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กำ�หนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2560 ณ วิทยาเขตบางนา
กำ�หนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา 2560 (ทางไกล)
ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2560 ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
กำ�หนดการปฐมนิเทศนักศึกษา Pre-degree จากพี่ถึงน้อง
เครือข่ายการจัดการศึกษา ของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
คณะที่เปิดสอน
รามคำ�แหงก้าวไกล...ทั่วไทยสู่สากล
รามฯ 2 ห้องเรียนห้องแรกของนักศึกษาชั้นปีที่ 1
เรียนรามฯ พักที่ไหนดี
ต้องการเอกสารเหล่านี้...เชิญที่ สวป.
การวัดและประเมินผลการศึกษา
การทราบข้อมูลที่นั่งสอบ
สำ�นักหอสมุดกลาง...แหล่งเรียนรู้ของลูกพ่อขุนฯ
สื่อนอกห้องเรียน...เติมความรู้ ให้เด็กรามฯ
สำ�นักพิมพ์ ม.ร. ...ศูนย์รวมตำ�รา และอุปกรณ์การศึกษา
ชวนเพื่อนสอบ e-Testing
กิจกรรมนักศึกษา... เรื่องที่นักศึกษาควรทราบ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ: โอกาสในการพัฒนาศักยภาพสู่ตลาดแรงงาน
บริการจัดหางานออนไลน์ RU JOB MATCHING
เรื่องเล่าจากรุ่นพี่
แผนผังมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง หัวหมาก
แผนผังมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง วิทยาเขตบางนา
ติดต่อเรา
คณะกรรมการจัดทำ�หนังสือปฐมนิเทศฯ

10

11
12
13
14
15-17
18-20
21-29
30-32
33-35
36-37
38-40
41-45
46-50
51
52-53
54-55
56-59
60
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62-72
73
74
75
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กำ�หนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ณ วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ช่วงเช้า	 ปฐมนิเทศรวมทุกคณะ ณ อาคารเรียนรวม KTB ชั้น ๒
		
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
			
ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
ช่วงบ่าย ปฐมนิเทศแยกคณะตามตาราง
		
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ น. โดย คณบดีและอาจารย์ประจำ�คณะ
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

* มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ขอเชิญนักศึกษาทุกคนเข้าร่วมพิธปี ฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำ�ปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตามกำ�หนดการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง *
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กำ�หนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ทางไกล
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

สำ�หรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
สาขาวิทยบริการฯ จ.ปราจีนบุรี จ.อุทัยธานี จ.นครศรีธรรมราช จ.อำ�นาจเจริญ จ.แพร่
จ.นครพนม จ.สุโขทัย จ.ขอนแก่น จ.ศรีสะเกษ จ.ตรัง จ.ลพบุรี จ.นครราชสีมา จ.ชัยภูมิ จ.บุรรี มั ย์
จ.หนองบัวลำ�ภู จ.เพชรบูรณ์ จ.สุรนิ ทร์ จ.กาญจนบุรี จ.อุดรธานี จ.เชียงราย จ.พังงา
จ.เชียงใหม่ และ จ.สงขลา

ถ่ายทอดสัญญาณ จากวิทยาเขตบางนา และสำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา

วันจันทร์ที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๙.๐๐-๑๑.๓๐ น.
		
		
		
เวลา ๑๑.๓๐-๑๒.๐๐ น.
		
		
		
เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.
เวลา ๑๓.๐๐-๑๔.๐๐ น.
		
		
เวลา ๑๔.๐๐-๑๔.๓๐ น.
		
เวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๐๐ น.
		
เวลา ๑๕.๐๐-๑๕.๓๐ น.
		
เวลา ๑๕.๓๐-๑๖.๐๐ น.
		

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

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
(ถ่ายทอดสัญญาณจากวิทยาเขตบางนา)
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
แนะนำ�การเรียน การสอน การสอบส่วนภูมิภาค
(ถ่ายทอดสัญญาณจากสำ�นักเทคโนโลยีการศึกษา)
โดย รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์
รองอธิการบดีฝา่ ยสำ�นักงานวิทยบริการ
พักกลางวัน
กล่าวต้อนรับ และให้โอวาท แก่นักศึกษาใหม่
โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ จังหวัดต่างๆ
ณ สาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาคทุกสาขาฯ
แนะนำ�การเรียนการสอน
โดยคณบดีคณะนิติศาสตร์ หรือหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
แนะนำ�การเรียนการสอน
โดยคณบดีคณะบริหารธุรกิจ หรือหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
แนะนำ�การเรียนการสอน
โดยคณบดีคณะสื่อสารมวลชน หรือหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
แนะนำ�การเรียนการสอน
โดยคณบดีคณะรัฐศาสตร์ หรือหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง
*****************************
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ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ส่วนกลาง
ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

อ. 4 ก.ค. 60 - พฤ. 5
อ. 4 ก.ค. 60 - ศ. 7
อ. 4 ก.ค. 60 - อ. 19
ศ. 14 ก.ค. 60 - ศ. 4
ศ. 24 ก.ค. 60 - อ. 8
จ. 17 ก.ค. 60 - พ. 16
พ. 23 ส.ค. 60 - ศ. 22
ส. 15 ก.ค. 60 - อ. 18
พ. 16 ส.ค. 60
พฤ.17 ส.ค. 60 - อ. 22
ศ. 6 ต.ค. 60
ส. 7 ต.ค. 60 - ส. 28
อ. 29 ต.ค. 60

ต.ค. 60
ก.ค. 60
ก.ย. 60
ส.ค. 60
ส.ค. 60
ส.ค. 60
ก.ย. 60
ก.ค. 60

บรรยายในชั้นเรียน
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค1/2560 ทีม่ หาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ลงทะเบียนสอบ e-Testing
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าทางไปรษณีย์ ภาค1/2560
ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2560 ทาง INTERNET
สอบ e-Testing รายละเอียดการสอบดูตามประกาศ
ของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์
ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2559
เตรียมสอบซ่อมภาค 2 (งดบรรยาย)
ส.ค. 60 สอบซ่อมของภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2559
เตรียมสอบไล่ (งดบรรยาย)
ต.ค. 60 สอบไล่ ภาค 1/2560 (เว้นวันที่ 15 และ 23 ตุลาคม 2560)
วันสำ�เร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

}

ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา ส่วนภูมิภาค

ภาค 1 ปีการศึกษา 2560
ส. 17 มิ.ย. 60 - จ. 19 มิ.ย. 60 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาคภาคที่สาขาวิทยบริการฯ
ศ. 23 มิ.ย. 60 - ศ. 28 ก.ค. 60 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์
พฤ.17 ส.ค. 60 - พฤ.31 ส.ค. 60 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2560 ทาง INTERNET
อ. 4 ก.ค. 60 - จ. 25 ก.ย. 60 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม
ส. 8 ก.ค. 60 - อา.15 ต.ค. 60 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ
ส. 29 ก.ค. 60 - อา.30 ก.ค. 60 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 2 และ ภาคฤดูรอ้ น/2559 ทีส่ าขาวิทยบริการฯ
ส. 26 ส.ค. 60 - อา.27 ส.ค. 60
วันสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2559
ส. 2 ก.ย. 60 - อา. 3 ก.ย. 60
ส. 4 พ.ย. 60 - อา. 5 พ.ย. 60 วันสอบไล่ภาค 1/2560
ส. 11 พ.ย. 60 - อา.12 พ.ย. 60
จ. 13 พ.ย. 60
วันสำ�เร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

}
}
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กำ�หนดการ
ปฐมนิเทศสำ�หรับนักศึกษา Pre-degree
กิจกรรม เครือข่ายนักศึกษา Pre-degree : จากพี่ถึงน้อง
แนะนำ�ระบบการเรียน การวางแผนการเรียนและการเตรียมตัวสอบ
สำ�หรับนักศึกษา Pre-degree
วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐
ณ ห้องบรรยายอาคาร KTB ชั้น ๒ วิทยาเขตบางนา (ราม ๒)
*******************
เวลา ๐๘.๓๐ น. นักศึกษา Pre-degree ลงทะเบียนรับเอกสาร
เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีต้อนรับนักศึกษา โดย ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์
		

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

เวลา ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมเสวนาแนะนำ�การเรียน โดยวิทยากรรุ่นพี่ที่ประสบความสำ�เร็จ
		

ในการเรียนด้วยระบบ Pre-degree

เวลา ๑๒.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์
		

แนะนำ�หน่วยงานให้บริการนักศึกษา/ตอบปัญหาการเรียน

เวลา ๑๕.๐๐ น. ปิดกิจกรรม โดย ผศ.พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต
***เชิญนักศึกษา Pre-degree สมัครเข้ากลุ่มไลน์ : preRu-60
line QR Code กลุ่ม preRu-60
*ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยบริการการศึกษา งานกิจการและบริการนักศึกษา
กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
โทร. ๐-๒๓๙๗-๖๓๐๑ และ ๐-๒๓๙๗-๖๓๑๕
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เครือข่ายการจัดการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง เป็นมหาวิทยาลัย
แบบ “ตลาดวิชา” เริ่มก่อตั้งและเปิดสอน เมื่อปี
พ.ศ.2514 ในระยะแรกได้ใช้อาคารสถานทีแ่ สดง
สินค้านานาชาติ ณ ตำ�บลหัวหมาก เป็นสถานที่
เรียน ต่อมาในปี พ.ศ.2516 รัฐบาลจึงได้อนุมัติ
ที่ดินประมาณ 300 ไร่เศษ ดังกล่าว ให้เป็นที่
ตั้งถาวรของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ในปี พ.ศ.2522 มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง
วิทยาเขตบางนาขึน้ บนเนือ้ ที่ ประมาณ 150 ไร่
บนถนนบางนา-ตราด เพื่อรองรับการขยายตัว
ของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัจจุบัน
ใช้ เป็ น สถานที่ จั ด การเรี ย นการสอนสำ � หรั บ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1

ด้วยนโยบายการนำ�มหาวิทยาลัยไปตอบ
สนองความต้องการด้านการศึกษาของท้องถิ่น
อย่างแท้จริง ทำ�ให้มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
จัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในส่วน
ภูมิภาค จำ�นวน 23 จังหวัด ทั่วประเทศ และ
เปิดศูนย์สอบ จำ�นวน 39 แห่ง เพื่อช่วยให้
เยาวชนที่อยู่ในท้องถิ่นไม่ต้องละทิ้งถิ่นฐานมา
ใช้ชีวิตในเมืองหลวง และลดปัญหาทางสังคม
นอกจากนั้น ยังร่วมมือกับกระทรวงการต่าง
ประเทศขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศ
32 ประเทศ และจัดให้มีศูนย์สอบ 41 แห่ง เพื่อ
เปิดโอกาสให้คนไทยในต่างแดนได้รับการศึกษา
เช่นเดียวกับคนไทยในประเทศไทย
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มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงเปิดสอนระดับ
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 มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงเป็น
มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ของประเทศ   
มีจำ�นวนนักศึกษาที่กำ �ลังศึกษาอยู่กว่าสี่แสน
คน และจากวันที่เริ่มก่อตั้งจวบจนปัจจุบัน
ได้ ผ ลิ ต บัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วมากกว่า     
เก้าแสนคน
จากการที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ต้ อ งให้ บ ริ ก าร
แก่นักศึกษาจำ�นวนมาก และมีจำ�นวนเพิ่มขึ้น
เรื่อย ๆ จึงได้น�ำ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอน เพื่ออำ�นวยความสะดวกแก่นักศึกษา
ทั่วประเทศ ที่ไม่มีโอกาสมาฟังคำ�บรรยายที่
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีอยู่จำ�นวนมาก เช่น การ
ถ่ายทอดสดจากห้องบรรยายผ่านอินเทอร์เน็ต
และสามารถชมย้อนหลังได้ การจัดทำ�บทเรียน
e-Learning รวมทั้งจัดสอบแบบ e-Testing
ซึ่ ง ให้ นั ก ศึ ก ษาเลื อ กเข้ า สอบตามวั น -เวลาที่
ตนเองสะดวก
นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการ
บรรยายสรุป ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จำ�นวน 23 แห่ง เพือ่ ให้นกั ศึกษาในส่วนภูมภิ าคได้
มีโอกาสฟังคำ�บรรยายสรุป และได้รับบริการ
ทางด้านวิชาการ รวมทั้งได้พบปะคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัย
โดยเหตุที่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยมีอยู่
จำ�นวนมากและกระจายอยู่ในส่วนภูมิภาคทั่ว
ประเทศ การติดต่อสื่อสารระหว่างมหาวิทยาลัย
กับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำ�เป็น มหาวิทยาลัยได้จดั
ทำ�หนังสือพิมพ์ “ข่าวรามคำ�แหง” (รายสัปดาห์)
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th และ
เฟสบุค๊ PR Ramkhamhaeng University
เพือ่ เป็นสือ่ กลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา  
เพื่อให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวในด้านการเรียน
การสอน การสอบ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ
ของมหาวิทยาลัย
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มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ได้อัญเชิญ
พระบรมรูปพ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช เป็นตรา
สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้วยทรงเป็นพระ
มหากษัตริย์ที่ทรงอัจฉริยภาพ ทั้งด้านการ
ปกครอง เศรษฐกิจ ศาสนา และทรงประดิษฐ์
อักษรไทยที่เป็นต้นกำ�เนิดของอักษรไทยที่ใช้ใน
ปัจจุบนั และได้รบั พระราชทานต้นสุพรรณิการ์หรือ
ฝ้ายคำ� จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เป็นต้นไม้ประจำ�มหาวิทยาลัย สี
ประจำ�มหาวิทยาลัยคือ สีนํ้าเงิน ทอง โดยสีทอง
หมายถึง ยุคทองรุง่ เรืองในสมัยพ่อขุนรามคำ�แหง
มหาราช ผู้ประดิษฐ์ลายสือไท สีนํ้าเงินเป็น
สัญลักษณ์แห่งความเป็นพระมหากษัตริย์ของ    
พ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง มีบทบาทอย่างยิ่งในการเปิดโอกาส
ทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย ผลิตบัณฑิตที่ได้รับการยอมรับจากสังคมว่ามีคุณภาพ และเป็น
ผู้มีความรู้คู่คุณธรรม สมดังปรัชญาของมหาวิทยาลัย โดยยังคงเก็บค่าหน่วยกิตในระดับปริญญาตรี
เพียงหน่วยกิตละ 25 บาท (เฉพาะส่วนกลาง) เพื่อเปิดโอกาสให้คนไทยทุกระดับชั้นสามารถเข้าถึง
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของรัฐได้อย่างแท้จริง
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วิทยาเขตบางนา หรือที่เรียกสั้น ๆ ว่า “รามฯ ๒” จัดตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ บนเนื้อที่
๑๕๐ ไร่เศษ บนถนนบางนา-ตราด กม.ที่ ๘ แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ เพื่อรองรับ
การขยายตัวของนักศึกษาทีเ่ พิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็วในขณะนัน้ ได้เริม่ จัดการเรียนการสอน สำ�หรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๒๗ เป็นต้นมา และจัดการเรียนการสอน
ในระดับปริญญาโท ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๑  
วิทยาเขตบางนามีหน่วยงานให้บริการนักศึกษา ดังนี้
บริการทางวิชาการ
วางแผนการเรียน ให้ค�ำ ปรึกษาการลงทะเบียนเรียน การเลือกกระบวนวิชา ย้ายคณะ
เปลี่ยนสาขา ตลอดจนบริการข่าวสารข้อมูลการเรียนการสอนการสอบไล่แก่นักศึกษา ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์ ขอรับบริการที่ หน่วยบริการการศึกษา อาคาร PBB ชั้นล่าง โทร. ๐-๒๓๙๗
-๖๓๐๑ หรือ ๐-๒๓๙๗-๖๓๑๕
แนะแนวการศึกษาและอาชีพ
ให้ค�ำ ปรึกษาปัญหาการเรียน บริการจัดหางาน ข้อมูลทุนการศึกษา และอบรมอาชีพเสริม
บริการจัดหางานเสริมรายได้ระหว่างเรียน ขอรับบริการทีห่ น่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ
อาคาร PBB ชั้นล่าง โทร. ๐-๒๓๙๗-๖๓๓๑, สมัครอบรมอาชีพเสริมที่ งานกิจการและบริการ
นักศึกษา อาคาร PRB ชั้นล่าง โทร. ๐-๒๓๙๗ - ๖๓๑๔
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ด้านสวัสดิการนักศึกษา
บริการจำ�หน่ายตำ�ราเรียนชั้นปีที่ ๑ ทำ�บัตร
ลดค่าโดยสารรถบขส. บริการรับ-คืนของหาย บริการ
หนังสือพิมพ์ขา่ วรามคำ�แหง บริการข้อมูลหอพักนักศึกษา
ติดต่อขอรับบริการทีอ่ าคาร PRB ชัน้ ล่าง โทร. ๐-๒๓๙๗
-๖๓๑๔
ด้านกีฬาและนันทนาการ
บริการศูนย์กีฬาในร่ม (บริเวณอาคาร BNB ๗)
ห้องฉายวีดที ศั น์สง่ เสริมความรู้ (ณ อาคาร PRB ชัน้ ล่าง)
บริการยืมอุปกรณ์กฬี าและเกมส์ตา่ ง ๆ รวมทัง้ จัดอบรม
กฎ กติกา มารยาทในการเล่นกีฬาประเภทต่าง ๆ
ด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ
บริ ก ารคอมพิ ว เตอร์ เ พื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาสื บ ค้ น
ข้อมูลข่าวสาร ณ ห้องบริการคอมพิวเตอร์ อาคาร
PRB ชั้น ๓
ด้านสุขภาพอนามัย
โดยงานแพทย์ แ ละอนามั ย ให้ บ ริ ก ารตรวจ
รั ก ษาพยาบาลเบื้ อ งต้ น และให้ คำ � ปรึ ก ษาปั ญ หา
สุขภาพฟรี ณ อาคาร PRB ชั้น ๒
บริการสื่อการเรียนการสอน
ให้ยมื วีดทิ ศั น์เทปเสียง สรุปคำ�บรรยายกระบวนวิชา
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 ทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม
และปลูกฝังจิตอาสาช่วยเหลือสังคม ตามมาตรฐานการศึกษาบัณฑิตที่พึงประสงค์ นักศึกษา
ที่สนใจร่วมโครงการต่าง ๆ สอบถามและสมัครได้ที่ประชาสัมพันธ์ อาคาร KTB ชั้นล่าง หรือ
โทร. ๐-๒๓๙๗-๖๓๑๕

