบเเลว้ใหย้อ้นกลบัไปทตีะกรา้สงัซอื ตรวจสอบตําราอกีครงัวา่ไมไ่ดนํ้าตาํราทมีี

       ดอกจนัลงในตะกรา้สงัซอื ถา้พบวา่มอียูใ่หล้บตํารานนัออกกอ่นทจีะกดดาํเนินการชาํระเงนิ 

    4.1 เมอืไดต้ําราทตีอ้งการเรยีบรอ้ยเเลว้ใหค้ลกิทตีะกรา้และกดชาํระเงนิ

ตาํราเรียนและอปุกรณ์การศึกษา

สาํนักพิมพ ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง
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กรณีมีข้อสงสยั โปรดติดต่อสอบถามได้ที

สาํนักพิมพ ์มหาวิทยาลยัรามคาํแหง  โทร. 02-310-8758-59 

ฝ่ายสารสนเทศการบริการทางไปรษณียแ์ละอิเลก็ทรอนิกส ์ฝ่ายขาย สาํนักพิมพ ์

มหาวิทยาลยัรามคาํแหง โทร. 02-310-8757, 58

    4.2  กดดาํเนินการต่อจนถงึขนัตอนท ี5 

    4.3 เมอืถงึขนัตอนท ี5 ใหต้กิถกูตรงชอ่งสเีหลยีม ซงึอยูซ่า้ยมอืและกดดาํเนินการต่อ

   5. เมอืไดต้าํราครบ ใหช้าํระเงนิคา่ตําราเรยีนผา่นทางธนาคาร ทหารไทยธนชาต สาขายอ่ย 

       รามคาํแหงหวัหมาก เลขทบีญัช ี156-2-09809-3 

    5.1 ตรวจสอบยอดเงนิและกดยนืยนัการชาํระเงนิ 

    5.2 ตรวจสอบเลขทใีบสงัซอืโดยการคลกิทปีระวตักิารสงัซอื

   6. สง่หลกัฐานการโอนเงนิใบ Pay-in หรอืสลปิการโอนเงนิผา่นตู ้ATM พรอ้มระบชุอื-นามสกลุ

      เบอรโ์ทรศพัทท์ตีดิตอ่ไดแ้ละเลขทกีารสงัซอืพรอ้มทอียูใ่นการจดัสง่ใหช้ดัเจนป้องกนัพสัดุไมถ่งึ

      ผูส้งัซอื โดยการสง่ขอ้มลูหลกัฐานผา่นชอ่งทาง E-Mail : rupress@ru.ac.th เทา่นนั 

   7. เมอืสง่หลกัฐานมาทาง E-Mail rupress@ru.ac.th เเลว้เจา้หน้าทฝ่ีายสารสนเทศจะดาํเนินการตรวจ

      สอบเอกสารการสงัซอืและตอบกลบัทาง E-Mail ของผูซ้อืพรอ้มเปลยีนสถานะ ภายใน 3 - 4 วนั 

      เนืองจากมผีูส้นใจสงัซอืตําราเป็นจาํนวนมาก ระบบการตรวจเชค็อาจมคีวามลา่ชา้เจา้หน้าทเีชค็ E-Mail

      ตามลาํดบัการสงัซอืมากอ่นมาหลงั ตําราเรยีนจะถูกจดัสง่ทางไปรษณยีไ์ทย ภายใน 5 - 7 วนัทาํการ

      สามารถตรวจสอบเลขพสัดุไดท้ ีFacebook ฝ่ายสารสนเทศการบรกิารทางไปรษณยี ์สาํนกัพมิพ ์

      มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

   ติดต่อสอบถามได้ทีหมายเลข 02-310-8757 / 02-310-8758 ฝ่ายสารเทศการบริการทางไปรษณียแ์ละ

อิเลก็ทรอนิกส ์เวลา 09.30 - 16.30 วนัจนัทร ์- วนัศกุร ์


