
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

                                            
             
 

            
   
         
 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๕

วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

ม.ร. สอบภาคฤดูร้อน/2557

27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 12)

   
 

   
 
 

คณะทัศนมาตรศาสตร์ ได้รับการรับรองหลักสูตรฯจากกระทรวงสาธารณสุข

อธิการบดีฝาก นศ.ป.เอก พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ “ต้ังใจเรียน-สร้างสรรค์ความรู้ใหม่พัฒนาประเทศ”

(อ่านต่อหน้า 12)

คณะบริหารธุรกิจรับนักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เป็นประธานในพิธีไหว้ครู นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตร

ปรชัญาดษุฎบีณัฑติ สาขาวชิาการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ คณะพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษติ  อนิทวงศ์  คณบดีคณะพัฒนาทรพัยากรมนษุย์ 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และมี นางสาวเขมนิจ  จามิกรณ์ “แพนเค้ก” นักศึกษา

ปรญิญาเอก สาขาวชิาพฒันาทรพัยากรมนษุย์ ร่วมในพธิ ี เมือ่วนัที ่ 23  เมษายน  2558 

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสุโขทัย 

 โอกาสนี ้ ผศ.วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ กล่าวว่าการพฒันาทรพัยากรมนษุย์ 

เป็นกระบวนการด�าเนินงานท่ีส่งเสริมให้บุคลากรได้เพิ่มความรู้ ทักษะ และม ี

พฤติกรรมการท�างานท่ีเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้งมีความส�าคัญต่อองค์กรในการช่วยพัฒนาระบบและวิธีการปฏิบัติงาน 

ให้มสีมรรถภาพดยีิง่ขึน้ ปัจจบุนัประเทศไทยเผชญิกบัปัญหาหลายด้านทัง้เศรษฐกจิ 

สังคม การเมือง และการศึกษา ซึ่งส่งผลต่อความเจริญก้าวหน้า การเติบโตของ 

ตลาดแรงงาน และการแข่งขันระหว่างประเทศ  

 โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี) ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ รุ่น 14/1 ภาค 1 ปีการศึกษา 2558 สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด  

(เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) จำาหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 14 มิถุนายน 2558 รับสมัครตั้งแต ่

วันที่ 20 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2558  เริ่มเรียนวันที่ 4 กรกฎาคม 2558

 ผู้สนใจติดต่อท่ีส�านักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ช้ัน 3 โทร. 0-2310-8232, 089-488-3561-2  

หรือ www.ba.ru.ac.th/bba

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557 

ระหว่างวันที่ 27 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 (เว้นวันที่ 1 

มิถุนายน 2558)  รวมท�าการสอบ 8 วันโดยสอบวันละ 2 คาบเวลา 

คาบเช้า เวลา 09.30 - 12.00 น. คาบบ่าย เวลา 14.00 -16.30 น.

 ❈  สถานที่สอบ  ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

 รามฯ 1  อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, VKB, VPB

 รามฯ 2  อาคาร  BNB801- 803, KTB และ PBB  

 ❈ สถานที่สอบพิเศษ

 สถานที่สอบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสรหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช

 สถานทีส่อบพระภกิษ-ุสามเณร  สอบซ�้าซ้อน  อาคารเวยีงค�า 101 

(VKB 101) รามค�าแหง 1

 ❈ การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 นักศึกษาทุกช้ันปี และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียม 

ศึกษาระดับปริญญาตรีทุกช้ันปี สามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่

รายบุคคลด้วยตนเอง โดยน�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา หรือ ใบเสร็จรับเงิน

ลงทะเบียนเรียน ไปติดต่อรับได้ตามสถานที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2558 ในเวลาราชการ ดังนี้ 

 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ผ่านการรับรองการเป็นสถาบันการศึกษา

ท่ีผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์ ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด       

จากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ กองการประกอบโรคศิลปะ กระทรวงสาธารณสุข 

ทั้งหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ 2545) มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2557 

- 24 กันยายน 2562 และหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง 2555) มีผล

ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2558 - 25  มีนาคม  2563 

 รายละเอียดตามหนังสือรับรอง 2 ฉบับระบุข้อความ ดังนี้

 หนังสือรับรองที่ 1 /2557 รับรองสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญาหรือ

ประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์ ให้แก่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เพ่ือแสดงว่า 

คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ได้รับรองให้คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง เป็นสถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตปริญญา (อ่านต่อหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับวันเวลาสอบไล่ ภาค 1/2558 (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



