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กำ�หนดก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559 ณ วิทย�เขตบ�งน�

กำ�หนดก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ ประจำ�ปีก�รศึกษ� 2559 (ท�งไกล)

ปฏิทินก�รศึกษ� ปีก�รศึกษ� 2559 ส่วนกล�งและส่วนภูมิภ�ค

กำ�หนดก�รปฐมนิเทศนักศึกษ� Pre-degree จ�กพี่ถึงน้อง

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

คณะที่เปิดสอน

ร�มคำ�แหงก้�วไกล...ทั่วไทยสู่ส�กล

ร�มฯ 2 ห้องเรียนห้องแรกของนักศึกษ�ชั้นปีที่ 1  

เรียนร�มฯ พักที่ไหนดี

ต้องก�รเอกส�รเหล่�นี้...เชิญที่ สวป.

ก�รวัดและประเมินผลก�รศึกษ�

ก�รทร�บข้อมูลที่นั่งสอบ

สำ�นักหอสมุดกล�ง...แหล่งเรียนรู้ของลูกพ่อขุน

สื่อนอกห้องเรียน...เติมคว�มรู้ ให้เด็กร�มฯ

สำ�นักพิมพ์ ม.ร. ...ศูนย์รวมตำ�ร� และอุปกรณ์ก�รศึกษ�

ชวนเพื่อนสอบ e-Testing

กิจกรรมนักศึกษ�... เรื่องที่นักศึกษ�ควรทร�บ

ก�รฝึกประสบก�รณ์วิช�ชีพ: โอก�สในก�รพัฒน�ศักยภ�พสู่ตล�ดแรงง�น

บริก�รจัดห�ง�นออนไลน์ RU  JOB MATCHING

นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง กับจิตสำ�นึกส�ธ�รณะ

เรื่องเล่�จ�กรุ่นพี่

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

ศึกษาศาสตร	์ BNB	๑๐	-	๑๑

วิทยาศาสตร์	 PRB	๕๐๓

รัฐศาสตร	์ PBB	๒๐๑	-	๓๐๑

เศรษฐศาสตร	์ PRB	๓๐๑

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 PRB	๓๐๒

สื่อสารมวลชน	 PRB	๕๐๑

กำาหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	ประจำาปีการศึกษา	๒๕๕๙ 

วันอังคารที่	๕	กรกฎาคม	๒๕๕๙
ณ	วิทยาเขตบางนา	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ช่วงเช้า	 ปฐมนิเทศรวมทุกคณะ	ณ	อาคารเรียนรวม	KTB	ชั้น	๒

	 	 เวลา	๐๘.๐๐	-	๑๒.๐๐	น.	โดย	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

	 	 	 	ผศ.วุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย์

	 ช่วงบ่าย	 ปฐมนิเทศแยกคณะตามตาราง

	 	 เวลา	๑๓.๐๐	-	๑๕.๐๐	น.		โดย	คณบดีและอาจารย์ประจำาคณะ

* มห�วทิย�ลยัร�มคำ�แหง ขอเชญินกัศกึษ�ทกุคนเข�้รว่มพธิปีฐมนเิทศนกัศกึษ�ใหม ่ประจำ�ปีก�รศกึษ� ๒๕๕๙ 
ต�มกำ�หนดก�รดังกล่�วโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักศึกษ�เอง *
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กำ�หนดก�รปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ ท�งไกล

มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
สำ�หรับนักศึกษ�ปริญญ�ตรี ส�ข�วิทยบริก�รเฉลิมพระเกียรติ ปีก�รศึกษ� ๒๕๕๙

ส�ข�วิทยบริก�รฯ จ.ปร�จีนบุรี จ.อุทัยธ�นี จ.นครศรีธรรมร�ช จ.อำ�น�จเจริญ จ.แพร่ 

จ.นครพนม จ.สุโขทัย จ.ขอนแก่น จ.ศรีสะเกษ จ.ตรัง จ.ลพบุรี จ.นครร�ชสีม� จ.ชัยภูมิ จ.บุรีรัมย์

 จ.หนองบัวลำ�ภู จ.เพชรบูรณ์ จ.สุรินทร์ จ.ก�ญจนบุรี จ.อุดรธ�นี จ.เชียงร�ย จ.พังง� 

จ.เชียงใหม่ และ จ.สงขล�

ถ่�ยทอดสัญญ�ณ จ�กวิทย�เขตบ�งน� และสำ�นักเทคโนโลยีก�รศึกษ�

วันอังค�รที่ ๕ กรกฎ�คม ๒๕๕๙
***********************************

เวล� ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น. ปฐมนิเทศนักศึกษ�ใหม่ 

  (ถ่�ยทอดสัญญ�ณจ�กวิทย�เขตบ�งน�)

  โดย อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

เวล� ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น. แนะนำ�ก�รเรียน ก�รสอน ก�รสอบส่วนภูมิภ�ค

  (ถ่�ยทอดสัญญ�ณจ�กสำ�นักเทคโนโลยีก�รศึกษ�)

  โดย รองอธิก�รบดีฝ่�ยสำ�นักง�นวิทยบริก�ร

เวล� ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักกล�งวัน

เวล� ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น. กล่�วต้อนรับ และให้โอว�ท แก่นักศึกษ�ใหม่ 

  โดย รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิทยบริก�ร จังหวัดต่�งๆ 

  ณ ส�ข�วิทยบริก�รฯ ส่วนภูมิภ�คทุกส�ข�ฯ 

เวล� ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น. แนะนำ�ก�รเรียนก�รสอน 

  โดยคณบดีคณะนิติศ�สตร์ หรือหัวหน้�ภ�ควิช�ที่เกี่ยวข้อง

เวล� ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น. แนะนำ�ก�รเรียนก�รสอน 

  โดยคณบดีคณะบริห�รธุรกิจ หรือหัวหน้�ภ�ควิช�ที่เกี่ยวข้อง

เวล� ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น. แนะนำ�ก�รเรียนก�รสอน 

  โดยคณบดีคณะสื่อส�รมวลชน หรือหัวหน้�ภ�ควิช�ที่เกี่ยวข้อง

เวล� ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น. แนะนำ�ก�รเรียนก�รสอน 

  โดยคณบดีคณะรัฐศ�สตร์ หรือหัวหน้�ภ�ควิช�ที่เกี่ยวข้อง

*****************************
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}

}

}

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ส่วนกลาง
ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

พ.	 6		ก.ค.	59	-	อ.	18	 ต.ค.	59	 บรรยายในชั้นเรียน

ศ.	 8		ก.ค.	59	-	จ.	11	 ก.ค.	59	 ลงเบียนเรียนนักศึกษาเก่า	ภาค	1/2559	ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ศ.	 8		ก.ค.	59	-	ส.	15		ต.ค.	59	 ลงทะเบียนสอบ	e-Testing

ศ.	15		ก.ค.	59	-	ศ.		5		ส.ค.	59	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า	ภาค	1/2559	ทางไปรษณีย์

ศ.	15		ก.ค.		59	-	พ.	24		ส.ค.	59	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า	ภาค	1/2559	ทาง	INTERNET

จ.	18		ก.ค.	59	-	พ.	24		ส.ค.	59	 สอบ	e	-	Testing	รายละเอียดการสอบดูตาม

พ.	31		ส.ค.	59	-	อา.	16	ต.ค.	59	 ประกาศของสำานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์

ส.	23	ก.ค.	59	-	อ.	26	ก.ค.	59	 ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2558

พ.	24		ส.ค.	59	 		 	 	 	 เตรียมสอบซ่อม	(งดบรรยาย)

พฤ.	25	ส.ค.	59	-	อ.	30		ส.ค.	59	 สอบซ่อม	ภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2558

พ.	19		ต.ค.	59	 		 	 	 	 เตรียมสอบไล่	(งดบรรยาย)

พฤ.	20	ต.ค.	59	-	อ.	 8		พ.ย.	59	 สอบไล่ภาค	1/2559

พ.	 9		พ.ย.	59	 		 	 	 	 วันสำาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

	

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ส่วนภูมิภาค
ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

ส.	 18		มิ.ย.	59		-	จ.	20		มิ.ย.		59	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาคที่สาขาวิทยบริการฯ

ศ.	24		มิ.ย.	59		-	ศ.	29		ก.ค.	 59	 ลงทะเบียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค	ภาค	1/2559	ทางไปรษณีย์

จ.	 1		ส.ค.	59		-	พ.	24		ส.ค.	 59	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภูมิภาค	ภาค	1/2559	ทาง	INTERNET	

พ.		 6		ก.ค.	59		-	อ.	27		ก.ย.		59	 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.	 9		ก.ค.	59		-	อา.	6		พ.ย.	59	 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.		27		ส.ค.	59		-	อา.	28		ส.ค.		59	 ลงทะเบียนสอบซ่อมของ	ภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2558	ท่ีสาขาวิทยบริการฯ

ส.	 1		ต.ค.		59	-	อา.	2		ต.ค.	59	

ส.	 8		ต.ค.	59		-	อา.	9		ต.ค.	59

ส.	 12		พ.ย.	59		-	อา.	13		พ.ย.	59

ส.	 19		พ.ย.	59		-	อา.	20		พ.ย.	59

จ.	 21		พ.ย.	59		 		 	 	 	 	 วันสำาเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

วันสอบไล่ภาค	1/2559

วันสอบซ่อมภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2558
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กำ�หนดก�ร

ปฐมนิเทศสำ�หรับนักศึกษ� Pre-degree

กิจกรรม  เครือข่�ยนักศึกษ� Pre-degree : จ�กพี่ถึงน้อง

แนะนำ�ระบบก�รเรียน ก�รว�งแผนก�รเรียนและก�รเตรียมตัวสอบ

สำ�หรับนักศึกษ� Pre-degree

วันเส�ร์ที่  ๙  กรกฎ�คม  ๒๕๕๙  

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อ�ค�ร PRB วิทย�เขตบ�งน� (ร�ม ๒)

*******************

 เวล� ๐๘.๓๐ น. นักศึกษ� Pre-degree ลงทะเบียนรับเอกส�ร

 เวล� ๐๙.๓๐ น. พิธีต้อนรับนักศึกษ� โดย ผศ.วุฒิศักดิ์ ล�ภเจริญทรัพย์

  อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง

 เวล� ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมเสวน�แนะนำ�ก�รเรียน  โดยวิทย�กรรุ่นพี่ที่ประสบคว�มสำ�เร็จ 

  ในก�รเรียนด้วยระบบ Pre-degree 

 เวล� ๑๒.๐๐ น. รับประท�นอ�ห�รกล�งวัน

 เวล� ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์

  แนะนำ�หน่วยง�นให้บริก�รนักศึกษ�/ตอบปัญห�ก�รเรียน

 เวล� ๑๕.๐๐ น. ปิดกิจกรรม โดย ผศ.พิทย�  สีสด รองอธิก�รบดีฝ่�ยวิทย�เขต 

*ติดต่อสอบถ�มได้ที ่หน่วยบริก�รก�รศึกษ� ง�นกิจก�รและบริก�รนักศึกษ� กองง�น

วิทย�เขตบ�งน� โทร. ๐๒-๓๙๗-๖๓๐๑ และ ๐๒-๓๙๗-๖๓๑๕ *

14
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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

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	1

	 ด้วยนโยบายการนำามหาวิทยาลัยไปตอบ

สนองความต้องการด้านการศึกษาของท้องถิ่น

อย่างแท้จริง	 ทำาให้มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

จัดต้ังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในส่วน

ภูมิภาค	 จำานวน	 23	 จังหวัด	 ทั่วประเทศ	 และ

เปิดศูนย์สอบ	 จำานวน	 39	 แห่ง	 เพ่ือช่วยให้

เยาวชนที่อยู่ในท้องถ่ินไม่ต้องละทิ้งถ่ินฐานมา

ใช้ชีวิตในเมืองหลวง	 และลดปัญหาทางสังคม	

นอกจากนั้น	 ยังร่วมมือกับกระทรวงการต่าง

ประเทศขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ	

32	ประเทศ	และจัดให้มีศูนย์สอบ	41	แห่ง	เพื่อ

เปิดโอกาสให้คนไทยในต่างแดนได้รับการศึกษา

เช่นเดียวกับคนไทยในประเทศไทย

เครือข่ายการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
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	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเปิดสอนระดับ

ปริญญาตรี	 14	 คณะ	 ได้แก่	 คณะนิติศาสตร์	

คณะบริหารธุรกิจ	คณะมนุษยศาสตร์	คณะศึกษา

ศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร์	 คณะเศรษฐศาสตร์	

คณะวิทยาศาสตร์	 คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปกรรมศาสตร์	 คณะพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์	 คณะทัศนมาตรศาสตร์	 คณะสื่อสาร

มวลชน	 คณะสาธารณสุขศาสตร์และคณะ

ธุรกิจการบริการ	 	 และมีการเรียนการสอนใน

ระดับปริญญาโท	 และปริญญาเอกหลากหลาย

สาขาวิชา	ที่ตรงกับความต้องการของผู้เรียน

	 ปัจจุบัน	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็น

มหาวิทยาลัยที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ			

มีจำานวนนักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่กว่าส่ีแสน

คน	 และจากวันที่เริ ่มก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน

ได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วมากกว่า					

แปดแสนคน

	 จากการที่มหาวิทยาลัยต้องให้บริการ

แก่นักศึกษาจำานวนมาก	 และมีจำานวนเพิ่มขึ้น

เร่ือย	ๆ	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	 เพ่ือให้นักศึกษาในส่วนภูมิภาคได้

มีโอกาสฟังคำาบรรยายสรุป	 และได้รับบริการ

ทางด้านวิชาการ	 รวมทั้งได้พบปะคณาจารย์

จากมหาวิทยาลัย

	 โดยเหตุที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีอยู่

จำานวนมากและกระจายอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่ว

ประเทศ	การติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย

กับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำาเป็น	 มหาวิทยาลัยได้จัด

ทำาหนังสือพิมพ์	“ข่าวรามคำาแหง”	(รายสัปดาห์)	

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th และ

เฟสบุ๊ค	 PR	 Ramkhamhaeng	 University	

เพ่ือเป็นส่ือกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา		

เพ่ือให้ทราบถึงความเคล่ือนไหวในด้านการเรียน	

การสอน	การสอบ	ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง	ๆ	

ของมหาวิทยาลัย
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	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ได้อัญเชิญ

พระบรมรูปพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช	 เป็นตรา

สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 ด้วยทรงเป็นพระ

มหากษัตริย์ที ่ทรงอัจฉริยภาพ	 ทั้งด้านการ

ปกครอง	 เศรษฐกิจ	 ศาสนา	 และทรงประดิษฐ์

อักษรไทยที่เป็นต้นกำาเนิดของอักษรไทยที่ใช้ใน

ปัจจุบัน	และได้รับพระราชทานต้นสุพรรณิการ์หรือ

ฝ้ายคำา	จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยาม

บรมราชกุมารี	เป็นต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย	สี

ประจำามหาวิทยาลัยคือ	สีนำ้าเงิน	ทอง	โดยสีทอง	

หมายถึง	ยุคทองรุ่งเรืองในสมัยพ่อขุนรามคำาแหง

มหาราช	 ผู้ประดิษฐ์ลายสือไท	 สีนำ้าเงินเป็น

สัญลักษณ์แห่งความเป็นพระมหากษัตริย์ของ				

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 มีบทบาทอย่างยิ่งในการเปิดโอกาส

ทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย	 ผลิตบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับจากสังคมว่ามีคุณภาพ	 และเป็น

ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม	 สมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัย	 โดยยังคงเก็บค่าหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี	

เพียงหน่วยกิตละ	25	บาท	(เฉพาะส่วนกลาง)	เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึง

การศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐได้อย่างแท้จริง
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 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเริ่มจัดตั้งสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2538 เพื่อเปิดโอกาสให้
เยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานมาใช้ชีวิตใน
เมืองหลวง ทำาให้เยาวชนสามารถช่วยเหลือกิจการอาชีพ
ของครอบครัว ช่วยลดปัญหาทางสังคม อีกทั้งยังเป็นการ
เสริมสร้างพัฒนาท้องถิ่นให้เข้มแข็ง ปัจจุบันเปิดสอนระดับ
ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ดังนี้ 
 ระดับปริญญาตร ีเปิดสอน 4 หลักสูตร คือ
 1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์
 2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน
 4. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ
 ระดับปริญญาโท เปิดสอน 3 หลักสูตร คือ
 1. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
 2. หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
  (สาขาบริหารการศึกษา)
 3. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต
 ระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอน 
ใน 10 สาขาวิชา คือ
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 1. บริหารธุรกิจ
 2. นิติศาสตร์
 3. รัฐศาสตร์
 4. เศรษฐศาสตร์
 5. เทคโนโลยีการศึกษา
 6. จิตวิทยาให้คำาปรึกษา
 7. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร
 8. วิจัยการศึกษา
 9. สังคมวิทยา (เมือง/พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ 
  ประชากรศาสตร์)
 10. การบริหารการศึกษา
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      ที่ตั้งของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค
 1. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดปราจีนบุรี
  เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่ที่หมู่ 11 ถนน
สุว ินทวงศ์-ปราจีนบุรี ตำาบลไม้เค็ด อำาเภอเมือง จังหวัด
ปราจีนบุรี   โทร. 037-454-096
 2. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี
  เปิดสอน ต้ังแต่ พ.ศ. 2538 ต้ังอยู่ ณ ตำาบลสะแกกรัง 
บ้านบางกุ้ง อำาเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี โทร. 056-980-
567-9 
 3.มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
  เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่บริเวณถนน
นครศรีธรรมราช - ทุ่งสง หมู่ที่ 1 ตำาบลท้ายสำาเภา อำาเภอ 
พระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช โทร. 075-378-660-1,‚ 
075-378-668
 4. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอำานาจเจริญ
  เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการที่ 
2 (ดงสีบู) เลขที่ 125 ถนนชยางกูร ตำาบลไก่คำา อำาเภอเมือง 
จังหวัดอำานาจเจริญ โทร. 045-525-961, 045-523-515-6
 5. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครพนม
  เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2540 ตั้งอยู่ที่ 109 หมู่ 12 บ้าน
ด่านสาวคอย ตำาบลนาแก อำาเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
โทร. 042-571-409
 6. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
  เปิดสอน ต้ังแต่ พ.ศ. 2540 ต้ังอยู่ ณ ท่ีสาธารณประโยชน์ 
เด่นยวง ตำาบลป่าแมต อำาเภอเมือง จังหวัดแพร่ โทร. 054-
531-870-1
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 7. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
 เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2541 ตั้งอยู่เลขที่ 139 กิโลเมตรที่ 
22 ถนนราชสีมา-โชคชัย ตำาบลท่าอ่าง อำาเภอโชคชัย จังหวัด
นครราชสีมา โทร. 044-756-505-6

 8. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
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

 9. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดขอนแก่น
 เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 ตั้งอยู่ ณ ที่สาธารณ 
ประโยชน์ ริมถนนลาดยางสายบ้านไผ่-มหาสารคาม กม.ที่ 
19 บ้านโนนทอง ตำาบลหินตั้ง อำาเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 
โทร. 043-306-106-7
 10.มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง
  เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ตั้งอยู่ ณ ถนนตรัง-
ปะเหลียน ตำาบลนาบินหลา อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง โทร. 
075-501-164-5

 11 .มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดลพบุรี
  เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 ตั้งอยู่ บริเวณบ้านห้วย
เปี่ยม ตำาบลป่าตาล อำาเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โทร. 036-
414-053-4

 12. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์
  เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่ที่ 119 ถนน บุรีรัมย์ 
-ห้วยราช อำาเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โทร. 044-658-052  
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 13. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดศรีสะเกษ
  เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ตั้งอยู่ ณ ศูนย์ส่งเสริม
อาชีพทุ่งขุมทรัพย์ ตำาบลหนองไผ่ อำาเภอเมือง จังหวัด
ศรีสะเกษ โทร. 045-826-068 
 14. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดหนองบัวลำาภู
  เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ตั้งอยู่ ณ บ้านโนน
สมบูรณ์ ตำาบลนาคำาไฮ อำาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำาภู 
โทร. 042-315-954-5
 15. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ
  เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถนน     
สุรนารายณ์ ตำาบลโคกเริงรมย์ อำาเภอบำาเหน็จณรงค์ จังหวัด
ชัยภูมิ โทร. 044-864-071-4
 16. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์
  เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2546 ตั้งอยู่บริเวณที่ดิน
สาธารณประโยชน์ โคกหัวโสก หมู่ที่ 6 ตำาบลฝายนาแซง  
อำาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โทร. 056-718-333-4   
 17. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงราย
  เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ตั้งอยู่เลขที่ 519 หมู่ 6 
ตำาบลริมกก อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โทร. 053-152-
082, 053-602-534-6
 18. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสุรินทร์
  เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 หมู่ที่ 2 ตำาบลท่าสว่าง 
อำาเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ โทร. 044-558-918-9
 19. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดกาญจนบุรี
  เปิดสอน ตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 99/9 
หมู่ 1 ถนนอู่ทอง-บ่อพลอย ตำาบลบ่อพลอย อำาเภอบ่อพลอย 
จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034-581-090
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 20. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุดรธานี
  เปิดสอน ต้ังแต่ พ.ศ. 2547 ต้ังอยู่ ณ หมู่ 2 ตำาบลปะโค 
อำาเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี โทร. 042-219-983-4
 21. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดพังงา
  ตั้งอยู่ที่ ตำาบลท้ายเหมือง อำาเภอท้ายเหมือง จังหวัด
พังงา โทร. 076-428-400, 076-428-418
 22. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสงขลา
  ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ถนนทุ่งคอนจีน ตำาบลควนลัง อำาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โทร. 074-251-333, 074-251-888
 23. มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขาวิทยบริการ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่
  ตั้งอยู่ที่ สปจ.(เก่า) ถนนโชตนา ตำาบลช้างเผือก 
อำาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในระหว่างการดำาเนินการ 
โทร. 053-226-329-30
 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
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 16. ศูนย์สอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 17. ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 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. ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์
 38. ศูนย์สอบจังหวัดพังงา
 39. ศูนย์สอบจังหวัดเลย
 ทั้งนี้ มีสำานักวิทยบริการฯ ทำาหน้าที่ประสานงาน
และสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ รวมทั้งให้
บริการจัดส่งตำาราและส่ือการเรียนการสอนให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและปริญญาโทส่วนภูมิภาคทุกจังหวัด จัดทำา
คำาบรรยายกระบวนวิชาท่ีเปิดสอนในรูปแบบวีดิทัศน์และเสียง
บรรยายวางบนเว็บไซต์ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วย
ตนเองตลอดเวลาท่ี www.oas.ru.ac.th รวมท้ังจัดส่งผลสอบ
สำาหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาคด้วย
 ติดต่อสำานักวิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง โทร 
0-2310-8120 โทรสาร 0-2310-2887 เว็บไซต์ www.oas.ru.ac.th 
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เฟสบุ๊คแฟนเพจ www.facebook.com/oasram 
 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงยังขยายโอกาส
ทางการศึกษาแก่ชาวไทยในต่างประเทศ 32  ประเทศ และ
จัดศูนย์สอบ 41 แห่งในประเทศเหล่าน้ัน ท้ังน้ีการดำาเนินการจัด
สอบในต่างประเทศได้รับความร่วมมืออย่างดีย่ิงจากกระทรวง
การต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ใน
ต่างประเทศ ซ่ึงได้ให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีสอบและดำาเนิน
การจัดสอบให้
 สำาหรับศูนย์สอบในต่างประเทศ ได้แก่ แคนาดา 
: ออตตาวา แวนคูเวอร์ สหรัฐอเมริกา : วอชิงตัน ดี ซี 
นิวยอร์ก ลอสแอนเจลิส ชิคาโก ออสเตรีย : เวียนนา 
เบลเยี่ยม : บรัสเซลส์ เดนมาร์ก : โคเปนเฮเกน ฟินแลนด์ : 
เฮลซิงกิ ฝรั่งเศส : ปารีส  เยอรมนี : เบอร์ลิน แฟรงก์เฟิร์ต   
ไอซ์แลนด์ : เรคยาวิก  อิตาลี : โรม  เนเธอร์แลนด์ : เฮก  
นอร์เวย์ : ออสโล โปแลนด์ : วอร์ซอ  สเปน : มาดริด  สวีเดน 
: สตอกโฮล์ม  สวิตเซอร์แลนด์ : เบิร์น  สหราชอาณาจักร : 
ลอนดอน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ :  ดูไบ  บาห์เรน : มานามา 
รัฐสุลต่านโอมาน : มัสกัต รัฐกาตาร์ : โดฮา ออสเตรเลีย 
: แคนเบอร์รา ซิดนีย์  นิวซีแลนด์ : เวลลิงตัน  กัมพูชา : 
พนมเปญ  สาธารณรัฐประชาชนจีน : ปักกิ่ง กว่างโจว เซี่ย
เหมิน  อินเดีย : นิวเดลี  อินโดนีเซีย : จาการ์ตา  ญี่ปุ่น : 
โตเกียว โอซากา เกาหลีใต้ : โซล มาเลเซีย : กัวลาลัมเปอร์  
เวียดนาม : โฮจิมินห์ และ สิงคโปร์
 ทั้งนี้ มีสำานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
ต่างประเทศ รับผิดชอบประสานงานการลงทะเบียน การ
สอบ และดูแลอำานวยความสะดวกให้แก่นักศึกษา

 ติดต่อสำานักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 
ปริญญาตรี : โทร. (662) 310-8196-7 โทรสาร  (662) 310-8198 e-mail: oasc@ru.ac.th 
ปริญญาโท : โทร. (662) 310-8664-5 โทรสาร (662) 310-8198  e-mail: oasc_mm@ru.ac.th 
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	 วิทยาเขตบางนา	หรือที่เรียกสั้น	ๆ 	ว่า	“รามฯ	๒”	จัดตั้งขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๕๒๒	บนเนื้อที ่

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

การขยายตัวของนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วในขณะน้ัน	 ได้เร่ิมจัดการเรียนการสอน	 สำาหรับ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี	ชั้นปีที่	๑	ในปีการศึกษา	๒๕๒๗	เป็นต้นมา	และจัดการเรียนการสอน 

ในระดับปริญญาโท	ตั้งแต่ปีการศึกษา	๒๕๔๑		

	 วิทยาเขตบางนามีหน่วยงานให้บริการนักศึกษา	ดังนี้

บริการทางวิชาการ 

	 วางแผนการเรียน	ให้คำาปรึกษาการลงทะเบียนเรียน	การเลือกกระบวนวิชา	ย้ายคณะ	 

เปลี่ยนสาขา	 ตลอดจนบริการข่าวสารข้อมูลการเรียนการสอนการสอบไล่แก่นักศึกษา	 ด้วย 

ระบบคอมพิวเตอร์	ขอรับบริการที่	หน่วยบริการการศึกษา	อาคาร	PBB	ชั้นล่าง	โทร.	๐-๒๓๙๗ 

-๖๓๐๑	หรือ	๐-๒๓๙๗-๖๓๑๕

แนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

 ให้คำาปรึกษาปัญหาการเรียน	บริการจัดหางาน	ข้อมูลทุนการศึกษา	และอบรมอาชีพเสริม	 

บริการจัดหางานเสริมรายได้ระหว่างเรียน	 ขอรับบริการท่ีหน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ	 

อาคาร	PBB	ชั้นล่าง	โทร.	๐-๒๓๙๗-๖๓๓๑,	สมัครอบรมอาชีพเสริมที่	งานกิจการและบริการ 

นักศึกษา	อาคาร	PRB	ชั้นล่าง	โทร.	๐-๒๓๙๗	-	๖๓๑๔
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ด้านสวัสดิการนักศึกษา 

	 บริการจำาหน่ายตำาราเรียนชั้นปีที่	 ๑	 ทำาบัตร 

ลดค่าโดยสารรถบขส.	บริการรับ-คืนของหาย	บริการ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	บริการข้อมูลหอพักนักศึกษา	 

ติดต่อขอรับบริการท่ีอาคาร	PRB	ช้ันล่าง	โทร.	๐-๒๓๙๗ 

-๖๓๑๔

ด้านกีฬาและนันทนาการ 

	 บริการศูนย์กีฬาในร่ม	(บริเวณอาคาร	BNB	๗)	 

ห้องฉายวีดีทัศน์ส่งเสริมความรู้	(ณ	อาคาร	PRB	ช้ันล่าง)	 

บริการยืมอุปกรณ์กีฬาและเกมส์ต่าง	ๆ	รวมท้ังจัดอบรม  

กฎ	กติกา	มารยาทในการเล่นกีฬาประเภทต่าง	ๆ

ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ 

	 บริการคอมพิวเตอร์เพื่อให้นักศึกษาสืบค้น 

ข้อมูลข่าวสาร	 ณ	 ห้องบริการคอมพิวเตอร์	 อาคาร	 

PRB	ชั้น	๓

ด้านสุขภาพอนามัย 

	 โดยงานแพทย์และอนามัยให้บริการตรวจ 

รักษาพยาบาลเบื้องต้นและให้คำาปรึกษาปัญหา 

สุขภาพฟรี	ณ	อาคาร	PRB	ชั้น	๒

บริการสื่อการเรียนการสอน 

 ให้ยืมวีดิทัศน์เทปเสียง	สรุปคำาบรรยายกระบวนวิชา 

ชั้นปีที่	๑		ขอรับบริการได้ที่	งานโสตทัศนศึกษา	อาคาร	 

PRB	ชั้น	๕	โทร.	๐-๒๓๙๗-๖๓๓๐

บริการข้อมูลข่าวสารการเรียน
	 ให้บริการตารางการบรรยาย	ปฏิทินการศึกษา		 

บริการคอมพิวเตอร์ตรวจสอบข้อมูล	 และสอบถาม 

ปัญหาการเรียน	 ที่	 อาคาร	 KTB	 ชั้นล่าง	 สอบถาม 

โทร.	๐-๒๓๙๗-๖๓๑๕
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โครงการพัฒนานักศึกษา

	 ในด้านวิชาการ	เพื่อพัฒนาการเรียน	เสริมสร้างประสบการณ์	ทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	 

และปลูกฝังจิตอาสาช่วยเหลือสังคม	ตามมาตรฐานการศึกษาบัณฑิตที่พึงประสงค์	นักศึกษา 

ที่สนใจร่วมโครงการต่าง	ๆ 	สอบถามและสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์	อาคาร	KTB	ชั้นล่าง	หรือ	

โทร.	๐-๒๓๙๗-๖๓๑๕	

บริการตารางสอบไล่รายบุคคล    

	 บริการแจกตารางสอบรายบุคคลแก่นักศึกษาทุกช้ันปี	ทุกคณะ	โดยนักศึกษาขอรับตาราง 

สอบรายบุคคล	ได้ก่อนการสอบ	๑	สัปดาห์	ที่อาคาร	PRB	ชั้นล่าง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การสอบไล่ รามฯ ๒
	 เป็นศูนย์ติดต่อสอบถามปัญหา	-	ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบไล่	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	

	 	 สำาหรับหอพักที่แนะนำานี้	เป็นหอพักที่ ได้รับรางวัลจากโครงการหอพักติดดาว		ซึ่งม ี

การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหอพักในด้านสภาพแวดล้อมและการให้บริการของหอพัก	 

เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	สำานักงานเขตบางกะปิ	สำานักงานเขตประเวศ 

สถานีตำารวจนครบาลหัวหมาก	สถานีตำารวจนครบาลอุดมสุข	โดยแบ่งหอพักออกเป็น	4	กลุ่ม	 

คือ	หอพัก	5	ดาว	(ดีเยี่ยม)	4	ดาว	(ดีมาก)	3	ดาว	(ดี)	และหอพักเครือข่าย	(เข้าร่วมโครงการ 

แต่ยังไม่ได้รับการรับรอง)	

เรียนรามฯ พักที่ ไหนดี
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รายชื่อหอพัก

