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กำ�หนดก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่  ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558 ณ วิทย�เขตบ�งน�

กำ�หนดก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2558 (ท�งไกล)

ปฏิทินก�รศึกษ� ปีก�รศึกษ� 2558 ส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค

เครือข�่ยก�รจัดก�รศึกษ�  มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

คณะที่เปิดสอน

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

ส�ข�วิทยบริก�รฯ ต่�งประเทศ

คิดถึงอ�จ�รย์ที่ปรึกษ� เมื่อมีปัญห�ด้�นก�รเรียน

ร�มฯ 2 ห้องเรียนห้องแรกของนักศึกษ�ชั้นปีที่ 1  

เรียนร�มฯ พักที่ไหนดี

สำ�นักบริก�รท�งวิช�ก�รและทดสอบประเมินผล

ก�รวัดและประเมินผลก�รศึกษ�

ก�รทร�บข้อมูลที่นั่งสอบ

สำ�นักหอสมุดกล�ง

สำ�นักเทคโนโลยีก�รศึกษ�

สำ�นักพิมพ์

สถ�บันคอมพิวเตอร์

สำ�นักทดสอบท�งอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์สื่อก�รสอนท�งอิเล็กทรอนิกส์

กองกิจก�รนักศึกษ�

4 เทคนิคสู่คว�มสำ�เร็จในชีวิต

ของ ณัฐปกรณ์  พิชญปัญญ�ธรรม ผู้พิพ�กษ�นักสู้จ�กร�มคำ�แหง

เรื่องเล่�จ�กใจรุ่นพี่

แผนผังมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง หัวหม�ก

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

ติดต่อเร�

คณะกรรมก�รจัดทำ�หนังสือปฐมนิเทศฯ

ส า ร บั ญ
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	 คณะ              สถานที่ปฐมนิเทศแยกคณะในช่วงบ่าย

  นิติศาสตร์	 PBB	๔๐๑	-	๕๐๑

บริหารธุรกิจ	 KTB	๒๐๑	-	๓๐๑

มนุษยศาสตร์	 KTB	๔๐๑	-๕๐๑

ศึกษาศาสตร์	 BNB	๑๐	-	๑๑

วิทยาศาสตร์	 PRB	๕๐๓

รัฐศาสตร์	 PBB	๒๐๑	-	๓๐๑

เศรษฐศาสตร์	 PRB	๓๐๑

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 PRB	๓๐๒

สื่อสารมวลชน	 PRB	๕๐๑

กำ�หนดก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ ประจำ�ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๘ 

วันอังค�รที่ ๗ กรกฎ�คม ๒๕๕๘
ณ วิทย�เขตบ�งน� มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

 ช่วงเช้า	 ปฐมนิเทศรวมทุกคณะ	ณ	อาคารเรียนรวม	KTB	ชั้น	๒

	 	 เวลา	๐๘.๐๐	-	๑๒.๐๐	น.	

	 ช่วงบ่าย	ปฐมนิเทศแยกคณะตามตาราง

	 	 เวลา	๑๓.๐๐	-	๑๕.๐๐	น.

* มห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง ขอเชญินกัศกึษ�ทกุคนเข�้รว่มพธิปีฐมนเิทศนกัศกึษ�ใหม ่ประจำ�ปีก�รศกึษ� ๒๕๕๘ 
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

วันอังค�รที่ ๗ กรกฎ�คม ๒๕๕๘
***********************************

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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}

}

}

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ส่วนกลาง
ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

ส.	 6	มิ.ย.	58	-	อ.	 9	 มิ.ย.	58	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	1/2558	ที่มหาวิทยาลัย							

ส.	 6	มิ.ย.	58	-	ส.	17	 ต.ค.	58	 ลงทะเบียนสอบ	e-Testing						

จ.	 15	มิ.ย.	58	-	พ.	19	 ส.ค.	58	 สอบ	e-Testing	(รายละเอียดการสอบดูตาม

พ.	26	ส.ค.	58	-	อ.	20	 ต.ค.	58	 ประกาศของสำานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)

พ.	 8	ก.ค.	58	-	พฤ.	22	ต.ค.	58	 บรรยายในชั้นเรียน

ศ.	17	ก.ค.	58	-	จ.	20	 ก.ค.	58	 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2557

อ.	 28	ก.ค.	58	-	พ.	26	 ส.ค.	58	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	1/2558	ทาง	INTERNET								

ศ.	 7	ส.ค.	58	 		 	 	 	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทาง	ปณ.	ภาค	1/2558	ของนักศึกษาเก่า

พ.	19	ส.ค.	58	 		 	 	 	 เตรียมสอบซ่อม	(งดบรรยาย)																																																																		

พฤ.	20	ส.ค.	58	-	อ.	25	 ส.ค.	58	 สอบซ่อมของภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2557

ส.	 24	ต.ค.	58	 		 	 	 	 เตรียมสอบไล	่(งดบรรยาย)

จ.	 26	ต.ค.	58	-	อา.	15	 พ.ย.	58	 สอบไล่ภาค	1/2558	(เว้นวันที่	8	พ.ย.	2558)

จ.	 16	พ.ย.	58	 		 	 	 	 วันสำาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2558 ส่วนภูมิภาค

วันสอบไล่ภาค	1/2558

วันสอบซ่อมภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2557

ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

ส.	 20	มิ.ย.	58		-	จ.	22	 มิ.ย.	58	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาคที่สาขาวิทยบริการฯ	

พ.	 1	ก.ค.	58		-	อ.	18	 ส.ค.	58	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า	ภาค	1	ปีการศึกษา	2558	

	 		 	 	 		 	 	 	 	 ทาง	INTERNET	

พ.	 8	ก.ค.	58		-	พ.	30	 ก.ย.	58	 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม	

ส.	 11	ก.ค.	58		-	อา.	8	 พ.ย.	58	 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ	

ศ.	 7	ส.ค.	58		 		 	 	 	 	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า	ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์

ส.	 8	ส.ค.	58		-	อา.	9	 ส.ค.	58	 ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2558	ที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.	 12	ก.ย.	58		-	อา.	13	 ก.ย.	58

ส.	 19	ก.ย.	58		-	อา.	20	 ก.ย.	58

ส.	 21	พ.ย.	58		-	อา.	22	 พ.ย.	58

ส.	 28	พ.ย.	58		-	อา.	29	 พ.ย.	58

จ.	 30	พ.ย.	58		 		 	 	 	 	 วันสำาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน
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	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เป็นมหาวิทยาลัย

แบบ	“ตลาดวิชา”	เริ่มก่อตั้งและเปิดสอน	เมื่อปี	

พ.ศ.2514	 ในระยะแรกได้ใช้อาคารสถานท่ีแสดง

สินค้านานาชาติ	ณ	ตำาบลหัวหมาก	เป็นสถานที่

เรียน	ต่อมาในปี	พ.ศ.2516	รัฐบาลจึงได้อนุมัติ

ที่ดินประมาณ	300	ไร่เศษ	ดังกล่าว	 ให้เป็นที่

ตั ้งถาวรของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 ในปี	 พ.ศ.2522	 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง

วิทยาเขตบางนาข้ึน	บนเน้ือท่ี	ประมาณ	150	ไร่	

บนถนนบางนา-ตราด	 เพื่อรองรับการขยายตัว

ของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	 ปัจจุบัน

ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนสำาหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตร	ีชั้นปีที่	1

	 ด้วยนโยบายการนำามหาวิทยาลัยไปตอบ

สนองความต้องการด้านการศึกษาของท้องถิ่น

อย่างแท้จริง	 ทำาให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

จัดต้ังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในส่วน

ภูมิภาค	 จำานวน	 23	 จังหวัด	 ทั่วประเทศ	 และ

เปิดศูนย์สอบ	 จำานวน	 39	 แห่ง	 เพื่อช่วยให้

เยาวชนที่อยู่ในท้องถ่ินไม่ต้องละทิ้งถ่ินฐานมา

ใช้ชีวิตในเมืองหลวง	 และลดปัญหาทางสังคม	

นอกจากนั้น	 ยังร่วมมือกับกระทรวงการต่าง

ประเทศขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ	

32	ประเทศ	และจัดให้มีศูนย์สอบ	41	แห่ง	เพื่อ

เปิดโอกาสให้คนไทยในต่างแดนได้รับการศึกษา

เช่นเดียวกับคนไทยในประเทศไทย

เครือข่ายการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดสอนระดับ

ปริญญาตรี	 13	 คณะ	 ได้แก่	 คณะนิติศาสตร์	

คณะบริหารธุรกิจ	คณะมนุษยศาสตร์	คณะศึกษา

ศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร์	 คณะเศรษฐศาสตร์	

คณะวิทยาศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร	์คณะ

ศิลปกรรมศาสตร	์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย	์

คณะทัศนมาตรศาสตร์	 คณะสื่อสารมวลชน	

และคณะสาธารณสุขศาสตร์	 	 และมีการเรียน

การสอนในระดับปริญญาโท	 และปริญญาเอก

หลากหลายสาขาวิชา	 ที่ตรงกับความต้องการ

ของผู้เรียน

	 ปัจจุบัน	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็น

มหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ			

มีจำานวนนักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่กว่าส่ีแสน

คน	 และจากวันที่เริ ่มก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน

ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วมากกว่า					

แปดแสนคน

	 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)	

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th และเฟซบุ้ค	

www.facebook/prramkhamhaeng	เพ่ือเป็นส่ือ

กลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา	 ท้ังน้ี	 เพ่ือ

ให้นักศึกษาทราบถึงความเคลื่อนไหวในด้าน

การเรียน	 การสอน	 การสอบ	 ตลอดจนการจัด

กิจกรรมต่างๆ	ของมหาวิทยาลัย
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	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ได้อัญเชิญ

พระบรมรูปพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 เป็นตรา

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
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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	 เพื่อให้นักศึกษา
สามารถศึกษาได้ตลอดเวลาที่	www.oas.ru.ac.th
	 -	 จัดส่งผลสอบสำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วน
ภูมิภาคทุกจังหวัด
	 ติดต่อได้ที	่สำานักวิทยบริการ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	
ตู	้ ปณ.1084	 ปณฝ.รามคำาแหง	 หัวหมาก	 บางกะปิ	 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
 ระดับปริญญ�โท	เปิดสอน	4	หลักสูตร	คือ
	 1.	หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
	 2.	หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
	 	 (สาขาบริหารการศึกษา)
	 3.	หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
	 4.	หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต
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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,	034-218-914

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

 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,‚	
075-378-668
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 4. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำ�น�จเจริญ
	 	 เปิดสอน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2538	 ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการที่	
2	(ดงสีบู)	เลขที่	125	ถนนชยางกูร	ตำาบลไก่คำา	อำาเภอเมือง	
จังหวัดอำานาจเจริญ	โทร.	045-525-961,	045-523-515

 5. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม
	 	 เปิดสอน	ตั้งแต่	พ.ศ.	2540	ตั้งอยู่ที	่109	หมู่	12	บ้าน
ด่านสาวคอย	 ตำาบลนาแก	 อำาเภอนาแก	 จังหวัดนครพนม	
โทร.	042-571-409

 6. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
	 	 เปิดสอน	ต้ังแต่	พ.ศ.	2540	ต้ังอยู่	ณ	ท่ีสาธารณประโยชน์	
เด่นยวง	 ตำาบลป่าแมต	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดแพร	่ โทร.	 054-
531-870,-1

 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.	044-756-505-7,	511

 8. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุโขทัย
	 	 เปิดสอน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2542	 ตั้งอยู่	 ณ	 ที่สาธารณ	
ประโยชน์ทุ่งวังวน	 ถนนสุโขทัย-ตาก	 ตำาบลเมืองเก่า	 อำาเภอ
เมือง	จังหวัดสุโขทัย	โทร.	055-615-346,	055-945-112,-4
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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
 10.มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
	 	เปิดสอน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2543	 ตั้งอยู	่ ณ	 ถนนตรัง-
ปะเหลียน	 ตำาบลนาบินหลา	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดตรัง	 โทร.	
075-501-164,-5
 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

 12. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
	 	เปิดสอน	ตั้งแต่	พ.ศ.	2546	ตั้งอยู่ที่	119	ถนน	บุรีรัมย์	
-ห้วยราช	อำาเภอห้วยราช	จังหวัดบุรีรัมย์	โทร.	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.	045-826-068	

 14. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำ�ภู
	 	เปิดสอน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2545	 ตั้งอยู่	 ณ	 บ้านโนน
สมบูรณ	์ ตำาบลนาคำาไฮ	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดหนองบัวลำาภู	
โทร.	042-315-954,-5
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 15. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
	 	เปิดสอน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2546	 ตั้งอยู่ที	่ หมู่	 9	 ถนน					
สุรนารายณ	์ตำาบลโคกเริงรมย์	อำาเภอบำาเหน็จณรงค์	จังหวัด
ชัยภูมิ	โทร.	044-864-071,-4

 16. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์
	 	เปิดสอน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2546	 ตั้งอยู่บริเวณที่ดิน
สาธารณประโยชน	์ โคกหัวโสก	 หมู่ที่	 6	 ตำาบลฝายนาแซง		
อำาเภอหล่มสัก	จังหวัดเพชรบูรณ์	โทร.	056-718-333,-4			

 17. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงร�ย
	 	เปิดสอน	ตั้งแต่	พ.ศ.	2547	ตั้งอยู่เลขที่	519	หมู่	6	
ตำาบลริมกก	 อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงราย	 โทร.	 053-152-
082,	053-602-534,-6

 18. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์
	 	เปิดสอน	ตั้งแต่	พ.ศ.	2547	หมู่ที่	 2	ตำาบลท่าสว่าง	
อำาเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	โทร.	044-558-918,-9

 19. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดก�ญจนบุรี
	 	เปิดสอน	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	 2547	 ตั้งอยู่ที่	 เลขที่	 99/9	
หมู่	 1	ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย	ตำาบลบ่อพลอย	อำาเภอบ่อพลอย	
จังหวัดกาญจนบุรี	โทร.	034-581-090

 20. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธ�นี
  เปิดสอน	ตั้งแต่	พ.ศ.	2547	ตั้งอยู่	ณ	หมู่	2	ตำาบลปะ
โค	อำาเภอกุมภวาปี	จังหวัดอุดรธานี	โทร.	042-219-983,-4
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 21. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังง�
	 	ตั้งอยู่ที	่ตำาบลท้ายเหมือง	อำาเภอท้ายเหมือง	จังหวัด
พังงา	โทร.	076-428-400
 22. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขล�
	 	ตั้งอยู่ที่	หมู่ที่	6	ถนนทุ่งคอนจีน	ตำาบลควนลัง	อำาเภอ
หาดใหญ่	จังหวัดสงขลา	โทร.	074-251-333,	074-251-888
 23. มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงส�ข�วิทยบริก�ร
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
	 	ตั้งอยู่ที่	 สปจ.(เก่า)	 ถนนโชตนา	 ตำาบลช้างเผือก	
อำาเภอเมือง	 จังหวัดเชียงใหม่	 อยู่ในระหว่างการดำาเนินการ	
โทร.	053-226-329-330
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้จัดให้มีศูนย์สอบ	 สำาหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี	ในส่วนภูมิภาค	จำานวน	39	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
	 18.	ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช
	 19.	ศูนย์สอบจังหวัดตรัง
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	 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.	ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์
	 38.	ศูนย์สอบจังหวัดพังงา
	 39.	ศูนย์สอบจังหวัดเลย

