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ปีที่ ๔๗	 ฉบับที่ ๒

วันที่	๒๔	-	๓๐	เมษายน	๒๕๖๐	

(อ่านต่อหน้า 2)

คณะธุรกิจการบริการ รับ นศ.ใหม่

สาขาการจัดการท่องเที่ยว-โลจิสติกส์

   
 
 
มษ.อบรมภาษารัสเซีย

 	 ภาควิชาภาษาตะวันตก	 คณะมนุษยศาสตร์	 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 จดัอบรมภาษารสัเซีย 

ครั้งที่	53	ส�าหรับบุคคลทั่วไป	ระหว่างวันที่ 6 

พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2560 โดยเปิดอบรม 

4	หลักสูตร	หลักสูตรละ	48	ชั่วโมง	เน้นทักษะ 

การฟัง	 พดู	 อ่าน	 และเขียน	 หลกัสูตรทีเ่ปิดอบรม 

คือ	ภาษารัสเซียพื้นฐาน	1	(RS1)	ภาษารัสเซีย 

พืน้ฐาน	2	 (RS2)	ภาษารสัเซียพืน้ฐาน	3	 (RS3)	 

และภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว	 (RT1)	 

จดัอบรมวันเสาร์	เวลา	09.00-16.00	น.	ค่าอบรม 

หลักสูตรละ	2,800	บาท

   
 ม.ร.ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร

วันท่ี 12-15 มิถุนายน 2560

	 ตามที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

จะ มีพิ ธี พระร าชทานปริญญาบั ต ร	 

ประจ�าปีการศึกษา	 2558-2559	 (รุ่นที่	 42) 

ระหว่างวันท่ี	 19-22	 มิถุนายน	 2560	 

(ทั้งคาบเช้าและคาบบ่าย)	 ณ	 อาคารหอ-

ประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	นั้น

	 มห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด ้ ก� า หนดก า ร

ซ้อมใหญ่ส�าหรับบัณฑิตที่จะเข ้ารับ

พระราชทานปริญญาบัตร	ระหว่างวันท่ี 

12-15	มิถุนายน	2560	

   
 
             ม.ร.ลงนามร่วมกับพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา

นักศึกษาคณะสื่อสารฯ คว้ารองชนะเลิศอันดับ 1 
ประกวด MV คุ้มครองสิทธิสตรี จาก สนช.

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจรญิทรพัย์	 อธิการบดีมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	ลงนามความร่วมมือ	กับ 

นายวิชัย จรรยาทิพย์สกุล	ประธาน

มูลนิธิพิพิธภัณฑ์พระพุทธศาสนา	

วัดเทพศิรินทราวาส	ในการเผยแพร ่

พระพทุธศาสนา	 “สร้างคนดมีีคณุธรรม” 

โดยม	ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

ทองประยรู	 รองอธิการบดีฝ่ายวชิาการ

และประกันคุณภาพ	 และนางรวิวรรณ อินทร์จันทร์	 ผู้อ�านวยการพิพิธภัณฑ์ฯ	 ร่วมในพิธี	 

ณ	ห้องรับรอง	1	อาคารวิทยบริการและบริหาร	เมื่อวันที่	10	เมษายน		2560	

	 นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 จากการประกวดมิวสิควิดีโอประกอบเพลง	 “เธอ”	 เพื่อให ้

เพลงเป็นส่ือในการร่วมมือคุ้มครองและปกป้องสิทธิสตรีและเด็ก	 จัดโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 โดยเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก	 ศาสตราจารย์- 

พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เมื่อวันที่	5	เมษายน	2560	ณ	ห้องโถงชั้น	1	อาคารรัฐสภา	1

	 คณะธุรกิจการบริการ	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จังหวัด- 

สุโขทัย	 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี	 หลักสูตร-

บริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาการจัดการอุตสาหกรรมบริการ	รุ่นที่	2							

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ 

รองอ ธิการบ ดีฝ ่ า ยนโยบายและแผน	 

รกัษาราชการแทนคณบดีคณะธุรกจิการบรกิาร 

กล่าวว่าการเรยีนการสอนคณะธรุกจิการบรกิาร 

เป็นหลักสูตร 4 ปี (โครงการพิเศษ) เปิดสอน 

2 สาขาวิชา คือ สาขาการจัดการท่องเที่ยว 

และการบรกิารและสาขาโลจิสตกิส์	 รบันักเรยีน 

ที่จบชั้น	 ม.ปลาย	 และหลักสูตรเทียบโอนส�าหรับผู้จบอนุปริญญา	 

(ปวส.)	 จดัการเรยีนโดยบรรยายสดในช้ันเรยีนโดยอาจารย์ผูท้รงคุณวฒุ ิ

และเน้นการฝึกปฏิบัติกับสถานประกอบการชั้นน�า				ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ	เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานประกอบการ 

และสามารถท�างานได้จรงิเม่ือส�าเรจ็การศึกษา	 จบแล้วได้รบัปรญิญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรม

 นอกจากน้ี	 ยงัเป็นความร่วมมือจากองค์กรภาครฐัและเอกชน 

ของจงัหวดัท่ีต้องการ						ให้มหาวทิยาลยัผลติบคุลากรด้านการท่องเทีย่ว 

การโรงแรม	และโลจิสติกส์	เพือ่รองรับตลาดแรงงาน	ท่ีมคีวามเติบโต 

ในพื้นที่	 จึงมั่นใจว่าผู้ส�าเร็จการศึกษาจากคณะธุรกิจการบริการ	 

นอกจากจะมีความรู	้ทัง้ภาคทฤษฎีและประสบการณ์จากการฝึกงานแล้ว 

ยังมีโอกาสได้งานท�าในสายงานที่เรียนมาด้วย
(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖
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 ในโอกาสเดียวกนั	ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 ร่วมแสดงความยินดีกับ 

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน	 โดย	 อธิการบดี ม.ร.  

กล่าวว่าขอแสดงความยนิดีกบันกัศึกษาคณะส่ือสารมวลชน 

ท่ีได้แสดงศักยภาพของตนเองจนเป็นท่ียอมรับใน 

เวทีการประกวดระดับประเทศ	 สามารถสร้างชือ่เสยีง 

ให้คณะฯและมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จากนี้	 ขอให้

นักศึกษาได้น�ารางวัลท่ีได้รับมาเป็นแรงบันดาลใจ

ทั้งกับการเรียนด้านสื่อสารมวลชนและผลิตผลงาน

ที่มีคุณภาพให้กับสังคมเช่นนี้อีกต่อไป	

 ส�าหรบัทีมนกัศึกษาทีเ่ข้าประกวดครัง้น้ี	 ใช้ชือ่ 

ทีม “9 shades”	 เป็นนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน	

9	 คน	 ที่มีบุคลิกและความถนัดท่ีแตกต่าง	 แต่มา 

รวมตัวกันสร้างผลงานได้อย่างลงตัว							น�าทีมโดย	 

“หยก” นายสทุธศิกัด์ิ เข่งพิมล นายอับบาส สมคัรกลุ 

นางสาวสายฤดี  แสงศร ี นางสาวประภาพร  แก้วสวุรรณ์ 

นายเดชา ปั้นแตง นายบารเมษฐ์ มหาสุภาพ  

นายวรวุธ ชมชื่น นางสาวเพ็ญพร คงมีสุข และ 

นายชวัลวิทย์ มีพิปราย	 โดยทั้ง	 9	 คน	 สามารถคว้า

รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาได้ส�าเร็จ	 จากทีม 

ผู ้เข้าประกวดจากสถาบันการศึกษาท่ัวประเทศ	

จ�านวน	39	ทีม	

	 ด้าน	ทีม “9 shades”	 ถ่ายทอดเรื่องราวของ 

ครอบครัวที่มีพ่อ	แม่และลูกชาย	ผ่านตัวละคร	3	คน 

ซ่ึงพ่อไม่สนใจไยดีครอบครัว	 ทะเลาะวิวาทกับแม ่

ให้ลูกเห็นหลายครั้ง	 จนแม่ทนไม่ไหวเก็บเสื้อผ้า 

ออกจากบ้าน	แต่พ่อไม่ยอมทะเลาะลงไม้ลงมอืกนัหนัก 

และพลาดพลัง้ไปโดนลกูท�าให้ได้รบับาดเจบ็	 เรือ่งราว 

จะเป็นยังไงต่อ.....สามารถรับชมผลงานมิวสิควิดีโอ 

ของ	ทีม	“9	shades”	ได้ท่ีเวบ็ไซต์ของสภานติิบญัญติัแห่งชาติ 

www.senate.go.th	หรอื	www.youtube.com/watch?v= 

WRBEJducZwg

	 ท้ังน้ี	ผลงานมิวสคิวดีิโอประกอบเพลง	“เธอ”	 

เป็นโจทย์ท่ีทางคณะกรรมการฯสภานติิบญัญติัแห่งชาติ 

ก�าหนดข้ึนให้ทีมผู้เข้าประกวดได้จัดท�ามิวสิควิดีโอ

ประกอบเพลง	 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ให ้

เพลงเป็นส่ือในการสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้หญิง 

และส่ือสารไปยงัผูค้นในสังคมทกุภาคส่วน	ท้ังผูห้ญงิ 

และผู้ชายให้ร่วมมือกันในการคุ้มครองสิทธิสตร	ี

ปกป้องสตรีและเด็กจากการกระท�าความรุนแรงใน

ทุกรูปแบบ

	 ผู้สนใจสมัครเรียนได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

สอบถามรายละเอียดได้ที่	 คณะธุรกิจการบริการ	 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ต�าบลเมืองเก่า	 อ�าเภอเมือง 

จังหวัดสุโขทัย	โทร.055-615	568-9,	088-278-8904, 

090-350-2125	 หรือ	 www.sim.ru.ac.th,	 

www.facebook.com/sim.ru.skt 

คณะธุรกิจการบริการฯ (ต่อจากหน้า 1)

นักศึกษาคณะสื่อสารฯ (ต่อจากหน้า 1)

	 สาระส�าคัญของการลงนามความร่วมมือเข้า 

ร่วมภาคีเครือข่าย	 “สร้างคนดีมีคุณธรรม”	 คร้ังน้ี	 

กรอบความร่วมมือ	 มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่วมเผยแพร่ 

หลักธรรมค�าสอนของพระบรมศาสดาสัมมา- 

สัมพุทธเจ้า	 เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

โดยการน�าบุคลากรในหน่วยงาน	เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ 

ตลอดจนด�าเนินกิจกรรมฝึกปฏบิติัเจรญิสติ	และสมาธิ 

ตามแนวทางของพระพุทธศาสนา	 ร่วมสนับสนุน 

และเผยแพร่กิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและ 

เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์	อีกทั้ง	 ร่วมเผยแพร่ 

สนบัสนนุกจิกรรมเพือ่อนรุกัษ์ไว้ซึง่ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีแต่ด้ังเดิม	 และพุทธประเพณี	 การเข้าวัด 

ฟังธรรมให้มีความถึงพร้อมทั้งทางกาย	 ใจ	 สติปัญญา  

ระเบียบวินัย	 มีจิตส�านึกในวัฒนธรรมที่ดีงามและ

รู้คุณค่าความเป็นไทย	ทั้งนี้	ปัจจุบันมีองค์กรเข้าร่วม 

ในโครงการฯ	 กว่า	 90	 สถาบัน	 โดยมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง	ในฐานะที่มีนักศึกษาจ�านวนกว่าแสนคน 

มีสาขาวิทยบริการฯ	 23	 จังหวัดทั่วประเทศ	 และม ี

สาขาวทิยบรกิารฯ	ต่างประเทศใน	30	ประเทศท่ัวโลก 

ประกอบกับมีการจัดการเรียนการสอนวิชาความรู้- 

ม.ร.ลงนามฯ (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 5 พฤษภาคม 2560 

(เว้นวันอาทิตย์)	ท่ีภาควิชาภาษาตะวันตก	สาขาวิชา- 

ภาษารัสเซีย	 คณะมนุษยศาสตร์	 อาคาร	 2	 ชั้น	 3 

โทร.	0-2310-8268,	0-2318-0054-5	ต่อ	1099 

หรือ	081-854-3340,081-647-1200,	098-096-4542 

มษ.อบรมภาษารัสเซีย (ต่อจากหน้า 1)