 ที่ ชื่อหอพัก หมายเลขโทรศัพท์ ซอย รามฯ  ที่ ชื่อหอพัก หมายเลขโทรศัพท์ ซอย รามฯ

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

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

	 3.	 หอพักชาย	เพชรวรรณ	 081-925-2791	 29								1

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

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

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

	 7.	 หอพักสตรี	อุดมสุข	 02-314-6911,	093-091-5405	 29	 1

	 8.	 หอพักชาย	เพ็ชรฤทธิ์	 083-357-8396	 29		 1

	 9.	 หอพักสตรี	กุลธิดา	 02-314-3400,	02-319-1530	 29			 1	

	10.	 หอพักสตรี	กุลวดี	 02-718-4572	 29	 1

	11.		หอพักสตรี	พงษ์พรรณ	 02-314-3792	 29	 1

	12.	 หอพักสตร	ีราม	33	 02-314-1116,	02-318-7029-31	 33			 1

	13.	 หอพักสตรี	อาซูร	อูซาม๊ะ	 02-318-7004	 33						 1

	14.	 หอพักสตรี	ซารีน่า	 087-327-3705	 33					 1

	15.		หอพักสตรี	เนื้อทอง	 080-557-0208,	089-684-9911	 37/1	 1

	16.	 หอพักสตรี	สิริรัตน์	 02-718-5517,	086-732-2564	 37/1		 1

	17.	 หอพักสตรี	สุฤทัย	 085-118-9386,	02-729-1314	 43		 1

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

	19.	 หอพักสตรี	รวงผึ้ง	 02-318-2108	 43	 1

	20.		หอพักสตรี	เกียรติไพศาล	 089-229-7399	 43	 1

	21.	 หอพักสตรี	แจนอพาร์ทเม้นท์		095-057-6089	 43	 1

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

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

	24.	 หอพักาชาย	ขจี	 02-319-1864	 49/1	 1

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

	26.	 หอพักชาย	รื่นจิตร	 02-318-8276	 49/1	 1	

	27.	 หอพักชาย	บุญอนุรักษ์	 02-318-8276	 49/1	 1	

	28.	 หอพักชาย	แฮนซั่ม	 02-318-4941	 49	 1

	29.	 หอพักสตรี	ทวีสุข	 089-682-3008	 51	 1

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

	31.	 หอพักสตรี	ริมนํ้า	 081-791-9147	 51/2	 1

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

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

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

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

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

	37.	 หอพักสตรี	กนกพร	1	 081-689-0068,	02-314-4037	 51/2	 1

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

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

	40.	 หอพักสตรี	เพ็ญพร	 02-375-4155,	081-375-4155	 51/2	 1	

	41.	 หอพักสตรี	22	 02-318-5719	 57	 1

	42.	 หอพักสตรี	เสาวลักษณ์	 081-626-7962	 57	 1

	43.	 หอพักชาย	ริมนํ้า	 02-318-2435	 57	 1

	44.	 หอพักชาย	รามนิเวศน์	 089-385-4653	 รามนิเวศน์	 1	

	45.	 หอพักสตร	ีดาริกา	 02-318-5446-7,	081-711-2755	 65	

                                                                                                 

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

	 2.	 หอพักสตรี	พิชาญา	 084-156-5624	 24	

	 3.	 หอพักสตรี	แสงเทียน	 02-318-8613	 24	

 

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

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

	 3.	 หอพักสตรี	ปัน	ปัน	 089-529-3815	 (รามฯ	2	บางนา)

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

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

	 6.	 หอพักสตรี	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.	 หอพักสตรี	สุโขทัย	 02-318-8268,	086-339-7238	 29		 1

	 5.	 หอพักสตร	ีดารีญา	 02-718-7212-15,	089-981-6203	 33	 1

	 6.	 หอพักสตรี	นาวา	 02-318-3347	 33	 1

	 7.	 หอพักสตรี	อ๊ิกรอม	วาฟาอ์	02-318-7004,	091-404-4128	 33	 1

	 8.		หอพักสตรี	อาลาวี่	 02-318-6896	 33		 1

	 9.		หอพักสตรี	ยาดา	 02-318-6896	 33	 1

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

	11.		หอพักสตรี	เย็นประเสริฐ		 	

	 	 ตึก	2	 02-314-0152,	081-802-5381	 33	 1

	12.	 หอพักสตรี	ชลสิริ	 083-916-0632	 37	 1

	13.	 หอพักสตรี	ทิพย์สุดา	 02-318-3533,	087-025-0589	 37/1	 1

	14.	 หอพักสตรี	เบสต้า	 02-319-2373,	080-620-6398	 37/1		 1

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

	16.	 หอพักสตรีS.N.P.แมนช่ัน2	 02-318-3338,	084-092-9091	 37	 1

	17.	 หอพักสตรี	ปราณีสิริรัตน์	 02-318-5634,	086-732-2564	 37		 1

	18.	 หอพักสตรี	ปราณี	 02-318-3177,	084-826-4697		 37	 1

	19.	 หอพักสตรี	ดีน	 084-097-8670	 47	 1

	20.	 หอพักสตรี	สีฟ้า	 02-716-2006	 49	 1

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หน้ารามฯ)

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หลังรามฯ)

หอพักรามฯ 2 วิทยาเขตบางนา

หอพักระดับ 4 ดาว PPPP

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หน้ารามฯ)

หอพักระดับ 3 ดาว  PPP 
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 ที่ ชื่อหอพัก หมายเลขโทรศัพท์ ซอย รามฯ ที่ ชื่อหอพัก หมายเลขโทรศัพท์ ซอย รามฯ

	21.	 หอพักสตรี	เอ็ม	เอ็น	อาร์	3	083-770-0037	 49/1	 1

	22.	 หอพักสตรี	เอ	บี	ซี	 02-718-7239	 51/2	 1

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

	24.	 หอพักสตรี	สุวคนธ์	 02-319-6580	 59	 1

	25.	 หอพักสตรี	ไพลิน	 02-318-5909,	095-057-6088	 59	 1

	26.	 หอพักสตร	ีดาริณี	 02-318-5446-7,	081-711-2755	 65		 1

	27.	 หอพักสตรี	มลิวัลย์	 02-517-6136-7

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

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

	 3.	 หอพักสตรี	เลดี้ดอร์ม	 02-318-9370-1	กด	0,		 รื่นรมย์

	 	 	 086-197-4680	

	 4.	 หอพักชาย	เจ	เจ	แลนด์	

	 	 เดเวลลอปเม้นท์	 02-318-9353,	089-059-6863	 พูนทรัพย์สิน

	 5.	 หอพักสตรีพูนพัฒน์เสรี	 02-318-9353-4,	087-012-6784		

	 1.	 หอพักสตรี	เอเธนส์	1	 02-316-1867-8,	081-838-8975	 8	ฝั่ง	38	

	 2.	 หอพักสตรี	รุ่งโรจน์	 087-677-3850	 8	

	 3.	 หอพักสตรี	เจริญสุข	 02-751-6194,	097-123-1895	 8	

	 4.	 หอพักสตรีบุ๊คมาร์ค	 02-397-6223,	087-552-5499	

	 5.	 หอพักสตรี	ห้องเสื้อสุมาลี	02-752-7575			086-380-6119	 8	

	 6.	 หอพักสตรี	ตะวันนา	 02-752-8327			089-898-9565	 8	

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

	 8.	 หอพักสตรี	สิวลี	 02-337-4543,	088-629-9701	 14	

	 9.	 หอพักสตรี	สุภาภรณ์	 02-337-4647,	083-199-8468			ทุ่งเศรษฐี	

	10.	 หอพักชาย	ประเสริฐศรี	 02-337-4606,	083-918-5763			ทุ่งเศรษฐี	

	11.	 หอพักสตรี	กิจชัย	 02-337-4663,	081-840-0499			ทุ่งเศรษฐี	

	12.		หอพักสตรี	กุลรวี	 083-020-2281,	087-916-1000	 8	

	13.		หอพักสตรี	แววมณี	 080-049-5390,	02-316-6697

 1.	 หอพักสตรี	ประกายดาว	 099-224-5914	 22	

	 2.		หอพักสตรี	นิรมล	 02-314-7538,	083-108-5325	 22		

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

	 4.		หอพักสตรี	เย็นประเสริฐ	02-319-0152	 33	

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

	 6.	 หอพักสตรี	MNR	แฟมิลี่	 02-718-5983,	081-093-5169	 49/2		

	 7.	 หอพักสตรี	MNR	แมนชั่น	02-718-8209,	085-330-7901	 49/2		

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

	 9.	 หอพักสตรี	สิริอรุณ	 02-718-8268,	089-670-8383	 49/2		

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

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

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

 1. หอพักสตรี	บ้านวดีพิมพ์พร	 02-719-2265,	080-838-3859	 24(หลังรามฯหัวหมาก) 

	 2.	หอพักสตรี	รามเสรี	 02-718-8930,	089-035-9735	 24(หลังรามฯหัวหมาก) 

	 3.	หอพักสตรี	SG	อพาร์ทเม้นท์	089-449-3711			 24(หลังรามฯหัวหมาก)

	 4.	หอพักสตรี	โลตัส	เฮ้าส์	 082-688-5553																	24(หลังรามฯหัวหมาก) 

	 1.	หอพักชาย	บ้านนพดล	 089-968-4945,	087-503-4750			8	(รามฯ	2	บางนา)

	 2.	หอพักชาย	 02-740-9740,	086-631-7723		ราม	2	(รามฯ	2	บางนา)

	 	นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์

	 3.	หอพักสตรี	 089-921-1696,	086-631-7723			ราม	2	(รามฯ	2	บางนา)  

	 	นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์

	 4.	หอพักหญิง	อารี	 081-840-1476,	081-339-3003			8	(ราม	2	บางนา)

	 5.	หอพักสตรี	ศรีโรจน์	เพลส	 081-902-6065,	081-442-3019		8	(ราม	2	บางนา)

	 6.	หอพักสตรี	ป้ามาลี	 089-810-2148,	02-316-7181				8	(ราม	2	บางนา)

 1.	หอพักสตรี	ไอ	เย็น	 089-684-9911	 29

	 2.	หอพักสตรี	พรศรี	 02-718-7188	 57	

	 3.	หอพักสตรี	สุขสว่าง	 02-314-7304	 51/1

	 4.	หอพักสตรี	รมิดา	 088-493-5308	 51/2

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

	 6.	หอพักสตรี	เดียร์	 086-529-8557	 51/2

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

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

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

	 1.	หอพักสตรี	วิภาวัฒน์	 02-318-7795,	081-837-7070	 24			(หลังราม)

	 2.	หอพักชาย	วิชิตา	2	 089-768-1484,	089-208-2390	 24

	 3.	หอพักสตรี	พูลทวี	 089-745-1870	 24	

	 4.	หอพักชาย	พงษ์เทพ	 090-306-8958,	083-721-2764	 24

	 5.	หอพักสตรี	วี	พี	เฮ้าส์	 084-097-9695	 24.

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หลังรามฯ)

หอพักรามฯ 2 วิทยาเขตบางนา

หอพักรามฯ 2 วิทยาเขตบางนา

หอพักระดับ 5 ดาว PPPPP

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หน้ารามฯ)

หอพักที่ได้รับใบประกาศ

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (รามฯ 1)

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หลังรามฯ)
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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 ชั้น 1 อาคารกงไกรลาศ (KLB)  และ 

ชั้น 6 อาคารสำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ให้บริการนักศึกษา	 

(1)	 การตรวจสอบสถานภาพนักศึกษา	 ตรวจสอบหลักฐานการลงทะเบียนเรียน	 (2)	 บริการ 

บอกเลิก-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 อาคารกงไกรลาศ (KLB)	ให้บริการ 

นักศึกษา	 (1)	 บริการให้คำาปรึกษาแนะแนวการศึกษา	 

ด้วยตนเอง	(2)	ตอบปัญหาการศึกษาทางอินเทอร์เน็ต	 

ภายใน	1	วัน	ทำาการ	(3)	บริการสถิติจำานวนนักศึกษา 

ทุกประเภท	เพ่ือนำาไปประกอบการวิจัย	ต้ังแต่ปีการศึกษา	 

2514-ปัจจุบัน	(4)	บริการด้านเอกสารวิชาการและสนเทศ			 

(5)	 บริการเอกสารแนะแนวการศึกษาทุกคณะ	 ทุก 

โครงการของมหาวิทยาลัย	 (6)	 ประชาสัมพันธ์	 และ 

ให้บริการแก่นักศึกษาผู้มาติดต่อขอใช้บริการของ 

มหาวิทยาลัย	(7)	บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	(One	Stop 

Service)	 ให้บริการนักศึกษาดังนี้	 (1)	 ตรวจสอบผล 

การศึกษาหรือ	check	grade	ขอผลการศึกษา	กรณี

ยังไม่สำาเร็จการศึกษา	(2)	ถ่ายสำาเนาทะเบียนประวัติ 

นักศึกษา	เพื่อใช้แจ้งจบที่คณะหรือเพื่อใช้เข้าห้องสอบ	 

กรณีบัตรประจำาตัวนักศึกษาสูญหาย	(3)	สำาเนาหลักฐาน 

การลงทะเบียนเรียน	(4)	การย้ายคณะหรือเปล่ียนแปลง 

สาขาวิชาของนักศึกษาส่วนกลางภาคปกติ	(5)	ออกใบ 

รับรองการเป็นนักศึกษา	(6)	ตารางสอบไล่รายบุคคล	 

(7)	ให้บริการหลักฐานการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

 ฝา่ยกรรมวธิขีอ้มลู ชัน้ 4	ใหบ้รกิารนกัศกึษา 

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

(3)	สำาเนาบตัรประจำาตวัประชาชน	(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 

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	 ซึ่งอาจารย์อาจใช้เกณฑ์ที ่

มหาวิทยาลัยกำาหนดวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษาที่เข้าสอบแต่ละครั้งหรืออาจใช้ 

ระบบการประเมนิผลการเรยีนแบบองิกลุม่ก็ไดข้ึน้อยูก่บัความยากงา่ยของขอ้สอบ		ในการสอบ 

แต่ละครั้ง	มหาวิทยาลัยให้โอกาสนักศึกษาที่มีผลการเรียนตำ่ากว่า	อักษรระดับคะแนน	C	คือ 

นักศึกษาที่มีผลการสอบ	D+	หรือ	D	สามารถลงทะเบียนเรียนซำ้าในภาคปกติเพื่อปรับผลสอบ 

ให้ได้	C	หรือสูงกว่า	นักศึกษาจะลงทะเบียนปรับผลสอบกี่ครั้งก็ได้	ระบบทะเบียนจะนับวิชา 

การวัดและประเมินผลการศึกษา
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ท่ีนักศึกษาสอบได้ระดับคะแนนสูงสุดเพียงคร้ังเดียวเม่ือนักศึกษาสำาเร็จการศึกษาเท่าน้ัน		กรณีน้ี 

เมื่อนักศึกษาปรับผลการสอบแล้วปรากฏว่าค่าเฉลี่ยตลอดหลักสูตรสูงขึ้นและอยู่ ในเกณฑ์ที่

จะขอปริญญาเกียรตินิยมระดับใดระดับหนึ่ง	 ก็ไม่สามารถที่จะขอรับปริญญาเกียรตินิยมได้	

เพราะในข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	ฉบับที่	4	พ.ศ.	 

