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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 ฉบับที่ ๔ 

วันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗

ปีที่ ๔๔

โครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ AEC” รุ่นที่ 2

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

   

ศศ.รับสมัครนักศึกษา ป.โท

   
 

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 รับสมัครนักศึกษาใหม่	 เพ่ิมทางเลือก 

ในการชำระค่าลงทะเบียนเรียน															ให้นักศึกษาผ่อนชำระค่าลงทะเบียน	

ค่าเทียบโอนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์	ดอกเบี้ย	0%	เป็นเวลา	3	เดือน	 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์	 อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธานเปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่	

ประจำปีการศึกษา	2557	พร้อมการแสดงโขนรามเกียรติ์	ตอนพิเศษ	

“ยกรบพักทัพต้อนรับนักศึกษาใหม่”	 เพ่ือต้อนรับผู้ปกครอง	 นักเรียน	 

และผู้สนใจท่ีมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่	 เม่ือวันท่ี	 3	 พฤษภาคม	 2557  

ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 โดยมีคณะผู้บริหาร	

คณาจารย์	นักเรียน	นักศึกษา	และผู้ปกครอง	ร่วมในงาน		

	 โอกาสนี้	 รศ.สุวรรณี เดชวรชัย	 ผู้อำนวยการสำนักบริการ 

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	(สวป.)	กล่าวว่า	ในปีการศึกษา	

2557	 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	 ได้พัฒนา 

ระบบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ด้วยการเช่ือมต่อระบบสารสนเทศ 

ทะเบียนราษฎร์กับกรมการปกครอง	

 รองศาสตราจารย์จรินทร์ 

เจริญศรีวัฒนกุล คณบดีคณะ 

เศรษฐศาสตร์	และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์	รักษาราชการแทน 

คณบ ดีคณะ ส่ือสารมวลชน 

ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 

ด้านกิจกรรมทางวิชาการและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา	เม่ือวันท่ี	28	เมษายน	2557	ณ	ท่ีทำการคณะส่ือสารมวลชน	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	10	

 ข้อตกลงดังกล่าวจัดทำข้ึนเพ่ือพัฒนาระบบและกลไกความร่วมมือทางวิชาการ	 และการประกันคุณภาพ 

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ	 และมีมาตรฐานโดยมีสาระสำคัญคือ	 ท้ังสองคณะจะร่วมมือกันในการพัฒนา 

วิชาการอย่างต่อเน่ือง	อาทิ	ร่วมมือในการจัดอบรม/สัมมนา/อภิปรายทางวิชาการ/

 คณะเศรษฐศาสตร์	 ร่วมกับ	 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม	 กระทรวง 

อุตสาหกรรม	ขอเชิญผู้สนใจท่ีเป็นผู้ว่างงาน	ผู้เพ่ิงจบการศึกษา	ทายาทธุรกิจ 

ผู้ประกอบอาชีพ	 และผู้ประกอบการใหม่ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่เกิน 

3	ปี	สมัครเพ่ือคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมบ่มเพาะ	โครงการ	“เสริมสร้าง 

ผู้ประกอบการใหม่	(New	Entrepreneurs	Creation	:	NEC)	เพื่อเตรียม 

ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 (AEC)”	 รุ่นท่ี	 2	 ปีงบประมาณ	 2557 

จำนวน	40	คน	

 รุ่นที่ 2 : เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น.  

(จำนวน 102 ชั่วโมง) 

  - รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2557 

  - สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2557

  - ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 มิถุนายน 2557 

  - รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันที่ 21 มิถุนายน 2557

  - เริ่มอบรม วันที่ 21 มิถุนายน - วันที่ 31 สิงหาคม 2557

 สถานที่อบรม :	 คณะเศรษฐศาสตร์	 (อาคารใหม่)	 ชั้น	 3	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้	 ท่ีสำนักงานโครงการ	

“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”	

 โครงการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร 

คณะเศรษฐศาสตร์	 เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีทุกสาขาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