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

     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 ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

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



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

     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 ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

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



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

     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 ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

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



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

     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 ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

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



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นางปุญญิสา	อรพินท์
	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข
	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			 นายสยุมพล	ศรพรหม
	 นายภาณุพงศ์	พิงไธสง	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

รวม 2,509 กระบวนวิชา

หมายเหตุ :  กระบวนวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน (*) 

 ข้างหน้ารหัสวิชา ให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไข 

 ของวิชานั้นจาก ม.ร. 30 ฉบับสมบูรณ ์

 หรือจากอินเทอร์เน็ต (www.ru.ac.th)

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

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

กำ�หนดรหัสนักศึกษ�ลงทะเบียนเรียน 
ภ�ค 1 ปีก�รศึกษ� 2558

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษาและวันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน
พัฒนาทรัพยากรฯ
Pre-degree

5701007527 - 5701517699
5702030353 - 5702520304
5703004134 - 5703511419
5704009637 - 5704511004
5605501526 - 5705502382
5706048526 - 5706538807
5707002027 - 5707501648
5754018181 - 5754507407
5756003025 - 5756501275
5790066434 - 5790527021

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน
พัฒนาทรัพยากรฯ
Pre-degree

5501050925 - 5701007519
5602016288 - 5702030346
5503038670 - 5703004126
5504507467 - 5704009629
5505002435 - 5605501518
5606029188 - 5706048518
5507501624 - 5707002019
5754001526 - 5754018173
5756000237 - 5756003017
5790018591 - 5790066426

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน
พัฒนาทรัพยากรฯ
Pre-degree

5301103825 - 5501050917
5402035116 - 5602016270
5403001653 - 5503038662
5404044835 - 5504507459
5305007840 - 5505002427
5406090513 - 5606029170
5407000834 - 5507501616
5654008449 - 5754001518
5556500907 - 5756000229
5690032379 - 5790018583

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน
พัฒนาทรัพยากรฯ
Pre-degree

5001500015 - 5301103817
5002500014 - 5402035108
5003500013 - 5403001646
5004500012 - 5404044827
5005500011 - 5305007832
5006500010 - 5406090505
5007500019 - 5407000826
5054500011 - 5654008431
5356000017 - 5556500899
5090500017 - 5690032361
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ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๕) วันที่ ๑๘ - ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ภาค 1/2558

ชำาระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร

*** สิทธิพิเศษ ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท ชำาระผ่านบัตรเครดิต

ธนาคารทหารไทย แบ่งชำาระ 3 เดือน 0 %

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 นติยสาร “แพรว” นติยสารทีน่่าอ่าน

และมผีูอ่้านจ�านวนมากฉบบัหนึง่ได้จดังาน

ศิลปกรรม

 เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา

 นิ ท ร ร ศ ก า ร ศิ ล ป ก ร ร ม เ ฉ ลิ ม - 

พระเกียรติครั้งนี้มีศิลปินที่มีชื่อเสียง

ของประเทศไทยร ่วมแสดงผลงาน 

ถึง ๒๙ คน

 นับแต่ ชวน หลีกภัย  ธีระวัฒน์  

คะนะมะ ช่วง มลูพนิิจ ทนิกร กาษรสวุรรณ 

ชัย ราชวัตร และพิษณุ ศุภนิมิตร  

เป็นอาทิ

 อาจารย์พิษณุ กล่าวถึงผลงาน 

ของท่านทีช่ือ่ “ตามรอย พระมหาชนก” ว่า

 น�าภาพมาสร้างจินตนาการใหม่

ด้วยการเปลี่ยนฉากหลังฉลองพระองค์

และสมุดที่อยู่ในพระหัตถ์ให้เป็นหนังสือ

การ์ตนูพระมหาชนก และฉากหลงัวาดเป็น

เขื่อนภูมิพล

 ส่วนศิลปินอีกคนหนึ่งคือ อดิเรก 

โลหะกุล เล่าถึงผลงานที่ชื่อ “เจ้าหญิง-

นักพัฒนา” ว่า

 ได้น�าพระอิริยาบถขณะทรงงาน

ของพระองค์และอุปกรณ์ทรงงานที่ใช้

ประจ�ามาเป็นแรงบันดาลใจในการปั้น

พระรูปของพระองค์ท่าน

 ทรงยืนอย่างมั่นคง แย้มพระสรวล

งดงาม

 ให้ความรู้สึกว่าทรงเป็นกันเองกับ

พสกนิกรไทยเสมอ

หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์ 

ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 25 กันยายน 

2557 ถึงวันท่ี 24 กันยายน 2562  (หลักสูตรปรับปรุง 2555)

