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กำ�หนดก�รปฐมนิเทศ ปีก�รศึกษ� 2557

กำ�หนดก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ ท�งไกล

ปฏิทินก�รศึกษ� ปีก�รศึกษ� 2557

เครือข่�ยก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

คณะที่เปิดสอน

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง ส�ข�วิทยบริก�รเฉลิมพระเกียรติ

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงในต่�งประเทศ

ร�มฯ 2 ...ห้องเรียนห้องแรกของนักศึกษ�ชั้นปีที่ 1

เสริมประสบก�รณ์ชีวิต-สร้�งจิตส�ธ�รณะที่ร�มฯ 1

ดูแลนักศึกษ�อย่�งลูกหล�นต�มโครงก�รหอพักติดด�ว

สำ�นักบริก�รท�งวิช�ก�รและทดสอบประเมินผล

ก�รวัดและประเมินผลก�รศึกษ�ของมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ก�รทร�บข้อมูลที่นั่งสอบ

สำ�นักหอสมุดกล�ง

สำ�นักเทคโนโลยีก�รศึกษ�

สำ�นักพิมพ์

สถ�บันคอมพิวเตอร์

สำ�นักทดสอบท�งอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์สื่อก�รสอนท�งอิเล็กทรอนิกส์ 

กองกิจก�รนักศึกษ�

สำ�นักสหกิจศึกษ�และพัฒน�อ�ชีพ

รุ่นพี่ฝ�กข้อคิด-ก�รใช้ชีวิตในรั้วร�มฯ

แผนผังมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง หัวหม�ก

แผนผังมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง วิทย�เขตบ�งน�

หม�ยเลขโทรศัพท์มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

คณะกรรมก�รจัดทำ�หนังสือปฐมนิเทศฯ

ส า ร บั ญ
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	 คณะ              สถานที่ปฐมนิเทศแยกคณะในช่วงบ่าย

  นิติศาสตร์	 	 อาคาร	BNB	๕	ส่งสัญญาณไปอาคาร	BNB	๖

บริหารธุรกิจ	 อาคาร	KTB	๒๐๑	ส่งสัญญาณไปอาคาร	KTB	๓๐๑

มนุษยศาสตร์	 อาคาร	KTB	๔๐๑

ศึกษาศาสตร์	 อาคาร	BNB	๑๐

วิทยาศาสตร์	 อาคาร	BNB	๓

รัฐศาสตร์	 อาคาร	PBB	๒๐๑	ส่งสัญญาณไปอาคาร	PBB	๓๐๑

เศรษฐศาสตร์	 อาคาร	PRB	๓๐๑

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 อาคาร	PRB	๓๐๒

สื่อสารมวลชน	 อาคาร	PBB	๔๐๑

กำ�หนดก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๗  

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

วันพุธที่ ๒ กรกฎ�คม ๒๕๕๗
ณ วิทย�เขตบ�งน� มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

โดย ผศ.วุฒิศักดิ์  ล�ภเจริญทรัพย์  อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

ประธ�นในพิธี  กล่�วต้อนรับและให้โอว�ทนักศึกษ�ใหม่

 ภาคเช้า	 เวลา	๐๘.๐๐	-	๑๒.๐๐	น.	 ปฐมนิเทศรวมทุกคณะ

	 	 	 ณ	อาคารเรียนรวม	KTB	ชั้น	๒

	 	 ส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังทุกอาคารเรียนภายในวิทยาเขตบางนา

	 	 และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ

	 ภาคบ่าย	 เวลา	๑๓.๐๐	-	๑๕.๐๐	น.	 ปฐมนิเทศแยกคณะ	โดยคณบดีและคณาจารย์

	 	 	 ประจำาคณะ	ตามอาคารเรียนดังนี้

* มห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง ขอเชญินกัศกึษ�ทกุคนเข�้รว่มพธิปีฐมนเิทศนกัศกึษ�ใหม ่ประจำ�ปีก�รศกึษ� ๒๕๕๗ 
ต�มกำ�หนดก�รดังกล่�วโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักศึกษ�เอง *
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กำ�หนดก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ ท�งไกล

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
สำาหรับนักศึกษาปริญญาตรี	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	ปีการศึกษา	๒๕๕๗

สาขาวิทยบริการฯ	จ.ปราจีนบุร	ีจ.อุทัยธานี	จ.นครศรีธรรมราช	จ.อำานาจเจริญ	จ.แพร่	

จ.นครพนม	จ.สุโขทัย	จ.ขอนแก่น	จ.ศรีสะเกษ	จ.ตรัง	จ.ลพบุรี	จ.นครราชสีมา	จ.ชัยภูมิ	จ.บุรีรัมย์

	จ.หนองบัวลำาภู	จ.เพชรบูรณ์	จ.สุรินทร์	จ.กาญจนบุรี	จ.อุดรธานี	จ.เชียงราย	จ.พังงา	

จ.เชียงใหม่	และ	จ.สงขลา

ถ่ายทอดสัญญาณ	จากวิทยาเขตบางนา	และสำานักเทคโนโลยีการศึกษา

วันพุธที่ ๒ กรกฎ�คม ๒๕๕๗
***********************************

เวลา	๐๙.๐๐-๑๑.๓๐	น.	 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม	่

	 	 (ถ่ายทอดสัญญาณจากวิทยาเขตบางนา)

	 	 โดย	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เวลา	๑๑.๓๐-๑๒.๐๐	น.	 แนะนำาการเรียน	การสอน	การสอบส่วนภูมิภาค

	 	 (ถ่ายทอดสัญญาณจากสำานักเทคโนโลยีการศึกษา)

	 	 โดย	รองอธิการบดีฝ่ายสำานักงานวิทยบริการ

เวลา	๑๒.๐๐-๑๓.๐๐	น.	 พักกลางวัน

เวลา	๑๓.๐๐-๑๔.๐๐	น.	 กล่าวต้อนรับ	และให้โอวาท	แก่นักศึกษาใหม	่

	 	 โดย	รองอธิการบดีฝ่ายสำานักงานวิทยบริการ	

	 	 ณ	สาขาวิทยบริการฯ	ส่วนภูมิภาคทุกสาขาฯ	

เวลา	๑๔.๐๐-๑๔.๓๐	น.	 แนะนำาการเรียนการสอน	

	 	 โดยคณบดีคณะนิติศาสตร	์หรือหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง

เวลา	๑๔.๓๐-๑๕.๐๐	น.	 แนะนำาการเรียนการสอน	

	 	 โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ	หรือหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง

เวลา	๑๕.๐๐-๑๕.๓๐	น.	 แนะนำาการเรียนการสอน	

	 	 โดยคณบดีคณะสื่อสารมวลชน	หรือหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง

เวลา	๑๕.๓๐-๑๖.๐๐	น.	 แนะนำาการเรียนการสอน	

	 	 โดยคณบดีคณะรัฐศาสตร	์หรือหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง

*****************************
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สอบ e-Testing}

}
}

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ส่วนกลาง
ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

พฤ.  3  ก.ค.  57  -  พ.  22  ต.ค.  57 บรรยายในชั้นเรียน

ศ.  13  มิ.ย.  57  -  จ.  16  มิ.ย.  57 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 1/2557 ที่มหาวิทยาลัย             

อ.  24  มิ.ย.  57  -  พ.  23 ก.ค.  57 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 1/2557 ทาง INTERNET        

ศ.  13  มิ.ย.  57  -  อ.  14  ต.ค.  57 ลงทะเบียนสอบ e-Testing

อ.  15  ก.ค.  57  -  ศ.  1  ส.ค.  57  

จ.  18  ส.ค.  57  -  ศ.  17 ต.ค.  57 

ส.  5  ก.ค.  57  -  อ.  8  ก.ค.  57 ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2556               

ศ.  8  ส.ค.  57      วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทาง ปณ. ภาค 1/2557 ของ นักศึกษาเก่า

อ.  5  ส.ค.  57      เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)                                                                  

พ.  6  ส.ค.  57  -  จ.  11  ส.ค.  57 สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2556

ศ.  24  ต.ค.  57      เตรียมสอบไล่ (งดบรรยาย)

จ.  27  ต.ค.  57  -  อ.  18  พ.ย.  57 สอบไล่ภาค 1/2557 (เว้นวันที่ 2, 9 และ 16 พ.ย. 2557)

พ.  19  พ.ย.  57      วันสำาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

ส.  7  มิ.ย. 57  - จ. 9 มิ.ย. 57 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาคที่สาขาวิทยบริการฯ

พฤ. 12 มิ.ย. 57  -  อ. 5  ส.ค. 57 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 

         ทาง INTERNET (เว้นวันที่ 5 - 8 ก.ค. 2557)

จ.  7 ก.ค. 57  -  ศ.  26  ก.ย. 57 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.  19  ก.ค. 57  -  อา.  2  พ.ย. 57 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ (เว้นวันท่ี 23 - 24, 30 - 31 ส.ค. 2557)

ศ.  18 ก.ค. 57      วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์

ส.  19  ก.ค. 57  - อา. 20 ก.ค. 57 ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2556 ที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.  23 ส.ค. 57  - อา. 24 ส.ค. 57

ส.  30  ส.ค. 57  -  อา. 31 ส.ค. 57

ส.  29  พ.ย. 57  - อา. 30 พ.ย. 57

ส.  6 ธ.ค. 57  - อา. 7 ธ.ค. 57

จ. 8 ธ.ค. 57      วันสำาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

วันสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2556

วันสอบไล่ภาค 1/2557

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2557 ส่วนภูมิภาค
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	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เป็นมหาวิทยาลัย

แบบ	 “ตลาดวิชา”	 เริ่มก่อตั้งและเปิดสอน	 เมื่อ

ป	ี พ.ศ.2514	 มีจำานวนนักศึกษารุ่นแรกที่สมัคร

เข้าเรียนจำานวน	 37,198	 คน	 ในระยะแรกได้ใช้

อาคารสถานท่ีแสดงสินค้านานาชาติ	 ณ	 ตำาบล

หัวหมาก	เป็นสถานที่เรียน	ต่อมาในปี	พ.ศ.2516	

รัฐบาลจึงได้อนุมัติที่ดินประมาณ	 300	 ไร่เศษ	

ดังกล่าว	 ให้เป็นที่ตั ้งถาวรของมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง

เครือข่ายการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 ในปี	 พ.ศ.2522	 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง

วิทยาเขตบางนาข้ึน	บนเน้ือท่ี	ประมาณ	150	ไร่	

บนถนนบางนา-ตราด	 เพื่อรองรับการขยายตัว

ของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ปัจจุบัน

ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนสำาหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	1

	 ด้วยนโยบายการนำามหาวิทยาลัยไปตอบ

สนองความต้องการด้านการศึกษาของท้องถิ่น

อย่างแท้จริง	 ทำาให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

จัดต้ังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในส่วน

ภูมิภาค	 จำานวน	 23	 จังหวัด	 ทั่วประเทศ	 และ

เปิดศูนย์สอบ	 จำานวน	 37	 แห่ง	 เพ่ือช่วยให้

เยาวชนที่อยู่ในท้องถ่ินไม่ต้องละทิ้งถ่ินฐานมา

ใช้ชีวิตในเมืองหลวง	 และลดปัญหาทางสังคม	

นอกจากนั้น	 ยังร่วมมือกับกระทรวงการต่าง

ประเทศขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ	

32	ประเทศ	และจัดให้มีศูนย์สอบ	41	แห่ง	เพื่อ

เปิดโอกาสให้คนไทยในต่างแดนได้รับการศึกษา

เช่นเดียวกับคนไทยในประเทศไทย

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดสอนระดับ

ปริญญาตรี	 13	 คณะ	 ได้แก่	 คณะนิติศาสตร์	
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คณะบริหารธุรกิจ	คณะมนุษยศาสตร์	คณะศึกษา

ศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร์	 คณะเศรษฐศาสตร์	

คณะวิทยาศาสตร	์คณะวิศวกรรมศาสตร	์คณะ

ศิลปกรรมศาสตร	์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย	์

คณะทัศนมาตรศาสตร์	 คณะสื่อสารมวลชน	

และคณะสาธารณสุขศาสตร์	 	 และมีการเรียน

การสอนในระดับปริญญาโท	 และปริญญาเอก

หลากหลายสาขาวิชา	 ที่ตรงกับความต้องการ

ของผู้เรียน

	 ปัจจุบัน	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็น

มหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ	 มี

จำานวนนักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่กว่าส่ีแสนคน	

และจากวันท่ีเริ่มก่อตั้งจวบจนปัจจุบันได้ผลิต

บัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วมากกว่าแปดแสนคน

	 จากการที่มหาวิทยาลัยจะต้องให้บริการ

แก่นักศึกษาจำานวนมาก	 และมีจำานวนเพิ่มขึ้น

เร่ือยๆ	 จึงได้นำาเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน

การสอน	 เพื่ออำานวยความสะดวกแก่นักศึกษา

ทั่วประเทศ	 ที่ไม่มีโอกาสมาฟังคำาบรรยายที่

มหาวิทยาลัย	 ซึ่งมีอยู่จำานวนมาก	 เช่น	 การ

ถ่ายทอดสดจากห้องบรรยายผ่านอินเทอร์เน็ต

และสามารถชมย้อนหลังได้	 การจัดทำาบทเรียน	

e-Learning	 รวมทั้งจัดสอบแบบ	 e-Testing	

ซึ่งให้นักศึกษาเลือกเข้าสอบตามวัน-เวลาที่

ตนเองสะดวก

	 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการ

บรรยายสรุป	ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จำานวน	23	แห่ง	เพ่ือให้นักศึกษาในส่วนภูมิภาคได้มี

โอกาสฟังคำาบรรยายสรุป	และได้รับบริการทาง

ด้านวิชาการ	ซ่ึงมหาวิทยาลัยจัดให้	รวมท้ังได้พบปะ

คณาจารย์จากมหาวิทยาลัย

	 โดยเหตุที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีอยู่

จำานวนมากและกระจายอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่ว

ประเทศ	การติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย

กับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำาเป็น	 มหาวิทยาลัยได้จัด

ทำาหนังสือพิมพ์	 “ข่าวรามคำาแหง”	 (รายสัปดาห์)	

และมีเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	www.ru.ac.th	เพ่ือ

เป็นสื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา	

ทั้งนี้	 เพื่อให้นักศึกษาทราบถึงความเคลื่อนไหว

ในด้านการเรียน	 การสอน	 การสอบ	 ตลอดจน

การจัดกิจกรรมต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ได้อัญเชิญ

พระบรมรูปพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 เป็นตรา
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สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 ด้วยทรงเป็นพระ

มหากษัตริย์ที ่ทรงอัจฉริยภาพ	 ทั้งด้านการ

ปกครอง	 เศรษฐกิจ	 ศาสนา	 และทรงประดิษฐ์

อักษรไทยที่เป็นต้นกำาเนิดของอักษรไทยที่ใช้ใน

ปัจจุบัน	และได้รับพระราชทานต้นสุพรรณิการ์หรือ

ฝ้ายคำา	จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม

บรมราชกุมาร	ีเป็นต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย	สี

ประจำามหาวิทยาลัยคือ	สีนำ้าเงิน	ทอง	โดยสีทอง	

หมายถึง	ยุคทองรุ่งเรืองในสมัยพ่อขุนรามคำาแหง

มหาราช	 ผู้ประดิษฐ์ลายสือไท	 สีนำ้าเงินเป็น

สัญลักษณ์แห่งความเป็นพระมหากษัตริย์ของ				

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 มีบทบาทอย่างยิ่งในการแก้ปัญหาการ

ขาดแคลนสถานที่เรียนและช่วยให้โอกาสทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย	 ผลิตบัณฑิตที่ได้รับการ

ยอมรับจากสังคมว่ามีคุณภาพ	 และเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม	 สมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัย	

โดยยังคงเก็บค่าหน่วยกิต	ในระดับปริญญาตร	ีเพียงหน่วยกิตละ	25	บาท	เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทย

ทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึงการศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐได้อย่างแท้จริง
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คณะที่เปิดสอน
     คณะนิติศาสตร์
  ชื่อปริญญาภาษาไทย	 นิติศาสตรบัณฑิต	(น.บ.)
  ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ	 Bachelor	of	Laws	(LL.B.)
	 	 โทร.	02-310-8174-75		Fax.	02-310-8166
	 	 http://www.irulaw.ru.ac.th  www.irulaw2.com

     คณะบริหารธุรกิจ
  ชื่อปริญญาภาษาไทย	 บริหารธุรกิจบัณฑิต	(บธ.บ)
  ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ	 Bachelor	of	Business	Administration(B.B.A.)
	 	 โทร.	02-310-8227
	 	 http://www.ba.ru.ac.th

     คณะมนุษยศาสตร์
  ชื่อปริญญาภาษาไทย	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(ศศ.บ.)
  ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ	 Bachelor	of	Arts	(B.A.)	
	 	 โทร.	02-318-0054-5,	8263
	 	 http://www.human.ru.ac.th

     คณะศึกษาศาสตร ์  
  ชื่อปริญญาภาษาไทย	 ศึกษาศาสตรบัณฑิต	(ศษ.บ.)	
  ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ	 Bachelor	of	Education	(B.Ed.)
	 	 โทร.	02-310-8335,	8347,	02-310-8315		โทรสาร		02-310-8314
	 	 http://www.edu.ru.ac.th
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     คณะวิทยาศาสตร์
  ชื่อปริญญาภาษาไทย	 วิทยาศาสตรบัณฑิต	(วท.บ.)
  ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ	 Bachelor	of	Science	(B.S.	in…)
	 	 โทร.	02-310-8410-12
	 	 http://www.sci.ru.ac.th

     คณะรัฐศาสตร์
  ชื่อปริญญาภาษาไทย	 รัฐศาสตรบัณฑิต	(ร.บ.)	
  ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ	 Bachelor	of	Political	Science	(B.Pol.Sc.)
	 	 โทร.	02-310-8483-89
	 	 http://www.pol.ru.ac.th

     คณะเศรษฐศาสตร์
  ชื่อปริญญาภาษาไทย	 เศรษฐศาสตรบัณฑิต	(ศ.บ.)	
  ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ	 Bachelor	of	Economics	(B.Econ.)
	 	 โทร.	02-310-8514-21
	 	 http://www.eco.ru.ac.th

     คณะวิศวกรรมศาสตร์
  ชื่อปริญญาภาษาไทย	 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วศ.บ.)	
  ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ	 Bachelor	of	Engineering	(B.Eng.)