โดยคาบเช้า	 รายงานตัวก่อนเวลา	 05.30	น.	และคาบบ่าย 

รายงานตัวก่อนเวลา	09.00	น.	โดยรายงานตัวที ่

อาคารกงไกรลาศ	 (KLB)	 ส่วนการซ้อมย่อย  

เป็นไปตามท่ีแต่ละคณะฯ	 โครงการพิเศษ	 และ 

สาขาวิทยบริการฯ	ก�าหนด

 ตรวจสอบรายละเอยีดได้จาก	 “ข่าวรามค�าแหง” 

ฉบับนี้	หน้า	6-7	หรือที่	www.ru.ac.th

ม.ร.ฝึกซ้อมรับปริญญาบัตรฯ (ต่อจากหน้า 1)

คู่คุณธรรมแก่นักศึกษาทุกระดับช้ัน	 การลงนาม 

ความร่วมมือนี้จึงเป็นกรอบความร่วมมือในชั้นต้น 

ส�าหรับกิจกรรมความร ่วมมือน้ันจะมีการจัด

โครงการอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

  	 คณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขา- 

วิทยบริการฯ	 จังหวัดตรัง	 เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุด ี

เฉลมิพระเกียรติฯ	 “วนัพระบาทสมเด็จพระพทุธยอดฟ้า 

จฬุาโลกมหาราชและวนัท่ีระลึกมหาจกัรบีรมราชวงศ์”	 เพือ่น้อมร�าลกึถงึพระมหากรุณาธิคุณ องค์ปฐมกษัตรย์ิ

แห่งราชวงศ์จักรี	 ที่พระองค์ได้ทรงวางรากฐานท�านุบ�ารุงกรุงรัตนโกสินทร์มาตราบเท่าปัจจุบัน	 เมื่อวันที่	 

6	เมษายน	2560	ณ	ห้องประชุมโรงเรียนวิเชียรมาตุ	จังหวัดตรัง

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สาขาวิทยบริการฯ

จังหวัดตรัง	ออกแนะแนวการศึกษาต่อแก่นักเรียน	กศน.

จังหวัดพัทลุง	จ�านวน	53	คน		โดยมีนายเกรียงศักดิ์	ใจสมุทร	

เจ้าหน้าทีบ่รหิารงานท่ัวไปเป็นวทิยากรให้ความรูแ้ก่นักเรียน	

เม่ือวนัที	่ 7	 เมษายน	 2560	ณ	 โรงแรมชยัคณาธานี	 อ�าเภอเมอืง	

จังหวัดพัทลุง	 	

กิจกรรมรามฯ - ตรัง

 คณะเจ้าหน้าท่ี	มหาวทิยาลัยรามค�าแหง	สาขาวทิยบริการฯ

จงัหวดัตรงั	ร่วมวางพวงมาลาสักการะอนุสาวรย์ีพระยารษัฎา- 

นุประดิษฐ์มหศิรภกัดี	 (คอซิมบี	้ณ	ระนอง)	 ในงานเชดิชเูกยีรติ 

พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี	(คอซิมบี้	ณ	ระนอง)	เมื่อ

วันที่	 10	 เมษายน	2560	 เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติประวัติและ

น้อมร�าลกึถงึคุณูปการทีมี่ต่อเมืองตรงั	โดยมีนายศริพัิฒ พัฒกลุ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง	เป็นประธานพิธี		ณ	อนุสาวรีย์พระยา- 

รัษฎานุประดิษฐ์ฯ	ถนนพัทลุง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตรัง

➻

➻

➻
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 ลกูศิษย์คณะนิติศาสตร์	 มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	ไปมีอาชพีท่ีสงัคมยกย่องนับถอื

อยู่หลายอาชีพ

	 อาท	ิ	ทนายความ		ผูพ้พิากษา		และอัยการ	

	 หนึ่งในศิษย์ท่ีไปเป็นอัยการ	 ซ่ึง	 

“ข่าวรามค�าแหง”	จะเอ่ยถึงในวันนี้คือ

 วรวิทย์  เอี่ยมส�าอางค์

	 วรวทิย์	สอบอยัการผูช่้วยได้ในรุน่	๕๑ 

ปัจจบุนัด�ารงต�าแหน่ง	อยัการผูช่้วย	สถาบัน-

พัฒนาข้าราชการฝ่ายอัยการ	ช่วยราชการ

ส�านักงานคดีอาญากรงุเทพใต้	ปฏบิติัราชการ

ส�านักงานอยัการพเิศษ	 ฝ่ายคดีอาญากรงุเทพ-

ใต้	๕

	 ชวีติในวยัเยาว์	 เขาเรยีนจบชัน้ประถม-

ศึกษาปีที่	๖	ที่โรงเรียนบ้านท่ายาง	จังหวัด-

เพชรบุรี

	 จะเรียนต่อชั้นมัธยมก็ไม่ได้เพราะ

ครอบครัวค่อนข้างขัดสน

	 เขาจึงไปสมัครเรยีน	กศน.	(การศึกษา- 

นอกโรงเรียน)	 จนส�าเร็จชั้นมัธยมศึกษา- 

ตอนปลาย

	 วรวิทย์มาสมัครเรียนที่มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงในคณะนิติศาสตร์	จนส�าเร็จการศึกษา

ในปีพุทธศักราช	๒๕๕๑	

	 เขาบอกว่า	 ชีวิตของเขามิได้โรยด้วย

กลีบกุหลาบ	

	 ต ้องฟ ันฝ ่าอุปสรรคขวากหนาม	

ผจญกับหลุมบ่อ	เปรอะเปื้อนโคลนตม

	 เมื่อผ่านมาได้จนถึงเป้าหมาย

	 วรวิทย์ต้ังปณิธานว่าจะปฏิบัติหน้าที่

ในต�าแหน่งน้ีด้วยความซือ่สัตย์	สุจรติ	ยติุธรรม 

อ�านวยความยุติธรรมให้แก่ทุกฝ่าย

	 ปราศจากอคติทั้งปวง	และ

 จะ เป ็น ท่ี เ ช่ือ ม่ันของประชาชน

ตลอดชีวิต

   ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สาธษิฐ์ นากกระแสร์	 รกัษาราชการแทนผูอ้�านวยการ

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์	 เปิดเผยว่าสถาบันบริการวิชาการทาง-

อิเล็กทรอนิกส์	ม.ร.	จะเปิดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Testing)	ประจ�าภาค- 

ฤดูร้อน/2559	 จ�านวน	 60	 กระบวนวชิา	 โดยนักศึกษาสามารถเลอืกวนัเวลาสอบได้	 

และรู้ผลสอบทันที	 ท�าให้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นักศึกษาที่ต้องการสอบ 

ด้วยระบบ	 e-Testing	 สามารถลงทะเบียนสอบได้	 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560  

เป็นต้นไป หรือจนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม ณ อาคารสุโขทัย (SKB) ชั้น 8 ก�าหนด 

วนัเริม่สอบตัง้แต่วนัที ่ 1 - 18 พฤษภาคม 2560	 (เว้นวนัท่ี	10	 -	14	 	พฤษภาคม	2560)  

ทั้งนี้	ในการสอบแต่ละวันจะมีคาบเวลาให้นักศึกษาเลือกสอบได้	4	คาบ	ได้แก่	 

 คาบที่ 1 	 เวลา	09.00	-	11.30	น. คาบที่ 2 	 เวลา	12.00	-	14.30	น.	

 คาบที่ 3		 เวลา	15.00	-	17.30	น.			 คาบที่ 4		 เวลา	18.00	-	20.30	น.

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. สาธษิฐ์ นากกระแสร์		กล่าวว่าการสอบด้วยระบบ	e-Testing	มีจดุเด่นท่ีเอือ้ประโยชน์

ต่อนักศึกษาหลายประการ	เช่น	นักศึกษาสามารถ	เลือกวันเวลาสอบได้เองตามที่ตนเองต้องการ	และสามารถ

ทราบผลสอบทันทีที่สอบเสร็จ	รวมทั้งหากสอบ	e-Testing	ไม่ผ่าน	ก็สามารถเข้าสอบวิชานั้นตามตารางสอบ-

ปกติของมหาวิทยาลัยในภาคนั้น	ๆ	ได้	ส�าหรับขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ	e-Testing	นั้น	นักศึกษาจะต้อง 

ลงทะเบียนเรยีนก่อน	และลงทะเบยีนสอบ	e-Testing	ตามวนัเวลาทีก่�าหนดในแต่ละภาค	 ซ่ึงนักศึกษาสามารถ

เลอืกวนัเวลา	 หรอืคาบการสอบได้ตามความพร้อมของตนเอง	 โดยช�าระค่าธรรมเนียมการสอบกระบวนวชิาละ 

70	บาท	และหลักฐานที่นักศึกษาต้องน�ามาในวันสอบ	คือบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	บัตรประจ�าตัวประชาชน	

หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้	 ใบเสร็จลงทะเบียนสอบ	e-Testing	และมาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ

อย่างน้อย	15	นาที	ส�าหรับกระบวนวิชาที่เปิดสอบด้วยระบบ	e-Testing	ภาคฤดูร้อน/2559	จ�านวน	60	วิชา	

ประกอบด้วย

	 ANT1013	 ANT3053	 APR2101	 APR3102	 BIO1001	 BIO1105					

	 CEC2201	 CHI1001	 CHI1002	 ECO1003	 ECO1101	 ECO1102

	 ENG1001	 ENG1002	 ENG2001	 ENG2002	 FRE1001	 GER1001						

	 HIS1001	 HIS1002	 HIS1003	 HIS1201	 HRD3108	 INT1004			

	 KOR2001	 KOR2002	 LAW1004	 LIS1001	 LIS1003	 MCS1101		

	 MCS1151	 MCS2108	 MCS2390	 MGT4004	 MKT2101	 MKT3202

	 MKT3204	 MTH1003	 MTH1101	 POL1100			 POL2301	 POL3301

	 PSY1001	 PSY2006	 	RAM1000	 RUS1001	 RUS1002	 RUS2001						

	 RUS2002	 SCI1003			 SOC1003	 SOC4077			 SOC4083				 SPN1001						

	 SPN1002					 STA1003	 STA2003					 STA2016				 THA1002				 THA1003

ขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ e-Testing

1.	ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอบ	e-Testing	ตามประกาศของสถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์	

หรือ	www.etesting.ru.ac.th	

2.	ลงทะเบียนเรียนตามภาคการศึกษาปกติจะต้องมีกระบวนวิชาที่	e-Testing	เปิดสอบด้วย

3.	น�าใบเสร็จที่จะลงทะเบียนในภาคปกติ	(ใบสีฟ้า)	มายื่นเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนสอบทาง	e-Testing	

ตามวันเวลาที่ก�าหนด	

4.	เข้าสอบ	e-Testing	ตามวันและเวลาที่ก�าหนดในใบเสร็จลงทะเบียนสอบ	(สีส้ม) 

ณ	อาคารสุโขทัย	(SKB)	ชั้น	8		ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

]

]

]

สถาบันบริการวิชาการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เปิดสอบ e-Testing ภาคฤดูร้อน/2559 จำานวน 60 วิชา

 หมายเหตุ	 ค่าธรรมเนียมการสอบอาจมีการเปลีย่นแปลง	 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมท่ีสถาบันบรกิาร

วชิาการทางอเิลก็ทรอนิกส์	อาคารสโุขทัย	ชัน้10	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	หวัหมาก	หรอื	www.etesting.ru.ac.th	

โทรศัพท์	0-2310-8790,	0-2310-8951,	0-2310-8901
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การอบรมเข้มข้น! สู่..หนังสั้นเรื่องเยี่ยม!
นศ.ภูมิใจ พร้อมมุ่งมั่นเก็บประสบการณ์

 เสียงตอบรับนักศึกษาผ่านการอบรมภาพยนตร์สารคดี  สร้างสรรค์ 

ผลงานเรื่อง Sound of Wisdom (เสียงแห่งปัญญา) และ Wings Without  

Woods (ปีกที่ไร้ป่า)  โดยครูผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ระดับโลก    คณบดี 