2555	ข้อ	20.3	วรรค	1		“ทั้งนี้นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม	ต้องไม่เคยลงทะเบียน 

เรียนวิชาใดและสอบได้วิชานั้นมากกว่าหนึ่งครั้ง	หรือลงทะเบียนเรียนและสอบได้กระบวนวิชา 

ตามหลักสูตรใหม่ที่ ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสูตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว”

	 ถ้านักศึกษาสอบได้		F	นักศึกษาก็มีสิทธิลงทะเบียนซ่อมได้	โดยมีเงื่อนไขว่า	นักศึกษา 

ที่จะลงทะเบียนสอบซ่อมต้องเป็นนักศึกษาที่สอบตกคือสอบได้	F	ในภาคปกติ	หรือภาคฤดูร้อน 

เท่านั้น	โดยมหาวิทยาลัยกำาหนดการลงทะเบียนสอบซ่อมปีการศึกษาละ	2	ครั้งดังนี้

							1.	 วิชาที่สอบตกในภาค	1	ของภาคปกติ	นักศึกษาต้องการใช้สิทธิสอบซ่อม	1	จะต้อง 

ลงทะเบียนสอบซ่อม	ในช่วงภาค	2	ของปีการศึกษาเดียวกัน

	 2.	 วิชาที่สอบตกในภาค	2	ของภาคปกติ	หรือสอบตกในภาคฤดูร้อน	 (ต้องเป็นวิชาที่ 

สอบตก	ทั้ง	2	ภาค)	หากสอบผ่านภาคใด	ภาคหนึ่ง	ผลสอบซ่อมจะเป็นโมฆะ	นักศึกษาต้องการ 

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

ในภาค	1	ของปีการศึกษาถัดไป	เมื่อนักศึกษาใช้สิทธิสอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิทธิในการสอบซ่อม 

สิ้นสุดลง		

	 การลงทะเบียนสอบซ่อมทุกครั้ง	มหาวิทยาลัยได้กำาหนดไว้ ในปฏิทินการศึกษาแล้ว	ดูใน 

ระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำาหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง–	

ส่วนภูมิภาค

นักศึกษาที่สมัครใหม่และขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตในระบบใหม่

 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่หมดสถานภาพทุกประเภท	และนักศึกษาที่สำาเร็จ 

การศึกษาแล้วมาสมัครใหม่ใช้สิทธิเทียบโอน	 ในปีการศึกษา	 2559	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	2559	ไม่น้อยกว่า	6	หน่วยกิต	หรือ	2	กระบวนวิชา	และต้องสอบได้	ระดับคะแนน	 

(A	-	D)	ทั้ง	2	วิชา	จึงจะมีสิทธิยื่นขอสำาเร็จการศึกษาได้	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			 ค่าคะแนนที่สอบได้	36                                                

ค่าคะแนนท่ีสอบได้	หารด้วย	จำานวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน	เท่ากับค่าเฉล่ียประจำาภาค	(GPA)																																								

  36			
	 	 17

	 GPA	ภาค	1/2558					=	2.12

	 สิ่งที่จะทำาให้นักศึกษามีผลการเรียนดี	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	

โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับหรือทราบข้อมูลของตารางสอบรายบุคคลได้	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	“ระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์	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	

  บริการข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	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	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 หัวหมาก	 ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลาง 

ของมหาวิทยาลัยทางทิศตะวันตกของพระบรมรูปพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช		จุที่นั่ง 

อ่านหนังสือและบริการประมาณ	4,000	ที่นั่ง	ในพื้นที่	3	อาคาร	เนื้อที่รวม	13,600	ตารางเมตร 

สำาหรับ	 ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 วิทยาเขตบางนา	 จุที่นั่งอ่านหนังสือและบริการ 

ประมาณ	2,000	ที่นั่ง	ในพื้นที่	4,768	ตารางเมตร	

	 ปัจจุบันสำานักหอสมุดกลางฯ	 มีการดำาเนินงานในระบบเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ	 

(RAMLINET:	 Ramkhamhaeng	 University	 Library	 Network)	 โดยใช้โปรแกรมระบบ 

ห้องสมุดอัตโนมัติ	INNOPAC	และเป็นสมาชิก	โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย	(ThaiLIS) 

ที่ประกอบด้วยห้องสมุดสมาชิกจำานวน	75	แห่ง	สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายห้องสมุด	 

และศูนย์สารสนเทศอื่นๆ	ทั้งในประเทศและต่างประเทศ	เพื่อช่วยให้นักศึกษา	ค้นหาและเลือก 

ใช้ข่าวสารความรู้	จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว		ทั้งนี้	สำานักหอสมุดกลางได้รับ 

การรับรองระบบบริหารคุณภาพ	 ISO	9001	 :	2008	จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	 

หรือ	สรอ.	

วันเวลาทำาการ
 หัวหมาก				 :	จันทร์-ศุกร์	 07.30	-	21.00	น.

			 	 	 :	เสาร์-อาทิตย์	 09.00	-	18.00	น.

 บางนา	 			 :	จันทร์-ศุกร์	 08.30	-	18.30	น.

			 	 	 :	เสาร์-อาทิตย์	 08.30	-	16.30	น.

   วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดให้บริการ

สำ�นักหอสมุดกล�ง...

แหล่งเรียนรู ้ของลูกพ่อขุน
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การเข้าใช้บริการ 
	 นักศึกษาสมัครสมาชิก	ได้ที่หน่วยออกบัตรสมาชิก	อาคาร	1	ชั้น	1	โดยใช้หลักฐาน			 

บัตรประจำาตัวนักศึกษา	 บัตรประจำาตัวประชาชนและ	 ใบเสร็จชำาระเงินค่าลงทะเบียนภาค 

การศึกษาปัจจุบัน		

 ทุกคร้ังท่ีใช้บริการ	นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำาตัวนักศึกษา	เข้าและออกสำานักหอสมุดกลาง 

ด้วยวิธีการสแกนบาร์ โค้ด

	 นักศึกษา	ระดับปริญญาตรี	ยืมหนังสือทั่วไปได้	5	เล่ม/7	วัน	ตำาราเรียน	ม.ร.หนังสือ 

สำารอง	และวิทยานิพนธ์		2	เล่ม/3	วัน		โดยมีค่าปรับหนังสือเกินกำาหนด	3	บาท/เล่ม/วัน

บริการของสำานักหอสมุดกลาง
 บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ 

 นักศึกษาสามารถยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุดจากผู้ ให้บริการ	หรือใช้ระบบยืมหนังสือ 

อัตโนมัติด้วยตนเอง	 เมื่อนักศึกษายืมทรัพยากรของห้องสมุด	 สามารถตรวจสอบการยืม-คืน	 

และยืมต่อด้วยตนเองได้ทาง	http://library.lib.ru.ac.th

 บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return)

 สำานักหอสมุดกลาง	ได้จัดให้มีบริการคืนหนังสืออัตโนมัติ	24	ช่ัวโมง	ณ	บริเวณด้านหน้า 

ของสำานักหอสมุดกลาง	เพ่ืออำานวยความสะดวกแก่นักศึกษาให้สามารถคืนหนังสือได้ด้วยตนเอง

 บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)

	 เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ 

จากห้องสมุดหรือศูนย์สารนิเทศท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ	 โดยการติดต่อประสานงาน 

ในการขอยืม	หรือสำาเนาข้อมูลจากฐานข้อมูลท่ีไม่มีในห้องสมุด	โดยให้นักศึกษาติดต่อบรรณารักษ์ 

ท่ีเคาน์เตอร์บริการ	ช้ันลอย	อาคาร	3	สำานักหอสมุดกลางในวันจันทร์	-	ศุกร์	เวลา	08.30-16.30	น.	 

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

 บริการ Ask a Librarian 

	 ให้บริการตอบคำาถาม	Online	เพ่ือช่วยเหลือและแนะนำานักศึกษาในการค้นคว้าข้อมูล	

 บริการตอบคำาถามและช่วยการค้นคว้า 

	 ให้บริการเพื่อช่วยเหลือแนะนำานักศึกษาภายในสำานักหอสมุดกลาง	และทางโทรศัพท์	 

ได้ที่หมายเลข	0-2310-8646
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ทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ (e-Thesis)

 ProQuest Dissertations and Theses Full text	วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท	 

และปริญญาเอก	ฉบับเต็ม	(Full-Text)	ของสถาบันการศึกษาที่ ได้รับการรับรองจากประเทศ 

สหรัฐอเมริกา	และแคนาดา	รวมถึงบางสถาบันการศึกษาจากทวีปยุโรป	ออสเตรเลีย	เอเชีย	 

และแอฟริกา	มากกว่า	1,000	แห่ง	ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก	 

และปริญญาโทตั้งแต่ปี	ค.ศ.	 1997	-	ปัจจุบัน	มากกว่า	1.1	ล้านรายการ	และสาระสังเขป 

วิทยานิพนธ์ข้อมูลมากกว่า	2.4	ล้านรายการ

 Digital Collection (Thailis)	วิทยานิพนธ์	งานวิจัย	บทความวารสาร	และหนังสือ 

หายากฉบับเต็ม	 รวบรวมจากมหาวิทยาลัยต่างๆ	 ทั่วประเทศไทยหากต้องการสืบค้นเฉพาะ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	(ข้อมูลตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2534-ปัจจุบัน)	

ฐานข้อมูลข่าว (e-News)

 IQNewClip	 กฤตภาคข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศภาษาไทย	และ 

ภาษาอังกฤษกว่า	30	ฉบับ	เลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาว-ดำา	จัดเป็นหมวดหมู่	พร้อมฟังก์ชั่นใน 

การสืบค้นแบบข้อความเต็ม	(Full	Text	Search)	ค้นหาเฉพาะช้ินข่าวท่ีต้องการได้อย่างง่ายดาย 

และรวดเร็ว	ให้ข้อมูลตั้งแต่	1	มิ.ย.	2549	–	ปัจจุบัน

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)

 Elibrary e-Book	หนงัสอืและวารสารอเิลก็ทรอนกิส์	ซึง่ครอบคลมุทกุสาขาวชิา	และ 

เนื้อหาเต็มตามเอกสารต้นฉบับ	(Full	Text)	แสดงผลในรูปแบบไฟล์	PDF

 EBSCO e-Book	หนังสืออิเล็กทรอนิกส์	ครอบคลุมทุกสาขาวิชา	และเนื้อหาเต็ม 

ตามเอกสารต้นฉบับ	(Full	Text)	แสดงผลในรูปแบบไฟล์	PDF	

ฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็ม (e-Journal)

 1. กลุ่มสาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ จิตวิทยา

 ABI/INFORM Complete	รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ	การโฆษณา	การตลาด	 

เศรษฐศาสตร์	การจัดการทรัพยากรมนุษย์	การเงิน	ภาษี	และ	รัฐประศาสนศาสตร์	มากกว่า	 

1,100	รายช่ือ	รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง	ๆ 	อีกมากกว่า	60,000	บริษัท	และสามารถสืบค้น 

บทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า	800	รายชื่อ	ตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1991	-	ปัจจุบัน 
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 Cambridge Journal Online (CJO)	 วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำานักพิมพ์	 

Cambridge	 University	 Press	 ครอบคลุมสาขาวิชา	 Agriculture,	 Biology,	 Business,	 

Economics,	Engineering,	General	Interest,	History,	Law,	Mathematics,	Physical	Science	 

และ	Social	Studies	เป็นต้น	ข้อมูลประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม	สาระสังเขป	และเน้ือหา 

เต็มตามเอกสารต้นฉบับ	ตั้งแต่ปี		ค.ศ.	1997	–	ปัจจุบัน

 H.W. Wilson		ดรรชนี	สาระสังเขป	และเอกสารฉบับเต็มครอบคลุมทุกสาขาวิชา	 

ดังนี้	Applied	Science	&	Technology,	Art,	Business,	Education,	General	Science,	 

Humanities,	Library	and	Information	Science,	Social	Sciences,	Law,	General	Interest,	 

Biological	&	Agricultural	Science 

 2. กลุ่มสาขา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม เกษตร 

 Computers & Applied Sciences Complete	 ให้ข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์	 และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	 ความรู ้

ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิม	และงานวิจัย	และเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผล 

กระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่	CASC	มีดัชนี	และสาระสังเขปจากวารสาร 

มากกว่า	2,200	รายชื่อ	นอกจากนี้	ยังให้ข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า	1,020	ชื่อเรื่อง	 

ให้ข้อมูลตั้งแต่	ค.ศ.	1965	-	ปัจจุบัน 

 Science Direct		บรรณานุกรม	และเอกสารฉบับเต็ม	(Full-text)	จากวารสารของ 

สำานักพิมพ์ ในเครือ	Elsevier	ประกอบด้วย	หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์	เทคโนโลยี	 

และวิทยาศาสตร์การแพทย์	สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี	ค.ศ.	1995	–	ปัจจุบัน

 SpringerLink – Journal 	วารสารอิเล็กทรอนิกส์	วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	และ 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	ครอบคลุมวารสาร	

	 จำานวนเอกสารฉบับเต็ม	1,130	ชื่อ	ตั้งแต่ปี	ค.ศ	1997	–	ปัจจุบัน

 3. กลุ่มสาขากฎหมาย    

 Westlaw International	 เป็นฐานข้อมูลเนื้อหาเต็มตามเอกสารต้นฉบับ	ทางด้าน 

กฎหมาย	คำาพิพากษาฎีกา	ตัวบทกฎหมาย	ของประเทศสหรัฐอเมริกา	อังกฤษ	และจากทั่วโลก	 

วารสารทางด้านกฎหมายและนิติศาสตร์	(Law	Journals	and	Reviews)	มากกว่า	800	ชื่อ 

เรื่อง	ทั้งของสหรัฐอเมริกา	อังกฤษ	และจากทั่วโลก	เช่น	Harvard	Law	Review,	European	 

Competition	Law	Review,	Criminal	Law	Review,	McGill	Law	Review,	Melbourne	 

University	Law	Review, Hong	Kong	Law	Journal	เป็นต้น
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บริการ Wi-Fi 

	 นักศึกษาสามารถนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ ในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต	 โดยใช้	 

Username	และ	Password	ของเครือข่ายมหาวิทยาลัย	โดยมีพื้นที่ ให้บริการ	WI-FI	ดังนี้	

	 อาคาร	1	 ชั้น	1	 บริเวณห้องโถง		และ	ห้องฝึกอบรม

	 อาคาร	2	 ชั้น	1	 ห้องบริการวารสารและเอกสาร	1		และ

	 	 ชั้น	2	 ห้องบริการวารสารและเอกสาร	2

	 อาคาร	3	 ชั้น	1	-	5

ควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อใช้บริการที่สำานักหอสมุด?
	 1.	 แต่งกายให้สุภาพ	เรียบร้อย	สำารวมกิริยาวาจา	และปฏิบัติตนไม่ให้เป็นท่ีรบกวนผู้อ่ืน

	 2.	 แสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

	 3.	 ใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดกลาง	 ณ	 จุดที่ซึ่งจัดไว้ ให้โดยเฉพาะ	 และ 

	 	 ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำาหนดไว้

	 4.	 ระมัดระวังทรัพย์สินและของมีค่าที่นำาติดตัวมา	หากสูญหาย	สำานักหอสมุดกลาง	

	 	 จะไม่รับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น

	 5.	 แสดงหนังสือและเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ีตรวจทุกคร้ังก่อนออกจากสำานักหอสมุดกลาง

	 6.	 ไม่นำาอาหาร	เครื่องดื่ม	หรือของขบเคี้ยวเข้าไปในสำานักหอสมุดกลาง	

	 7.	 ไม่สูบบุหรี่	ภายในสำานักหอสมุดกลาง

	 8.	 ไม่ตัด	ฉีก	ทำาลาย	หรือทำาให้ทรัพยากรสารสนเทศของสำานักหอสมุดกลาง	เส่ือมสภาพ 

	 9.	 ไม่นำาทรัพยากรสารสนเทศของสำานักหอสมุดกลาง	ออกไปภายนอก	โดยมิได้ยืมตาม 

	 	 ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ	

	 10.	 การใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด	ต้องไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น
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	 u	e-Books	:	ศูนย์รวมตำาราเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์	 

(ไฟล์	PDF)	นักศึกษาสามารถอ่านประกอบการเรียน	และศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่สนใจได้

 u	 RU CyberClassroom	 บริการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากห้องเรียนให้นักศึกษา 

สามารถเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้เสมือนเรียนในห้องเรียนจริง	 (เฉพาะห้องเรียนที่มีอุปกรณ์ 

การถ่ายทอด)	Cyberclassroom.ru.ac.th

 u	 Course on Demand M-Learning:	 http://www.m-learning.ru.ac.th/วีดี โอ 

การเรียนการสอนย้อนหลัง	 ให้บริการกับนักศึกษาที่	 อยากทบทวนบทเรียน	 โดยสามารถ 

เลือกดูวีดีโอแบบ	Online	หรือดาวน์ โหลดไฟล์ดูแบบ	Offline	ได้	

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

เว็บไซต์ ให้บริการไฟล์เสียง	 อ่านตำาราเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เพื่ออำานวยความ 

สะดวกให้กับผู้พิการ(ทางสายตา)	 ให้สามารถศึกษาผ่านตำาราเสียงได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษา 

ทั่วไป	

 u	 บทเรียน e-Learning เว็บไซต์	http://ebookstore.ru.ac.th/	หรือ	Download	Application	 

ได้ทาง	App	Store	หรือ	Play	Store	ชื่อ	“RU	eBook	Store“

 u	 สำาเนา ดีวิดีบันทึกคำาบรรยายกระบวนวิชา ท่ีสำานักเทคโนโลยีการศีกษา โทร. 02-310- 

8703-5 ในวัน เวลาราชการ

 

	

ส่ือนอกห้องเรียน...เติมความรู้
ให้เด็กรามฯ   
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	 สำานักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์	ดำาเนินการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Testing) 

ให้แก่นักศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีทันสมัยผสมผสานกับระบบการบริหารจัดการที่ดีทำาให้ 

การวัดผลสัมฤทธ์ิของนักศึกษาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว	โดยนักศึกษาสามารถเลือกวัน	-	เวลาสอบ 

ได้ด้วยตนเอง	 ทราบผลสอบทันที	 เมื่อสอบเสร็จและหากนักศึกษาสอบไม่ผ่านสามารถสอบ 

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

ชวนเพื่อนสอบ 

             e-Testing
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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  67  วิชา 