	 	 โทร.	02-310-8570-1		โทรสาร		02-310-8579
	 	 โทร.	02-310-8577-8	ต่อ	233,	236
	 	 http://www.eng.ru.ac.th
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 คณะศิลปกรรมศาสตร์
  ชื่อปริญญาภาษาไทย	 ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต	(ศป.บ.)	
  ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ	 Bachelor	of	Fine	and	Applied	Arts	(B.F.A.)
	 	 โทร.		02-310-8296,	98	 http://www.fa.ru.ac.th

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
  ชื่อปริญญาภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)	
	 	 	 	 	 ศศ.บ.(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
  ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ Bachelor	of	Arts	(Human	Resourc	Development)		
	 	 	 	 	 B.A.	(Human	Resource	Development)
	 	 โทร.	02-310-8547		โทรสาร	02-310-8548
	 	 http://www.hrd.ru.ac.th

 คณะสื่อสารมวลชน
  ชื่อปริญญาภาษาไทย	 ศิลปศาสตรบัณฑิต	(สื่อสารมวลชน)
     ศศ.บ.	(สื่อสารมวลชน) 
	 	 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ	 Bachelor	of	Arts	(Mass	Communication)
	 	 	 	 	 B.A.	(Mass	Communication)
	 	 โทร.	02-310-8980	 http://www.mac.ru.ac.th

 คณะทัศนมาตรศาสตร์
  ชื่อปริญญาภาษาไทย ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต	(ทศ.บ.)
  ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ	 Doctor	of	Optometry	(O.D.)	
	 	 โทร.	02-310-8906-8			โทรสาร	02-310-8906-7
	 	 http://www.opto.ru.ac.th

 คณะสาธารณสุขศาสตร์
  ชื่อปริญญาภาษาไทย	 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	(ส.บ.)	
	 	 ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ	 Bachelor	of	Health	(B.P.H.)
	 	 โทร.	055-945-112-4,	02-310-8928
  http://www.sukhothai.ru.ac.th

19



20

สำ�นักวิทยบริก�ร   
(Offiffiice of Academic Services)
	 ประสานงานและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน
ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด	
ทั้งในส่วนของปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	โดย
ให้บริการนักศึกษา	ดังนี้
	 -	 จัดส่งตำาราและส่ือการสอนให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด	 โดยระบบ	
Inventory	Control	ซึ่งควบคุมด้วย	Barcode	เพื่อความถูก
ต้อง	รวดเร็วในการบริการนักศึกษา
	 -	 จัดทำาคำาบรรยายกระบวนวิชาที่เปิดสอนในรูปส่ือ
วีดีทัศน์และเสียงบรรยาย	 วางบนเว็บไซต์	 เพ่ือให้นักศึกษา
สามารถศึกษาได้ตลอดเวลาที่	www.oas.ru.ac.th
	 -	 จัดส่งผลสอบสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วน
ภูมิภาคทุกจังหวัด
	 ติดต่อได้ที่	สำานักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	
ตู้	 ปณ.1084	 ปณฝ.รามคำาแหง	 หัวหมาก	 บางกะป	ิ กทม	
10241	โทร.	0-2310-8120		โทรสาร	0-2310-8887	
	 เว็บไซต	์	www.oas.ru.ac.th		email	:	oas.ru.ac.th		
เฟซบุ๊คแฟนเพจ		www.facebook.com/oasram
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเริ่มจัดตั้งสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรต	ิ มาตั้งแต่ปี	 พ.ศ.2538	 สาขาวิชาที่เปิดสอน	
ณ	สาขาวิทยบริการฯ	ในระดับต่างๆ	มีดังนี้
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 ระดับปริญญ�ตร	ีเปิดสอน	6	หลักสูตร	คือ
	 1.	หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชานิติศาสตร์
	 2.	หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 สาขาการบริหารทั่วไป
	 3.	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
	 4.	หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
	 5.	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิศวกรรมโยธา
	 	 (เปดิรบัสมคัรเฉพาะทีจ่งัหวดัสุโขทยั‚	จงัหวดัเพชรบรูณ์‚		
	 	 จังหวัดศรีสะเกษ)
	 6.	หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
	 	 (เปิดสอนเฉพาะที่จังหวัดลพบุรี)
 ระดับปริญญ�โท	เปิดสอน	4	หลักสูตร	คือ
	 1.	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
	 2.	หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
	 	 (สาขาบริหารการศึกษา)
	 3.	หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
	 4.	หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	(เปิดสอนเฉพาะ	
	 	 ที่จังหวัดนครราชสีมา	และจังหวัดสงขลา)
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 ระดับปริญญ�เอก	มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอน	
ใน	10	สาขาวิชา	คือ
	 1.	บริหารธุรกิจ
	 2.	นิติศาสตร์
	 3.	รัฐศาสตร์
	 4.	เศรษฐศาสตร์
	 5.	เทคโนโลยีการศึกษา
	 6.	จิตวิทยาให้คำาปรึกษา
	 7.	จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
	 8.	วิจัยการศึกษา
	 9.	สังคมวิทยา	(เมือง/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/	
	 	 ประชากรศาสตร์)
	 10.	การบริหารการศึกษา
     
 ที่ตั้งของมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง ส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภ�ค
 1. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปร�จีนบุรี
	 	 เปิดสอน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2538	 ตั้งอยู่ที่หมู	่ 11	 ถนน
สุว ินทวงศ์-ปราจีนบุรี	 ตำาบลไม้เค็ด	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด
ปราจีนบุร	ี		โทร.	037-454-096

 2. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธ�นี
	 	 เปิดสอน	ต้ังแต่	พ.ศ.	2538	ต้ังอยู่	ณ	ตำาบลสะแกกรัง	
บ้านบางกุ้ง	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดอุทัยธาน	ี โทร.	 056-980-
567-9		Fax.	056-510-953,	056-980-569

 3.มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมร�ช
	 	 เปิดสอน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2538	 ตั้งอยู่บริเวณถนน
นครศรีธรรมราช	 -	ทุ่งสง	หมู่ที่	 1	ตำาบลท้ายสำาเภา	อำาเภอ	
พระพรหม	 จังหวัดนครศรีธรรมราช	 โทร.	 075-378-660-1,‚	
02-310-7050		Fax.	02-310-7058
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 4. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำ�น�จเจริญ
	 	 เปิดสอน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2538	 ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการ
ที่	 2	 (ดงสีบู)	 เลขที	่ 125	 ถนนชยางกูร	 ตำาบลไก่คำา	 อำาเภอ
เมือง	จังหวัดอำานาจเจริญ	โทร.	045-523-515,‚	045-525-961		
Fax.	045-523-516,	045-525-962

 5. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม
	 	 เปิดสอน	ตั้งแต	่พ.ศ.	2540	ตั้งอยู่ที	่109	หมู่	12	บ้าน
ด่านสาวคอย	 ตำาบลนาแก	 อำาเภอนาแก	 จังหวัดนครพนม	
โทร.	042-571-409,‚	02-310-7070-1		Fax.	02-310-7074

 6. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
	 	 เปิดสอน	ต้ังแต่	พ.ศ.	2540	ต้ังอยู่	ณ	ท่ีสาธารณประโยชน์	
เด่นยวง	 ตำาบลป่าแมต	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดแพร่	 โทร.	 054-
531-870-1,‚	 02-310-7060,	 02-310-7064‚	 Fax.	 054-520-
580

 7. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครร�ชสีม�
	 เปิดสอน	ตั้งแต่	พ.ศ.	2541	ตั้งอยู่เลขที่	139	กิโลเมตรที่	
22	ถนนราชสีมา-โชคชัย	ตำาบลท่าอ่าง	อำาเภอโชคชัย	จังหวัด
นครราชสีมา	 โทร.	 044-249-900‚,	 044-249-715,‚	 02-310-
7080-1		Fax.	02-310-7080	ต่อ	105

 8. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย
	 	 เปิดสอน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2542	 ตั้งอยู	่ ณ	 ที่สาธารณ	
ประโยชน์ทุ่งวังวน	 ถนนสุโขทัย-ตาก	 ตำาบลเมืองเก่า	 อำาเภอ
เมือง	จังหวัดสุโขทัย	โทร.	055-945-112-4‚,	02-310-7090-3		
Fax.	02-310-7092-3
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 9. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
	 เปิดสอน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2542	 ตั้งอยู	่ ณ	 ที่สาธารณ	
ประโยชน	์ ริมถนนลาดยางสายบ้านไผ่-มหาสารคาม	 กม.ที่	
19	บ้านโนนทอง	ตำาบลหินตั้ง	อำาเภอบ้านไผ่	จังหวัดขอนแก่น	
โทร.	043-306-106-7,‚	Fax.	043-274-625
 10.มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
	 	เปิดสอน	 ตั้งแต	่ พ.ศ.	 2543	 ตั้งอยู	่ ณ	 ถนนตรัง-
ปะเหลียน	 ตำาบลนาบินหลา	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดตรัง	 โทร.	
075-501-164-7,‚	02-310-7120-4		Fax.	02-310-7120-4
 11 .มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี
	 	เปิดสอน	ตั้งแต่	พ.ศ.	2543	ตั้งอยู	่บริเวณบ้านห้วย
เปี่ยม	 ตำาบลป่าตาล	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดลพบุร	ี โทร.	 036-
414-053-4‚,	02-310-7130-1		Fax.	02-310-7132.	036-414-
052
 12. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
	 	เปิดสอน	ตั้งแต่	พ.ศ.	2546	ตั้งอยู่ที	่119	ถนน	บุรีรัมย์	
-ห้วยราช	อำาเภอห้วยราช	จังหวัดบุรีรัมย	์โทร.	044-658-052		
Fax.	044-658-052
 13. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ
	 	เปิดสอน	ตั้งแต่	พ.ศ.	2545	ตั้งอยู	่ณ	ศูนย์ส่งเสริม
อาชีพทุ่งขุมทรัพย์	 ตำาบลหนองไผ่	 อำาเภอเมือง	 จังหวัด
ศรีสะเกษ	 โทร.	 045-814-652‚	 654,‚	 02-310-7110-1	 	Fax.	
02-310-7112-3
 14. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
	 	เปิดสอน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2545	 ตั้งอยู	่ ณ	 บ้านโนน
สมบูรณ์	 ตำาบลนาคำาไฮ	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดหนองบัวลำาภ	ู
โทร.	042-315-954-5,	080-750-0275		Fax.	042-315-955
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 15. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
	 	เปิดสอน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2546	 ตั้งอยู่ที	่ หมู่	 9	 ถนน					
สุรนารายณ์	ตำาบลโคกเริงรมย์	อำาเภอบำาเหน็จณรงค์	จังหวัด
ชัยภูมิ	 โทร.	 044-056-060,‚	 62,	 63	 02-310-7160,	 7162-3			
Fax.	02-310-7161,	044-056-061
 16. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์
	 	เปิดสอน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2546	 ตั้งอยู่บริเวณที่ดิน
สาธารณประโยชน	์ โคกหัวโสก	 หมู่ที	่ 6	 ตำาบลฝายนาแซง		
อำาเภอหล่มสัก	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 โทร.	 056-718-333-4,‚			
02-310-7150-5		Fax.	02-310-7152-3
 17. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงร�ย
	 	เปิดสอน	ตั้งแต่	พ.ศ.	2547	ตั้งอยู่เลขที	่519	หมู่	6	
ตำาบลริมกก	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงราย	 โทร.	 053-152-
082‚,	053-152-050,‚		053-602-530-7	Fax.	02-310-7182-3,‚	
053-152-050
 18. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์
	 	เปิดสอน	ตั้งแต	่พ.ศ.	2547	หมู่ที่	 2	ตำาบลท่าสว่าง	
อำาเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	โทร.	044-558-918-23   
Fax.	 044-558-924-25,	 081-790-4883,‚	 082-380-4100,‚		
02-310-7200-5	Fax.	02-310-7206-7
 19. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดก�ญจนบุรี
	 	เปิดสอน	 ตั้งแต	่ พ.ศ.	 2547	 ตั้งอยู่ที	่ เลขที่	 99/9	
หมู่	 1	ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย	ตำาบลบ่อพลอย	อำาเภอบ่อพลอย	
จังหวัดกาญจนบุรี	 โทร.	 034-581-090,‚	 034-581-009‚,	
02-310-7210-1		Fax.	034-510-924
 20. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธ�นี
  เปิดสอน	ตั้งแต่	พ.ศ.	2547	ตั้งอยู	่ณ	หมู่	2	ตำาบล
ปะโค	อำาเภอกุมภวาปี	จังหวัดอุดรธานี	โทร.	042-250-063-4,‚	
02-310-7190-2		Fax.	02-310-7192-4
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 21. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังง�
	 	ตั้งอยู่ที่	ตำาบลท้ายเหมือง	อำาเภอท้ายเหมือง	จังหวัด
พังงา	โทร.	076-428-400		Fax.	076-428-419
 22. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขล�
	 	ตั้งอยู่ที่	หมู่ที่	6	ถนนทุ่งคอนจีน	ตำาบลควนลัง	อำาเภอ
หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	 โทร.	074-251-888,‚	 02-310-8220		
Fax.	074-251-333
 23. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
	 	ตั้งอยู่ที่	 สปจ.(เก่า)	 ถนนโชตนา	 ตำาบลช้างเผือก	
อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 อยู่ในระหว่างการดำาเนินการ	
โทร.	053-226-329,‚	053-226-330
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้จัดให้มีศูนย์สอบ	 สำาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตร	ี ในส่วนภูมิภาค	จำานวน	37	ศูนย์	
คือ
	 1.	ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่
	 2.	ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย
	 3.	ศูนย์สอบจังหวัดแพร่
	 4.	ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก
	 5.	ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์
	 6.	ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี
	 7.	ศูนย์สอบจังหวัดนครพนม
	 8.	ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น
	 9.	ศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์
	 10.	ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา
	 11.	ศูนย์สอบจังหวัดร้อยเอ็ด
	 12.	ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี
	 13.	ศูนย์สอบจังหวัดสุพรรณบุรี
	 14.	ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี
	 15.	ศูนย์สอบจังหวัดจันทบุรี
	 16.	ศูนย์สอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
	 17.	ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
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	 18.	ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช
	 19.	ศูนย์สอบจังหวัดตรัง
	 20.	ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา
	 21.	ศูนย์สอบจังหวัดเพชรบูรณ์
	 22.	ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี
	 23.	ศูนย์สอบจังหวัดอุทัยธานี
	 24.	ศูนย์สอบจังหวัดอำานาจเจริญ
	 25.	ศูนย์สอบจังหวัดชุมพร
	 26.	ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย
	 27.	ศูนย์สอบจังหวัดศรีสะเกษ
	 28.	ศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี
	 29.	ศูนย์สอบจังหวัดหนองบัวลำาภู
	 30.	ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม
	 31.	ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ
	 32.	ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร
	 33.	ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์
	 34.	ศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว
	 35.	ศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี
	 36.	ศูนย์สอบจังหวัดน่าน
	 37.	ศูนย์สอบจังหวัดพังงา

	 การจัดต้ังมหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทย-
บริการเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาค	 นับว่าเป็นการนำา
มหาวิทยาลัยไปสู่ความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง	 โดย
ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม
ประเทศชาติ	 และช่วยเสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง
ไปแล้วเป็นจำานวนมาก	 เยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นไม่ต้องละทิ้ง
ถ่ินฐานมาใช้ชีวิตในเมืองหลวง	 ช่วยลดปัญหาทางสังคมและ
ได้มีโอกาสช่วยเหลือกิจการอาชีพของครอบครัว	 แสดงให้
เห็นว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหงยังคงยึดมั่นในหลักการให้
โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาว
ไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	 สมดังคำาขวัญของ
มหาวิทยาลัยที่ว่า	“เปลวเทียนให้แสง ร�มคำ�แหงให้ท�ง”
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	 วิทยาเขตบางนา	หรือที่เรียกสั้น	ๆ 	ว่า	“รามฯ	๒”	จัดตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	บนเนื้อที่ 

๑๕๐	ไร่เศษ		บนถนนบางนา-ตราด	กม.ที่	๘	แขวงดอกไม	้เขตประเวศ	กรุงเทพฯ	เพื่อรองรับ 

การขยายตัวของนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในขณะน้ัน	 ได้เร่ิมจัดการเรียนการสอน	สำาหรับ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	๑	ในปีการศึกษา	๒๕๒๗	เป็นต้นมา	และจัดการเรียนการสอน 

ในระดับปริญญาโท	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๔๑		

	 วิทยาเขตบางนามีหน่วยงานให้บริการนักศึกษาโดยตรงหลายหน่วยงาน	ได้แก่

งานกิจการและบริการนักศึกษา ให้บริการแก่นักศึกษา ดังนี้
 ๑. ด้านบริการทางวิชาการ	เช่น	วางแผนการเรียน	ให้คำาปรึกษาการลงทะเบียนเรียน 

	การเลือกกระบวนวิชา	ย้ายคณะ	เปล่ียนสาขา	ตลอดจนบริการข่าวสารข้อมูลการเรียนการสอน 

การสอบไล่แก่นักศึกษา	ด้วยระบบคอมพิวเตอร	์ขอรับบริการที่	หน่วยบริการการศึกษา			อาคาร 

PBB	ชั้นล่าง	โทร.	๐-๒๓๙๗-๖๓๐๑	หรือ	๐-๒๓๙๗-๖๓๑๕

 ๒. การแนะแนวการศึกษาและอาชีพ	 เช่น	 ให้คำาปรึกษาปัญหาการเรียน	 บริการ 

จัดหางาน	ข้อมูลทุนการศึกษา	และอบรมอาชีพเสริม	บริการจัดหางานเสริมรายได้ระหว่างเรียน 

ขอรับบริการท่ีหน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ	อาคาร	PBB	ช้ันล่าง	โทร.	๐-๒๓๙๗-๖๓๓๑, 

สมัครอบรมอาชีพเสริมที่	งานกิจการและบริการนักศึกษา	อาคาร	PRB	ชั้นล่าง	โทร.	๐-๒๓๙๗	- 

๖๓๑๔

รามฯ ๒…ห้องเรียนห้องแรก
ของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ 
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 ๓. ดา้นสวสัดกิารนกัศกึษา	เช่น	บรกิารจำาหนา่ย 

ตำาราเรียนช้ันปีท่ี	๑	ทำาบัตรลดค่าโดยสารรถบขส.	บริการ 

รับ-คืนของหาย	 บริการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 

บริการข้อมูลหอพักนักศึกษา	ติดต่อขอรับบริการท่ีอาคาร 

	PRB	ชั้นล่าง	โทร.	๐-๒๓๙๗-๖๓๑๔

 ๔. ด้านกีฬาและนันทนาการ		ได้แก	่บริการ 

ศูนย์กีฬาในร่ม	(บริเวณอาคาร	BNB	๗)	ห้องฉายวีดีทัศน์ 

ส่งเสริมความรู	้(ณ	อาคาร	PRB	ชั้นล่าง)	บริการยืม 

อุปกรณ์กีฬาและเกมส์ต่าง	ๆ 	รวมท้ังจัดอบรม	กฎ	กติกา	 

มารยาทในการเล่นกีฬาประเภทต่าง	ๆ

 ๕. ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	 บริการ 

คอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลข่าวสาร	ณ	ห้อง 

บริการคอมพิวเตอร	์อาคาร	PRB	ชั้น	๓

 ๖. ด้านสุขภาพอนามัย	 โดยงานแพทย์และ 

อนามัยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นและให้ 

คำาปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรี	ณ	อาคาร	PRB	ชั้น	๒

 ๗. บริการส่ือการเรียนการสอน	ให้ยืมวีดิทัศน์ 

เทปเสียง	สรุปคำาบรรยายกระบวนวิชาชั้นปีที่	๑		ขอรับ 

บริการได้ที	่ งานโสตทัศนศึกษา	อาคาร	PRB	ชั้น	๕	

โทร.	๐-๒๓๙๗-๖๓๓๐

ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารการเรียน
	 ให้บริการตารางการบรรยาย	ปฏิทินการศึกษา		 

บริการคอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมูล	 และสอบถาม 

ปัญหาการเรียน	 ที่	 อาคาร	 KTB	 ชั้นล่าง	 สอบถาม 

โทร.	๐-๒๓๙๗-๖๓๑๕

	 นอกจากนี	้ วิทยาเขตบางนา	 ได้จัดโครงการ 

พัฒนานักศึกษาในด้านวิชาการ	 เพื่อพัฒนาการเรียน 

เสริมสร้างประสบการณ์	 ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม		 

และปลูกฝังจิตอาสาช่วยเหลือสังคม	 ตามมาตรฐาน

การศึกษาบัณฑิตที่พึงประสงค์	 นักศึกษาที่สนใจร่วม 
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โครงการต่าง	ๆ 	สอบถามและสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์	อาคาร	KTB	ชั้นล่าง	หรือที่จุดรับสมัคร 

งานกิจการและบริการนักศึกษา	อาคาร	PRB	ชั้นล่าง	

บริการตารางสอบรายบุคคล    

	 บริการแจกตารางสอบรายบุคคลแก่นักศึกษาทุกช้ันปี	ทุกคณะ	โดยนักศึกษาขอรับตาราง 

สอบรายบุคคล	ได้ก่อนการสอบ	๑	สัปดาห์	ที่งานกิจการและบริการนักศึกษา	อาคาร	PRB 

ชั้นล่าง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การสอบไล่ รามคำาแหง ๒
	 เป็นศูนย์ติดต่อสอบถามปัญหา	-	ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบไล	่และบริการสำาเนาหลักฐาน 

การสอบสำาหรับนักศึกษา	ได้แก่	สำาเนาใบแทนบัตรประจำาตัวนักศึกษา	สำาเนาใบแทนใบเสร็จ 

ลงทะเบียนเรียน	ในช่วงที่มีการสอบไล	่ณ	บริเวณอาคาร	KTB	ชั้นล่าง		
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““
	 จากนโยบายด้านการพัฒนานักศึกษาของ	ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย	์อธิการบดี	 

นำามาสู่ภารกิจของวิทยาเขตบางนา	 โดยงานกิจการและบริการนักศึกษา	 ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ 

รับผิดชอบจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง	 โดยเน้นกิจกรรมที่นักศึกษาสนใจ	 เป็น 

ประโยชน์ต่อนักศึกษา	และสังคม	อาทิ

 กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม	 สนับสนุนให้นักศึกษามีจิตอาสา	 

บำาเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม	ประกอบด้วยกิจกรรมปลูกป่า	สร้างฝาย	สร้างห้องสมุด 

เพ่ือน้อง	และมอบส่ิงของแก่ผู้ด้อยโอกาส	โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษา	“รามฯ	รักษ์ป่า”	ซ่ึงทำากิจกรรม 

บำาเพ็ญประโยชน์อย่างต่อเน่ือง	 และวิทยาเขตบางนาสนับสนุนให้เข้าร่วมประกวดค่ายโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชดำาริ	จนได้รับรางวัลระดับชาติ	และรางวัลจากหน่วยงานอื่น	ๆ	ทุกปี

เสริมประสบการณ์ชีวิต 
สร้างจิตสาธารณะท่ี รามฯ ๒
 กิจกรรมนักศึกษาที่อยากเห็น คือ กิจกรรม 

เชิงสร้างสรรค์ มีจิตสำานึกสาธารณะ ...มองว่านักศึกษา 

ตอ้งมจีติอาสา มสีำานกึตอ่สาธารณชน ทำากจิกรรมทีเ่ปน็ 

ประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง ...ในปีการศึกษาหน้า  

(ปีการศึกษา ๒๕๕๗) จะเน้นเร่ืองน้ีให้มากข้ึน ให้นักศึกษา 

ได้มีกิจกรรมท่ีทำาในเชิงจิตสาธารณะหรือจิตอาสาให้ 

มากขึ้น ผศ.วุฒิศักดิ์		ลาภเจริญทรัพย์	
อธิการบดี
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 กิจกรรมด้านวิชาการ	ประกอบด้วยการจัดบรรยายพิเศษ	เช่น	เชิญศิษย์เก่าที่ประสบ 

ความสำาเร็จมาให้ความรู	้เสริมสร้างประสบการณ	์	กิจกรรมส่งเสริมความรู้	ความเข้าใจ	และ 

พฤติกรรมผู้เรียน	 ด้านประชาธิปไตย	 ด้านภัยยาเสพติด	 ด้านความเป็นไทย	 และกิจกรรม 

เสริมสร้างประสบการณ์นอกตำาราเรียน	เช่น	นำานักศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา	สภาผู้แทน 

ราษฎร	และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ศาลไทย	

 กิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ	 ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพร่างกายแข็งแรง	 

ห่างไกลสิ่งเสพติด	ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์		มีความสุขในการเรียนที่มหาวิทยาลัย

 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม	 ปลูกฝังให้นักศึกษาและบุคลากรมีคุณธรรม	 

เช่น	การทำาบุญตักบาตรในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล		
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 กิจกรรมอบรมอาชีพ	สนับสนุนให้นักศึกษา		อบรมอาชีพ	เพ่ือนำาความรู้ไปประกอบอาชีพ	 

หรือหารายได้เสริมในครอบครัว	 เช่น	 อบรมการทำาอาหารคาว	 หวาน	 เบเกอรี่	 นำ้าสุขภาพ 

และการผลิตงานฝีมือ		

 กิจกรรมทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย		ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้	 

ความเข้าใจ	และหวงแหนวัฒนธรรมประจำาชาติ	จัดอบรมมารยาทไทย	รำาไทย	และทัศนศึกษา 

โบราณสถานสำาคัญของชาติ

 นอกจากนี้	วิทยาเขตบางนายังร่วมจัดกิจกรรมบริการนักศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของ 

นักศึกษา	ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติด้วย	โดยเร่ิมต้นท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จ.ขอนแก่น	และจะขยายผลการดำาเนินการต่อเนื่องไปยังสาขาวิทยบริการฯ	แห่งอื่นต่อไป

นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ 
งานกิจการและบริการนักศึกษา อาคาร PRB ชั้นล่าง หรือ
ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ อาคาร KTB ชั้นล่าง
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	 	 ด้วยถือเป็นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยจะต้องดูแลเอาใจใส่ความเป็นอยู่ของนักศึกษา 

ให้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและมีความสุข	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจึงริเริ่มจัดโครงการ 

หอพักติดดาว	ครั้งแรกในปี	2552	และดำาเนินการต่อเนื่องเรื่อยมา	โดยมีเป้าหมาย	เพื่อตรวจ 

สอบและรับรองมาตรฐานหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ทั้งหัวหมากและ 

วิทยาเขตบางนา	โดยร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	ได้แก่	กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย	์ สำานักงานเขตบางกะป	ิ สำานักงานเขตประเวศ	 สถานีตำารวจนครบาล 

หัวหมาก	 และสถานีตำารวจนครบาลอุดมสุข	 ในการพัฒนาสภาพแวดล้อมและการให้บริการ

ของหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยให้เป็นหอพักที่สะอาด	ปลอดภัย	ปลอดอบายมุข	และ 

สิ่งเสพติด

	 ทั้งนี	้ มีเกณฑ์การพิจารณาหอพัก	 5	 ด้าน	 คือ	 ด้านการปฏิบัติตาม	 พ.ร.บ.	 หอพัก	 

ด้านสุขอนามัย	 ด้านการให้บริการ	 ด้านความปลอดภัย	 และด้านการจัดการหอพัก	 และใช้ 

เครื่องหมายดาวแสดงถึงระดับคุณภาพมาตรฐานของหอพัก	สำาหรับหอพักที่ ได้รับการรับรอง 

มาตรฐานตามโครงการนี	้แบ่งออกเป็น	4	กลุ่ม	คือ	5	ดาว	(ดีเยี่ยม)	4	ดาว	(ดีมาก)	3	ดาว	(ดี) 

และหอพักที่ ได้รับใบประกาศ	(เข้าร่วมโครงการหอพักติดดาวแต่ยังไม่ได้รับการรับรอง)	โดย 

มีหอพักเข้าร่วมโครงการมากกว่า	200	แห่ง

ดูแลนักศึกษาอย่างลูกหลาน

ตามโครงการหอพักติดดาว
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รายชื่อหอพักติดดาว
 ที ่ ชื่อหอพัก หมายเลขโทรศัพท์ ซอย รามฯ  ที่ ชื่อหอพัก หมายเลขโทรศัพท ์ ซอย รามฯ

 

 1.	หอพักสตรี อมรรัตน์	 02-318-3514,	081-779-5381	 29	 รามฯ1

	 2.	หอพักชาย เพชรวรรณ	 086-761-1261	 29	 รามฯ1

	 3.	หอพักชาย จินตนา	1	 089-056-1173	 29	 รามฯ1

	 4.	หอพักสตรี ขวัญราม	 02-314-2426,	085-819-1173	 29	 รามฯ1

	 5.	หอพักสตรี พิชาญา		2	 02-719-3199,	082-224-4659	 29	 รามฯ1

	 6.	หอพักสตรี อุดมสุข	 02-314-6911,	080-622-5349	 29	 รามฯ1

	 7.	หอพักสตรี อรอุษา	 02-318-7114,	02-376-3642	 29	 รามฯ1

	 8.	หอพักชาย เพ็ชรฤทธิ์	 083-357-8390	 29	 รามฯ1

	 9.	หอพักสตรี กุลธิดา	 02-314-3400	 29	 รามฯ1

	10.	หอพักสตรี สุโขทัย	 02-318-8268,	086-339-7283	 29	 รามฯ1

	11.	หอพักสตรี สมใจ	 081-776-3060	 29	 รามฯ1

	12.	หอพักสตรี กุลวดี	 02-718-4572	 29	 รามฯ1

	13.	หอพักสตรี ราม	33	 02-314-1116,	02-318-7029-31	 33	 รามฯ1

	14.	หอพักสตรี เนื้อทอง	 089-684-9911	 37/1	 รามฯ1  

	15.	หอพักสตรี อยู่สุข	 02-318-6611	 43/1	 รามฯ1       

	16.	หอพักสตรี วนิดา	 02-318-6704-5,	089-126-9891	 43/1	 รามฯ1

	17.	หอพักสตรี รวงผึ้ง	 02-318-2108,	081-448-1409	 43 รามฯ1

	18.	หอพักสตรี เกียรติไพศาล	089-229-7399	 43	 รามฯ1

	19.	หอพักสตรีแจนอพาร์ทเม้นท์		02-3182475,	081-8550307		 43	 รามฯ1 

	20.	หอพักสตรี สันติสุข	 089-238-5077	 49	 รามฯ1

	21.	หอพักสตรี เอ	เอส	3	 081-643-7830	 49/1	 รามฯ1

	22.	หอพักสตรี เอ	เอส	2	 087-191-2758	 49/1	 รามฯ1

	23.	หอพักาชาย ขจี	 02-319-1864	 49/1	 รามฯ1

	24.	หอพักชาย สมคิด	 02-319-1864	 49/1	 รามฯ1

	25.	หอพักชาย แฮนซั่ม	 02-3184941	 49/1	 รามฯ1

	26.	หอพักสตรี คุ้มแก้ว	1	 081-791-9147	 51/2	 รามฯ1

	27.	หอพักสตรี คุ้มแก้ว	2	 081-791-9147	 51/2	 รามฯ1

	28.	หอพักสตรี กาญจนา	 02-314-0634	 51/2	 รามฯ1

	29.	หอพักสตรี ลัดดา	 02-314-0585,	089-459-3538	 51/2	 รามฯ1

	30.	หอพักสตรี ภัทรพลอย	 02-718-4892,	089-090-4599	 51/2	 รามฯ1

	31.	หอพักสตรี เรศิรา	 02-318-3102-7	 51/2	 รามฯ1

	32.	หอพักสตรี ศิริมิตร	2	 089-487-6686	 51/2	 รามฯ1

 33.	หอพักชาย ริมน้ำา	 02-318-2435	 57

	34.	หอพักสตรี กนกพร	1	 081-689-0068	 51/2

	35.	หอพักสตรี กนกพร	2	 081-689-0068	 51/2

	36.	หอพักสตรี ลัดดาวิทย์	 081-374-5226	 51/2

	37.	หอพักสตรี เพ็ญพร	 02	234	4567	 51/2

	38.	หอพักสตรี ทวีสุข	 02-318-2779,	089-682-3008	 51

	39.	หอพักสตรี 22	 02-318-5919	 57

	40.	หอพักสตรี เสาวลักษณ์	 081-626-7962,	084-626-7858	 57

	 	 	 089-127-1177	

	41.	หอพักชาย รามนิเวศน์	 02-339-1134,	02-338-6720	 57

	42.	หอพักสตรี ดาริกา	 02-318-5446-7	 65

	43.	หอพักสตรี	เดชา	 02-374-7234,	089-532-6888	 26/1

	44.	หอพักสตรี	สยาม	 02-314-4720,083-277-4651	 24แยก8			หลังราม

	45.	หอพักสตร	ีพูนพัฒน์เสรี	02-318-0704,02-318-9353	 พูนทรัพย์สิน	หลังราม  

	 	 	 087-012-6784

	46.	หอพักสตร	ีพิชาญา	 084-156-5624,082-224-4659	24แยก16		หลังราม

	47.	หอพักชาย	เจ	เจ	แลนด์	02-314-6790

	 	 เดเวลลอปเม้นท์	 086-999-6430	 24				หลังราม

	48.	หอพักสตร	ีแสงเทียน	 081-404-1420	 24	 	หลังราม 

 

	 1.	 หอพักชาย		สมเกียรติ	 02-337-4672,081-820-2782	ม.ทุ่งเศรษฐี

	 2.	 หอพักสตร	ีมลฤทัย	 081-742-3840	 ทุ่งเศรษฐี	16

	 3.	 หอพักสตร	ีพรรณี	 085-018-0129	 ทุ่งเศรษฐี	แยก	8

	 4.	 หอพักสตร	ีปัน	ปัน		 089-529-3815	 ทุ่งเศรษฐี		 11

	 5.	 หอพักชาย		ศรัณย์	 02-316-6445,081-820-2782	 18

	 6.	 หอพักสตร	ีกุลรวี	 083-020-2281	 8

	 7.	 หอพักสตร	ีเอ	ซี	 02-728-4958														ซ.6	ฝั่งรถเมล์สาย	48

	 8.	 หอพักสตร	ีแววมณี	 081-049-5390	 8

	 9.	 หอพักชาย		พลอย	 02-720-9639,089-162-9736	 8

	10.	 หอพักสตร	ีวัลยา	 084-526-6460	 8

 1.	 หอพักชาย	เทียมทิพย์	 02-314-2679,081-694-1239	 29

	 2.	 หอพักสตรี	S.N.P.แมนช่ัน3	02-318-3338,084-092-9091	 29

	 3.	 หอพักสตรี	S.N.P.แมนช่ัน4	02-318-3338,084-092-9091	 29

	 4.	 หอพักสตร	ีดารีญา	 02-718-7212-15	 33

	 5.	 หอพักสตร	ีนาวา	 02-318-3347	 33

	 6.	 หอพักสตรี	อ๊ิกรอม	วาฟาอ์	02-318-7004	 33

	 7.	 หอพักสตร	ีซารีน่าเฮ้าส์	 087-827-3705	 33	

	 8.	 หอพักสตร	ีชลสิริ	 086-785-5730	 37

	 9.	 หอพักสตร	ีทิพย์สุดา	 02-318-3533,087-025-0589	 33

	10.	 หอพักสตร	ีมลิวัลย์	 081-343-1150	 37/1

	11.	 หอพักสตร	ีเบสต้า	 02-319-2373,080-620-6398	 37/1

	12.	 หอพักสตรี	S.N.P.แมนช่ัน1	02-318-3338,084-092-9091	 37

	13.	 หอพักสตรี	S.N.P.แมนช่ัน2	02-318-3338,084-092-9091	 37

	14.	 หอพักสตรี	ปราณีสิริรัตน์	 02-318-5634,086-626-2533	 37/1

	15.	 หอพักสตร	ีปราณี	 02-318-3177,081-819-8124	 43/1

	16.	 หอพักสตรี	ยี	อ	ีแมนชั่น	 02-718-6692,083-608-6060	 43/1

รายชื่อหอพัก 3 ดาว

รายชื่อหอพัก 3 ดาว รามฯ 2 (วิทยาเขตบางนา)

รายชื่อหอพัก 4 ดาว รามฯ 1 (หัวหมาก)
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 ที่ ชื่อหอพัก หมายเลขโทรศัพท ์ ซอย รามฯ ที่ ชื่อหอพัก หมายเลขโทรศัพท ์ ซอย รามฯ

รายชื่อหอพัก 4 ดาว รามฯ 2 (วิทยาเขตบางนา)

รายชื่อหอพัก 5 ดาว รามฯ 1 (หัวหมาก)

	17.	 หอพักสตรี	ดีน	 084-097-8670	 47

	18.	 หอพักสตรี	สีฟ้า	 02-716-2006	 49

	19.	 หอพักสตร	ีMNR	3		 088-619-9449	 49/1

	20.	 หอพักสตรี	เอ	บี	ซี	 081-584-8520	 51/2

	21.	 หอพักสตรี	ศุกร์ศิริ	 02-318-0569	 51/3

	22.	 หอพักสตรี	สุวคนธ์	 02-319-6580	 59

	23.	 หอพักสตร	ีไพลิน	 02-318-5909	 59

	24.		หอพักสตรี	ดาริณี	 02-318-5446-7	 65

	25.		หอพักสตรี	โลตัสเฮ้าส์	 02-300-4293,082-688-5553	 24แยก	30		หลังราม

	26.		หอพักสตรี	พูนทรัพย์สิน	 02-318-0695,02-319-8560	 24แยก12		หลังราม

	 	 	 086-054-4665

	27.		หอพักสตรี	บัว	อพาร์ทเม้นท์	02-318-9305,081-855-0307	ร่ืนรมย์แยก14		หลังราม 

	28.	 หอพักสตรี	เลดี้ดอร์ม	 02-318-9370-1กด	0	 รื่นรมย์		หลังราม

	 	 	 086-197-4680

	29.	 หอพักสตรี	SG	อพาร์ทเม้นท์	02-374-1154	 เสร	ี3		

	30.	 หอพักสตรี	อาลาวี่	 02-318-6896	 33

	31.	 หอพักสตร	ียาดา	 02-318-6896	 33

	32.	 หอพักสตร	ีอินอาม	 02-718-7491-5	 33

 1.		หอพักสตรี	เอเธนส	์1	 02-316-1867-8	 8		(ฝั่งรถเมล์	38)