บริการตารางสอบไล่รายบุคคล
บริการแจกตารางสอบรายบุคคลแก่นกั ศึกษาทุกชัน้ ปี ทุกคณะ โดยนักศึกษาขอรับตาราง
สอบรายบุคคล ได้ก่อนการสอบ ๑ สัปดาห์ ที่อาคาร PRB ชั้นล่าง

ศูนย์ประชาสัมพันธ์การสอบไล่ รามฯ ๒
เป็นศูนย์ติดต่อสอบถามปัญหา - ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบไล่ และบริการสำ�เนาหลักฐาน
การสอบสำ�หรับนักศึกษา ได้แก่ สำ�เนาใบแทนบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา สำ�เนาใบแทนใบเสร็จ
ลงทะเบียนเรียน ในช่วงที่มีการสอบไล่ ณ บริเวณอาคาร KTB ชั้นล่าง
ช่องทางการเรียนสำ�หรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ ที่วิทยาเขตบางนา อำ�นวยความสะดวกแก่
นักศึกษา ที่ ไม่สามารถเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียน
- เข้าชั้นเรียนในห้องเรียนตามตารางการบรรยาย
- เรียนผ่านการเรียนระบบออนไลน์ Cyber Classroom
- เรียนด้วยระบบการเรียนออนไลน์ย้อนหลัง Couse on Demand
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเข้าเรียนในระบบออนไลน์ Cyber Classroom สอบถาม
ได้ที่ page : RU Cyber Classroom หรือ โทรสอบถามที่ ๐๒ ๓๑๐๘๘๔๙
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เรียนรามฯ พักที่ ไหนดี
		
เรื่องที่พักอาศัย ประเภท สะอาด ปลอดภัย ห่างไกลแหล่งอบายมุขและสิ่งเสพติด
เป็ น หั ว ข้ อ ติ ด อั น ดั บ กระทู้ ย อดนิ ย มของบรรดาผู้ ป กครองและนั ก ศึ ก ษาน้ อ งใหม่ ใ นช่ ว ง
เปิดเทอม   มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงจึงถือเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งที่จะต้องดูแลความเป็นอยู่ของ
นักศึกษารามคำ�แหงให้ ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมทีด่ แี ละมีความสุข คลายความกังวลของผูป้ กครอง
โดยแนะนำ�หอพักปลอดภัย ปลอดอบายมุขและสิง่ เสพติด ซึง่ มีทง้ั ทีอ่ ยู่ใกล้มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
หัวหมาก และใกล้วิทยาเขตบางนา
สำ�หรับหอพักที่แนะนำ�นี้ เป็นหอพักที่ ได้รับรางวัลจากโครงการหอพักติดดาว  ซึ่งมี
การตรวจสอบและรับรองมาตรฐานหอพักในด้านสภาพแวดล้อมและการให้บริการของหอพัก
เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สำ�นักงานเขตบางกะปิ สำ�นักงานเขตประเวศ
สถานีตำ�รวจนครบาลหัวหมาก สถานีตำ�รวจนครบาลอุดมสุข โดยแบ่งหอพักออกเป็น 4 กลุ่ม
คือ หอพัก 5 ดาว (ดีเยี่ยม) 4 ดาว (ดีมาก) 3 ดาว (ดี) และหอพักเครือข่าย (เข้าร่วมโครงการ
แต่ยังไม่ ได้รับการรับรอง)
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รายชื่อหอพัก
ที่

ชื่อหอพัก

หมายเลขโทรศัพท์

ซอย

รามฯ ที่

ชื่อหอพัก

หมายเลขโทรศัพท์

ซอย รามฯ

หอพัก 4 ดาว (ระดับดีมาก)
หอพัก 5 ดาว (ระดับดีเยี่ยม)
						
หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หน้ารามฯ)
หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หน้ารามฯ)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

หอพักสตรี ประกายดาว 02-314-5896
หอพักสตรี นิรมล
089-547-0114/02-314-7538
หอพักชาย สวรรยา 085-061-6414
หอพักสตรี SNPแมนชัน่ 3 084-092-9091
หอพักสตรี SNPแมนชัน่ 4 02-318-3338
หอพักสตรี เย็นประเสริฐ 02-314-0152
หอพักสตรีเย็นประเสริฐ ตึก2  02-314-0152
หอพักสตรี SNP แมนชัน่ 1 084-092-9091
หอพักสตรี SNP แมนชัน่ 2 02-318-3338
หอพักสตรี ยี อี แมนชั่น 02-718-6692
หอพักสตรี รุง่ อรุณแมนชัน่ 02-718-8268
หอพักสตรี สิริอรุณ 02-369-1733
หอพักสตรี เอ็ม เอ็น อาร์ แฟมิล่ ี 02-718-5983
หอพักสตรี เอ็ม เอ็น อาร์ แมนชัน่ 085-330-7901
หอพักสตรี จริยา
089-873-3470
หอพักสตรี ศุกร์ศิริ
084-933-3528
หอพักสตรี ดวงแก้ว 02-735-7743
หอพักชาย ดวงแก้ว
02-735-7743

1.
2.
3.
4.
5.

หอพักสตรี บ้านวดีพิมพร 02-719-2265/098-956-6245
หอพักสตรี พูนพัฒน์เสรี 02-318-9353-4
หอพักสตรี รามเสรี
086-197-4680
หอพักสตรี โลตัสเฮ้าส์ 082-688-5553
หอพักสตรี เอส จี อพาร์ทเม้นท์ 02-314-0499

22
22
29
29
29
33
33
37
37
43/1
49/2
49/2
49/2
49/2
51
51/3
85/2
85/2

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หลังรามฯ)

หอพักรามฯ 2 วิทยาเขตบางนา

24
24
24
24
24

1. หอพักสตรี ดิ วัน โฮม 081-838-3470/ 083-608-6060 ทุง่ เศรษฐี 14
แยก 12
2. หอพักชาย
นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์ 081-924-0294
รามฯ2
3. หอพักสตรี
นัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์ 081-924-0294
รามฯ2
4. หอพักสตรี ป้ามาลี
089-810-2148
8
5. หอพักสตรี ศรีโรจน์ เพลส 02-740-9229/081-442-3019
8
6. หอพักหญิง อารี
081-339-3003/02-397-7159
8

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2

2
2
2
2
2

1. หอพักสตรี สุโขทัย
2. หอพักชาย เทียมทิพย์
3. หอพักสตรี นาวา
4. หอพักสตรี ดารีญา
5. หอพักสตรี อาลาวี่
6. หอพักสตรี อินอาม
7. หอพักสตรี อิก๊ รอม วาฟาอ์
8. หอพักสตรี ยาดา
9. หอพักสตรี ชลสิริ
10. หอพักสตรี ปราณี
11. หอพักสตรี ปราณีสริ ริ ตั น์
12. หอพักสตรี ทิพย์สุดา
13. หอพักสตรี เบสต้า
14. หอพักสตรี มลิวัลย์
15. หอพักสตรี เกียรติไพศาล
16. หอพักสตรี ดีน
17. หอพักสตรี สีฟ้า
18. หอพักสตรี เอ็ม เอ็น อาร์ 3
19. หอพักสตรี ทวีสุข
20. หอพักสตรี เอ บี ซี
21. หอพักสตรี ไพลิน
22. หอพักสตรี สุวคนธ์
23. หอพักสตรี ดาริณี

02-318-8268-70
02-314-2679
02-318-3347
02-318-5764
02-318-7126
02-718-7491-5
02-318-7004
02-318-6896
089-783-7878
092-776-3624
090-985-5819
02-318-3533
02-319-2373/080-620-6398
081-343-1150
089-229-7399
084-097-8670
081-408-0232
086-894-7074
089-682-3008
081-173-5337
02-318-6127
02-319-6580
02-318-5446-7

29
29
33
33
33
33
33
33
37
37
37
37/1
37/1
37/1
43
47
49
49/1
51
51/2
59
59
65

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หลังรามฯ)

1. หอพักชาย
		เจ เจ แลนด์ เดเวลลอปเม้นท์
2. หอพักสตรี บัว อพาร์ทเม้นท์
3. หอพักสตรี เลดี้ดอร์ม
4. หอพักสตรี พูนทรัพย์สิน
5. หอพักสตรี พิชาญา
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
34

02-314-4400
02-318-9305/081-855-0307
02-318-9370-1
02-318-0695
084-156-5624

พูนทรัพย์สนิ
รื่นรมย์
รื่นรมย์
24 แยก12  
24 แยก16

1
1
1
1
1

หอพักรามฯ 2 วิทยาเขตบางนา

หอพักสตรี กิจชัย
หอพักสตรี กุลรวี
หอพักสตรี เจริญสุข
หอพักสตรี ตะวันนา
หอพักสตรี บุ๊คมาร์ค
หอพักสตรี รุ่งโรจน์
หอพักสตรี แววมณี

02-337-4663
087-916-1000
8
097-123-1895
8
089-898-9565
8
089-449-2088/085-061-6901 087-677-3850
8
086-988-9746/02-316-6697 รามฯ 2

2
2
2
2
2
2

ที่

ชื่อหอพัก

8.
9.
10.
11.
12.

หอพักสตรี ห้องเสือ้ สุมาลี
หอพักสตรี สิวลี
หอพักสตรี สุภาภรณ์
หอพักสตรี เอเธนส์ 1
หอพักสตรี อรยา

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

หมายเลขโทรศัพท์

086-380-6119
02-337-4543
02-337-4647
083-907-9865
02-397-7152-3

ซอย รามฯ ที่

8
14
ทุ่งเศรษฐี
8 ฝั่ง 8
8

หอพัก 3 ดาว (ระดับดี)
หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หน้ารามฯ)

หอพักสตรี เดชา
หอพักสตรี กุลธิดา
หอพักสตรี กุลวดี
หอพักสตรี ขวัญราม
หอพักชาย จินตนา 1
หอพักสตรี พงษ์พรรณ
หอพักสตรี พิชาญา 2
หอพักชาย เพ็ชรฤทธิ์
หอพักชาย เพชรวรรณ
หอพักสตรี อุดมสุข
หอพักสตรี ไอเย็น
หอพักสตรี ซารีน่า
หอพักสตรี ราม 33
หอพักสตรี อาซูร อูซาม๊ะ
หอพักสตรี เนื้อทอง
หอพักสตรี สิริรัตน์
หอพักสตรี สุฤทัย
หอพักสตรี รวงผึ้ง
หอพักสตรี แจนอพาร์ทเม้นท์
หอพักสตรี วนิดา
หอพักสตรี สันติสุข
หอพักชาย แฮนซั่ม
หอพักชาย ขจี
หอพักชาย บุญอนุรักษ์
หอพักชาย รื่นจิตร
หอพักชาย สมคิด
หอพักสตรี เอ เอส 2
หอพักชาย  รามนิเวศน์
หอพักสตรี ทิพวดี
หอพักสตรี เพ็ญพร
หอพักสตรี ภัทรพลอย
หอพักสตรี กนิษฐา
หอพักสตรี กนกพร 1
หอพักสตรี กนกพร 2

02-374-7234
26/1
02-314-3400
29
02-718-4572
29
085-819-1173
29
089-056-1173
29
02-314-3792
29
082-224-4659
29
083-357-8396
29
086-761-1261
29
29
089-684-9911
29
087-827-3705
33
02-314-1116
33
02-318-7004
33
089-684-9911
37/1
090-985-5819
37/1
43
084-373-1494
43
081-855-0307
43
02-318-6705
43/1
061-741-3390/089-238-5077 49
02-318-4941
49/1
02-319-1864
49/1
49/1
49/1
02-319-1864
49/1
087-191-2758
49/1
02-215-9445
รามนิเวศน์
087-065-4714
51/2
081-375-4155
51/2
086-491-6317/094-531-0961 51/2
087-906-8273
51/2
081-689-0068
51/2
081-689-0068
51/2

2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

ชื่อหอพัก

หมายเลขโทรศัพท์

ซอย รามฯ

35. หอพักสตรี กาญจนา
02-314-0634
36. หอพักสตรี คุ้มแก้ว
081-791-9147
37.หอพักสตรี ริมนํ้า
02-318-5930
38. หอพักสตรี ลัดดา
089-459-3538
39. หอพักสตรี ลัดดาวิทย์ 086-064-5115
40. หอพักสตรี ศิริมิตร
089-660-5056
41. หอพักชาย ริมนํ้า
02-318-2435
42. หอพักสตรี เสาวลักษณ์ 081-626-7962
43. หอพักสตรี 22
02-318-5919
44. หอพักชาย 61
02-718-7188
45. หอพักสตรี ดาริกา
02-318-5446-7
46. หอพักสตรี ชมพูนุช
089-676-2923
				

51/2
51/2
51/2
51/2
51/2
51/2
57
57
57
57
65
ลาดพร้าว
128/3

หอพักรามฯ 1 หัวหมาก (หลังรามฯ)

1. หอพักสตรี วี พี เฮ้าส์
2. หอพักสตรี สยาม
3. หอพักสตรี แสงเทียน

095-149-5596
02-318-0850
081-404-1420

หอพักรามฯ 2 วิทยาเขตบางนา

1. หอพักชาย เกษมศรี
2. หอพักชาย  ดวงเกษม
3. หอพักชาย  พลอย
4. หอพักสตรี ปัน ปัน
5. หอพักสตรี พรรณี
6. หอพักสตรี มลฤทัย
7. หอพักสตรี ลดาวัลย์
8. หอพักสตรี วัลยา
9. หอพักชาย  ศรัณย์
10. หอพักชาย  สมเกียรติ
11. หอพักสตรี อาภาพร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