	 1.	ANT1013		 2.	ANT3053	 3.	APR2101	 4.	APR3102		 5.	BIO1001		

	 6.	BIO1105		 7.	CEC2201		 8.	CHI1001	 9.	CHI1002		 10.	ECO1003		

	 11.	ECO1101		 12.	ECO1102		 13.	EDF1104	 14.	ENG1001		 15.	ENG1002		

	 16.	ENG2001		 17.	ENG2002		 18.	GER1001	 19.	HIS1001	 20.	HIS1002	

	 21.	HIS1003		 22.	HIS1201	 23.	HIS3504		 24.	HIS4500		 25.	HRD3108		

	26.	HRD4207		27.	INT1004	 28.	KOR1001		 29.	KOR1002		 30.	KOR2001		

	 31.	KOR2002		32.	LAW1004	 33.	LIS1001		 34.	LIS1003	 35.	MCS1101		

	36.	MCS1151	 37.	MCS2108	 38.	MCS2390	 39.	MGT4004	 40.	MKT2101	

	 41.	MKT3202	 42.	MKT3204	 43.	MKT3205	 44.	MTH1101	 45.	MTH1003		

	46.	PED4203	 47.	POL1100		 48.	POL2301		 49.	POL3301		 50.	PSY1001		

	 51.	PSY2006	 52.	RAM1000	 53.	RUS1001		 54.	RUS1002		 55.	RUS2001		

	56.	RUS2002	 57.	SCI1003		 58.	SOC1003		 59.	SOC2065		 60.	SOC4077		

	 61.	SPN1001	 62.	SPN1002	 63.	STA1003		 64.	STA2003		 65.	STA2016		

	66.	THA1002		 67.	THA1003	

	 	 	 	 นักศึกษาสามารถตรวจสอบวิชาที่เปิดสอบในแต่ละภาคเรียน	 	 และที่เพิ่มเติมได้จากข่าว 

รามคำาแหง	และ	www.etesting.ru.ac.th		โทร.	0-2310-8790
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กิจกรรมนักศึกษา...
เรื่องที่นักศึกษาควรทราบ

ที่รามคำาแหง มีชมรม/กิจกรรมอะไรบ้าง
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาหลากหลายรูปแบบ		แบ่งออกเป็น	

 1. กิจกรรมทางด้านวิชาการ	ประกอบไปด้วยชมรมท่ีจัดทำากิจกรรมตามสาขาวิชาของแต่ละ

คณะ	 	 เช่น	 ชมรมนิติศาสตร์	 ชมรมการตลาด	 ชมรมศึกษาศาสตร์	 ชมรมสื่อสารมวลชน	 ชมรม

พลานามัย	ชมรมรัฐศาสตร์		ชมรมภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์	ชมรมภาษาไทยและภาษาตะวัน

ออก	ชมรมจิตวิทยา	ชมรมเศรษฐศาสตร์	และชมรมสถิติและคอมพิวเตอร์	เป็นต้น	

 2. กิจกรรมทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม	 ประกอบไปด้วยชมรมที่ทำากิจกรรมทางด้าน

ศิลปะและวัฒนธรรม	 เช่น	 ชมรมถ่ายภาพ	 ชมรมขับร้องประสานเสียง	 ชมรมดนตรีสากล	 ชมรม

ดนตรีลูกทุ่งสุโขทัย	 ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น	 ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย	

ชมรมนักศึกษามุสลิม	 ชมรมคริสตศาสนา	 ชมรมปาฐกถาและโต้วาที	 ชมรมศิลปะและการแสดง	

และชมรมเชียร์	เป็นต้น

 3. กิจกรรมทางด้านบำาเพ็ญประโยชน์	ประกอบไปด้วยชมรมที่ทำากิจกรรมทางด้านบำาเพ็ญ

ประโยชน์ต่อสังคม	 เช่น	 ชมรมค่ายอาสาพัฒนา	 มร.	 ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	

ชมรมศึกษาปัญหาเกษตรกร		ชมรมค่ายพัฒนาราม	–	อีสาน	ชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม	–	ทักษิณ	

ชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม–ลานนา	 	 ชมรมศึกษาพัฒนาชาวไทยภูเขา	 ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร	

ชมรมผู้บำาเพ็ญประโยชน์และบรรเทาสาธารณภัย		ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม	และชมรม

ศึกษาปัญหายาเสพติด	เป็นต้น

	 สนใจเข้าร่วมชมรมใด	 สอบถามรายละเอียดได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา	 อาคารกิจกรรม

นักศึกษา	ชั้น	2	หมายเลขโทรศัพท์	02-310-8074
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บริการด้านทุนการศึกษาและผ่อนผันการชำาระเงินลงทะเบียนเรียน
	 ในด้านทุนการศึกษา	ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย	และผู้มีจิตศรัทธา	มูลนิธิ	ทุนการ

ศึกษามากกว่า	1,000	ทุน	และบริการผ่อนผันการชำาระเงินลงทะเบียนเรียน	เพื่อบรรเทาความเดือด

ร้อนด้านการเงิน	ติดต่อสอบถาม	ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา	อาคารศิลาบาตร	ชั้น

ลอย	โทร.	02-310-8080,	www.ru.ac.th/sholarship	หรือ	www.facebook.com/กองทุนการ

ศึกษา	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

บริการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
	 นักศึกษาสมัครใหม่ชั้นปีที่	 1	ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	 (กยศ.)	 (กรอ.)	

ทั้งผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม	 หรือผู้กู้รายใหม่	 ที่สนใจจะขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	

(กยศ.)	 (กรอ.)	 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา	

อาคารศิลาบาตร	 ชั้นลอย	 โทร.	 02-310-8080,	www.ru.ac.th/sholarship	 หรือ	www.face-

book.com/กองทุนการศึกษา	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

บริการจัดหางาน
	 บริการข้อมูลข่าวสารการสมัครงาน	 ทั้งงานประจำาและงานชั่วคราว	 จัดบริการให้สถาน

ประกอบการต่างๆ	 มารับสมัครงานทั้งงานประจำาและงานชั่วคราว	 ตลอดจนจัดให้มีการสัมภาษณ์

ผู้สมัครงาน	 บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านทางเว็บไซต์	 www.rujob.ru.ac.th	 บริการฝาก

ประวัติการสมัครงานทั้งงานประจำาและงานชั่วคราว	 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่			

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา	 อาคารศิลาบาตร	 ชั้นลอย	 	 โทร.	 02-310-8126	 หรือ	

www.rujob.ru.ac.th

บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
	 บริการแนะแนวและให้คำาปรึกษาเกี่ยวกับด้านการศึกษา	 เช่น	 การเลือกกระบวนวิชา	 การ

เลือกคณะ	 การเทียบโอนหน่วยกิต	 นอกจากนั้นยังให้บริการให้คำาปรึกษาด้านส่วนตัว	 และสังคม	

การดำาเนินชีวิต	 การปรับตัว	บริการจัดหางาน	ทั้งงานประจำาและงานชั่วคราวให้กับนักศึกษาและ

บัณฑิต	 พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ	 เช่น	 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ	 พัฒนา
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บุคลิกภาพ	 พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์	 และด้านอื่นๆ	 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา	 อาคารศิลาบาตรชั้นลอย	 โทร.	 02-310-8126	 หรือ	

www.facebook.com/guidanceru	และขอรับคำาปรึกษาผ่านทาง	E-mail	:	Counseling_ru@

hotmail.com

บริการตรวจรักษาโรค
	 งานแพทย์และอนามัย	 ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาคารวิทยบริการและบริหาร	 สำานักงานอธิการบดี	

ใกล้อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่นักศึกษา	โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย	นอกจากน้ียัง

มีบริการออกใบรับรองแพทย์	เพื่อสมัครงาน	ศึกษาต่อ	ทำาใบขับขี่	โดยชำาระค่าธรรมเนียม	20	บาท	

	 เปิดบริการวันจันทร์	–	วันศุกร์	และในวันที่มหาวิทยาลัยมีการสอบไล่

	 เวลาทำาบัตรตรวจโรค	เช้า	:	เวลา	08.30	–	11.30	น.	บ่าย	:	เวลา	13.00	–	16.00	น.

	 รับเฉพาะฉุกเฉิน			เวลา	11.30	–	16.30	น.	และ	16.00	-16.30	น.

	 ติดต่อ	งานแพทย์และอนามัย	โทร	02-310-8067		Email	:	patmoram@gmail.com

ทำาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล เบี้ยประกัน 150 บาทต่อปี
	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ร่วมกับ	 บริษัท	 กรุงเทพประกันภัย	 จำากัด	 (มหาชน)	 ให้บริการ

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 ให้กับนักศึกษา	 โดยคุ้มครองครอบคลุมอุบัติภัยต่างๆ	 ตลอด	 24	

ชั่วโมง	เมื่อนักศึกษาทำาประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	เสียค่าเบี้ยประกัน 150 บาทต่อปี	โดยได้รับ

สิทธิประโยชน์	ดังนี้

 1. การเสียชีวิต	การสูญเสียอวัยวะ	สายตา	ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง	การถูกฆาตกรรม	หรือ

ลอบทำาร้ายร่างกาย	เสียชีวิตจากการขับขี่	หรือโดยสารรถจักรยานยนต	์	50,000	บาท

 2. การรักษาพยาบาลต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง	150,000	บาท

	 ทั้งนี้	 ผู้เอาประกันสามารถใช้บัตรประกันอุบัติเหตุ	 (PA-CARD)	 ควบคู่กับประชาชน	หรือ

บัตรข้าราชการ	เข้ารักษาพยาบาล	ในกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุ	ตามสถานพยาบาลในเครือทั่วประเทศ

ที่เข้าร่วมโครงการกับบริษัท

	 กรณีมาสมัครด้วยตนเองไม่ได้	 สามารถสมัครทางไปรษณีย์	 โดยส่งธนาณัติจำานวน	 150	

บาท	 สั่งจ่ายในนาม	 “หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา”	 	 ส่งเอกสาร	 ได้แก่	 สำาเนาบัตร
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ประจำาตัวประชาชน	1	ฉบับ	สำาเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน	ภาคล่าสุด	1	ฉบับ		พร้อมซองเปล่าติด

แสตมป์	3	บาท	จำานวน	2	ซอง	เขียนชื่อที่อยู่ของตัวเองให้ชัดเจน

	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	 อาคารกิจกรรม

นักศึกษา	ชั้น	2	โทร.	02-310-8076

การศึกษาวิชาทหาร และการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำาการ
	 บริการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร	

การขอผ่อนผันรอรับสิทธิ์ฝึกเรียนวิชาทหาร	 การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการ

ทหารกองประจำาการ	 การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร	 และการขอผ่อนผันการเข้ารับ

ราชการทหารกองประจำาการในยามปกติ	 ให้กับนักศึกษาที่มิได้ฝึกเรียนวิชาทหาร	 สำาหรับผู้ที่เกิด	

พ.ศ.2539		ทั้งนี้	นักศึกษาต้องมีผลการศึกษาภาค	1/2559	ไม่น้อยกว่า	9	หน่วยกิต	และต้องดำาเนิน

การก่อนวันที่	10	กุมภาพันธ์	2560

	 สำาหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสมัครเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารในปีที่สมัครเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงได้ทัน	จะต้องดำาเนินการขอรอรับสิทธิ์ก่อนวันที่	31	กรกฎาคม	2559	จึงจะ

มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารในปีถัดไป

	 ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่	 งานนักศึกษาวิชาทหาร	 อาคารกิจกรรมนักศึกษา	 ชั้น	 2	

โทร.	02-310-8075	ในวันเวลาราชการ	หรือ		www.rotcs.ru.ac.th

การดูแลนักศึกษาพิการ

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีนโยบายดูแลนักศึกษาพิการเพ่ือให้สามารถเข้าถึงระบบการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้อย่างเท่าเทียมกับนักศึกษาทั่วไป	 โดยการให้บริการคอมพิวเตอร์	

ด้วยโปรแกรม	 JAWS	 โปรแกรมตาทิพย์	 โปรแกรม	ZOOM	TEXT	บริการเอกสารประกอบการ

สอนและข้อสอบอักษรเบรลล์	 บริการสำาเนาสื่อการเรียนการสอน	 บริการให้คำาปรึกษาด้านการ

ลงทะเบียนเรียน	 บริการล่ามภาษามือ	 บริการห้องสอบพิเศษ	 บริการอาสาสมัครเพื่อนช่วยเรียน

สำาหรับนักศึกษาพิการ	บริการประสานงานทุนการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน

	 นักศึกษาพิการติดต่อขอรับบริการที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ	 งานบริการและสวัสดิการ

นักศึกษา	อาคารกิจกรรมนักศึกษา	โทร	02-310-8306	หรือ	http://www.stdaffairs.ru.ac.th/dss
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การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ :
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพสู่ตลาดแรงงาน

	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 จัดการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	

ในวิชา	RAM	3000	สหกิจศึกษา		โดยจะมีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	

ณ	องค์กร/สถานประกอบการท่ีทำาข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย	ท้ังภาครัฐและภาคเอกชน

	 ท้ังน้ี	 นักศึกษาจะต้องปฏิบัติงานเสมือนเป็นพนักงานช่ัวคราวขององค์กรและหน้าท่ีความรับ

ผิดชอบ	เป็นเวลา	120	วัน	(4	เดือน)	โดยมีอาจารย์ไปนิเทศงาน	ณ	องค์กร/สถานประกอบการ	เพ่ือ

ดูแลให้คำาแนะนำาปรึกษาในระหว่างท่ีนักศึกษาปฏิบัติงาน	และประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา

	 นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะพัฒนาประสบการณ์ด้านอาชีพ	กระบวนวิชา	RAM	3000	สหกิจ

ศึกษา		ต้องวางแผนการศึกษาของตนเองไว้ล่วงหน้านับตั้งแต่สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย	

โดยเม่ือนักศึกษามีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	75	หน่วยกิต	 นักศึกษาสามารถลงทะเบียน	 วิชา	RAM	

3000	สหกิจศึกษา	และนำาไปทดแทนในหมวดวิชาเลือกเสรีของคณะท่ีนักศึกษาสังกัด

	 สนใจติดต่อท่ี	ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	อาคารกิจกรรมนักศึกษา	ช้ัน	1	โทร	02-310-

8503	 หรือดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	 www.facebook.com/ram3000ru,	 www.ru300.ru.ac.th	

www.stdaffair.ru.ac.th

ส่งเสริมการทำางานควบคู่กับการเรียน 
	 ในช่วงที่นักศึกษากำาลังศึกษาอยู่	หากมีความประสงค์จะทำางาน	เพ่ือสร้างประสบการณ์ด้าน

อาชีพ	และเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเอง		ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	ให้บริการในเร่ืองข้อมูลตำาแหน่ง

งานทั้งงานประจำา	(Full	Time)	และงานช่ัวคราว	(Part	Time)		การติดต่อประสานงาน	นายจ้างและ

สถานประกอบการ	การจัดการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการทำางานให้แก่นักศึกษา

	 นอกจากนี้	ยังจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความพร้อมท่ีจะเข้าสู่ระบบการทำางาน

หรือเป็นผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
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บริการจัดหางานออนไลน์ RU JOB MATCHING

	 RU	 JOB	 MATCHING	 เป็นโปรแกรมจัดหางานออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้นายจ้าง/สถาน

ประกอบการกับนักศึกษา	ศิษย์เก่า	บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้พบกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต	

	 นักศึกษาที่ต้องการหางานทำา สามารถเลือกสมัครงานได้ทั้งงานประจำา งานชั่วคราว และ

การฝึกอาชีพสหกิจศึกษา	 ในขณะเดียวกัน	 สถานประกอบการท่ีต้องการจะรับนักศึกษาและศิษย์เก่า	

บัณฑิตไปทำางาน	หรือฝึกอาชีพสหกิจศึกษาก็สามารถเข้าไปเลือก	หรือรับแจ้งความต้องการไว้ได้ที่	

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

	 ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 อาคารกิจกรรมนักศึกษา		

ชั้น 1	 โทร	 02-310-8503	 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 www.facebook.com/ram3000ru,	

www.ru300.ru.ac.th		www.stdaffair.ru.ac.th
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นักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

กับ
จิตสำานึกสาธารณะ

 	 “ปัจจุบันนี้เรื่องจิตสาธารณะเป็นสิ่งสำาคัญ	 การเรียน

หนังสือภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป	

นักศึกษาต้องมีจิตสำานึก	รู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมบ้านเมืองด้วย	