การเมืองและการบริหาร	 รุ่นที่	 5	 แผน	 ข	 (ไม่ทำ 

วิทยานิพนธ์)	คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ ์	 เรียน 

วันเสาร์และวันอาทิตย์	 ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ตลอดหลักสูตร	135,000	บาท	แบ่งชำระ	5	งวด	

 ผู้สนใจสมัครได้	 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 

มิถุนายน  2557		ท่ีหน่วยกิจการนักศึกษา		(อาคารเก่า	ช้ัน	1) 

คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

	 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 สถาบัน 

คอมพิวเตอร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดอบรม 

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี	

ครั้งที่	4/57	รุ่นที่	8	ดังนี้	

 หลักสูตร Adobe  Photoshop 

 ค่าสมัคร	 800	 บาท	 การอบรมประกอบด้วย	

การตกแต่งรูปภาพด้วย	 Adobe	 Photoshop	

และ	Project	อบรมวันที่	13	สิงหาคม	ถึงวันที ่

10	กันยายน	2557	

 หลักสูตร Adobe Flash Player 

 ค่าสมัคร	800	บาท	การอบรมประกอบด้วย 

การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย	 Adobe	 Flash	

Player	และ	Project	อบรมวันที่	16	สิงหาคม	

   
 

ม.ร.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ให้นักศึกษาผ่อนชำระค่าเรียน 0% 3 เดือน

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์แก่ นศ.

คณะเศรษฐศาสตร์-คณะสื่อสารฯ ร่วมมือด้านวิชาการ-ประกันคุณภาพ



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับวันเวลาสอบไล่ ภาค 1/2557 (ม.ร. 30)
     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                  ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ   วิชา (CR)  / SEC           วัน / เวลาเรียน                  ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม 

ครั้งที่	 4/2557	 เมื่อวันที่	 28	 เมษายน	 2557	 โดยมี	 

นายวิรัช ชินวินิจกุล	 นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ		ดังนี้

 1.  แต่งตั้งรองอธิการบดี

 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา		สีสด					ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยาเขต	 โดยให้พ้นจากตำแหน่งรองอธิการบด ี

ฝ่ายสวัสดิการ

 2.  แต่งตั้งรองคณบดี

	 -	 ให้ ความ เห็นชอบและอนุมั ติ แต่ งตั้ ง	

อาจารย์โชคดี	 รักทอง	 ดำรงตำแหน่งรองคณบดี			

ฝ่ายบริหาร	บัณฑิตวิทยาลัย		 	

 3.  แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ

	 -	 ให้ความ เห็นชอบและอนุมั ติ แต่ งตั้ ง	 

อาจารย์ย่ิงยง	 เมฆลอย	 ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา	ฝ่ายวิชาการและวิจัย

 4.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

	 	 -	ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ	 ฐิตินิรันดร์	 ดำรงตำแหน่ง	

หัวหน้าภาควิชาคณิตศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์

	 	 -	ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.สาธิษฐ์	 นากกระแสร์	 ดำรงตำแหน่ง 

หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์		คณะวิทยาศาสตร์	

 5.  ปรับปรุงหลักสูตร

	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาเคมี	 ฉบับปี	

พ.ศ.	2555	(ปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร)

 -			 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน	ฉบับปี	

พ.ศ.	2555	(ปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร)

	 -	 	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาสถิติศาสตร์	 ฉบับปี	

พ.ศ.	2555	(ปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร)

 6.  ร่างระเบียบ

	 -	 อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยค่าตอบแทนอาจารย์นิเทศก์	กระบวนวิชา	RAM	3000 

สหกิจศึกษา	

         7.  ยกเว้นการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา

 - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติยกเว้นการชำระ 

ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา	 ตั้งแต่รหัส	 50-55	 ที่ขาด 

การลงทะเบียน	 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักศึกษากลุ่มดังกล่าว 