ประทบัใจผลงาน 2 เรือ่งมคีณุภาพ เล็งผลกัดันสู่เวทภีาพยนตร์ระดับประเทศ 

ด้านนักศึกษาภูมิใจ พร้อมมุ่งมั่นสะสมประสบการณ์

 โอกาสน้ี	 อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์   

คณบดีคณะส่ือสารมวลชน	 กล่าวว่าการอบรม 

ภาพยนตร์สารคดี	Visual	Storytelling	Workshop 

เป็นโครงการระยะสัน้ทีใ่ช้เวลาอบรม	 6	 สัปดาห์ 

ด้วยหลกัสตูรการสอนท่ีเข้มข้นเสรมิศักยภาพ 

ให ้กับนักศึกษาอย ่างเต็มประสิทธิภาพ	 

ซ่ึงภาพยนตร์คือภาษาอย่างหนึ่งที่สามารถ

ส่ือเรื่องราว	 ความรู้	 ความคิด	 ตลอดจน 

อารมณ์ต่างๆ	ให้คนดูรับรู้และรู้สึกได้		เปรียบเป็นการสื่อสารระหว่างผู้สร้าง 

ภาพยนตร์กับคนดู		

  	 “การอบรมฯ	ครั้งนี้	นักศึกษาได้รับการฝึกฝนอย่างเข้มข้น	สามารถน�า 

ความรู้มาสร้างผลงานภาพยนตร์สารคดี	 2	 เรื่อง	 2	 รสได้อย่างน่าประทับใจ 

หลังจากนี้	 คณะสื่อสารมวลชนพร้อมสนับสนุนและผลักดันให้ก้าวสู่เวท ี

ภาพยนตร์ในระดับสงูขึน้	รวมถงึทุกความส�าเรจ็ท่ีนักศึกษาต้องการ	ขอเพยีง 

นกัศึกษาไม่หยดุท�าตามความฝัน		ไม่หยดุไขว่คว้าหาประสบการณ์		อย่าปล่อย 

โอกาสกลายเป็นอากาศ		พร้อมมุง่มัน่เดินหน้าพฒันาตนเองจากทกุการเรยีนรู ้

ที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมอบให้”

	 ด้าน	 ดร.นฤมล ศรยีานนท์ ผูก้�ากบัภาพยนตร์ไทย 

ระดับฮอลลวีดู	 กล่าวว่าการอบรมภาพยนตร์สารคดี 

จัดข้ึนให้นักศึกษาที่เปรียบเสมือนผ้าบริสุทธ์ิได้เรียนรู ้

การสร้างมีเดียใหม่ๆ	 ทีไ่ม่ใช่ถกูสร้างเหมือนละครทัว่ไป 

แต่เป็นเรื่องของการบอกเล่าจากเหตุการณ์จริงของโลก 

และจากประสบการณ์ของผูเ้ล่าเรือ่ง		แล้วสร้างข้อความ- 

สือ่สารให้กบัสังคม	 สร้างมุมมองให้คนดูได้จนิตนาการ 

ด้วยเทคนคิการเล่าเรือ่งแนวใหม่แบบ	Non-script	จากภาพและเสียงสู่ภาพยนตร์		

โดยมีระยะเวลาเป็นตัวกลั่นกรอง		

 	 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีสร้างโอกาสให้กับ

นักศึกษาที่ขาดทุนทรัพย์	 และความบกพร่องทางร่างกายได้เรียนรู้	 เปรียบ-

เสมือนคชบาลที่รับเลี้ยงดูช้างทุกรูปแบบ	 ทั้งเจ็บป่วย	 หรือพิการมาฟูมฟัก 

ให้แขง็แรงแล้วจากไปสู่อนาคตของตน	การอบรมฯ	ครัง้น้ีเป็นกจิกรรมเลก็ๆ 

ที่จะช่วยน�าพานักศึกษาสู่ก้าวต่อๆ	ไปที่มั่นคงยิ่งขึ้น	นอกเหนือจากทักษะ 

ความรู้ท่ีได้รับแล้ว		ยงัได้สร้างความมีระเบียบวนัิยและลกัษณะนิสัยทีเ่หมาะสม 

ของการเป็นผูก้�ากบัทีดี่		รูจ้กัสร้างเนือ้หาภาพยนตร์จากประสบการณ์ด้านต่างๆ 

ของชีวิต”

 นายวรวธุ ชมชืน่	 นักศึกษาคณะส่ือสารมวลชน 

และโปรดิวเซอร์ภาพยนตร์สารคดีเรื่อง	 Sound	 of	

Wisdom	 (เสียงแห่งปัญญา)	 กล่าวว่าตนมีความจ�ากดั 

ด้านความรู	้ เพราะมีพืน้ฐานการสร้างภาพยนตร์เริม่ต้น 

จากศูนย์	อาศัยเพียงความชอบและสนใจจึงตัดสินใจ 

เข้าร่วมอบรมภาพยนตร์สารคดี	 ซึ่งการอบรมครั้งนี ้

เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู ้การท�างานจริง 

พร้อมสร้างผลงานด้วยตนเอง	เป็นความรูท่ี้แปลกใหม่ 

กว่าที่เคยเจอ		รวมถึงมิตรภาพที่คอยช่วยเหลือกันทุกด้าน		ตอนนี้รู้สึกภูมิใจ

ในผลงานที่ได้ร่วมสร้างกับเพื่อนๆ	 เพราะการสร้างภาพยนตร์สักหนึ่งเรื่อง

ไม่สามารถท�าคนเดียวได้		ต้องมีทีมเวิร์ค

 	 “สารคดีสั้นเรื่อง	Sound	of	Wisdom		เป็นผลผลิตจากการอบรมครั้งนี้ 

เพือ่ส่ือว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลยัแห่งโอกาส	 โดยน�าเสนอ 

เรื่องราวการใช้ชีวิตของนักศึกษาพิการคนหนึ่ง	 รวมถึงการดูแลสนับสนุน 

นักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เทคนิคที่ใช้ในการสร้างผลงาน 

คือทุกสิ่งที่ได้รับจากการอบรม	ซึ่งไม่ได้รับการถ่ายทอดแค่ความรู้	แต่ได้รับ 

หลกัการปฏบัิติตนเป็นผูส้ร้างหนังท่ีดีด้วย	 หลงัจากน้ีต้ังใจจะสะสมประสบการณ์ 

และความรู้น�าไปพัฒนาตัวเองให้เกิดประโยชน์ที่สุด”

       นางสาวชุติกร พูลทรัพย์ นักศึกษาคณะ- 

ส่ือสารมวลชน	 โปรดิวเซอร์ภาพยนตร์สารคดีเร่ือง 

Wings	 Without	 Woods	 (ปีกที่ไร้ป่า)	 กล่าวว่า 

การอบรมภาพยนตร์สารคดีคร้ังนี้ค่อนข้างเข้มข้น		

ยอมรับว่าช่วงแรกปรับตัวไม่ได้กับการเรียนรูปแบบ 

ใหม่ท่ีแตกต่างจากวิถีเดิมๆ	 ของตนและเด็กรามฯ 

หลายๆ	คน	แต่เพราะความเข้มงวดของการเรยีนการสอน 

ท�าให้ผูเ้รยีนเกดิความกระตือรอืร้นมากขึน้	และสามารถผลติสารคดีส้ันเรือ่ง 

Wings	 Without	 Woods	 ออกมาได้ส�าเร็จ	 โดยเนื้อหาของสารคดีได้อธิบาย 

ถึงส่ิงมีชีวิตเล็กๆ	 ในรั้วมหาวิทยาลัยรามค�าแหงกับการปรับตัวเพื่อใช้ชีวิต 

ในป่าคอนกรตีกลางเมืองกรงุ	 พร้อมสือ่ว่าส่ิงมีชวีติทุกชวีติต้องการความรกั 

ความปลอดภัย	และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีด้วยความเอื้อเฟื้อ	เอื้ออาทรต่อกัน	

 “ดิฉันเป็นผู้ป่วยโรคธาลัสซีเมียและเป็นประธานชมรมธาลัสซีเมีย 

ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์	 ต้ังใจจะน�าความรูท่ี้ได้รบัครัง้น้ีไปสร้างประโยชน์ 

ให้กับสังคมต่อไป		เช่น	สร้างสารคดีเพื่ออธิบายความรู้	ความเข้าใจเกี่ยวกับ

โรคธาลัสซีเมีย	การประพฤติปฏิบัติตนของผู้ป่วยและคนรอบข้าง	และเพื่อ 

เป็นก�าลงัให้กบัผูป่้วยด้วย	ขณะนีก้�าลงัท�าผลงานเพือ่ส่งเข้าประกวดหนงัสัน้ 

ศาสตร์พระราชา	 ศาสตร์แห่งแผ่นดิน	 ตั้งใจจะพยายามคว้าโอกาสที่เข้ามา	

และไม่เคยมองว่าตนเองแตกต่างจากคนอืน่	ม่ันใจว่าการเรยีนรูไ้ม่มีท่ีส้ินสุด”

       



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

ตอน  ไม่มีจิงโจ้ที่ออสเตรีย

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ต้องออกตัวก่อนว่าเรื่องท่ีเขียนตอนนี้เป็นเร่ืองเกี่ยวกับเศรษฐกิจ 

ทางด้านการท่องเท่ียวนะครบั	 เด๋ียวจะหาว่าผมเขียนเรือ่งไม่ตรงกบัหวัข้อคอลมัน์ 

ส่วนที่ว่าเกี่ยวกับการท่องเท่ียวก็เพราะผมต้องการสื่อว่าบางครั้งนักท่องเท่ียว 

คาดหวงัไว้ว่าจะได้เจอสิง่น้ันสิง่น้ีในประเทศทีเ่ขาต้ังใจเดินทางเข้าไป	 แต่ไม่พบเสยีน่ี 

กเ็ลยต้องผดิหวงัเป็นธรรมดา		ในเม่ือประเทศไทยเราต้ังใจส่งเสรมิการท่องเท่ียว

อย่างเป็นล�า่เป็นสันมานานกว่าครึง่ศตวรรษแล้ว	 เราก็คงไม่อยากให้นักท่องเทีย่ว

ผิดหวัง	 ผมก็เลยน�าการรณรงค์ให้รู้ว่ามาท่องเท่ียวประเทศออสเตรียแล้ว

จะไม่ได้เจอจงิโจ้แน่	ๆ	อย่าคาดหวงัว่าจะเจอจงิโจ้ทีน่ี่	กรณุาดูภาพประกอบ	ซึง่ทีเ่สือ้นัน้ 

พมิพ์ข้อความและสญัลกัษณ์ไว้ชดัเจนแปลเป็นไทยได้ว่า	“ไม่มีจิงโจ้ในออสเตรยี” 