	 2.	 หอพักสตรี	รุ่งโรจน์	 087-677-3850	 8

	 3.	 หอพักสตร	ีเจริญสุข	 02-751-6194	 8

	 4.		หอพักสตรี	บุ๊คมาร์ค	 02-397-6223,087-552-5499	 8

	 5.	 หอพักสตรี	ห้องเสื้อสุมาลี	02-316-6802,086-380-6119	 8

	 6.	 หอพักสตรี	ตะวันนา	 02-752-8327	 8

	 7.	 หอพักสตร	ีพรประเสริฐ	 02-762-5641-2	 นัมเบอร์วัน	3

	 8.		หอพักสตรี	อรยา	 02-397-7152-3,086-688-3968	 8

	 9.	 หอพักสตรี	ป้ามาลี	 02-316-7181	 8

	10.	 หอพักสตร	ีสิวลี	 02-337-4543,089-629-9701	 14แยก12	

	 	 	 089-789-5140					

	11.	 หอพักสตรี	สุภาภรณ์	 02-337-4647,02-337-4653	 ทุ่งเศรษฐี		แยก	12

	12.	 หอพักสตรี	ประเสริฐศรี	 02-337-4606,083-918-5713	 ทุ่งเศรษฐี		แยก	4

	13.	 หอพักสตรี	กิจชัย	 02-337-4663	 ทุ่งเศรษฐี		แยก	4

	 1.	 หอพักสตรี	MNR	แฟมิลี่	 02-718-5983,088-619-9449	 49/2

	 2.	 หอพักสตร	ีMNR	แมนชั่น	02-718-8209	 49/2

	 3.	 หอพักสตรี	รุ่งอรุณแมนช่ัน	02-718-8268,089-670-8383	 49/2

	 4.	 หอพักสตรี	สิริอรุณ	 02-718-8268	 49/2

	 5.	 หอพักสตรี	จริยา	 02-319-7924-5	 51

	 6.	 หอพักสตรี	บ้านวดีพิมพ์พร	02-719-2265	 24		(หลังราม)

	 7.	 หอพักสตร	ีดวงแก้ว	 02-732-3644-46	 85/2

	 8.	 หอพักชาย		ดวงแก้ว	 02-732-3644-46	 85/2

	 9.	 หอพักสตร	ีรามเสรี	 02-718-8930,089-035-9735	 รื่นรมย์

	10.	 หอพักสตร	ีประกายดาว	 086-372-3634	 22

	11.		หอพักสตรี	นิรมล	 02-314-7538	 22

	12.		หอพักสตรี	เย็นประเสริฐ	02-314-0152,081-802-5381	 33

	13.		หอพักชาย		สวรรยา	 02-718-6865	 29

 1.	 หอพักชาย		บ้านนพดล	 089-968-4945,087-503-4750	 8	

	 2.		หอพักชาย	นัมเบอร์วัน	 086-631-7723	 รามฯ2

	 	 อพาร์ทเม้นท์	 	

	 3.		หอพักสตรี	นัมเบอร์วัน	 089-921-1696,086-631-7723	 รามฯ	2	

	 	 อพาร์ทเม้นท์	 	

	 4.		หอพักหญิง	อารี	 081-840-1476	 8

	 5.	 หอพักสตรี	ศรีโรจน์	เพลส	 081-902-6065,081-442-3019	 แยก	20

 1.	 หอพักสตร	ีพงษ์พรรณ	 02-314-3792	 29แยก3		รามฯ1

	 2.	 หอพักชาย		พรศรี	 02-718-7188	 57		รามฯ1

	 3.	 หอพักสตร	ีสุขสว่าง	 02-314-7304,086-318-8964	 	51/1		รามฯ1

	 4.	 หอพักสตร	ีรมิดา	 088-493-5308	 51/2		รามฯ1

	 5.	 หอพักสตร	ีมาลัย	 02-318-9573,088-428-1175	 51/2		รามฯ1

	 	 	 081-917-9573	 	

	 6.	 หอพักสตร	ีเดียร์	 086-529-8557	 51/2	รามฯ1

	 7.	 หอพักสตรี	ดี	 02-718-7239,081-584-8520	 51/2		รามฯ1

	 8.	 หอพักสตร	ีกนิษฐา	 02-318-9041,087-906-8273	 51/2	รามฯ1

	 9.	 หอพักสตร	ีวิภาวัฒน์	 02-318-7795,081-837-7070	 รามฯ	24	รามฯ1		

10.	หอพักชาย	วิชิตา		2	 089-768-1484	 รามฯ	24		รามฯ1		

11.	หอพักสตร	ีพูลทวี	 089-745-1870	 รามฯ	24	รามฯ1		

12.	หอพักชาย	พงษ์เทพ	 090-306-8958	 รามฯ	24	รามฯ1		

13.	หอพักสตร	ีวี	พี	เฮ้าส์	 084-097-9695	 รามฯ	24		รามฯ1

14		หอพักชาย	ออยรัตน์		 02-734-0147,081-649-5135	 53	รามฯ1

รายชื่อหอพักที่ได้รับใบประกาศ

รายชื่อหอพัก รามฯ 2 (วิทยาเขตบางนา)
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 สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.)	ให้บริการนักศึกษาดังน้ี

 ฝ่ายหนังสือสำาคัญ ชั้น 1	 ให้บริการนักศึกษา	 (1)	 การตรวจสอบรายชื่อผู้แจ้งจบ 

แต่ละภาคการศึกษา	(2)	รับแจ้งจบอนุปริญญา	(3)	รับขึ้นทะเบียนบัณฑิต	(4)	จัดทำาใบแทน 

ใบปริญญาบัตร	(5)	จัดทำาใบรับรองสภาฯ	ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ	(6)	แปลปริญญาบัตร	 

(7)	บริการสำาเนาใบรับรองสภาฯ	ภาษาไทย	กรณีสูญหาย	ชำารุด	(8)	รับรองสำาเนาใบรับรอง 

สภาฯ	 ของคณะนิติศาสตร์	 กรณีสมัครเนติบัณฑิตและสภาทนายความ	 (9)	 จัดทำาใบรับรอง 

เพื่อขอบำานาญตกทอด	 (10)	 จัดทำาใบรับรองการศึกษา	 (11)	 จัดทำาใบรับรองลักษณะวิชา	 

(12)	จัดทำาใบรับรองเวลาเรียน	(13)	จัดทำาประกาศรางวัลเรียนดี	(14)	ตรวจสอบและรับรอง

วุฒิบัตร	ม.ร.

 ฝ่ายประมวลและรับรองผลการศึกษา	ชั้น	1	ให้บริการนักศึกษา	(1)	ออกใบรับรอง 

ผลการศึกษา	(2)	ออกใบรับรองผลสำาเร็จการศึกษาภาษาไทย	ภาษาอังกฤษ	

 ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา ชั้น 2	ให้บริการนักศึกษา	(1)	บริการแก้ไข	เปลี่ยน

ชื่อ-สกุลและคำานำาหน้านาม	และยศ	(2)	ย้ายคณะ	หรือเปลี่ยนสาขาวิชา	(3)	ทำาบัตรประจำา

ตัวนักศึกษา	(4)	ตรวจสอบรหัสประจำาตัวนักศึกษา	(5)	ตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา	

(6)	 แจ้งลาออกจากการเป็นนักศึกษา	 (7)	 บริการถ่ายสำาเนาทะเบียนประวัตินักศึกษาเพื่อใช้

ในการสอบไล่

 ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร ชั้น 3	 ให้บริการนักศึกษา	 การรับสมัคร

นักศึกษาใหม่	ทั้งส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	โครงการพิเศษ	รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง	Internet		

ไปรษณีย์		และโอนย้ายต่างสถาบัน	รวมทั้งการตรวจสอบวุฒิบัตร	

 ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน ชั้น 1 และ 6	 ให้บริการนักศึกษา	 

(1)	การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา	ตรวจสอบหลักฐานการลงทะเบียนเรียน	(2)	บริการบอก

เลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา	 (3)	 รับลงทะเบียนเรียนทั้งส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 ทางไปรษณีย์ 

และทาง	Internet
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 ฝ่ายจัดสอบ ชั้น 6	 ให้บริการนักศึกษา	 

การตรวจสอบหลักฐานการเข้าสอบของนักศึกษา 

ทั้งส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และต่างประเทศ

 ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ  

ชั้น 4, 7 สวป. และชั้น 1 KLB	ให้บริการนักศึกษา	 

(1)	บริการให้คำาปรึกษาแนะแนวการศึกษา	ด้วยตนเอง	 

(2)	ตอบปัญหาการศึกษาทาง	Internet	ภายใน	1	วัน 

ทำาการ	 (3)	 บริการสถิติจำานวนนักศึกษาทุกประเภท	 

เพื่อนำาไปประกอบการวิจัย	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2514- 

ปัจจุบัน	 (4)	 บริการด้านเอกสารวิชาการและสนเทศ			 

(5)	 บริการเอกสารแนะแนวการศึกษาทุกคณะ	 ทุก 

โครงการของมหาวิทยาลัย	 (6)	 ประชาสัมพันธ์	 และ 

ให้บริการแก่นักศึกษาผู้มาติดต่อขอใช้บริการของ 

มหาวิทยาลัย	(7)	บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	(One	Stop 

Service)	ให้บริการนักศึกษาดังนี	้ (1)	การตรวจสอบ 

ผลการศกึษา	(2)	สำาเนาทะเบยีนประวตันิกัศกึษา	(กรณ ี

แจ้งจบที่คณะ)	(3)	สำาเนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน 

(4)	 การย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษา 

ส่วนกลางภาคปกติ	 (5)	 ออกใบรับรองผลการเป็น 

นักศึกษา	 (6)	 ตารางสอบไล่รายบุคคล	 และบริการ 

หลักฐานการลงทะเบียนเรียนทาง	Internet

 ฝ่ายกรรมวิธีข้อมูล ช้ัน 4	ให้บริการนักศึกษา 

(1)	บริการสำาเนาวุฒิบัตร	(รบ.)	(2)	สำาเนาทะเบียนบ้าน	 

(3)	สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชน	(4)	สำาเนาใบรบัรอง 

สภาฯ	(5)	สำาเนาใบรับรองการเป็นนักศึกษา	

 นอกจากน้ี	สวป.	ยังมีบริการส่งเอกสารสำาคัญ 

ให้นักศึกษาทางไปรษณีย	์ บริการข้อมูลทาง	 Internet	

ด้วย		
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	 การจัดระบบการเรียนการสอนก่อนปีการศึกษา	2555	มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ 

กำาหนดวิธีการวัดและประเมินผลด้วยระบบเกรด	GPF	ซ่ึงการวัดและประเมินผลระบบน้ีเป็นการ 

วัดและประเมินผลการเรียนที่ดีที่สุดสำาหรับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่เป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชาในขณะนั้น	แต่เมื่อสถานการณ์ โลกได้เปลี่ยนไปประกอบกับในป	ี2558	ประเทศไทย 

จะเข้าสู่สมาชิกประชาคมอาเซียน	 มหาวิทยาลัยจำาเป็นต้องปรับระบบการวัดและประเมินผล 

การเรียนให้เป็นระบบเดียวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ที่ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาด้วย 

ระบบ	A	B	C	D	และ	F	ซึ่งจะเกิดผลดีกับบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ต่อไปภายหน้า

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้กำาหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	ฉบับที่	3	พ.ศ.2555	ขึ้น	เกี่ยวกับเรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษา 

โดยกำาหนดช่วงชั้นคะแนนและระดับอักษรของเกรดระบบใหม่	 8	 ระดับสำาหรับการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนของนักศึกษา	ตั้งแต่ภาค	1	ปีการศึกษา	2555	เป็นต้นไป	ดังนี้

 อักษรระดับคะแนน ช่วงคะแนน ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต
 A 80-100  4.00 ดีเยี่ยม
 B+ 75-79 3.50 ดีมาก
 B 70-74 3.00 ดี
 C+ 65-69 2.50 ปานกลาง
 C 60-64 2.00 พอใช้
 D+ 55-59 1.50 อ่อน
 D 50-54 1.00 อ่อนมาก
 F 0-49 0.00 สอบตก

	 เกณฑ์นี้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน	 ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด	 ซึ่งอาจารย์อาจใช้เกณฑ์ที่ 

มหาวิทยาลัยกำาหนดวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าสอบแต่ละครั้งหรืออาจใช้ 

ระบบการประเมนิผลการเรยีนแบบองิกลุม่ก็ไดข้ึน้อยูก่บัความยากงา่ยของขอ้สอบ		ในการสอบ 

แต่ละครั้ง	มหาวิทยาลัยให้โอกาสนักศึกษาที่มีผลการเรียนตำ่ากว่า	อักษรระดับคะแนน	C	คือ 

นักศึกษาที่มีผลการสอบ	D+	หรือ	D	สามารถลงทะเบียนเรียนซำ้าในภาคปกติเพื่อปรับผลสอบ 

ให้ได	้C	หรือสูงกว่า	นักศึกษาจะลงทะเบียนปรับผลสอบกี่ครั้งก็ได	้ระบบทะเบียนจะนับวิชา 

การวัดและประเมินผลการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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ท่ีนักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนสูงสุดเพียงคร้ังเดียวเม่ือนักศึกษาสำาเร็จการศึกษาเท่าน้ัน		กรณีน้ี 

เมื่อนักศึกษาปรับผลการสอบแล้วปรากฏว่าค่าเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงขึ้นและอยู่ ในเกณฑ์ที่

จะขอปริญญาเกียรตินิยมระดับใดระดับหนึ่ง	 ก็ไม่สามารถที่จะขอรับปริญญาเกียรตินิยมได้	

เพราะในข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	ฉบับที	่4	พ.ศ.	 

2555	ข้อ	20.3	วรรค	1		“ทั้งนี้นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม	ต้องไม่เคยลงทะเบียน 

เรียนวิชาใดและสอบได้วิชานั้นมากกว่าหนึ่งครั้ง	หรือลงทะเบียนเรียนและสอบได้กระบวนวิชา 

ตามหลักสูตรใหม่ที่ ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสูตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว”

	 ถ้านักศึกษาสอบได้		F	นักศึกษาก็มีสิทธิลงทะเบียนซ่อมได	้โดยมีเงื่อนไขว่า	นักศึกษา 

ที่จะลงทะเบียนสอบซ่อมต้องเป็นนักศึกษาที่สอบตกคือสอบได้	F	ในภาคปกต	ิหรือภาคฤดูร้อน 

เท่านั้น	โดยมหาวิทยาลัยกำาหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมปีการศึกษาละ	2	ครั้งดังนี้

							1.	 วิชาที่สอบตกในภาค	1	ของภาคปกต	ินักศึกษาต้องการใช้สิทธิสอบซ่อม	1	จะต้อง 

ลงทะเบียนสอบซ่อม	ในช่วงภาค	2	ของปีการศึกษาเดียวกัน

	 2.	 วิชาที่สอบตกในภาค	2	ของภาคปกต	ิหรือสอบตกในภาคฤดูร้อน	นักศึกษาต้องการ 

ใช้สิทธิสอบซ่อม	2		จะต้องลงทะเบียนสอบซ่อม		2		(ซ่อมวิชาที่ ได้	F	ในภาค	2และภาคฤดูร้อน) 

ในภาค	1	ของปีการศึกษาถัดไป	เมื่อนักศึกษาใช้สิทธิสอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิทธิในการสอบซ่อม 

สิ้นสุดลง		

	 การลงทะเบียนสอบซ่อมทุกครั้ง	มหาวิทยาลัยได้กำาหนดไว้ ในปฏิทินการศึกษาแล้ว	ดูใน 

ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำาหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง–	

ส่วนภูมิภาค

นักศึกษาที่สมัครใหม่และขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตในระบบใหม่

 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่หมดสถานภาพทุกประเภท	และนักศึกษาที่สำาเร็จ 

การศึกษาแล้วมาสมัครใหม่ใช้สิทธิเทียบโอน	 ในปีการศึกษา	 2557	 ทางคณะที่นักศึกษา	 จะ 

ดำาเนินการปรับผลการสอบกระบวนวิชาที่จะเทียบโอนและสอบได้จากระบบ	G		P	เป็น	ระบบ	 

A	B	C	D	โดย	จะปรับผลการสอบกระบวนวิชาท่ีมีผลการสอบ	G	ในระบบเก่าเป็น	A	ในระบบใหม่ 

และปรับผลการสอบ	P	ในระบบเก่า	เป็น	C+

	 นักศึกษาต่างสถาบันเม่ือสมัครเข้าเป็นนักศึกษารามคำาแหงและต้องการใช้สิทธิ 

เทียบโอน	มหาวิทยาลัยฯ	จะดำาเนินการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี	ฉบับที่	4	พ.ศ.	2555	ข้อ	8	การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา 

อื่น....ข้อ	8.4	การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบได้ต้องไม่ตำ่ากว่า 

ระดับคะแนนตัวอักษร	C	หรือแต้มระดับคะแนน	2.00	หรือเทียบเท่า	และหรือ	เป็นไปตาม
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เงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกำาหนด

	 สำาหรับนักศึกษาท่ี ใช้สิทธิเทียบโอนและมีหน่วยกิตครบหลักสูตรในวันสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาใหม่	ไม่สามารถแจ้งจบการศึกษาได้จนกว่าจะมีการลงทะเบียนเรียนในภาค	1	ปีการศึกษา 

2557	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	หรือ	2	กระบวนวิชา	และต้องสอบได	้ในภาค	1	ปีการศึกษา	 

2557	จึงจะมีสิทธิยื่นขอสำาเร็จการศึกษาได	้ทั้งนี้	การขอสำาเร็จการศึกษา	นักศึกษาที่เรียนครบ 

หลักสูตร	 จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตำ่ากว่า	 2.00	 จึงจะมีสิทธิยื่นคำาร้อง 

ขอสำาเร็จการศึกษาได้

วิธีคิดค่าเฉลี่ยผลการสอบแต่ละภาค เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะสำาเร็จการศึกษา

GPA=(nAx4)+(nB+x3.50)+(nBx3.00)+(nC+x2.50)+(nCx2.00)+(nD+x1.50)+(nDx1.00)

จำานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนทั้งหมด

ตัวอย่าง				นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาค	1	ปีการศึกษา			2556

 วิชาที่ลงทะเบียน จำานวนหน่วยกิต เกรด        ค่าคะแนน
  LAW2001 3 A 3x4.00 = 12
 LAW2002 3 C 3x2.00 = 6
 LAW2003 3 C+ 3x2.50 = 7.5
 LAW2004 3 D+ 3x1.50 = 4.5
 LAW2005 2 B 2x3.00 = 6
 LAW2006 3 F 3x 0.00 = 0
        

	 รวมหน่วยกิตที่ลงทะเบียน	17			 ค่าคะแนนที่สอบได	้36                                                

ค่าคะแนนท่ีสอบได้	หารด้วย	จำานวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน	เท่ากับค่าเฉล่ียประจำาภาค	(GPA)																																								