35

081-847-3885
081-847-3885
089-162-9736
089-529-3815
085-018-0129
02-337-4522/02-337-5461
097-951-9696
084-526-6460
081-820-2782
02-337-4605
081-430-8838

หอพักที่ได้รับใบประกาศ

หอพักชาย เซ็มสุวรรณ
หอพักสตรี เดียร์
หอพักชาย วิชิตา  2
หอพักชาย พงษ์เทพ
หอพักสตรี พูลทวี
หอพักสตรี  วิภาวัฒน์
หอพักสตรี มาลัย
หอพักชาย ออยรัตน์
หอพักสตรี  สุรีฉาย
หอพักสตรี ดวงพร

02-300-0618
086-529-8557
089-768-1484/089-208-2390
090-306-8958
089-745-1870
02-318-7795/ 081-837-7070
088-428-1175
02-734-0147/081-649-5135
02-337-4569
087-4112053

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

24
24
24

1
1
1

รามฯ 2
รามฯ 2
รามฯ 2  
รามฯ 2
รามฯ 2
รามฯ 2
รามฯ 2
รามฯ 2
รามฯ 2
รามฯ 2
8

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

32
51/2
24(หลังราม)
24(หลังราม)
24(หลังราม)
24(หลังราม)
51/2
53
ทุง่ เศรษฐี10
51/2

1
1
1		
1
1
1
1
1
2
1

www.regis.ru.ac.th

โดย ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
สำ�นักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

สำ�นักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ให้บริการนักศึกษา
ดังนี้
1. ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ชัน้ 3 ให้บริการนักศึกษา (1) การรับสมัคร
นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีทกุ คณะ ทัง้ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค โครงการพิเศษ โดยรับสมัคร
ด้วยตนเอง ทางอินเทอร์เน็ต ทางไปรษณีย์ โอนย้ายต่างสถาบัน (2) บริการปรับฐานข้อมูล
เทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัคร (3) ตรวจสอบวุฒิบัตร และ ชั้น 4 บริการแนะแนว
การศึกษาและประชาสัมพันธ์ (4) บริการให้ค�ำ ปรึกษาแนะแนวการศึกษาด้วยตนเอง (5) ตอบปัญหา
การศึกษาทางอินเทอร์เน็ตภายใน 1 วันทำ�การ (6) บริการด้านเอกสารวิชาการและสารสนเทศ
(7) บริการเอกสารแนะแนวการศึกษาทุกคณะ อีกทั้งประชาสัมพันธ์และให้บริการแก่นักศึกษา
ผู้มาติดต่อขอใช้บริการของมหาวิทยาลัย
2. ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ ชั้น 1 อาคารกงไกรลาศ (KLB) ให้บริการ
บอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา และ ชั้น 6 ให้บริการนักศึกษา (1) การตรวจสอบสถานภาพ
นักศึกษา ตรวจสอบหลักฐานการลงทะเบียนเรียน (2) รับลงทะเบียนเรียนทั้งส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทางอินเทอร์เน็ตและไปรษณีย์ (3) การจัดสอบ ดำ�เนินการจัดทำ�เอกสารการสอบ
ได้แก่ บัญชีเซ็นชือ่ นักศึกษาสอบ บัญชีตดิ ทีน่ ง่ั สอบ บัญชีตดิ หน้าห้องสอบ ตารางสอบรายบุคคล
ทั้งของส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และต่างประเทศ สำ�หรับตารางสอบรายบุคคลของนักศึกษา
ส่วนภูมิภาค บริการจัดส่งให้นักศึกษาตามที่อยู่ที่ ได้แจ้งไว้เมื่อสมัครเป็นนักศึกษา
3. ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา ชั้น 2 ให้บริการนักศึกษา (1) บริการแก้ ไข ชื่อ-สกุล
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วัน/เดือน/ปีเกิด เลขทีบ่ ตั รประชาชน/พาสปอร์ต (2) บริการ เปลีย่ นชือ่ -สกุล
คำ�นำ�หน้านาม และยศ (3) ย้ายคณะ หรือเปลี่ยนสาขาวิชา (4) ทำ�บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
(5) ตรวจสอบรหัสประจำ�ตัวนักศึกษา (6) ตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา (7) แจ้งลาออก
จากการเป็นนักศึกษา (8) บริการสถิติจ�ำ นวนนักศึกษาทุกประเภท เพื่อนำ�ไปประกอบการวิจัย
ตั้งแต่ปีการศึกษา 2514 – ปัจจุบัน
36

4. ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือ
สำ�คัญ ชั้น 1 ให้บริการนักศึกษา (1) ตรวจสอบราย
ชื่อผู้แจ้งจบแต่ละภาคการศึกษา (2) แจ้งจบและจัดทำ�
อนุปริญญา (คณะนิติศาสตร์) (3) ขึ้นทะเบียนบัณฑิต
(4) จั ด ทำ � ใบแทนปริ ญ ญาบัต ร (5) แจ้ง จบล่า ช้า
(6) จัดทำ�ใบรับรองสภาฯ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
(7) แปลปริญญาบัตร (8) บริการสำ�เนาใบรับรองสภาฯ
ภาษาไทย กรณีสูญหาย ชำ�รุด (9) รับรองสำ�เนา
ใบรับรองสภาฯ คณะนิติศาสตร์ กรณีสมัครเนติบัณฑิต
และสภาทนายความ (10) จัดทำ�ใบรับรองเพือ่ ขอบำ�นาญ
ตกทอด (11) จัดทำ�ข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยอัตราค่า
ธรรมเนียมการศึกษา เพือ่ ใช้เบิกค่าเล่าเรียน (12) จัดทำ�
ใบรับรองเวลาเรียน (13) จัดทำ�ประกาศรางวัลเรียนดี
(14) จัดทำ�หนังสือรับรองเพื่อต่ออายุใบอนุญาตเข้า
ประเทศ (VISA) (15) ตรวจสอบและรับรองวุฒบิ ตั ร ม.ร.
(16) ออกใบรับรองผลการศึกษา (17) ออกใบรับรองผล
สำ�เร็จการศึกษาภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (18) ประมวล
และรับรองผลการศึกษา และทีอ่ าคารกงไกรลาศ ชัน้ 1
บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) บริการ
นักศึกษา (18) ตรวจสอบผลการศึกษา Check Grade
ขอผลการศึกษา กรณียงั ไม่ส�ำ เร็จการศึกษา (19) ออกสำ�เนา
ทะเบียนประวัตนิ กั ศึกษา เพือ่ ใช้แจ้งจบทีค่ ณะหรือเพือ่ ใช้
เข้ า ห้ อ งสอบกรณี บั ต รประจำ � ตั ว นั ก ศึ ก ษาสู ญ หาย
(20) ออกสำ�เนาหลักฐานการลงทะเบียนเรียน (21) การ
ย้ า ยคณะหรื อ เปลี่ ย นแปลงสาขาวิ ช าของนั ก ศึ ก ษา
ส่วนกลาง ภาคปกติ (22) ออกใบรับรองการเป็นนักศึกษา
(23) บริการตารางสอบไล่รายบุคคล (24) บริการหลักฐาน
การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
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การวัดและประเมินผลการศึกษา

โดย ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำ�คัญ
สำ�นักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

มหาวิทยาลัยมีการวัดผลสำ�หรับกระบวนวิชาทีน่ กั ศึกษาลงทะเบียนไว้ ในภาคการศึกษา
หนึ่ง ๆ ไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง และเมื่อได้ประเมินผลการเรียนวิชาใดเป็นครั้งสุดท้ายแล้ว  ถือว่า
การเรียนกระบวนวิชานั้นสิ้นสุดลง ซึ่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชาต้องแจ้งเกณฑ์การวัด
และประเมินผลแต่ละรายกระบวนวิชาให้ภาควิชา  สาขาวิชา  หรือผูบ้ ริหารโครงการพิเศษพิจารณา
ก่อนประกาศผลสอบ
การประเมินผลในแต่ละรายกระบวนวิชาให้ ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร A, B+, B, C+,
C, D+, D, F เพื่อคำ�นวณระดับคะแนนเฉลี่ย (Grade Point Average : GPA) จะแสดงเมื่อสิ้นสุด
ภาคการศึกษาแต่ละภาค         
วิธีคำ�นวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative Grade Point Average : CGPA)
ให้นำ�ผลคูณของจำ�นวนหน่วยกิตกับค่าระดับคะแนนของทุกกระบวนวิชามารวมกัน  
แล้วหารด้วยจำ�นวนหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาทีน่ กั ศึกษาสอบได้ทงั้ หมด  ผลลัพธ์ที่ ได้  คอื
ระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม
GPA = (NA x 4)+(NB+ x 3.5 )+(NB x 3)+(NC+ x 2.5)+(NC x 2)+(ND+ x 1.5 )+(ND x 1)

      จำ�นวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ทั้งหมด
NA
NB+
NB
NC+
NC
ND+
ND

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

จำ�นวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน  A
จำ�นวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน  B+
จำ�นวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน  B
จำ�นวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน  C+
จำ�นวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน  C
จำ�นวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน  D+
จำ�นวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษาสอบได้ อักษรระดับคะแนน  D

* ค่าคะแนนเฉลี่ยให้ ใช้จุดทศนิยม 2 ตำ�แหน่ง ทศนิยมตำ�แหน่งที่ 3 ถ้าเกิน 5 ให้ปัดขึ้น
การปรับอักษรระดับคะแนน (Regrade)
นักศึกษามีสิทธิ์ปรับอักษรระดับคะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาที่ ได้ผลการสอบตํ่ากว่า
อักษรระดับคะแนน C ทัง้ นี้ ให้นบั กระบวนวิชาทีส่ อบได้อกั ษรระดับคะแนนสูงสุดเพียงครัง้ เดียว  
หากกระบวนวิชานั้นมีอักษรระดับคะแนนที่เท่ากัน ให้นับอักษรระดับคะแนนครั้งสุดท้ายเป็น
หน่วยกิตสะสม ทัง้ นีผ้ ทู้ จ่ี ะสำ�เร็จการศึกษาได้ตอ้ งได้ระดับคะแนนเฉลีย่ สะสมตัง้ แต่ 2.00 ขึน้ ไป
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นักศึกษาจากสถาบันอื่นที่เทียบโอนตามเกณฑ์ของแต่ละคณะจากวุฒิที่ ใช้สมัคร  
การเทียบโอนความรู้และการให้หน่วยกิตจากการศึกษานอกระบบ และหรือการศึกษา
ตามอัธยาศัย ไม่สามารถนำ�กระบวนวิชาที่เทียบโอนได้แล้วมาขอ Regrade
นักศึกษาที่เทียบโอนเป็นรายกระบวนวิชา ได้แก่ นักศึกษา Pre-degree นักศึกษา
หมดสถานภาพ นักศึกษาปริญญาที่ 2 และนักศึกษาเทียบโอนสองสถาบัน สามารถเลือก
กระบวนวิชาที่ ได้เกรดตํ่ากว่า C มาเทียบโอนได้ และสามารถนำ�วิชาที่เทียบโอนแล้วนั้นมาขอ
Regrade ได้
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)
ทั้งประเภทสำ�เร็จการศึกษาและไม่สำ�เร็จการศึกษา จะแสดงผลสอบเฉพาะอักษร
ระดับคะแนนที่สอบผ่าน (A, B+, B, C+, C, D+,D) และผลสอบที่พอใจ (S) ส่วนใบตรวจสอบ
ผลการเรียน (Check grade) จะแสดงผลการสอบทุกตัวอักษรทีล่ งทะเบียนเรียนตลอดหลักสูตร
ทั้งที่สอบผ่าน (A, B+, B, C+, C, D+, D) สอบไม่ผ่าน (F) ผลสอบเป็นที่พอใจ (S) และ
ไม่เป็นที่น่าพอใจ (U)
การขอใบรับรองการเป็นนักศึกษา ต้องเป็นนักศึกษาทีย่ งั มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา
เท่านัน้ กรณีเป็นนักศึกษาต่างชาติจะขอใบรับรองการเป็นนักศึกษาเพือ่ ขอวีซา่ จะต้องเป็นผูท้ ม่ี ี
วีซ่าประเภท Non-immigrant และต้องเป็นผู้ที่มีผลการสอบไล่ ได้หน่วยกิตสะสมภาคเรียนละ   
ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
อักษรระดับคะแนน ค่าคะแนนต่อหน่วยกิตและความหมาย
อักษรระดับคะแนน
A
B+
B
C+
C
D+
D
          F

ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต
4.00
3.50
3.00
2.50
2.00
1.50
1.00
0.00

ความหมาย
ดีเยี่ยม
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
อ่อน
อ่อนมาก
สอบตก/ขาดสอบ

Excellent
Very Good
Good
Fairly Good
Fair
Poor
Very Poor
Failure/Absence

ตัวอักษรอื่น ๆ ที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา ตัวอักษรเหล่านี้
ไม่มีคะแนน
39

ตัวอักษร
S
          U
          W
          X

ความหมาย
ผลการประเมินเป็นที่พอใจ
ผลการประเมินไม่เป็นที่น่าพอใจ
การขอถอนกระบวนวิชา
รอผลสอบ

Satisfactory
Unsatisfactory
Withdrawal
No report

การใช้ตัวอักษร A, B+, B, C+, C, D+, D, F, S, U, W และ X ในกรณีดังต่อไปนี้
ในกระบวนวิชาทีน่ กั ศึกษาเข้าสอบ หรือมีผลงานทีป่ ระเมินได้เป็นระดับคะแนน ยกเว้น
กรณีที่นักศึกษาสอบตกหรือขาดสอบจะใช้ตัวอักษร F เป็นสัญลักษณ์
ตัวอักษร S และ U เกิดจากการประเมินผลรายวิชาทีก่ �ำ หนดไว้วา่ ไม่มกี ารประเมินผล
เป็นระดับคะแนน
ตัวอักษร W ใช้ ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุมัติให้ถอนกระบวนวิชา
ตัวอักษร X ในกรณีที่กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนและสอบไล่ แต่อาจารย์
ยังไม่นำ�ผลสอบมาทำ�การประมวลผล
กรณีที่ ไม่ผ่านการวัดและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อมหนึ่งครั้งต่อภาคเรียนปกติโดยผู้มีคุณสมบัติ คือ
เป็นนักศึกษาที่สอบตกหรือขาดสอบในภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน การใช้สทิ ธิ์ ให้เป็นไปตาม
เงื่อนไข ดังนี้
กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 1 นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์สอบซ่อม ต้องดำ�เนินการ
ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 1 ของปีการศึกษาเดียวกันเท่านั้น
กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 2 หรือภาคฤดูร้อน นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์ สอบซ่อม  ต้อง
ดำ�เนินการลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อนของปีการศึกษาเดียวกันเท่านั้น
กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาเดียวกันทั้งภาค 2 และภาคฤดูร้อนของ
ปีการศึกษาเดียวกันนั้น แล้วสอบได้ ในภาคใดภาคหนึ่ง สิทธิ์ ในการลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2
และภาคฤดูร้อนของปีการศึกษานั้น เป็นอันสิ้นสุดลง
การลงทะเบียนสอบซ่อม
การลงทะเบียนสอบซ่อมดำ�เนินการตามวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนดและต้องไม่
ลงทะเบียนสอบซ่อมกระบวนวิชาทีม่ กี ารสอบซํา้ ซ้อนในวันเวลาเดียวกัน เว้นแต่ ได้แจ้งขอจบการศึกษา
ของภาคนั้น ส่วนการวัดผลสอบซ่อมนั้น ผลการสอบได้ ให้รายงานผลในภาคที่มีสิทธิ์สอบ และ
นักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณี ใด ๆ
ในกรณีทน่ี กั ศึกษาลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาใดทีร่ ะบุวา่ เป็นกระบวนวิชาทีเ่ ทียบเท่ากัน
แม้จะไม่มีการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ก็ตาม ให้นับกระบวนวิชาใดกระบวนวิชาหนึ่งเท่านั้น เป็น
หน่วยกิตเพื่อให้ครบหลักสูตร
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การทราบข้อมูลที่นั่งสอบ