เพื่อว่านักท่องเที่ยว	(ที่อยากจะมาดูจิงโจ้)	จะได้ไม่ผิดหวัง

	 มาถงึตอนนีอ้าจมีคนเกดิข้อสงสัยแตกต่างกนัไปเป็น	2		อย่างคือ	ฝ่ายหน่ึง 

ก็จะสงสัยว่าออสเตรียนี่เป็นแดนจิงโจ้นี่นา	 แล้วท�าไมถึงบอกว่าไม่มีจิงโจ้

ในออสเตรยี	งงจรงิ	ๆ	ในขณะท่ีอกีฝ่ายหน่ึงซ่ึงอ่านหนงัสืออย่างละเอยีดรอบคอบหน่อย

ก็จะสงสัยว่าจะต้องมีการรณรงค์ไปท�าไม	ใคร	ๆ	ก็รู้ว่าไม่มีจิงโจ้ที่ออสเตรียแน่	

ยกเว้นถ้าหากจะมีใครน�ามาไว้ในสวนสัตว์	

	 การเกิดข้อสงสัยต่างกันซ่ึงอันท่ีจริงก็เป็นเหตุให้เกิดการรณรงค์เรื่องน้ี 

ด้วยก็คือความสับสนระหว่างชื่อประเทศออสเตรียกับออสเตรเลียนั่นเอง	 

ท่ีบางครัง้เวลามองผ่าน	ๆ	คิดว่าเป็นชือ่เดียวกนัไปได้	ไม่ว่าจะเขยีนเป็นภาษาไทย

หรอืภาษาองักฤษกต็าม	 และปัญหานีเ้กดิเพราะฝรัง่อ่านช่ือประเทศผดินะครับ	

ไม่ใช่คนไทยแต่อย่างใด

	 ความสับสนระหว่างชื่อ	2	ประเทศนี้ท�าให้เวลาฟังหรือชมข่าวทางวิทยุ

หรอืโทรทัศน์มกัจะมีผูป้ระกาศหน้าใหม่	 (บางครัง้หน้าเก่าอ่านผดิก็ม)ี	 อ่านชือ่	 

2	 ประเทศนี้สลับกันเสมอ	 เม่ือสัปดาห์ที่แล้วก่อนจะเขียนเรื่องนี้ก็เพิ่งม ี

ผู้ประกาศข่าวสาวในรายการข่าวภาคดึกของสถานีโทรทัศน์ช่องหน่ึงเพิ่งอ่าน 

ชือ่ประเทศออสเตรเลยีเป็นออสเตรยีไปชดั	ๆ	และคุณเธอก็ไม่ได้แก้ไขด้วยเพราะ 

คงไม่มีใครทักว่าอ่านผดิไปแล้วเนือ่งจากเวลาอ่านว่าออสเตรยีหรอืออสเตรเลยี 

ฟังดูคล้ายกันอย่างท่ีว่า	 อีกอย่างหนึ่งข่าวท่ีผมดูอยู่น้ันออกอากาศประมาณ 

เกือบตี	2	เข้าไปแล้ว	คงไม่มีใครมาถ่างตาคอยจับผิดกันอยู่	ยกเว้นผม	อิอิอิ

	 สรุปว่าถ้าใครอยากจะไปชมเมืองเวียนนา	 และแม่น�้าดานูบซึ่งเป็นที่มา

ของเพลงคลาสสิก	Blue	Danube	ก็ต้องไปเที่ยวออสเตรีย	ซึ่งอาจจะเลยไปชม

สถานท่ีท่องเท่ียวอืน่ในประเทศยโุรปใกล้	 ๆ	 กนัเช่นสวสิและเยอรมนัไปด้วยกไ็ด้ 

แต่ถ้าใครอยากจะไปดูจิงโจ้และสัตว์แปลก	ๆ	อีกหลายอย่างเช่นตัววอลลาบี 

(Wallaby)ซึ่งคล้ายจิงโจ้แต่ตัวเล็กกว่า	หรือหมีโคอาลา	(Koala)	 ตัวเล็ก	ๆ	

เหมือนตุ๊กตาละก็ต้องไปออสเตรเลียนะครับ

	 เวลาซือ้ทัวร์หรอืซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิกรณุาอ่านอย่างพนิิจพเิคราะห์ด้วยนะครบั 

เพราะต้ังใจไปดูจงิโจ้อาจเจอแม่น�า้ดานบูแทนกไ็ด้	ขนาดเวลา	search	อากู	๋(Google) 

     

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล aseanlang_ram@yahoo.co.th

ท่ีโรงแรม Ở  khách  sạn  (เอ๋อ คัก ส่าน) ตอนท่ี 2 

 สถานการณ์ท่ีเกดิข้ึนทีโ่รงแรมเช่นเดียวกับคร้ังท่ีแล้ว	 แต่เป็นการจองห้องพกั 

ทางโทรศัพท์	 เม่ือพูดคุยทางโทรศัพท์จึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษ	 เพราะ 

ไม่เหน็หน้าคูส่นทนาว่าเข้าใจหรอืสงสัยสิง่ท่ีเราต้องการหรอืไม่	ในสถานการณ์นี้

ก�าหนดให้การจองห้องพักของโรงแรมนี้เต็ม	ไม่สามารถจองห้องล่วงหน้าดังที ่

ต้ังใจไว้ได้	 เพือ่ให้มีประสบการณ์	 และสามารถน�าไปใช้ได้เม่ืออยูใ่นสถานการณ์

เช่นนี้	หรือใกล้เคียง	

 A: 	 (อา	โล)	 	 ฮัลโหล	(รับโทรศัพท์)

	 B:	   

	 	 (อา	โล	คัก	ส่าน	ห่า	โหน่ย	เดย	ซิน	จ่าว)	

	 	 ฮัลโหล	ที่นี่โรงแรมฮานอย	สวัสดี

  	(บ่า	เกิ่น	สี่	อะ)	 คุณต้องการอะไรคะ

 A:  

	 	 (โตย	ม้วน	เทว	ฝ่อง)	 	 ฉันต้องการเช่าห้อง

	 B:	   

	 	 (ไหง่	หน่าว	เทือ	บ่า)	 	 วันไหนคะคุณยาย

 A:  

	 	 (ตื่อ	ไหง่	ฮาย	เมือย	เด๊น	ไหง่	ฮาย	เมือย	ลัม)	ตั้งแต่วันที่	20	ถึงวันที่	25

	 B:	    

	 	 (ซิน	โหลย	ท้าง	ไหน่	เติ๊ต	ก๋า	ก๊าก	ฝ่อง	เดิ่ว	เด่ย	โส่ย	บ่า	อะ)

	 	 ขอโทษ	เดือนนี้ทุกห้องต่างก็จองแล้วค่ะคุณยาย

   

	 	 (จุ๊ง	โตย	จี๋	ก๊อ	ฝ่อง	โสย	ตื่อ	ไหง่	บา	เมือย	โม้ต)	

	 	 พวกฉันจะมีห้องว่างตั้งแต่วันที่	31

 A: 

	 	 (เหลี่ยว	ก๊อ	คัก	หน่าว	บ๋อ	โจ๋	คง	โก)	

	 	 คุณรู้ไหมว่ามีแขกคนไหนยกเลิกการจองไหม

	 B:	   

	 	 (โตย	คง	สาม	จั๊ก)	 	 ฉันไม่แน่ใจ

     

	 	 (โดะ	บา	โบ๊น	ไหง่	เหนือ	เหม่ย	บ่า	ก่อย	หล่าย	เดือก	คง	อะ)

	 	 สักอีก	3-4	วัน	ขอให้คุณยายโทร.มาอีกครั้งได้ไหมคะ

 A:   

	 	 (เวิง	ก๋าม	เอิน	โก	จ่าว	โก)	 	 ได้	ขอบคุณคุณ	สวัสดีคุณ

	 B:	  

	 	 (คง	สาม	จ่าว	บ่า)	 	 ไม่เป็นไร	สวัสดีคุณยาย

 การใช้ค�า  (ก๋า เหลิน)	หมายถึง	ทั้ง...และ

   

	 	 (ก๋า	จิ	เอ๊ย	เหลิน	โตย	เด่ว	หล่า	ซิญ	เวียน)	 	

	 	 ทั้งเธอและฉันต่างก็เป็นนักศึกษา

หาค�าว่า	 “ออสเตรเลีย”	 ยังมี	 “ออสเตรีย”	 ขึ้นมาให้เลือกอยู่ใกล้	 ๆ	 กันด้วย	 

ถ้าตาลาย	ๆ	สักหน่อยคงได้ความรู้ที่มั่วน่าดู

	 ป.ล.เขียนตอนนี้ต้องอ่านสอบทานตั้ง	 2	 รอบเพราะกลัวว่าจะหลุดพิมพ์

สลับกันระหว่างออสเตรียกับออสเตรเลียเหมือนกัน



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 7)

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ก�าหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษา	ประจ�าปีการศึกษา	 2558-2559	 (รุ่นที่	 42)	ระหว่างวันจันทร์ที่ 19 -  

วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 รวม 4 วัน ทั้งคาบเช้าและคาบบ่าย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 

จ�านวนรวม	28,911	คน	แยกเป็นปริญญาเอก	81	คน	ปริญญาโท	14,407	คน	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	(วิชาชีพครู)	320	คน	และปริญญาตรี	14,103	คน	

 ก�าหนดฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวันจันทร์ท่ี 12 - วันพฤหัสบดีท่ี 15 มิถุนายน 2560	 บัณฑิตรายงานตัวท่ี	 อาคารกงไกรลาศ (KLB) คาบเช้า ก่อนเวลา 05.30 น.  

คาบบ่าย ก่อนเวลา 09.00 น.	 ให้บัณฑิตแต่งกายสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีจริง	 ผู้ไม่เข้ารับการฝึกซ้อมใหญ่จะถือว่าสละสิทธ์ิในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	                

(ส่วนการฝึกซ้อมย่อยเป็นไปตามที่แต่ละคณะฯ	โครงการพิเศษ	และสาขาวิทยบริการฯก�าหนดเอง)

 รายละเอียดดูได้จาก	www.ru.ac.th	หรือสอบถามได้ที่คณะ	 โทร.	 0-2310-8000	ต่อคณะที่สังกัด	 	บัณฑิตวิทยาลัย	 โทร.0-2310-8560,	 0-2310-8564	 

www.grad.ru.ac.th	โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ	โทร.	0-2310-8566-7,	0-2310-8549		www.phd.ru.ac.th

วันพิธี วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560

คาบเช้า

☞ ปริญญาเอก (5 ราย)

✎ ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

☞ ปริญญาโท (1,225 ราย)

คณะนิติศาสตร์

✎ ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 

ส่วนกลาง,	บางนา,	เชียงใหม่,	กาญจนบุรี,	ปราจีนบุรี,หนองบัวล�าภู,	

นครราชสีมา,	 อุทัยธานี,	 อ�านาจเจริญ,	สุรินทร์,	 ศรีสะเกษ,	นครศรีธรรมราช,	

สงขลา,	 บุรีรัมย์,	 ขอนแก่น,อุดรธานี,	 ลพบุรี,	 สุโขทัย,	 นครพนม,	 เพชรบูรณ์,	

ตรัง,	พังงา

✎ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

สื่อสารมวลชน	(รวมหลักสูตรภาษาอังกฤษ),	เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

คณะทัศนมาตรศาสตร์

✎ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	(สารสนเทศทางสุขภาพ)			

☞ ปริญญาตรี (2,207 ราย)

✎ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

✎ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	(สื่อสารมวลชน)

✎ ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

✎ ปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

รวม   3,437 ราย

คาบบ่าย

☞ ปริญญากิตติมศักดิ์

☞ ปริญญาโท (2,567 ราย)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

ส่วนกลาง,	CEOs+CMOs,	Ex-Mba,	การจัดการกอล์ฟ,	ต่างประเทศ,	

Inter,	อุตสาหกรรม,	อุตสาหกรรม	บางนา,	One	Day,	Innovation,	กฎหมายธุรกิจ, 

Logistic,	Logistic	นครราชสีมา,	ทวิปริญญาโท,Y-Mba,	Y-mba	บางนา,	ปริญญาท่ี	2, 

ML+MLW+Twin,	ทศท+VL+VLT+Profess,	Smart+SMT+IT-Smart

☞ ปริญญาตรี (900 ราย)

✎ ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

รวม   3,467 ราย

คาบเช้า + คาบบ่าย  จำานวนรวม  6,904 ราย

วันพิธี วันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันอังคารท่ี 13 มิถุนายน 2560

คาบเช้า

☞ ปริญญาเอก (20 ราย)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)	

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ทางสังคมศาสตร์)	บริหารธุรกิจ	

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(บริหารธุรกิจ)	ภาคภาษาอังกฤษ

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

☞ ปริญญาโท (2,429 ราย)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต    

    MMM,	 Saturday,	 Sunday,	 Advance,	 Advance	 บางนา,	 Advance	 ระยอง, 

Advance	พังงา,	Advance	เชียงใหม่,	สงขลา,	ชลบุรี,	นนทบุรี,	จันทบุรี,	ชุมพร,	

ภูเก็ต,	นครสวรรค์,	อยุธยา,	สมุทรสาคร	

☞ ปริญญาตรี (1,500 ราย)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต        

 

รวม   3,949 ราย

คาบบ่าย

☞ ปริญญาโท (1,697 ราย)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

นครศรีธรรมราช,	ปราจีนบุรี,	อุทัยธานี,	อ�านาจเจริญ,	นครพนม,	แพร่,	

นครราชสีมา,	 สุโขทัย,	 ขอนแก่น,	 ศรีสะเกษ,	 ตรัง,	 ลพบุรี,	 หนองบัวล�าภู,	

ชัยภูมิ,	 เพชรบูรณ์,	 บุรีรัมย์,	 เชียงราย,	 กาญจนบุรี,	 สุรินทร์,	 อุดรธานี,	 พังงา,	

เชียงใหม่,	สงขลา

ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (มษ.)