  36			
	 	 17

	 GPA	ภาค	1/2556					=	2.11

	 สิ่งที่จะทำาให้นักศึกษามีผลการเรียนด	ีมีค่าเฉลี่ยคะแนนสะสมสูง	นอกจากจะขึ้นอยู่ 

กับอาจารย์ผู้สอน	 สภาพแวดล้อม	 สำาคัญที่สุดคือ	 ตัวนักศึกษาที่จะต้องปรับปรุงตนเองให้มี 

คุณภาพ	รู้จักแบ่งเวลา	รู้วิธีจัดระบบตัวเอง	สร้างแรงจูงใจ	ในการเรียนรู้เน้ือหาในบทเรียนให้มาก 

เพราะการศึกษาในระดับอุดมศึกษาเป็นการศึกษาเพื่อประกอบอาชีพ	 ในอนาคตผู้เรียนต้อง 

แสวงหาความรู้	ในสิ่งที่ตนเองชอบ	เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีในวันข้างหน้า
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 การสอบของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	กำาหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบ	ตามวัน 

เวลา		สถานท่ี		แถวและท่ีน่ังสอบท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด		โดยท่ีน่ังสอบของนักศึกษาจะมีรหัสประจำาตัว 

พร้อมชื่อ	–	นามสกุลของนักศึกษา		ซึ่งเอกสารที่จะแสดงให้นักศึกษาทราบข้อมูลดังกล่าว		คือ  

ตารางสอบรายบุคคล   

ตัวอย่าง (ด้านหน้า )

ตัวอย่าง (ด้านหลัง)

  การทราบข้อมูลที่นั่งสอบ
โดย ฝ่ายจัดสอบ สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
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	 ตารางสอบรายบุคคล	เป็นเอกสารท่ีมหาวิทยาลัยจัดทำาข้ึนเพ่ือแจกแก่นักศึกษาทุกคน	

โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับหรือทราบข้อมูลของตารางสอบรายบุคคลได	้ดังนี้

	 1.	นักศึกษาทุกช้ันปี	และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Pre-degree)	ทุกชั้นป	ีสามารถติดต่อขอรับตารางสอบรายบุคคลด้วยตนเอง	โดยให้นำาบัตร 

ประจำานักศึกษา	หรือใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน	ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานที่	วัน	เวลา		 

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด	(ดูจากประกาศ)

	 			1.1	งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	(ONE	STOP	SERVICE)	อาคารกงไกรลาศ 

																(KLB)	ชั้น	1	รามฯ	1

	 			1.2	กองงานวิทยาเขตบางนา	อาคารพระมาส	(PRB)	ชั้น	1	รามฯ	2

	 2.	ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบรายบุคคล	จากระบบบริการข่าวสารทาง 

โทรศัพท์หมายเลข	0-2310-6000	และ	0-2310-6100	

	 ระบบจะตอบรับว่า	“ระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท	์มหาวิทยาลัยรามคำาแหง”	

ให้กด	2	หมวดข้อมูลนักศึกษา

	 กดเลือกข้อย่อย	2	ตรวจสอบตารางสอบ

	 กด	1	เลือกข้อย่อยของการตรวจตารางสอบที่ต้องการทราบทุกวิชา	ระบบจะให้กด

รหัสนักศึกษา	เช่น		XXXX	XXXXX	X

 กด	 2	 เลือกข้อย่อยของการตรวจสอบตารางสอบเป็นรายวิชา	 ระบบจะให้กดรหัส 

นักศึกษา	เช่น	XXXX	XXXXX	X	และ	จากนั้นระบบจะให้กดรหัสวิชา	ACC1001	กดรหัสวิชา 

ดังนี้	2123231001	ระบบจะแจ้งหมายเลขห้องสอบให้นักศึกษาทราบ

 อักษร รหัส อักษร รหัส อักษร รหัส อักษร รหัส

	 A	 21	 H	 42	 O	 63	 V	 83	

	 B	 22	 I	 43	 P	 71	 W	 91

	 C	 23	 J	 51	 Q	 72	 X	 92

	 D	 31	 K	 52	 R	 73	 Y	 93	

	 E	 32	 L	 53	 S	 74	 Z	 94	

	 F	 33	 M	 61	 T	 81								ตารางรหัส

	 G	 41	 N	 62	 U	 82	 						โทรศัพท์
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 3.	ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบรายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทาง 

คอมพิวเตอร์	จากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัยฯ	คือ	อาคารเวียงผา	(VPB)	 

ชั้น	1	และสถาบันคอมพิวเตอร์	

  บริการข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร	์มีข้อมูลให้นักศึกษาเลือก	จำานวน	9	รายการให้ 

เลือกข้อ	3	“ตารางสอบรายบุคคล”	โดยเมื่อกดหมายเลข	3	ไปแล้ว	ระบบจะปรากฏช่องให้ ใส่ 

หมายเลขรหัสประจำาตัวของนักศึกษา	ซึ่งเมื่อใส่รหัสครบถ้วนแล้ว	จะปรากฏรายละเอียดของ 

ตารางสอบไล่รายบุคคลที่หน้าจอภายในเวลาที่กำาหนด

ตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ตารางสอบไล่รายบุคคล

 รหัส 5303508286  ชื่อ นายจักรกฤษณ์  เจียมเจริญถาวร

 วิชาสอบ  สถานที่สอบ  เวลา  วันที่  ปรนัย  อัตนัย  แถว  ที่นั่ง

 ART1003 KLB 201 14.00-15.30 16/01/56 100 - 18 12

 MCS1101 VKB 301 09.30-11.30 14/01/56 100 - 30 13

 MCS1300 PBB 401 14.00-16.00 12/01/56 100 - 24 04

 MCS3100 VKB 401 14.00-16.00 12/01/56 100 - 27 27

 MCS3105 VPB 401 09.30-11.30 16/01/56 100 - 21 19
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 1.	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบรายบุคคล	 จากระบบอินเทอร์เน็ต 

ทางเว็บไซต์	www.ru.ac.th	เลือกหัวข้อ	ตารางสอบรายบุคคล	

ตัวอย่าง

 ทั้งนี้การดาวน์ โหลดตารางสอบรายบุคคลจากระบบอินเทอร์เน็ต	 นักศึกษาต้อง 

ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่พิมพ์กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ว่าพิมพ์ได้ครบทุกรายการ 

หรือไม่	โดยเฉพาะรายการหมายเลขท่ีน่ังสอบ	ตารางสอบรายบุคคลท่ีพิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ต 

ต้องใช้คู่กับใบเสร็จรับเงินด้วย

หลักฐานที่นักศึกษาใช้ ในการเข้าสอบ

	 1.	บัตรประจำาตัวนักศึกษา

	 2.	บัตรประจำาตัวประชาชน	หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้

	 3.	ใบเสร็จรับเงิน	หรือตารางสอบรายบุคคล	ที่มหาวิทยาลัยพิมพ์แจกนักศึกษา

	 4.	ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบสายเกินกว่า	5	นาท	ีนับจากเวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ 

	 เม่ือนักศึกษาทราบสถานท่ีสอบ		หมายเลขแถวสอบ		และหมายเลขท่ีน่ังสอบของตนเอง 

แล้ว	 ให้นักศึกษาตรวจหาที่นั่งสอบที่มีรหัสประจำาตัว	 พร้อมชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาติดอยู่ 

ที่นั่งสอบนั้นๆ	จาก	บัญชีติดที่นั่งสอบ	
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ตัวอย่าง (บัญชีติดที่นั่งสอบ)

 ในการเข้าสอบแต่ละกระบวนวิชา		นักศึกษาจะต้องลงลายมือชื่อของตนเองใน

บัญชีรายชื่อนักศึกษา	ของกระบวนวิชาสอบ	โดยบัญชีดังกล่าวจะระบุหมายเลขแถว	และที่นั่ง 

สอบ	ชื่อกระบวนวิชา	รหัสประจำาตัวนักศึกษา	พร้อมชื่อ	–	นามสกุลของนักศึกษา	ซึ่งนักศึกษา 

จะต้องเซ็นชื่อของตนเองในช่องลายมือชื่อ	ดังตัวอย่าง
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 สำานักหอสมุดกลาง	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ได้จัดบริการเพื่อการศึกษาค้นคว้า

วิจัย	สำาหรับนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตร	ีปริญญาโท	และปริญญาเอก	ณ	สำานัก 

หอสมุดกลาง	หัวหมาก	และห้องสมุดวิทยาเขตบางนา	โดยจัดให้มีบริการต่าง	ๆ	ดังน้ี

	 1.	 บริการทรัพยากรสารสนเทศ	 ได้แก	่ หนังสือ	 วารสาร	 ฐานข้อมูลออนไลน์	 สื่อ

โสตทัศน์	หนังสือ	วารสารอิเล็กทรอนิกส	์ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศเหล่านี้มีทั้งภาษาไทย	และ

ภาษาต่างประเทศ	ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่เปิดการเรียนการสอน	การวิจัย	ในมหาวิทยาลัย

	 นอกจากนี้ยังมีเอกสารประเภทสิ่งพิมพ์รัฐบาล	สิ่งพิมพ์ขององค์กรอิสระ	รัฐวิสาหกิจ	

งานวิจัย	ดุษฎีนิพนธ์	วิทยานิพนธ	์สารนิพนธ	์และเอกสารวิชาการของมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	ใน

ประเทศและต่างประเทศ	 องค์กรระหว่างประเทศ	 รวมถึงหนังสือประเภทนวนิยาย	 เรื่องสั้น	

และนิตยสารเชิงสารคดีด้วย

	 ทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวข้างต้นน้ี	 เฉพาะท่ีเป็นหนังสือวิชาการท่ัวไป	 ตำาราเรียน	

ดุษฎีนิพนธ์	 วิทยานิพนธ์	สารนิพนธ	์นวนิยาย	และเรื่องสั้น	นักศึกษาสามารถยืมไปใช้ศึกษา

ค้นคว้าหรืออ่านนอกห้องสมุดได้	ส่วนทรัพยากรประเภทฐานข้อมูลออนไลน์	และหนังสืออิเล็ก 

ทรอนิกส	์ นักศึกษาที่ลงทะเบียนการใช้อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย	 สามารถเปิดอ่านที่บ้าน 

ที่ทำางานได้	หรือหากจะมาใช้บริการที่สำานักหอสมุดกลาง	หัวหมาก/ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา 

ทางสำานักหอสมุดกลางได้จัดห้องบริการไว้เป็นการเฉพาะ	 ซึ่งในห้องนี้นักศึกษายังสามารถใช้

บริการ	e-Learning/	course	on	demand	ได้ด้วย

	 2.	บริการตอบคำาถามช่วยการค้นคว้า	เป็นบริการให้คำาแนะนำาการใช้ห้องสมุด	การใช้ 

ฐานข้อมูลออนไลน์	การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส	์การใช้สื่อสารสนเทศ	ทรัพยากรสารสนเทศ

สำ�นักหอสมุดกล�ง
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ต่าง	ๆ 	ทั้งภายใน	ภายนอกมหาวิทยาลัย	รวมถึง 

การช่วยค้นหาคำาตอบของคำาถามเกี่ยวกับ

ห้องสมุด	การเรียนการสอน	การทำารายงาน	

การวิจัย	 ตลอดจนความรู้ทั่วไป	 ซึ่งนักศึกษา

สามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ห้องสมุด	 หรือ	

โทร.	 02-310-8658	 เมื่อใช้บริการของสำานัก

หอสมุดกลาง	หัวหมาก	และ	โทร.	02-397- 

6336	เมื่อใช้บริการห้องสมุดวิทยาเขตบางนา 

และหากต้องการใช้บริการสอบถามทางออนไลน์	 ให้เข้าใช้ที่	 www.lib.ru.ac.th	 คลิกเลือก 

Ask	a	Librarian	บรรณารักษ์จะตอบกลับทางออนไลน์เช่นเดียวกัน

	 3.	 บริการยืมระหว่างห้องสมุด	 เป็นบริการที่สำานักหอสมุดกลาง	 ได้มีความร่วมมือ

กับห้องสมุดมหาวิทยาลัย/สถาบันการศึกษา 

ตา่ง	ๆ 	เพื่อการใชท้รพัยากรสารสนเทศรว่มกนั 

กล่าวคือ	 หากนักศึกษาต้องการใช	้ หนังสือ	 

วารสาร	หรือทรัพยากรสารสนเทศอื่น	ๆ	ซึ่ง 

ตรวจสอบแล้วไม่มีบริการในสำานักหอสมุดกลาง 

บรรณารักษ์จะติดต่อขอยืม/ขอทำาสำาเนา	 ให้

ตามต้องการ

	 4.	บริการยืม-คืน	เป็นบริการที่ผู้ ใช้ 

ห้องสมุดรู้จักและคุ้นเคยเป็นอย่างดี	กล่าวคือ 

การยืมหนังสือ	 ออกนอกห้องสมุดเพื่ออ่าน	 ศึกษาค้นคว้าที่บ้าน	 ที่ทำางาน	 นักศึกษาจะต้อง

สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดก่อน	โดยเพียงนำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา	บัตรประจำาตัวประชาชน	

และใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคการศึกษาปัจจุบัน	 ไปติดต่อ	 ณ	 เคาน์เตอร์บริการยืม-คืน	 

สำานักหอสมุดกลาง	หัวหมาก	หรือ	ห้องสมุด 

วิทยาเขตบางนา	 แห่งใดก็ได้	 การสมัครเป็น 

สมาชิกห้องสมุด	ไม่มีค่าใช้จ่ายใด	ๆ 	ณ	ปัจจุบัน	 

ห้องสมุดได้พัฒนาการให้ยืม-คืน	ในระบบอัตโนมัติ 

(เฉพาะท่ีสำานักหอสมุดกลางหัวหมาก)	นักศึกษา 

ยืมได้ด้วยตนเอง	(self-check	out)	และหาก 

ต้องการยืมต่อ	ก็สามารถทำาได้ผ่านอินเทอร์เน็ต 

(www.lib.ru.ac.th)	 นอกจากบริการดังกล่าว 
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ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

วันจันทร์	-	ศุกร์	 เวลา	08.30	-	18.30	น.

วันเสาร์	-	อาทิตย์	 เวลา	08.30	-	16.30	น.

วันนักขัตฤกษ์	และวันหยุดชดเชย	ปิดบริการ

สำานักหอสมุดกลางหัวหมาก

วันจันทร์-ศุกร์	 เวลา	07.30	-	20.30	น.	

วันเสาร์-อาทิตย์	 เวลา	09.00	-	18.00	น.

วันนักขัตฤกษ์	และวันหยุดชดเชย	ปิดบริการ

ข้างต้นแล้ว	 สำานักหอสมุดกลาง	 หัวหมาก 

และห้องสมุดวิทยาเขตบางนา	ยังมีบริการอ่ืน	ๆ  

อีกมาก	อาทิ	บริการฝึกอบรมการสืบค้นรายการ 

ทรัพยากรห้องสมุด	 ทรัพยากรสารสนเทศ 

อิเล็กทรอนิกส์	 ค้นหาข่าว	 ความรู้	 กฤตภาค 

บนอินเทอร์เน็ต	หนังสือพิมพ์ ในรูปไมโครฟิล์ม 

บริการฟังเทปภาษา	ชมภาพยนตร์	วิดีโอ	บริการ 

ถ่ายเอกสาร	เป็นต้น

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
	 สำาหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติทุกแห่ง	ห้องสมุดสาขาวิทย- 

บริการฯ	จัดให้บริการ	หนังสือทั่วไป	หนังสือ 

อ้างอิง	วิทยานิพนธ	์ตำาราเรียนมหาวิทยาลัย 

รามคำาแหง	ข่าวสารทั่วไป	ตามความต้องการ 

ของผู้ ใช้	สื่อการเรียนการสอน	วิดีโอเทป	เทป 

สรุปคำาบรรยาย	 บริการออนไลน์	 ผ่านเครือ 

ข่ายอินเทอร์เน็ต	 บริการยืมหนังสือและ 

เอกสารระหว่างห้องสมุด	 สามารถใช้บริการ 

และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ห้องสมุดสาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทั้ง	20	แห่ง	และ 

ท่ีบริการ	Ask	a	Librarian	บน	www.lib.ru.ac.th 

ตลอด	24	ชั่วโมง

วันและเวลาการให้บริการ
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สำานักเทคโนโลยีการศึกษา มีบริการดังนี้

 1. ผลิตรายการวิทยุ
 รายการวิทยุการศึกษา	รูปแบบรายการประกอบด้วย	
รายการกระบวนวิชา	และรายการสาระความรู้เพื่อบริการสังคมและชุมชน	
 ส่วนกลาง	ออกอากาศ	ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา	กรมประชาสัมพันธ์	 
(สวศ.)	ความถี่	1467	กิโลเฮิร์ต	ในระบบ	(AM)	ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร	และจังหวัด 
ใกล้เคียง	วันจันทร์-ศุกร์	เวลา	05.00-07.00	น.	และ	19.30-24.00	น.	วันเสาร์-อาทิตย์	เวลา	 
19.30-24.00	 น.	 พร้อมรับฟังทั่วโลกผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที	่ www.prd.go.th	 ช่อง	 Radio	 
Online	สวศ.1467	และทางดาวเทียมไทยคม	5	ระบบ		C-Band	ช่อง	NBT	4
 ส่วนภูมิภาค	ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง	 กรมการทหารสื่อสารกองทัพบก	 (กวส.2 
จ.แพร่)	 ความถี่	 1215	 กิโลเฮิร์ต	 ในระบบ	 (AM)	 ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดแพร่และจังหวัด 
ใกล้เคียง	วันจันทร์-อาทิตย์	เวลา	20.00-21.00	น.	และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงกองอำานวย 
การกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ	(กรป.กลาง	จ.นราธิวาส)	ความถี	่99.10	เมกกะเฮิร์ซ	 
ในระบบ	(FM)	วันจันทร์-อาทิตย์	เวลา	17.35-18.00น.	และความถี่	756	กิโลเฮิร์ต	ในระบบ	 
(AM)	วันจันทร์-อาทิตย์	เวลา	13.05-13.30	น.	และ	เวลา	17.35-18.00	น.	ครอบคลุมพื้นที่ 
จังหวัดนราธิวาส	และจังหวัดใกล้เคียง	รวมถึงผลิตรายการสาระความรู้และบันเทิงผ่านระบบ 
อินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ช่อง	 RU	 Internet	 Radio	 และ	 E	 Radio	 ทาง	 
www.e-ru.tv	

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา
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 2. ผลิตรายการโทรทัศน์
	 	 1.	 รายการข่าว	 (รายการบอก
กล่าวข่าวราม,	 รายการข่าวมหาวิทยาลัยราม 
คำาแหง)	รายการความรู้	สารคดี	และกิจกรรม 
ของนักศึกษา	 ทาง	 www.techno.ru.ac.th./ 
ทาง	 www.totiptv.com	 และทางโทรทัศน์ 
ภายในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 (RU	 -	 ITV) 
วันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	09.00	-	16.30	น.	
	 	 2.	รายการโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	(RU	-	ITV)	แพร่ภาพข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์	และกิจกรรมของมหาวิทยาลัย	ทุกวันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	09.00	-	16.30	น.