เพราะส่ิงน้ีจะเป็นพลังสำาคัญท่ีจะช่วยขับเคล่ือนสังคมไทยให้

ก้าวหน้าต่อไป	และเช่ือว่ารามคำาแหง	ในฐานะสถาบันการศึกษา

ที่มีลูกศิษย์จำานวนมากที่สุดในประเทศ	 จะเป็นพลังสำาคัญสร้าง

จิตสำานึกสาธารณะให้กับทุกคน

	 ขอฝากนักศึกษาทุกคนว่า	ขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือ	ขณะ

เดียวกันก็ขอให้คำานึงถึงคนอื่นในสังคม	 หากเห็นใครเดือนร้อน	

อย่าอยู่เฉย	 ขอให้เข้าไปช่วยเหลือในส่วนท่ีทำาได้	 และขอให้ระลึก

อยู่เสมอว่าเราต้องมีจิตสาธารณะ	 และเป็นจิตสาธารณะท่ีย่ิงใหญ่

ท่ีจะช่วยขับเคล่ือนบ้านเมืองต่อไป”	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงกล่าว
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	 จิตสาธารณะถือเป็นเรื่องที่สำาคัญยิ่งซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 ได้ดำาเนินการรณรงค์

ให้นักศึกษาเกิดจิตสำานึกสาธารณะ	 รู้จักเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นแบบอย่างที่ดีของ

เยาวชน	นอกจากนั้น	มหาวิทยาลัยยังให้การสนับสนุนนักศึกษากลุ่ม/ชมรมต่าง	ๆ	ได้ออกไปช่วยกัน

ปฏิบัติหน้าที่เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือพัฒนาชุมชนในชนบท	ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาประเทศชาติ

	 ท่ีผ่านมา	 มีกลุ่มและชมรมนักศึกษาหลายกลุ่ม	 หลายชมรม	 ท่ีจัดกิจกรรมเชิงจิตสาธารณะ

อย่างต่อเน่ือง	 สอดคล้องกับการรณรงค์ของมหาวิทยาลัย	 และมีกลุ่มนักศึกษาท่ีดำาเนินการประสบ

ความสำาเร็จเป็นอย่างดีและได้รับการยกย่องจากหน่วยงานภายนอก	 เช่น	 “กลุ่มรามฯ	 รักษ์ป่า”	 ซ่ึง

เป็นกลุ่มนักศึกษาท่ีรวมตัวกันทำากิจกรรมภายใต้แนวคิดปลูกป่าด้วยจิตอาสา	 อย่างต่อเน่ืองเป็นเวลา	

17	ปี	นอกจากการปลูกป่าแล้ว	ยังมีกิจกรรมการสร้างฝายถวายในหลวง	กิจกรรมเชิงสร้างสรรค์เพ่ือ

สืบสานพระราชดำาริ		และค่ายอาสาบำาเพ็ญประโยชน์ในพ้ืนท่ีต่าง	ๆ

	 ล่าสุด	กลุ่มรามฯ	รักษ์ป่า	ได้รับรางวัลชนะเลิศเยาวชนอาสาสืบสานพระราชดำาริ	ค่ายเยาวชน

รู้งาน	 สืบสานพระราชดำาริ	 จากสำานักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเน่ืองมา

จากพระราชดำาริ	(สำานักงาน	กปร.)	จากผลงานสร้างฝายชะลอนำา้	การทำาแนวกันไฟ	และการศึกษา

เพาะพันธ์ุผักกูด	 เพ่ือส่งเสริมอาชีพและดูแลชุมชนควบคู่กับการดูแลป่าไม้ให้สมดุล	 ท่ีวนอุทยานถ้ำา

เขาวง	อำาเภอบ้านไร่	จังหวัดอุทัยธานี

	 กลุ่มนักศึกษาวิชาทหาร	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ดำาเนินกิจกรรมเชิง

จิตสาธารณะอย่างต่อเนื่องและได้รับความชื่นชมจากผู้เกี่ยวข้องจำานวนมาก	 ล่าสุด	 กลุ่มนักศึกษา

วิชาทหาร	 ร่วมมือกับหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน	 สร้างฝายต้นนำ้าลำาธารตามแนวพระราชดำาริ	

เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	 ท่ีศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้	 อันเน่ืองมา

จากพระราชดำาริ	 อำาเภอดอยสะเก็ด	 นอกจากน้ัน	 ยังร่วมมือกับชาวชุมชนและพระสงฆ์	 บ้านแม่แอน	

สร้างฝายไม้ไผ่ท่ีหมู่บ้านแม่แอน	อำาเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่	เพ่ือช่วยชะลอการไหลหลากและความ

รุนแรงในการไหลของน้ำาให้ช้าลง	และช่วยกักเก็บนำา้ไว้ใช้ในฤดูแล้ง

	 จิตสาธารณะเป็นเหมือนนำา้ใจท่ีมีให้กับสังคม	 ลองถามตัวเองดูว่า	 นอกจากเรียนหนังสือแล้ว	

เราสามารถทำาประโยชน์อะไรให้กับสังคมได้อีกบ้าง?



64

	 จากสาวโรงงาน – พนักงานสปา
 ถึงวันคว้าปริญญา
 ให้ครอบครัวภูมิใจ
     นางสาวปาลิดา ชัยประสพ บัณฑิตคณะสื่อสารมวลชน 

     เล่าว่าเป็นคนจังหวัดขอนแก่น มีฐานะยากจนและลำาบาก 

     ตอนเด็ก ๆ ต้องตามครอบครัวไปทำางานตัดอ้อยต่างจังหวัด 

และท่ีหลับนอนก็ต้องนอนกลางไร่อ้อย โดยพ่อกับแม่จะหาไม้บริเวณน้ันมาทำาเป็นโครง เอาถุงพลาสติก

ท่ีใส่ปุ๋ยมาเย็บต่อกันเป็นผืนใหญ่เพ่ือคลุมเป็นเต็นท์ และนำาใบอ้อยท่ีถางไว้มาสุมให้อุ่น 

 “ตอนเรียนหนังสือไม่เคยมีของใหม่ ๆ เหมือนเพื่อนร่วมห้องเรียน เสื้อนักเรียนใหม่ กระเป๋า 

รองเท้า จะได้รับแจกจากโรงเรียนเท่าน้ัน ซ่ึงจะมีแค่อย่างล่ะ 1 ช้ิน 1 คู่ หากไม่ชำารุดจนใช้ไม่ได้จริง ๆ 

ก็จะไม่ได้เปล่ียนใหม่ และเม่ือจำาเป็นต้องใส่ชุดเนตรนารี แม่ก็หาชุดมาให้ ซ่ึงมีสีซีดจนมองไม่รู้ว่าเคยมีสี

เขียวเข้มมาก่อน

  เพ่ือน ๆ หลายคนไปสอบเอ็นทรานซ์ แต่ตนเองไม่เคยคิด รวมท้ังสละสิทธ์ิโควต้าเรียนต่อด้วย 

เพราะรู้ว่าเกินกำาลังท่ีพ่อแม่จะหาเงินมาจ่ายค่าใช้จ่ายท่ีมากมายท้ังค่ารถ ค่ากิน ค่าท่ีพักอาศัย และค่าใช้

จ่ายในการเรียน ถึงจะเสียใจมากท่ีไม่ได้เรียนต่อมหาวิทยาลัย แต่ก็เข้าใจถึงความลำาบากของครอบครัว”

  ปาลิดา ตัดสินใจไปทำางานท่ีกรุงเทพมหานคร และส่งเงินกลับมาให้ครอบครัว รวมท้ังจะส่งตัว

เองเรียนมหาวิทยาลัย งานท่ีทำามีหลากหลาย ท้ังพนักงานขายของในห้างสรรพสินค้า งานโรงงาน    

เร่ขายของ งานออฟฟิศ ทำาความสะอาดบ้าน ฯลฯ จนล่าสุดท่ีทำามาจนถึงปัจจุบันก็คือ พนักงานสปา 

ซ่ึงกว่าจะต้ังหลักเก็บเงินให้เรียนต่อได้ก็ใช้เวลาเกือบ 3 ปี

 “ตัดสินใจสมัครเรียนต่อท่ี มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เพราะเสียค่าหน่วยกิตถูกท่ีสุดในประเทศ 

เพียง 25 บาทเท่าน้ัน และยังเอ้ือต่อคนท่ีต้องทำางานไม่มีเวลาเข้าเรียน การเรียนจึงเป็นการอ่านหนังสือ

เองตลอด ทำาให้เวลาท่ีผลสอบออกมา ก็ผ่านบ้างตกบ้าง 

 บางช่วงเวลาที่ต้องเผชิญปัญหาหนัก เช่น ตกงาน ไม่มีเงิน ก็ต้องประคับประคองตัวเอง 

บางครั้งท้อแท้จนอยากเลิกเรียนเพราะเหนื่อยจริง ๆ แต่พอคิดถึงพ่อกับแม่ที่รอคอยวันแห่งความ

สำาเร็จก็ต้องลุกขึ้นสู้อีกครั้ง และบางครั้งลางานไปสอบไม่ได้ ไม่มีเงินลงทะเบียนเรียน และยุ่งจนลืม

วันลงทะเบียนบ้าง ทำาให้ใช้เวลาเรียนนานเกือบ 8 ปี ท้ังน้ีระหว่างเรียนมีวิชาปฏิบัติ 2 วิชาท่ีต้องเข้า

ห้องเรียน ก็อายมากท่ีต้องไปน่ังเรียนกับรุ่นน้อง แต่เม่ือรู้ว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดโอกาสให้คน

ทุกวัยได้เรียนหนังสือ และมีคนอายุ 50 -60 ปีเรียนด้วย ทำาให้โล่งใจข้ึนและไม่รู้สึกว่าเป็นของแปลก

ของมหาวิทยาลัยแห่งน้ี และทำาให้รู้ว่า “การศึกษาไม่มีคำาว่าสายเกินไป” ..และวันน้ีก็สำาเร็จการศึกษา

แล้วด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจอย่างย่ิงท่ีได้เป็นบัณฑิตคนแรกของตระกูล”  

เรื่องเล่าจากรุ่นพี่
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 นักสู้ชาวเกาะฮ่ัง
	 ผู้สะกดคำาว่า
 ‘แพ้’
 ไม่เป็น    

     นายนพดล ตวามาก บัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ เกิดใน 

    ครอบครัวท่ีห่างไกลจากเมืองหลวง บนเกาะฮ่ัง ตำาบลเกาะศรีบอยา 

    อำาเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบ่ี หมู่บ้านท่ีไฟฟ้าเข้าไม่ถึง  เรียนจบ ม.6 

จากโรงเรียนอุทยานศึกษากระบ่ี จังหวัดกระบ่ี ต้องทำางานหนักเพ่ือส่งตัวเองเรียนและดูแลครอบครัว 

เม่ือมีรุ่นพ่ีในหมู่บ้านท่ีเคยเรียน ม.รามคำาแหงแนะนำาให้มาเรียน ชีวิตของเขาจึงมีหวังในการเรียนต่อ

มากข้ึน แม้ว่าตอนกลางวันต้องขับเรือรับจ้าง กลางคืนต้องออกกรีดยาง แต่เขาก็ไม่ย่อท้อ

 “ช่วงแรกท่ีมาเรียน อยู่หอพักหน้ารามฯ และหางานทำาเพ่ือหาค่าเทอม แต่ด้วยค่าใช้จ่ายท่ี

แพงเกินจะรับไหว จึงต้องกลับไปอยู่ท่ีหมู่บ้าน แล้วเลือกเดินทางมาสอบในแต่ละเทอม ท่ีหมู่บ้านไม่มี

ไฟฟ้าใช้ อ่านหนังสือก็ลำาบาก ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ไม่มีโอกาสเรียนผ่านส่ือ แต่ละคร้ังท่ีเดินทางมา

กรุงเทพฯต้องดูคู่มือนักศึกษา วางแผนการเรียนและการสอบให้ได้ท้ังปีการศึกษา จะได้ไม่เปลืองค่าใช้

จ่ายเกินไป โดยจะมาลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง และลงเรียนให้เต็มหน่วยกิต ถ้าวิชาไหนสอบไม่ผ่าน 

อย่างน้อยเราก็มีกำาลังใจว่า เราเคยผ่านแนวการสอบในวิชาน้ันมาบ้างแล้ว เม่ือมาสอบอีกคร้ังก็ช่วยให้

สอบผ่านได้ง่ายข้ึน 

 พอใกล้สอบ จะเดินทางมากรุงเทพฯ ล่วงหน้าประมาณ 10 วัน เข้ามาพักอยู่กับเพ่ือน ใช้เวลา

อ่านหนังสือสอบท้ังกลางวันกลางคืนให้มากท่ีสุด วิชาไหนท่ีไม่เข้าใจเพ่ือนก็ช่วยติวและอธิบายให้ ก็จะ

ฝึกทำาข้อสอบและท่องจำาเน้ือหาเป็นหลัก เม่ือสอบเสร็จก็ต้องรีบน่ังรถทัวร์กลับบ้านไปทำางานเก็บเงิน

เพ่ือเอามาลงทะเบียนเรียนในเทอมต่อไป

 แรงบันดาลใจท่ีทำาให้มีความพยายาม มุมานะ ฟันฝ่าอุปสรรคมาจนถึงวันน้ี เพราะคิดถึงคำา

ของพ่อแม่ว่า ถ้าเรียนอะไรแล้วต้องเรียนจบ เราเป็นความหวังของพ่อแม่และตระกูลท่ีจะได้เรียนจบ

ปริญญาตรีเป็นคนแรก จากพ่ีน้อง 3 คน ตนเป็นคนท่ี2 พ่ีสาวจบแค่ ม.6 ก็ช่วยครอบครัวทำางานส่ง

น้องเรียนหนังสือ ตนก็จะทำาหน้าท่ีส่งน้องสาวอีกคนให้เรียนจบเหมือนตนด้วย

 ผมภูมิใจท่ีวันน้ีเรียนจบแล้ว ได้สร้างรอยย้ิมให้กับพ่อแม่ สร้างความภูมิใจและเป็นแบบอย่าง

ให้กับคนในหมู่บ้าน และเป็นบุญกับชีวิตท่ีได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราช

สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ผมต้ังใจจะนำาความรู้กลับไปพัฒนาหมู่บ้านบนเกาะฮ่ังให้เจริญ จะผลัก

ดันให้น้อง ๆ ในหมู่บ้านได้มีการศึกษาและมีอาชีพท่ีม่ันคง นอกจากน้ัน ถ้ามีโอกาสได้ตำาแหน่งทำางาน

ในหมู่บ้าน จะนำาความรู้ด้านบริหารธุรกิจที่ได้เรียนมา ช่วยหาหนทางให้ชาวบ้านได้มีอาชีพอื่น ๆ 

นอกจากอาชีพกรีดยางและชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น”
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 ความบกพร่อง
	 ทางร่างกาย
 ไม่ใช่อุปสรรค
	 สำาหรับเธอ 

 นางสาวภณิตา ชวภัทรธนากุล บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ เล่าว่า 

ตนเองป่วยเป็นโรคกล้ามเน้ืออ่อนแรงต้ังแต่กำาเนิดจึงไม่สามารถไปโรงเรียนได้เหมือนเด็กปกติท่ัวไป 

โดยในช่วงแรก ๆ พ่ีสาวจะเป็นคนสอนหนังสือให้อ่านออกเขียนได้ จนสามารถไปสมัครเข้าเรียนท่ีศูนย์

การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดสมุทรปราการ จนกระท่ังจบมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงตอนน้ันอายุ 18 ปี

 ตนเองอยากเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเหมือนเพ่ือน ๆ ในวัยเดียวกัน และครอบครัวทราบข่าวว่า

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดหลักสูตร Pre-degree ให้นักเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 

สามารถเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าได้  จึงนำาวุฒิม.3  มาสมัครเรียน Pre-degree พร้อมกับเรียน กศน. 