☞ ปริญญาตรี (2,270 ราย)

✎ ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต	(รวมนานาชาติ)

✎ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต (มษ.)	(รวมนานาชาติ)

รวม   3,967 ราย

คาบเช้า + คาบบ่าย  จำานวนรวม  7,916 ราย



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

ม.ร. กำาหนดการฝึกซ้อมและพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  รุ่นที่ 42   (ต่อจากหน้า 6)

วันพิธี วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2560

คาบบ่าย

☞ ปริญญาโท (2,056 ราย)

✎ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)
	ส่วนกลาง,	Inter,	โครงการพิเศษ	จ.ภูเก็ต,	พังงา,ร้อยเอ็ด,	น่าน,	สาขาวิทย-

บริการฯ	 จังหวัดนครศรีธรรมราช,	 ปราจีนบุรี,	 แพร่,	 เชียงราย,	 สุโขทัย,	 ตรัง,	
อุทัยธานี,	 อ�านาจเจริญ,นครพนม,	 ลพบุรี,	 เพชรบูรณ์,	 บุรีรัมย์,	 นครราชสีมา,	
ขอนแก่น,	 ศรีสะเกษ,	 หนองบัวล�าภู,	 ชัยภูมิ,	 กาญจนบุรี,	 สุรินทร์,	 อุดรธานี,	
พังงา,	เชียงใหม่,	สงขลา	
 ☞ ปริญญาตรี (1,800 ราย)

✎ ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม   3,856 ราย

คาบเช้า + คาบบ่าย  จำานวนรวม  6,881ราย

คาบเช้า

☞ ปริญญาเอก (20 ราย)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(เทคโนโลยีการศึกษา)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การบริหารการศึกษา)	

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ทางสังคมศาสตร์)	บริหารการศึกษา	

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(สังคมวิทยา)	

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(การวิจัยการศึกษา)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(เศรษฐศาสตร์)		

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ทางสังคมศาสตร์)	เศรษฐศาสตร์

☞ปริญญาโท (1,140 ราย)

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

✎ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)	

คณะศึกษาศาสตร์

✎ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา,	สุขศึกษา,	พลศึกษา,	นวัตกรรมหลักสูตร

และการจัดการเรียนรู้,	ส่วนกลาง,	ตรัง,	เชียงราย,	ขอนแก่น,	บุรีรัมย์,	การศึกษาพิเศษ	

จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ,	 การศึกษาเพ่ือการพัฒนา,	 การประเมินและการวิจัย- 

การศึกษา,	การวิจัยการศึกษา,	คณิตศาสตรศึกษา,	การสอนภาษาอังกฤษ,	การสอน-

ภาษาไทย,	การสอนสังคมศึกษา,	การสอนวิทยาศาสตร์,	การจัดการอาชีวศึกษา

✎ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน)

✎ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จิตวิทยา)

✎ ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีประยุกต์,	ชีววิทยา,	คณิตศาสตร์,	ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ, 

เทคโนโลยีสารสนเทศ

✎ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

✎ ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

✎ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต

✎ ประกาศนียบัตรบัณฑิต (วิชาชีพครู)

☞ปริญญาตรี (1,545 ราย)

✎ ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	(พม.)	

✎ ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต	(ศษ.)

✎ ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.)		

✎ ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต	(วศ.)

✎ ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศศ.)		

✎ ปริญญาสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต	(สธ.)

วันพิธี วันพฤหัสบดีที่ 22 มิถุนายน 2560 

วันฝึกซ้อมใหญ่ วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560

คาบเช้า

☞ ปริญญาเอก (36 ราย)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(ทางสังคมศาสตร์)	รัฐศาสตร์

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐศาสตร์)	ภาคภาษาอังกฤษ	

✎ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	(รัฐประศาสนศาสตร์)

☞ ปริญญาโท (1,871 ราย)

✎ ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

ส่วนกลาง,	นนทบุรี,	สงขลา,	บางนา,	ลพบุรี,	เชียงใหม่,	ระยอง,	ขอนแก่น	

✎ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

ส่วนกลาง,	Inter,	ต่างประเทศ,	EX-Pol,	ผู้น�าภาครัฐฯ,			การเมือง,	บางนา

✎ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การจัดการงานสาธารณะ)

✎ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(การบริหารรัฐกิจและกฎหมาย)

✎ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต	(สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)

กรุงเทพฯ	,	อุบลฯ,	ตาก,	ราชบุรี,	พะเยา,	ล�าปาง,	สุพรรณบุรี,	ยโสธร,	

ภูเก็ต,	บึงกาฬ,	สมุทรสาคร,	ล�าพูน,	อุดรธานี,	สงขลา

☞ ปริญญาตรี (1,800 ราย)

✎ ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม   3,707 ราย

คาบบ่าย

☞ ปริญญาโท (1,422 ราย)

✎ ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สุราษฎร์ธานี,	สระบุรี,	โครงการพิเศษ	จ.ร้อยเอ็ด,	นครสวรรค์,	นครศรีธรรมราช,

ปราจีนบุรี,	 อุทัยธานี,อ�านาจเจริญ,	 นครพนม,	 แพร่,	 นครราชสีมา,	 สุโขทัย, 

ขอนแก่น,	ศรีสะเกษ,	ตรัง,	ลพบุรี,	หนองบัวล�าภู,	ชัยภูมิ,	เพชรบูรณ์,	บุรีรัมย์,	

เชียงราย,	กาญจนบุรี,	สุรินทร์,	อุดรธานี,	พังงา,	เชียงใหม่,	สงขลา,	น่าน,	นครปฐม

☞ ปริญญาตรี (2,081 ราย)

✎ ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม   3,503 ราย

คาบเช้า + คาบบ่าย  จำานวนรวม  7,210 รายรวม   3,025 ราย



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

	 ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการ

ศึกษาระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2560	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม

การศึกษา	ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบ�ารุงการศึกษา	พ.ศ.	2560	ดังน้ัน	เพื่อให ้

การรบัสมัครนักศึกษาใหม่ทางอนิเทอร์เนต็	ส่วนภมูภิาคฯ	ด�าเนินไปด้วยความเรยีบร้อย 

มหาวิทยาลัยจึงขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย	 เรื่อง	 การรับสมัครนักศึกษาใหม ่

ทางอินเทอร์เน็ต	 ส่วนภูมิภาคระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	 (Pre-degree)	 ภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2560	 

ฉบับลงวันที่	25	มกราคม	2560	และให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้แทนดังนี้

	 	 ด้วยในภาค	1	ปีการศึกษา	2560	มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัคร 

นักศกึษาใหม่ทางอนิเทอร์เน็ต ส่วนภมูภิาค ระดับปรญิญาตร	ี (เฉพาะผูท่ี้ไม่ใช้สิทธ์ิ 

เทียบโอนหน่วยกิต)	และผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับ 

ปรญิญาตร	ี(Pre-degree)	เพือ่ให้การรบัสมคัรดังกล่าวด�าเนนิไปด้วยความเรยีบร้อย

และมีประสิทธิภาพ	จึงก�าหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติให้ทราบ	ดังต่อไปนี้

 1. คณะและสาขาวิชาที่เปิดระดับปริญญาตรี มี 4 สาขาวิชา

   คณะนิติศาสตร์	สาขาวิชานิติศาสตร์

   คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการจัดการ

   คณะรัฐศาสตร์	กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

   คณะสื่อสารมวลชน	สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

 2. คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร 

  2.1 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี

	 	 	 2.1.1	 ส�า เร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน	

(มัธยมศึกษาตอนปลาย)	หรือเทียบเท่า	หรือ	 										

	 	 	 2.1.2 ส�าเรจ็การศึกษาภาคบังคับตามหลกัสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

	(มัธยมศึกษาตอนต้น)	หรือเทียบเท่า	และต้องมีคุณสมบัติ	ดังนี้

	 	 	 1.	 เป็นข้าราชการซึ่งมีต�าแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ	 2	 หรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป	หรือ

	 	 	 2.	 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ	 พนักงานรัฐวิสาหกิจ	 หรือลูกจ้าง

ของรัฐ	ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือ

	 	 	 3.	 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	 สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	

สมาชิกสภาจังหวัด	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	สมาชิกสภาเขต	

สมาชิกสภาเมืองพัทยา	สมาชิกสภาเทศบาล	สมาชิกสภาต�าบล	สมาชิกสภา- 

องค์การบริหารส่วนต�าบล	หรือกรรมการสุขาภิบาล	หรือก�านัน	ผู้ใหญ่บ้าน	หรือ

	 	 	 2.1.3	 เป็นผู ้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร 

ให้รับเข้าศึกษาได้

           2.2 ผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Pre-degree)  

	 	 	 2.2.1	 เป็นข้าราชการ	ลกูจ้าง	หรอืพนักงานของส่วนราชการองค์การ- 

รัฐวิสาหกิจ	หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร	หรือ

	 	 	 2.2.2	 เป็นบุคคลทีม่หาวทิยาลยัพจิารณาแล้วเหน็สมควรให้เข้าศึกษาได้

 ทัง้นี	้	ผูม้คุีณสมบติัตาม	ข้อ	2.2.1	และข้อ	2.2.2	ต้องส�าเรจ็การศึกษาภาคบงัคบั 

ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	(มัธยมศึกษาตอนต้น)	หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  รบัสมัครผ่านทางอนิเทอร์เนต็ ส่วนภมูภิาค (เฉพาะผูท้ีไ่ม่ใช้สิทธิเ์ทยีบโอน- 

หน่วยกิต)	ระหว่างวันที่	27	มีนาคม	2560	ถึงวันที่	2	กรกฎาคม	2560	สมัครและ 

ลงทะเบียนเรยีนได้ท่ีเวบ็ไซต์	www.iregis2.ru.ac.th	ส�าหรบัผูท่ี้ขอใช้สิทธ์ิเทียบโอน- 

หน่วยกิต	จะต้องไปสมัครด้วยตนเอง	ณ	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	ตามที่

มหาวิทยาลัยก�าหนด	เท่านั้น

 4.  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร	(ถ่ายส�าเนาขนาด	A4	และต้องลงนามรับรอง

ส�าเนาถูกต้องทุกฉบับ)

	 	 4.1	 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบยีนเป็นนักศึกษา	 (ม.ร.2)	 พร้อมเซ็นชือ่ผูส้มัคร 

จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 4.2	 เอกสารหลักประกอบการสมัคร	

	 	 	 4.2.1	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	จ�านวน	2	ฉบับ

	 	 	 4.2.2	 ส�าเนาทะเบียนบ้าน	จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 	 4.2.3	 ส�าเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตร	 ต้องระบุวันที่ส�าเร็จการศึกษา	

จ�านวน	2	ฉบับ

								 	 4.3	 เอกสารอื่นๆ	

	 	 	 	4.3.1	 รูปถ่ายสีหน้าตรง	 ขนาด	 2	 นิ้ว	 และขนาด	 1	 นิ้ว	 อย่างละ 

1	รูป	โดยเขียน	ชื่อ	-	สกุล	หลังรูปถ่าย

	 	 	 4.3.2	 ใบรับรองแพทย์	จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 	 	4.3.3	 ส�าเนาใบแจ้งการช�าระเงิน	 จ�านวน	 1	 ฉบับ	 (ออกโดย

ธนาคารไทยพาณิชย์)

	 	 	 4.3.4	 กรณีเป็นพระภิกษุสามเณร	 ให้ส่งส�าเนาใบสุทธิ	 หน้า	 2, 

3,4,5	หรือ	แนบใบรับรองการอุปสมบทแทน	จ�านวน	2	ฉบับ

	 	 	 	4.3.5	 กรณีผู้สมัครเป็นผู้พิการให้ส่งส�าเนาบัตรประจ�าตัวคนพิการ 

จ�านวน	2	ฉบับ

	 	 	 	4.3.6	 กรณีเปลี่ยน	 ชื่อตัว	 หรือชื่อสกุล	 หรือสมรส	 หรือสิ้นสุด- 

การสมรส	ให้ถ่ายส�าเนา	จ�านวน	2	ฉบับ

	 	 	 4.3.7	 ให้ระบุคณะท่ีสมัครหรือสมัครแบบรายกระบวนวิชา 

(Pre-degree)	ด้านล่างขวาของซองเอกสาร

	 	 	 4.3.8	 กรณีคุณวุฒิท่ีจบหลักสูตรเป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมี 

ใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัครโดยในระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย	 ติดต่อส�านักงานคณะกรรมการ- 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน	ส�านักทดสอบทางการศึกษา	และผู้สมัครจะต้องช�าระ