กลับมาลงทะเบียนเรียนในภาค	1	ปีการศึกษา	2557		ดังนี้

	 1.		เห็นชอบและอนุมัติให้ยกเว้นการชำระค่ารักษา 

สถานภาพนักศึกษา	ภาค	1	และภาค	2	ปีการศึกษา	2556	

ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 (ทุกคณะ	 ทุกหลักสูตร	 ทุกโครงการ)	 ตั้งแต ่

รหัส	 50-55	 เฉพาะนักศึกษาท่ีมาลงทะเบียนเรียนในภาค	 1	

ปีการศึกษา	2557

	 2.		เห็นชอบและอนุมัติให้คืนเงินค่ารักษาสถานภาพ 

นักศึกษา	 ตั้งแต่รหัส	 50-55	 ที่ได้ชำระไว้ในภาค	 1	 และ/

หรือ	ภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2556	 ให้นักศึกษาท่ีมาลงทะเบียนเรียน 

ในภาค	1	ปีการศึกษา	2557

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ

รวม	2,595	กระบวนวิชา

หมายเหตุ :		กระบวนวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน	(*) 

	 ข้างหน้ารหัสวิชา	ให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไข 

	 ของวิชานั้นจาก	ม.ร.	30	ฉบับสมบูรณ ์

	 หรือจากอินเทอร์เน็ต	(www.ru.ac.th)

   นิติศาสตร์														5601003618	-	5601519944

			บริหารธุรกิจ									 5602023045	-	5602522160

			มนุษยศาสตร์								 5503512757	-	5603513275

			ศึกษาศาสตร์									 5604015338	-	5604511724

			วิทยาศาสตร์										5505500842	-	5605502680

				รัฐศาสตร์												  5606034733	-	5606544418    

				เศรษฐศาสตร์							5607001152	-	5607501466

				สื่อสารมวลชน					5654023133	-	5654508539

    พัฒนาทรัพยากรฯ				5656003083	-	5656501318

				Pre-degree												5690503346	-	5690530380

   นิติศาสตร์													 5401060040	-	5601003600

			บริหารธุรกิจ										5502001059	-	5602023037

			มนุษยศาสตร์									5403062770	-	5503512740

			ศึกษาศาสตร์										5504022103	-	5604015320

			วิทยาศาสตร์										5405005496	-	5505500834

				รัฐศาสตร์														5506016335	-	5606034725

				เศรษฐศาสตร์								5407006328	-	5607001145

				สื่อสารมวลชน		 5654008902	-	5654023125

    พัฒนาทรัพยากรฯ	 5656000261	-	5656003075

				Pre-degree												5690024798	-	5690503338

   นิติศาสตร์														5201519211	-	5401060032

			บริหารธุรกิจ										5302028948	-	5502001042

			มนุษยศาสตร์									5303012594	-	5403062762

			ศึกษาศาสตร์										5404007857	-	5504022095

			วิทยาศาสตร์										5205014946	-	5405005488

			รัฐศาสตร์														 5306085860	-	5506016327

			เศรษฐศาสตร์								5307000645	-	5407006310		

			สื่อสารมวลชน	 5554001866	-	5654008894

   พัฒนาทรัพยากรฯ	 5556000197	-	5656000253

				Pre-degree												5590042916	-	5690024780

   นิติศาสตร์													 4901500019	-	5201519203

			บริหารธุรกิจ										4902500018	-	5302028930

			มนุษยศาสตร์									4903500017	-	5303012586

			ศึกษาศาสตร์										4904500016	-	5404007840

			วิทยาศาสตร์											4905500015	-	5205014938

				รัฐศาสตร์														4906500014	-	5306085852

				เศรษฐศาสตร์							4907500013	-	5307000637

				สื่อสารมวลชน 4954500015	-	5554001858

    พัฒนาทรัพยากรฯ	 5356000017	-	5556000189

				Pre-degree												4990500011	-	5590042908

กำหนดรหัสนักศึกษาลงทะเบียนเรียน

ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

      คณะ                ช่วงรหัสนักศึกษา                     
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๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ม.ร.เปิดรับสมัครฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