โดย ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ
สำ�นักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

การสอบของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง กำ�หนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบ ตามวัน
เวลา  สถานที  ่ แถวและทีน่ ง่ั สอบทีม่ หาวิทยาลัยกำ�หนด  โดยทีน่ ง่ั สอบของนักศึกษาจะมีรหัสประจำ�ตัว
พร้อมชื่อ – นามสกุลของนักศึกษา  ซึ่งเอกสารที่จะแสดงให้นักศึกษาทราบข้อมูลดังกล่าว  คือ
ตารางสอบไล่รายบุคคล
ตัวอย่าง (ด้านหน้า)

ตัวอย่าง (ด้านหลัง)
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ตารางสอบไล่รายบุคคล เป็นเอกสารทีม่ หาวิทยาลัยจัดทำ�ขึน้ เพือ่ แจกแก่นกั ศึกษาทุกคน
โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอรับหรือทราบข้อมูลของตารางสอบไล่รายบุคคลได้ ดังนี้
1. นักศึกษาทุกชัน้ ปี และผูเ้ ข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพือ่ เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี
(Pre-degree) ทุกชั้นปี สามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง โดยให้นำ�บัตร
ประจำ�ตัวนักศึกษา หรือใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานที่ วัน เวลา  
ที่มหาวิทยาลัยกำ�หนด (ดูจากประกาศ)
1.1 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) อาคารกงไกรลาศ
(KLB) ชั้น 1 ราม 1
1.2 กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส (PRB) ชั้น 1 ราม 2
2. ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล จากระบบบริการข่าวสาร
ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2310-6000 และ 0-2310-6100
ระบบจะตอบรับว่า “ระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง”
ให้กด 2 หมวดข้อมูลนักศึกษา
กดเลือกข้อย่อย 2 ตรวจสอบตารางสอบ
กด 1 เลือกข้อย่อยของการตรวจตารางสอบที่ต้องการทราบทุกวิชา ระบบจะให้กด
รหัสนักศึกษา เช่น  XXXX XXXXX X
กด 2 เลือกข้อย่อยของการตรวจสอบตารางสอบเป็นรายวิชา ระบบจะให้กดรหัส
นักศึกษา เช่น XXXX XXXXX X และจากนั้นระบบจะให้กดรหัสวิชา ACC1001 กดรหัสวิชา
ดังนี้ 2123231001 ระบบจะแจ้งหมายเลขห้องสอบให้นักศึกษาทราบ
อักษร
A
B
C
D
E
F
G

รหัส
21
22
23
31
32
33
41

อักษร
H
I
J
K
L
M
N

รหัส
42
43
51
52
53
61
62

อักษร
O
P
Q
R
S
T
U
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รหัส
อักษร รหัส
63
V
83
71
W
91
72
X
92
73
Y
93
74
Z
94
81        ตารางรหัส
82       โทรศัพท์

3. ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทาง
คอมพิวเตอร์ จากเครือ่ งคอมพิวเตอร์ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัยฯ คือ อาคารเวียงผา (VPB)
ชั้น 1 และสถาบันคอมพิวเตอร์
		
บริการข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ มีขอ้ มูลให้นกั ศึกษาเลือก จำ�นวน 9 รายการให้
เลือกข้อ 3 “ตารางสอบไล่รายบุคคล” โดยเมื่อกดหมายเลข 3 ไปแล้ว ระบบจะปรากฏช่องให้ ใส่
หมายเลขรหัสประจำ�ตัวของนักศึกษา ซึ่งเมื่อใส่รหัสครบถ้วนแล้ว จะปรากฏรายละเอียดของ
ตารางสอบไล่รายบุคคลที่หน้าจอภายในเวลาที่ก�ำ หนด
ตัวอย่าง
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ตารางสอบไล่รายบุคคล
รหัส 5303508286
วิชาสอบ สถานที่สอบ
ART1003 KLB 201
MCS1101 VKB 301
MCS1300 PBB 401
MCS3100 VKB 401
MCS3105 VPB 401

ชื่อ นายจักรกฤษณ์ เจียมเจริญถาวร

เวลา
14.00-15.30
09.30-11.30
14.00-16.00
14.00-16.00
09.30-11.30

วันที่
16/01/56
14/01/56
12/01/56
12/01/56
16/01/56
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ปรนัย
100
100
100
100
100

อัตนัย
-

แถว
18
30
24
27
21

ที่นั่ง
12
13
04
27
19

1. ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล จากระบบอินเทอร์เน็ต
ทางเว็บไซต์ www.ru.ac.th เลือกหัวข้อ ตารางสอบไล่รายบุคคล
ตัวอย่าง

ทั้งนี้การดาวน์ โหลดตารางสอบไล่รายบุคคลจากระบบอินเทอร์เน็ต นักศึกษาต้อง
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่พิมพ์กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ว่าพิมพ์ ได้ครบทุกรายการ
หรือไม่ โดยเฉพาะรายการหมายเลขทีน่ ง่ั สอบ
- หลักฐานที่นักศึกษาใช้ ในการเข้าสอบ
1. บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา
2. บัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้
3. ใบเสร็จรับเงิน
- แนวปฏิบัติ
1. ห้ามนักศึกษาเข้าห้องสอบสายเกินกว่า 5 นาที นับจากเวลาทีเ่ ริม่ ต้นคาบเวลาสอบ
2. กรณี ไม่มี ใบเสร็จรับเงิน อนุญาตให้นกั ศึกษาใช้ตารางสอบไล่รายบุคคลทีม่ หาวิทยาลัย
พิมพ์แจกนักศึกษาได้
เมือ่ นักศึกษาทราบสถานทีส่ อบ  หมายเลขแถวสอบ  และหมายเลขทีน่ ง่ั สอบของตนเอง
แล้ว ให้นักศึกษาตรวจหาที่นั่งสอบที่มีรหัสประจำ�ตัว พร้อมชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาติดอยู่
ที่นั่งสอบนั้นๆ จาก บัญชีติดที่นั่งสอบ
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ตัวอย่าง (บัญชีติดที่นั่งสอบ)
ในการเข้าสอบแต่ละกระบวนวิชา  นักศึกษาจะต้องลงลายมือชื่อของตนเองใน
บัญชีรายชื่อนักศึกษา ของกระบวนวิชาสอบ โดยบัญชีดังกล่าวจะระบุหมายเลขแถว และที่นั่ง
สอบ ชื่อกระบวนวิชา รหัสประจำ�ตัวนักศึกษา พร้อมชื่อ – นามสกุลของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษา
จะต้องเซ็นชื่อของตนเองในช่องลายมือชื่อ ดังตัวอย่าง
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สำ�นักหอสมุดกลาง...

แหล่งเรียนรู้ของลูกพ่อขุนฯ

http://www.lib.ru.ac.th

สำ�นักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง หัวหมาก ตั้งอยู่บริเวณศูนย์กลางของ
มหาวิทยาลัยทางทิศตะวันตกของพระบรมรูปพ่อขุนรามคำ�แหงมหาราช จุที่นั่งอ่านหนังสือ
และบริการประมาณ 4,000 ที่นั่ง ในพื้นที่ 3 อาคาร เนื้อที่รวม 13,600 ตารางเมตร สำ�หรับ
ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง วิทยาเขตบางนา จุที่นั่งอ่านหนังสือและบริการประมาณ
2,000 ที่นั่ง ในพื้นที่ 4,768 ตารางเมตร
ปัจจุบันสำ�นักหอสมุดกลางฯ มีการดำ�เนินงานในระบบเครือข่ายห้องสมุดอัตโนมัติ
(RAMLINET: Ramkhamhaeng University Library Network) โดยใช้ โปรแกรมระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ INNOPAC และเป็นสมาชิก โครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS)
ที่ประกอบด้วยห้องสมุดสมาชิกจำ�นวน 75 แห่ง สามารถเชื่อมโยงกับเครือข่ายห้องสมุด
และศูนย์สารสนเทศอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อช่วยให้นักศึกษาค้นหาและ
เลือกใช้ข่าวสารความรู้จากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ทั้งนี้ สำ�นักหอสมุดกลาง
ได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2008 จากสถาบันรับรองมาตรฐาน
ไอเอสโอ หรือ สรอ.

วันเวลาทำ�การ

หัวหมาก   

  
บางนา   
  
			

: จันทร์-ศุกร์
07.30 - 21.00 น.
: เสาร์-อาทิตย์ 09.00 - 18.00 น.
: จันทร์-ศุกร์
08.30 - 18.30 น.
: เสาร์-อาทิตย์ 08.30 - 16.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ : ปิดให้บริการ
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การเข้าใช้บริการ

นักศึกษาสมัครสมาชิกได้ที่หน่วยออกบัตรสมาชิก อาคาร 1 ชั้น 1 โดยใช้หลักฐาน   
บัตรประจำ�ตัวนักศึกษา บัตรประจำ�ตัวประชาชน และใบเสร็จชำ�ระเงินค่าลงทะเบียน
ภาคการศึกษาปัจจุบัน  
ทุกครัง้ ที่ ใช้บริการ นักศึกษาต้องแสดงบัตรประจำ�ตัวนักศึกษา เข้าและออกสำ�นักหอสมุดกลาง
ด้วยวิธีการสแกนบาร์ โค้ด
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ยืมหนังสือทั่วไปได้ 5 เล่ม/7 วัน โดยมีค่าปรับหนังสือ
เกินกำ�หนด 3 บาท/เล่ม/วัน

บริการของสำ�นักหอสมุดกลาง

บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ
นักศึกษาสามารถยืม-คืนทรัพยากรห้องสมุดจากผู้ ให้บริการ หรือใช้ระบบยืมหนังสือ
อัตโนมัติด้วยตนเอง เมื่อนักศึกษายืมทรัพยากรของห้องสมุด สามารถตรวจสอบการยืม-คืน
และยืมต่อด้วยตนเองได้ทาง http://library.lib.ru.ac.th
บริการตู้รับคืนหนังสืออัตโนมัติ (Book Return)
สำ�นักหอสมุดกลาง ได้จดั ให้มบี ริการคืนหนังสืออัตโนมัติ 24 ชัว่ โมง ณ บริเวณด้านหน้า
ของสำ�นักหอสมุดกลาง เพือ่ อำ�นวยความสะดวกแก่นกั ศึกษาให้สามารถคืนหนังสือได้ดว้ ยตนเอง
บริการยืมระหว่างห้องสมุด (Interlibrary Loan Service)
เป็นบริการที่ห้องสมุดจัดขึ้นเพื่อช่วยให้นักศึกษาได้รับเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ต้องการ
จากห้องสมุดหรือศูนย์สารนิเทศทัง้ ภายในประเทศและต่างประเทศ โดยการติดต่อประสานงาน
ในการขอยืม หรือสำ�เนาข้อมูลจากฐานข้อมูลที่ ไม่มีในห้องสมุด โดยให้นกั ศึกษาติดต่อบรรณารักษ์
ทีเ่ คาน์เตอร์บริการ ชัน้ ลอย อาคาร 3 สำ�นักหอสมุดกลางในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
หรือสอบถามทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 0-2310-8646 หรือ E-mail: vacharin@lib.ru.ac.th
บริการ Ask a Librarian
ให้บริการตอบคำ�ถาม Online เพือ่ ช่วยเหลือและแนะนำ�นักศึกษาในการค้นคว้าข้อมูล
บริการตอบคำ�ถามและช่วยการค้นคว้า
ให้บริการเพื่อช่วยเหลือแนะนำ�นักศึกษาภายในสำ�นักหอสมุดกลาง 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 ทั่วประเทศไทย หากต้องการสืบค้นเฉพาะ
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (ข้อมูลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534-ปัจจุบัน)
ฐานข้อมูลข่าว (e-News)
IQNewClip กฤตภาคข่าวออนไลน์จากหนังสือพิมพ์ภายในประเทศภาษาไทย และ
ภาษาอังกฤษกว่า 30 ฉบับ เลือกดูได้ทั้งภาพสีและขาว-ดำ� จัดเป็นหมวดหมู่ พร้อมฟังก์ชั่นใน
การสืบค้นแบบข้อความเต็ม (Full Text Search) ค้นหาเฉพาะชิน้ ข่าวทีต่ อ้ งการได้อย่างง่ายดาย
และรวดเร็ว ให้ข้อมูลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2549 – ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
Elibrary e-Book หนังสือและวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึง่ ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 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 รายชือ่ รวมถึงสารสนเทศของบริษทั ต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษทั และสามารถสืบค้น
บทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1991 - ปัจจุบัน
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Cambridge Journal Online (CJO) วารสารอิเล็กทรอนิกส์ของสำ�นักพิมพ์
Cambridge University Press ครอบคลุมสาขาวิชา Agriculture, Biology, Business,
Economics, Engineering, General Interest, History, Law, Mathematics, Physical Science
และ Social Studies เป็นต้น ข้อมูลประกอบด้วยรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเนือ้ หา
เต็มตามเอกสารต้นฉบับ ตั้งแต่ป  
ี 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 ฯลฯ
2. กลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม เกษตร
Computers & Applied Sciences Complete ให้ข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ความรู้
ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิม และงานวิจัย และเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผล
กระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยี ใหม่ CASC มีดัชนี และสาระสังเขปจากวารสาร
มากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ ยังให้ข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง
ให้ข้อมูลตั้งแต่ ค.ศ. 1965 - ปัจจุบัน
Science Direct  บรรณานุกรม และเอกสารฉบับเต็ม (Full-text) จากวารสารของ
สำ�นักพิมพ์ ในเครือ Elsevier ประกอบด้วย หนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์การแพทย์ สามารถดูข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี ค.ศ. 1995 – ปัจจุบัน
SpringerLink – Journal วารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  
3. กลุ่มสาขากฎหมาย
Westlaw International เป็นฐานข้อมูลเนื้อหาเต็มตามเอกสารต้นฉบับ ทางด้าน
กฎหมาย คำ�พิพากษาฎีกา ตัวบทกฎหมาย ของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และจากทั่วโลก
วารสารทางด้านกฎหมายและนิติศาสตร์ (Law Journals and Reviews) มากกว่า 800 ชื่อเรื่อง 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
นักศึกษาสามารถนำ�คอมพิวเตอร์มาใช้ 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 - 3

ควรปฏิบัติตนอย่างไรเมื่อใช้บริการที่สำ�นักหอสมุด?