	 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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	 ในปีการศึกษา	2558	น้ี	มหาวิทยาลัยรามคำาแหงพร้อมเดินหน้าระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา	 
อันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย	“ดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน”	ของ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์		 
ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดี	อย่างเป็นรูปธรรม	เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาทั้งในด้านการวางแผน 
การเรียน	และการประกอบอาชีพ	ในอนาคต	
	 “ที่ผ่านมา รามคำาแหงเน้น ดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน ก็คือการที่ครูบาอาจารย์และ 
บุคลากรในรามคำาแหงทุกคนให้การดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ด้วยความยินดีและเต็มใจ  ในด้าน 
การเรียน ก็ให้ความรู้อย่างเต็มที่ อย่างเข้มข้น สอนเขาให้รู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ส่งเสริมให้มี 
ทักษะประสบการณ์ในทางวิชาชีพ ตามแต่สาขาวิชาท่ีเขาเลือกเรียน เพ่ือให้ลูกศิษย์มีความพร้อม 
สำาหรับการทำางานในอนาคต ขณะเดียวกัน ในช่วงที่เรียนหนังสือ รามคำาแหงเราก็จะบ่มเพาะ 
ให้ลูกศิษย์มีทักษะและประสบการณ์ในการใช้ชีวิต รวมท้ังเสริมสร้างให้ลูกศิษย์เป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม
 สำาหรับเรื่องอาจารย์ที่ปรึกษานั้น เกิดจากความคิดที่ว่านักศึกษารามคำาแหงมีลักษณะ 
และที่มาหลากหลาย เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหงของเราเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 
ที่มีนักศึกษาสมัครเข้ามาเรียนหลายหมื่นคนในแต่ละปี  มีทั้งผู้ที่มาเรียนอย่างเดียว ผู้ที่เรียน 
ไปด้วยทำางานไปด้วย ผู้ที่จบการศึกษาชั้น ม.ปลาย แล้วจึงมาเรียน แต่ขณะเดียวกัน บางคน 
เรียนในระบบ pre degree จบแค่ ม.3 แล้วมาเรียนเพ่ือเก็บหน่วยกิตไว้เทียบโอนภายหลัง บางคน 
มาเรียนเป็นปริญญาท่ีสอง ท่ีสาม บางคนอยู่ในกรุงเทพ บางคนมาจากต่างจังหวัด ดังน้ัน แต่ละคน 
ย่อมต้องปรับตัว ปรับรูปแบบการใช้ชีวิตให้เหมาะสม ต่างคนก็มีความต้องการ มีความจำาเป็น  
มีปัญหาข้อขัดข้องแตกต่างกันไป ซ่ึงจะต้องมีผู้รับผิดชอบดูแลช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกศิษย์ของเรา
 รามคำาแหงจึงได้จัดให้อาจารย์ผู้สอนทุกคน ในทุกคณะ ทุกสาขาวิชา เป็นผู้ทำาหน้าที ่
อาจารย์ท่ีปรึกษาให้แก่ลูกศิษย์ท่ีเข้ามาเรียนในคณะ ในสาขาวิชาท่ีอาจารย์สังกัด เม่ือนักศึกษา 
สมัครเข้ามาเรียน มีรหัสนักศึกษา ก็จะถูกจัดให้อยู่ในความดูแลของอาจารย์ท่านหนึ่งในคณะ 
หรือสาขาวิชาที่เรียนทันที  
 ดังนั้น เมื่อมีปัญหา ข้อขัดข้องใด ๆ  อยากให้ลูกศิษย์นึกถึงอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นคนแรก  
อาจารย์ท่ีปรึกษาทุกคนเป็นผู้ท่ีมีความรู้และประสบการณ์ท้ังด้านวิชาการและวิชาชีพอย่างดีย่ิง  
และพร้อมให้คำาแนะนำาลูกศิษย์ได้ท้ังเร่ืองการเรียนการสอน กิจกรรม การฝึกทักษะเสริมประสบการณ์  
การประกอบอาชีพในอนาคต”
	 ดูรายช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาและช่องทางการติดต่อสื่อสารกับอาจารย์ 

ที่ปรึกษา	ได้ที่	www.ru.ac.th

คิดถึงอาจารย์ที่ปรึกษา... 
       เมื่อมีปัญหาด้านการเรียน 
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	 วิทยาเขตบางนา	หรือที่เรียกสั้น	ๆ	ว่า	“ราม	๒”	จัดตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	บนเนื้อที ่

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

การขยายตัวของนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในขณะน้ัน	 ได้เร่ิมจัดการเรียนการสอน	สำาหรับ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที	่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	เชน่	บรกิารจำาหนา่ย 

ตำาราเรียนช้ันปีท่ี	๑	ทำาบัตรลดค่าโดยสารรถบขส.	บริการ 

รับ-คืนของหาย	 บริการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 

บริการข้อมูลหอพักนักศึกษา	ติดต่อขอรับบริการท่ีอาคาร 

	PRB	ชั้นล่าง	โทร.	๐-๒๓๙๗-๖๓๑๔

 ๔.	ด้านกีฬาและนันทนาการ		ได้แก่	บริการ 

ศูนย์กีฬาในร่ม	(บริเวณอาคาร	BNB	๗)	ห้องฉายวีดีทัศน์ 

ส่งเสริมความรู้	(ณ	อาคาร	PRB	ชั้นล่าง)	บริการยืม 

อุปกรณ์กีฬาและเกมส์ต่าง	ๆ 	รวมท้ังจัดอบรม	กฎ	กติกา	 

มารยาทในการเล่นกีฬาประเภทต่าง	ๆ

 ๕.	 ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ	 บริการ 

คอมพิวเตอร์เพ่ือให้นักศึกษาสืบค้นข้อมูลข่าวสาร	ณ	ห้อง 

บริการคอมพิวเตอร์	อาคาร	PRB	ชั้น	๓

 ๖.	 ด้านสุขภาพอนามัย	 โดยงานแพทย์และ 

อนามัยให้บริการตรวจรักษาพยาบาลเบื้องต้นและให้ 

คำาปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรี	ณ	อาคาร	PRB	ชั้น	๒

 ๗.	บริการส่ือการเรียนการสอน	ให้ยืมวีดิทัศน์ 

เทปเสียง	สรุปคำาบรรยายกระบวนวิชาชั้นปีที่	๑		ขอรับ 

บริการได้ที่	 งานโสตทัศนศึกษา	อาคาร	PRB	ชั้น	๕	

โทร.	๐-๒๓๙๗-๖๓๓๐

บริการข้อมูลข่าวสารการเรียน
	 ให้บริการตารางการบรรยาย	ปฏิทินการศึกษา		 

บริการคอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมูล	 และสอบถาม 

ปัญหาการเรียน	 ที่	 อาคาร	 KTB	 ชั้นล่าง	 สอบถาม 

โทร.	๐-๒๓๙๗-๖๓๑๕

	 นอกจากนี	้ วิทยาเขตบางนา	 ได้จัดโครงการ 

พัฒนานักศึกษาในด้านวิชาการ	 เพื่อพัฒนาการเรียน 

เสริมสร้างประสบการณ์	 ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม		 

และปลูกฝังจิตอาสาช่วยเหลือสังคม	 ตามมาตรฐาน

การศึกษาบัณฑิตที่พึงประสงค	์ นักศึกษาที่สนใจร่วม 
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โครงการต่าง	ๆ 	สอบถามและสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์	อาคาร	KTB	ชั้นล่าง	หรือที่จุดรับสมัคร 

งานกิจการและบริการนักศึกษา	อาคาร	PRB	ชั้นล่าง	หรือ	โทร.	๐-๒๓๙๗-๖๓๑๕	

บริการตารางสอบไล่รายบุคคล    
	 บริการแจกตารางสอบรายบุคคลแก่นักศึกษาทุกช้ันปี	ทุกคณะ	โดยนักศึกษาขอรับตาราง 

สอบรายบุคคล	ได้ก่อนการสอบ	๑	สัปดาห์	ที่อาคาร	PRB	ชั้นล่าง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การสอบไล่	รามคำาแหง	๒
	 เป็นศูนย์ติดต่อสอบถามปัญหา	-	ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบไล	่และบริการสำาเนาหลักฐาน 

การสอบสำาหรับนักศึกษา	ได้แก่	สำาเนาใบแทนบัตรประจำาตัวนักศึกษา	สำาเนาใบแทนใบเสร็จ 

ลงทะเบียนเรียน	ในช่วงที่มีการสอบไล่	ณ	บริเวณอาคาร	KTB	ชั้นล่าง		
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  เรื่องที่พักอาศัย	ประเภท	สะอาด	ปลอดภัย	ห่างไกลแหล่งอบายมุขและสิ่งเสพติด	 

เป็นหัวข้อติดอันดับกระทู้ยอดนิยมของบรรดาผู้ปกครองและนักศึกษาน้องใหม่ ในช่วง 

เปิดเทอม			มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจึงถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่จะต้องดูแลความเป็นอยู่ของ 

นักศึกษารามคำาแหงให้ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีและมีความสุข	 คลายความกังวลของผู้ปกครอง 

โดยแนะนำาหอพักปลอดภัย	ปลอดอบายมุขและส่ิงเสพติด	ซ่ึงมีท้ังท่ีอยู่ใกล้มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

หัวหมาก	และใกล้วิทยาเขตบางนา	

	 	 สำาหรับหอพักที่แนะนำานี	้เป็นหอพักที่ ได้รับรางวัลจากโครงการหอพักติดดาว		ซึ่งม ี

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหอพักในด้านสภาพแวดล้อมและการให้บริการของหอพัก	 

เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์	สำานักงานเขตบางกะปิ	สำานักงานเขตประเวศ	สถานีตำารวจนครบาลหัวหมาก	โดย 

แบ่งหอพักออกเป็น	4	กลุ่ม	คือ	หอพัก	5	ดาว	(ดีเยี่ยม)	4	ดาว	(ดีมาก)	3	ดาว	(ดี)	และ 

หอพักที่ ได้รับใบประกาศ	 (เข้าร่วมโครงการแต่ยังไม่ได้รับการรับรอง)	 ในการตรวจสอบและ 

รับรองมาตรฐานนี้	

เรียนรามฯ พักที่ ไหนดี
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หอพักระดับ 3 ดาว จำานวน 55 หอพัก
	ที่	 ชื่อหอพัก	 หมายเลขโทรศัพท์	 ซอย	 รามฯ		ที่	 ชื่อหอพัก	 หมายเลขโทรศัพท์	 ซอย	 รามฯ

 

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

	 2.	หอพักชาย เพชรวรรณ	 081-925-2791	 29	 1

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

	 4.	หอพักสตรี ขวัญราม	 02-314-2426,	085-819-1173	 29	 1

	 5.	หอพักสตรี พิชาญา		2	 02-718-9223	 29	 1

	 6.	หอพักสตรี อุดมสุข	 02-314-6911,	080-091-5405	 29	 1

	 7.	หอพักชาย เพ็ชรฤทธิ์	 083-357-8396	 29	 1

	 8.	หอพักสตรี กุลธิดา	 02-314-3400	 29	 1

	 9.	หอพักสตรี กุลวดี	 02-718-4572	 29	 1

	10.	หอพักสตรี ราม	33	 02-314-1116,	02-318-7029-31	 33	 1

	11.	หอพักสตรี	เนื้อทอง 080-557-0208	 37/1	 1

	12.	หอพักสตรี อยู่สุข	 02-318-6611	 43/1	 1		

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

	14.	หอพักสตรี รวงผึ้ง	 02-318-2108	 43	 1

	15.	หอพักสตรี เกียรติไพศาล	089-229-7399	 43	 1

	16.	หอพักสตรีแจนอพาร์ทเม้นท์		095-057-6089		 43	 1

	17.	หอพักสตรี สันติสุข	 02-319-7191,	089-238-5077	 49	 1

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

	19.	หอพักชาย ขจี	 02-319-1864	 49/1	 1

	20.	หอพักชาย สมคิด	 02-319-1864	 49/1	 1

	21.	หอพักชาย แฮนซั่ม	 02-318-4941	 49/1	 1

	22.	หอพักสตรี คุ้มแก้ว	1	 081-791-9147	 51/2	 1

	23.	หอพักสตรี คุ้มแก้ว	2	 081-791-9147	 51/2	 1

	24.	หอพักสตรี กาญจนา	 02-314-0634,	081-347-7383	 51/2	 1

	25.	หอพักสตรี ลัดดา	 02-314-0585,	089-459-3538	 51/2	 1

	26.	หอพักสตรี ภัทรพลอย	 02-718-4892,	081-827-1433	 51/2	 1

	27.	หอพักสตรี เรศิรา	 02-318-3102-7,	087-065-4714	 51/2	 1

	28.	หอพักสตรี ศิริมิตร	2	 089-660-5056	 51/2	 1

 29.	หอพักชาย ริมน้ำา	 02-318-2435	 57	 1

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

	31.	หอพักสตรี ลัดดาวิทย์	 092-974-4014,	085-139-9586	 51/2	 1

	32.	หอพักสตรี ทวีสุข	 089-682-3008	 51	 1

	33.	หอพักสตรี 22	 02-318-5719	 57	 1

	34.	หอพักสตรี เสาวลักษณ์	 081-626-7962	 57	 1

	35.	หอพักชาย รามนิเวศน์	 089-385-4653	 รามนิเวศน์	 1

	36.	หอพักสตรี ดาริกา	 02-318-5446-7	 65	 1

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

	38.		หอพักสตรี	พงษ์พรรณ	 02-314-3792	 29	 1

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

	40.	หอพักสตรี เพ็ญพร	 02-375-4155	 51/2	 1

	41.	หอพักสตร	ีสุฤทัย		 085-118-9386	 43	 1

	42.	หอพักสตร	ีสิริรัตน์	 02-718-5517	 37/1	 1

	43.	หอพักสตรี	อาซููร	อาชาม๊ะ	02-318-7004	 33	 1

	44.	หอพักสตร	ีซารีน่า	 087*327-3705	 33	 1

 

	 1.	หอพักสตร	ีสยาม	 02-314-4720,083-277-4651	 24	(ตลาดเสรี)

	 2.	หอพักสตร	ีพิชาญา	 084-156-5624	 24

	 3.	หอพักสตร	ีแสงเทียน	 081-404-1420	 24	

 1.	 หอพักชาย		สมเกียรติ	 02-337-4672,	081-820-2782	(รามฯ	2	บางนา)	

	 2.	 หอพักสตร	ีมลฤทัย	 02-337-5461,	081-742-3840	(รามฯ	2	บางนา)	

	 3.	 หอพักสตร	ีพรรณี	 085-018-0129	 (รามฯ	2	บางนา)	

	 4.	 หอพักสตร	ีปัน	ปัน		 089-529-3815	 (รามฯ	2	บางนา)	

	 5.	 หอพักชาย		ศรัณย์	 02-316-6445,	081-820-2782	(รามฯ	2	บางนา)

	 6.	 หอพักสตร	ีแววมณี	 080-049-5390	 (รามฯ	2	บางนา)

	 7.	 หอพักชาย	พลอย	 02-720-9639,	089-162-9736	(รามฯ	2	บางนา)

	 8.	 หอพักสตร	ีวัลยา	 084-526-6460	 (รามฯ	2	บางนา)