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด	 รายละ	

1,000.-	บาท	ในวันที่สมัคร

 5. ส่งเอกสารทีใ่ช้ในการสมคัร	ตามข้อ	4	.	ทางไปรษณย์ี	ภายใน	5	วนัท�าการ 

นับจากวันที่ช�าระค่าลงทะเบียนเรียน	 โดยจ่าหน้าซองถึง	 “หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร 

และแนะแนวการศึกษา ตู้ ปณ. 1011 ปณฝ. รามค�าแหง กรุงเทพฯ 10241  

วงเล็บมุมซอง  “สมัครทางอินเทอร์เน็ต ส่วนภูมิภาค”

 6. หลักฐานการสมัครไม่ถูกต้อง หากมหาวิทยาลัยตรวจพบภายหลังว่า 

หลักฐานท่ีน�ามาใช้ในการสมัครไม่ถูกต้องตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

หรอืไม่ตรงตามเง่ือนไขดังกล่าว	 มหาวทิยาลยัจะถอืว่าการสมัครเป็นโมฆะ	 ต้ังแต่ 

เริ่มการสมัคร	และไม่คืนค่าธรรมเนียมใด	ๆ	ทั้งสิ้น

 7. การสมัคร	 การสมัครเป็นนกัศึกษาใหม่ทางอนิเทอร์เนต็ส่วนภมิูภาค	 นกัศึกษา 

จะต้องเข้าสอบ	ณ	ศูนย์สอบส่วนภูมภิาคทีแ่จ้งไว้ในขัน้ตอนการลงทะเบยีนเรยีน	เท่าน้ัน

	 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมท่ีฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา

ส�านักบรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล	(อาคาร	สวป.	ชัน้	3)	มหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 10240	 โทร.0-2310-8624	

หรือ	0-2310-8000	ต่อ	4834

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ทางอินเทอร์เน็ต ส่วนภูมิภาค ระดับปริญญาตรี
และผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ภาค 1/2560



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

ถาม  ในกรณีทีผ่มลงทะเบียนเรยีนวชิาภาษาองักฤษ 

เป็นวิชาภาษาต่างประเทศ	และสอบได้ไป	2	เล่มแล้ว	

คอื	เล่ม	1	และเล่ม	2	ผมจะลงเรยีนวชิาภาษาต่างประเทศอืน่	

ในเล่มที่	3	และเล่ม	4	ได้หรือไม่	

ตอบ 1.	 ถ้านกัศึกษาเลอืกลงวชิาภาษาต่างประเทศ

เป็นภาษาองักฤษแล้ว		นักศึกษาต้องดูโครงสร้างหลกัสูตร 

ของนกัศึกษาก่อนว่า	 ในวชิาพืน้ฐานทีเ่รยีนวชิาบังคับ 

ให้นักศึกษาเรียนวิชาพื้นฐานต่างประเทศกี่วิชา 

ถ้าบงัคบัให้ลงเพยีง	 2	 วชิา	 นกัศึกษาสอบผ่านเล่ม	 1 

และเล่ม	 2	 แล้ว	 ถ้านกัศึกษาจะลงเรียนวชิาภาษาอืน่อกี 

ก็ไม่มีผลอะไรกับวิชาพื้นฐานบังคับหรือนักศึกษา 

จะน�าไปเป็นวิชาเลือกเสรีก็ได้หรือถ้านักศึกษา 

จะลงเรยีนโดยไม่ใช้เป็นวชิาในหลกัสตูร	 ถ้านักศึกษา

สอบผ่านกจ็ะเป็นวชิานอกหลกัสตูร	 (แต่ต้องน�าเกรด

ไปรวมเพื่อคิดเกรดเฉลี่ยด้วย)

 แต่ถ้าตามโครงสร้างหลกัสูตร	ในวชิาพืน้ฐาน 

บังคับท่ีเป็นวิชาภาษาต่างประเทศ	 บงัคับให้นักศึกษา

ต้องเรียนวิชาภาษาต่างประเทศพื้นฐาน	 4	 วิชา	 คือ 

เล่ม	 1,	 เล่ม	 2,	 เล่ม	 3	 และเล่ม	 4	 เม่ือเป็นกรณีน้ี 

นักศึกษาต้องลงเรียนวิชาภาษาเดียวกันท้ัง	 4	 เล่ม 

จากค�าถาม	 นักศึกษาจะลงวิชาภาษาต่างประเทศอื่น

ในเล่มที่	 3,	 เล่ม	 4	 ไม่ได้	 วิชาภาษาอังกฤษ	 1	 วิชา-

ภาษาอังกฤษ	 2	 แล้วจึงต้องลงวิชาภาษาอังกฤษ	 3, 

วชิาภาษาองักฤษ	 4	 ด้วย	 จะน�าวชิาภาษาต่างประเทศอืน่

มาลงต่อเพือ่น�าไปเป็นวชิาภาษาต่างประเทศบังคบัไม่ได้

ถาม	 เป็นนักศึกษา	Pre-degree	สงสัยว่า		

	 1.	 ถ้าไม่สอบซ่อมวชิาท่ีตก	 แต่ไปลงวชิาอืน่แทน

ในเทอมถัดไป	 จะมีผลอะไรกับการได้เกียรตินิยม

เวลาจบหรือไม่

	 2.		ถ้าผลสอบมีติด	F	ตัวหนึ่ง	เกรดจะลดลง 

ไปด้วยหรือไม่	 ถึงแม้จะสอบวิชาอื่นแทนจนครบ

ทุกหน่วยกิตแล้ว	

	 3.	นักศึกษา	 Pre-degree	 เมื่อโอนเข้าไป 

เป็นนักศึกษารามฯแล้ว	จะมีสทิธ์ิได้เกียรตินยิมหรอืไม่

ตอบ	 1.	 ไม่มีผลอะไรกับการได้เกียรตินิยม		

	 2.	 เกรด	 F	 ไม่น�าไปรวมเพื่อคิดเกรดเฉลี่ย

ดังน้ันจงึไม่มผีลกบัการคดิเกรดเฉลีย่	 หรอืแม้ยังไม่จบ- 

การศึกษา	ก็ไม่น�าไปคิดเกรดเช่นกัน		

	 3.	นักศึกษา	Pre-degree	สามารถมีสิทธิ์ได ้

รบัเกยีรตินยิมได้	เม่ือใช้วฒุ	ิม.6	หรอืเทียบเท่าข้ึนไป 

มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และใช้สทิธ์ิเทยีบโอนวชิา

ท่ีสอบได้จากการเป็นนักศึกษา	 Pre-degree	 แต่ทัง้น้ี 

ต้องนับเวลาต้ังแต่ภาคท่ีสมัครเป็นนักศกึษา	 Pre-degree 

และภาคที่ใช้วุฒิ	 ม.6	 หรือเทียบเท่าข้ึนไป	 สมัคร

เป็นนกัศึกษาใหม่	และใช้สทิธ์ิเทยีบโอนวชิาจากการสอบได้ กองบรรณาธิการ

รวมระยะเวลาแล้วไม่เกนิระยะตามหลักสูตรก�าหนด 

(ถ้าหลักสูตร	4	ปี	ระยะเวลาการรวมแล้วไม่เกิน	4	ปี)

ถาม ผมลงทะเบียนซ�า้กบัวชิาทีผ่่านแล้ว	ไม่ทราบว่า

ถ้าขาดสอบเกรด	D	เหมือนเดิมหรือกลายเป็น	F	

ตอบ	 ตามข ้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชัน้ปรญิญาตร	ี(ฉบบัที	่3	)	พ.ศ.2555

ข้อ	 16.5.3	 นักศึกษามีสิทธิ์ปรับระดับอักษรคะแนน

ได้เฉพาะกระบวนวิชาท่ีได้ผลการสอบต�่ากว่าอักษร

ระดับคะแนน	 C	 ทั้งนี้ให้นับวิชาที่สอบได้อักษร

ระดับคะแนนสูงสุดเพยีงครัง้เดียว	 ดังน้ันการท่ีนกัศึกษา

สอบได้เกรด	 D	 และน�าวชิาดังกล่าวมาลงทะเบียนใหม่ 

จึงเป็นการรีเกรดแต่นักศึกษาไม่ได้เข้าสอบในวิชา

ดังกล่าว	วิชานั้นจึงมีผลเป็นผลสอบตก	คือได้เกรด	F	

ซึ่งเกรด	F		ไม่มีผลอะไร	ไม่มีการน�าไปคิดเกรดเฉลี่ย	

และไม่ท�าให้เป็นการรีเกรด	 เพราะไม่มีการเข้าสอบ

หรอืถ้าเข้าสอบและได้เกรด	 F	 กถ็อืว่าไม่เป็นการรเีกรด

เช่นกนั	ตามค�าถามคือนักศึกษาได้เกรด	D	เหมือนเดิม

	 ส�านักพิมพ์	 ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม	 2560	 จ�านวน 11	 วิชา	 ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง ชื่อวิชา    ชื่อผู้แต่ง

	 60006	 CHI	1001	(H)	 52/25	 คู่มือคัดอักษรจีน	1	 ผศ.ดร.นพธร		ปัจจยัคณุธรรม	

 59188	 HRD	2102	(H)	 109/25	 การเรียนรู้ของผู้ใหญ่	 ผศ.ดร.วุฒิพล		สกลเกียรติ

	 	 	 	 ในองค์กร

	 60041	 HRD	2106	 58/25	 การออกแบบโครงการ	 ผศ.ดร.ดวงเดือน		จันทร์เจรญิ

	 	 (HU	306)	 	 และการฝึกอบรม

	 60017	 GLM	6603	 112/25	 การพัฒนาหลักสูตร	 ผศ.ดร.พิมล		ศตวุฒิ

	 	 (CU	710)

	 59298	 GRE	2004	 116/25	 กลศาสตร์วิศวกรรม	 ผศ.พนารัตน์		ข�าวงฆ้อง

	 	 	 	 ภาคสถิติศาสตร์

	 60009	 LAO	1001	 27/25	 ภาษาลาวพื้นฐาน	1	 อาจารย์วิเชียร		อ�าพนรักษ์

	 	 (LO	101)

	 59233	 LAW	3012	 37/25	 กฎหมายปกครอง	 ศ.(พเิศษ)	ดร.ชาญชยั		แสวงศักด์ิ	

 	 (LA	312)	(LW	312)

	 60022	 LAW	3036	 34/25	 ปัญหาในกฎหมายวิธ	ี อาจารย์จกัรวาล		กาญธีรานนท์

  (LA	336)	(LW444)	 	 พจิารณาความอาญา

	 60018	 PED	2301	 38/25	 กายวิภาคศาสตร์และ	 ผศ.ดร.ชาญชยั		ชอบธรรมสกลุ

 	 (PE	244)	 	 สรีรวิทยาของมนุษย์

	 59269	 PHY	4503	 123/25	 ฟิสิกส์ของสารกึ่งตัวน�า	 รศ.มนตรี		แย้มวงษ์

	 	 (PH	453)	(PH	484)

	 59250	 THA	2102	 38/25	 การพัฒนาทักษะการเขียน	 รศ.ทวีศักดิ์		ปิ่นทอง

	 	 (TH	244)

	 	 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th	และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์	 (RPB)	ชั้น	3	 โทร.	0-2310-8755, 

0-2310-8757-9	ต่อ	1306	(ฝ่ายขาย)		 																																										

ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

 รดน�า้ขอพร  	เจ้าหน้าที	่สาขาวทิยบรกิารฯ 

จังหวัดปราจีนบุรี	 ร่วมงานประเพณีรดน�า้ขอพร	 

ผูว่้าราชการจงัหวดัปราจนีบุร	ี เม่ือวนัที	่ 11	 เมษายน	 2560  

ณ	จวนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

(อ่านต่อหน้า 11)

	 ด้วยมหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี	พ.ศ.	2560	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบ�ารุงการศึกษา	 พ.ศ.	 2560	 ดังนั้น	 เพื่อให้การรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่	 สมัครสอบส่วนภูมิภาคฯ	 ด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อย	 มหาวิทยาลัย 

จึงขอยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัย	 เร่ือง	 การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค 

(ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี) 

ฉบับลงวันที่	25	มกราคม	2560	และให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัยฉบับนี้แทน	ดังนี้

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษา	 โดยพัฒนาระบบ 

การศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ	 สังคม	 ตามภูมิภาคต่างๆให้ได้รับประโยชน์ 

จากการศึกษาอย่างทัดเทียมกัน	 มหาวิทยาลัยก�าหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