 3. การควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณ
	 ถ่ายทอดสัญญาณการจัดการระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย	2	ระบบ	คือ
  1.	 การถ่ายทอดสัญญาณภายในอาคารเรียนรวมส่วนกลาง	ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
หัวหมาก	 และมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 วิทยาเขตบางนา	 โดยใช้ระบบโทรทัศน์วงจรปิด	 
ผสมผสานกับอุปกรณ์ โสตทัศน์ที่ทันสมัย	ถ่ายทอดการบรรยายภายในชั้นเรียน	และถ่ายทอด 
สดผ่านทางอินเทอร์เน็ต	ใน	วันจันทร	์-	วันศุกร	์ตั้งแต่	เวลา	07.30	-	19.20	น.	และในวัน 
เสาร์	-	วันอาทิตย์	บางวิชาตามตารางการเรียน
	 	 2.	การถ่ายทอดการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร	 เป็นระบบ 
สื่อสารแบบ	2	ทาง	(Two-way	Communication)	มี	1	ระบบ	คือระบบใยแก้วนำาแสง	(Fiber	 
Optic)	
 ระดับปริญญาตร	ี คณะนิติศาสตร์	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะรัฐศาสตร์	 และ 
คณะสื่อสารมวลชน	สอนวันจันทร	์–	วันศุกร	์	ตั้งแต่เวลา	08.00	–	16.20	น.
 ระดับปริญญาโท	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะรัฐศาสตร์	 และคณะศึกษาศาสตร์	 
สอนวันอังคาร	-	วันศุกร์	ตั้งแต่เวลา	17.00	-	21.00	น.	วันเสาร์	ตั้งแต่เวลา	08.00	-	21.00	น. 
และวันอาทิตย์	ตั้งแต่เวลา	08.00	–	17.00	น.
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 ปัจจุบันมีการเช่ือมสัญญาณไปยังสาขาวิทยบริการฯ	ด้วยระบบใยแก้วนำาแสงมี	12	ระบบ 
โดยเชื่อมสัญญาณไปยังสาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดต่างๆ	23	จังหวัด	ดังนี้
 เครือข่ายที่ 1	ระบบที่	 1	 -	 2	 เชื่อมสัญญาณไปที่จังหวัดปราจีนบุรี	 อุทัยธานี	 
นครศรีธรรมราช		และอำานาจเจริญ
 เครือข่ายที่ 2	ระบบที่	3	-	4	เชื่อมสัญญาณไปที่จังหวัดบุรีรัมย์	หนองบัวลำาภู	เพชรบูรณ์	 
และชัยภูมิ
 เครือข่ายที่ 3	ระบบที่	5	-	6	เชื่อมสัญญาณไปที่จังหวัดสุโขทัย		นครราชสีมา		ศรีสะเกษ 
และขอนแก่น				
 เครือข่ายที่ 4	ระบบที่	7	-	8	เชื่อมสัญญาณไปที่จังหวัดตรัง	นครพนม	ลพบุรี	และแพร่ 
   เครือข่ายที่ 5	ระบบที่	9	-	10	เชื่อมสัญญาณไปที่จังหวัดอุดรธานี	สุรินทร์	เชียงราย		
และกาญจนบุรี		
 เครือข่ายที่ 6	ระบบที่	11	-	12	เชื่อมสัญญาณไปที่จังหวัดเชียงใหม่	สงขลา	และพังงา 

 4. งานด้านบริการ
	 			บริการสำาเนา	ดีวีดีบันทึกคำาบรรยายกระบวนวิชา	บริการยืมสื่อการศึกษาประเภท
ดีวีดีบันทึกคำาบรรยาย	และ	บริการด้านโสตทัศนูปกรณ	์ต่าง	ๆ	แก่นักศึกษา

	 ติดต่อขอใช้บริการได้ที่สำานักเทคโนโลยีการศึกษา	 โทร.	 02-310-8703-5	 ในวันและ
เวลาราชการ	หรือเว็บไซต	์www.Techno.ru.ac.th	
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สถาบันคอมพิวเตอร์
	 สถาบันคอมพิวเตอร์	 เป็นหน่วยงานที่ ให้บริการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	โดย

จะให้บริการต่างๆ	ดังนี้

ด้านการรับสมัครและลงทะเบียนเรียน
 u	ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ณ อาคารเวียงคำา	 ดูรายละเอียดที่	 http://www.ru.ac.th/regis_ 

ram1.html

 u		ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ดูรายละเอียดที่	

http://www.ru.ac.th/regis_ram2.html

 u	เว็บไซต์รวบรวมการรับสมัครและลงทะเบียนเรียนทาง  

Internet	ที่เว็บไซต์	www.iregis.ru.ac.th	

 u	ระบบลงทะเบียนเรียน ทาง Internet 

	 	 นักศึกษาส่วนกลางที่เว็บไซต์	:	http://www.iregis2.ru.ac.

th/regiscenter/	

	 	 นักศึกษาส่วนภูมิภาคที่เว็บไซต์	:	http://www.iregis.ru.ac. 

th/rb_prog/index.jsp

	 	 ให้บริการเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี	ส่วนกลาง	ทางอินเทอร์เน็ต	โดยนักศึกษาสามารถเข้าไป 

ทำารายการลงทะเบียนเรียน	 และชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ทุกสาขา	ในช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด
	 	 	 	

http://computer.ru.ac.th
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	 u	ระบบรักษาสถานภาพนักศึกษา	:	http://www.oros.ru.ac.th/restatus/	ให้บริการ 

เกี่ยวกับการรักษาสถานภาพนักศึกษา	กรณีที่นักศึกษาไม่ได้มีการลงทะเบียนใน	ภาคการศึกษา 

โดยเข้ามาทำารายการและชำาระเงินค่ารักษาสถานภาพ	 ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ทุกสาขา	ในช่วงวันเวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดให้มีการทำารายการรักษาสถานภาพเท่านั้น

 u	บริการข้อมูลทางโทรศัพท์บ้านด้วยระบบ IVR (Interactive 

Voice Response)	 โดยโทรศัพท์เข้าหมายเลข	 0-2310-6000,	

0-2310-6001		เป็นการโต้ตอบด้วยระบบเสียงอัตโนมัติ	

	 u	บาร์ โค้ดรหัสวิชา 7 หลัก	:	http://www.fis.ru.ac.th/computer/	ให้บริการเกี่ยว

กับการพิมพ์รหัสวิชาบาร์ โค้ด	 7	 หลัก	 สำาหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย	 รวมถึง	

นักศึกษาเก่าที่มีการเปลี่ยนจาก	5	หลักเป็น	7	หลัก	

ด้านสารสนเทศสำาหรับนักศึกษา

 u	เว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย	http://www.ru.ac.th

 u	ระบบ Authentication : http://www.ru.ac.th เป็น 

ระบบลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ์ และจัดเก็บประวัติการใช้ 

งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้เป็นไปตาม 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์	 

พ.ศ.2550	 โดยนักศึกษาและบุคลากรสามารถเข้าใช้งานระบบได้ 

ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย

	 u	 e-Books	 :	 http://e-book.ram.edu/e-book/	 ศูนย์รวม

ตำาราเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	

(ไฟล์	 PDF)	 นักศึกษาสามารถอ่านประกอบการเรียน	 และศึกษา

ค้นคว้าข้อมูลที่สนใจได้ทั้งในระบบ	Online	 หรือ	 ดาวน์ โหลดไฟล์ไว้

อ่านแบบ	Offline

 u	RU CyberClassroom		:	http://202.41.160.100/cyber 

ClassRoom2012	บริการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากห้องเรียน 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ให้นักศึกษาสามารถเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต 

ได้เสมือนเรียนในห้องเรียนจริง	 (เฉพาะห้องเรียนที่มีอุปกรณ์การ

ถ่ายทอด)	
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 u	M-Learning:	 http://www.m-learning.ru.ac.th/	 วีดีโอ

การเรียนการสอนจากห้องเรียนย้อนหลัง	 ให้บริการกับนักศึกษาที่

ไม่มีเวลาเข้าห้องเรียน	หรืออยากทบทวนบทเรียน	โดยสามารถเลือก

ดูวีดีโอแบบ	Online	หรือดาวน์ โหลดไฟล์ดูแบบ	Offline	ได้	

 u	e-Audio Books:	 http://e-book.ram.edu/audiobook	

ตำาราเสียงอิเล็กทรอนิกส์	 เป็นเว็บไซต์ ให้บริการไฟล์เสียงอ่านตำารา

เรียนของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เพื่ออำานวยความสะดวกให้กับ

ผู้พิการ(ทางสายตา)	 ให้สามารถศึกษาผ่านตำาราเสียงได้อย่างเท่า

เทียมกับนักศึกษาทั่วไป	

 u	Sign language M-learning:	 http://www.sign 

language.ru.ac.th/	 วีดีโอการเรียนการสอนสำาหรับผู้บกพร่องทาง 

การไดย้นิ	เพ่ืออำานวยความสะดวกใหก้บันกัศกึษาหรอืผูส้นใจ	ไดศ้กึษา 

ผ่านวีดีโอบทเรียนของมหาวิทยาลัยด้วยภาษามือ			

 u	e-Services:	http://e-service.ru.ac.th	ระบบตรวจสอบ

ข้อมูลสารสนเทศสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร	ี ให้บริการข้อมูล	

เช่น	 ผลสอบประจำาภาคเรียน	 ตารางสอบไล่รายบุคคล	 กำาหนดการ

ลงทะเบียนเรียน	 เป็นต้น	 โดยนักศึกษาสามารถสมัครสมาชิกและตั้ง

รหัสผ่านได้ด้วยตนเอง	

	 u	ระบบภาวะมีงานทำาของบัณฑิต	 http://www.mis.

ru.ac.th/Ru_job.jsp	 นักศึกษาที่จะขอจบการศึกษา	 ต้องกรอก 

รายละเอียดที่เว็บไซต์นี	้ แล้วพิมพ์เอกสารที่ ได้จากระบบไปยื่นขอจบ 

ได้ที่คณะ	

 u	RU Job Matching	 :	 http://www.e-regis.ru.ac.

th:8080/jobmatching/	 ให้บริการเกี่ยวกับการจัดหางาน	 เพื่อให้

นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ค้นหา

งาน	หรือสถานที่ฝึกงาน	(RAM3000	สหกิจศึกษา)	ที่ตรงกับสาขา

วิชาที่ศึกษา	 รวมถึงบริษัทที่ต้องการรับคนเข้าทำางาน	 สามารถจับคู่

หางานที่ต้องการได้
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ด้านระบบเครือข่าย
 u	บริการระบบเครือข่าย Internet ไร้สาย	:	เป็นระบบWi-Fi	แบบภายนอกอาคาร	โดย 
ใช้ชื่อ	RU-Campus	Wireless	Networks	ซึ่งมีอุปกรณ ์
เครือข่ายไร้สายกระจายไม่ตำา่กว่า	 50	 จุด	 ให้สามารถ 
เชื่อมต่อได้มากกว่า	 90%	 ของพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย 
โดยนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ด้านการพัฒนาความรู้

 u	ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ http://www.ctc.ru.ac.th	:	มีหน้าที่รับผิดชอบ	
บริการจัดการจัดฝึกอบรม	จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 
 หลักสูตรต่างๆ	ทั้งที่ ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยและเปิด 
อบรมหลักสูตรที่ทันสมัยให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
รามคำาแหงและบุคคลทั่วไป	 โดยศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน	 เช่น	 “การใช้คอมพิวเตอร์ ใน
สำานักงาน”	ระดับต้น,	ระดับกลาง,	หลักสูตร	“Adobe	Photo-

shop”	“Implement	and	Support	Computer	Network”	เป็นต้น	สามารถดูหลักสูตรที่เปิดสอน 
และรายละเอียดได้ที่	http://www.ctc.ru.ac.th
	 การบริการข่าวสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์แก่นักศึกษาปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย	 
นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ที่	 บริเวณชั้นล่าง	 อาคารเวียงผา	 และบริเวณด้านหน้าอาคาร 
สถาบันคอมพิวเตอร์ซึ่งมีบริการดังนี้	 ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน	 ตรวจสอบผลการสอบ 
ประจำาภาค	ตรวจสอบตารางสอบรายบคุคล	เชค็เกรด	ผลสอบของศนูยป์ฏบิตักิารคอมพวิเตอร ์
และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย	เป็นต้น
 u	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information	Technology	Services	Center)	
:	http://www.itsc.ru.ac.th

ตั้งอยู่ที่อาคารเวียงคำา	(VKB)	ชั้น	2	มีเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
เคร่ืองพิมพ์ไว้ให้บริการในการใช้งานอินเทอร์เน็ต	รับ-ส่ง	e-mail 

 สืบค้นข้อมูล	 พิมพ์เอกสาร	 พิมพ์รายงาน	 พิมพ์วิทยานิพนธ์	 
หรือทำางานอื่น	 ๆ	 ที่มีความจำาเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	 
ซ่ึงทางศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดเตรียมอุปกรณ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ไว้บริการจำานวน	260	เครื่อง	พร้อมทั้งมี

เจ้าหน้าให้คำาปรึกษา	และแนะนำาการใช้โปรแกรมต่าง	ๆ	ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการมีข้อสงสัย	โดย
คิดค่าใช้บริการเพียงชั่วโมงแรกชั่งโมงละ	10	บาท	ชั่วโมงถัดไปคิดค่าบริการชั่วโมงละ	5	บาท	
เท่านั้น	เวลาเปิดให้บริการ	วันจันทร	์–	วันศุกร์		08.30	น.	–	19.30	น.,	วันเสาร์	–	วันอาทิตย์	
09.00	น.	–	17.30	น.	(หยุดวันนักขัตฤกษ์)	ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลข	0-2310-8788	
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	 สำานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส	์ดำาเนินการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Testing) 

ให้แก่นักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยผสมผสานกับระบบการบริหารจัดการที่ดีทำาให้การ 

วัดผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว	โดยนักศึกษาสามารถเลือกวัน	-	เวลาสอบ 

ได้ด้วยตนเอง	 ทราบผลสอบทันทีเมื่อสอบเสร็จและหากนักศึกษาสอบไม่ผ่านสามารถสอบ 

ตามปกติของมหาวิทยาลัยได้

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ e- Testing

	 1.	 ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอบทาง	 e-Testing	 ตามประกาศของสำานักทดสอบ	

ทางอิเล็กทรอนิกส	์หรือ	www.etesting.ru.ac.th	

	 2.	ลงทะเบียนเรียนตามภาคการศึกษาปกติจะต้องมีกระบวนวิชาที่	e-Testing	เปิดสอบ 

ด้วย

	 3.	นำาใบเสร็จทีจ่ะลงทะเบยีนในภาคปกติ		(ใบสฟีา้)	มายืน่เปน็หลักฐานในการลงทะเบยีน 

สอบทาง	e-Testing	ตามวัน	เวลาที่กำาหนด	เลือกวัน	–	เวลาสอบ		และชำาระค่าลงทะเบียนสอบ 

วิชาละ	70.-	บาท

	 4.	เข้าสอบ	 e-Testing	 ตามวันและเวลาที่กำาหนดในใบเสร็จลงทะเบียนสอบ	 (สีส้ม)	 

ณ	อาคารสุโขทัย	(SKB)	ชั้น	8	นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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คาบเวลาที่เปิดสอบ

	 คาบที่	1	:		09.00	-	11.30		น.	 คาบที่	2	:	12.00	-	14.30		น.

	 คาบที่	3	:		15.00	-	17.30		น.	 คาบที่	4	:	18.00	-	20.30		น.

กระบวนวิชาที่เปิดสอบ  มี  48  วิชา 

 ANT1013	 ANT3053	 APR2101	 APR3102	 BIO1001	

	 BIO1105	 CEC2201	 CHI1001	 CHI1002	 ECO1003	

	 ECO1101	 ECO1102	 ENG1001	 ENG1002		 ENG2001	

	 ENG2002	 GER1001	 GLY1003	 HIS1001	 HIS1002		

	 HIS1003	 HIS1201	 HIS4500	 INT1004	 LAW1004		

	 LIS1001	 LIS1003	 MCS1151	 MGT4004	 MKT2101		

	 MKT3202	 MKT3204	 MKT3205				 MTH1003	 MTH1101

	 POL1100	 PSY1001	 RAM1000	 SCI1003	 SOC1003	

	 SOC2065	 SOC4077	 SPN1001	 STA1003	 STA2003	

	 STA2016	 THA1002	 THA1003

 นักศึกษาสามารถตรวจสอบวิชาที่เปิดสอบ	 e-Testing	 เพิ่มเติมได้จากข่าวรามคำาแหง		

และ	www.etesting.ru.ac.th	
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ศูนย์ส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
 ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส	์ มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนในระบบ	 

e-Learning	 ผลิตและพัฒนาบทเรียน	 e-Learning	 โดยประสานงานกับคณาจารย์	 สถาบัน 

คอมพิวเตอร	์ และสำานักเทคโนโลยีการศึกษา	 ซึ่งเปิดให้บริการการเรียนผ่านทางเว็บไซต์	

www.ram.edu		

	 บทเรียน	 e-Learning	 ได้มีการออกแบบมาสำาหรับการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 

ของเวบ็	ในการถ่ายทอดเนือ้หาและใชเ้ทคโนโลยรีะบบการบรหิารจดัการการเรยีนรู	้(Learning 

Management		System)	ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนสำาหรับนักศึกษาที่ ไม่มีเวลา 

และโอกาสเข้าชั้นเรียน	หรือการเข้าไปทบทวนเนื้อหา	วิชาหลังจากเข้าเรียน	เพื่อเสริมเพิ่มเติม 

ความรู้	 นักศึกษาสามารถเข้าลงทะเบียนเรียนได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	 ผู้เรียนสามารถเรียน 

เวลาใดก็ได้	 สถานที่ ใดก็ได้	 ที่มีความพร้อมด้านการเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	 เนื้อหา 

การเรียนถูกแทนที่ด้วยเนื้อหาดิจิตอล	ในลักษณะต่าง	ๆ	ทั้งข้อความ	ภาพนิ่ง	ภาพเคลื่อนไหว		

เสียง	และวีดิทัศน์	พร้อมแบบทดสอบรายวิชาที่ผู้เรียนสามารถรู้คำาตอบ	คำาเฉลยได้ด้วยตนเอง 

นอกจากนี้ผู้เรียนสามารถใช้เครื่องมือต่างๆ	เช่น	e-Mail,	Chat,	Webboard	สื่อสารกับผู้เรียน 

ด้วยกันในกลุ่ม	หรือกับผู้สอน	หรือบุคคลอื่นๆ	ที่สนใจ

	 นอกจากบทเรียน	e-Learning	ศูนย์ฯยังให้บริการ	RU	eBook	Store	ซึ่งเป็นร้านหนังสือ 

ออนไลน์	ที่นักศึกษาสามารถ	Download	Application	ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	เป็นหนังสือต่างๆ 