โดยนำข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานทะเบียนกลาง 

และโปรแกรมอ่านข้อมูลจากบัตรประจำตัวประชาชน 

มาใช้ในการจัดสร้างฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย	 

เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวบุคคลของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกระดับการศึกษา	และใช้สำหรับ 

ตรวจสอบทะเบียนประวัติของนักศึกษาเบื้องต้น	 เช่น	

รหัสประจำตัวประชาชน	 ชื่อ	 สกุล	 เพศและภูมิลำเนา	

เป็นต้น	 ซ่ึงการพัฒนาระบบดังกล่าวจะทำให้การดำเนินงาน 

เกี่ยวกับข้อมูลของนักศึกษาที่มีจำนวนมากได้รับความ

สะดวกรวดเร็ว	 มีความถูกต้อง	 และเป็นประโยชน์กับ 

การปฏิบัติงานของ	สวป.	เป็นอย่างยิ่ง

 อีกท้ัง	 การรับสมัครนักศึกษาใหม่คร้ังน้ี	 มหาวิทยาลัย 

ได้เพิ่มโอกาสทางศึกษาให้มากขึ้น	 ใน	 3	 กรณี	 คือ	 

1)	 การผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ 

ดอกเบี้ย	 0%	 เป็นเวลา	 3	 เดือน	 ในกรณีที่มีค่าใช้จ่าย	

1,000	 บาทขึ้นไป	 2)การเทียบโอนหน่วยกิตเพิ่มขึ้น 

เป็นกรณีพิเศษ	นำร่อง	2	คณะ	คือ	คณะรัฐศาสตร์	และ 

คณะบริหารธุรกิจ	 และ	 3)นักศึกษาเก่าของ	 ม.ร.ที่ขาด 

การลงเบียนเรียนภาค	 1	 และหรือภาค	 2/2556	สามารถ 

ลงทะเบียนเรียนต่อภาค	 1/2557	 โดยยกเว้นไม่เสียค่ารักษา 

สถานภาพ	 ซ่ึงท้ัง	 3	 กรณีถือเป็นนโยบายของมหาวิทยาลัย 

ท่ีต้องการเปิดโอกาสให้แก่ผู้สมัครท่ีหลากหลายมากข้ึนด้วย  

	 ด้าน	ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า	วันนี ้

เป็นฤกษ์งามยามดีที่มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักเรียน 

นักศึกษา	 และประชาชนทั่วไปได้มาเรียนหนังสือที ่

ม.รามคำแหง	 ดังคำที่ว่า	 “รามคำแหงสร้างความคิด 

เพ่ือชีวิตท่ีมีคุณภาพ”	เพราะรามคำแหงเปิดโอกาสให้ทุกคน	

ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม	ได้มาศึกษาท่ีน่ี	สถาบันแห่งน้ีจะทำ 

ให้ทุกคนได้มีท่ียืนในสังคมและได้มีโอกาสทางการศึกษา 

อย่างแท้จริง	 ซ่ึงรามคำแหงก็ทำให้เห็นเป็นรูปธรรม	 เช่น	

การคงค่าหน่วยกิตๆละ	 25	บาท	 ซ่ึงเป็นค่าหน่วยกิตท่ีถูก

ที่สุด	

	 อีกท้ัง	 ในปีการศึกษา	 2557	 เพ่ือเป็นการลดภาระ 

ให้ผู้ปกครอง		มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ 

เปิดโอกาสให้ผู้สมัครนักศึกษาใหม่ทุกระดับในส่วนกลาง 

ผู้สมัครระบบ	 Pre-degree	 รวมทั้งนักศึกษาเก่าของ	 

ม.ร.(ที่เคยสมัครเรียนแต่ยังไม่จบ	 ใช้สิทธิเทียบโอน)	 

มีทางเลือกในการชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้น	 

โดยใช้สิทธิผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านบัตรเครดิต 

ธนาคารไทยพาณิชย์	 ดอกเบี้ย	 0%	 เป็นเวลา	 3	 เดือน	

กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่	 1,000	 บาทขึ้นไป	 ซึ่งสามารถ 