1. แต่งกายให้สภุ าพ เรียบร้อย สำ�รวมกิรยิ าวาจา และปฏิบตั ติ นไม่ ให้เป็นทีร่ บกวนผูอ้ น่ื
2. แสดงหลักฐานการเป็นสมาชิกต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง
3. ใช้ทรัพยากรสารสนเทศภายในหอสมุดกลาง ณ จุดที่ซึ่งจัดไว้ ให้ โดยเฉพาะ และ
ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติที่กำ�หนดไว้
4. ระมัดระวังทรัพย์สินและของมีค่าที่น�ำ ติดตัวมา หากสูญหาย สำ�นักหอสมุดกลาง
จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
5. แสดงหนังสือและเอกสารต่อเจ้าหน้าทีต่ รวจทุกครัง้ ก่อนออกจากสำ�นักหอสมุดกลาง
6. ไม่นำ�อาหาร เครื่องดื่ม หรือของขบเคี้ยวเข้าไปในสำ�นักหอสมุดกลาง
7. ไม่สูบบุหรี่ ภายในสำ�นักหอสมุดกลาง
8. ไม่ตดั ฉีก ทำ�ลาย หรือทำ�ให้ทรัพยากรสารสนเทศของสำ�นักหอสมุดกลางเสือ่ มสภาพ
9. ไม่น�ำ ทรัพยากรสารสนเทศของสำ�นักหอสมุดกลางออกไปภายนอก โดยมิได้ยืมตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ
10. การใช้เครื่องมือสื่อสารทุกชนิด ต้องไม่เป็นการรบกวนผู้อื่น
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สือ่ นอกห้องเรียน...เติมความรู้
ให้เด็กรามฯ
u e-Books

: ศูนย์รวมตำ�ราเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
(ไฟล์ PDF) นักศึกษาสามารถอ่านประกอบการเรียน และศึกษาค้นคว้าข้อมูลที่สนใจได้ http:
//e-book.ru.ac.th
RU CyberClassroom บริการถ่ายทอดสดการเรียนการสอนจากห้องเรียนให้นกั ศึกษา
สามารถเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตได้เสมือนเรียนในห้องเรียนจริง (เฉพาะห้องเรียนที่มีอุปกรณ์
การถ่ายทอด) http:// cyberclassroom.ru.ac.th
u

Course on Demand M-Learning: http://www.m-learning.ru.ac.th/วีดี โอ
การเรียนการสอนย้อนหลัง ให้บริการกับนักศึกษาที่อยากทบทวนบทเรียน โดยสามารถเลือกดู
วีดี โอแบบ offline หรือดาวน์ โหลดเก็บไว้ดูกับอุปกรณ์อื่นภายหลังได้
u

u

บทเรียน e-Learning โดยสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ www.ram.edu

สำ�เนา ดีวดี บี นั ทึกคำ�บรรยายกระบวนวิชา ทีส่ �ำ นักเทคโนโลยีการศีกษา โทร. 0-23108703-5 ในวัน เวลาราชการ
u

		บริการเครือ่ งคอมพิวเตอร์และเครือ่ งพิมพ์เอกสาร สำ�หรับนักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป
อัตราค่าใช้บริการ ชั่วโมงที่ 1 ราคา 10 บาท ชั่วโมงที่ 2 เป็นต้นไป ชั่วโมงละ 5 บาท ค่าพิมพ์
เอกสารขาวดำ�  หน้าละ 2 บาท ณ ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเวียงคำ�  ชั้น 2
โทร. 0-2310-8788 http://www.itsc.ru.ac.th
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สำ�นักพิมพ์ ม.ร.
				

ศูนย์รวมตำ�ราเรียนและอุปกรณ์การศึกษา

สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ให้บริการจำ�หน่ายตำ�ราเรียนและอุปกรณ์การศึกษา

ตำ�ราเรียน
จำ�หน่ายสมุดจดคำ�บรรยาย สายเข็มขัด เข็มกลัดเสื้อ เข็มติดปกเสื้อ ดินสอ ปกพลาสติก
ใส่ต�ำ รา รวมทัง้ เครือ่ งหมายศึกษาวิชาทหาร สมุดลงทะเบียน (ม.ร.36) และสมุดแถบรหัสกระบวนวิชา
(ม.ร.37) เสื้อตราสัญลักษณ์พ่อขุนฯ ฯลฯ

กำ�หนดเวลาการจำ�หน่าย (ไม่พักเที่ยง)
บริการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย ที่อาคารสำ�นักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
ขยายเวลาเปิด – ปิด เฉพาะช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เวลา 08.00 – 17.00 น.
เสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น.
*อาทิตย์เปิดเฉพาะช่วงคุมสอบ ลงทะเบียนและรับสมัครนักศึกษาใหม่ เวลา 09.00 – 15.00 น.

การให้บริการตำ�ราเรียนและอุปกรณ์การศึกษา มี 3 ช่องทาง ดังนี้
1. ซื้อโดยตรงที่ชั้น 3 อาคารสำ�นักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง (หัวหมาก) มีตำ�ราไว้บริการทุกชั้นปี
และที่ชั้น 1 อาคารพระมาส (PRB) วิทยาเขตบางนา (ให้บริการเฉพาะตำ�ราเรียนชั้นปีที่ 1 เท่านั้น)
2. ซื้อทางไปรษณีย์และอิเล็กทรอนิกส์ โดยสั่งจ่าย ธนาณัติ ในนาม ผู้อำ�นวยการสำ�นักพิมพ์
ปณ. รามคำ�แหง 10241 และจ่าหน้าซองถึงผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
3. ซื้อทางอินเทอร์เน็ต www.rupress.ru.ac.th เพื่อตรวจสอบรายชื่อวิชา ราคา หมายเลขการพิมพ์
ค่าจัดส่ง สถานะว่ามีจำ�หน่าย พร้อมจัดส่ง หรือ ตำ�ราหมด
		
3.1 ชำ�ระเงินโดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารทหารไทย ประเภทออมทรัพย์ ชือ่ บัญชี สำ�นักพิมพ์ ม.ร.
เลขที่บัญชี 156-209809-3 สาขารามคำ�แหง พร้อมส่งหลักฐานการชำ�ระเงิน (Pay-in) และที่อยู่ เบอร์ โทรศัพท์
รายละเอียดการสั่งซื้อตำ�ราเรียน ให้สำ�นักพิมพ์ โดยส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): rupress@ru.ac.th
3.2 ชำ�ระเงินโดยการส่งเงินทางธนาณัติธรรมดา หากมีข้อสงสัยติดต่อที่ งานบริการตำ�ราทาง
ไปรษณีย์และอิเล็กทรอนิกส์                      

กรณีส่งธนาณัติออนไลน์ โปรดโทรแจ้งรายละเอียดได้ที่ คุณกนกพร หรือ คุณยุพมาตร์
โทร.0-2310-8755 ต่อ 1302
งานประชาสัมพันธ์ สำ�นักพิมพ์ ม.ร.
ฝ่ายขาย สำ�นักพิมพ์ ม.ร. 			

โทร 0-2310-8757-59 ต่อ 1101,1103
โทร 0-2310-8755
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ชวนเพื่อนสอบ
e-Testing

สำ�นักบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ ดำ�เนินการจัดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)
ให้แก่นั ก ศึ ก ษาโดยใช้ เ ทคโนโลยีทันสมัยผสมผสานกับระบบการบริ ห ารจั ด การที่ ดี ทำ � ให้
การวัดผลสัมฤทธิข์ องนักศึกษาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว โดยนักศึกษาสามารถเลือกวัน - เวลาสอบ
ได้ด้วยตนเอง ทราบผลสอบทันทีเมื่อสอบเสร็จ และหากนักศึกษาสอบไม่ผ่านสามารถสอบ
ตามปกติของมหาวิทยาลัยได้
ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ e-Testing
1. ตรวจสอบกระบวนวิชาทีเ่ ปิดสอบทาง e-Testing ตามประกาศของสำ�นักบริการวิชาการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ www.etesting.ru.ac.th
2. ลงทะเบียนเรียนตามภาคการศึกษาปกติ โดยจะต้องมีกระบวนวิชาที่ e-Testing เปิดสอบ
ด้วย
3. นำ�ใบเสร็จทีจ่ ะลงทะเบียนในภาคปกติ (ใบสีฟา้ ) มายืน่ เป็นหลักฐานในการลงทะเบียนสอบทาง e-Testing ตามวัน เวลาที่ก�ำ หนด
4. เลือกวัน – เวลาสอบ e-Testing และชำ�ระค่าลงทะเบียนสอบ
5. เข้าสอบ e-Testing ตามวันและเวลาที่ก�ำ หนดในใบเสร็จลงทะเบียนสอบ (สีส้ม)
ณ อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 8
นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
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คาบเวลาที่เปิดสอบ
คาบที่ 1 :  09.00 - 11.30  น.
คาบที่ 3 :  15.00 - 17.30  น.

คาบที่ 2 : 12.00 - 14.30  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
นักศึกษาสามารถตรวจสอบวิชาที่เปิดสอบในแต่ละภาคเรียนและที่เพิ่มเติมได้จาก
ข่าวรามคำ�แหง และ www.etesting.ru.ac.th  โทร. 0-2310-8790
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กิจกรรมนักศึกษา...

เรื่องที่นักศึกษาควรทราบ
ที่รามคำ�แหง มีชมรม/กิจกรรมอะไรบ้าง

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาหลากหลายรูปแบบ  แบ่งออกเป็น
1. กิจกรรมด้านวิชาการ ประกอบไปด้วยชมรมทีจ่ ดั ทำ�กิจกรรมตามสาขาวิชาของแต่ละคณะ  
เช่น ชมรมนิติศาสตร์ ชมรมการตลาด ชมรมศึกษาศาสตร์ ชมรมสื่อสารมวลชน ชมรมพลานามัย
ชมรมรัฐศาสตร์ ชมรมภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ ชมรมภาษาไทยและภาษาตะวันออก ชมรมจิตวิทยา
ชมรมเศรษฐศาสตร์ และชมรมสถิตแิ ละคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
2. กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม ประกอบไปด้วยชมรมที่ทำ�กิจกรรมทางด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม เช่น ชมรมถ่ายภาพ ชมรมขับร้องประสานเสียง ชมรมดนตรีสากล ชมรมดนตรี
ลูกทุ่งสุโขทัย ชมรมวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย ชมรม
นักศึกษามุสลิม ชมรมคริสตศาสนา ชมรมปาฐกถาและโต้วาที ชมรมศิลปะและการแสดง และ
ชมรมเชียร์ เป็นต้น
3. กิจกรรมด้านบำ�เพ็ญประโยชน์ ประกอบไปด้วยชมรมที่ทำ�กิจกรรมทางด้านบำ�เพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคม เช่น ชมรมค่ายอาสาพัฒนา มร. ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ชมรมศึกษาปัญหาเกษตรกร  ชมรมค่ายพัฒนาราม – อีสาน ชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม – ทักษิณ
ชมรมค่ายอาสาพัฒนาราม – ลานนา ชมรมศึกษาพัฒนาชาวไทยภูเขา ชมรมนักศึกษาวิชาทหาร
ชมรมผู้บำ�เพ็ญประโยชน์และบรรเทาสาธารณภัย ชมรมศึกษาปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม และชมรม
ศึกษาปัญหายาเสพติด เป็นต้น
สนใจเข้าร่วมชมรมใด สอบถามรายละเอียดได้ที่ชมรมต่างๆ ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา
ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8074
4. กิจกรรมด้านกีฬา 24 ชมรมกีฬา มหาวิทยาลัยสนับสนุน ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษ
ทางด้านกีฬา เข้ารับการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (ทุนเรียนฟรี) คัดเลือก
ตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย เพือ่ พัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ทางด้านกีฬาและสุขภาพ นอกจากนั้น ยังจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนากีฬาสู่ความเป็นเลิศ”
และ “ผู้นำ�นันทนาการ” การให้ ยืม - คืนอุปกรณ์และครุภัณฑ์กีฬา สำ�หรับนำ�ไปใช้ในการฝึกซ้อม
และเข้าร่วมแข่งขัน (Tournaments) ในรายการต่าง ๆ
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกีฬา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา
ชั้นล่าง โทรศัพท์ 0-2310-8078
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บริการด้านทุนการศึกษาและผ่อนผันการชำ�ระเงินลงทะเบียนเรียน

ในด้านทุนการศึกษา ได้รบั การสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย และผูม้ จี ติ ศรัทธา มูลนิธิ ทุนการศึกษา
มากกว่า 1,000 ทุน และบริการผ่อนผันการชำ�ระเงินลงทะเบียนเรียน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ด้านการเงิน ติดต่อสอบถาม ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย
โทร. 0-2310-8080, www.ru.ac.th/sholarship หรือ www.facebook.com/กองทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

บริการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

นักศึกษาสมัครใหม่ชั้นปีที่ 1 ที่ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) (กรอ.)
ทั้งผู้กู้รายเก่าต่อเนื่องจากสถาบันเดิม หรือผู้กู้รายใหม่ ที่สนใจจะขอกู้ยืมเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
(กยศ.) (กรอ.) ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา
อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย โทร. 0-2310-8080, www.ru.ac.th/sholarship หรือ www.facebook.com/กองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง

บริการจัดหางาน

บริการข้อมูลข่าวสารการสมัครงาน ทั้งงานประจำ�และงานชั่วคราว จัดบริการให้สถาน
ประกอบการต่างๆ มารับสมัครงานทั้งงานประจำ�และงานชั่วคราว ตลอดจนจัดให้มีการสัมภาษณ์
ผู้สมัครงาน บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ www.rujob.ru.ac.th บริการฝาก
ประวัติการสมัครงานทั้งงานประจำ�และงานชั่วคราว ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่   
งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย โทร. 0-2310-8126 หรือ
www.rujob.ru.ac.th

บริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

บริการแนะแนวและให้คำ�ปรึกษาเกี่ยวกับด้านการศึกษา เช่น การเลือกกระบวนวิชา
การเลือกคณะ การเทียบโอนหน่วยกิต นอกจากนั้นยังให้บริการให้คำ�ปรึกษาด้านส่วนตัว และสังคม
การดำ�เนินชีวิต การปรับตัว บริการจัดหางาน ทั้งงานประจำ�และงานชั่วคราวให้กับนักศึกษาและ
บัณฑิต พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในด้านต่างๆ เช่น การเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพ พัฒนา
บุคลิกภาพ พัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และด้านอื่นๆ ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย โทร. 0-2310-8126 หรือ
www.facebook.com/guidanceru
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บริการตรวจรักษาโรค

งานแพทย์และอนามัย ซึ่งตั้งอยู่หน้าอาคารวิทยบริการและบริหาร สำ�นักงานอธิการบดี
ใกล้อาคารกงไกรลาศ (KLB) ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่นกั ศึกษา โดยไม่เสียค่าใช้จา่ ย นอกจากนีย้ งั
มีบริการออกใบรับรองแพทย์ เพื่อสมัครงาน ศึกษาต่อ ทำ�ใบขับขี่ โดยชำ�ระค่าธรรมเนียม 20 บาท
เปิดบริการวันจันทร์ – วันศุกร์ และในวันที่มหาวิทยาลัยมีการสอบไล่
เวลาทำ�บัตรตรวจโรค 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 0-2310-8067  Email : patmoram@gmail.com

บริการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงทำ�ข้อตกลงกับบริษัท กรุงเทพประกันภัย จำ�กัด (มหาชน) บริการ
ทำ�ประกันภัยอุบตั เิ หตุสว่ นบุคคลให้กบั นักศึกษา โดยเสียค่าเบีย้ ประกัน 150 บาทต่อปี  คุม้ ครองครอบคลุม
อุบตั ภิ ยั ต่าง ๆ ตลอด 24 ชัว่ โมง   กรณีไดัรบั อุบตั เิ หตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครัง้ ละไม่เกิน 10,000 บาท
และกรณีเสียชีวิต หรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชย 150,000 บาท คุ้มครองครอบคลุม
อุบัติภัยต่าง ๆ ได้แก่ การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง การถูกฆาตกรรม
หรือลอบทำ�ร้ายร่างกาย การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สนใจสมัครได้ทง่ี านบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา
ชั้น 2 หรือสมัครทางไปรษณีย์ โดยส่งธนาณัติจำ�นวน 150 บาท สั่งจ่ายในนาม “หัวหน้างานบริการ
และสวัสดิการนักศึกษา” (ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามคำ�แหง 10240) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน หรือ
สำ�เนาบัตรข้าราชการ พร้อมสำ�เนาถูกต้อง 1 ฉบับ  สำ�เนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด 1 ฉบับ และ
ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง 2 ซอง (สำ�หรับส่งใบเสร็จรับเงินและบัตรประกัน) ส่งมาที่
งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา  อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชัน้ 2  มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
0-2310-8076

การศึกษาวิชาทหาร และการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำ�การ

บริการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหารที่มีความประสงค์จะเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร
การขอผ่อนผันรอรับสิทธิ์ฝึกเรียนวิชาทหาร การขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการ
ทหารกองประจำ�การ การขอผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกวิชาทหาร และการขอผ่อนผันการเข้ารับ
ราชการทหารกองประจำ�การในยามปกติ ให้กับนักศึกษาที่มิได้ฝึกเรียนวิชาทหาร สำ�หรับผู้ที่เกิด
พ.ศ.2540 ทั้งนี้ นักศึกษาต้องมีผลการศึกษาภาค 1/2560 ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และต้องดำ�เนิน
การก่อนวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561
สำ�หรับนักศึกษาที่ไม่สามารถสมัครเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารในปีที่สมัครเข้าศึกษาใน
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงได้ทัน จะต้องดำ�เนินการขอรอรับสิทธิ์ก่อนวันที่ 31 สิงหาคม 2560 จึงจะมี
สิทธิ์เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารในปีถัดไป
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สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานนักศึกษาวิชาทหาร อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 โทร.
0-2310-8075 ในวันเวลาราชการ หรือ  www.rotcs.ru.ac.th

บริการนักศึกษาพิการ

มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงเปิดโอกาสทางการศึกษาสำ�หรับผู้พิการเข้าศึกษาในคณะและ
สาขาวิชาต่าง ๆ ได้ตามศักยภาพของตนเองและความพร้อมในการจัดการศึกษาของแต่ละคณะ
และสาขาวิชา โดยมีบริการทางการศึกษาสำ�หรับนักศึกษาพิการ ได้แก่ การให้ค�ำ ปรึกษา การเลือก
สาขาวิชา การวางแผนการเรียนสำ�หรับนักศึกษาพิการ เงินอุดหนุนทางการศึกษาสำ�หรับนักศึกษา
พิการ ในระดับปริญญาตรีเป็นปริญญาตรีใบแรกเท่านั้น โดยมีคุณสมบัติและหลักฐานที่แสดง
การรับรองความพิการ คือ บัตรประจำ�ตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ   ไม่เคยได้รับการอุดหนุนทางการศึกษาตามประกาศคณะกรรมการส่งเสริม
การจัดการศึกษาสำ�หรับคนพิการในหลักสูตรระดับปริญญาตรีมาก่อน นอกจากนี้ ยังมีสื่อการเรียน
การสอนสำ�หรับนักศึกษาพิการ เช่น ตำ�ราเรียน VCD/MP3 บันทึกเสียงคำ�บรรยายของอาจารย์ วิดโี อ
คำ�บรรยายย้อนหลัง ตำ�ราอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) หนังสือเสียงอิเล็กทรอนิกส์ (e-audiobook)
e-Learning และ cyber classroom, รวมทั้งมีการสอบไล่ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing)
ผู้ พิ ก ารสามารถขอรั บ คำ � ปรึ ก ษาเพื่ อ รั บ ข้ อ มู ล ที่ จำ � เป็ นก่ อ นตั ด สิ น ใจสมั ค รเข้ า ศึ ก ษา
หรือขอรับเงินอุดหนุนการศึกษาได้ทศ่ี นู ย์บริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  
กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชัน้ 1 โทร. 0-2310-8306 โทรสาร 0-2310-8306   
e–mail: dss_ru@hotmail.com เว็บไซต์ http//www.stdaffairs.ru.ac.th/dss หรือทางไปรษณีย์
ทีศ่ นู ย์บริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรม
นักศึกษา ชัน้ 1 มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

บริการห้องอ่านหนังสือปรับอากาศ

มหาวิทยาลัยจัดห้องอ่านหนังสือสำ�หรับนักศึกษาใช้เวลาว่างจากการฟังคำ�บรรยายของ
อาจารย์ในชัน้ เรียน  มาทบทวนบทเรียนและแสวงหาความรูเ้ พิม่ เติม  เปิดบริการทุกวันระหว่างเวลา  
08.00 – 22.00 น. ทีอ่ าคารเวียงผา (VPB) ชัน้ 1 อาคารศรีอกั ษร (ตรงข้ามอาคารเวียงผา) และ
อาคารนพมาศ (NMB) ชัน้ 2 (โรงอาหาร 1)
ข้อปฏิบตั ใิ นการใช้บริการห้องอ่านหนังสือ
1. ห้ามจองทีน่ ง่ั
2. ห้ามส่งเสียงดัง
3. ห้ามนำ�อาหารและเครือ่ งดืม่ เข้ามารับประทาน
4. ห้ามสูบบุหรี่
5. ห้ามเคลือ่ นย้ายโต๊ะ-เก้าอี้ และอุปกรณ์ทกุ ชนิด
6. ห้ามนำ�สัตว์เลีย้ งทุกชนิดเข้ามาในห้อง
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การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ :
โอกาสในการพัฒนาศักยภาพสู่ตลาดแรงงาน
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงโดยศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จัดการฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ในวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา  โดยจะมีกระบวนการคัดเลือกนักศึกษาเพือ่ ฝึกประสบการณ์วชิ าชีพ
ณ องค์กร/สถานประกอบการทีท่ �ำ ข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชน
ทัง้ นี้ นักศึกษาจะต้องปฏิบตั งิ านเสมือนเป็นพนักงานชัว่ คราวขององค์กรและหน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบ เป็นเวลา 120 วัน (4 เดือน) โดยมีอาจารย์ไปนิเทศงาน ณ องค์กร/สถานประกอบการ เพือ่
ดูแลให้ค�ำ แนะนำ�ปรึกษาในระหว่างทีน่ กั ศึกษาปฏิบตั งิ าน และประเมินผลการปฏิบตั งิ านของนักศึกษา
นักศึกษาที่มีความประสงค์จะพัฒนาประสบการณ์ด้านอาชีพ กระบวนวิชา RAM 3000
สหกิจศึกษา  ต้องวางแผนการศึกษาของตนเองไว้ลว่ งหน้านับตัง้ แต่สมัครเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
โดยเมือ่ นักศึกษามีหน่วยกิตสะสมไม่นอ้ ยกว่า 75 หน่วยกิต นักศึกษาสามารถลงทะเบียน วิชา RAM
3000 สหกิจศึกษา และนำ�ไปทดแทนในหมวดวิชาเลือกเสรีของคณะทีน่ กั ศึกษาสังกัด
สนใจติดต่อที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชัน้ 1 โทร 0-23108503 หรือดูรายละเอียดเพิม่ เติมได้ท่ี www.ram3000.ru.ac.th
เปิดรับนักศึกษาฝึกงานรุน่ ที่ 17 ระหว่างเดือน มีนาคม - กันยายน 2560

ส่งเสริมการทำ�งานควบคู่กับการเรียน

ในช่วงที่นักศึกษากำ�ลังศึกษาอยู่ หากมีความประสงค์จะทำ�งาน เพือ่ สร้างประสบการณ์ดา้ น
อาชีพ และเพิม่ รายได้ให้แก่ตนเอง  ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ให้บริการในเรือ่ งข้อมูลตำ�แหน่ง
งานทั้งงานประจำ�  (Full Time) และงานชัว่ คราว (Part Time) การติดต่อประสานงานนายจ้างและ
สถานประกอบการ การจัดการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนการทำ�งานให้แก่นกั ศึกษา
นอกจากนี้ ยังจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มคี วามพร้อมทีจ่ ะเข้าสูร่ ะบบการทำ�งาน
หรือเป็นผูป้ ระกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
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บริการจัดหางานออนไลน์ RU JOB MATCHING

RU JOB MATCHING เป็นโปรแกรมจัดหางานออนไลน์ที่เปิดโอกาสให้นายจ้าง/สถาน
ประกอบการกับนักศึกษา ศิษย์เก่า บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้พบกันบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
นักศึกษาที่ต้องการหางานทำ� สามารถเลือกสมัครงานได้ทั้งงานประจำ� งานชั่วคราว และ
การฝึกอาชีพสหกิจศึกษา ในขณะเดียวกัน สถานประกอบการทีต่ อ้ งการจะรับนักศึกษาและศิษย์เก่า
บัณฑิตไปทำ�งาน หรือฝึกอาชีพสหกิจศึกษาก็สามารถเข้าไปเลือก หรือรับแจ้งความต้องการไว้ได้ท่ี
www.e-regis.ru.ac.th/jobmatching
ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ อาคารกิจกรรมนักศึกษา  
ชั้น 1 โทร 0-2310-8503 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.facebook.com/ram3000ru,   
www.stdaffairs.ru.ac.th
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ลุงไก่...นักศึกษา วัย 76
กับความพยายามที่...
ไม่สิ้นสุด
นายประวัติ ประภาปัญญา หรือ ลุงไก่
ข้าราชการบำ�นาญ อายุ 76 ปี นักศึกษาคณะนิตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดลพบุรี ปัจจุบนั เก็บหน่วยกิตได้ 56 หน่วยกิต
มุ่งเรียนปริญญาตรีนิติศาสตร์ เพื่อสานฝันในอดีตที่เคยลงทะเบียนเรียนรุ่นแรก ปี 2514
และเพือ่ พัฒนาความรู้ ให้ทนั ยุคสมัย รวมทัง้ นำ�ความรูท้ างกฎหมายช่วยเหลือประชาชนต่อไป
ลุงไก่ กล่าวว่า คนสูงอายุส่วนใหญ่จะมีความพร้อมเรื่องเวลามากขึ้น เมื่อเกษียณจาก
การทำ�งานประจำ�แล้ว สิง่ ทีค่ วรทำ�ต่อไปก็คอื มุง่ หาความรู้ ให้มากขึน้ เพราะการศึกษาต้องเรียนรู้
ตลอดชีวติ แม้สติปญ
ั ญา ความจำ� จะไม่ดเี ท่าคนวัยหนุม่ สาว ก็ตอ้ งขยันเป็นสองเท่า และหมัน่
เข้าหาครูอาจารย์ เพื่อนๆวัยลูกหลานให้มากๆ ด้วย นอกจากจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ ในตำ�รา
เรียนแล้ว ยังได้สังคมใหม่ๆ ทำ�ให้ชีวิตวัยหลังเกษียณมีชีวิตชีวามากขึ้นอีกด้วย
“เมือ่ ปี 2514 ได้ลงเรียนคณะนิตศิ าสตร์ แล้วเรียนไม่จบ ก็ออกไปเรียนทีอ่ น่ื และกลับมา
เรียนทีร่ ามคำ�แหงอีกครัง้ ในระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ทีส่ าขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ
จังหวัดลพบุรี ยังรู้สึกรักในมหาวิทยาลัยแห่งนี้เหมือนครั้งแรกที่ ได้เข้ามาเรียน จึงตั้งใจว่าจะ
กลับมาเรียนในคณะนิตศิ าสตร์อกี ครัง้ เมือ่ ชีวติ ลงตัวมากขึน้ และวันนีก้ ็ ได้สานฝันของตนเองสำ�เร็จ”
ลุงไก่ กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง มีพฒ
ั นาการทัง้ ด้านคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาที่เท่าเทียมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้านเทคโนโลยีการศึกษา สิ่งอำ�นวย
ความสะดวกต่างๆ และที่สำ�คัญให้ โอกาสทางการศึกษาแก่คนทุกเพศ ทุกวัย ได้เรียนหนังสือ
และยังขยายโอกาสทางการศึกษาไปยังภูมภิ าคต่างๆ ทัว่ ประเทศ ทำ�ให้สามารถเรียนใกล้บา้ น
ได้สะดวกสบายมากขึ้นด้วย สมเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนชาวไทยจริงๆ
“ขอฝากเพื่อนๆ ลูกๆ หลานๆ ที่กำ�ลังท้อถอยกับการเรียน ให้ลุงได้เป็นแรงบันดาลใจ
หนึง่ ทีท่ �ำ ให้ทกุ คนกลับมามีก�ำ ลังใจในการเรียนอีกครัง้ ขอให้ขยัน อดทน และมีความรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ของตนเองให้มากๆ ถือเป็นกุญแจสู่ความสำ�เร็จที่อยู่ ไม่ ไกล ..ลุงไม่แน่ ใจหรอกว่า
จะสามารถคว้าปริญญาครั้งนี้ ได้สำ�เร็จหรือไม่ แต่ลุงจะไม่หยุดพยายาม”
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ว่าทีบ่ ณ
ั ฑิต Pre-degree คณะเศรษฐศาสตร์
เผย “การเรียน-กิจกรรม
สร้างคนเก่งสูส่ งั คม”
นายเมธาสิทธิ์ อุดมศิริพันธุ์ หรือ โกโก้ อายุ 19 ปี
เข้าศึกษาระบบ Pre-degree คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
รามคำ�แหงตัง้ แต่เริม่ เข้ามัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเตรียมอุดม
ศึกษาพัฒนาการ รัชดา เมือ่ จบชัน้ ม.6 ได้มาสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาค 1/2558
โดยนำ�หน่วยกิตมาเทียบโอนได้ทง้ั หมด 128 หน่วย และลงทะเบียนเรียนอีกเพียง 1 ภาคการศึกษา
เท่านั้น ก็สามารถสำ�เร็จเป็นบัณฑิตคณะเศรษฐศาสตร์ ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.69
เมธาสิทธิ์ กล่าวถึงการมาเข้าเรียน Pre-degree คณะเศรษฐศาสตร์ ทำ�ให้ ได้รู้จัก
โลกกว้างขึน้ เห็นแนวคิดเกีย่ วกับระบบเศรษฐกิจ สังคม รวมไปถึงการใช้จา่ ยในชีวติ ประจำ�วันที่
ต้องรูจ้ กั การออมและการลงทุน ซึง่ เป็นเวลาเดียวกับทีค่ รอบครัวประสบปัญหาวิกฤตทางการเงิน
ทำ�ให้ผมมุง่ มัน่ เรียนในคณะเศรษฐศาสตร์ สาขาเศรษฐศาสตร์การเงิน อย่างเต็มที่ สิง่ ที่ ได้รบั
จากการเรียน ทำ�ให้มองว่า “การเรียนคือการลงทุน ทุกๆ การลงทุนย่อมมีความเสีย่ ง แต่อยูท่ ่ี
ว่าใครจะสามารถบริหารความเสี่ยงในรูปแบบไหน” เช่นเดียวกับระบบ Pre-degree คือ เป็น
ระบบการศึกษาทีช่ ว่ ยในเรือ่ งการบริหารความเสีย่ งทัง้ เรือ่ งเวลาและโอกาสต่างๆ ระบบ Pre-degree
ยังให้ผลตอบแทนทีค่ มุ้ ค่ามาก เพราะต้นทุนค่าเล่าเรียนตา่ํ (ค่าเทอม ค่าหนังสือ) ทำ�ให้ ได้ก�ำ ไรสูง
(ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สำ�เร็จการศึกษาได้เร็ว มีงานทำ�ได้ก่อนเพื่อนๆ ในวัยเดียวกัน)
“ผมคิดเสมอว่าถ้าอยากเก่ง อยากได้มากกว่าคนอืน่ ก็ตอ้ งทำ�มากกว่าคนอืน่ จึงตัง้ มัน่ ว่า
พรุง่ นีต้ อ้ งทำ�ให้ ได้มากกว่าวันนี้ เช่น เพือ่ นอ่านหนังสือได้ 1 เล่ม ผมต้องอ่านให้ ได้ 2 เล่มในเวลา
ทีเ่ ท่ากัน และนอกจากเรือ่ งเรียนแล้วผมยังต้องช่วยครอบครัวทำ�งาน และต้องทุม่ เทให้กบั การเรียน
ในชัน้ มัธยมปลาย พอมีเวลาว่างไม่วา่ จะเป็นช่วงไหน ก็ทบทวนวิชาทีเ่ รียน Pre-degree และจะใช้
โซเชียลมีเดีย คือ facebook และ line เพือ่ ติดตามรายงานทีอ่ าจารย์มหาวิทยาลัยสัง่ และ
พูดคุยแลกเปลีย่ นข้อคิดเห็นกับเพือ่ น สอบถามแนวการเรียนและข้อสอบจากรุน่ พี่ รวมถึงการ
หาเวลาว่างวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเข้าไปที่คณะไปร่วมทำ�กิจกรรมกับรุ่นพี่ ในชมรมด้วย”
โกโก้เข้าร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยรามคำ�แหงมากมาย อาทิ การได้รบั คัดเลือกเป็นตัวแทน
นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ แข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครัง้ ที่ 6-7 ได้รบั รางวัลเยาวชนผู้ ได้รบั เชิดชูเกียรติ
เป็นแบบอย่างทีด่ มี วี ฒ
ั นธรรมไทย เป็นตัวแทนการนำ�เสนอผลงานทางวิชาการในการประเมิน
สถานศึกษาพอเพียง ร่วมโครงการอบรมทางวิชาการ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยวและ
บริการ ภายใต้บริบทประชาคมอาเซียนฯ
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“19 ปีเรียนรามฯ” ความสำ�เร็จของศิลปิน
‘บ่าววี’ อาร์ สยาม
แนะน้องใหม่ให้ตั้งใจเรียน
อย่าท้อ ฟันฝ่าอุปสรรค