ของทางมหาวิทยาลัย	 รวมถึงข่าวสารสำาคัญ	 โดยภายในเล่มหนังสือออนไลน์จะแสดงผล 

ทั้งด้านข้อความ	ภาพนิ่ง	ภาพเคลื่อนไหว	เสียงและ 

วีดีทัศน์	 ในการอำานวยความสะดวกด้านการเรียน 

การสอนเสริมให้แก่นักเรียนนักศึกษาบน		Application	 

RU	eBook	Store	

นักศึกษาเข้าใช้งานบทเรียน	 e-Learning	 ได้จาก

เครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต	์http://ebookstore.ru.ac.th/หรือ	Download	Application	 

ได้ทาง	App	Store	หรือ	Play	Store	ชื่อ	“RU	eBook	Store”
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กองกิจการนักศึกษา
งานกิจกรรมนักศึกษา
	 มีหน้าที่ให้คำาปรึกษา	 กำากับดูแลการจัดกิจกรรมของทุกองค์กรกิจกรรมนักศึกษา	 อำานวย

ความสะดวกในการขออนุมัติโครงงานกิจกรรมประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก	

กำากับดูแลการจัดกิจกรรมให้ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย	 ทำาหน้าท่ีตรวจสอบการเข้าร่วมกิจกรรม	

และออกระเบียบกิจการนักศึกษา	 เพื่อเป็นหลักฐานในการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา	 ส่งเสริมการ

จัดกิจกรรมตามความต้องการและความถนัดของนักศึกษา	 เพ่ือเสริมสร้างความสมบูรณ์ของร่างกาย	

อารมณ์	 สังคม	 สติปัญญา	 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	 ด้วยกิจกรรม

พัฒนาการเรียนรู้	และส่งเสริมทักษะชีวิต	โดยมีชุมชนเป็นรากฐานแห่งการเรียนรู้ตามหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง	 พัฒนาความคิด	 การวิเคราะห์	 การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล	 การ

สื่อสาร	การสร้างคุณธรรม	จริยธรรม	และความมีจิตสำานึกสาธารณะ

	 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี	งานกิจกรรมนักศึกษา	กองกิจการนักศึกษา	อาคารกิจกรรม

นักศึกษา	ชั้น	2	โทร.	02-310-8075	ในวันและเวลาราชการ

งานนักศึกษาวิชาทหาร
	 ให้บริการและให้คำาปรึกษาด้านการศึกษาวิชาทหาร	การยกเว้นการตรวจเลือกเข้ารับราชการ

ทหารกองประจำาการฯ	 การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร	 การขอรับสิทธิ์เพื่อฝึกเรียน

วิชาทหาร	 และการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำาการฯ	 ซึ่งนักศึกษาจะต้องมีผล

การศึกษาในภาค	 1/2557	 ไม่น้อยกว่า	 9	 หน่วยกิต	 และต้องดำาเนินการก่อนวันที่	 10	 กุมภาพันธ	์
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2558	 สำาหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสมัครเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารในปีที่สมัครเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ทัน	จะต้องดำาเนินการขอรอรับสิทธิ์ก่อนวันที	่20	มิถุนายน	2557	จึงจะ

มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารในปีถัดไป

	 ติดต่อขอรับบริการหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่	 งานนักศึกษาวิชาทหาร	 กองกิจการ

นักศึกษา	อาคารกิจกรรมนักศึกษา	ชั้น	2	 โทร.	02-310-8075	 ในวัน	 -	 เวลาราชการ	หรือ	

jijie_p@hotmail.com

งานแพทย์และอนามัย
	 ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่นักศึกษา	 บุคลากรของมหาวิทยาลัย	 และครอบครัว	 โดยให้

บริการฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย	และบริการออกใบรับรองแพทย์	เพื่อสมัครงาน	ศึกษาต่อ	ทำาใบขับขี่	โดย

ชำาระค่าธรรมเนียม	20	บาท	ให้บริการวันจันทร์-ศุกร์	และในวันที่มหาวิทยาลัยมีการสอบ

	 เวลาทำาบัตร-ตรวจโรค	เช้า	:		เวลา		08.30	-	11.30	น.		บ่าย	:	เวลา	13.00	-16.00	น.

	 รับเฉพาะกรณีฉุกเฉิน	เวลา	11.30	-	16.30	น.

	 ติดต่อขอรับบริการที่งานแพทย์และอนามัย	 หน้าอาคารวิทยบริการและบริหาร	 สำานักงาน

อธิการบดี	ใกล้อาคารกงไกรลาส	(KLB)	โทร.	02-310-8067	e-mail	:	patmoram@gmail.com

งานกีฬา
 มีหน้าท่ีให้คำาปรึกษา		ดูแลการจัดกิจกรรมนักศึกษาท้ังภายนอก	-	ภายในของ	24	ชมรมกีฬา	ให้

ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้ระเบียบ	ข้อบังคับ	และสอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย		

ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา	 เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี	และระดับบัณฑิต

ศึกษา	(ทุนเรียนฟรี)	คัดเลือกตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	

เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาทางด้านกีฬาและสุขภาพ
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	 จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ”	 และ	 “ผู้นำานันทนาการ”	

การให้บริการ	 ยืม	 -	 คืน	 อุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬา	 สำาหรับนำาไปใช้ในการฝึกซ้อมและเข้าร่วม

แข่งขัน	ในรายการต่าง	ๆ

	 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที	่ 	งานกีฬา	กองกิจการนักศึกษา		อาคารกิจกรรมนักศึกษา	

ชั้นล่างในวัน	-	เวลา	ราชการ		โทร.	02-310-8078

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
	 ให้บริการแนะแนวและคำาปรึกษาเกี่ยวกับด้านการศึกษา	 เช่น	 การเลือกกระบวนวิชา	 การ

เลือกคณะ	 การเทียบโอนหน่วยกิต	 นอกจากนี้ยังให้คำาปรึกษาด้านการดำาเนินชีวิต	 และการปรับ

ตัวด้านต่าง	 ๆ	 บริการจัดหางาน	 ทั้งงานประจำาและงานชั่วคราวให้นักศึกษาและบัณฑิต	 พัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาในด้านต่าง	ๆ	เช่น	การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ	พัฒนาบุคลิกภาพ	พัฒนา

ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์	 ด้านอาชีพอิสระและอื่น	 ๆ	 จัดบริการด้านทุนการศึกษา	 โดยได้รับการ

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย	 และผู้มีจิตศรัทธา	 มูลนิธิ	 ห้างร้านสนับสนุนเงินทุนการศึกษามากกว่า	

1,500	ทุน	ดำาเนินการเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน	กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	(กยศ.)	และกองทุน	กรอ. 

	 ติดต่อสอบถามที่ได	้ งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา	 อาคารศิลาบาตร	 ชั้นลอย	

ติดต่อเรื ่องทุนการศึกษา	 และกองทุนเงินให้กู ้ยืมเพื่อการศึกษา	 โทร.02-310-8080	 หรือ	

www.ru.ac.th/scholarship

	 ติดต่อเรื่องจัดหางาน	บริการแนะแนวและโครงการพัฒนาศักยภาพ	โทร.	02-310-8126

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
	 ให้บริการแก่นักศึกษาในด้านการให้คำาปรึกษาและแนะนำาเก่ียวกับการลงทะเบียนบริการ

ด้านทุนการศึกษา	 และบริการด้านสิ่งอำานวยความสะดวก	 ได้แก่	 บริการรถยนต์บัสในการจัด

กิจกรรมทั้งในกรุงเทพมหานคร	 และต่างจังหวัด	 ทำาประกันภัยอุบัติเหตุ	 ทำาบัตรลดค่าโดยสาร

รถยนต์	 -	 รถไฟ	 แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำาเนาต่างจังหวัด	 บริการข้อมูลหอพัก	 และห้องอ่านหนังสือ

สำาหรับนักศึกษาที่อาคารเวียงผา	(VPB)	ชั้น	1	บริการเกี่ยวกับการรับ	–	คืน	ของหาย

	 ติดต่อสอบถามที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	 กองกิจการนักศึกษา	 อาคารกิจกรรม

นักศึกษา			ชั้น	2	โทร	02	–	310-8076

	 นอกจากนี้	 ยังมีบริการแก่นักศึกษาพิการในด้านสื่อการเรียนการสอน	 ติดต่อสอบถามที่

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ	อาคารกิจกรรมนักศึกษา	ชั้น	1				โทร	02	–	310-8306
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	 สำานักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	เป็น

หน่วยงานท่ีดำาเนินการพัฒนาประสบการณ์ด้าน

อาชีพให้แก่นักศึกษา	กระบวนวิชา	RAM	3000	

สหกิจศึกษา	 อีกทั้งการแนะแนวอาชีพและการ

จัดหางานให้แก่นักศึกษา	 ซึ่งต้องการทำางาน

ชั่วคราวในระหว่างที่ศึกษาอยู	่และให้แก่บัณฑิต

ของมหาวิทยาลัย	ตลอดจนประชาชนทั่วไป

การฝึกอาชีพ กระบวนวิชา RAM 3000 
สหกิจศึกษา
	 มหาวิทยาลัยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา

ศักยภาพของนักศึกษาให้มีประสบการณ์จริง															

ในการปฏิบัติงานอย่างมีระบบในองค์กรผู้ใช้

บัณฑิตหรือสถานประกอบการ	 จึงบรรจุวิชา	

RAM	3000	สหกิจศึกษา		จำานวน	9	หน่วยกิต	

ไว้ในหลักสูตรระดับปริญญาตรีทุกสาขา																																																																											

	 นักศึกษาซึ่งผ่านกระบวนการคัดเลือก

จากองค์กรผู้ ใช้บัณฑิตหรือสถานประกอบ

การที่ เข้าร่วมทำาข้อตกลงความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัย	 หรือจากคณะกรรมการสำานัก	

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพเป็นผู้คัดเลือก	 จะ

ต้องเข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาในองค์กรผู้ใช้

บัณฑิตหรือสถานประกอบการ	เป็นเวลา	120	วัน	

(4	 เดือน)	 โดยต้องปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็น

พนักงานหรือลูกจ้างชั่วคราว	 และมีหน้าที่รับ

ผิดชอบที่แน่นอน	 ในระหว่างการฝึกสหกิจของ

นักศึกษานั้น	 มหาวิทยาลัยจะจัดส่งอาจารย์

นิเทศของมหาวิทยาลัย	 ออกไปนิเทศนักศึกษา

ตามองค์กรผู้ใช้บัณฑิต	 หรือสถานประกอบการ

ต่าง	 ๆ	 ที่นักศึกษาไปฝึกอาชีพอยู่	 เพื่อประเมิน

ผลการฝึกของนักศึกษา	 โดยผลการประเมิน	

กำาหนดได้เป็นเกรด	A	B+	B	C+	C	D+	D	และ	

F	(ไม่ผ่าน)

	 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพัฒนา

ประสบการณ์ด้านอาชีพ	 กระบวนวิชา	 RAM	

3000	 สหกิจศึกษา	 ต้องวางแผนการศึกษา

สำาหรับตนเองไว้ตั้งแต่เริ่มแรกของการสมัคร

เป็นนักศึกษา	นักศึกษาท่ีเลือกเรียน	กระบวนวิชา	

RAM	3000	สหกิจศึกษา	สามารถนำาไปทดแทน

วิชาเลือกเสรีของคณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่	 โดย

นักศึกษาจะต้องมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	75	

หน่วยกิต	 จึงจะสมัครฝึกอาชีพ	 กระบวนวิชา	

RAM	 3000	 สหกิจศึกษาได้	 นักศึกษาสามารถ

ย่ืนใบสมัครพร้อมเอกสารต่างๆ	 ได้ท่ีสำานักสหกิจ

ศึกษาและพัฒนาอาชีพ

สำ�นักสหกิจศึกษ�
และพัฒน�อ�ชีพ
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การจัดหางาน
 ในช่วงที่นักศึกษากำาลังศึกษาอยู่	 หากมี

ความประสงค์จะทำางาน	 เพ่ือสร้างประสบการณ์

ด้านอาชีพ	 และเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเอง	 รวมถึง

บัณฑิตที่ประสงค์จะหางานทำา	สำานักสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพจะเป็นหน่วยงานที่ให้ความ

ช่วยเหลือแก่นักศึกษาและบัณฑิต	 โดยจะให้

บริการในเรื่องข้อมูลตำาแหน่งงาน	 การติดต่อ

ประสานงาน	 สถานประกอบการ	 และจัดการ

อบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการทำางานให้

แก่นักศึกษาและบัณฑิต

RU JOB MATCHING   

 RU JOB MATCHING			เป็นโปรแกรม

จัดหางาน	Online	 	 ที่สำานักสหกิจศึกษาและ

พัฒนาอาชีพร่วมกับสถาบันคอมพิวเตอร์พัฒนา

ขึ้น	 เพื่อเปิดโอกาสให้สถานประกอบการกับ

นักศึกษาและศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยได้พบ

กันบนเครือข่าย	Internet	โดยโปรแกรมน้ี			นักศึกษา

ที่ต้องการหางานทำาสามารถเลือกสมัครงานได้

ทั้งงานประจำา	 งานชั่วคราว	 และการฝึกอาชีพ

สหกิจศึกษา	ในขณะเดียวกันสถานประกอบการ

ที่ต้องการจะรับนักศึกษาและศิษย์เก่าไปทำางาน

หรือฝึกอาชีพสหกิจศึกษาก็สามารถเข้าไปเลือก

รับหรือแจ้งความต้องการไว้ได้	 โดยนักศึกษา

และสถานประกอบการสามารถเข้าใช้งานได้ที่	

www.e-regis.ru.ac.th/jobmatching

	 นั กศึ กษาที่ ส น ใจติ ดต่ อ ได้ ที่ สำ า นั ก							

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 อาคารกิจกรรม

นักศึกษา	ชั้น	1	 โทร	02-310-8503	หรือดูราย

ละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	www.ru300.ru.ac.th	
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	 “สิ่งสำ�คัญที่ทำ�ให้เดินม�ถึงตรงนี้ได้นั้น	 คือ	 ยึดมั่นใน
คำ�ที่ว่�	 ‘ถ้าวันไหนทุกส่ิงเกิดผิดพลาด ใจท่ีดีจะนำาส่ิงน้ันกลับ
คืนมา’	 ม�ถึงทุกวันนี้ได้ด้วยใจที่ไม่ยอมแพ	้ ชีวิตต้องมีหวัง	 ถ้�
เหนื่อยก็พัก	 พักแล้วเริ่มใหม่	 ถ้�ไม่ล้มเลิกวันหนึ่งก็จะถึงจุด
หม�ย	 ทุกสิ่งอยู่ที่ใจถ�้ใจเร�สู้ก็จะไปต่อได้	 ทุกครั้งที่ทุกอย่�งไม่
เป็นไปดังหวัง	ก็จะบอกกับตัวเองว�่	มันต้องมีวิธีก�รอื่นที่ให้เร�
เดินไปสู่คว�มสำ�เร็จได	้ ทุกเรื่องร�วในชีวิตที่ผ่�นม�ไม่ว่�ดีหรือ
ร้�ยก็ส�ม�รถเป็นครูสอนเร�ได้	 ขอให้มองห�ข้อดีในสิ่งที่เร�มี	
นั่นคือ	 ‘ลมหายใจ’ ถ้าเรายังมีลมหายใจเราก็ต้องมีหวังแล้ว
ทำาสิ่งนั้นต่อไป”
 ผู้พิพากษา ลัดดาวรรณ หลวงอาจ ศิษย์เก่า คณะ
นิติศาสตร์ ปัจจุบันเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่ง  เล่าว่า บ้านเดิมอยู่
ที่จังหวัดเลย ที่บ้านทำาไร่ข้าวโพดอยู่บนภูเขา ซึ่งคนในหมู่บ้าน
ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่ตนเองเป็นคนที่ชอบอ่านหนังสือ และฟัง
รายการวิทยุมาตั้งแต่เด็ก พอเรียนจบชั้น ป.6 พ่อแม่ไม่ให้เรียน
ต่อ  ให้ช่วยที่บ้านทำางาน  แต่ก็ขอร้องจนที่บ้านยอมให้เข้าเรียน 
กศน.ทางไกลที่อำาเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์  ต้องเดินจาก
หมู่บ้านไป 3 กิโลเมตร ขึ้นรถประจำาทางไปที่หล่มเก่าอีก 30 
กิโลเมตร 
 “พอเรียนจบดิฉันอย�กไปห�ง�นทำ�ที่กรุงเทพฯ	 และ
อย�กเรียนหนังสือต่อ	 เข�้ม�ทำ�ง�นที่โรงง�นปล�ทูน่�กระป๋อง
ที่จังหวัดนครปฐม	เป็นพนักง�นขูดปล�	ยืนทำ�ง�นตั้งแต่	7	โมง
เช�้ถึง	2	ทุ่ม	พร้อมกับก�รเรียน	กศน.ด้วยตนเอง	เรียนเฉพ�ะ
วันอ�ทิตย	์เวล�ว�่งทั้งหมด	คือ	ก�รอ่�นหนังสือ	ถ้�เร�ทำ�ง�น
เหนื่อยๆ	 พอได้อ่�นหนังสือแล้วรู้สึกมีพลัง	 เหมือนมีโลกส่วนตัว
ของตนเอง	เวล�ห�เงินได้ก็จะส่งให้พ่อแม	่ก็ถือว�่เป็นช่วงเวล�
ที่มีคว�มสุขที่สุด”
 ต่อจากน้ัน ได้มาทำางานก่อสร้าง โรงงานอิเล็กทรอนิกส์ 
จ.สมุทรปราการ และโรงงานผลิตเคร่ืองแฟ็กซ์ บางปะกง พอ

l ลัดดาวรรณ หลวงอาจ
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ทำางานไปได้ระยะหน่ึงก็ตัดสินใจมา
สมัครเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
   “พอเริ่มปีสอง วิชาเรียนเริ่ม
ยากขึ้น คิดว่าการทำางานโรงงาน
หนักเกินไป และไม่เหมาะแก่การ
เรียน จึงตัดสินใจ ลาออกจากงาน
โรงงาน มาทำางานร้านเซเว่น ใกล้
กับมหาวิทยาลัย ช่วงไหนที่เข้ากะ
ดึกและกะบ่าย ก็จะหาโอกาสไปนั่ง
ฟังคำาบรรยาย ตอนนั้นไม่มีเพื่อนเลย
แม้แต่คนเดียวจึงตัดสินใจเข้าไปฝึก