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

	2.	 	หอพักสตรี	S.N.P.แมนช่ัน3	02-318-3338,084-092-9091	 29	 1

	3.	 	หอพักสตรี	S.N.P.แมนช่ัน4	02-318-3338,084-092-9091	 29		 1

	4.	 	หอพักสตร	ีดารีญา	 02-718-7212-15	 33		 1

	5.	 	หอพักสตร	ีนาวา	 02-318-3347	 33		 1

	6.	 	หอพักสตรี	อ๊ิกรอม	วาฟาอ์	02-318-7004	 33		 1

	7.	 	หอพักสตร	ีซารีน่าเฮ้าส์	 087-827-3705	 33		 1 

	8.	 	หอพักสตร	ีชลสิริ	 086-785-5730	 37		 1

	9.	 	หอพักสตร	ีทิพย์สุดา	 02-318-3533,087-025-0589	 37/1		 1

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

 11.  หอพักสตรี	S.N.P.แมนช่ัน1	02-318-3338,084-092-9091	 37		 1

	12.		หอพักสตรี	S.N.P.แมนช่ัน2	02-318-3338,084-092-9091	 37		 1

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

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

	15.		หอพักสตร	ีดีน	 084-097-8670	 47		 1

	16.		หอพักสตร	ีสีฟ้า	 02-716-2006	 49		 1

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

	18.		หอพักสตร	ีเอ	บี	ซี	 02-718-7239	 51/2		 1 

	19.		หอพักสตร	ีสุวคนธ์	 02-319-6580	 59		 1

	20.		หอพักสตร	ีไพลิน	 02-318-5909,	095-057-6088	 59		 1

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หน้ารามฯ)

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หลังรามฯ)

หอพักรามฯ 2 วิทยาเขตบางนา

หอพักระดับ 4 ดาว จำานวน 48 หอพัก
หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หน้ารามฯ)
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	ที่	 ชื่อหอพัก	 หมายเลขโทรศัพท์	 ซอย	 รามฯ	 ที่	 ชื่อหอพัก	 หมายเลขโทรศัพท์	 ซอย	 รามฯ

หอพักระดับ 5 ดาว จำานวน 21 หอพัก

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หน้ารามฯ)

	21.		หอพักสตร	ีดาริณี	 02-318-5446-7	 65	 	 1

	22.	 หอพักสตรี	ศุกร์ศิริ	 02-318-0569,	084-933-3528	 51/3		 	 1

	23.	 หอพักสตรี	อาลาวี่	 02-318-6896	 33		 	 1

	24.	 หอพักสตรี	ยาดา	 02-318-6896	 33		 	 1

	25.	 หอพักสตรี	อินอาม	 02-718-7491-5	 33		 	 1

	26.	หอพักสตรี สุโขทัย	 02-318-8268,	086-339-7283	 29		 	 1

	27.	 หอพักสตรี	เย็นประเสริฐ	ตึก	2		02-314-0152,081-802-5381	 33		 	 1

  

	 1.	 หอพักสตรี	โลตัสเฮาส์	 02-300-4293	 24	แยก		30

	 2.	 หอพักสตรี	พูนทรัพย์สิน	02-318-0695,	02-319-8560	 24	แยก		12

	 3.	 หอพักสตรี	บัว	อพาร์ทเม้นท์	02-318-9305,095-057-6089	รื่นรมย์

	 4.	 หอพักสตรี	เลดี้ดอร์ม	 02-318-9370-1	กด	0	086-197-4680	 รื่นรมย์

	 5.	 หอพักชาย	เจ	เจ	แลนด์	081-345-7702	 24

	 	 เดเวลลอปเม้นท์

	 6.	 หอพักสตรี	พูนพัฒน์เสรี	087-012-6784	 พูนทรัพย์สิน 

 

	 1.		หอพักสตรี	เอเธนส	์1	 02-316-1867-8,081-838-8975	 8						(ฝั่ง	38)

	 2.	 หอพักสตรี	รุ่งโรจน์	 087-677-3850	 8

	 3.	 หอพักสตรี	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	 02-752-8327,089-898-9565	 8

	 7.		หอพักสตรี	อรยา	 02-397-7152-3	 8

	 8.	 หอพักสตรี	สิวลี	 02-337-4543	 14		

	 9.	 หอพักสตรี	สุภาภรณ์	 02-337-4647	 ทุ่งเศรษฐ	ี	

	10.	 หอพักสตรี	ประเสริฐศรี	 02-337-4606,083-918-5763	 ทุ่งเศรษฐ	ี

	11.	 หอพักสตรี	กิจชัย	 02-337-4663	 ทุ่งเศรษฐ	ี

	12.	 หอพักสตรี	กุลรวี	 083-020-2281	 8

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

	 2.	 หอพักสตรี	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	ดวงแก้ว	 02-732-3644-46,089-637-2304	 85/2

	 7.	 หอพักชาย	ดวงแก้ว	 02-732-3644-46,089-798-9373	 85/2

	 8.	 หอพักสตรี	ประกายดาว	 085-596-5144	 22

	 9.		หอพักสตรี	นิรมล	 02-314-7538,085-055-8653	 22

	10.		หอพักสตรี	เย็นประเสริฐ	02-318-7004	 33

	11.		หอพักชาย	สวรรยา	 085-061-6414,081-687-8876	 29

12.		 หอพักสตรี	ยี	อี	แมนชั่น	02-718-6692	 43/1

	 1.	 	หอพักสตรี	บ้านวดีพิมพ์พร	02-719-2265,080838-3859	24

	 2.	 หอพักสตร	ีรามเสรี	 02-718-8930,089-035-9735	 24

	 3.	 หอพักสตร	ีเอส	จี	อพาร์ทเม้น	087-323-1847	 24

 1.	 หอพักชาย	บ้านนพดล	 089-968-4945,087-503-4750	 8	(รามฯ2	บางนา)	

	 2.	 หอพักชาย	นัมเบอร์วัน	 02-740-9740,086-631-7723	 รามฯ2	(รามฯ2	บางนา) 

	 	 อพาร์ทเม้นท์	 	

	 3.		หอพักสตร	ีนัมเบอร์วัน	 089-921-1696,086-631-7723	 รามฯ2	(รามฯ2	บางนา) 

	 	 อพาร์ทเม้นท์	 	

	 4.		หอพักหญิง	อารี	 081-840-1476	 8	(รามฯ2	บางนา)

	 5.	 หอพักสตรี	ศรีโรจน์	เพลส	 081-902-6065,081-442-3019	 รามฯ2	(รามฯ2	บางนา)

	 6.	 หอพักสตร	ีป้ามาลี	 089-810-2148	 8	(รามฯ2	บางนา)

 

	 1.	 หอพักชาย	พรศรี	 02-718-7188	 57		รามฯ1

	 2.	 หอพักสตร	ีสุขสว่าง	 02-314-7304	 	51/1		รามฯ1

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

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

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

	 6.	 หอพักสตร	ีดี	 02-718-7239,081-584-8520	 51/2		รามฯ1

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

	 8.	 หอพักชาย	ออยรัตน์	 02-734-0147,081-649-5135	 53

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

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

11.	หอพักสตรี	พูลทวี	 089-745-1870	 รามฯ	24	หลังรามฯ  

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

13.	หอพักสตรี	ว	ีพี	เฮ้าส์	 084-097-9695	 รามฯ	24		หลังรามฯ

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หลังรามฯ)

หอพักรามฯ 2 วิทยาเขตบางนา

หอพักรามฯ 2 วิทยาเขตบางนา

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หลังราม)

ใบประกาศ จำานวน 15 หอพัก

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก
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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

	 ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร	 ชั้น	 3	 ให้บริการนักศึกษา	 การรับสมัคร

นักศึกษาใหม่	ทั้งส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	โครงการพิเศษ	รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต	 

ไปรษณีย์	และโอนย้ายต่างสถาบัน	รวมทั้งการตรวจสอบวุฒิบัตร	

 ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน	ช้ัน	1	อาคาร	KLB	และ	6	ให้บริการนักศึกษา	 

(1)	การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา	ตรวจสอบหลักฐานการลงทะเบียนเรียน	(2)	บริการบอก

เลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา	 (3)	 รับลงทะเบียนเรียนทั้งส่วนกลาง	 ส่วนภูมิภาค	 ทางไปรษณีย ์

และทางอินเทอร์เน็ต
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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)	ตอบปัญหาการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต	ภายใน	1	วัน 

ทำาการ	 (3)	 บริการสถิติจำานวนนักศึกษาทุกประเภท	 

เพื่อนำาไปประกอบการวิจัย	 ตั้งแต่ปีการศึกษา	 2514- 

ปัจจุบัน	 (4)	 บริการด้านเอกสารวิชาการและสนเทศ			 

(5)	 บริการเอกสารแนะแนวการศึกษาทุกคณะ	 ทุก 

โครงการของมหาวิทยาลัย	 (6)	 ประชาสัมพันธ	์ และ 

ให้บริการแก่นักศึกษาผู้มาติดต่อขอใช้บริการของ 

มหาวิทยาลัย	(7)	บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	(One	Stop 

Service)	 ให้บริการนักศึกษาดังนี	้ (1)	 ตรวจสอบผล 

การศึกษาหรือ	check	grade	ขอผลการศึกษา	กรณี

ยังไม่สำาเร็จการศึกษา	(2)	ถ่ายสำาเนาทะเบียนประวัติ 

นักศึกษา	เพื่อใช้แจ้งจบที่คณะหรือเพื่อใช้เข้าห้องสอบ	 

กรณีบัตรประจำาตัวนักศึกษาสูญหาย	(3)	สำาเนาหลักฐาน 

การลงทะเบียนเรียน	(4)	การย้ายคณะหรือเปล่ียนแปลง 

สาขาวิชาของนักศึกษาส่วนกลางภาคปกต	ิ(5)	ออกใบ 

รับรองการเป็นนักศึกษา	(6)	ตารางสอบไล่รายบุคคล	 

(7)	ให้บริการหลักฐานการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

	 ฝา่ยกรรมวธิขีอ้มลู	ชัน้	4	ใหบ้รกิารนกัศกึษา 

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

(3)	สำาเนาบตัรประจำาตัวประชาชน	(4)	สำาเนาใบรบัรอง 

สภาฯ	(5)	สำาเนาใบรับรองการเป็นนักศึกษา	

	 นอกจากน้ี	สวป.	ยังมีบริการส่งเอกสารสำาคัญ 

ให้นักศึกษาทางไปรษณีย์	บริการข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 

ด้วย		
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	 การจัดระบบการเรียนการสอนก่อนปีการศึกษา	2555	มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ 

กำาหนดวิธีการวัดและประเมินผลด้วยระบบเกรด	GPF	ซ่ึงการวัดและประเมินผลระบบน้ีเป็นการ 

วัดและประเมินผลการเรียนที่ดีที่สุดสำาหรับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่เป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชาในขณะนั้น	แต่เมื่อสถานการณ์ โลกได้เปลี่ยนไปประกอบกับในปี	2558	ประเทศไทย 

จะเข้าสู่สมาชิกประชาคมอาเซียน	 มหาวิทยาลัยจำาเป็นต้องปรับระบบการวัดและประเมินผล 

การเรียนให้เป็นระบบเดียวกับมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ที่ประเมินผลการเรียนของนักศึกษาด้วย 

ระบบ	A	B	C	D	และ	F	ซึ่งจะเกิดผลดีกับบัณฑิตที่สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ต่อไปภายหน้า

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้กำาหนดข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วย 

การศึกษาช้ันปริญญาตรี	ฉบับท่ี	3	พ.ศ.	2555	ข้ึน	เก่ียวกับเร่ืองการวัดและประเมินผลการศึกษา 

โดยกำาหนดช่วงชั้นคะแนนและระดับอักษรของเกรดระบบใหม	่ 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	 ซึ่งอาจารย์อาจใช้เกณฑ์ที ่

มหาวิทยาลัยกำาหนดวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าสอบแต่ละครั้งหรืออาจใช้ 

ระบบการประเมนิผลการเรยีนแบบองิกลุม่ก็ไดข้ึน้อยูก่บัความยากงา่ยของขอ้สอบ		ในการสอบ 

แต่ละครั้ง	มหาวิทยาลัยให้โอกาสนักศึกษาที่มีผลการเรียนตำ่ากว่า	อักษรระดับคะแนน	C	คือ 

นักศึกษาที่มีผลการสอบ	D+	หรือ	D	สามารถลงทะเบียนเรียนซำ้าในภาคปกติเพื่อปรับผลสอบ 

ให้ได้	C	หรือสูงกว่า	นักศึกษาจะลงทะเบียนปรับผลสอบกี่ครั้งก็ได	้ระบบทะเบียนจะนับวิชา 

การวัดและประเมินผลการศึกษา



39

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 

ที่จะลงทะเบียนสอบซ่อมต้องเป็นนักศึกษาที่สอบตกคือสอบได	้F	ในภาคปกติ	หรือภาคฤดูร้อน 

เท่านั้น	โดยมหาวิทยาลัยกำาหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมปีการศึกษาละ	2	ครั้งดังนี้

							1.	 วิชาที่สอบตกในภาค	1	ของภาคปกต	ินักศึกษาต้องการใช้สิทธิสอบซ่อม	1	จะต้อง 

ลงทะเบียนสอบซ่อม	ในช่วงภาค	2	ของปีการศึกษาเดียวกัน

	 2.	 วิชาที่สอบตกในภาค	2	ของภาคปกต	ิหรือสอบตกในภาคฤดูร้อน	 (ต้องเป็นวิชาที่ 

สอบตก	ทั้ง	2	ภาค)	หากสอบผ่านภาคใด	ภาคหนึ่ง	ผลสอบซ่อมจะเป็นโมฆะ	นักศึกษาต้องการ 

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

ในภาค	1	ของปีการศึกษาถัดไป	เมื่อนักศึกษาใช้สิทธิสอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิทธิในการสอบซ่อม 

สิ้นสุดลง		

	 การลงทะเบียนสอบซ่อมทุกครั้ง	มหาวิทยาลัยได้กำาหนดไว้ ในปฏิทินการศึกษาแล้ว	ดูใน 

ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำาหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง–	

ส่วนภูมิภาค

นักศึกษาที่สมัครใหม่และขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตในระบบใหม่

 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่หมดสถานภาพทุกประเภท	และนักศึกษาที่สำาเร็จ 

การศึกษาแล้วมาสมัครใหม่ใช้สิทธิเทียบโอน	 ในปีการศึกษา	 2558	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 
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ระดับคะแนนตัวอักษร	C	หรือแต้มระดับคะแนน	2.00	หรือเทียบเท่า	และหรือ	เป็นไปตาม

เงื่อนไขของหลักสูตรของสาขาวิชานั้นกำาหนด

	 สำาหรับนักศึกษาที่ ใช้สิทธิเทียบโอนและมีหน่วยกิตครบหลักสูตรในวันสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาใหม่	 ไม่สามารถแจ้งจบการศึกษาได้จนกว่าจะมีการลงทะเบียนเรียน	 1	 ภาค	 ในปี 

การศึกษา	2558	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	หรือ	2	กระบวนวิชา	และต้องสอบได้	ระดับคะแนน	 

(A	-	D)	ทั้ง	2	วิชา	จึงจะมีสิทธิยื่นขอสำาเร็จการศึกษาได	้ทั้งนี้	การขอสำาเร็จการศึกษา	นักศึกษา 

ที่เรียนครบหลักสูตร	จะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่ตำ่ากว่า	2.00	จึงจะมีสิทธ ิ

ยื่นคำาร้องขอสำาเร็จการศึกษาได้

วิธีคิดค่าเฉลี่ยผลการสอบแต่ละภาค	เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะสำาเร็จการศึกษา

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

จำานวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียนทั้งหมด

ตัวอย่าง				นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาค	1	ปีการศึกษา			2558

 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	1/2558					=	2.12

	 สิ่งที่จะทำาให้นักศึกษามีผลการเรียนด	ีมีค่าเฉลี่ยคะแนนสะสมสูง	นอกจากจะขึ้นอยู่ 

กับอาจารย์ผู้สอน	 สภาพแวดล้อม	 สำาคัญที่สุดคือ	 ตัวนักศึกษาที่จะต้องปรับปรุงตนเองให้ม ี

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)	ทุกชั้นปี	สามารถติดต่อขอรับตารางสอบรายบุคคลด้วยตนเอง	โดยให้นำาบัตร 