พันจ่าอากาศเอก วีรยุทธิ์ นานช้า - ‘บ่าววี’- เล่าย้อนถึงวัยเรียนว่า หลังจากเรียนจบ
ชัน้ ม.ปลายจากบ้านเกิดภาคใต้ ตัง้ ใจแน่วา่ อยากสอบเป็นนักเรียนทหาร แต่สอบไม่ ได้ จึงคิดว่า
ถ้าไม่ ได้เป็นทหารก็ขอให้เรียนจบรามฯให้สำ�เร็จ ด้วยความที่เป็นคนใต้ คนใต้จบรามคำ�แหง
หลายคน ในปี 2535 จึงมาสมัครเรียนคณะนิติศาสตร์
บ่าววี เล่าว่า การเรียนช่วงเรียนปีแรก ลงทะเบียนเรียน 7 เล่ม ผ่านแค่ 1 เล่ม คือ วิชา
กฎหมายเบื้องต้น แม้จะผ่านแค่ 1 วิชาแต่รู้สึกว่าตัวเองเก่งมาก และได้ทำ�กิจกรรมหลายชมรม
สมัครเข้าชมรมกีฬาฮอคกี้ ฝึกเล่นฮอคกี้จนเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย ต่อด้วยชมรมศึกษา
ปัญหาแหล่งเสื่อมโทรม สมัครเป็นนักร้องลูกทุ่งสุโขทัย ทำ�ให้ ได้ประสบการณ์มากจากรามฯ
และเพื่อนๆ หลากหลายคน เป็นสิ่งที่หาไม่ ได้จากที่ ไหน
“หลังจากเรียนที่รามคำ�แหงได้ประมาณ 1 ปี ก็ ไปสอบได้เหล่าสารวัตรทหารที่
โรงเรียนจ่าอากาศ ทำ�ให้การเรียนขาดช่วงไป แต่หลังจากจบนักเรียนจ่าอากาศแล้วก็มาสมัคร
เรียนรามคำ�แหงอีกครั้ง เมื่อปี 2539 ที่คณะรัฐศาสตร์ และสอบผ่านได้จนเกือบจบ แต่ชีวิต
กลับพลิกผันอีกครั้ง เมื่อทำ�งานพิเศษเป็นนักร้องที่จังหวัดลพบุรี ช่วงนั้นมีเวลาเรียนน้อยลง
และห่างจากการเรียนไปอีก แต่ก็ยังคิดเสมอว่า ถ้ามี โอกาสจริงๆ จะกลับมาเป็นลูกพ่อขุนฯ
ให้ ได้ แล้วชีวิตของผมก็ก้าวเข้าไปเป็นนักร้องเต็มตัวที่ค่ายอาร์สยาม จนกระทั่งเมื่อได้ทำ�
ตามความฝันในการเป็นนักร้องแล้ว ก็หันกลับมาคิดถึงเรื่องการศึกษาซึ่งเป็นสิ่งสำ�คัญในชีวิต
ผมเชื่อว่าถ้าผมจบรามคำ�แหง ผมจะเป็นคนที่มีคุณค่า”
บ่าววี เล่าต่อว่า เมื่อปี 2553 คิดว่าเหลืออีก 7 เล่มก็จะจบแล้วจึงได้มาปรึกษา
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะรัฐศาสตร์ โดยได้รับคำ�แนะนำ�ให้ โอนหน่วยกิตสะสมมา
เทียบโอนเรียนในภาคพิเศษ และด้วยความมุ่งมั่น ในที่สุดก็เรียนจบปริญญาตรี และเข้ารับ
พระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 รวมใช้เวลาเรียน 19 ปี
*********************************************
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การศึกษาเริ่มต้นได้ทุกวัน
* ไม่มีใคร “แก่เกินเรียน”
คุณสุจินต์ ลอยชูศักดิ์ คุณแม่นักร้องชื่อดัง ‘เจมส์ เรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์’ กับวัย 60 ปี
มุ่งมั่นเรียนปริญญาตรี ใบที่สอง คณะนิติศาสตร์ ควบคู่ปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขา
ไทยศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ด้วยอุดมการณ์ทม่ี งุ่ มัน่ “การศึกษาเริม่ ต้นได้ทกุ วัน...ไม่มีใคร
แก่เกินเรียน”
เส้นทางการศึกษาที่มุ่งสู่รามคำ�แหง เริ่มต้นด้วยระบบ Pre-degree พอจบ ม.ปลาย
จาก กศน. สะสมหน่วยกิตได้ 19 หน่วยกิต ก็มาเรียนปริญญาตรีที่คณะมนุษยศาสตร์ ปี 2552
จบปริญญาตรี ปี 2558 เริ่มเรียนปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ ต่อมาปี 2559 คุณสุจินต์
สอบเข้าเรียนระดับปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ สาขาไทยศึกษา ตอนนี้ก็เรียนควบคู่กับทั้ง
ปริญญาตรีและปริญญาโท
คุณสุจินต์เล่าถึงบรรยากาศภายในชั้นที่อบอุ่น อาจารย์ก็มีความเป็นกันเอง ให้วิชา
ความรู้อย่างเต็มที่ ส่วนเพื่อนๆ มีหลายรุ่นทำ�ให้ ได้เพื่อนทุกวัย ส่วนใหญ่ก็เป็นรุ่นลูก ในวัน
เสาร์-อาทิตย์ จะเป็นชัน้ เรียนหลักสูตรปริญญาโท ส่วนวันธรรมดาก็มาเรียนนิตศิ าสตร์หลักสูตร
ปริญญาตรี ซึ่งเทอมนี้ตนลงทะเบียนเรียนแค่ 3 วิชา เพราะอยากเน้นหนักไปที่การเรียน
ปริญญาโทมากกว่า
ข้อคิดและคติประจำ�ใจที่ ใช้อยู่ ไม่ว่าจะเป็น “การศึกษาเริ่มต้นใหม่ ได้ทุกวัน” หรือ
“เวลาเป็นสิง่ มีคา่ จะไม่ปล่อยให้เวลาผ่านไปอย่างสูญเปล่า” กอปรกับอุปนิสยั ทีเ่ ป็นคนรักการอ่าน
มีความสุขกับการเรียน ศึกษาหาความรูอ้ ยูต่ ลอดเวลา เธอให้คณ
ุ ค่าและความสำ�คัญกับความรู้
มากกว่าปริญญา ไม่ ได้ตอ้ งการแค่สอบผ่านเพียงอย่างเดียว การเรียนแต่ขอให้ ได้ความรูจ้ ริงๆ
ทั้งจากครูอาจารย์ หรือจากตำ�ราก็ตาม
คุณสุจินต์เปิดเผยเทคนิคการเรียนให้สนุกไว้อย่างน่าสนใจ ว่า “เวลาแม่เรียนกฎหมาย
แม่จะวางแผนว่าเรียนวิชาไหนบ้าง แม่จะอ่านหนังสือจากตำ�ราของอาจารย์เป็นหลัก เข้าเรียน
สมํ่าเสมอ และอ่านตำ�ราเตรียมไว้ก่อน วิชาหนึ่งจะอ่านประมาณ 3 รอบ รอบแรก เรื่องไหนที่
ไม่เข้าใจจะโน้ตย่อเอาไว้ รอบสองจะอ่านส่วนที่ย่อเอาไว้ ซึ่งแม่ ไม่ ได้วางเป้าหมายว่าจะต้อง
จบกี่ปี แต่จะเต็มที่กับทุกวิชา อ่านทุกวัน อ่านให้เข้าใจ เรียนสบายๆ จะทำ�ให้ ไม่เครียด มีวินัย
ในการเรียน เมื่อเราสอบผ่านวิชาไหนแล้วนั่นหมายความว่าเราเข้าใจในวิชานั้น”
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ผู้พิพากษา ผู้เริ่มต้นเรียนรามฯ
ในระบบ Pre-degree
แนะแนวการเรียนให้สำ�เร็จ;
ขยัน - ตั้งใจ - มีวินัย - ทบทวนความรู้
นางสาวสิรพิชญ์ สินมา หรือ ‘พิ้งค์’ เล่าถึงเส้นทางการเรียนว่า เข้าเรียนระบบ
Pre-degree คณะนิติศาสตร์ ขณะเรียน ชั้น ม.4 โรงเรียนโยธินบูรณะ แผนศิลป์-ภาษาญี่ปุ่น
เมือ่ จบชัน้ ม.ปลายมาเทียบโอนเรียนรามคำ�แหง และสอบตรงติดคณะนิตศิ าสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ แต่ตัดสินใจเรียนต่อที่รามคำ�แหงเพียงแห่งเดียวจนจบชั้นปริญญาตรี ขณะที่
อายุ 18 ปี
หลังจากนั้น สิรพิชญ์ ได้เข้าศึกษาต่อชั้นเนติบัณฑิตยสภา ใช้เวลาเรียน 1 ปี จบ
ขณะที่อายุเพียง 19 ปี ด้วยเป้าหมายในชีวิตคือ การสอบเป็นผู้พิพากษา แต่เนื่องจากอายุ
ยังน้อย เธอจึงตัดสินใจไปเรียนต่อระดับปริญญาโท โดยส่งประวัติไปที่ University of San
Diego และไม่เป็นที่แปลกใจ มหาวิทยาลัยได้มอบทุนประเภทปริญญาโท 2 ใบ คือ สาขาวิชา
Comparative Law, University of San Diego และเรียนต่อใบที่สอง California Western
School of Law ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ในขณะที่อายุได้เพียง 22 ปี หลังจากเรียนจบ
ระดับปริญญาโท สิรพิชญ์เข้าทำ�งานเป็นนิติกรอัยการ เป็นอาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ประมาณ 2 ปี เธอสามารถสานฝันจนเป็นความจริงได้ ด้วยการสอบ
เป็นผู้พิพากษาดั่งที่ตั้งเป้าหมายไว้		
“ไม่มีอะไรยากเกินไป ที่เราทำ�ไม่ ได้ พี่ ไม่ ใช่คนเก่ง ตอนลงทะเบียนเรียนเทอมแรกๆ
เหมือนวิชาทีเ่ รียนชัน้ มัธยม ยังไม่ยากมาก แต่พอเรียนวิชาทีย่ ากขึน้ อาจจะสอบตกบ้าง ก็อย่าท้อ
ขอให้สู้ เพราะคนที่เข้ามาเรียน Pre-degree มีจ�ำ นวนมาก แต่ ไม่ ใช่ทุกคนที่จะเรียนจบได้
ขอให้น้องๆ มีความตั้งมั่นเรียนให้จบ วิชาที่สอบไม่ผ่าน ก็สอบซ่อม สอบไม่ผ่านหลายๆ ครั้ง
จะเป็นประสบการณ์ ให้เรารูว้ า่ เราควรจะเตรียมตัวสอบยังไงต่อไป การเรียนระบบ Pre-Degree
หัวใจคือ เราต้องรู้จักการจัดสรร และบริหารเวลา ในการเรียนทั้งในระดับมัธยมศึกษาและที่
มหาวิทยาลัยรามคำ�แหงให้เหมาะสม จัดแบ่งเวลาในการอ่านทบทวนหนังสือล่วงหน้า อ่านสะสม
ไปเรือ่ ยๆ จะทำ�ให้ ไม่เครียด เวลาลงทะเบียนเรียน ให้ดตู ารางสอบเป็นหลัก ลงทะเบียนให้เต็ม
24 หน่วยกิต ไม่จ�ำ เป็นต้องลงวิชาตามลำ�ดับชั้นปี ให้เลือกวิชาที่สอบห่างกันประมาณ 2 วัน
จะได้มีเวลาทบทวนก่อนสอบด้วย”
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ว่าที่เรืออากาศตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุด
ก็เรียน Pre-degree
นางสาวมนสินี ชูสุวรรณ หรือ ‘ป๊อบ’ ‘ว่าที่เรืออากาศตรีหญิงที่อายุน้อยที่สุด’ เล่าว่า
เข้าเรียนระบบ Pre-degree คณะรัฐศาสตร์ ขณะเรียนชัน้ ม.4 โรงเรียนวัดราชโอรส แผนวิทย์-คณิต
เมื่อจบ ม.ปลายได้เกรดเฉลี่ย 3.59 และสะสมหน่วยกิตได้ 139 หน่วยกิต มาเทียบโอนเรียน
ต่อเพียง 1 เทอม เรียนจบชั้นปริญญาตรี ด้วยเกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.60 ปัจจุบัน
อายุ 19 ปี สอบเป็นข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร กรมการข่าว กองทัพอากาศ
มนสินี กล่าวว่า ตนมีความฝันอยากเป็นทหารอากาศตั้งแต่ยังเด็ก จึงสมัครเข้าเรียน
คณะรัฐศาสตร์ โดยมีคุณแม่สิริมา ชูสุวรรณ เป็นศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ แนะนำ�ให้เรียน
นับตั้งแต่วันที่ตัดสินใจเรียนทั้งสองแห่งไปพร้อมกัน ก็เริ่มหาหนังสืออ่านทุกวัน ในแต่ละวัน
จะแบ่งเวลาให้กับการเรียนที่ โรงเรียนเป็นหลัก วันไหนมีการบ้านก็ต้องรีบทำ�ให้เสร็จก่อน จึง
แบ่งเวลามาอ่านสอบของมหาวิทยาลัย และเตรียมสอบของทหารอากาศ โดยจะให้เวลากับ
การอ่านหนังสือวันละ 2-3 ชั่วโมงหรือทุกครั้งที่มีเวลาว่าง
“การเรียน Pre-degree เป็นทางเลือกที่ดี ในชีวิต ช่วยแบ่งเบาภาระและประหยัด
ค่าใช้จ่าย และระยะเวลาให้เราได้มี โอกาสเข้าสู่สนามสอบข้าราชการทหารอากาศได้เร็วขึ้น
ด้วย น้องๆ ทุกคนก็เช่นเดียวกัน ถ้าเรามีความตั้งใจเราย่อมทำ�ได้ ถ้ารู้สึกท้อ รู้สึกเหนื่อย
ให้จินตนาการว่า เรากำ�ลังแต่งเครื่องแบบขาวข้าราชการ แล้ววันนั้นเองคงเป็นวันที่พ่อแม่
ภาคภูมิใจในตัวเราทีส่ ดุ ก็จะทำ�ให้เรามีแรงฮึดสูต้ อ่ ไป ลองหาเป้าหมายว่าตนเองอยากทำ�งาน
อาชีพใด แล้วเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้ ลองหาแนวทางที่ชอบ ทำ�ให้เต็มที่เพื่ออนาคตของตนเอง
แล้วพ่อแม่ก็จะภูมิใจไปกับเราด้วย”