อบรมการพูดที่ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำาแหง ทำาให้มีเพื่อนมากขึ้นและไม่อยากจะทำางานอีกต่อไป 
ประกอบกับช่วงนั้นมีโครงการกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษาจึงตัดสินใจลาออกจากงานและกู้เงินเรียน
 ถ้�ถ�มว่�มีเคล็ดลับอะไรในก�รเรียน	 นักศึกษ�ร�มคำ�แหงทุกคนรู้ดีว่�	 เร�ต้องฝึกทำ�
ข้อสอบเก่�	ฝึกเขียนข้อสอบกฎหม�ย		สมองเร�มี	2	ส่วน	คือ	ส่วนถ่�ยทอดข้อมูลกับรับข้อมูล	ถ�้
อ่�นอย่�งเดียวไม่เคยฝึกถ่�ยทอด	 สมองก็จะวนไปวนม�	 ก็จะสอบไม่ผ่�น	 อ่�นหนังสือทุกครั้งก็ใช้
สม�ธ	ิอ่�นให้เข้�ใจ	เน้นคุณภ�พม�กกว�่ปริม�ณ	ถ่�ยทอดออกม�สั้นกระชับ	ได้ใจคว�ม
	 บ�งครั้งก็คิดว่�เป็นเรื่องของโชคชะต�	ตอนที่สอบผู้พิพ�กษ�	มีคนสอบประม�ณ	6	พันคน	
คนที่สอบผ่�นเกณฑ์มีแค	่ 101	 คน	 ดิฉันก็เป็นหนึ่งในนั้น	 ดิฉันส�ม�รถสอบเป็นผู้พิพ�กษ�ได้ตั้งแต่
อ�ยุ	27	ป	ี 	มาคิดอีกที 	ชีวิตก็เหมือนฝัน	จ�กเด็กบ้�นนอกแล้วกล�ยม�เป็นผู้พิพ�กษ�	เป็นชีวิต
ก�รทำ�ง�นที่มีคว�มสุข	เป็นคว�มภูมิใจที่สุดในชีวิต	เพร�ะเกินกว�่ที่เร�หวังไว้	จ�กนี้ต่อไปตั้งใจจะ
อุทิศชีวิตเพื่อรับใช้ประช�ชนและบ้�นเมือง”

l นัฐพล เพริศพรายวงศ์

 “ในระหว่�งที่เรียน	 แน่นอนว�่ต้องพบเจออุปสรรค	 แต่
ผมพย�ย�มมองบวก	 พย�ย�มทำ�ปัญห�ต่�งๆ	 ให้เป็นเรื่อง
เล็กทุกอย่�งขึ้นอยู่กับเป�้หม�ย	 ห�กเร�มีแรงผลักดันม�กพอ	
ผมเชื่อว�่อะไรก็เป็นไปได	้ ตอนเข้�เรียน	 ผมไม่เคยคิดว่�จะได้
เกียรตินิยม	 เพร�ะไม่เคยคิดว่�เป็นคนเรียนดี	 คิดแต่เพียงว�่	
ต้องไปให้สูงที่สุดเท�่ที่จะทำ�ได้			ผลสอบเทอมแรกผมได้	A	ทุก
วิช�	ทั้งที่คะแนน	ม.ปล�ย	ได้เกรดเฉลี่ยแค่	2.4	เท่�นั้น”	
 นายนัฐพล เพริศพรายวงศ์ พลิกชีวิตจากผู้ป่วย ที่
เคลื่อนไหวร่างกายลำาบาก ซึมเศร้า หมดหวังในชีวิต สู่การคว้า
เกียรตินิยม อันดับ 1 เหรียญทอง สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.75  



70

 “ป่วยเป็นโรค	 SNSA	 ตั้งแต่เด็ก	 คือ	 ระบบภูมิคุ้มกัน
ทำ�ล�ยเนื้อเยื่อตนเอง	 ส�ม�รถเกิดได้ทั่วร่�งก�ย	 สำ�หรับ
ผมเป็นที่ข้อต่อ	 ทำ�ให้กระดูกเชื่อมติดเป็นท่อนเดียวกัน	 ทำ�ให้
เคลื่อนไหวลำ�บ�ก	 เริ่มแรกผมเป็นที่สะโพกขว�	 ต่อม�เป็นท่ีหลัง
และไหล่ขว�	 เม่ือเคล่ือนไหวได้น้อยลง	 จึงต้องใช้กล้�มเน้ือส่วนอ่ืน
ทดแทน	 ทำ�ให้เกิดอ�ก�รกล้�มเน้ืออักเสบ ส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่	
อ�ก�รป่วยส่งผลให้ท้อแท้กับสุขภ�พ หมดหวังในชีวิต ซึมเศร้�” 
 “แต่แล้ววันหนึ่ง	 ผมมีโอก�สได้อ่�น	 หนังสือเรื่อง	 The	
last	lecture	เขียนโดย	Dr.Randy	Pausch	ซึ่งป่วยเป็นมะเร็ง
ตับ	เหลือเวล�ในชีวิตเพียง	6	เดือน	ในขณะที่ลูกทั้ง	3	ของเข�
ยังเด็ก	 เข�จึงต้องก�รสร�้งผลง�นให้ลูกได้รู้ว่�พ่อเป็นใคร	 โดย
ใช้เวล�เพียง	3	เดือนเท่�นั้น	 เมื่ออ�่นจบ	ผมเกิดแรงบันด�ลใจ	
เป็นแรงผลักดันว่�	ผมต้องทำ�ได้		ต้องไม่มีข้ออ้�งว�่ทำ�ไม่ได้”
 ปัจจุบันนายนัฐพล เป็นนักเขียนฟรีแลนซ์โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ระบบ e-commerce

 “ระหว่�งเรียน	 ผมต้องห�ร�ยได้พิเศษด้วยก�รเล่น
ดนตรีและทำ�ง�นพิเศษตลอดเวล�	 	 แต่ผมให้คว�มสำ�คัญกับ
ก�รเรียนเป็นหลัก		ผมไม่ได้เก่งไปกว่�ใคร	ๆ	แต่ผมมีเป้�หม�ย	
และว�งแผนอน�คต	 เพื่อเป็นแรงผลักดันให้กับตัวเอง	 ให้รู้ว่�
เร�ทำ�ทุกอย่�งเพื่อใครและเพื่ออะไร”
 นายบัญชา กุลไพศาล บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ สาขา
วิชาฟิสิกส์ เกียรตินิยมอันดับ 2 ปัจจุบันเป็นอาจารย์สอนวิชา
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และฟิสิกส์ ที่โรงเรียนสารสาสน์
พิทยา 
 “ผมศึกษ�ส�ข�วิช�ฟิสิกส	์ เป็นส�ข�วิช�ที่จะต้อง
คำ�นวณเป็นหลัก	 จึงต้องพย�ย�มเข้�ห้องเรียน	 ถ้�มีวิช�ใดที่
ไม่เข้�ใจ		อ�จ�รย์ทุกท่�นก็ยินดีที่จะให้คำ�ปรึกษ�		ผมตัดสินใจ
เรียนที่ร�มคำ�แหง	 และตั้งเป�้หม�ยไว้ว่�จะต้องเรียนจบให้ได้
ภ�ยใน	 4	 ปี	 เพื่อจะได้ทำ�ง�นมีร�ยได้	 จะได้แบ่งเบ�ภ�ระของ
แม่	ช่วยส่งน้องส�วเรียนต่อในระดับปริญญ�		
	 ผมภูมิใจที่ได้เรียนที่ร�มคำ�แหง	 	 เมื่อมีใครถ�มว่�คุณ
จบจ�กที่ไหนม�	 ผมตอบอย่�งภ�คภูมิใจว่�	 ผมจบม�จ�ก
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงครับ” 

l บัญชา กุลไพศาล
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 “ตลอดก�รเรียน	 4	 ปีที่ร�มคำ�แหง	 ผมเคยลองไปเรียน

ติวเพียงครั้งเดียว	 ซึ่งหลังจ�กไปติวแล้วส�ม�รถทำ�ข้อสอบได้

จริง	 แต่รู้สึกว�่ไม่ตรงกับจุดประสงค์ที่ต้องก�ร	 ผมคิดว่�ก�ร

ติวเป็นเพียงแค่เน้นให้ทำ�ข้อสอบได	้ แต่ไม่ใช่ก�รทำ�คว�มเข้�ใจ

เนื้อห�วิช�จริง	 ๆ	 หลังจ�กนั้น	 ผมก็อ่�นหนังสือด้วยตัวเอง

ตลอดม�	ผมไม่ใช่คนท่ีเรียนเก่ง	แต่ก่อนสอบผมจะจัดต�ร�งอ่�น

หนังสือทุกคร้ัง	 และพย�ย�มทำ�ต�มต�ร�งท่ีว�งไว้	 ทำ�ให้ก�ร

สอบทุกคร้ังประสบคว�มสำ�เร็จ	 และผมคิดว่�	 อย่�เอ�คว�มผิด

หวังจ�กก�รสอบวิช�ท่ีสอบไปแล้วม�ทำ�ให้ก�รสอบวิช�ต่อไป

เสีย	ผมจะต้ังใจสู้ใหม่ทุกคร้ัง	ทุกวิช�ท่ีสอบ”

 ว่าท่ีร้อยตรีศุภกิจ เซียะสวัสด์ิ บัณฑิตคณะศึกษาศาสตร์ 

เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาการสอนวิชาคณิตศาสตร์ ปัจจุบันเป็น

ครูสอนวิชาคณิตศาสตร์ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ มีนบุรี กรุงเทพฯ

 “ช่วงเรียนผมไม่ได้ทำ�ง�น	 จึงมีเวล�ม�เรียนและเข้�

ร่วมกิจกรรมระหว�่งเรียนหล�ยอย่�ง	เช่น	เรียน	รด.	ควบคู่กับ

ก�รเรียนที่มห�วิทย�ลัยไปด้วย	ออกค่�ยรับน้อง	ออกค�่ยอ�ส�

พัฒน�ชนบท	 ได้ทำ�กิจกรรมร่วมกับเพื่อน	ๆ	ม�กม�ย	ทำ�ให้ได้

ประสบก�รณ์มีค่�ที่เร�ห�ไม่ได้ในห้องเรียน	 ซึ่งถือว่�มีคว�ม

สำ�คัญม�กในก�รใช้ชีวิตและในก�รทำ�ง�นต่อไป	 ท่ีสำ�คัญผมได้

มีโอก�สฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพครูของคณะศึกษ�ศ�สตร์ด้วย	

	 เม่ือมีคนถ�มผมว่�จบจ�กท่ีไหน	 ผมบอกด้วยคว�มภูมิใจ

ว่�	จบจ�กร�มคำ�แหง	ทุกคนท่ีได้ฟังต่�งช่ืนชม	และร่วมยินดีกับผม	

เพร�ะมห�วิทย�ลัยแห่งน้ีข้ึนช่ือว่�จบย�กท่ีสุดในส�ยต�คนท่ัวไป”

 “ระบบ	 Pre-degree	 เป็นระบบก�รเรียนก�รสอนที่ดี

ม�ก	 เปิดโอก�สให้นักเรียน	 ม.ปล�ยได้เรียนในระดับอุดมศึกษ�	

ทำ�ให้รู้จักว�งแผนก�รเรียน	 ก�รอ่�นหนังสือ	 และก�รสอบ		

ท้�ท�ยคว�มส�ม�รถของตัวเองว่�จะทำ�สิ่งที่ย�กได้สำ�เร็จหรือ

ไม่	พอจบแล้ว	ก็ภูมิใจในตัวเองม�ก”
 นางสาวศิริมงคล  ปพิชญางกูร  บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ 
เกียรตินิยมอันดับ 2  เรียนระบบ Pre-degree ขณะเรียนชั้น 
ม.4 โรงเรียนสารวิทยา จบชั้น ม.ปลาย สะสมหน่วยกิตได้ 135 

l ศิริมงคล ปพิชญางกูร

l ศุภกิจ เซียะสวัสดิ์
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หน่วยกิต เทียบโอนมาเรียนชั้นปริญญาตรี  ใช้เวลาเรียนรวม 3 
ปีครึ่ง จึงจบชั้นปริญญาตรี ปัจจุบัน กำาลังศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 2 
ควบคู่กับเรียนระดับปริญญาโท โครงการ Smart Manager  
คณะบริหารธุรกิจ ม.รามคำาแหง 
 “เคล็ดลับในก�รเรียน	 คือ	 ลงทะเบียนเรียนในวิช�ที่
สนใจเป็นพิเศษหรือถนัดก่อน	 อ่�นชีทสรุป	 ฝึกทำ�ข้อสอบเก่�
อย่�งน้อยชุดละ	3	รอบ	ถ�้มีปัญห�ไม่เข้�ใจหรืออย�กรู้เพิ่มเติม
ก็จะห�คำ�ตอบจ�กหนังสืออีกทีหนึ่ง	เทคนิคที่ทำ�เป็นประจำ�	คือ	
ก�รอัดเสียงตัวเองเวล�อ่�นหนังสือ	เพื่อเอ�ไว้ฟังทบทวน	
	 สิ่งที่ได้รับจ�กก�รเรียนใน	 ระบบ	 Pre-degree	 คือ	
คว�มรับผิดชอบต่อตนเอง	 รู้จักบริห�รจัดก�รเวล�เพื่อที่จะ
ปฏิบัติหน้�ที่ได้อย่�งครบถ้วนสมบูรณ์	 ไม่ว่�จะเป็นก�รเรียนที่
โรงเรียน	เรียนที่ร�มฯ		ซึ่งทำ�ให้เร�เรียนจบปริญญ�ตรีก่อนคน
อื่น	ส�ม�รถนำ�วุฒิปริญญ�ตรีนี้ไปสมัครเรียนปริญญ�โท	คณะ
บริห�รธุรกิจ	ต่อได้		ทั้งที่ตอนนั้นเพิ่งจะอ�ยุ	18	ปี”

 “ต้องไม่กดดันตัวเองจนเกิดคว�มเครียด	 เพร�ะถ้�สอบ
ไม่ผ่�นยังมีโอก�สให้สอบซ่อมได้ใหม่	จะได้ไม่เป็นทุกข์	เมื่อเร�มี
คว�มสุขและสนุกกับก�รเรียน	 ก็จะทำ�ข้อสอบในแต่ละวิช�ได้ดี			
ไม่รู	้ยิ่งต้องทำ�	ไม่เข้�ใจ	ยิ่งต้องค้นห�” 
 นายพชร ศรีปน บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ซึ่งเข้าเรียน
ระบบ Pre-degree ท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครพนม ขณะเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมุกดาหาร 
จังหวัดมุกดาหาร เมื่อจบชั้น ม. 6 สามารถสะสมหน่วยกิตได้ 
85 หน่วยกิต พร้อมกับมาสมัครเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 
ในภาคเรียนที่ 1/2555 และสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในภาคเรียนที่ 1/2556 เป็นบัณฑิตเมื่ออายุ 19 ปี
 “ผมเรียน	ม.ปล�ย	และหลักสูตร	Pre-degree	ม.ร�มคำ�แหง	
ควบคู่กัน	 ทำ�ให้ต้องว�งแผนก�รแบ่งเวล�เรียนให้ดีไม่ให้กระทบก�ร
เรียนท้ัง	 2	 แห่ง	 โดยใช้วิธีด�วน์โหลดคำ�บรรย�ยร�ยวิช�ม�ฟังหลัง
เลิกเรียนท่ีโรงเรียน	 และหม่ันท่องตัวบทกฎหม�ยวันละ	 2	 ม�ตร�	
พร้อมท้ังพย�ย�มทำ�คว�มเข้�ใจหลักกฎหม�ย	และอ่�นฎีก�ท่ีน่�
สนใจ	ตลอดจนฝึกต้ังคำ�ถ�มและตอบโจทย์		ก่อนสอบจะอ่�นบท
สรุปพร้อมท้ังหัดทำ�แนวข้อสอบเก่�ๆ

l พชร ศรีปน
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 หมายเลขกลาง 02-310-8000

 คณะนิติศาสตร์ (นต.) 02-310-8174-75

 คณะบริหารธุรกิจ (บธ.) 02-310-8227,8224-7

 คณะมนุษยศาสตร์ (มษ.) 02-318-0054-5, 8263

 คณะศึกษาศาสตร์ (ศษ.) 02-310-8335, 8347, 8315

 คณะวิทยาศาสตร์ (วท.) 02-310-8410-12

 คณะรัฐศาสตร์ (รศ.) 02-310-8483-9

 คณะเศรษฐศาสตร์ (ศศ.) 02-310-8514-21

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ (วศ.) 02-310-8570-1, 8577-8

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ (ศป.) 02-310-8296-8

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (พม.) 02-310-8547-8

 คณะสื่อสารมวลชน (สม.) 02-318-8977-80

 คณะทัศนมาตรศาสตร์ (ทบ.) 02-310-8906-8

 บัณฑิตวิทยาลัย (บว.) 02-310-8560-5

 สำานักบริการทางวิชาการและ

 ทดสอบประเมินผล (สวป.) 02-310-8614-8

 สำานักหอสมุดกลาง (สก.) รามฯ 1 02-310-8632-4

 สำานักเทคโนโลยีการศึกษา (สท.) 02-310-8703-6

 สำานักพิมพ์ (สพ.) 02-310-8756-9

 สถาบันคอมพิวเตอร์ (สค.) 02-310-2209-10

 ประชาสัมพันธ์ (วิทยาเขตบางนา) 02-397-6315

 ประชาสัมพันธ์ (หัวหมาก) 02-310-8045-7

 กองกิจการนักศึกษา (กน.) 02-310-8073-6

หมายเลขโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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คณะกรรมการจัดทำาหนังสือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้อำานวยการสำานักพิมพ์
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์วาริศา พลายบัว
ประธานกรรมการ

อาจารย์ชุติมา ผิวเรืองนนท์
รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
นายวิทยา ธนาฤกษ์มงคล  นายนนทศักดิ์ อังกูรวิบูลย์  นางสุมิตรา กาญจนกุล

นางอัญชไม สุขี  นายวารินทร์ สิงหศิลป์  นางสาวสุธี ตันตินันท์ธร นางสาวสายพิณ ริดมัด
 นางมารีนา ไชยเดช นางสาวฐนิตฐา ยิบพิกุล  นายสัณฐิติ เทศสีแดง  นายสยุมพล ศรพรหม
นางปุญญิสา อรพินท์ นางสาริศา แสงสุข  นางสาวกุศิรา เจริญสุข นางสาวอัชราพร เพิ่มทรัพย์

กรรมการ
นางรัชนี โคตรพรหม
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพรรณวรา เพิ่มพูล
นางรสริน เซะวิเศษ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ได้จาก www.ru.ac.th

พิมพ์ที่ สำ�นักพิมพ์มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง โทร. 02-310-8757-9 สพ.14041
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รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้อำานวยการสำานักพิมพ์
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์วาริศา พลายบัว
ประธานกรรมการ

อาจารย์ชุติมา ผิวเรืองนนท์
รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
นายวิทยา ธนาฤกษ์มงคล  นายนนทศักดิ์ อังกูรวิบูลย์  นางสุมิตรา กาญจนกุล

นางอัญชไม สุขี  นายวารินทร์ สิงหศิลป์  นางสาวสุธี ตันตินันท์ธร นางสาวสายพิณ ริดมัด
 นางมารีนา ไชยเดช นางสาวฐนิตฐา ยิบพิกุล  นายสัณฐิติ เทศสีแดง  นายสยุมพล ศรพรหม
นางปุญญิสา อรพินท์ นางสาริศา แสงสุข  นางสาวกุศิรา เจริญสุข นางสาวอัชราพร เพิ่มทรัพย์

กรรมการ
นางรัชนี โคตรพรหม
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพรรณวรา เพิ่มพูล
นางรสริน เซะวิเศษ

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ได้จาก www.ru.ac.th
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