ประจำานักศึกษา	หรือใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน	ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานที่	วัน	เวลา		 

ที่มหาวิทยาลัยกำาหนด	(ดูจากประกาศ)

	 	 1.1	งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	(ONE	STOP	SERVICE)	อาคารกงไกรลาศ	 

	 (KLB)	ชั้น	1	ราม	1

	 	 1.2	กองงานวิทยาเขตบางนา	อาคารพระมาส	(PRB)	ชั้น	1	ราม	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	นาที	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	จัดบริการเพื่อการศึกษาค้นคว้า	วิจัย	สำาหรับนักศึกษา	ระดับ 

ปริญญาตรี	ปริญญาโท	และปริญญาเอก	ณ	สำานักหอสมุดกลาง	หัวหมาก	และ 

ห้องสมุดวิทยาเขตบางนา	โดยมีทรัพยากรสารสนเทศบริการ	ได้แก่	หนังสือ	วารสาร	ส่ือโสตทัศน์	 

ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ	ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน	นอกจากนี้	 

ยังมีสิ่งพิมพ์รัฐบาล	สิ่งพิมพ์ขององค์กรอิสระ	งานวิจัย	ดุษฎีนิพนธ์	 วิทยานิพนธ์	สารนิพนธ์	 

และเอกสารวิชาการของสถาบันการศึกษาต่าง	ๆ	หนังสือประเภทนวนิยาย	เรื่องสั้น	นิตยสาร	 

รวมถึงแหล่งค้นคว้าสมัยใหม่อย่างวารสารอิเล็กทรอนิกส	์ฐานข้อมูลออนไลน์	

 

สำานักหอสมุดกลางมีบริการสำาหรับนักศึกษา	ดังนี้
 -	บริการยืม-คืน	ทรัพยากรสารสนเทศ	

 ผู้รับบริการสามารถยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุดจากผู้ให้บริการ	หรือใช้ระบบยืมหนังสือ 

อัตโนมัติด้วยตนเอง	ผ่านช่องทาง		http://library.lib.ru.ac.th

	 -	บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ	(Book	Return)

	 บริการคืนหนังสืออัตโนมัต	ิ24	ชั่วโมง	ณ	บริเวณด้านหน้าของสำานักหอสมุดกลาง	

	 -	บริการสายด่วน	(Book	Reservation	Hotline)

	 บริการช่วยค้นหนังสือที่ต้องการใช้ด่วน 	โดยผู้รับบริการค้นหาหนังสือได้ที่		http:// 

library.lib.ru.ac.thและแจ้งรายชื่อหนังสือที่ต้องการ	 ผ่านโทรศัพท์หมายเลข	 0-2310-8636	 

หรือ	0-2310-8656	หลังจากแจ้งรายชื่อประมาณ	10	นาท	ีผู้รับบริการสามารถมารับหนังสือ 

ที่ต้องการได้ที่เคาน์เตอร์	ชั้น	1	อาคาร	1

สำ�นักหอสมุดกล�ง
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-	บริการยืมระหว่างห้องสมุด	

(Interlibrary	Loan	Service)

 บริการช่วยให้ผู้รับบริการได้รับเอกสารส่ิงพิมพ์ 

ที่ต้องการจากห้องสมุดหรือศูนย์สารนิเทศ 

ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ	 โดยการ 

ติดต่อประสานงานในการขอยืม	 หรือสำาเนา 

ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ ไม่มีในห้องสมุด	โดยให ้

ผู้ขอรับบริการติดต่อบรรณารักษ์ที่เคาน์เตอร์ 

บริการ	ชั้นลอย	อาคาร	3	สำานักหอสมุดกลาง	ในวันจันทร์	 -	ศุกร์	 เวลา	08.30-16.30	น.	 

หรือสอบถามทางโทรศัพท	์	ที่หมายเลข	0-2310-8646	หรือ	E-mail: vacharin@lib.ru.ac.th

 -	บริการ	Ask	a	Librarian	

	 บริการตอบคำาถาม	 Online	 เพื่อ

ช่วยเหลือและแนะนำาผู้รับบริการในการ

ค้นคว้าข้อมูล	

 -	บริการตอบคำาถามและช่วยการ

ค้นคว้า	

	 บริการเพื่อช่วยเหลือแนะนำาผู้รับ 

บริการภายในสำานักหอสมุดกลาง	 และทาง 

โทรศัพท	์ได้ที่หมายเลข	0-2310-8646

 -	บริการช่วยการค้นคว้าสำาหรับผู้ ใช้ชาวต่างประเทศ 

	 แนะนำาบริการและการเข้าใช้แหล่งสารสนเทศของห้องสมุดให้กับนักศึกษา

นานาชาติและผู้รับบริการชาวต่างประเทศ

 -	บริการ	Wi-Fi

นักศึกษาสามารถนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการ 

สืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต	โดยใช้	Username	 

และ	 Password	 ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย	 

ณ	พื้นที่ ให้บริการ	WI-FI	ได้แก่	บริเวณห้องโถง	 

และห้องฝึกอบรม	อาคาร	1	ชั้น	1		ห้องบริการ 

วารสารและเอกสาร	1	อาคาร	2	ชั้น	1	และ 

หอ้งบรกิารวารสารและเอกสาร	2	ชัน้	2		รวมทัง้		 

ชั้น	1	–	5	ของ	อาคาร	3	
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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	-	21.00	น.	

วันเสาร์-อาทิตย์	 เวลา	09.00	-	18.00	น.

วันนักขัตฤกษ	์และวันหยุดชดเชย	ปิดบริการ

 -	บริการฐานข้อมูลออนไลน์

 ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม	(e-Journal)		 

กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์	ศึกษาศาสตร์	สังคม- 

ศาสตร์	จิตวิทยา	เช่น	ABI/INFORM	Complete			 

Cambridge	Journal	Online	(CJO)	H.W.	Wilson	  

กลุ่มสาขา	วิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	วิศวกรรม- 

เกษตร	เช่น		Computers	&	Applied	Sciences	 

Complete		Science	Direct		Springer	Link	–	Journal	    

กลุ่มสาขากฎหมาย	เช่น	Westlaw	International		 

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส	์ (e-Book)	 

ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์	(e-Thesis)	ได้แก่		ProQuest	 

Dissertations	and	Theses	Full	text		Digital	 

Collection	(Thailis)		ฐานข้อมูลข่าว	(e-News)		 

IQNewsClip	 	 กฤตภาคข่าวออนไลน์จาก 

หนังสือพิมพ์ภายในประเทศภาษาไทย	 และ 

ภาษาอังกฤษกว่า	30	ฉบับ

วันและเวลาการให้บริการ



49

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา	
มีบริการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา	ดังนี้

 1.	ผลิตรายการวิทยุ
		 ผลิตรายการวิทยุเพื่อการบริการความรู้แก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป	 โดยมีรายการ 
กระบวนวิชา		รายการสาระความรู้ที่ส่งเสริมด้าน	คุณธรรมจริยธรรม			ส่งเสริมการอนุรักษ์ 
ดนตรีไทย	และรายการเพื่อเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารของมหาวิทยาลัย	
	 ออกอากาศทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศไทย	ความถี	่AM	1467	KHz.	สถานี
วิทยุกระจายเสียง	กรมการทหารสื่อสารกองทัพบก	(กวส.2	จ.แพร่)	AM	1467	KHz.	สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงกองอำานวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ	 (กรป.กลาง	 จ.นราธิวาส) 
FM	99.10	MHz.	AM	756	KHz.	พร้อมรับฟังทั่วโลกผ่านระบบ	Online	และ	On	Mobile	 
(Smart	Phone)	ทาง	http://nbt.prd.go.th/liveradio/live-education.html	และทางดาวเทียม 
ไทยคม	5	ระบบ	C-Band	
	 นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้ ใช้เป็นสถานที่ฝึกประสบการณ์	 ในการผลิต 
รายการวิทยุการศึกษา
 2.	ผลิตรายการโทรทัศน์
	 	ผลิต	รายการข่าว	รายการความรู	้สารคดี	และกิจกรรมของนักศึกษา	และการถ่ายทอด 
การประชุม	 สัมมนาทางวิชาการ	 และกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ของมหาวิทยาลัยออกอากาศทาง	 

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา
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www.techno.ru.ac.th.	www.totiptv.com	และ 
ทางโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 
(RU	–	ITV)	
 3.	การควบคุมการถ่ายทอดสัญญาณ
ถ่ายทอดการบรรยายภายในชั้นเรียนผ่าน 
ระบบโทรทัศน์วงจรปิด		และถ่ายทอดสดผ่าน 
ทางอินเทอร์เน็ต	ตามตารางการเรียนการสอน	 
วันจันทร์-วันศุกร์	ตั้งแต่เวลา	07.30-19.20	น.	
และวันเสาร์-วันอาทิตย์	 บางวิชาตามตาราง
การเรียน
	 นอกจากนั้น	 ยังถ่ายทอดการเรียนการ 
สอนทางไกลผ่านเครือข่ายการสื่อสาร	 ระบบ 
ใยแก้วนำาแสง	(Fiber	Optic)	ถ่ายทอดการสอน 
ในระดับปริญญาตรี	และระดับปริญญาโทไปยัง 
สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	23	แห่ง	
 4.	งานด้านบริการ
	 บริการสำาเนา	 ดีวีดีบันทึกคำาบรรยาย 
กระบวนวิชา	บริการยืม-คืน	ส่ือการศึกษาประเภท 
ดีวีดีบันทึกคำาบรรยาย	บริการด้านโสตทัศนูปกรณ์ 
ต่าง	ๆ		สำาหรับนักศึกษา
 

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

โดยจะให้บริการต่างๆ	ดังนี้

ด้านการรับสมัครและลงทะเบียนเรียน
 u	 ลงทะเบียนเรียนด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

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

regis_ram1.html

 u		ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์	ดูรายละเอียดที	่

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

 u	 เว็บไซต์รวบรวมการรับสมัครและลงทะเบียนเรียน 

ทางอินเทอร์เน็ต	ที่เว็บไซต์	www.iregis.ru.ac.th	

 u	ระบบลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

	 	 นักศึกษาส่วนกลางที่เว็บไซต์	:	http://www.iregis2. 

ru.ac.th/regiscenter/	

	 	 นักศึกษาส่วนภูมิภาคที่เว็บไซต์	:	http://www.iregis. 

ru.ac.th/rb_prog/index.jsp

	 	 นักศึกษาสามารถเข้าไปทำารายการลงทะเบียนเรียน	 

และชำาระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา 

ในช่วงระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำาหนด

	 u	 ระบบรักษาสถานภาพนักศึกษา	:	http://www.oros. 

ru.ac.th/restatus/นักศึกษาเข้ามาทำารายการและชำาระ 

เงินค่ารักษาสถานภาพ	 ได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์ 

ทุกสาขา	 ในช่วงวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดให้มีการทำารายการ 

รักษาสถานภาพเท่านั้น
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 u	 บริการข้อมูลทางโทรศัพท์บ้านด้วยระบบ	 IVR	

(Interactive	 Voice	 Response)	 โดยโทรศัพท์เข้า

หมายเลข	0-2310-6000,	0-2310-6001	ระบบเสียงอัตโนมัติ	

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

computer/พิมพ์รหัสวิชาบาร์ โค้ด	 7	หลัก	 สำาหรับนักศึกษา

รวมถึง	นักศึกษาเก่าที่มีการเปลี่ยนจาก	5	หลักเป็น	7	หลัก	

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

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

เป็นระบบลงทะเบียน	ตรวจสอบสิทธิ	์และจัดเก็บประวัติ 

การใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย	เพื่อให ้

เป็นไปตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำาความผิดเก่ียวกับ 

คอมพิวเตอร	์พ.ศ.	2550	โดยนักศึกษาและบุคลากรสามารถ 

เข้าใช้งานระบบได้ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย

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

รวมตำาราเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงในรูปแบบ

อิเล็กทรอนิกส	์ (ไฟล์	 PDF)	 นักศึกษาสามารถอ่านประกอบ

การเรียน	 และศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่สนใจได้ทั้งในระบบ	On-

line	หรือ	ดาวน์ โหลดไฟล์ไว้อ่านแบบ	Offline

 u	 RU	CyberClassroom	:	http://202.41.160.100/cyber 

ClassRoom	2012	บริการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจาก 

ห้องเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ให้นักศึกษาสามารถเรียน 

ผ่านอินเทอร์เน็ตได้เสมือนเรียนในห้องเรียนจริง	 (เฉพาะห้อง 

เรียนที่มีอุปกรณ์การถ่ายทอด)	

 u	 Course	on	Demand	M-Learning:	http://www. 

m-learning.ru.ac.th/วีดี โอการเรียนการสอนจากห้องเรียน 

ย้อนหลัง	ให้บริการกับนักศึกษาที่ ไม่มีเวลาเข้าห้องเรียน	หรือ 

อยากทบทวนบทเรียน	โดยสามารถเลือกดูวีดีโอแบบ	Online	 

หรือดาวน์ โหลดไฟล์ดูแบบ	Offline	ได	้
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 u	 e-Audio	Books:	http://e-book.ram.edu/audiobook	 

ตำาราเสียงอิเล็กทรอนิกส์	เป็นเว็บไซต์ ให้บริการไฟล์เสียงอ่าน 

ตำาราเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เพื่ออำานวยความ 

สะดวกให้กับผู้พิการ(ทางสายตา)	ให้สามารถศึกษาผ่านตำารา 

เสียงได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป	

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

language.ru.ac.th/วีดี โอการเรียนการสอนสำาหรับผู้บกพร่อง 

ทางการได้ยิน	เพ่ืออำานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาหรือผู้สนใจ	 

ได้ศึกษาผ่านวีดีโอบทเรียนของมหาวิทยาลัยด้วยภาษามือ			

	 u	 ระบบภาวะมีงานทำาของบัณฑิต	 http://www.mis.

ru.ac.th/Ru_job.jsp	นักศึกษาที่จะขอจบการศึกษา	ต้องกรอก 

รายละเอียดที่เว็บไซต์นี้	แล้วพิมพ์เอกสารที่ ได้จากระบบไปยื่น 

ขอจบได้ที่คณะ	

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

ru.ac.th:8080/jobmatching/	 ให้บริการเกี่ยวกับการจัดหา

งาน	 เพื่อให้นักศึกษาที่อยู่ระหว่างการศึกษาในมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง	ค้นหางาน	หรือสถานที่ฝึกงาน	(RAM3000	สห