****************************************
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แหล่งความรู้ของ Pre-degree
สาวรามฯ รุ่นใหม่
“โซเชียลเน็ตเวิร์ค และสังคมเพื่อน
บนโลกออนไลน์”
เคล็ด (ไม่) ลับกับความสำ�เร็จในการเรียนรามฯ
นางสาวจิราวรรณ อินทร์กอง หรือ แอ๋ม นักเรียน Pre-degree คณะนิติศาสตร์
สาขาวิทยบริการฯจังหวัดบุรรี มั ย์ จบชัน้ มัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม
จังหวัดบุรรี มั ย์สะสมหน่วยกิตได้ 138 หน่วยกิต เทียบโอนหน่วยกิตแล้วต้องเรียนเพิม่ อีก 1 เทอม
คาดว่าสำ�เร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี ในวันครบรอบอายุ 20 ปี หลังจากนี้ เธอตั้งใจศึกษาต่อ
ชั้นเนติบัณฑิตยสภา เรียนชั้นปริญญาโท สอบตั๋วทนายความเก็บคดี สั่งสมประสบการณ์
เพื่อรอสอบเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา เมื่ออายุครบ 25 ปีตามเกณฑ์การสอบ
“ช่วงแรกยอมรับว่าเครียดมากต้องอ่านหนังสือทั้งชั้น ม.ปลาย และวิชากฎหมาย แต่
พอผ่านการสอบใน ภาค 1/56 สนามแรกไป ดิฉันได้ลองหาวิธีการเรียนของรุ่นพี่หลายๆ คน
มาปรับใช้ ดิฉันจะเน้นการอ่านหนังสือเองเป็นหลัก เพราะบ้านอยู่ ไกลจากสาขาวิทยบริการฯ
ไม่คอ่ ยได้เข้าห้องเรียนเลยและไม่คอ่ ยมีเวลาดูค�ำ บรรยายย้อนหลัง เวลาอ่านหนังสือเตรียมสอบ
ในช่วงทีร่ สู้ กึ ผ่อนคลาย ไม่เครียด ทำ�ให้อา่ นหนังสือได้เข้าใจ และพยายามใช้ โซเชียลเน็ตเวิรค์
ในการหาความรู้ ให้มากที่สุด โดยมีกำ�ลังใจจากพ่อกับแม่ที่คอยอยู่ข้างๆ คอยให้ค�ำ แนะนำ�
เกีย่ วกับการเรียนและการใช้ชวี ติ วันไหนทีร่ สู้ กึ ผิดหวังท่านก็จะคอยปลอบและให้ก�ำ ลังใจตลอด
ท่านจะบอกให้ดิฉันก้าวต่อไปเสมอ”
จิราวรรณ เปิดเผยเคล็ด (ไม่) ลับกับการวางแผนการเรียนรู้ ในชีวิตประจำ�วัน คือ
ประมวลกฎหมาย โดยการลงทะเบียนเรียนเทอมละ 8 วิชา เน้นการท่องประมวลกฎหมาย
เป็นหลัก เมื่อประมวลกฎหมายแม่นแล้ว ก็จะมาฝึกทำ�ข้อสอบเก่าย้อนหลัง ก่อนสอบมีเวลา
4 เดือนในการอ่านหนังสือ เดือนที่ 1 – 2 ท่องประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาที่จะสอบ
เดือนที่ 3 อ่านชีทสรุปเนื้อหาและฝึกทำ�ข้อสอบเก่าย้อนหลังอย่างตํ่า 10 ภาค เดือนที่ 4
เก็บรายละเอียดเนื้อหาที่ยังไม่แม่น ต้องท่องให้ขึ้นใจและสามารถอธิบายเหตุผลได้ ช่วง 1
อาทิตย์ก่อนสอบก็จะผ่อนคลาย ทำ�ใจให้สบาย เพื่อให้สมองปลอดโปร่ง
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“ถ้าคุณกล้าจะฝัน ..... ก็ทำ�ฝันให้เป็นจริงได้”
คติประจำ�ใจของผู้ตรวจสอบบัญชี
สาวนักฝัน
จบ ‘ตรี-โท’ ควบ ด้วยวัยเพียง 23 ปี
เส้นทางการเรียนของ นิตยา เรือนไทย เริ่มจากที่สมัครเรียนระดับปริญญาตรี
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบัญชี เมื่อปี 2554 ช่วงที่เรียนชั้นปีที่ 2 ได้อ่านเจอข้อมูลเปิดรับ
สมัครเรียนระบบ Pre-master degree ที่ ให้เรียนระดับปริญญาโทล่วงหน้าจากหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำ�แหง และได้ศกึ ษารายละเอียดของโครงการ และพ่อแม่พร้อมทีจ่ ะสนับสนุน เธอสมัครเรียนระบบ Pre-master degree โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำ�หรับผู้ประกอบการ
ยุคใหม่ รุ่นที่ 10 เมื่อปี 2556 โดยใช้เวลาเรียนปริญญาตรี 4 ปีและปริญญาโท 2 ปี ทำ�ให้
เรียนจบพร้อมกันทั้งสองปริญญา เมื่อปีการศึกษา 2558
If you can dream it, you can do it เป็นวลีที่ นิตยา คิดเสมอว่า ‘ถ้าคุณกล้า
จะฝัน... ก็ท�ำ ฝันให้มันเป็นจริงได้” ทุกวันนี้ ไม่เคยคิดว่าตัวเองเก่งกว่าใคร แต่คิดว่ามีทุกวันนี้
ได้ด้วยความขยัน
บัณฑิตนิตยา บอกว่าเมื่อเข้ามาเรียนทั้งสองปริญญาพร้อมกันแล้ว ช่วงกลางวันจะ
เข้าเรียนวิชาปริญญาตรีตามปกติ ถ้าวันไหนไม่ ได้เข้าเรียนในห้องก็จะดูวิดี โอย้อนหลัง พอถึง
เวลาเรียนปริญญาโท ก็เข้าเรียนในช่วงเวลา 18.00 - 21.00 น. โดยเน้นการอ่านหนังสือตอนเช้า
ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุด และต้องมีระเบียบมีวินัยกับตัวเอง
การเรียนสองปริญญาพร้อมกันแบบนี้ค่อนข้างจะหนักเกินไป เธอยอมรับว่า มีช่วงเวลา
ที่เครียดบ้าง การเรียนบัญชีจะอ่านอย่างเดียวก็ ไม่ค่อยเข้าใจ ต้องลงมือทำ�แบบฝึกหัดมากๆ
จะช่วยให้การเรียนง่ายขึ้น ส่วน ป.โท เวลาเรียนจะมีค่อนข้างน้อย จะตั้งใจเรียนตั้งแต่ ใน
ห้องเรียน ขยันทำ�การบ้าน เน้นการศึกษาด้วยตัวเอง และอาจารย์จะสั่งรายงานค่อนข้างบ่อย
ทำ�ให้ตอ้ งแบ่งเวลาไปทำ�รายงาน ซึง่ ต้องทำ�เป็นกลุม่ กับเพือ่ นทีส่ ว่ นใหญ่เป็นพีๆ่ ทีท่ �ำ งานประจำ�
จึงต้องมาทำ�รายงานกันช่วงวันหยุด
“ช่วงใกล้สอบหลังกลับจากเรียน ป.โท ก็กลับมาอ่านหนังสือกว่าจะได้นอนก็ตีสอง
ตีสาม ตอนเช้าลุกไปสอบป.ตรี แต่ก็เป็นแค่ช่วงแรกๆ ตอนที่เรายังไม่ชินกับเวลา พอหลังๆ
ก็ลงตัวเป็นปกติ จัดสรรเวลาได้ ทำ�ให้ ไม่ค่อยเครียด กลับสนุกกับการเรียนมากขึ้น”
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บัณฑิตนิตศิ าสตร์ชาวดอย...กับเส้นทางสายตุลาการ
ขึ้นแท่นอันดับ 1 ผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่น 66
บัณฑิตนิติรามฯ ผู้พลิกชีวิตจากเด็กชาวดอยสู่อาชีพ
นักกฎหมาย นายวิริยะบัณฑิต คีรีธีรกุล หรือ เคียว สำ�เร็จ
การศึกษานิติศาสตรบัณฑิต และศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (เกียรตินิยม
อันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง จบเนติบณ
ั ฑิตยสภา ใช้เวลาเรียน 1 ปีครึง่ ฮึดสูส้ อบเป็น
ผู้ผดุงความยุติธรรมขึ้นแท่นสอบได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับที่ 1 ในสนามสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
รุ่นที่ 66
วิริยะบัณฑิต เล่าว่า เขาเป็นชาวเขาเผ่าม้ง อาศัยอยู่หมู่บ้านมณีพฤกษ์ ตำ�บลงอบ
อำ�เภอทุง่ ช้าง จังหวัดน่าน ซึง่ หมูบ่ า้ นอยูห่ า่ งจากอำ�เภอเมืองน่านประมาณหนึง่ ร้อยกว่ากิโลเมตร
ใช้ชวี ติ อยูบ่ นเขาจนเรียนจบระดับประถมศึกษา แต่ทางบ้านไม่มเี งินส่งเสียให้เรียนต่อ เลยออกจาก
หมู่บ้านลงมาเรียนหนังสือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น บวชเรียนอยู่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา วัดสว่างภพ จังหวัดปทุมธานี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเรียนที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดปรางค์ จังหวัดน่าน ซึ่งการที่ต้องบวชเรียนเนื่องจาก
ทางบ้านไม่มเี งินส่งเสีย การบวชเรียนที่ ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยใดๆ ถือเป็นความโชคดีของเด็กดอยอย่างเขา
เพราะไม่ต้องรบกวนทางบ้านแถมยังเป็นมงคลชีวิตอีกด้วย
“เมื่อสำ�เร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีความคิดว่าบวชเรียนมาเป็นเวลา
6 ปีแล้ว น่าจะไปศึกษาวิชาความรูท้ างโลกภายนอกเพือ่ ให้เรารูม้ ากขึน้ จึงมองว่ามหาวิทยาลัยรามคำ�แหงน่าจะเหมาะที่สุดเพราะค่าหน่วยกิตไม่แพง ค่าลงทะเบียนเรียนเทอมแรก ถ้าลง
24 หน่วยกิตเต็ม ก็ ไม่เกินสี่พันบาท และระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ไม่ ได้
บังคับให้เข้าห้องเรียน เราสามารถทำ�งานเพื่อหาเงินค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายควบคู่ ไปกับ
การเรียนได้ด้วย”
“เคียว” เล่าย้อนถึงสมัยเรียนว่า ครั้งแรกที่เข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง ผม
ไม่ ได้เรียนคณะนิติศาสตร์ แต่เรียนคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตอนนั้นคิดว่า
เมื่อเรียนจบอาจจะไปเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพครู แล้วกลับไปเป็นครูบ้านนอก แต่หลังจาก
เรียนจบผมไปทำ�งานอยูบ่ ริษทั ซึง่ เป็นตัวแทนการเดินเรือ โดยอยูฝ่ า่ ยสินไหม มีหน้าทีต่ รวจสอบ
ข้อเท็จจริงในกรณีที่สินค้าที่ขนส่งสูญหายหรือเสียหาย มีบางกรณีกลายเป็นคดีขึ้นสู่ศาล และ
ต้องดูสำ�นวนคดีเพื่อทำ�รายงานเสนอผู้บริหาร ต้องอ่านสำ�นวนคดีหลายรอบทั้งๆ ที่อ่านก็
ไม่เข้าใจ แถมไม่มีทางรู้
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ครัง้ หนึง่ เคยได้มี โอกาสไปเบิกความเป็นพยานทีศ่ าล ทำ�ให้ ได้เห็นการพิจารณาพิพากษา
คดีของศาล ซึ่งดูแล้วน่าเลื่อมใส เคียว - หนุ่มชาวดอย จึงตัดสินใจเข้าเรียนคณะนิติศาสตร์
ซึ่งการเรียนปริญญาตรี ใบที่สองสามารถโอนหน่วยกิตพื้นฐานได้ ทำ�ให้ประหยัดเวลาเรียน
ได้หนึ่งปี เรียนไปด้วยทำ�งานไปด้วย ใช้เวลาเรียนสองปี ก็สำ�เร็จการศึกษาได้
เคียว กล่าวอย่างภาคภูมิใจถึงคุณแม่ ผู้เป็นซึ่งแรงบันดาลใจที่ ได้รับตลอดมา จนทำ�ให้
มีเคียววันนี้ คือภาพของคุณแม่ตอนเด็กๆ เห็นคุณแม่ทำ�งานหนักทุกวัน จึงคิดว่าอยากเรียนจบ
สูงๆ และมีงานทำ�สามารถเลี้ยงดูคุณแม่เพื่อตอบแทนพระคุณท่าน ก็ตั้งใจเรียนหนังสือ โดย
ใช้หลักธรรม “วิริยะ” คือ ความเพียรพยายาม ไม่เที่ยวเตร่ หลีกเลี่ยงอบายมุขทั้งหลาย คิดว่า
เป็นความโชคดีท่ี ได้เรียนทัง้ ทางธรรมและทางโลก แม้ ไม่ ได้เป็นคนทีเ่ รียนเก่ง แต่เวลาทำ�อะไร
จะทำ�อย่างตั้งใจ ถ้าตัดสินใจทำ�อะไรก็จะทำ�เต็มที่
“ช่วงที่เรียนคณะนิติศาสตร์ ต้องอ่านหนังสือเยอะมาก ทั้งอ่านตำ�ราและท่องตัวบท
จะอ่านหนังสือสะสมไปเรื่อยๆและทบทวนหลายครั้ง สำ�หรับการศึกษาวิชากฎหมายที่เนติ
บัณฑิตยสภา ใช้เวลาปีครึ่ง การสอบของเนติบัณฑิยสภาไม่เหมือนตอนเรียนในมหาวิทยาลัย
ทำ�ให้ตอ้ งมีการปรับตัว วิธเี รียนของผมก็คอื จะพกประมวลกฎหมายติดตัวตลอดเวลา ว่างเมือ่ ไหร่
ก็อ่าน อ่านให้ ได้มากที่สุด
ส่วนการอ่านหนังสือสอบผู้ช่วยผู้พิพากษาจะเข้มข้นกว่ามาก ผมอ่านหนังสือโดยยึดที่
“คะแนนเต็ม” เป็นเป้าหมาย ไม่ ได้อยู่ที่ “ผ่านก็พอ” เราต้องตั้งเป้าหมายให้สูงๆไว้ก่อนเพื่อ
สร้างแรงผลักดันให้กับตัวเอง ส่วนเวลาทำ�งานต้องเอาใจใส่ ทำ�เต็มที่ ทำ�ให้ดีที่สุด และคติ
การดำ�เนินชีวิต คือ ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย”
เคียวกล่าวทิง้ ท้ายเกีย่ วกับงานประจำ�ของเขาว่า เมือ่ เข้ามาทำ�งานเป็นผูช้ ว่ ยผูพ้ พิ ากษา
ดี ใจมากที่ ได้มาทำ�งานอยู่ ในสถาบันอันทรงเกียรติแห่งนี้ ตั้งใจทำ�หน้าที่ ให้ดีที่สุดเต็มกำ�ลัง
ความสามารถไม่ ได้หวังตำ�แหน่งอะไรไปมากกว่านี้ ในระหว่างฝึกอบรมผู้ช่วยผู้พิพากษานี้จะ
พยายามเก็บเกี่ยวความรู้ ให้ ได้มากที่สุด เพื่อให้พร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ ในอนาคตอยาก
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม เพื่อมาสนับสนุนให้การทำ�งานของตนมีประสิทธิภาพมากขึ้น
“อยากทำ � งานให้ ดี ที่ สุ ด ตามคำ � สั่ ง สอนของครู บ าอาจารย์ ซึ่ ง เป็ น บรรพตุ ล าการ
ผู้ประเสริฐและเทิดทูนไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งสถาบันตุลาการ”
			
ที่มา : วารสารศาลยุติธรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ.2559
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นางสาวพรรณวรา เพิ่มพูล
กรรมการและเลขานุการ
นางสาริศา แสงสุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
ติดตามข่าวสารของมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง
ได้จาก www.ru.ac.th
facebook: PR Ramkhamhaeng University
งานประชาสัมพันธ์ โทร.0-2310-8045-7
พิมพ์ที่ สำ�นักพิมพ์ มหาวิทยาลัยรามคำ�แหง โทร. 0-2310-8757-9
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