ใช้บัตรเครดิตของนักศึกษาหรือผู้ปกครองก็ได้	

	 นอกจากนี้	 สำหรับนักศึกษาใหม่คณะรัฐศาสตร์ 

และคณะบริหารธุรกิจ ท่ีใช้สิทธิเทียบโอนด้วยวุฒิอนุปริญญา 

หรือปริญญาตรี	 จะได้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตได้เพ่ิมข้ึน 

จากเดิม	 คือ	 คณะรัฐศาสตร์ ทุกสาขาวิชา	 หลักสูตร	

145	 หน่วยกิต	 ผู้ที่ใช้วุฒิอนุปริญญาเทียบโอนได้ 61 

หน่วยกิต	 และผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาตรีเทียบโอนได้ 82 

หน่วยกิต  ส่วนคณะบริหารธุรกิจ (เฉพาะหลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต) ทุกสาขาวิชา	 หลักสูตร	 135	 หน่วยกิต	

ผู้ที่ใช้วุฒิอนุปริญญาเทียบโอนได้ 51 หน่วยกิต	 และ 

ผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาตรเีทียบโอนได้ 60 หน่วยกิต	 ซึ่งการ 

เทียบโอนดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ	สกอ.		และ 

จะได้รับสิทธิผ่อนชำระค่าลงทะเบียนและค่าเทียบโอน

หน่วยกิตด้วย

	 “การจัดการเรียนการสอนที่	 ม.ร.มีคณะ/สาขา 

วิชาท่ีหลากหลาย		เป็นคณะ/สาขาวิชาท่ีมีคุณภาพ	สามารถ 

ทำให้ลูกหลานของคนไทยได้มีอนาคตที่สดใส	ไม่ว่าใคร 

อยากเรียนอะไรก็ตาม	ที่รามคำแหงเปิดโอกาสให้ทุกคน 

ได้เข้ามาค้นหาตนเองว่าชอบเรียนสาขาวิชาใด	 ไม่ว่า 

จะอยู่ที่ใดของสังคมก็ตาม	 ให้ได้มีโอกาสเรียนหนังสือ	

ท้ังเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัย	หรือเรียนผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ของมหาวิทยาลัย	

	 ขอให้ผู้ปกครองไว้ใจส่งลูกหลานมาเรียนหนังสือ 

ที่รามคำแหง	 และบอกต่อให้อีกหลายๆคนที่ยังไม่ได ้

ตัดสินใจว่าจะเรียนท่ีไหนให้มาเรียนท่ีรามคำแหง	 ต้องขอ 

ขอบคุณทุกท่านที่ไว้ใจรามคำแหง	 รามคำแหงจะดูแล 

ลูกหลานของท่านเหมือนลูกหลานของเราเอง	 ขอให ้

ทุกท่านก้าวสู่รั้วรามคำแหงอย่างมีความสุข	 และเรียน 

หนังสืออย่างมีคุณภาพ”	อธิการบดี	ม.ร.กล่าวในที่สุด

คณะเศรษฐศาสตร์ฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

คณะเศรษฐศาสตร์	 (อาคารใหม่)	 ชั้น	 2	 มหาวิทยาลัย	

รามคำแหง	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	โทร. 

0-2310-8000 ต่อ 4520, 4544, 080-780-9527, 084-539-

3971 และ 088-623-2116 โทรสาร. 0-2310-8000 ต่อ 

4520	รายละเอียดของโครงการดูได้จาก	Website	:	http://

www.nec.ru.ac.th/

โครงการฯ                                     (ต่อจากหน้า 1)

ศศ.รับสมัครนักศึกษา ป.โท          (ต่อจากหน้า 1)