ม.ปลาย ไปด้วย

 “การเรียนที่ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จะมีพ่ีเล้ียงพาไปเรียนเฉพาะวันท่ีทางโรงเรียนกำาหนด 

ส่วนการเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง จะอ่านหนังสือและดูเทปคำาบรรยายย้อนหลังทุก ๆ กระบวน

วิชา ซ่ึงจะมีบางวิชาท่ีจำาเป็นต้องสอบถามรายละเอียดจากอาจารย์จึงจะมาเข้าเรียน และวิชาไหนท่ี

สอบตกบ่อย ๆ จนท้อแท้ก็จะให้เวลากับตัวเองได้ผ่อนคลายสักระยะ ก็กลับมาสู้ใหม่จนสำาเร็จได้

 เม่ือสำาเร็จช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6  ขณะน้ันสามารถเก็บหน่วยกิตของได้ 81 หน่วยกิต  มาสมัคร

เรียนในระดับปริญญาตรีท่ีคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  และเรียนต่อเพียง 2 ปี ก็สำาเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้วยเกรดเฉล่ีย 2.73 ในภาคฤดูร้อน/2557

 คุณพ่อและครอบครัวต้ังใจอยากให้เรียนหนังสือ ให้มีความรู้ ความสามารถติดตัว เพราะเช่ือ

ว่าเป็นส่ิงสำาคัญท่ีจะทำาให้สามารถดูแลตนเอง และทำางานได้อย่างคนอ่ืนๆ ..แต่วันน้ีวันท่ีตนเองสำาเร็จ

การศึกษา คุณพ่อไม่อยู่แล้ว..เมย์อยากบอกคุณพ่อว่า “หนูทำ�สำ�เร็จแล้วไม่ต้องเป็นห่วง หนูส�ม�รถ

ดูแลตัวเอง และมีอ�ชีพดีๆ ให้ทุกคนได้ภูมิใจ”

 ปัจจุบันภณิตา ทำางานในตำาแหน่ง เจ้าหน้าท่ีสนับสนุนข้อมูล ฝ่าย Digital Marketing ของ

บริษัทในเครือ เซ็นทรัล กรุ๊ป และมีงานพิเศษ ตรวจสอบ Website Accessibility เพ่ือให้ทุกคน

สามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้ เช่น คนตาบอดเลือนลาง ตาบอดสี ทั้งนี้ยังมีงานอดิเรกเป็นแอดมินเพจ 

Facebook : กล้ามเนื้ออ่อนแรงโรคของเรา โลกของเรา ด้วย
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      บอกเลย...

	 		 	 	 	 เรียนรามคำาแหง	
	 		 	 	 	 ต้องสตรอง!
     นางสาวแก้วศิลา ลิ้มกิตต ิ เข้าเรียนระบบ Pre-degree  

    คณะนิติศาสตร์ไปพร้อมกับการเรียนการศึกษานอกโรงเรียน อำาเภอ

พรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เม่ือจบ ม.ปลาย เทียบโอนหน่วยกิตได้ 136 หน่วยกิต เรียนอีก 1 ภาค

การศึกษา จึงสำาเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย ปัจจุบัน อายุ 20 ปี 

สมัครเรียนกฎหมายช้ันเนติบัณฑิตยสภา กลุ่มวิธีพิจารณาความแพ่ง กับ กลุ่มวิธีพิจารณาความอาญา

 แก้วศิลา เผยว่า ย้อนไปเม่ือ 4 ปีท่ีแล้ว เคยฟังรุ่นพ่ีท่ีมหาวิทยาลัยเล่าถึงระบบ Pre-degree 

แก้วก็ลองปรึกษาแม่ว่าลองเรียนดีไหม ก็เลยไปสมัครเรียน ตอนแรกนึกว่าต้องไปสมัครท่ีกรุงเทพฯ แต่

ดีท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง มีสาขาวิทยบริการฯใกล้บ้าน ก็เลยไปสมัครท่ีจังหวัดสุโขทัย เพราะใกล้

กับจังหวัดพิษณุโลก ช่วงเวลาท่ีเรียน แก้วก็เรียนและช่วยงานท่ีบ้าน มีเวลาพอท่ีจะเรียนท้ัง กศน. 

และทบทวนการเรียนกฎหมายอย่างต่อเน่ือง แก้วไม่ใช่คนเรียนเก่ง แต่คิดว่าคนเราเรียนรู้ได้ แก้วเอา

เวลามาทุ่มเทกับการเรียนกฎหมาย จากเด็กท่ีไม่เคยสนใจเร่ืองกฎหมาย ไม่รู้อะไรเลย  ท่ีบ้านก็ไม่มีใคร

ทำางานด้านน้ี เราต้องค้นคว้าเอง อ่านตำารา ทำาความเข้าใจ ปรึกษาเพ่ือนในเพจนิติรามพ่อขุน เข้าฟัง

บรรยาย และดูคำาบรรยายย้อนหลังในเว็บไซต์

 ท่ีสำาคัญเราเรียนแบบน้ีต้องแบ่งเวลาดีๆ ห้ามข้ีเกียจเด็ดขาด ช่วงใกล้สอบเป็นช่วงท่ีพีคมาก ๆ      

วันสอบก็หนัก ท่ีหนักสุดก็ตอนผลออก เราต้องพร้อมในการสอบ แก้วจะอ่านหนังสือ ฝึกทำาข้อสอบย้อน

หลัง ปรึกษากับเพ่ือน ๆ ในเพจ ช่วยกันหาขอบเขตมาแชร์ เป็นอะไรท่ีร่วมมือร่วมใจกันมาก ๆ ถ้าสอบ

ไม่ผ่านก็อย่าท้อ แก้วเองก็เคยติด 1 วิชา ลงแล้วลงอีก ลงหลายรอบ เราก็จะมีคำาถาม ทำาไมไม่ผ่านสัก

ที จริง ๆ  ก็ดีนะ เพราะวิชาน้ันแน่นมาก แล้วย่ิงตอนปีแรกเร่ิมเรียนใหม่ ๆ  ผลสอบออกได้ F ร้องไห้หนัก

มาก แต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้

 การเรียนกับการใช้ชีวิตก็เหมือนเล่นเกม ต้องผ่านแต่ละด่านอัพเกรดข้ึนไปเร่ือย ๆ ถ้าเรายอม

แพ้ Gameover ทันที ถ้าเราผ่านไปได้ เราก็ชนะและมีความสุข ถึงแม้จะมีผิดหวังบ้าง แต่ไม่ว่าจะเจอ

อุปสรรค เจอปัญหาอะไร ก็ต้องผ่านไปให้ได้

 เช่ือว่าไม่มีอะไรเกินความสามารถ ขอเพียงต้ังใจ พยายาม อย่าท้อ เราโชคดีท่ีมีโอกาสได้เรียน 

เราต้องต้ังใจเรียน เรียนรามฯต้องสตรองตลอดเวลา ถ้าวันน้ีเราเหน่ือย เราถอยออกมาต้ังหลักก่อน แต่

ต้องกลับมาพยายามอีกคร้ัง ต่อให้ยากแค่ไหน ความพยายามท้ังหมดจะทำาให้เราผ่านพ้นไปได้”
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      นายหนึ่งบุรุษ จามน้อยพรม เข้าเรียนระบบ 

     Pre-degree ขณะเรียน ช้ันม.4 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 

     อำาเภอเมือง จังหวัดสกลนคร สะสมหน่วยกิตได้ 119 หน่วยกิต  

     เรียนอีก 1 ภาคการศึกษา จึงสำาเร็จการศึกษา คณะนิติศาสตร์

     สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครพนม ปัจจุบันอายุ 20 ปี

 หน่ึงบุรุษ เล่าย้อนถึงช่วงท่ีเรียน ม.4 ว่า ตนทราบรายละเอียดระบบPre-degree จากส่ือ

อินเทอร์เน็ต จึงตัดสินใจเลือกเรียน ระบบPre-degree เห็นว่าดีตรงท่ีได้เรียนรู้ก่อนผู้อ่ืน ช่วยเสริม

สร้างความได้เปรียบทางการศึกษาให้แก่ตนเอง ท้ังยังตอบรับกับหลักการศึกษาของโลกปัจจุบันท่ีเน้น

ให้ผู้เรียนศึกษาได้ด้วยตนเอง ไม่จำาเป็นต้องยึดติดกับวิธีเรียนปกติเสมอไป

 “การเรียนช้ัน ม.ปลาย และระบบ Pre-degree ไม่ยากจนเกินความสามารถ เพราะมีใจรัก

และต้องการท่ีขวนขวายหาความรู้ ท่ีรามคำาแหงมีช่องทางการเรียนจัดไว้ให้ ท้ังวิดีโอย้อนหลัง ตำารา

เรียนผ่านอินเทอร์เน็ต การเข้าฟังบรรยายสดในวันหยุด เน้ือหาท่ีเรียนก็ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจ

ในเนื้อหาระดับ ม.ปลายได้เป็นอย่างดี เราก็ต้องจัดสรรเวลาลำาดับความสำาคัญก่อนหลัง งานหรือ

การบ้านปกติท่ีจำาเป็นต้องส่งก่อน ก็รีบจัดการให้เสร็จ และแบ่งเวลาศึกษาเน้ือหากฎหมาย อย่างน้อย

วันละ 1-2 ชั่วโมง สำาคัญที่สุด คือ ต้องทำาอย่างสมำ่าเสมอ  แค่เท่านี้ก็สามารถเรียนทั้งสองสถาบัน

ไปพร้อมกันได้โดยไม่มีปัญหา

 ส่วนเวลาใกล้สอบผมจะอ่านเน้ือหาท่ีทำาสรุปไว้ตอนเข้าเรียน ลองฝึกทำาข้อสอบเก่าและลอง

เขียนผังความความคิดสรุปความรู้ท่ีได้เรียนมาท้ังหมด หากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงประเด็นใด ก็ย้อน

กลับไปเก็บรายละเอียดตรงจุดน้ัน โดยการเร่ิมทบทวนจากวิชาท่ีสอบท้ายสุดย้อนกลับมาจนถึงวิชาท่ี

สอบก่อนก็นับว่าเป็นเคล็ดลับท่ีช่วยเราลำาดับเน้ือหาท่ีเรียนได้ดีทีเดียว

 วันน้ีผมเรียนจบแล้ว ภาคภูมิใจท่ีสามารถเรียนจบระดับปริญญาตรีได้ท้ังท่ีอายุยังน้อย นับว่า

เป็นก้าวสำาคัญท่ีจะนำาเราไปสู่ความสำาเร็จท่ีย่ิงใหญ่กว่าน้ีในอนาคต ระบบน้ีสอนประสบการณ์หลาย ๆ

อย่างท่ีหาไม่ได้ในโรงเรียน สอนให้มีความรับผิดชอบ  และมีระเบียบในการจัดการกับเวลาของตนเอง

 หลาย ๆ คนอาจคิดว่าการเรียนช้ันปริญญาตรีไปพร้อมกับ ม.ปลาย เป็นเร่ืองยาก จนไม่กล้า

ตัดสินใจลงเรียน แต่สำาหรับผมแล้วคิดว่า มันไม่ใช่เร่ืองยากสำาหรับคนท่ีมีความต้ังใจแน่วแน่ ฝากเป็น

กำาลังใจ ถึงเพื่อน ๆ ว่า การลงมือทำาสิ่งใดแม้จะมีโอกาสสำาเร็จและล้มเหลวปะปนกัน แต่ยังมีค่า

มากกว่าการที่ไม่ทำาอะไรเลย มีแค่เพียงความล้มเหลวที่รออยู่เท่านั้น”
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  การเรียนที่รามคำาแหง
	 	 ตอบโจทย์หนุ่มลูกครึ่งนักแสดงช่อง	7 
      หลุยส์ เฮสดาร์ซัน นักแสดงหนุ่มลูกครึ่งไทย- 

     ฝร่ังเศส สังกัดช่อง 7 เลือกเรียนสาขาส่ือสารมวลชน เพราะ 

     เกี่ยวโดยตรงกับงานในวงการ ได้รู้งานทั้งเบื้องหน้าและ 

     เบ้ืองหลังด้วย ตลอด 4 ปี เรียนด้วยความสนุก ทำาให้เรียน 

     แบบไม่เหนื่อย และไม่เคยดรอป ช่วงแรกที่เรียนยังมีงาน 

     เดินแบบ และงานโฆษณาด้วย

 “การเรียนท่ีรามคำาแหง สอนให้รู้จักบริหารจัดการเวลาได้ชัดเจน ถึงเวลาเรียนคือเรียน ทำางาน

คือทำางาน ต้องเข้มงวด มีวินัย มีบ้างท่ีเวลางานชนกับเรียน แต่จะต้องทำางานส่งอาจารย์เพ่ิม ซ่ึงแต่ละ

ช้ินคือต้องเขียนงานเพ่ิม 10-20 หน้า ดังน้ัน ผมต้องต้ังใจ ทำางานส่งให้ดี เพ่ือจะได้ไม่ต้องกลับมาแก้งาน

ใหม่ ไม่ให้เป็นภาระกับกองถ่ายท่ีต้องรอเรา

 ท่ีผ่านมา ท้ังเรียนและทำางานควบคู่กันมาตลอด ใช้เวลาเรียน 4 ปี กว่าจะมีวันท่ีสำาเร็จการ

ศึกษา ได้รับปริญญา บอกได้เลยว่าไม่เคยท้อ ช่วงท่ีเหน่ือยอาจมีบ้าง แต่เป็นอยู่แค่ช่วงส้ัน ๆ  เท่าน้ัน บาง

คืนต้องทำารายงานส่งอาจารย์ได้นอนแค่ 2-3 ชม. ตอนน้ันคิดอย่างเดียวว่าต้องทำาให้เสร็จ ไม่มีเวลาจะข้ี

เกียจ อาจจะมีช่วงขอนอนพัก 2 ชม. เพ่ือจะต่ืนไปเรียนต่อในตอนเช้า แต่ถ้าเป็นการทำางานจะนอน 2-3 ชม. 

ไม่ได้เพราะเราต้องใช้สมาธิสูง และหน้าห้ามโทรม ชีวิตท่ีวุ่นๆ เป็นแรงผลักดันให้พุ่งไปข้างหน้าเสมอ

 การเรียนท่ีรามคำาแหงตอบโจทย์สำาหรับผม ท่ีไม่รู้ว่าคิวงานจะมาเม่ือไหร่ ในขณะเดียวกัน ผม

ต้องมีวินัย วันท่ีมีเรียน พยายามจะไม่ขาดเรียน โดยเฉพาะวันสอบท่ีจะขอกองถ่ายไว้ล่วงหน้า ดังน้ัน 

เม่ือเข้าห้องเรียน ต้องตัดเร่ืองงานออกไป ต้ังใจเรียนเต็มท่ี สงสัยตรงไหนต้องถามอาจารย์ทันที ซ่ึงผม

เห็นว่าเป็นวิธีท่ีดีมาก

 ระบบการเรียนท่ีรามคำาแหงเพอร์เฟค สำาหรับรูปแบบชีวิตการเรียนควบคู่กับการทำางาน  ช่วง

แรกท่ีทำางานเยอะ อาจจะยังจัดเวลาไม่ลงตัว แต่เม่ือมีการวางแผนดี รู้ได้เลยว่าการเรียนท่ีรามคำาแหง

ตอบโจทย์ได้ดีมาก

 ผมไม่ใช่คนเรียนเก่ง เคยสอบตก และเคยสอบได้ A ไม่ได้ต้ังเป้าว่าจะต้องจบเกรดเฉล่ีย 4.00 

แต่พยายามทำาคะแนนได้ดีข้ึนเร่ือยๆ เช่ือว่าขอเพียงมีความพยายาม และมุ่งม่ัน เป้าหมายต้องมาถึง

 ขอฝากถึงรุ่นน้องว่า การเรียนอย่าไปท่องจำามาก ให้ทำาความเข้าใจในห้อง อย่าเก็บคำาถาม

หรือปัญหากลับบ้าน และหากใครท่ีกำาลังเรียนด้วยทำางานด้วย และกำาลังคิดจะดรอปเรียน อยากให้

คิดทบทวนดี ๆ อยากให้ลองผลักดันตัวเองก่อน ให้มองข้ามความเหน่ือยไป และอดทนผ่านจุดน้ันไปให้ได้   

ในชีวิตเราไม่ว่าจะเรียนหรือทำางาน ทุกช่วงเวลาของชีวิตล้วนต้องผ่านความยากและเหน่ือยอยู่แล้ว 

ผมเองคิดเสมอว่า การได้มีโอกาสเรียนด้วยทำางานด้วย เป็นโอกาสดีให้ได้ฝึกความอดทนต้ังแต่อายุยังน้อย”

 ปัจจุบัน นักแสดงหนุ่มลูกคร่ึงไทย-ฝร่ังเศส สังกัดช่อง 7 มีผลงานละคร เร่ืองแฝดล่องหน เหย่ือ

รัตติกาล และ หักล้ินช้าง 
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ทำางานไปด้วย	เรียนไปด้วย
ไม่มีเวลาเข้าเรียน	

แต่ได้เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง
นายนิติทัศน์ เกิดพรธรรม บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญ 

 ทองคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

นิติทัศน์ เล่าถึงเส้นทางการเรียนว่า ตนต้องทำางานช่วยครอบครัวทำากิจการส่วนตัวและ

ทำางานพิเศษ คือ สอนพิเศษวิชาระดับช้ัน ม.ปลาย  ทำางานไปด้วยเรียนไปด้วย ทำาให้ไม่ค่อยมีเวลาเข้า

เรียน และเวลาในการทบทวนตำาราค่อนข้างน้อย แต่ถ้าว่างเม่ือไหร่ก็จะอ่านเม่ือน้ัน ถ้าวิชาไหน มีวีดีโอ

การบรรยายในเว็บไซต์ ก็จะแบ่งเวลาดูย้อนหลังและต้ังใจเรียนจากการถ่ายทอดแทนการเข้าเรียน

“เวลาอ่านหนังสือสอบ รอบแรกจะอ่านให้ครบทุกบทแบบเร็ว ๆ โดยท่ีไม่ได้ขีดเส้นใต้ หรือทำาไฮไลท์ 

เพ่ือเป็นการอ่านคร่าวๆเก่ียวกับเน้ือหาโดยรวม พอเราเห็นเน้ือหาโดยรวมแล้ว เราจะรู้เองว่าตรงไหน

สำาคัญ แล้วการอ่านรอบท่ีสอง ผมค่อยเน้นประเด็นสำาคัญ พร้อมท้ังจดลงในสมุดโน้ตด้วยภาษาท่ีเข้าใจ

เอง ถ้าหากวิชาไหนมีแนวข้อสอบ ก็จะฝึกทำาข้อสอบไว้ด้วย เพ่ือให้เรามีความพร้อมเสมอในการสอบ

หลักการสำาคัญของเศรษฐศาสตร์ คือ เรามีทรัพยากรท่ีจำากัด แต่ความต้องการของคนเราน้ัน

มีไม่จำากัด และเราจะจัดการกับทรัพยากรท่ีมีจำากัดได้อย่างไร การเรียนเศรษฐศาสตร์ เป็นสาขาท่ีต้อง

ติดตามข่าวสารรอบตัวตลอดเวลา วิชาความรู้ยังนำามาใช้กับธุรกิจครอบครัวได้ว่า เราจะจัดการกับ

ความต้องการของลูกค้าได้อย่างไร ให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจรอบตัว โดยเฉพาะสาขาเชิงปริมาณ 

ทำาให้ผมสามารถนำาข้อมูลของลูกค้าเก่า ๆ มาสร้างเป็นตัวแปรเพ่ือเป็นแบบจำาลองทางเศรษฐศาสตร์ 

และใช้พยากรณ์ความต้องการของลูกค้าในอนาคตได้อีกด้วย

วันน้ีผมเรียนจบและได้รับเกียรตินิยมอันดับหน่ึงเหรียญทอง ดีใจท่ีทำาให้พ่อแม่ภูมิใจและภูมิใจ

ในตัวเองท่ีมีวินัยมากพอ แม้จะไม่ค่อยได้เข้าห้องเรียน แต่ทุกคร้ังท่ีผมเข้าพบอาจารย์เพ่ือสอบถามแนว

การเรียนการสอน อาจารย์ทุกท่านก็ช่วยเหลือผมเป็นอย่างดี ส่วนเพ่ือน ๆ ก็ช่วยกันเรียน มีเพจของ

คณะท่ีแลกเปล่ียนความคิดกันอยู่ตลอด ใครท่ีเข้าเรียนก็จะคอยบอกว่า อาจารย์ท่านใดมีงานพิเศษให้

ทำาเป็นคะแนนเก็บเร่ือยๆ เม่ือผมเข้ามาท่ีคณะก็จะช่วยติวให้เพ่ือน ๆ เป็นการทบทวนบทเรียนและได้

มิตรภาพท่ีดีระหว่างกัน

เรียนที่รามฯ มีข้อดีตรงที่ไม่ได้บังคับให้เข้าห้องเรียน ทำาให้ทุกคนมีอิสระ เป็นระบบท่ีฝึก

จัดการระเบียบชีวิต ฝึกการบริหารเวลา ซ่ึงเป็นทรัพยากรท่ีทุกคนมีเท่ากัน คือ วันละ 24 ช่ัวโมง ให้

เป็นประโยชน์ท่ีสุด ผมอยากให้กำาลังใจกับเพ่ือน ๆ ท่ีอาจกำาลังเหน่ือย กำาลังท้อกับการเรียน ขอให้คิด

ว่าเราต้องสู้ ต้องพยายามเพ่ืออนาคตท่ีดีของเรา เพ่ือความภาคภูมิใจของพ่อแม่ บางคร้ังการท่ีคิดถึงผู้

ท่ีอยู่เบ้ืองหลังรอความสำาเร็จของเรา จะทำาให้เราได้กำาลังใจ ความท้อ ความเหน่ือยก็จะหมดไป และ

ทำาให้เรามีพลังในการสู้ เช่นผมต้องทำางานหนัก จนไม่มีเวลาได้เข้าห้องเรียน ก็ยังสามารถเรียนจบ

เกียรตินิยมอันดับหน่ึงเหรียญทอง ถ้าเรามีวินัยในการจัดสรรเวลาในชีวิตเรา เราทำาได้ครับ”
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	 ดารามีสมุดจัดคิวงาน
	 แต่หนุ่มวิศวะ‘ทุนช้างบ้าน’
	 ใช้สมุดจัดคิวการเรียน
      ทณัฑธร บวัเกดิ บณัฑติคณะวศิวกรรมศาสตร ์ 

     สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เกียรตินิยม อันดับ 2  เล่าว่า 

     ก่อนเข้ามาเรียนวิศวะ ได้ทราบเร่ือง ‘ทุนช้างบ้าน’ ว่าเป็น

ทุนสำาหรับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี ซ่ึงผมได้รับโอกาสสอบชิงทุนช้างบ้านโดยครูแนะแนวท่ีโรงเรียน

แนะนำามา เพราะสมัยที่เรียนชั้นมัธยมศึกษา ครอบครัวมีฐานะปานกลางจำาเป็นต้องหางานเสริม 

จึงลองสมัครสอบ จนกระทั่งวันสอบคัดเลือกและวันสัมภาษณ์ได้เจอรุ่นพี่ที่จบจากโรงเรียนเดียวกัน 

แนะนำาการเรียน ทำาให้ยิ่งมีกำาลังใจอยากเข้าศึกษามากขึ้น

 “ทุนช้างบ้านท่ีได้รับ นอกจากจะทำาให้ผมได้เรียนในคณะวิศวกรรมศาสตร์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้ว 

ยังมีเงินใช้ในระหว่างเรียนต้ังแต่เข้าเรียนจนถึงจบการศึกษาแล้ว ทุนน้ียังทำาให้ผมมีช่ือเสียงในเร่ืองของ

การเรียนดี มีเพ่ือนท่ีรัก มีรุ่นพ่ี รุ่นน้องท่ีดี มีบุคลากรท่ีช่วยดูแล และอาจารย์ท่ีคอยให้คำาปรึกษามา

ตลอด ทำาให้มีความสุขกับการเรียนท่ีคณะวิศวะตลอด 4 ปี

 ช่วงท่ีเรียนอยู่ ผมทำางานพิเศษ คือ รับสอนพิเศษให้กับนักเรียนช้ันมัธยม และช้ันประถมบ้าง 

รวมถึง เพ่ือน ๆ ในรุ่นยังให้ผมเป็นติวเตอร์ในกลุ่มด้วย ถือเป็นการทบทวนความรู้ก่อนสอบได้เป็นอย่าง

ดี เพราะก่อนติวจะต้องจัดเตรียมเน้ือหา ความรู้ และแนวข้อสอบให้พร้อมก่อนท่ีจะไปติวให้เพ่ือนได้ 

 ฉะน้ัน ส่ิงท่ีทำามาตลอดไม่ว่าจะเป็นการติวสอบให้เพ่ือน การรับสอนพิเศษ ทำาให้แทบไม่ต้อง

อ่านหนังสือท่ีเป็นวิชาถนัดในช่วงใกล้สอบเลย เพราะว่าส่ิงท่ีทำามาเป็นการศึกษาหาความรู้ไปในตัวอยู่

แล้ว และเน่ืองจากผมได้สอนเพ่ือนหลาย ๆ กลุ่ม ทำาให้ผมรู้จักเพ่ือนมากมายก็ใช้วิธีพูดคุยแลกเปล่ียน

ความรู้กับเพ่ือนหลาย ๆ กลุ่ม ทำาให้ผลการเรียนออกมาดี และช่วงก่อนสอบ 1 วัน ผมจะพักผ่อน และ

ทำาจิตใจให้สงบ อีกทั้ง ต้องรู้จักจัดสรรเวลา ผมใช้วิธีเหมือนดารา เขามีสมุดจัดคิวงาน ผมก็มีสมุด 

1 เล่ม ไว้จดบันทึกว่า ช่วงวันไหนจะทำาอะไร เวลาไหนเรียนวิชาอะไร มีเวลาติว ทำากิจกรรม เวลาว่าง  

ถือเป็นการฝึกจัดระเบียบให้กับตนเองด้วย

 ผมมีความประทับใจท่ีรามคำาแหงมาตลอด คณาจารย์ให้คำาปรึกษาได้ทุกเร่ือง เป็นกันเองกับ

นักศึกษา หลายคร้ังท่านก็ย่ืนมือเข้ามาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ หวังให้ลูกศิษย์ได้ดี ต้องการให้มีความ

พยายามท่ีจะต่อสู้กับปัญหาท่ีเข้ามาในการทำางาน ส่วนเพ่ือน ๆ ก็มีความสามัคคี ช่วยเหลือกัน ทุกคนดี

ต่อกัน ช่วยกันทำากิจกรรม ผมเคยเป็นนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ก็ได้รับความร่วมมือ

จากเพ่ือน ๆ และมหาวิทยาลัย หลายกิจกรรมท่ีเข้าร่วมก็ได้รับความรู้ สาระและประสบการณ์ชีวิตท่ีดี

 ฝากหลักในการเรียนว่า เคยได้ยินหลายคนบอก “ทุกคนมีเวล� 24 ช่ัวโมงเท่�กัน อยู่ท่ีว่�จะจัดสรร

เวล�อย่�งไรให้คุ้มค่�ม�กท่ีสุด” หลายคนท่ีไม่จำาเป็นต้องทำางานหาเงิน เพราะทางครอบครัวมีกำาลังทรัพย์ 

คนกลุ่มน้ัน ผมว่าโชคดีมากท่ีสามารถมีเวลากับการเรียนได้อย่างเต็มท่ี เพราะฉะน้ันผมขอแนะนำาว่า ถ้า

น้อง ๆ มีเวลามากพอ จงหาประสบการณ์นอกห้องเรียน หาอาชีพท่ีรักและเหมาะกับตนเองให้เร็วท่ีสุด
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ส่วนอีกกลุ่มท่ีต้องทำางานไปด้วย เรียนไปด้วย กลุ่มน้ีท่ีผมขอให้กำาลังใจว่า ถึงแม้ว่าต้นทุนชีวิต

ของแต่ละคนจะต่างกัน แต่ก็ควรจะเช่ืออีกอย่างว่า การท่ีเราเจออุปสรรคมากมายน้ัน ถ้าเราพยายาม

ผ่านอุปสรรคไปได้ ส่ิงเหล่าน้ันจะมาเป็นภูมิต้านทานให้ตัวเราเอง เหมือนกับการท่ีเราข่ีจักรยานคร้ัง

แรก ท่ีไม่กล้าข่ีก็เพราะเราควบคุมไม่ได้แล้วล้มลงเจ็บตัว เพราะเรากลัวเจ็บ แต่ถ้าเราเคยเจ็บมาแล้ว 

เราแก้ปัญหาโดยการฝึกข่ีจักรยานให้คล่องแคล่ว วันน้ันคือวันท่ีเราป้องกันการเจ็บได้อย่างถูกต้อง

การแก้ไขปัญหาในการดำาเนินชีวิต คือขอให้ยึดหลักธรรม “อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ-ตนแลเป็นท่ี

พ่ึงแห่งตน” ถ้าเป็นไปได้ จงแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง อย่ารอให้คนอ่ืนมาช่วย”

ปัจจุบัน ทัณฑธร ทำางานตำาแหน่งนักพัฒนาโปรแกรม (Developer)บริษัท จีเนียส-ทรี จำากัด 

โดยทำางานเก่ียวกับการออกแบบและพัฒนาระบบเว็บไซต์ ซ่ึงปัจจุบันบริษัทกำาลังพัฒนาระบบเว็บไซต์

ให้กับสำานักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

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

ถ้าคุณเรียนไม่เก่ง ต้องขยัน
เรียนให้สนุกเหมือนเล่นเกม

นายกฤติธี  พรหมมี บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ  กล่าวว่า เขาภูมิใจที่ได้เป็นครอบครัวรามคำาแหง 

อย่างท่ีหวังไว้ เพราะคุณพ่อและคุณแม่เป็นศิษย์เก่ารามคำาแหง และ 

ตนเองก็เรียนท่ีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหงมาตลอด

เม่ือจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ก็ได้เห็นป้ายประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระบบ Pre-degree 

ท่ีบริเวณหน้ามหาวิทยาลัย ประกอบกับตนเองสนใจและช่ืนชอบภาษาอังกฤษต้ังแต่เด็ก ๆ จึงกลับไป

ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ ซ่ึงได้รับการสนับสนุนอย่างดี

“ผมไม่ใช่คนเก่ง แต่เป็นคนขยัน รู้จักแบ่งเวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบมหาวิทยาลัย และสอบ

มัธยมไปพร้อม ๆ กัน โดยในช่วงท่ีโรงเรียนสาธิต ม.ร.ปิดเทอมก็จะเป็นช่วงสอบของทางมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง ดังน้ัน จะใช้ช่วงเวลาตรงน้ีในการอ่านมากข้ึนทำาให้ไม่เสียการเรียนของช้ันมัธยม แต่ช่วง

ท่ีต้องสอบแอดมิชช่ัน ถือเป็นช่วงท่ีเหน่ือยมากท่ีสุด เพราะต้องอ่านหนังสืออย่างหนัก แต่ไม่เคยท้อแท้

จะแบ่งเวลาพักให้ตนเองด้วยเพ่ือไม่ให้เครียดจนเกินไป   และเม่ือจบช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 สามารถเก็บ

หน่วยกิตและเทียบโอนได้ท้ังส้ิน 126 หน่วย

เคล็ดลับในการเรียน คือ จะสำารวจว่าวิชาท่ีได้ลงทะเบียนเรียน มีเน้ือหาโดยภาพรวม เก่ียวข้อง

กับอะไรบ้าง เม่ือทราบแล้วจะพยายามทำาให้ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของเน้ือหาวิชาน้ัน โดยการทำาความ

เข้าใจ สร้างความสนุกให้กับตนเอง คล้าย ๆ กับการเล่นเกมที่สนุกสนาน เพลิดเพลิน  จะทำาให้ไม่

เครียดจนเกินไป  ในบางรายวิชาที่เนื้อหายาก   ผมก็จะไปติวกับเพื่อน  ๆ  และนำากลับมาทบทวน

ก่อนสอบ  ที่สำาคัญขอให้ขยัน อดทน และรู้จักรับผิดชอบตัวเอง พยายามอ่านทบทวนเนื้อหาบ่อย ๆ 

เชื่อว่าความขยันหมั่นเพียรจะช่วยให้การเรียนดีขึ้นแน่นอน”
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คณะกรรมการจัดทำาหนังสือปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2559
รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

ผู้อำานวยการสำานักพิมพ์
ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย์วาริศา พลายบัว
ประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์
รองประธานกรรมการ

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
นายวิทยา ธนาฤกษ์มงคล  นายนนทศักดิ์ อังกูรวิบูลย์  นางสุมิตรา กาญจนกุล

นายวารินทร์ สิงหศิลป์  นางสาวสายพิณ ริดมัด  นางอัญชไม สุขี
นางสาวสุธี ตันตินันท์ธร  นายสัณฐิติ เทศสีแดง  นายสยุมพล ศรพรหม

นางปุญญิสา อรพินท์  นางรสริน เซะวิเศษ  นางสาริศา แสงสุข
กรรมการ

นางรัชนี โคตรพรหม
กรรมการและเลขานุการ

นางสาวพรรณวรา เพิ่มพูล
นางสาวกุลิศรา เจริญสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ได้จาก www.ru.ac.th
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