กิจศึกษา)	ที่ตรงกับสาขาวิชาที่ศึกษา	รวมถึงบริษัทที่ต้องการ

รับคนเข้าทำางาน	สามารถจับคู่หางานที่ต้องการได้

ด้านระบบเครือข่าย
 u	 บริการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	ไร้สาย	:	เป็นระบบ 
Wi-Fi	แบบภายนอกอาคารโดยใช้ชื่อ	RU-Campus	Wireless	 
Networks	 ซึ่งมีอุปกรณ์เครือข่ายไร้สายกระจายไม่ตำ่ากว่า 
50	จุด	ให้สามารถเชื่อมต่อได้มากกว่า	90%	ของพื้นที่ภายใน 
มหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ด้านการพัฒนาความรู้

 u	ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร	์http://www.ctc.ru.ac.th		บริการจัดการจัดฝึกอบรม	 
จัดโครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์	หลักสูตรต่างๆ	ทั้งที่ ได้รับการอนุมัติจากมหาวิทยาลัยและ 
เปิดอบรมหลักสูตรที่ทันสมัยให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงและบุคคลทั่วไป	 
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โดยศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีหลายหลักสูตรให้เลือกเรียน	เช่น	“การใช้คอมพิวเตอร์ในสำานักงาน”	 
ระดับต้น,	ระดับกลาง,	หลักสูตร	“Adobe	Photoshop”	“Implement	and	Support	Computer	 
Network”	เป็นต้น	สามารถดูหลักสูตรท่ีเปิดสอนและรายละเอียดได้ท่ี	http://www.ctc.ru.ac.th
	 บริการข่าวสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร	์นักศึกษาสามารถใช้บริการได้ที่	บริเวณชั้นล่าง	 
อาคารเวียงผา	และบริเวณด้านหน้าอาคารสถาบันคอมพิวเตอร์ซึ่งมีบริการดังนี้	ตรวจสอบการ 
ลงทะเบียนเรียน	ตรวจสอบผลการสอบประจำาภาค	ตรวจสอบตารางสอบรายบุคคล	เช็คเกรด	 
ผลสอบของศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และการประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยเป็นต้น
 u	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	(Information	Technology	Services	Center)	
:	http://www.itsc.ru.ac.th	ตั้งอยู่ที่อาคารเวียงคำา	(VKB)	ชั้น	2	มีเครื่องคอมพิวเตอร์และ 
เคร่ืองพิมพ์ไว้ให้บริการในการใช้งานอินเทอร์เน็ต	 	 สืบค้นข้อมูล	 พิมพ์เอกสาร	 พิมพ์รายงาน	 
พิมพ์วิทยานิพนธ	์หรือทำางานอื่น	ๆ	ที่มีความจำาเป็นต้องใช้เครื่องคอมพิวเตอร์	พร้อมทั้งมีเจ้า
หน้าให้คำาปรึกษา	และแนะนำาการใช้โปรแกรมต่าง	ๆ	ในกรณีที่ผู้ ใช้บริการมีข้อสงสัย	โดยคิด
ค่าบริการชั่วโมงแรก	10	บาท	ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ	5	บาท	เปิดให้บริการ	วันจันทร์	–	วันศุกร์		 
08.30	น.	–	19.30	น.,	วันเสาร	์–	วันอาทิตย์	09.00	น.	–	17.30	น.	(หยุดวันนักขัตฤกษ์)	ติดต่อ 
สอบถามได้ที่หมายเลข	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	

ทางอิเล็กทรอนิกส์	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

สำ�นักทดสอบ

ท�งอิเล็กทรอนิกส์
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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		71		วิชา	

	 1.	ANT1013		 2.	ANT	3053	 3.	ANT3054	 4.	ANT3055	 5.	APR2101

	 6.	APR3102		 7.	BIO1001		 8.	BIO1105		 9.	CEC2201		 10.	CHI1001

	 11.	CHI1002		 12.	ECO1003		 13.	ECO1101		 14.	ECO1102		 15.	EDF1104

	 16.	ENG1001		 17.	ENG1002		 18.	ENG2001		 19.	ENG2002		 20.	GER1001

	 21.	GLY1003		 22.	HIS1001		 23.	HIS1002		 24.	HIS1003		 25.	HIS1201

	26.	HIS3504		 27.	HIS4500		 28.	HRD3108		 29.	HRD4207		 30.	INT1001

	 31.	KOR1001		 32.	KOR1002		 33.	KOR2001		 34.	KOR2002		 35.	LAW1004

	36.	LIS1001		 37.	LIS1003		 38.	MCT1000		 39.	MCS1101		 40.	MCS1151

	 41.	MCS2108	 42.	MCS2390	 43.	MGT4004	 44.	MKT2101	 45.	MKT3202

	46.	MKT3204	 47.	MKT3205	 48.	MTH1101	 49.	MTH1003		 50.	PED4203

	 51.	POL1101		 52.	POL2301		 53.	POL3301		 54.	PSY1001		 55.	PSY2006

	56.	RAM1001	 57.	RUS1001		 58.	RUS1002		 59.	RUS2001		 60.	RUS2002

	 61.	SCI1003		 62.	SOC1003		 63.	SOC2065		 64.	SOC4077		 65.	SPN1001

	66.	SPN1002	 67.	STA1003		 68.	STA2003		 69.	STA2016		 70.	THA1002	

	 71.	THA1003	

	 	 	 	 นักศึกษาสามารถตรวจสอบวิชาที่เปิดสอบในแต่ละภาคเรียน	 	 และที่เพิ่มเติมได้จากข่าว 

รามคำาแหง	และ	www.etesting.ru.ac.th
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ศูนย์ส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์
 ศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส	์ มีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนในระบบ	 
e-Learning	 ผลิตและพัฒนาบทเรียน	 e-Learning	 โดยประสานงานกับคณาจารย์	 สถาบัน 
คอมพิวเตอร์	และสำานักเทคโนโลยีการศึกษา
 บทเรียน	e-Learning	มีการออกแบบและพัฒนาสำาหรับการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยี 
ของเวบ็	ในการถ่ายทอดเน้ือหาและใชเ้ทคโนโลยรีะบบการบรหิารจดัการการเรยีนรู	้(Learning 
Management		System)	ในการบริหารจัดการการเรียนการสอนสำาหรับนักศึกษาที่ ไม่มีเวลา 
และโอกาสเข้าชั้นเรียน	หรือการเข้าไปทบทวนเนื้อหา	วิชาหลังจากเข้าเรียน	เพื่อเสริมเพิ่มเติม 
ความรู	้ 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	โดยภายในเล่มหนังสือออนไลน์จะแสดงผลท้ังด้าน 
ข้อความ	ภาพนิ่ง	ภาพเคลื่อนไหว	เสียงและวีดีทัศน	์ในการอำานวยความสะดวกด้านการเรียน 
การสอนเสริมให้แก่นักเรียนนักศึกษาบน		Application	RU	eBook	Store	
	 นักศึกษาเข้าใช้บทเรียน	 e-Learning	 ผ่านเว็บไซต์	 http://ebookstore.ru.ac.th/หรือ 
	Download	Application	ได้ทาง	App	Store	หรือ	Play	Store	ชื่อ	“RU	eBook	Store”
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กองกิจการนักศึกษา
 งานกิจกรรมนักศึกษา

	 ให้คำ�ปรึกษ�ก�รจัดกิจกรรมนักศึกษ�ให้กับองค์กรกิจกรรมต่�งๆ	ประกอบด้วย	สภ�นักศึกษ�	

องค์ก�รนักศึกษ�	 พรรคนักศึกษ�	 กลุ่ม	 และชมรมนักศึกษ�	 48	 ชมรม	 โดยแบ่งรูปแบบกิจกรรม

ออกเป็น	3	ประเภท	ได้แก่

	 1.	กิจกรรมท�งด้�นวิช�ก�ร	 ประกอบไปด้วยชมรมท่ีจัดทำ�กิจกรรมต�มส�ข�วิช�ของแต่ละ

คณะ	 เช่น	 ชมรมนิติศ�สตร์	 ชมรมก�รตล�ด	 ชมรมศึกษ�ศ�สตร์	 ชมรมสื่อส�รมวลชน	 ชมรม

พล�น�มัย	ชมรมรัฐศ�สตร์	ชมรมภ�ษ�อังกฤษและภ�ษ�ศ�สตร์	ชมรมภ�ษ�ไทยและภ�ษ�ตะวัน

ออก	ชมรมจิตวิทย�	ชมรมเศรษฐศ�สตร	และชมรมสถิติและคอมพิวเตอร์	เป็นต้น	

	 2.	กิจกรรมท�งด้�นศิลปะและวัฒนธรรม	 ประกอบไปด้วยชมรมท่ีทำ�กิจกรรมท�งด้�นศิลปะ

และวัฒนธรรม	 เช่น	 ชมรมถ่�ยภ�พ	 ชมรมขับร้องประส�นเสียง	 ชมรมดนตรีส�กล	 ชมรมดนตรี

ลูกทุ่งสุโขทัย	 ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	 ชมรมพุทธศ�สตร์และวัฒนธรรมไทย	 ชมรม

นักศึกษ�มุสลิม	 ชมรมคริสตศ�สน�	 ชมรมป�ฐกถ�และโต้ว�ที	 ชมรมศิลปะและก�รแสดง	 และ

ชมรมเชียร์	เป็นต้น

	 3.	กิจกรรมท�งด้�นบำ�เพ็ญประโยชน	์ ประกอบไปด้วยชมรมที่ทำ�กิจกรรมท�งด้�นบำ�เพ็ญ

ประโยชน์ต่อสังคม	 เช่น	 ชมรมค่�ยอ�ส�พัฒน�	 มร.	 ชมรมอนุรักษ์ธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม	

ชมรมศึกษ�ปัญห�เกษตรกร		ชมรมค่�ยพัฒน�ร�ม	–	อีส�น	ชมรมค่�ยอ�ส�พัฒน�ร�ม	–	ทักษิณ	

ชมรมค่�ยอ�ส�พัฒน�ร�ม–ล�นน�	 ชมรมศึกษ�พัฒน�ช�วไทยภูเข�	 ชมรมนักศึกษ�วิช�ทห�ร	

ชมรมผู้บำ�เพ็ญประโยชน์และบรรเท�ส�ธ�รณภัย	 ชมรมศึกษ�ปัญห�แหล่งเสื่อมโทรม	 และชมรม

ศึกษ�ปัญห�ย�เสพติดเป็นต้น

	 สอบถ�มร�ยละเอียดได้ท่ีง�นกิจกรรมนักศึกษ�	อ�ค�รกิจกรรมนักศึกษ�	ช้ัน	2	โทร.	02-3108074

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา
	 ให้บริก�รแก่นักศึกษ�ในด้�นก�รให้คำ�ปรึกษ�	 และแนะนำ�เกี่ยวกับก�รลงทะเบียนเรียน	

บริก�รด้�นทุนก�รศึกษ�	 บริก�รด�้นสิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก	 ได้แก่	 บริก�รรถยนต์บัสในก�รจัด
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กิจกรรมทั้งในกรุงเทพฯ	 และต่�งจังหวัด	 ทำ�ประกันภัยอุบัติเหตุ	 ทำ�บัตรลดค่�โดยส�ร	 รถยนต์-

รถไฟ	 แก่นักศึกษ�ที่มีภูมิลำ�เน�ต่�งจังหวัด	 บริก�รข้อมูลหอพัก	 บริก�รห้องอ�่นหนังสือ	 สำ�หรับ

นักศึกษ�ที่อ�ค�รเวียงผ�	(VPB)	ชั้น	1	บริก�รเกี่ยวกับก�ร	รับ-คืน	ของห�ย	ประส�นง�นบัณฑิต

สัมพันธ์	และศิษย์เก่�	มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

	 ติดต่อสอบถ�มที่		ง�นบริก�รและสวัสดิก�รนักศึกษ�	กองกิจก�รนักศึกษ�	อ�ค�รกิจกรรม

นักศึกษ�	ชั้น	2	โทร	023	108	076

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
	 ให้บริก�รแนะแนวและคำ�ปรึกษ�เกี่ยวกับด�้นก�รศึกษ�	 เช่น	 ก�รเลือกกระบวนวิช�	 ก�ร

เลือกคณะ	ก�รเทียบโอนหน่วยกิต	นอกจ�กนั้นยังให้คำ�ปรึกษ�ด้�นก�รดำ�เนินชีวิต	ก�รปรับตัวด้�น

ต่�ง	 ๆ	 บริก�รจัดห�ง�น	 ทั้งง�นประจำ�และง�นชั่วคร�วให้นักศึกษ�และบัณฑิต	 พัฒน�ศักยภ�พ

นักศึกษ�ในด้�นต่�ง	ๆ	เช่น	ก�รเตรียมคว�มพร้อมเข้�สู่อ�ชีพ	พัฒน�บุคลิกภ�พ	พัฒน�ทักษะก�ร

ใช้คอมพิวเตอร์	ด้�นอ�ชีพอิสระและอื่น	ๆ	จัดบริก�รด�้นทุนก�รศึกษ�	โดยได้รับก�รสนับสนุนจ�ก

มห�วิทย�ลัย	ผู้มีจิตศรัทธ�	มูลนิธิ	ห้�งร�้นต่�ง	ๆ	ที่สนับสนุนเงินทุนก�รศึกษ�ม�กว�่	1,500	ทุน	

ดำ�เนินก�รเกี่ยวกับก�รกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้เพื่อก�รศึกษ�	(กยศ.)	และกองทุน	กรอ.	

	 ติดต่อสอบถ�มร�ยละเอียดได้ที่	 	 ง�นแนะแนวจัดห�ง�นและทุนก�รศึกษ�	 กองกิจก�ร

นักศึกษ�	อ�ค�รศิล�บ�ตร	ชั้นลอย	ติดต่อเรื่องทุนก�รศึกษ�	และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อก�รศึกษ�	

โทร	023	108	080	หรือ	www.ru.ac.th/scholarship	หรือ	www.rujob.ru.ac.th	ติดต่อเรื่อง

จัดห�ง�น	บริก�รแนะแนวและโครงก�รพัฒน�ศักยภ�พ	โทร	023	108	126	ในวัน-เวล�ร�ชก�ร	

หรือ	jijie_p@hotmail.com
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 งานกีฬา
	 ให้คำ�ปรึกษ�	ดูแลก�รจัดกิจกรรมนักศึกษ�ทั้งภ�ยนอก-ภ�ยใน	ของ	24	ชมรมกีฬ�ให้ดำ�เนิน

ไปด้วยคว�มเรียบร้อย	 ภ�ยใต้ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และสอดคล้องกับนโยบ�ยของมห�วิทย�ลัย	 ส่ง

เสริมผู้มีคว�มส�ม�รถพิเศษท�งด้�นกีฬ�	 เข้�รับก�รศึกษ�ระดับปริญญ�ตรี	 และระดับบัณฑิต

ศึกษ�	(ทุนเรียนฟรี)	คัดเลือกตัวแทนนักกีฬ�เข้�ร่วมก�รแข่งขันกีฬ�มห�วิทย�ลัยแห่งประเทศไทย	

เพื่อพัฒน�ศักยภ�พนักศึกษ�ท�งด้�นกีฬ�และสุขภ�พ	จัดอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	“พัฒน�กีฬ�สู่คว�ม

เป็นเลิศ”	และ	“ผู้นำ�นันทน�ก�ร”	ก�รให้ยืม-คืนอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬ�	สำ�หรับนำ�ไปใช้ในก�รฝึก

ซ้อมและเข้�ร่วมแข่งขัน	ในร�ยก�รต�่ง	ๆ

	 ติดต่อสอบถ�มร�ยละเอียดได้ที	่ 	 ง�นกีฬ�	 กองกิจก�รนักศึกษ�	 อ�ค�รกิจกรรมนักศึกษ�	

ชั้น	1	โทร	023	108	078	ในวัน-เวล�ร�ชก�ร	หรือ	jijie_p@hotmail.com

 งานแพทย์และอนามัย
	 ให้บริก�รตรวจรักษ�โรคแก่นักศึกษ�	 บุคล�กรและครอบครัวของมห�วิทย�ลัย	 ให้บริก�ร

ฟรีไม่เสียค่�ใช้จ่�ย	และบริก�รออกใบรับรองแพทย์	เพื่อสมัครง�น	ศึกษ�ต่อ	ทำ�ใบขับขี่	โดยชำ�ระ

ค่�ธรรมเนียม	20	บ�ท	เปิดให้บริก�รวันจันทร์	–	วันศุกร์	และในวันที่มห�วิทย�ลัยมีก�รสอบไล่

	 	 เวล�ทำ�บัตรตรวจโรค	เช�้	:	เวล�	08.30	–	11.30	น.	บ่�ย	:	เวล�	13.00	–	16.00	น.

	 	 รับเฉพ�ะฉุกเฉิน	:	เวล�	11.30	–	16.30	น.