โทร.0-2310-8528,	089-213-0453			(คุณอรินทร),	081-

911-8017	 (คุณละออ),	 081-426-4392	 (รศ.เสรี),	 081-

807-7784	(ผศ.ดร.รำจวน),	089-113-0204	(อ.ดร.สุภาวดี),	 

084-645-5508	(รศ.นคร)	หรือที่	www..pea.ru.ac.th 

ศึกษาดูงาน	ฯลฯ	ส่วนด้านประกันคุณภาพการศึกษา	ท้ังสอง 

คณะจะร่วมกันจัดการความรู้เก่ียวกับการประกันคุณภาพ 

การศึกษาภายใน	แลกเปล่ียนข้อมูล	 ข่าวสาร	 และผลงานด้าน 

ประกันคุณภาพการศึกษา	จัดอบรมการประกันคุณภาพ 

การศึกษาท้ังระดับผู้ปฏิบัติงาน	 ผู้ประเมินคุณภาพ	 รวมท้ัง 

สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาระหว่างนักศึกษาเป็นต้น	

ถึงวันที่	 13	 กันยายน	 2557	 ซึ่งนักศึกษาที่จะอบรม	 

2	 หลักสูตรน้ีจะต้องสอบผ่านหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์

ในสำนักงานระดับต้น	 และเม่ือผ่านการอบรมตามเกณฑ์

จะได้รับวุฒิบัตร	

	 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	ที่สถาบัน	

คอมพิวเตอร์ชั้น	1	โทร.	0-2310-8800	ต่อ	2269,	0-2310-	

8853	หรือwww.ctc.ru.ac.th

ม.ร.อบรมฯ                                  (ต่อจากหน้า 1)

	 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 	 

กำหนดจั ดสอบภาคปฏิบั ติ และจั ดสอบ เอง 

ในการสอบภาคฤดูร้อน	 ปีการศึกษา	 2556	 รวม	 6	

กระบวนวิชา	ดังนี้

  ENG 2101 (EN 203)	 สอบปฏิบัติวันที่	

27	 พฤษภาคม	 2557	 เวลา	 09.30	 -	 11.30	 น. 

คณะมนุษยศาสตร์	 อาคาร	 1	ชั้น	 4	ห้อง	 1411	 และ 

ห้อง	1415

  ENG 2102 (EN 204)	 สอบปฏิบัติวันที ่

	 15	 พฤษภาคม	 2557	 เวลา	 09.30	 -	 16.30	 น. 

คณะมนุษยศาสตร์	อาคาร	1	ชั้น	3	ห้อง	LAB.	1-2

  ENG 3201 (EN 309)	 จัดสอบเองวันที่ 

	 16	 พฤษภาคม	 2557	 เวลา	 09.30	 -	 12.00	 น. 

คณะมนุษยศาสตร์	อาคาร	1	ชั้น	3	ห้อง	LAB.	1-2

  ENG 4201 (EN 407)	 จัดสอบเองวันที่	 

16	พฤษภาคม	2557	เวลา	13.00	-	16.00	น.	ห้อง	LAB	

1-2	อาคาร	1	ชั้น	3	คณะมนุษยศาสตร์

  ENS 4101 (EN 429)	 จัดสอบเองวันที่	 

27	พฤษภาคม	2557	เวลา	09.30	-	12.00	น.	ห้อง	AV	

อาคาร	1		ชั้น	3	คณะมนุษยศาสตร์	

  ENS 3102 (EN 325)	 จัดสอบเองวันที่	 

16	พฤษภาคม	2557	เวลา	09.30	-	11.30	น.	ห้อง	305	

อาคาร	1	ชั้น	3	คณะเศรษฐศาสตร์	

 ให้นักศึกษาดูรายละเอียดได้ที่หน้าห้อง 

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์	อาคาร	1ชั้น	4 

และบอร์ดห้อง	 LAB	 1-2	 อาคาร	 1	 ชั้น	 3 

คณะมนุษยศาสตร์	 โดยให้นักศึกษาเตรียมใบเสร็จ 

รับเงินการลงทะเบียนของการสอบภาคฤดูร้อน	

ปีการศึกษา	 2556	 พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา 

บัตรประจำตัวประชาชน	 และโปรดแต่งกายสุภาพ	

ตรงต่อเวลาให้มากที่สุด	(หากมาสายเกิน	5	นาที	ใน

กำหนดเวลาเข้าห้องสอบจะหมดสิทธิในการสอบไล่)