สมัครสอบส่วนภูมิภาค  ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

การรับสมัครระดับปริญญาตรี 
คณะและสาขาวิชาที่เปิดระดับปริญญาตรี มี 4 สาขาวิชา

	คณะนิติศาสตร์	สาขาวิชานิติศาสตร์		 	คณะบริหารธุรกิจ	สาขาวิชาการจัดการ
	คณะรัฐศาสตร์		กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ  	คณะส่ือสารมวลชน	สาขาวิชาส่ือสารมวลชน
1. คุณวุฒิผู้สมัคร		ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง	ดังต่อไปนี้

	 1.1	 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (มัธยมศึกษาตอนปลาย)	หรือเทียบเท่า

ขึ้นไป	(ม.ศ.	5	หรือ	ม.	6	)	หรือ

	 1.2	 จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (มัธยมศึกษาตอนต้น)	 หรือ

เทียบเท่าขึ้นไป	 (ม.3	 หรือ	 ม.ศ.3	 หรือ	 ม.6	 เดิม)	 และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้

	 	 1.2.1	 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ	ซึ่งมีต�าแหน่งและเงินเดือน	ตั้งแต ่

ระดับ	2	หรือเทียบเท่าขึ้นไป	หรือ

	 	 1.2.2	 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ	 หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ	 หรือเป็นลูกจ้าง 

ในหน่วยงานของรัฐ		ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า	5	ปี	หรือ

	 	 1.2.3	 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา	สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร	สมาชิก- 

สภาจังหวัด	 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด	 สมาชิกสภาเขต	 สมาชิกสภา- 

เมืองพัทยา	สมาชิกสภาเทศบาล	สมาชิกสภาต�าบล	สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต�าบล- 

กรรมการสุขาภิบาล		ก�านัน	หรือ	ผู้ใหญ่บ้าน	หรือ

	 1.3	 เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้	 					

2. การรับสมัคร การลงทะเบียนเรียนและการสอบ

 2.1 ก�าหนดการจ�าหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร

           2.1.1 จ�าหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันท่ี	 20	 มีนาคม-16	 มิถุนายน	 2560 

ส่งธนาณัติราคาชุดละ	100.-	บาท	ส่ังจ่ายในนาม	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ปณฝ.รามค�าแหง 

จ่าหน้าซองถึงหัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา	ตู้	ปณ.	1011	ปณฝ.	รามค�าแหง 

กรุงเทพฯ	10241	วงเล็บมุมซอง	“ซื้อใบสมัครส่วนภูมิภาค”	โดยแจ้งที่อยู่และหมายเลข

โทรศัพท์ของผู้ซื้อให้ชัดเจน

    จ�าหน่ายใบสมัครที่สาขาวิทยบริการฯ	 ตั้งแต่วันที่	 20	 มีนาคม- 

2	กรกฎาคม	2560	หรือซ้ือด้วยตนเองท่ีอาคาร	สวป.	ช้ัน	3	หน่วยรับสมัคร	(ส่วนภูมิภาค) 

ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ	10240	ในวันและเวลาราชการ	ราคาชุดละ	100.-	บาท

  2.1.2 ก�าหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์ 	(เฉพาะประเภทไม่เทียบโอน- 

หน่วยกิต)	ตั้งแต่วันที่	20	มีนาคม-23	มิถุนายน	2560

  2.1.3 ก�าหนดการรับสมัครท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด		(สมัคร 

ด้วยตนเอง)	ได้แก่	จังหวัดปราจีนบุรี,	อุทัยธานี,	นครศรีธรรมราช,	อ�านาจเจริญ,	แพร่, 

นครพนม,	สุโขทัย,	ขอนแก่น,	ศรีสะเกษ,	ตรัง,	ลพบุรี,	นครราชสีมา,	หนองบัวล�าภู, 

ชัยภูมิ,	เพชรบูรณ์,	บุรีรัมย์,	เชียงราย,	กาญจนบุรี,	เชียงใหม่,	สุรินทร์,	อุดรธานี,	พังงา 

และสงขลาดังน้ี	(คร้ังท่ี 1) วันท่ี 2-5 มิถุนายน 2560 (คร้ังท่ี 2) วันท่ี 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค 
(ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี) ภาค 1 ปีการศึกษา 2560

 2.2 การลงทะเบียนเรียน	 ให้เลือกลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาท่ีปรากฏ 

ในแผนก�าหนดการศึกษา	ปี	 1	 ภาค	 1	 ตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร	 ส่วนนักศึกษา 

ท่ีเคยสมัครประเภทเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	 และสมัคร 

โดยใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่มีการเปิดสอบใน 

ส่วนภูมิภาค	ภาค	1	ปีการศึกษา	2560	เท่าน้ัน	โดยตรวจสอบกระบวนวิชาจากระเบียบการ 

และคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค

 2.3 การสอบ	 สอบ	 ณ	 ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคจังหวัดที่ผู้สมัครแจ้งไว้ในแบบ 

ลงทะเบียนเรียน

3. สถานที่สอบ	 มหาวิทยาลัยก�าหนดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค	 39	 จังหวัด	 โดยก�าหนด	

CODE	ดังนี้

CODE     ศูนย์สอบ CODE ศูนย์สอบ

01 ศูนย์สอบจังหวัดเชียงใหม่ 02 ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย

03 ศูนย์สอบจังหวัดแพร่ 04 ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก

05 ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์ 06 ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี

07 ศูนย์สอบจังหวัดนครพนม 08 ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น

09 ศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์	 10 ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา

11 ศูนย์สอบจังหวัดร้อยเอ็ด	 12 ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี

13 ศูนย์สอบจังหวัดสุพรรณบุรี 14 ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี

15 ศูนย์สอบจังหวัดจันทบุรี 16 ศูนย์สอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

17 ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช

19 ศูนย์สอบจังหวัดตรัง 20 ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา

21 ศูนย์สอบจังหวัดเพชรบูรณ์ 22 ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี

23 ศูนย์สอบจังหวัดอุทัยธานี 24 ศูนย์สอบจังหวัดอ�านาจเจริญ

25 ศูนย์สอบจังหวัดชุมพร 26 ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย

27 ศูนย์สอบจังหวัดศรีสะเกษ 28 ศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี

29 ศูนย์สอบจังหวัดหนองบัวล�าภู 30 ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม

32 ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ 33 ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร

34 ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์ 35 ศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว

36 ศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี 37 ศูนย์สอบจังหวัดน่าน

38 ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์ 39 ศูนย์สอบจังหวัดพังงา

40 ศูนย์สอบจังหวัดเลย

หมายเหตุ	ยกเลิกรหัสที่	31

4. หลักฐานการสมัคร เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร (ถ่ายส�าเนาขนาด A4 เท่านั้น) 

	 4.1	 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา	(ม.ร.	2)	ติดรูปถ่ายสีหรือขาวด�า 

ขนาด	2	นิ้ว

	 4.2	 เอกสารหลักประกอบการสมัคร

	 	 4.2.1	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	จ�านวน	4	ฉบับ

	 	 4.2.2		ส�าเนาทะเบียนบ้าน	จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 4.2.3	 ส�าเนาคุณวุฒิที่ส�าเร็จการศึกษา	 จ�านวน	 2	 ฉบับ	 กรณีเทียบโอน-

หน่วยกิต	จ�านวน	4	ฉบับ

	 4.3	 เอกสารอื่น	ๆ

	 	 4.3.1	 แบบท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	 (Master	card)	 ติดรูปสี	ขนาด	2	 น้ิว 

จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 4.3.2	 บัตรประจ�าตัวนักศึกษาชั่วคราว	ติดรูปถ่าย	1	นิ้ว	จ�านวน	1	รูป

	 	 4.3.3	 ใบระเบียนประวัตินักศึกษา	(แผ่นระบายสีม่วง	ม.ร.	25)	จ�านวน	

1	ฉบับ

	 	 4.3.4		แบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค	(ม.ร.	34)	จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 4.3.5		ใบสมัครสมาชิก	“ข่าวรามค�าแหง”	จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 4.3.6		ใบรับรองแพทย์	จ�านวน	1	ฉบับ	(เฉพาะระดับปริญญาตรี)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้

นักศึกษาต้องการเปล่ียนแปลงท่ีอยู่การส่งข่าวติดต่อท่ีงานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ช้ัน	๒	

ห้อง	๒๐๕	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	

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

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ       (ต่อจากหน้า 10)

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการฯ	 

จังหวัดสุรินทร์	 จัดโครงการจิตอาสา	 พาน้องบ�าเพ็ญ- 

ประโยชน์	 ครั้งที่	 4	ณ	 โรงเรียนบ้านโคกยาง	 ต�าบล-

ท่าสว่าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสุรินทร์	มีกิจกรรมทาสี 

ประตูร้ัวโรงเรียน	และพัฒนาความสะอาดบริเวณโรงเรียน 

โดยนายชัยวิชิต ข�าคม	 ผู้อ�านวยการโรงเรียน 

พร้อมคณะครู	และนักเรียน	ได้ให้การต้อนรับ 

และร่วมท�ากิจกรรมกับทางมหาวิทยาลัย	 เมื่อวันที่	 

10	เมษายน	2560

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 สาขาวิทยบริการฯ	 

จังหวัดสุรินทร์	ส่งตัวแทนบุคลากร	เข้าร่วมพิธี-

บวงสรวงพระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง	โดยม ี

นายสมเมือง ตัณฑเลขา	รองนายกเทศมนตรีรักษาการ 

แทนนายกเทศมนตรี	ประธานจัดงาน		กล่าวรายงาน 

ต่อนายอรรถพร สิงหวิชัย	 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ 

ประธานในพิธี	เม่ือวันท่ี	11	เมษายน	2560	มีประชาชน 

ชาวจังหวัดสุรินทร์	ร่วมร�าบวงสรวงกว่า	6,000	คน

กิจกรรมรามฯ-สุรินทร์
	 	 4.3.7	 ซองจดหมายติดแสตมป์	 3	 บาท  

จ่าหน้า	 ชื่อ-ที่อยู่	 ของผู้สมัคร	 จ�านวน	 1	 ซอง	 (เฉพาะ 

ผู้สมัครทางไปรษณีย์)

	 	 4.3.8		ธนาณัติ	 (ธน.31)	 จ�านวนเงินตาม

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ระบุในระเบียบการและ 

คู่มือสมัครฯ	(เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)	จ�านวน	1	ฉบับ

	 	 4.3.9	 กรณีเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล,	วัน,	เดือน,	

ปีเกิด,	สมรส	หรือสิ้นสุดการสมรส	จ�านวน	2	ฉบับ

	 	 4.3.10	กรณีผู้สมัครท่ีใช้วุฒิ	 ม.3	 หรือเทียบเท่า 

มาสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีต้องเป็นไปตาม

คุณวุฒิผู้สมัคร	ข้อ	1.2	(ถ้ามี)

	 	 4.3.11	กรณีคุณวุฒิจากต่างประเทศจะต้อง

มีใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการยื่น 

พร้อมการสมัคร	 โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและ

ตอนปลาย	 ติดต่อส�านักงานคณะกรรมการการศึกษา- 

ขั้นพื้นฐาน	 ส�านักทดสอบทางการศึกษา	 ส่วนระดับ- 

อุดมศึกษา	 อนุปริญญา	 หรือเทียบเท่าขึ้นไป	 ติดต่อ 

ส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 ส�านักมาตรฐานและ 

ประเมินผลอุดมศึกษา	โทร.	0-2354-5577,	0-2610-5200 

ต่อ	5451	 ผู้สมัครต้องช�าระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสาร 

ไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด	รายละ	1,000.-	บาท 

ในวันที่สมัคร	(ถ้ามี)

 การรับสมัครผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree)

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

	 1.1	 ต้องเป็นข้าราชการ	 ลูกจ้าง	 หรือพนักงาน- 

ส่วนราชการ		องค์การรัฐวิสาหกิจ		หรือ

						 1.2	 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนท่ี  

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเห็นสมควร	หรือ

						 1.3	 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว 

เห็นสมควรเข้าศึกษาได้	

	 ทั้งนี้		ผู้มีคุณสมบัติตาม		ข้อ		1.1		ข้อ		1.2		และ 

ข้อ	1.3		ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น		หรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป

2. วิธีการเข้าศึกษา

	 2.1	 ให้ผู้สมัครเลือกกรอกใบสมัครว่าเรียน- 

รายกระบวนวิชา	(Pre-degree)

						 2.2	 การลงทะเบียนเรียนต้องลงกระบวนวิชา 

ที่เปิดให้มีการสอบในภาค	1	ปีการศึกษา	2560

 วิธีการสมัคร	ข้ันตอนการปฏิบัติต่างๆ		ด�าเนินการ 

เช่นเดียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรี

3. การสอบ 

 นักศึกษาต้องสอบ	ณ	 ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคท่ีแจ้ง 

ไว้ในแบบลงทะเบียนเรียน	 ผลการศึกษาน�าไปใช้เทียบ 

โอนหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน	 แต่ต้องเป็นผลการศึกษา 

ที่สอบไล่ได้ก่อนการสมัครตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

รามค�าแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2560 

และต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก�าหนด

 ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ปัจจุบันมี  

สถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

อยู่แล้วไม่ได้

 ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี	 หน่วยรับสมัคร- 

(ส่วนภูมิภาค)	 ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา 

ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

อาคาร	สวป.	ช้ัน	3	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	แขวงหัวหมาก  

เขตบางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 10240	 โทร.	 0-2310-8624, 

0-2310-8000	ต่อ	4834

ส่งเสริมรักษาสุขภาพสายตา

	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด-

เพชรบูรณ์	จัดโครงการ	“การให้บริการและแนะน�า 

เก่ียวกับการส่งเสริมการรักษาสุขภาพ	 (ตรวจสุขภาพ 

สายตา)”	เมื่อวันที่	30	มีนาคม	2560	เพื่อส่งเสริม 

บริการชุมชนให้รักษาและป้องกันปัญหาสุขภาพ

สายตาแก่ผู้ที่ขาดโอกาส	 โดยมี	รองศาสตราจารย์- 

วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ	 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ- 

จังหวัดเพชรบูรณ์	 เป็นประธานในพิธีเปิด	มีวิทยากร 

บรรยายให้ความรู้ด้านการรักษาสุขภาพสายตา	

โดย	 แพทย์หญิงสาวิตรี ถนอมวงศ์ทัย	 แพทย์จาก 

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า	 และ 

อาจารย์โชติกา พูลสนาม	 พร้อมคณะเจ้าหน้าที ่

นักศึกษา	ประจ�าคณะทัศนมาตรศาสตร์	มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง	 ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้และตรวจวัด- 

สายตากับประชาชนในชุมชนฝายนาแซงและชุมชน- 

บ้านติ้ว	 อ�าเภอหล่มสัก	 และชุมชนต�าบลหล่มเก่า	

มีผู้เข้ารับบริการในครั้งนี้ประมาณ	100	คน
	 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน	 คณะมนุษยศาสตร์	 

ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 วิชาเอกภาษาเยอรมัน 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	สมัครรับทุนการศึกษา 

โครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหงและมหาวิทยาลัยพัดจาดจารัน	 ประเทศ- 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย	 ประจ�าปีการศึกษา	 2560 

โครงการน้ีเปิดโอกาสให้นักศึกษาไปเรียนภาษาเยอรมัน 

ที่ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียระหว่างวันที่	 

22	สิงหาคม	-	2	พฤศจิกายน	2560	และได้ใช้ทักษะ

ภาษาเยอรมันในสถานการณ์จริง	

	 ผู้สนใจรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี- 

15	 พฤษภาคม	 2560	 ที่หน้าห้อง	 HUB2306  

สาขาวิชาภาษาเยอรมัน	 คณะมนุษยศาสตร ์

หรือที่	www.human.ru.ac.th



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

 
๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

 โครงการปรชัญาดุษฎบัีณฑิตทางสงัคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 รับสมัครนักศึกษาใหม ่

ระดับปริญญาเอก	ภาคเรียนที่	 1	ปีการศึกษา	2560	 

ในส่วนกลาง	(ม.ร.	หวัหมาก)	รุน่ท่ี	17	และส่วนภมิูภาค 

(สาขาวิทยบริการฯ	23	จังหวัด)รุ่นที่	14	

 เปิดสอน 9 สาขาวิชา	คือ	สาขาบริหารธุรกิจ	

สาขารัฐศาสตร์	 สาขาสังคมวิทยา	 สาขาจิตวิทยา- 

ให้ค�าปรกึษา	 	สาขาการบรหิารการศึกษา	สาขาเศรษฐศาสตร์ 

สาขาเทคโนโลยีการศึกษา	สาขาวิจัยการศึกษา	และ

สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	

	 ผูส้นใจซือ้ใบสมคัรได้บัดน้ี - 14 พฤษภาคม 2560 

เปิดรับสมัครวันที่	 8	 -	 14	 พฤษภาคม	 2560	 

สอบสัมภาษณ์วันที่	 22-26	 พฤษภาคม	 2560	 และ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาวันที่	 5	 มิถุนายน	 

2560	 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เติมท่ี	 ส�านักงานโครงการ- 

ปรชัญาดุษฎีบัณฑิตทางสงัคมศาสตร์	อาคารสโุขทัย 

ชั้น	 4	 โทร.0-2310-8549,	 0-2310-8566-7	 หรือ 

www.phd.ru.ac.th

 

ม.ร.รับนักศึกษาปริญญาเอก 
ส่วนกลางและส่วนภมูภิาค

	 คณะวศิวกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	 ประจ�าปีการศึกษา	 2559 

โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต	คณบดี

คณะวิศวกรรมศาสตร์	เป็นประธานเปิดงาน	และม ี

ดร.กมล  ตรรกบุตร	นายกสภาวศิวกรแห่งประเทศไทย 

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ เลขาธิการสภาวิศวกร 

แห่งประเทศไทย		และมีคณาจารย์	เจ้าหน้าที	่ตลอดจน 

นักศึกษา	 ร่วมรับฟัง	 เมื่อวันที่	 23	 มีนาคม	 2560 

ณ	ห้องประชุม	303	ชั้น	3	อาคารลายสือไท

 โอกาสน้ี ผูช่้วยศาสตราจารย์พิศษิฐ์ แสง-ชโูต 

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 กล่าวว่าการศึกษา 

ระดับอดุมศึกษามุ่งสอนเฉพาะวชิาชพีตามหลกัสตูร

โดยไม่ได้มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคล

ที่สมบูรณ์ในการปรับตัวเข้าสังคม	การปัจฉิมนิเทศ

ถือเป็นการแนะแนวให้นักศึกษาได้รู้ข้อมูลต่างๆ	

และรูจั้กตนเอง	สามารถเลอืกแนวปฏบิติัและตัดสินใจ 

เลอืกอาชพีท่ีเหมาะสมกบัตนเอง	 รวมทัง้เพือ่เตรยีม

ความพร้อมในการประกอบอาชีพในสายงานด้าน

วิศวกรรมศาสตร์ในอนาคต		

คณะวศิวะจดัปัจฉมินเิทศ นศ. ใหม่

   

	 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ทางสังคมศาสตร์	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

จดัการประชมุวชิาการระดับชาติ	 เพือ่น�าเสนอ 

ผลงานดุษฎีนิพนธ์	 วิทยานิพนธ์	 และ 

ผลงานทางวิชาการ	 ครั้งท่ี	 20	 โดยมี 

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จิรโชค               วรีะสย 

รักษาการต�าแหน่งผู ้อ�านวยการโครงการ 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร  ์

เป็นประธานเปิดงาน	เมื่อวันที่		8		เมษายน	2560	ณ	ห้องประชุม	0213	ชั้น	2	อาคารท่าชัย

   ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.จิรโชค วีระสย รักษาการต�าแหน่งผู้อ�านวยการโครงการฯ	 กล่าวว่าโครงการฯ	 

มีเป้าหมายจดัการศึกษา	 ผลิตดุษฎีบัณฑิตท่ีมุ่งเน้นการพฒันาองค์ความรูใ้หม่ในแนวสหสาขาวชิาทางด้านสังคมศาสตร์	 

เพื่อพัฒนาและเสริมสร้างความทันสมัยทางวิชาการให้แก่วงการวิชาการของประเทศ	 	 และความเป็นนักวิชาการ

ให้แก่ก�าลงัคนระดับสูง	 รวมท้ังผลติดุษฎีนพินธ์ทีมี่คณุค่าทางวชิาการและมีประโยชน์อย่างแท้จรงิต่อการน�าไปใช้ 

ในการพฒันา	 เศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองของประเทศ	 โครงการฯ	 ตระหนักในความส�าคญัเรือ่งน้ีมาโดยตลอด	

และได้มีนโยบายสนับสนนุความเข้มแข็งทางวชิาการ	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลงานวทิยานพินธ์ของนกัศึกษาปรญิญาโท 

และผลงานดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาระดับชั้นปริญญาเอก	 เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ท่ีถูกกลั่นกรองจากสมอง

ด้วยความเพยีรพยายาม	 ค้นคว้าหาความรู	้ และจดบนัทกึ	 รวมท้ังปรกึษาทีป่รกึษาทีท่รงคุณวุฒ	ิ จนเกดิเป็นองค์ความรู ้

ท่ีทรงคุณค่ากบัประเทศในยุคไทยแลนด์	4.0	อย่างย่ิง	ท้ังน้ี	การประชุมวชิาการระดับชาติฯครัง้น้ี	จัดข้ึนเพือ่ส่งเสรมิ

และสนบัสนนุให้มกีารเผยแพร่ผลงานวจัิยของนักศึกษาระดับบัณฑติศึกษาและผลงานทางวชิาการ	เพือ่น�าคุณประโยชน์

มาใช้พัฒนาประเทศชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ม.รามฯ	จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

  วางพานพุ่ม อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู 

พร้อมคณะเจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดหนองบัวล�าภู 

ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายเป็นราชสักการะในวันจักรี  

เมื่อวันที่	 6	 เมษายน	 2560	 ณ	 หอประชุมอนาลโย	

ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล�าภู

  บริการชุมชน	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดพังงา	 จัดโครงการ	 

“ฝึกอบรมการจัดการตลาดและการผลิตผ้ามัดย้อม

ให้แก่ชุมชน”	 โดยมี	 รศ.ดร.สมพล ทุ่งหว้า	 รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา	 เป็นประธานเปิดโครงการ 

มี	 รศ.ดร.ธัณปวีณ์ รัตน์พงค์พร	 จากภาควิชาการตลาด 

คณะบริหารธุรกิจ	ม.ร.	บรรยายเรื่อง	“การจัดการ 

ตลาดผ้ามัดย้อม”	 และ	 การท�าผ้ามัดย้อม	 โดยวิทยากร 

จากกลุ่มบาติก	 ต�าบลนาเตย	 อ�าเภอท้ายเหมือง	

จังหวัดพังงา	โครงการน้ีจัดข้ึนเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง 

แก่ชุมชนชาวต�าบลท้ายเหมือง	เมื่อวันที่	8	 เมษายน	

2560

   
คณะสาธารณสุขฯ	รับ	นศ.ป.โท	จังหวัดสุรินทร์

	 คณะสาธารณสุขศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท	โครงการ-

ศึกษาภาคพิเศษ	 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	

จังหวัดสุรินทร์	รุ่นที่	1	ภาคเรียนที่	1	ปีการศึกษา	2560	รับสมัครบัดนี้ - 18 มิถุนายน 2560

	 		หลักสูตร	36	หน่วยกิต	แผน	ข	ไม่ท�าวิทยานิพนธ์	 เรียนที่สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุรินทร์	ในวันเสาร์	

เวลา	08.00-17.00	น.	และวันอาทิตย์	เวลา	08.00-12.00	น.	ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร	130,000	บาท	

(แบ่งช�าระ	6	งวด)	คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	ผู้สมัครเป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	(ทุกสาขาวิชา)

  ผู้สนใจขอรับใบสมัครหรือดาวน์โหลดใบสมัครท่ี	www.surin.ru.ac.th,	www.publichealth.ru.ac.th		ประกาศรายช่ือ

ผู้มีสิทธ์ิสัมภาษณ์	วันท่ี	23	มิถุนายน	2560	สอบสัมภาษณ์	วันท่ี	25	มิถุนายน	2560	ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก

เข้าศึกษา	วันที่	28	มิถุนายน	2560	สอบถามรายละเอียดได้ที่	ส�านักงานธุรการ	สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุรินทร์	

โทร.044-558918-9,	089-115-9089	