ติดต่อขอรับบริก�รที่	 ง�นแพทย์และอน�มัย	 หน้�อ�ค�รวิทยบริก�รและบริห�ร	 สำ�นักง�น

อธิก�รบดี	ใกล้อ�ค�รกงไกรล�ส	(KLB)	โทร	023	108	067		Email	:	patmoram@gmail.com

 งานนักศึกษาวิชาทหาร
	 บริก�รและให้คำ�ปรึกษ�ด้�นก�รศึกษ�วิช�ทห�ร	 ก�รยกเว้นก�รตรวจคัดเลือกเข้�รับ

ร�ชก�รทห�รกองประจำ�ก�รฯ	ก�รขอผ่อนผันก�รเรียกพลเพื่อฝึกวิช�ทห�ร	ก�รขอรับสิทธิ์เพื่อฝึก

เรียนวิช�ทห�ร	 และก�รขอผ่อนผันเข�้รับร�ชก�รทห�รกองประจำ�ก�รฯ	 ซี่งนักศึกษ�จะต้องมีผล

ก�รศึกษ�ในภ�ค	 1/2558	 ไม่น้อยกว�่	 9	 หน่วยกิต	 และต้องดำ�เนินก�รก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 

2559	 สำ�หรับนักศึกษ�ที่ไม่ส�ม�รถสมัครเข้�รับก�รฝึกเรียนวิช�ทห�รในปีที่สมัครเข้�ศึกษ�ใน

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหงได้ทัน	จะต้องดำ�เนินก�รขอรอรับสิทธิ์ก่อนวันที่ 20 มิถุนายน 2558	จึงจะ

มีสิทธิ์เข้�รับก�รฝึกเรียนวิช�ทห�รในปีถัดไป
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	 ติดต่อขอรับบริก�รหรือสอบถ�มร�ยละเอียดได้ท่ี	ง�นนักศึกษ�วิช�ทห�ร	กองกิจก�รนักศึกษ�	

อ�ค�รกิจกรรมนักศึกษ�	ช้ัน	2	โทร	023	108	075	ในวัน-เวล�ร�ชก�ร	หรือ	jijie_p@hotmail.com

 งานวินัยนักศึกษา
	 มีหน้�ที่บริก�รให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ�	และรับเรื่องร้องเรียนต่�งๆ		ป้องกันก�รฝ่�ฝืนระเบียบ

ข้อบังคับของมห�วิทย�ลัย	 ดำ�เนินก�รลงโทษท�งวินัยนักศึกษ�กับนักศึกษ�ที่กระทำ�ผิดหรือฝ่�ฝืน

ข้อบังคับของมห�วิทย�ลัย	 เช่น	 คว�มผิดเกี่ยวกับก�รสอบไล่	 เช่น	 ทุจริตในก�รสอบ	 (นำ�โน้ตย่อ

เข�้ห้องสอบ)	 แต่งก�ยไม่เรียบร้อยเข�้ห้องสอบ	 ฯลฯ	 คว�มผิดทั่วไป	 เช่น	 ดื่มสุร�	 เล่นก�รพนัน		

ทะเล�ะวิว�ท	ตลอดจนคว�มผิดอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับกฎหม�ยอ�ญ�																																								

				 สำ�หรับนักศึกษ�ที่มีเพศสภ�พที่ปร�กฏไม่สอดคล้องกับเพศกำ�เนิด	 ส�ม�รถแต่งก�ยได้ต�ม

เพศสภ�พท่ีปร�กฏเข้�สอบได้	 โดยนักศึกษ�ต้องยื่นคำ�ร้องกับมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง	 เพ่ือพิจ�รณ�

อนุมัติยกเว้นให้เป็นร�ยๆ	ไป	โดยติดต่อท่ีง�นวินัยนักศึกษ�	กองกิจก�รนักศึกษ�	ช้ัน	2			โทร.	02	–	3108077

 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ
	 มีหน้�ที่ให้ก�รสนับสนุนนักศึกษ�พิก�รในก�รจัดทำ�แผนง�นโครงก�ร/กิจกรรม-งบ

ประม�ณ	 จัดทำ�ฐ�นข้อมูลและทะเบียนประวัตินักศึกษ�พิก�ร	 ประส�นง�นทุนก�รศึกษ�และ

สวัสดิก�รพร้อมรวบรวมข้อมูลกระบวนวิช�ก�รลงทะเบียนเรียนของนักศึกษ�พิก�รทุกภ�คก�ร

ศึกษ�เพื่อขอรับทุนสนับสนุนก�รศึกษ�จ�กภ�ครัฐและเอกชน	ท้ังหน่วยง�นภ�ยใน-ภ�ยนอก	ให้ก�ร

ช่วยเหลือนักศึกษ�พิก�รเกี่ยวกับก�รเรียน	 ก�รสอน	 และให้นักศึกษ�พิก�รได้รับคว�มเสมอภ�ค

ท�งก�รศึกษ�	สวัสดิก�ร	หนังสือตำ�ร�อักษรเบรลล์	สื่อก�รเรียนก�รสอนและเทคโนโลยีทันสมัยที่ผู้

พิก�รส�ม�รถใช้ได้	รวมทั้ง	จัดกิจกรรมพิเศษ	และบริก�รที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษ�พิก�รทุกประเภท	

เช่น	 รถกอล์ฟส่งนักศึกษ�พิก�รเพื่อไปเรียนหรือใช้บริก�ร	 ณ	 อ�ค�รต่�ง	 ๆ	 ภ�ยในมห�วิทย�ลัย

ร�มคำ�แหง

	 ติดต่อขอรับบริก�รท่ี	 ศูนย์บริก�รนักศึกษ�พิก�ร	ง�นบริก�รและสวัสดิก�รนักศึกษ�	กองกิจก�ร

นักศึกษ�	ช้ัน	1	อ�ค�รกิจกรรมนักศึกษ�	โทร	023	108	306	http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss 
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 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ
	 ศูนย์สหกิจศึกษ�และพัฒน�อ�ชีพ	มุ่งเน้นหน้�ที่หลักใน	3	ด้�น	คือ	

 1. การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา

	 นักศึกษ�ที่ผ่�นกระบวนก�รคัดเลือกให้ไปฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพ	 ณ	 องค์กรผู้ใช้บัณฑิต/

สถ�นประกอบก�รท่ีทำ�ข้อตกลงคว�มร่วมมือกับมห�วิทย�ลัยท้ังภ�ครัฐและภ�คเอกชน	 ในก�รรับ

นักศึกษ�ไปปฏิบัติง�นเสมือนเป็นพนักง�นชั่วคร�วขององค์กร	เป็นเวล�	120	วัน	(4	เดือน)	มีหน้�

ที่คว�มรับผิดชอบแน่นอนในระหว�่งก�รปฏิบัติง�น	 โดยมีอ�จ�รย์นิเทศจ�กมห�วิทย�ลัยไปนิเทศ

ง�นนักศึกษ�	 ณ	 องค์กรผู้ใช้บัณฑิต/สถ�นประกอบก�รต�่ง	 ๆ	 เพื่อดูแลให้คำ�แนะนำ�ปรึกษ�ใน

ระหว่�งที่นักศึกษ�ปฏิบัติง�น	และประเมินผลก�รปฏิบัติง�นของนักศึกษ�

	 นักศึกษ�ท่ีมีคว�มประสงค์จะพัฒน�ประสบก�รณ์ด้�นอ�ชีพ	กระบวนวิช�	RAM	3000	สหกิจ

ศึกษ�	 ต้องว�งแผนก�รศึกษ�ของตนเองไว้ล่วงหน้�นับตั้งแต่สมัครเป็นนักศึกษ�ของมห�วิทย�ลัย	

โดยเม่ือนักศึกษ�มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่�	75	หน่วยกิต	 นักศึกษ�ส�ม�รถลงทะเบียน	 วิช�	RAM	

3000	สหกิจศึกษ�	และนำ�ไปทดแทนในหมวดวิช�เลือกเสรีของคณะที่นักศึกษ�สังกัด

 2. การพัฒนาอาชีพ

	 ก�รจัดอบรมเพื่อพัฒน�ศักยภ�พนักศึกษ�/บัณฑิต	ในด้�นต่�ง	ๆ	ให้มีคว�มพร้อมที่จะเข้�สู่

ระบบก�รทำ�ง�นหรือเป็นผู้ประกอบก�รได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ	 ก�รพัฒน�อ�ชีพและก�รส่งเสริม
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ก�รมีง�นทำ�ของนักศึกษ�/บัณฑิต	 โดยให้บริก�รข้อมูลอ�ชีพ	 และตำ�แหน่งง�นว่�งทั้งง�นประจำ�	

(Full	Time)	และง�นชั่วคร�ว	(Part	Time)	

 3. การจัดหางาน 

	 ในช่วงที่นักศึกษ�กำ�ลังศึกษ�อยู่	 ห�กมีคว�มประสงค์จะทำ�ง�น	 เพื่อสร�้งประสบก�รณ์

ด้�นอ�ชีพ	 และเพิ่มร�ยได้ให้แก่ตนเอง	 รวมถึงบัณฑิตที่ประสงค์จะห�ง�นทำ�	 ศูนย์สหกิจศึกษ�

และพัฒน�อ�ชีพ	จะเป็นหน่วยง�นที่ให้คว�มช่วยเหลือแก่นักศึกษ�และบัณฑิต	โดยจะให้บริก�รใน

เรื่องข้อมูลตำ�แหน่งง�น	ก�รติดต่อประส�นง�น	น�ยจ้�งและสถ�นประกอบก�ร	ก�รจัดก�รอบรม

ก�รเตรียมคว�มพร้อมก่อนก�รทำ�ง�นให้แก่นักศึกษ�และบัณฑิต

 RU JOB MATCHING
	 RU	JOB	MATCHING	เป็นโปรแกรมจัดห�ง�นออนไลน์ท่ีศูนย์สหกิจศึกษ�และพัฒน�อ�ชีพ	

ร่วมกับสถ�บันคอมพิวเตอร์พัฒน�ขึ้น	 เพื่อเปิดโอก�สให้น�ยจ้�ง/สถ�นประกอบก�รกับนักศึกษ�	

ศิษย์เก่�	 บัณฑิตของมห�วิทย�ลัยได้พบกันบนเครือข�่ยอินเทอร์เน็ต	 โดยโปรแกรมนี้	 นักศึกษ�ที่

ต้องก�รห�ง�นทำ�	ส�ม�รถเลือกสมัครง�นได้ทั้งง�นประจำ�	ง�นชั่วคร�ว	และก�รฝึกอ�ชีพสหกิจ

ศึกษ�	ในขณะเดียวกัน	สถ�นประกอบก�รที่ต้องก�รจะรับนักศึกษ�และศิษย์เก่�	บัณฑิตไปทำ�ง�น	

หรือฝึกอ�ชีพสหกิจศึกษ�ก็ส�ม�รถเข�้ไปเลือก	หรือรับแจ้งคว�มต้องก�รไว้ได้	 โดยนักศึกษ�	และ

สถ�นประกอบก�รส�ม�รถเข�้ใช้ง�นได้ที่	www.e-regis.ru.ac.th/jobmatching 

	 นักศึกษ�ที่สนใจติดต่อด้ที่	 ศูนย์สหกิจศึกษ�และพัฒน�อ�ชีพ	 กองกิจก�รนักศึกษ�	 อ�ค�ร

กิจกรรมนักศึกษ�	 ชั้น	 1	 	 โทร	 023-108-503	 หรือดูร�ยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 www.facebook.

com/ram3000ru	www.ru300.ru.ac.th  www.stdaffair.ru.ac.th	ในวัน-เวล�ร�ชก�ร
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	 “ชีวิตผมเกิดมาบนความยากลำาบาก	เกิด

ที่อำาเภอควนขนุน	 จังหวัดพัทลุง	 เกิดมาไม่มีพ่อ	

แม่เป็นใบ้พูดไม่ได	้ ต่อมาแม่ได้แต่งงานใหม่กับ

คนใบ้อีกตำาบลหนึ่ง	 ทำาให้ผมต้องอาศัยอยู่กับ

ยาย	 ซึ่งยายก็เลี้ยงมาโดยไม่ได้ให้ความรัก	 แต่

ผมไม่เคยทิ้งยาย	ทำางานรับจ้าง	เงินที่ได้ทุกบาท

ก็ให้ยายทั้งหมด	 ผมจึงเหมือนเป็นลูกคนสุดท้อง

ของยาย

	 เมื่อเข้าโรงเรียน	 กางเกงแจกเป็นชุดแรก

ที่มีโอกาสได้ใส	่ และต้องใส่ตั้งแต่ชั้น	 ป.1-ป.6	

พอจบ	 ป.6	 เพื่อนๆที่เรียนมาด้วยกันก็ไปเรียน

ชั้น	 ม.1	 แต่ยายไม่มีเงินส่งเสียให้เรียน	 ผมต้อง

ทำางานรับจ้าง	 ไถนา	 ดำานา	 งานอะไรก็ตามที่

ทำาแล้วได้เงิน	 ผมไม่เกี่ยงเพื่อให้ได้เงินมาจุนเจือ

ครอบครัว	

	 วันหนึ่ง	 ผมก็มานั่งคิดว่า	 เราเกิดมาตัว

คนเดียว	 เราไม่ควรอยู่ในสภาพแบบนี้	 และ

อยากจะ	ประสบความสำาเร็จในชีวิต

	 จากประสบการณ์ของผมพูดได้ว่าจุด

เปล่ียนของชีวิตที่ทำาให้ประสบความสำาเร็จ	

สำาหรับผมเป็นเพราะ		ประการแรก คือ กล้าท่ีจะ

ก้าวเดิน	 แต่ละก้าวที่ผมเดินออกไป	 ผมตัดสินใจ

ด้วยตนเอง	บางครั้งต้องเจ็บปวด	บางครั้งต้อง

ร้องไห้คนเดียว	 มีเสียงดูหมิ่นดูแคลนว่าจะเรียน

ได้อย่างไร	 เมื่อก้าวออกไปแล้ว	 เจออุปสรรค	 ก็

     4 เทคนิค สู่ความสำาเร็จในชีวิตของ
    ณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม
	 	 	 	 	 ผู้พิพากษานักสู้จากรามคำาแหง
	 	 	 นายณัฐปกรณ์	พิชญปัญญาธรรม	ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 
   ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ เขียนหนังสือ “กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล”
   บอกเล่าประสบการณ์ในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเพื่อเป็นข้อคิดสำาหรับผู้คนร่วมสังคม

ต้องฟันฝ่าไปจนได้		

	 ตอนนั้นเลือกมาเรียนที่	 ม.รามคำาแหง	

เพราะเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่ใครก็ตาม

ที่อยากเรียนหนังสือก็ได้เรียน	 และถ้าพยายาม

สอบให้ผ่าน	 ก็สามารถเรียนจบปริญญาตรีได้

เหมือนกัน	

	 ผมเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์	 เพราะเป็น

ค่านิยมจากเพื่อนๆชาวภาคใต้	 และไม่เก่งภาษา

อังกฤษ	จึงเลือกเรียนกฎหมาย	โดยลองเรียนวิชา

ที่ยากที่สุดก่อน	คือ	วิชากฎหมายอาญา	3	เพื่อ

ทดสอบตนเองว่าถ้าผมสอบผ่านวิชานี้ได้	 แสดง

ว่าผมสามารถเรียนคณะนิติศาสตร์ได้อย่าง

แน่นอน	

	 ปัญหาของมนุษย์อยู่ที่ความคิด	 จากการ

วิจัยพบว่า	87%	ของคนที่ไม่ประสบความสำาเร็จ

จะมีแต่คำาถาม	 ส่วนคนที่ประสบความสำาเร็จ	

13%	 มีแต่คำาตอบเสมอ	 ถ้าเรามองโลกในแง่ลบ	

ก็จะได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีในชีวิต	 ถ้าเรามองบวก	