กระบวนวิชาจัดสอบเอง  ENG และ ENS



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔) วันที่ ๑๒ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

 แสดงความยินดี นายวิรัช ชินวินิจกุล 

นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง		แสดงความยินดีกับ	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น 

กรรมการบริษัทโพสต์	พับลิชชิง	จำกัด	(มหาชน)	

ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่	 21 

เมษายน	2557	โดยมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ	ศ.พิเศษปัญญา	สุทธิบดี	นายสงวน 

ตียะไพบูลย์สิน	นายสุทธิเกียรติ	จิราธิวัฒน์และ 

นายสมศักด์ิ	ลีสวัสด์ิตระกูล	ร่วมแสดงความยินดีด้วย

    
 
 
 
 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ให้โอวาทเพื่อ 

เป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาในการเข้าร่วม 

การแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา	ครั้งที่	 33	 (อ่างแก้วเกมส์)	ประจำปี	

2557	 ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่	 1-8	 พฤษภาคม	

2557	 ณ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 จังหวัดเชียงใหม่	

ทั้งนี้มีนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ร่วมรับฟังโอวาท	

เมื่อวันที่	 23	 เมษายน	 2557	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 5	

อาคารบริการและบริหาร

	 โอกาสน้ี	นายอนันตเดช  ขวัญเมือง	หัวหน้า 

สำนักงานเลขานุการกล่าวรายงานว่า	 การแข่งขัน 

กีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

คร้ังท่ี	 33	 ประจำปี	 2557	 มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม 

ให้บุคลากรเล่นกีฬา	 เสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง 

บุคลากรต่างสถาบัน	 ท้ังน้ี	 ม.ร.ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วม 

การแข่งขันทั้งหมด	 16	 ชนิดกีฬา	 รวมนักกีฬาและ 

เจ้าหน้าที่	260	คน

 อธิการบดี ม.ร.	กล่าวว่า	นักกีฬาทุกคนเข้าร่วม 

การแข่งขันกีฬาบุคลากรครั้งนี้ในนามมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ดังนั้นขอให้ทุกคนทำหน้าที่เป็น 

นักประชาสัมพันธ์ที่ดี	 ในการบอกกล่าวให้สังคม 

รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย	 

โดยเฉพาะอย่างย่ิงบทบาทในด้านการเป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชา	 ที่มุ่งสร้างอนาคตให้เยาวชนไทยเป็น 

กำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 

ในอนาคต	 สำหรับบุคลากรที่เข้าร่วมการแข่งขัน 

ขอให้ทำหน้าที่ของตนเองให้สุดความสามารถ	

ในขณะเดียวกันต้องเคารพกฎกติกา	ดังคำกล่าวที่ว่า	

“รู้แพ้	รู้ชนะ	รู้อภัย”	และขอให้นักกีฬาชาวรามคำแหง 

อธิการบดีให้โอวาทนักกีฬา

       
 

ประสบความสำเร็จในการแข่งขัน	 พร้อมทั้งสามารถ 

บรรลุเป้าหมายของการจัดการแข่งขันกีฬาระหว่าง 

สถาบันคือ	สร้างความสามัคคีในกลุ่มบุคลากรต่างสถาบันด้วย

พรรคสานแสงทองได้รับเลือกเป็น อ.ศ.ม.ร.