 หนังสือรับรองท่ี 1 /2558 รับรองสถาบันการศึกษา

ท่ีผลิตบัณฑิตปริญญาหรือประกาศนียบัตรเทียบเท่า 

ปริญญาทัศนมาตรศาสตร์ ให้แก่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เพื่อแสดงว่าคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ 

ได้รับรองให้คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง เป็นสถาบันการศึกษาท่ีผลิตบัณฑิตปริญญา

หรือประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาทัศนมาตรศาสตร์ 

ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนด โดยมีผลต้ังแต่วันท่ี 26 มีนาคม 2558 

ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2563 (หลักสูตรใหม่ 2545)

คณะทัศนมาตรศาสตร์ฯ                 (ต่อจากหน้า 1) 

ม.ร. สอบภาคฤดูร้อนฯ                (ต่อจากหน้า 1) 

ดงันัน้ เมือ่นกัศกึษาเข้ามาศกึษาในระดบัปรญิญาเอก 

ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  จึงจ�าเป็นอย่างยิ่ง 

ที่ต้องช่วยกันคิดค้น สร้างสรรค์ และแสวงหา 

องค์ความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาวิชาการ วิชาชีพ และ

น�าไปประยกุต์ใช้ในการบรหิารจดัการองค์กร รวมทัง้ 

ปรบัใช้ความรูเ้พือ่พฒันาประเทศชาตใิห้เจรญิก้าวหน้า

ทัดเทียมนานาประเทศได้  

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวอีกด้วยว่า ขอขอบคุณ

นักศึกษาที่ตั้งใจมาเรียนหนังสือ ขอให้ตั้งใจเรียน 

ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัย และ 

ศกึษาหาความรูร้อบตวัเพิม่เตมิในด้านทีเ่ป็นประโยชน์

ต่อการศึกษา รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุคปัจจุบัน และน�าองค์ความรู้ใหม่ที่ได้ไปใช้พัฒนา

ตนเอง สังคม ประเทศชาติ หากมีข้อสงสัยขอให้

ปรึกษาอาจารย์ สอบถามถึงข้อมูลที่ถูกต้อง และ

สิง่ส�าคญัคอื เมือ่เข้ามาเป็นลกูพ่อขนุฯแล้ว ขอให้รกั

สามคัค ี ช่วยกนัศกึษาหาความรู ้ แลกเปลีย่นประสบการณ์

ทีเ่ป็นประโยชน์ซึง่กนัและกนั รวมทัง้ เคารพครอูาจารย์ 

อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ เพ่ือด�ารงไว้ซ่ึงวฒันธรรม

ที่ดีงาม และมีความซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูรู้คุณ 

ต่อแผ่นดินด้วย

อธิการบดีฝาก นศ. ป.เอกฯ           (ต่อจากหน้า 1) 

 1. งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ัน 1 รามค�าแหง 1          

         2.  กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส 

(PRB) ชั้น 1 รามค�าแหง 2

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย 

จัดทำาให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์

หมายเลข 0-2310-6000 และ 0-2310-6100 ตั้งแต่ 

วันที่ 19 พฤษภาคม  2558

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย  คือ อาคารเวียงผาช้ัน 1 

สถาบันคอมพิวเตอร์  ต้ังแต่วันท่ี 19 พฤษภาคม  2558 

 3. จากระบบ  INTERNET  ท่ีเว็บไซต์  www.ru.ac.th 

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ซ่ึงนักศึกษา 

สามารถ download  ออกดูสถานท่ีสอบ  หมายเลขแถว

และที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน

ในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และสามารถ

เข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม  2558 

 4. กรณีนักศึกษาขอเปลี่ ยนแปลงข้อมูล

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ให้ติดต่อขอรับตาราง-

สอบไล่รายบุคคลฉบับเปล่ียนแปลงได้ท่ีงานจัดสอบ 

ฝ่ายจัดสอบ ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล (สวป.) ชั้น 6 รามค�าแหง 1 ตั้งแต่วันที่ 

19 พฤษภาคม  2558     

 ❈ ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับกระบวนวิชาใน

ตารางสอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่ฝ่ายจัดตารางสอน

และลงทะเบียนเรียน ส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

10240  โทร. 0-2310-8610 ก่อนการสอบ 