มองเห็นแต่ความสำาเร็จ	 	 เราก็จะประสบความ

สำาเร็จ	 เพราะอุปสรรคที่ก้าวไปสู่ความสำาเร็จ

ของมนุษย์	คือ	ความกลัว	อย่ากลัวว่าเราไม่เก่ง	

อย่ากลัวว่าเราไม่มีเส้นสาย	 	 อย่ากลัวว่าเรามี

ต้นทุนต่ำา	อย่ากลัวอุปสรรคที่รออยู่ข้างหน้า	

 ประการที่สอง ต้องมีความใฝ่ฝัน	 ชีวิต

ผมเริ่มแรกก็ฝันอยากเป็นช่างซ่อมรถ	 แล้วก็
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อยากเรียนจบ	 ม.ปลาย	 จึงคิดไปเรียนศึกษา

ผู้ใหญ่จนจบ	พอจบ	ม.ปลาย	ก็อยากเรียนปริญญา

ตรี	ผมเร่ิมเรียนเม่ือปี	2531	ช่วงท่ีเรียนรามคำาแหง	ปี

แรกผมทำางานด้วยการขายนำ้าเต้าหู้ไปด้วยเรียน

ไปด้วย	 ไม่มีโอกาสเข้าเรียน	 แต่ไปยืมเทปคำา

บรรยายมาฟัง	ซื้อชีทมาอ่าน	ช่วงหนึ่งของเวลา

ที่เรียนน้ันยังเคยอาศัยหลังคาห้องน้ำาเป็นที่นอน	

ชีวิตยากลำาบากมาก	แต่ในที่สุดแล้ว	ความใฝ่ฝัน

และความพยายายามก็ทำาให้เรียนจบได้ในเวลา	

3	 ปี	 หลังจากนั้นผมก็ไปเรียนเนติบัณฑิตยสภา	

ก็ใช้ความรู้จากที่เรียนรามฯ	 มาใช้สอบจนผ่าน	

สมัยนั้นมีคนจบ	 360	 กว่าคน	 ผมสอบได้ลำาดับ

ที่	 14	ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ	 ใช้เวลาเรียน	1	ปี	

เมื่อสอบผ่านเนติบัณฑิตแล้ว	 ความฝันของผมก็

คือ	อยากเป็นผู้พิพากษา	เพราะเป็นอาชีพที่เรา

สามารถสร้างความยุติธรรมให้แก่คนในสังคม

ได้เต็มที	่ซึ่งผมก็มุ่งมั่นจนได้มา

 ประการท่ีสาม ต้ังเป้าหมายและวางแผน

ในชีวิต	 กำาหนดเป้าหมายของชีวิตเสียตั้งแต่วัน

นี้	 โดยบอกตนเองว่า	 ไม่มีเวลาเหลือพอสำาหรับ

ชีวิตที่อยู่ไปวันๆอีกแล้ว	 เมื่อใดที่เรากำาหนดเป้า

หมายที่ชัดเจน	 เมื่อนั้นก็จะกลายเป็นอีกคนหนึ่ง

ไปทันที	 และอนาคตของเราจะเปลี่ยนแปลงไป

ในทางบวก	 เมื่อน้องตั้งใจมาเรียนรามฯ	 ตั้งแต่

วินาทีแรก	 ขอให้ตั้งเป้าหมายสูง	 ตั้งเป้าถึง

เกียรตินิยม	จะได้หรือไม่ก็ไม่เป็นไร	ขอเพียงอย่า

กลัวความล้มเหลว	อย่าท้อถอย	

 ประการที่สี่ ต้องลงมือทำา	 ต้องลงมือ

กระทำา	 และทำาด้วยใจรัก	 ถ้าเรารักท่ีจะทำาส่ิงใด

แล้ว	เราก็ย่อมทำาส่ิงน้ันได้ดี	และจะไม่เกียจคร้าน	

ต้องลงมือกระทำาด้วยใจอดทน	พยายาม	และทำา

ด้วยใจท่ีมีความหวัง	 ผมเรียนรามฯด้วยความ

ต้ังใจม่ัน	ว่างเม่ือไรก็อ่านหนังสือ	ต้องสู้	ต้องอดทน

มาก	กว่าจะมาถึงวันน้ี

	 ผมเข้ามาเรียนรามฯเมื่อปี	 2531	 รามฯ

ให้โอกาสทางการศึกษาอย่างที่สุด	 มาถึงวันนี้

พูดได้คำาเดียวว่า	“ถ้าไม่มีรามคำาแหง	คงไม่มีผม

ในวันนี้”	 สำาหรับผมแล้ว	 รามฯไม่ได้ให้เพียงแต่

ความรู้	 สถาบันแห่งนี้ยังเป็นที่พักพิง	 เป็นที่อยู่

อาศัย	 เป็นที่ให้ชีวิต	 จนก้าวมาถึงความสำาเร็จ

ในชีวิต	 คือ	 การได้นั่งบัลลังก์ศาลด้วย	 รามฯให้

โอกาสทุกคนที่เดินมาอย่างถูกทาง	 ขอบคุณสิ่ง

ดีๆที่ได้รับจาก	ม.รามคำาแหง	

	 อยากให้น้อง	ๆ	คิดเสมอว่า	การเรียนคือ

การลงทุน	 ผมลงทุนเรียนมา	 8	 ปีครึ่ง	 ตั้งแต่	

ม.1	 จนจบเนติบัณฑิตยสภา	 ผมเริ่มต้นเป็นผู้

พิพากษาเมื่ออาย	ุ30	ป	ี	ผมจึงมีเวลาเก็บเกี่ยว

ความสุขจากความสำาเร็จที่เป็นผลมาจากการ

ลงทุนเรียนได้ถึงอายุ	 70	 ปี	 ที่สำาคัญที่สุด	 ผม

ยังทำาให้แม่มีความสุข	 ทำาให้แม่ได้ภาคภูมิใจใน

ตัวผม	 ถ้าน้องอยากประสบความสำาเร็จในชีวิต

เหมือนผม	 ขอให้น้องๆได้ยึดมั่นและเดินบนเส้น

ทางที่ได้แนะนำา	 น้องจะมีโอกาสดีดี	 มีความ

สำาเร็จในชีวิตแน่นอน”
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นายประดิษฐ์ เรืองดิษฐ์
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
นายกสมาคมนักข่าว นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
	 “ผมเข้ามาเรียนรามฯเม่ือปี	2529	สมัยท่ีเรียนรามคำาแหง	ผมเป็น
นักกิจกรรม	 จะทำาค่ายอาสา	 และใช้ชีวิตอยู่ในซุ้มกิจกรรมตลอด	 ยังมี
อาจารย์วุฒิศักด์ิ	 ลาภเจริญทรัพย์และอาจารย์สมหมาย	 สุระชัย	 เป็นท่ี
ปรึกษากลุ่มกิจกรรมด้วย	ชีวิตผมผูกพันกับรามฯ	
	 รามฯมีความหลากหลายเหมือนเป็นการจำาลองประเทศไทยมาไว้
ท่ีน่ี	 มีเพ่ือนต่างถ่ิน	 มีความเป็นเพ่ือนพ้อง	 มีความเอ้ืออาทรต่อกัน	 คน
รามฯมีความเป็นรามฯท่ีทลายกำาแพงก้ันชนช้ันความรวยจน	 ทำาให้คนมี
ความเท่าเทียมซ่ึงเป็นคุณค่าทางจิตใจท่ีเกิดข้ึนกับคนรามฯอย่างชัดเจน
	 รามคำาแหงเป็นสมบัติของแผ่นดิน	 ไม่ใช่เพราะศิษย์เก่าหรือลูก
ศิษย์	 หรือใครท่ีได้รับตำาแหน่งใหญ่โตจากท่ีไหน	แต่เพราะรามคำาแหงให้
โอกาส	ลดความเหล่ือมลำา้ทางสังคม	รามฯสอนให้รู้จักตนเอง	มีความรับ
ผิดชอบ		สอนให้คิดเป็น	ไปท่ีไหนก็ไม่เคยอายใคร	รามฯสอนให้เราคิดถึง
แต่ผู้อ่ืน	 ไม่สร้างความเสียหายให้ใคร	 ได้เพ่ือนร่วมกิจกรรม	 รู้จักการใช้
ชีวิตท่ีด้นรน	และยึดม่ันทำาส่ิงท่ีถูกต้อง
	 การเข้ามาเรียนรามฯต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนว่า	 มาเรียนเพ่ือ
อะไร	 ศึกษาเพ่ือหาความรู้	 ศึกษาเพ่ือค้นหาความหมายของชีวิต	 หรือ
ศึกษาเพ่ือทำาประโยชน์ให้แก่สังคม	รามฯจะการันตีคุณค่าให้กับลูกศิษย์ได้”	

นางสาวปรารถนา นคราวัฒน์
ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ 
	 ปรารถนา	 เป็นผู้พิการทางการเห็น	 ท่ีไม่ยอมแพ้แก่โชคชะตา	 มุ่ง
ม่ันท่ีจะดูแลตนเองให้ได้ท้ังในด้านการเรียน	 การงาน	 และการใช้ชีวิต
ประจำาวัน	 ปัจจุบัน	 ปรารถนาทำางานเป็นไกด์นำาชมนิทรรศการพิเศษ
เร่ือง		Dialogue	in	the	Dark		ณ	จัตุรัสวิทยาศาสตร์	อพวช.	
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	 “ดิฉันพิการตาบอดเลือนลาง	 ต้ังแต่อายุ	 17	 ปี	 สืบมาจากโรค
ต้อหินทำาให้มีความดันในลูกตาสูงเกินไป	 จากท่ีมองเห็นชัดเจน	 ภาพก็
ค่อย ๆ 	เลือนลาง	ยังไม่บอดสนิท	แต่มุมมองแคบลงและเหมือนอยู่ในม่าน
หมอก	 เม่ือรู้ตัวว่าเร่ิมมองไม่เห็นจึงต้องลาออกจากการเรียน	 ปวช.	 หัน
มาเร่ิมเรียนอักษรเบลล์	 ด้วยการฝึกอ่าน	 ฝึกเขียนด้วยตนเองท่ีโรงเรียน
สอนคนตาบอดกรุงเทพ	 และไปเรียนต่อท่ีศูนย์การศึกษานอกระบบ	
(กศน.)จนได้วุฒิ	ม.ปลาย”

	 ด้วยคำาสอนของแม่ท่ีจากไปต้ังแต่อายุ	 13	 ปี	 ซ่ึง
บอกว่า	 “ไม่ว่าในอนาคตจะมีปัญหาอะไรเกิดข้ึน	 ลูกต้อง
เรียนหนังสือ	 เพราะวิชาความรู้เป็นส่ิงเดียวท่ีไม่มีใคร
สามารถเอาไปจากเราได้”	ทำาให้ปรารถนามีกำาลังใจ	มุ่งม่ันท่ี
จะใช้ชีวิตอยู่ในสังคมให้ได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาผู้อ่ืนมากนัก			เธอ
จึงตัดสินใจมาสมัครเรียนคณะมนุษยศาสตร์	 ท่ีมหาวิทยาลัย
รามคำาแหง	 ต้ังแต่ปี	2543		ด้วยความต้ังใจท่ีจะต้องหาวิชา
ความรู้ให้มากท่ีสุด	เพ่ือทำางาน	พ่ึงพาตัวเองให้ได้		การเรียน
ของเธอเป็นไปอย่างยากลำาบาก	เพราะระหว่างเรียนต้องเข้า
รับการรักษาตัว	ผ่าตัดตา	และใช้เวลาฟ้ืนสุขภาพตา	จึงต้อง
ใช้เวลาเรียนนานกว่าคนอ่ืน	 ประกอบกับมีปัญหาเร่ืองส่ือ
การเรียนการสอน	
 “การอ่านหนังสือต้องอาศัยพ่ีสาว	 หรือเพ่ือนช่วย

อ่านหนังสือเรียนบันทึกเทปให้	 ซ่ึงมันก็ใช้เวลา	 บางทีไม่มีใครช่วย	 ก็ต้อง
จ้างคนอ่าน	ซ่ึงก็เคยมีท่ีเขารับงานแล้วก็หายไป	ไม่ได้อ่านให้	หรือบางที
กว่าจะได้เทปเสียงมาฟังก็ใกล้สอบมาก	 ๆ	 แต่ก็อาศัยความต้ังใจ	 วิชา
ไหนท่ียากก็จะมาเข้าฟังอาจารย์บรรยายด้วย	โดยจะมาแต่เช้า	หรือเข้า
ห้องเรียนก่อนคนอ่ืน	ๆ		เราไม่อยากให้ใครเห็นความเงอะงะของเรา
	 ช่วงท่ีเรียนหนังสือเคยท้อในชีวิต	 แต่คิดว่ามีหลายคนท่ีเขามองไม่
เห็นมาต้ังแต่เกิด	 พวกเขายังสามารถมีชีวิตอยู่ได้	 เราก็ต้องสู้และอยู่ให้
ได้เหมือนคนปกติ	 เม่ือสามารถก้าวข้ามผ่านความท้อแท้และพยายาม
ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาได้	 จนถึงวันท่ีเรียนจบ	 ดิฉันรู้สึกดีใจและปล้ืมใจ
ท่ีในชีวิตมีโอกาสได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีอย่างใกล้ชิด	 และเป็นความซาบซ้ึง
ในพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อบัณฑิตทุกคนโดย
เฉพาะบัณฑิตพิการของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง”
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นางสาวพัชรา แก่นพ่วง
ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์
	 พัชรา	 สมัครเรียนท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย	
โดยมีผลงานด้านกิจกรรมเพ่ือมหาวิทยาลัยและสังคมมาโดยตลอด	
ได้รับรางวัลเชิดชูความเป็นคนดีในสังคมอย่างต่อเน่ือง	 เช่น	 รางวัล
พระราชทาน	 ระดับอุดมศึกษา	 เขตกรุงเทพมหานคร	 ประจำาปีการ
ศึกษา	 2556	 เด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	 สาขาเยาวชนบำาเพ็ญ
ประโยชน์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชน	 ประจำาปี	 2556	 ได้
รับเกียรติบัตรจากกรรมการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติ	คนดีศรีแผ่นดิน	
ประจำาปี	 2556	 จังหวัดสุโขทัย	 เยาวชนดีเด่นแห่งชาติ	 เน่ืองในโอกาส
วันเยาวชนแห่งชาติ	 ปี	 2554	 สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย		
เยาวชนสตรีไทยดีเด่น	 ประจำาปี	 2553	 สภาสตรีแห่งชาติในพระบรม
ราชูปถัมภ์	กระทรวงยุติธรร	เป็นต้น
 “ดิฉันเป็นลูกสาวชาวนาเกิดและเติบโตมาจากดิน	 ทำาให้ดิฉัน
ตระหนักดีว่าจะต้องทำาแต่ความดี	มานะ	ขยัน	อดทน	เอ้ือเฟ้ือ	รู้จักช่วย
เหลือผู้อ่ืน	 รู้จักย้ิมไหว้ทักทายด้วยวาจาอ่อนหวาน	 เม่ือได้ทราบว่าส่ิง
ท่ีประพฤติปฏิบัติมาโดยตลอดน้ันส่งผลให้ดิฉันได้รับเลือกเพ่ือรับรางวัล
พระราชทานประจำาปีการศึกษา	 2556	 ทำาให้หัวใจของลูกชาวนาปล้ืม
ปิติและภาคภูมิใจ	 ไม่สามารถบรรยายเป็นคำาพูดได้เพราะเป็นรางวัลอัน
สูงส่งและเป็นเกียรติต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล	
	 ผู้ท่ีจะได้รับรางวัลน้ีต้องเป็นผู้ท่ีมีคุณลักษณะพ้ืนฐาน	 หลายประการ		
ซ่ึงเป็นคุณลักษณะท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้บ่มเพาะและขัดเกลา
ดิฉันจากก้อนดินให้เป็นดั่งเพชรนำ้าหนึ่ง	 รามคำาแหงมอบวิชาความรู้
ให้ดิฉันเป็นผู้มีการศึกษาท่ีดีจากคณาจารย์	 รามคำาแหงเป็นตลาดวิชา	
ทำาให้มีเวลาทำากิจกรรมอ่ืนๆนอกห้องเรียน	 และได้พัฒนาศักยภาพตัว
เองให้เป็นผู้ท่ีมีความสามารถมีความพร้อมท่ีจะแข่งขันทุกโอกาสทุก
สถานการณ์	 อีกท้ังบ่มเพาะเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมมาตลอด	 จากส่ิง
ต่างๆเหล่าน้ีล้วนเป็นปัจจัยสำาคัญท่ีทำาให้ลูกชาวนาท่ีเป็นเพียงก้อนดินได้
มีโอกาสส่องแสงสว่างเป็นท่ียอมรับของสังคมและได้รับรางวัลคร้ังน้ี	
	 ในการดำารงชีวิตท่ีผ่านมาน้ัน	ดิฉันยึดหลัก	‘ทำาตัวเองให้สวย’	ตาม
คำาสอนของคุณพ่อท่ีเคยบอกว่า	 “ลูกของพ่อเป็นคนไม่สวย...แต่จงทำาตัว
เองให้สวยนะลูก”	 ซ่ึงการทำาตัวเองให้สวยตามความหมายของพ่อน้ันก็คือ	
การฝึกฝนปฏิบัติจิตใจให้สวยจากภายในมาสู่ภายนอกน่ันเอง	 เราควร
กล้าท่ีจะก้าวข้ามขีดจำากัดของตัวเองในการทำาส่ิงท่ีสร้างสรรค์ต่อสังคม”
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นายริชาร์ด  คาร์นีย์
ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์
	 ริชาร์ด	เป็นชาวออสเตรเลีย	ท่ีมีวิถีชีวิตแบบคนไทย	และมองว่ามี
โอกาสได้เปิดโลกทัศน์ในชีวิต	ต้ังแต่เร่ิมเข้ามาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย
รามคำาแหง	
 “ช่วงท่ีผมเข้ามาอยู่ประเทศไทยแรกๆ	 เร่ิมฝึกภาษาไทยด้วยการ
ซ้ือแบบเรียนภาษาไทยมาอ่านและฝึกฝนด้วยตนเอง	 พร้อมกับคิดว่า
ถ้าจะอยู่ประเทศไทยต่อไป	 ควรจะเรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึน	 จึงตัดสิน
ใจมาสมัครเรียนท่ี	ม.รามคำาแหง	 ช่วงแรกผมเรียนคณะศึกษาศาสตร์มาได้
ประมาณ	2	ปี	แล้วย้ายคณะมาเรียนคณะรัฐศาสตร์	แต่ก็เหมือนเรียนหลาย
คณะเพราะวิชาไหนท่ีอยู่นอกหลักสูตรแล้วอยากเรียน	 ผมก็จะลงเรียนด้วย	
ทำาให้ได้เรียนและสอบผ่านถึง	200	กว่าหน่วยกิต	ใช้เวลาเรียนถึง	6	ปี		
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เปิดสอนในหลายสาขาวิชา	 ทำาให้ผม
เลือกไม่ถูก	และอยากเรียนหลากหลายวิชา	เดิมผมเลือกเรียนคณะศึกษา
ศาสตร์	เพราะเหมาะสมกับอาชีพท่ีทำาอยู่	คือ	การเป็นครูสอนพิเศษวิชา
ภาษาอังกฤษให้กับนักเรียนมัธยมศึกษา	 โรงเรียนเทพลีลา	 พอเรียนไป
สักพักคิดว่าตัวเองอยากมีความรู้ท่ีกว้างขวางข้ึน	 จึงย้ายมาเรียนคณะ
รัฐศาสตร์	เพราะสนใจเร่ืองระบอบการปกครองและการบริหารประเทศ
	 การเรียนของผม	ผมจะเข้าฟังบรรยายเป็นประจำา	นอกห้องเรียน
ก็จะอ่านตำารา	 แล้วสรุปไว้อ่านช่วงใกล้สอบ	 ผมเรียนแล้วสนุก	 และ
มักจะใช้ช่วงเวลาว่างไปอ่านหนังสือท่ีสำานักหอสมุดกลางเกือบทุกวัน	
เพราะเป็นสถานท่ีท่ีสงบ	ทำาให้มีสมาธิในการอ่านหนังสือ	และเจ้าหน้าท่ี
ก็ให้คำาปรึกษาอย่างดีด้วย
	 ถือเป็นความโชคดีท่ีรามคำาแหงให้โอกาสชาวต่างชาติได้เรียน
หนังสือ	ทำาให้ผมได้เพ่ิมพูนความรู้ในวิชาท่ีอยากเรียนจริงๆ	ค่าหน่วยกิต
ถูก	 ได้เจอเพ่ือนใหม่	 และยังได้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยทุกคร้ังท่ี
เก่ียวข้องกับศิลปวัฒนธรรมไทย	 ขอบคุณรามคำาแหงท่ีมอบความรู้และ
ประสบการณ์ชีวิต	สอนให้เก่งภาษาไทย	และสอนให้เป็นคนท่ีมีคุณธรรม
และจริยธรรม	เหมือนผมเป็นคนไทยคนหน่ึง
	 เวลาเรียนหนังสือจะต้องใช้ภาษาไทยเป็นหลัก	 แม้ว่าจะยากกว่า
คนอ่ืน	 แต่ถ้าต้ังใจก็ไม่เกินความสามารถ	 ไม่เป็นอุปสรรคเลย	 คิดว่า
เราต้องสู้	 แล้วไปถึงจุดมุ่งหมายให้ได้	 ต้ังใจเรียนเพ่ือให้ได้ความรู้และ
พัฒนาตนเองให้มากท่ีสุด	 หลายคร้ังท่ีผมออกไปติดต่อเร่ืองเอกสารกับ
ทางราชการ	 ผมสามารถใช้ภาษาไทยได้ดี	 ไปต้องพ่ึงพาใคร	 เป็นผลมา
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จากการฝึกฝนในห้องเรียน	และความช่วยเหลือจากเพ่ือนๆท่ีแลกเปล่ียน
ความรู้ด้านภาษา	 ทำาให้ภาษาไทยท่ียากสำาหรับฝร่ัง	 กลายเป็นง่ายและ
เข้าใจมากข้ึน” 

นางสาววิลาวัลย์ สมบูรณ์
ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์  
	 “นุช”		วิลาวัลย์	อาร์	สยาม”	นักร้องลูกทุ่งหมอลำาสาว		จากค่าย
เพลง	 อาร์สยาม	 ในเครือ	 บมจ.อาร์เอส	 	 บอกว่า	 รักการร้องเพลงมา
ต้ังแต่เด็ก	ทำาให้มุ่งสานต่อสายบันเทิง		แต่ก็ไม่ท้ิงการเรียน
 “นุชต้องทำางานไปด้วยเรียนไปด้วย	 ทั้งเป็นนักร้องประจำาวง
โปงลางของ	 กทม.	 เล่นดนตรีในสวน	 คู่ไปกับการเป็นนักร้องประจำาวง
โปงลางท่ีร้านอาหารอีสานย่านสุขุมวิท	ในช่วงแรกท่ีเรียนคณะศิลปกรรม
ศาสตร์	 โชคดีท่ีมีครูอาจารย์และเพ่ือนท่ีเข้าใจช่วยสนับสนุนเร่ืองการเรียน	
ทำาให้การเรียนราบร่ืน	 นุชเลือกเรียนสาขานาฏกรรมไทย	 การรำาไทย	
เพราะอยากเก่งหลาย	 ๆ	 อย่าง	 และมีครูระดับหัวกะทิของประเทศเป็นผู้
สอน	ทำาให้นุชมีวิชาด้านนาฏศิลป์ไทยติดตัวเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงศาสตร์	
	 ท่ีคณะศิลปกรรมฯมีครูเก่งจากทุกท่ีมารวมตัวกัน	 ครูพิเศษท่ีมา
สอนล้วนเป็นครูผู้ใหญ่ในแวดวงดนตรี	 รวมถึงอาจารย์ท่ีปรึกษาของนุช	
ก็คอยให้คำาปรึกษาและแนะแนวในการเรียนอยู่เสมอ	 ส่ิงท่ีนุชได้รับจาก
คณะศิลปกรรมฯคือการต่อยอดวิชาความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทย	 ซ่ึงนุชเป็น
ศิลปินเด่ียวเพลงหมอลำา	 ขับร้องเพลงและฟ้อนรำาในอาชีพ	 เม่ือเรียน
จบแล้วนุชได้นำาวิชาความรู้จากท่ีน่ีไปใช้อย่างแน่นอน	 เช่น	 ต้ังใจจะนำา
ประสบการณ์การทำางานในแวดวงไปคิดค้นโชว์ใหม่ๆ	 และในอนาคต
อยากมีโรงเรียนดนตรีสอนขับร้องหมอลำา	และฟ้อนรำา	นุช	ภูมิใจท่ีท่ีเป็น
ลูกพ่อขุนฯคนหน่ึง	 ขอบคุณ	 ม.รามคำาแหงท่ีช่วยบ่มเพาะความรู้ทำาให้
นุชเป็นศิลปินท่ีสมบูรณ์แบบ”

นางสาวธัญญารัตน์ นนทะคำาจันทร์
ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ 
	 ธัญญารัตน์เข้าเรียนระบบ	 Pre-degree	 ขณะท่ีเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)ช้ันปีท่ี	2	อายุ	17	ปี	เม่ือสำาเร็จการศึกษา
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ	จังหวัดชลบุรี	สะสมหน่วยกิต
ได้จำานวน	49	หน่วยกิต	มาเทียบโอนมาเรียนคณะเศรษฐศาสตร์	สาขา
การเงิน	 โดยใช้เวลาเรียนอีก1ปีคร่ึง	 ก็สำาเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี	
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เกียรตินิยมอันดับ	2		ปัจจุบัน	เป็นเจ้าหน้าท่ีธุรการประสานงาน	บริษัท
โตโยต้า	เค	มอเตอร์	จำากัด	 	
 “ดิฉันวางแผนการเรียนต้ังแต่เร่ิมลงทะเบียนเรียน	 โดยจะลง
ทะเบียนเรียนท่ี	ม.รามคำาแหง	เทอมละ	9	-	12	หน่วยกิต	เท่าน้ัน	ทำาให้
ไม่รู้สึกกดดันตัวเองจนเกินไป	 มีความสุขและสนุกกับการเรียนและการ
ทำากิจกรรมในโรงเรียนได้อย่างเต็มท่ี	 อีกท้ังบางกระบวนวิชาท่ีเรียนยัง
มีความสอดคล้องกับรายวิชาท่ีรามคำาแหง	 ทำาให้มีความรู้ความเข้าใจ
มากข้ึน	ช่วยประหยัดเวลาในการอ่านหนังสือสอบท่ีโรงเรียนได้ดี
	 ดิฉันต้ังใจจะเรียนท่ีรามคำาแหงเพียงแห่งเดียว	 ไม่ได้สอบแอด
มิชช่ันท่ีอ่ืน	 มุ่งม่ันมาเรียนระบบ	 Pre-degree	 ในคณะเศรษฐศาสตร์	
เพราะเห็นว่าเป็นระบบการศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้สามารถสำาเร็จการ
ศึกษาได้เร็วข้ึน	 น่ันหมายถึงโอกาสในหน้าท่ีการงานและด้านการศึกษา
ท่ีมากข้ึนด้วย	 ยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และฝึกความรับ
ผิดชอบให้กับตัวผู้เรียน	ให้มีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่	กล้าคิด	กล้าทำาได้
เป็นอย่างดี		นอกจากน้ันแล้ว	การเรียนระบบ	Pre-degree	ยังสอนให้มี
ความมุ่งม่ันต้ังใจ	มีความอดทน	มีความรับผิดชอบ	และมีทัศนคติท่ีกว้าง
ไกล	 สามารถเรียนจบก่อนเพ่ือนในรุ่นเดียวกันและมีโอกาสในหน้าท่ีการ
งานด้านการศึกษาท่ีมากข้ึนและยังช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวอีกด้วย
	 สถาบันแห่งน้ีให้มากกว่าคำาว่า	 “ความรู้”	 ขอขอบคุณคณาจารย์
ทุกท่านท่ีให้ความรักและความเมตตาต่อศิษย์	 ทำาให้รู้จักเพ่ือนๆและรุ่น
พ่ีท่ีคอยให้คำาแนะนำาช่วยเหลือกันในเร่ืองการเรียนและการใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลัย”
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ติดต่อเรา

75

  คณะ

หมายเลขกลาง

คณะนิติศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

คณะศึกษาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

คณะสื่อสารมวลชน

คณะทัศนมาตรศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์

บัณฑิตวิทยาลัย

สำานักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล (สวป.)

สำานักหอสมุดกลาง รามฯ1

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา

สำานักพิมพ์

สถาบันคอมพิวเตอร์

ประชาสัมพันธ์ (หัวหมาก)

ประชาสัมพันธ์

(วิทยาเขตบางนา)

กองกิจการนักศึกษา

  เบอร์ติดต่อ

02-310-8000

02-310-8174-75

02-318-0054-5,

8263

02-310-8224-7

02-310-8335,

8347,8315

02-310-8410-12

02-310-8483-9

02-310-8515-21

02-310-8570-1,

8577-8 ต่อ 233,236

02-310-8296,98

02-310-8547

02-310-8980

02-310-8906-8

055-945-112-4,

02-310-8000 ต่อ 8928

02-310-8560-5

02-310-8614-8

02-310-8632-4

02-310-8703-6

02-310-8756-9

02-310-8800

02-310-8045-7

02-397-6315

02-310-8073-6

  เว็บไซต์

www.ru.ac.th

www.law.ru.ac.th

www.human.ru.ac.th

www.ba.ru.ac.th

www.edu.ru.ac.th

www.sci.ru.ac.th

www.pol.ru.ac.th

www.eco.ru.ac.th

www.eng.ru.ac.th

www.fa.ru.ac.th

www.hrd.ru.ac.th

www.mac.ru.ac.th

www.opto.ru.ac.th

www.sukhothai.ru.ac.th

www.grad.ru.ac.th

regis.ru.ac.th

www.lib.ru.ac.th

www.techno.ru.ac.th

www.rupress.ru.ac.th

computer.ru.ac.th

www.info.ru.ac.th

www.bangna.ru.ac.th

www.stdaffairs.ru.ac.th

  facebook/ twitter

PR Ramkhamhaeng University, รอบรั้วรามฯ

-

มนุษยศาสตร์สัมพันธ์ ม.รามคำาแหง,

Hu-Eng Ramkhamhaeng

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง-ทางการ

คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

PR Science Ramkhamhaeng University

หน่วยกิจการนักศึกษา คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง,

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

Khon Ramkhamhaeng โขนรามคำาแหง, 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จังหวัดสุโขทัย

ข่าวบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

สวป.รามคำาแหง

Ramkhamhaeng University Library

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา ม.รามคำาแหง 

Fan Page, RU-Clip

-

สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

PR Ramkhamhaeng University/ @prramru

PR RU Bangna Campus

กองกิจการนักศึกษา ม.รามคำาแหง
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