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการ 

เลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษา	 (ส.ม.ร.)	 และคณะกรรมการ 

องค์การนักศึกษา	(อ.ศ.ม.ร.)	ประจำปีการศึกษา	2557	

เม่ือวันท่ี	1	พฤษภาคม	2557	ณ	หน่วยเลือกต้ัง	รามฯ1, 

รามฯ2	และสาขาวิทยบริการฯทั่วประเทศ	นั้น

 การเลือกต้ังคร้ังน้ีมีนักศึกษาใช้สิทธิ	 5,013	 คน 

	ปรากฏผลการเลือกตั้ง	ดังนี้

 หมายเลข 1	พรรคตะวันใหม่	ได้	1,763	คะแนน

 หมายเลข 2 พรรคพลังราม	ได้	740	คะแนน

 หมายเลข 3	พรรคสานแสงทอง	ได้	2,426	คะแนน

	 บัตรเสียและไม่ประสงค์ลงคะแนน	84	บัตร	

	 ผลการ เลือกตั้ งคณะกรรมการองค์การ 

นักศึกษา(อ.ศ.ม.ร.)	 ประจำปีการศึกษา	 2557	 ได้แก่	

พรรคสานแสงทอง	 ซึ่งมีผู้สมัครนายก	 อ.ศ.ม.ร.	 คือ 

นายวิทยุทธ ดวงแก้ว เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	

รหัสประจำตัวนักศึกษา	5206028119		

 ส่วนผลการนับคะแนนการเลือกต้ังสมาชิก 

สภานักศึกษา	ประจำปีการศึกษา	2557	ดังนี้

	 1.	 สมาชิกสภานักศึกษา	 ประเภทระบุพรรค	

32	 คน	 เป็นผู้สมัครจากพรรคสานแสงทอง	 18	 คน	

พรรคตะวันใหม่	10	คน	และ	พรรคพลังราม	4	คน

	 2. สมาชิกสภานักศึกษา	ประเภทระบุตัวบุคคล 

32	 คน	 เป็นผู้สมัครจากพรรคสานแสงทอง	 29	 คน 

และพรรคตะวันใหม่	3	คน

 สรุป ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษา		(ส.ม.ร.) 

ท้ังส้ิน	จำนวน	64	คน	ได้แก่	พรรคสานแสงทอง	47	คน	

พรรคตะวันใหม่	13	คน	และพรรคพลังราม	4	คน

 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ- 

สยามบรมราชกุมารี	 ทรงสนพระราชหฤทัย 

ในภาษาจีนและจีนวิทยา	รวมทั้ง

	 ทรงพระปรีชาด้านการประพันธ์ 

และการแปล	 โดยเฉพาะพระราชนิพนธ์ 

แปลด้านวรรณกรรมจีน	 ทั้งกวีนิพนธ์ 

และนวนิยาย

	 ปีนี้นับเป็นโชคดีของนักอ่าน 

ชาวไทยที่จะได้อ่านพระราชนิพนธ์ 

แปลวรรณกรรมจีนเรื่องใหม่	คือ

	 “ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน”

	 เรื่องนี้เป็นนวนิยายสมัยใหม่ของ

นักเขียนจีนชื่อ	“เถี่ยหนิง”

 เถี่ยหนิง	 เป็นนักประพันธ์วรรณ-

กรรมร่วมสมัยของจีน		ซ่ึงสะท้อนวิถีชีวิต 

วัฒนธรรมประเพณีของสังคมจีน 

ยุคปัจจุบัน

 ตลอดกาลน่ะนานแค่ไหน	เป็นเร่ือง 

ที่เกิดขึ้นมายาวนาน	 ตั้งแต่สมัยปฏิวัต ิ

วัฒนธรรมจีน

	 เป็นเรื่องของคนที่คิดจะช่วย 

คนอ่ืนเป็นหลัก	 ซ่ึงก็ถูกเอารัดเอาเปรียบ 

มาตลอด

	 แต่ เขากลับสบายใจที่ คนอื่น 

มีความสุขและเขาก็มีความสุขในการ 

ให้คนอื่น

	 ต ล อ ด ก า ลน่ ะ น า น แ ค่ ไ ห น	 

พระราชนิพนธ์แปลเรื่องนี้จัดพิมพ์โดย

สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์

 มีจำหน่ายแล้วท่ีร้านหนังสือแว่นแก้ว 

นานมีบุ๊คส์	 และร้านหนังสือชั้นนำ 

ทั่วประเทศ

 ราคาเล่มละ ๑๓๕ บาท 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง


