ม.รามฯ จััดกิิจกรรมจิิตอาสา “เราทำำ�ความดีี

ด้้วยหััวใจ”

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ร่่วมกัับสำนัักงานเขตประเวศ และสถานีีตำรวจนครบาลอุุดมสุุข
จััดกิิจกรรมจิิตอาสา “เราทำความดีี ด้้วยหััวใจ” พััฒนาทำความสะอาดปรัับปรุุงภููมิิทััศน์์
คลองตาพร โดยมีีผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััย
รามคำแหง เป็็นประธานเปิิดงาน เมื่่�อวัันที่่� 2 พฤษภาคม 2565 ณ บริิเวณคลองตาพร
ด้้านหลัังกองงานวิิทยาเขตบางนา มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
(อ่่านต่่อหน้้า 8)

ม.ร. ร่่วมแสดงความยิินดีี เนื่่อ� งในโอกาสครบรอบ 3 ปีี อว.

คณะวิิทย์ฯ์ จััดงานวัันสถาปนา 48 ปีี

ศ.ดร.สมบูู ร ณ์์ สุุขสำราญ อุุปนายกสภามหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง ผู้้ � ช่ ่ วยศาสตราจารย์์
ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี มหาวิิทยาลััยรามคำแหง พร้้อมด้้วยคณะผู้้�บริิหาร ร่่วมงาน
แสดงความยิินดีีในโอกาสครบรอบ 3 ปีี วัันสถาปนา กระทรวงการอุุดมศึึกษา วิิทยาศาสตร์์ วิิจัยั และ
นวััตกรรม (อว.) โดยมีี ผศ.ดร.ดวงฤทธิ์์� เบ็็ญจาธิิกุลุ ชััยรุ่่�งเรืือง เลขานุุการรััฐมนตรีีว่า่ การกระทรวง
ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ อธิิการบดีี
อว. ให้้การต้้อนรัับ เมื่่อวั
� นั ที่่� 2 พฤษภาคม 2565 ณ โรงแรมพููลแมน คิิงเพาเวอร์์ กรุุงเทพมหานคร มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง เป็็ น ประธานในพิิ ธีี บ วงสรวง

ม.ร.รัับมอบอุุปกรณ์์ช่่วยเหลืือโควิิด-19

ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่
อธิิ ก ารบดีี ม หาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง รัั บ มอบ
อุุ ป กรณ์์ ก ระจายเสีี ย งและวัั ส ดุุ อุุ ป กรณ์์ อื่่� น ๆ
จากนายนพปฎล เดชอุุดม ประธานคณะผู้้บ� ริิหาร
ด้้านความยั่่�งยืืนองค์์กร เครืือเจริิญโภคภััณฑ์์
เพื่่�อใช้้ประโยชน์์ในช่่วงสถานการณ์์การแพร่่
ระบาดของเชื้้� อ ไวรััสโคโรนา 2019 เมื่่�อวััน ที่่�
29 เมษายน 2565 ณ ชั้้�น 1 อาคารพิิริิยราม

ปีที่ ๕๒

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ม.ร.ยืืนยัันตััวตน
สอบภาค S/64 (ส่่วนกลาง)

7-14 พ.ค. 65

ฉบับที่ ๕

ข่าวรามคำ�แหง
สื่อกลางระหว่างมหาวิทยาลัยกับนักศึกษา
วันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
www.info.ru.ac.th

พระบรมราชานุุสาวรีีย์์พ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาส
วัันคล้้ายวัันสถาปนาคณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ครบรอบ 48 ปีี โดยมีี รองศาสตราจารย์์ ดร.ธรรมศัักดิ์์� ยีีมินิ
คณบดีีคณะวิิทยาศาสตร์์ คณะผู้้บ� ริิหาร คณาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่�
ร่่วมในพิิธีี ณ บริิเวณลานพระบรมราชานุุสาวรีีย์พ่์ อขุ
่ นุ รามคำแหง
มหาราช มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
จากนั้้�น ผู้ช่�้ ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สััญญา กุุดั่่�น อาจารย์์
ประจำคณะวิิ ท ยาศาสตร์์ เป็็ น ประธานในพิิ ธีี ส งฆ์์
เจริิญพระพุุทธมนต์์ บัังสุุกุลุ ถวายผ้้าไตรจีีวร และถวายปิ่่น� โต
เพลพระสงฆ์์ โดยมีี คณาจารย์์ แ ละเจ้้ า หน้้ า ที่่� ร่ ่ ว มพิิ ธีี
ณ ห้้องประชุุม ชั้้�น 1 อาคารปฏิิบััติิการคณะวิิทยาศาสตร์์

ในฉบัับ

หน้้า 7

บััณฑิิตออทิิสติิกหััวใจแกร่่ง
มุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจ จบรััฐศาสตร์์ใน 3 ปีี

๒

วันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ข่าวรามคำ�แหง
การรัับสมััครผู้้�เข้้าศึึกษาเป็็นรายกระบวนวิิชาเพื่่�อเตรีียมศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี
(PRE – DEGREE) ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565
	ด้้วยมหาวิิทยาลััยรามคำแหง เปิิดรัับสมััครผู้้ป� ระสงค์์จะเข้้าศึึกษาเป็็นรายกระบวนวิิชาเพื่่อ� เตรีียมศึึกษาระดัับปริิญญาตรีี เพื่่อ� เปิิดโอกาสทางการศึึกษา
พััฒนาความรู้้� ส่่งเสริิมและยกระดัับคุุณภาพชีีวิิตแก่่ประชาชนทั่่�วไป และเพื่่�อตอบสนองความต้้องการของหน่่วยงานต่่าง ๆ ที่่�มีีความประสงค์์จะให้้การศึึกษา
เพิ่่�มพููนความรู้้�แก่่บุุคลากร อัันเป็็นการส่่งเสริิมและพััฒนาบุุคลากรให้้ได้้รัับความสำเร็็จในอาชีีพและหน้้าที่่�การงานยิ่่�งขึ้้�น ทั้้�งนี้้� มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ไม่่มีีการจำหน่่ายใบสมััคร และระเบีียบการรัับสมััคร ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังนี้้�
1. ระเบีียบการรัับสมััคร
1.1 สามารถดาวน์์โหลดใบสมััครฯ และระเบีียบการรัับสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาใหม่่ พร้้อมรายละเอีียด สำหรัับสมััครทางไปรษณีีย์์ หรืือสมััครด้้วยตนเอง
ได้้ที่่�เว็็บไซต์์ www.ru.ac.th www.iregis2.ru.ac.th และ www.regis.ru.ac.th
1.2 สามารถรัับใบสมััครฯ (สมััครด้้วยตนเอง) ได้้ในวัันรัับสมััคร ณ สถานที่่�รัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
2. การรัับสมััครและลงทะเบีียนเรีียน
2.1 รัับสมััครผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ต (ผู้้�ที่่�ใช้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิตและผู้้�ที่่�ไม่่ใช้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิต) ระหว่่างวัันที่่� 2 พฤษภาคม 2565 ถึึงวัันที่่�
3 กรกฎาคม 2565 สมััครได้้ที่่�เว็็บไซต์์ www.iregis2.ru.ac.th
2.2 รัับสมััครทางไปรษณีีย์์ (เฉพาะผู้้�ที่่ไ� ม่่ใช้้สิทิ ธิ์์เ� ทีียบโอนหน่่วยกิิต) ระหว่่างวัันที่่� 2 พฤษภาคม 2565 ถึึงวัันที่่� 20 มิิถุนุ ายน 2565 ให้้ผู้ส�้ มััครส่่งใบสมััคร
และเอกสารประกอบการสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาตามที่่�ได้้กำหนดไว้้ในระเบีียบการรัับสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษา (ม.ร.1) ให้้ครบถ้้วน
2.3 รัับสมััครที่่�มหาวิิทยาลััย (รามฯ 1) ระหว่่างวัันที่่� 27 – 30 พฤษภาคม 2565 และระหว่่างวัันที่่� 30 มิิถุนุ ายน 2565 ถึึงวัันที่่� 3 กรกฎาคม 2565
(ไม่่เว้้นวัันหยุุดราชการ) ตั้้�งแต่่เวลา 08.30 – 15.30 น.
3. คุุณวุุฒิิและคุุณสมบััติิผู้้�เข้้าศึึกษา
3.1 จบหลัักสููตรภาคบัังคัับการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน (มััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) ขึ้้�นไป หรืือ
3.2 เป็็นข้้าราชการ ลููกจ้้าง หรืือพนัักงานส่่วนราชการ องค์์การรััฐวิิสาหกิิจ หรืือ
3.3 เป็็นพนัักงานของหน่่วยงานเอกชนที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำแหงเห็็นสมควร หรืือ
3.4 เป็็นบุุคคลที่่�มหาวิิทยาลััยพิิจารณาแล้้ว เห็็นสมควรให้้เข้้าศึึกษาได้้
	ทั้้�งนี้้� ผู้้�มีคุี ณ
ุ สมบััติติ าม ข้้อ 3.2 ข้้อ 3.3 และข้้อ 3.4 ต้้องจบหลัักสููตรภาคบัังคัับการศึึกษาขั้้น� พื้้�นฐาน มััธยมศึึกษาตอนต้้น (ม.3) หรืือเทีียบเท่่าขึ้้น� ไป
4. อััตราค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา ค่่าลงทะเบีียนเรีียน และค่่าบำำ�รุุงการศึึกษา มีีดัังนี้้�
4.1 ค่่าสมััครเข้้าศึึกษา								
800.- บาท
4.2 ค่่าขึ้้�นทะเบีียนเข้้าศึึกษา							
500.- บาท
4.3 ค่่าบำรุุงมหาวิิทยาลััย ภาคปกติิ
				
500.- บาท
4.4 ค่่าบำรุุงมหาวิิทยาลััย ภาคฤดููร้้อน
				
300.- บาท
4.5 ค่่าลงทะเบีียนเรีียนเป็็นรายหน่่วยกิิต หน่่วยกิิตละ				
50.- บาท
4.6 ค่่าบััตรประจำตััวผู้้�เข้้าศึึกษา							
100.- บาท
4.7 ค่่าบริิการข้้อมููลสารสนเทศ (ภาคปกติิ) ภาคละ					
100.- บาท
5. หลัักฐานที่่�ใช้้ในการสมััคร (ถ่่ายสำำ�เนาขนาด A4 เท่่านั้้�น)
5.1 ใบสมััครและใบขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา (ม.ร.2)					จำนวน 1 ฉบัับ
5.2 แบบแสดงความยิินยอมในการเก็็บ ใช้้ และเปิิดเผยข้้อมููลส่่วนบุุคคล		จำนวน 1 ฉบัับ
5.3 สำเนาคุุณวุุฒิิที่่�ระบุุวัันจบการศึึกษาตั้้�งแต่่มััธยมศึึกษาตอนต้้นขึ้้�นไป		จำนวน 2 ฉบัับ
5.4 สำเนาบััตรประจำตััวประชาชน พร้้อมตััวจริิง (ยัังไม่่หมดอายุุ) 			จำนวน 1 ฉบัับ
สำหรัับผู้้�สมััครที่่�เป็็นผู้้�พิิการให้้ใช้้สำเนาบััตรประจำตััวคนพิิการ			จำนวน 2 ฉบัับ
5.5 รููปถ่่ายสีีหน้้าตรง ขนาด 1.5 นิ้้�ว หรืือ 2 นิ้้�ว					จำนวน 1 รููป
5.6 ใบระเบีียนประวััติินัักศึึกษา (แผ่่นระบายสีีม่่วง ม.ร.25)				จำนวน 1 แผ่่น
5.7 เอกสารอื่่�น ๆ (ถ้้ามีี) เช่่น ใบเปลี่่�ยนชื่่�อ–นามสกุุล ใบทะเบีียนสมรส ใบหย่่า	จำนวน 2 ฉบัับ
กรณีีที่่�ผู้้�สมััครเป็็นพระภิิกษุุ – สามเณรให้้ดำเนิินการสมััครทางไปรษณีีย์์เท่่านั้้�น (เฉพาะผู้้�ที่่�ไม่่ใช้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิต) และสมััครผ่่านทาง
อิินเทอร์์เน็็ต (ใช้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิตและผู้้�ไม่่ใช้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิต) ได้้ที่่�เว็็บไซต์์ www.iregis2.ru.ac.th
6. การเรีียนการสอนที่่�มหาวิิทยาลััย
ผู้้�ได้้รัับอนุุมััติิให้้เข้้าศึึกษาสามารถศึึกษาได้้ด้้วยตนเองจากสื่่�อการสอนต่่าง ๆ ที่่�มหาวิิทยาลััยจััดให้้ อาทิิ เช่่น ตำรา การบรรยายผ่่านสื่่�อสารสนเทศ
และการบริิการเทปบรรยาย ฯลฯ โดยไม่่ต้้องเข้้าชั้้�นเรีียน หรืือเข้้าฟัังการบรรยายที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำแหงจััดให้้ แต่่ให้้มาสอบตามวััน เวลา และสถานที่่�
ที่่�มหาวิิทยาลััยกำหนด
ทั้้�งนี้้� ผู้้�สมััครจะสมััครเข้้าศึึกษาในขณะที่่�ยัังมีีสถานภาพการเป็็นนัักศึึกษาได้้โดยมีีเงื่่�อนไขในการสมััคร ต้้องสมััครต่่างคณะกััน และต้้องเป็็น
การสมััครระหว่่างหลัักสููตรพิิเศษที่่�บัังคัับเวลาเข้้าเรีียนกัับหลัักสููตรปกติิที่่�ไม่่บัังคัับเวลาเรีียนเท่่านั้้�น
นอกเหนืือจากประกาศนี้้� ให้้เป็็นไปตามเกณฑ์์ของมหาวิิทยาลััย โดยอนุุโลมผู้้�ที่่�สนใจให้้ติิดต่่อขอรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� ฝ่่ายรัับสมััครและแนะแนว
การศึึกษา สำนัักบริิการทางวิิชาการและทดสอบประเมิินผล (อาคาร สวป. ชั้้�น 3) มหาวิิทยาลััยรามคำแหง แขวงหััวหมาก เขตบางกะปิิ กรุุงเทพฯ 10240
โทร. 02-3108615, 02-3108623, 02-3108000 ต่่อ 4831, 4836 - 38

ข่าวรามคำ�แหง
การรัับสมััครนิิสิิตนัักศึึกษาขอย้้ายโอนจากสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�น
(กรณีีที่่�ยัังไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษา) ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565

วันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๓

เพื่่�อการเปิิดโอกาสทางการศึึกษาให้้กัับนิิสิิตนัักศึึกษาขอย้้ายโอนจากสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�น กรณีีที่่�ยัังไม่่สำเร็็จการศึึกษาจากสถาบัันการศึึกษาอื่่�น
และมีีความประสงค์์จะสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััยรามคำแหงเพีียงแห่่งเดีียว และขอใช้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิตจากสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�น หรืือ
หากเคยศึึกษาที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง สามารถใช้้ผลการเรีียนของมหาวิิทยาลััยรามคำแหงเทีียบโอนหน่่วยกิิตรวมกัันได้้ โดยให้้เทีียบกระบวนวิิชาของ
สถาบัันการศึึกษาอื่่�นก่่อน และจึึงนำวิิชาที่่�สอบผ่่านจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหงไปเทีียบโอนหน่่วยกิิตเพิ่่�มเติิม เพื่่�อไม่่ให้้วิิชาซ้้ำซ้้อนกััน แต่่จะสมััครเข้้าเป็็น
นัักศึึกษาและใช้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิตในขณะที่่�ยัังมีีสถานภาพเป็็นนัักศึึกษาของสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�นอยู่่�อีีกไม่่ได้้ ทั้้�งนี้้� มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ได้้เปลี่่�ยนแปลงการรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ โดยไม่่มีีการจำหน่่ายใบสมััคร และระเบีียบการรัับสมััคร ซึ่่�งมีีรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
1. ระเบีียบการรัับสมััคร
1.1 สามารถดาวน์์โหลดใบสมััคร และระเบีียบการรัับสมััครเข้้าเป็็น
นัักศึึกษาใหม่่พร้้อมรายละเอีียด ได้้ที่่�เว็็บไซต์์ www.ru.ac.th www.iregis2.
ru.ac.th และ www.regis.ru.ac.th
1.2 สามารถรัับใบสมััครฯ (สมััครด้้วยตนเอง) ได้้ในวัันสมััคร ณ สถานที่่�
รัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
2. การรัับสมััครและลงทะเบีียนเรีียน
2.1 รัับสมััครผ่่านทางอิินเทอร์์เน็็ต (ผู้้�ที่่�ใช้้สิิทธิิเทีียบโอนหน่่วยกิิตและ
ผู้้�ที่่�ไม่่ใช้้สิิทธิิเทีียบโอนหน่่วยกิิต) ระหว่่างวัันที่่� 2 พฤษภาคม 2565 ถึึงวัันที่่�
3 กรกฎาคม 2565 สมััครได้้ที่่�เว็็บไซต์์ www.iregis2.ru.ac.th
2.2 รัับสมััครที่่�มหาวิิทยาลััย (ราม1) ระหว่่างวัันที่่� 27-30 พฤษภาคม
2565 และระหว่่างวัันที่่� 30 มิิถุุนายน ถึึงวัันที่่� 3 กรกฎาคม 2565 (ไม่่เว้้น
วัันหยุุดราชการ) ตั้้�งแต่่เวลา 08.30 – 15.30 น. ทั้้�งนี้้� การยื่่�นใบสมััครให้้
ดำเนิินการพร้้อมกัับการรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ชั้้�นปริิญญาตรีี โดยให้้ผู้้�สมััคร
แจ้้งแก่่เจ้้าหน้้าที่่�ผู้้�ตรวจหลัักฐานการสมััครให้้ทราบในการขอย้้ายโอนและ
ขอใช้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิต กรณีีไม่่จบจากสถาบัันการศึึกษาอื่่�น
3. คุุณวุุฒิิและคุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
3.1 เป็็นผู้้�มีีความประพฤติิดีี
3.2 เคยเป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาในสถาบัั น อุุ ด มศึึ ก ษาอื่่� น (ระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี )
ที่่�สำนัักงาน ก.พ. หรืือ กระทรวงศึึกษาธิิการ หรืือ สภามหาวิิทยาลััยรามคำแหง
รัับรอง และมีีหน่่วยกิิตสะสมระดัับ C ขึ้้�นไป
3.3 เป็็นผู้้�มีคี วามประสงค์์ที่่จ� ะสมััครเป็็นนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำแหง
เพีียงแห่่งเดีียว
4. อััตราค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา
4.1 ค่่าธรรมเนีียมแรกเข้้าเป็็นนัักศึึกษา 1,200.- บาท
4.2 ค่่าขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา 1,000.- บาท
4.3 ค่่าบััตรประจำตััวนัักศึึกษา 100.- บาท
4.4 ค่่าบริิการข้้อมููลสารสนเทศ (เฉพาะภาคปกติิ) ภาคละ 100.- บาท
4.5 ค่่าบำรุุงมหาวิิทยาลััย 800.- บาท
4.6 ค่่าลงทะเบีียนเรีียนเป็็นรายหน่่วยกิิต ๆ ละ 25.- บาท
4.7 ค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิต
4.7.1 หน่่วยกิิตสะสมเดิิมจากมหาวิิทยาลััยรามคำแหง หน่่วยกิิตละ
50.- บาท
4.7.2 หน่่วยกิิตสะสมเดิิมจากสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�น หน่่วยกิิตละ		
100.- บาท
5. หลัักฐานที่่�ใช้้ในการสมััคร (ถ่่ายสำำ�เนาเอกสารขนาด A4 เท่่านั้้�น)
5.1 ใบสมััครและใบขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา (ม.ร.2) จำนวน 1 ฉบัับ
5.2 แบบแสดงความยิินยอมในการเก็็บ ใช้้ และเปิิดเผยข้้อมููลส่ว่ นบุุคคล
จำนวน 1 ฉบัับ
5.3 สำเนาคุุณวุุฒิที่่ิ จ� บหลัักสููตรมััธยมศึึกษาตอนปลายหรืือเทีียบเท่่าขึ้้น� ไป
จำนวน 2 ฉบัับ

5.4 สำเนาบััตรประจำตััวประชาชน พร้้อมบััตรประจำตััวประชาชนตััวจริงิ
(ยัังไม่่หมดอายุุ) (กรณีีใช้้คำนำหน้้านามเป็็น ยศ ให้้แนบสำเนาบััตรข้้าราชการ
หรืือคำสั่่�งแต่่งตั้้�งที่่�เป็็น ยศ ปััจจุุบััน และสำหรัับผู้้�สมััครที่่�เป็็นผู้้�พิิการ ให้้ใช้้
สำเนาบััตรประจำตััวคนพิิการ) จำนวน 1 ฉบัับ
5.5 ใบรัับรองผลการศึึกษา (Transcript) จากสถาบัันเดิิมที่่�มีผล
ี การเรีียน
จนถึึงวัันที่่�มาดำเนิินการสมััคร พร้้อมสำเนา และคำอธิิบายรายวิิชา (Course
Description) ของแผนการศึึกษาเดิิม จำนวน 1 ชุุด
5.6 ใบลาออกจากสถาบัันเดิิม (กรณีียังั มีีสถานภาพการเป็็นนัักศึึกษาอยู่่�)
จำนวน 1 ฉบัับ
5.7 รููปถ่่ายสีีหน้้าตรง ขนาด 1.5 นิ้้�ว หรืือ 2 นิ้้�ว จำนวน 1 รููป
5.8 เอกสารอื่่�นๆ (ถ้้ามีี) เช่่น ใบเปลี่่�ยนชื่่�อ-นามสกุุล ใบทะเบีียนสมรส
ใบหย่่า จำนวน 2 ฉบัับ
5.9 ใบรัับรองแพทย์์ (ขอได้้ที่่�งานแพทย์์และอนามััย ฉบัับละ 50 บาท)
จำนวน 1 ฉบัับ
5.10 ใบระเบีียนประวััตินัิ กั ศึึกษา (แผ่่นระบายสีีม่ว่ ง ม.ร.25) จำนวน 1 แผ่่น
6. หลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนหน่่วยกิิต
6.1 ให้้คณะเป็็นผู้้�พิจิ ารณาในการเทีียบรายวิิชา และโอนหน่่วยกิิตแก่่ผู้ส�้ มััคร
โดยให้้ เ ป็็ น ไปตามหลัั ก เกณฑ์์ ข องคณะที่่� รัั บ เข้้ า ศึึ ก ษากำหนด ตามข้้ อ 8
ของข้้อบังั คัับมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ว่่าด้้วยการศึึกษาชั้้น� ปริิญญาตรีี พ.ศ. 2560
6.2 หากผู้้�สมััครมีีหน่่วยกิิตสะสมของมหาวิิทยาลััยรามคำแหงและมีี
ความประสงค์์จะขอเทีียบโอนหน่่วยกิิตมาด้้วยนั้้�น ให้้ทางคณะที่่�รัับเข้้าศึึกษา
พิิจารณาเทีียบโอนหน่่วยกิิตให้้ตามข้้อ 10 ของข้้อบังั คัับมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ว่่าด้้วยการศึึกษาชั้้�นปริิญญาตรีี พ.ศ. 2560 ได้้
6.3 ให้้ผู้้�ส มััครลาออกจากสถาบัันการศึึกษาเดิิม (ยกเว้้น พ้้นสภาพ
ไม่่ต้้องใช้้) และลาออกจากการเป็็นนัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
(กรณีี ข้้อ 6.2) ก่่อนยื่่�นใบสมััคร
6.4 ให้้ผู้้�สมััครขอรัับเอกสารการเทีียบโอนหน่่วยกิิต พร้้อมขอคำแนะนำ
ในการลงทะเบีี ย นเรีี ย นจากเจ้้ า หน้้ า ที่่� เ ทีี ย บโอนหน่่ ว ยกิิ ต ของคณะ และ
ดำเนิินการลงทะเบีียนเรีียนในขั้้�นตอนการลงทะเบีียนเรีียน ในวัันที่่�ยื่่�นสมััคร
อนึ่่�ง ในการลงทะเบีียนเรีียน ถ้้าผู้้ส� มััครลงกระบวนวิิชาที่่�เทีียบโอน
หน่่วยกิิตไว้้ ในวัันสมััครสามารถสัับเปลี่่�ยนกระบวนวิิชาในภายหลัังได้้
ตามที่่�มหาวิิทยาลััยกำหนด
6.5 หากผู้้ส� มััครนำเอกสารเทีียบโอนหน่่วยกิิตใดๆ มาไม่่ครบในวัันรัับสมััคร
ให้้ผู้้�สมััครนำมาให้้ครบสมบููรณ์์ ภายใน 1 สััปดาห์์ก่่อนการสอบ ภาค 1
ปีีการศึึกษา 2565 มิิฉะนั้้�นจะถืือว่่าการเทีียบโอนหน่่วยกิิตเป็็นโมฆะ และ
จะไม่่คืืนเงิินค่่าเทีียบโอนหน่่วยกิิตที่่�ชำระไว้้แล้้วทั้้�งสิ้้�น
ขอทราบรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� ฝ่่ายรัับสมััครและแนะแนวการศึึกษา
สำนัั ก บริิ ก ารทางวิิ ช าการและทดสอบประเมิิ น ผล (อาคาร สวป. ชั้้� น 3)
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง แขวงหััวหมาก เขตบางกะปิิ กรุุงเทพฯ 10240
โทร. 02-3108615, 02-3108623, 02-3108000 ต่่อ 4831, 4836 - 38
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ข่าวรามคำ�แหง
การรัับสมััครนิิสิิตนัักศึึกษาขอย้้ายโอนจากสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�น ส่่วนภููมิิภาค
(กรณีีที่่�ยัังไม่่สำำ�เร็็จการศึึกษาจากสถาบัันเดิิม) ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565

เพื่่�อเปิิดโอกาสทางการศึึกษาให้้กัับนิิสิิตนัักศึึกษาขอย้้ายโอนจากสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�น (กรณีีที่่�ยัังไม่่สำเร็็จการศึึกษาจากสถาบัันเดิิม) และมีีความ
ประสงค์์จะสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััยรามคำแหงเพีียงแห่่งเดีียว และขอใช้้สิทิ ธิ์์เ� ทีียบโอนหน่่วยกิิต จากสถาบัันอุุดมศึึกษาเดิิม และจากมหาวิิทยาลััย
รามคำแหงรวมกััน แต่่จะสมััครเข้้าเป็็นนัักศึึกษาในขณะที่่�ยัังมีีสถานภาพเป็็นนัักศึึกษาของสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�น และของมหาวิิทยาลััยรามคำแหงอยู่่�ไม่่ได้้
ทั้้�งนี้้�ให้้รวมถึึงผู้้�สมััครเรีียนในหลัักสููตรโครงการพิิเศษของทุุกคณะด้้วย มหาวิิทยาลััยรามคำแหงได้้เปลี่่�ยนแปลงการรัับสมััคร โดยไม่่มีีการจำหน่่ายใบสมััครฯ
และระเบีียบการรัับสมััคร จึึงกำหนดรายละเอีียดดัังต่่อไปนี้้�
1. คุุณสมบััติิของผู้้�สมััคร
4.2 หากผู้้�สมััครมีีหน่่วยกิิตสะสมของมหาวิิทยาลััยรามคำแหงและมีี
1.1 เป็็นผู้้�มีีความประพฤติิดีี
ความประสงค์์จะขอเทีียบโอนหน่่วยกิิตนั้้�นด้้วย ให้้ทางคณะที่่�รัับเข้้าศึึกษา
1.2 เคยเป็็ น นัั ก ศึึ ก ษาในสถาบัั น อุุ ด มศึึ ก ษาอื่่� น (ระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี ) พิิจารณาเทีียบโอนหน่่วยกิิตให้้ตามข้้อ 9 ของข้้อบังั คัับมหาวิิทยาลััยรามคำแหง
ที่่�สำนัักงาน ก.พ. หรืือ กระทรวงศึึกษาธิิการ หรืือ สภามหาวิิทยาลััยรามคำแหง ว่่าด้้วยการศึึกษาชั้้�นปริิญญาตรีี พ.ศ. 2560
รัับรอง และมีีหน่่วยกิิตสะสมระดัับ C ขึ้้�นไป
4.3 ให้้ผู้ส�้ มััครลาออกจากสถาบัันการศึึกษาเดิิม หรืือลาออกจากการเป็็น
1.3 เป็็นผู้้�มีคี วามประสงค์์ที่่จ� ะสมััครเป็็นนัักศึึกษามหาวิิทยาลััยรามคำแหง นัักศึึกษาของมหาวิิทยาลััยรามคำแหง (กรณีี ข้้อ 5.3) ก่่อนยื่่�นใบสมััครฯ
เพีียงแห่่งเดีียว
และไปดำเนิินการเทีียบวิิชาและโอนหน่่วยกิิต ตามที่่�มหาวิิทยาลััยกำหนด
2. กำำ�หนดการจำำ�หน่่ายระเบีียบการรัับสมััคร
5. ขั้้�นตอนการเทีียบโอนหน่่วยกิิตและการลงทะเบีียนเรีียน
2.1 ดาวน์์โหลดใบสมััครฯ ระเบีียบการรัับสมััคร (สำหรัับสมััครด้้วยตนเอง)
5.1 สมััครด้้วยตนเอง ให้้ผู้้�สมััครยื่่�นเอกสารการสมััครและขอใช้้สิิทธิ์์�
ได้้ที่่เ� ว็็บไซต์์ www.ru.ac.th www.iregis2.ru.ac.th และ www.regis.ru.ac.th เทีียบโอนหน่่วยกิิต ณ สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ ครั้้�งที่่� 1 ระหว่่าง
2.2 รัับใบสมััครฯ และสมััครด้้วยตนเอง ณ สาขาวิิทยบริิการเฉลิิมพระเกีียรติิ วัั น ที่่� 27 – 30 พฤษภาคม 2565 (ไม่่ เว้้นวัั น หยุุ ด ราชการ) ครั้้� ง ที่่� 2
ทั้้�ง 23 จัังหวััด ได้้แก่่ ปราจีีนบุุรีี อุุทััยธานีี นครศรีีธรรมราช อำนาจเจริิญ ระหว่่างวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2565 – 3 กรกฎาคม 2565 (ไม่่เว้้นวัันหยุุด
แพร่่ นครพนม สุุ โขทัั ย ขอนแก่่ น ศรีี ส ะเกษ ตรัั ง ลพบุุ รีี นครราชสีี ม า ราชการ)
หนองบััวลำภูู ชััยภููมิิ เพชรบููรณ์์ บุุรีีรััมย์์ เชีียงราย กาญจนบุุรีี เชีียงใหม่่
5.2 สมััครทางอิินเทอร์์เน็็ต สมััครได้้ที่่�เว็็บไซต์์ www.iregis2.ru.ac.th
สุุริินทร์์ อุุดรธานีี พัังงา และสงขลา ดัังนี้้�
ระหว่่างวัันที่่� 2 พฤษภาคม 2565 – 3 กรกฎาคม 2565
ครั้้�งที่่� 1 ระหว่่างวัันที่่� 27 - 30 พฤษภาคม 2565
5.3 หากผู้้�สมััครยัังมีีสถานภาพการเป็็นนัักศึึกษาอยู่่� ให้้ผู้้�สมััครลาออก
(ไม่่เว้้นวัันหยุุดราชการ)
จากสถาบัันเดิิมและนำใบอธิิบายรายกระบวนวิิชาของแผนการศึึกษา (Course
ครั้้�งที่่� 2 ระหว่่างวัันที่่� 30 มิิถุุนายน 2565 - 3 กรกฎาคม 2565 Description) ติิดต่่อที่่�สาขาวิิทยบริิการฯ ที่่�สมััครเข้้าศึึกษา เพื่่�อเทีียบโอน
(ไม่่เว้้นวัันหยุุดราชการ)
หน่่วยกิิตตามหลัักเกณฑ์์ของคณะที่่�เข้้าศึึกษา ก่่อนการลงทะเบีียนเรีียน
2.3 รัับสมััครทางอิินเทอร์์เน็็ตที่่�เว็็บไซต์์ www.iregis2.ru.ac.th ระหว่่าง
5.4 ให้้ผู้้�สมััครขอรัับเอกสารเทีียบโอนหน่่วยกิิต พร้้อมขอคำแนะนำ
วัันที่่� 2 พฤษภาคม 2565 ถึึงวัันที่่� 3 กรกฎาคม 2565
ในการลงทะเบีี ย นเรีี ย นจากเจ้้ า หน้้ า ที่่� และดำเนิิ น การตามขั้้� น ตอน
2.4 รัับใบสมััครด้้วยตนเอง ณ หน่่วยรัับสมััคร (ส่่วนภููมิิภาค) อาคาร การลงทะเบีียนเรีียนในวัันที่่�ยื่่�นใบสมััคร ถ้้าผู้้�สมััครลงวิิชาที่่�มหาวิิทยาลััย
สวป. ชั้้�น 3 มหาวิิทยาลััยรามคำแหง โทร. 02-310-8624, 02-310-8000 เทีียบโอนให้้ สามารถสัับเปลี่่ย� นวิิชาในภายหลััง ตามวัันและเวลาที่่�มหาวิิทยาลััย
ต่่อ 4834 ในวัันและเวลาราชการ
กำหนด
3. หลัักฐานในการสมััครขอย้้ายโอนจากสถาบัันอุุดมศึึกษาอื่่�น
5.5 หากผู้้�ส มััครนำเอกสารเทีียบโอนใดๆ มายื่่�นไม่่ครบในวัันสมััคร
(ถ่่ายสำำ�เนาเอกสารขนาด A4 เท่่านั้้�น)
ให้้ผู้้�สมััครนำมายื่่�นเพิ่่�มเติิมให้้ครบสมบููรณ์์ภายใน 2 สััปดาห์์ ก่่อนการสอบ
3.1 ใบสมััครและใบขึ้้น� ทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา (ม.ร.2) พร้้อมลงชื่่อ� ผู้้ส� มััคร ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565 มิิฉะนั้้�นจะถืือว่่าการเทีียบโอนหน่่วยกิิตเป็็นโมฆะ
จำนวน 1 ฉบัับ
และจะไม่่คืืนค่่าธรรมเนีียมการสมััครทุุกประเภท
3.2 แบบแสดงความยิินยอมในการเก็็บ ใช้้ และเปิิดเผยข้้อมููล พร้้อมลงชื่่อ� 6. อััตราค่่าธรรมเนีียมการศึึกษา
ผู้้�สมััคร จำนวน 1 ฉบัับ (กรณีีสมััครด้้วยตนเอง)
6.1 ค่่าธรรมเนีียมแรกเข้้าเป็็นนัักศึึกษา 900.- บาท
3.3 สำเนาวุุ ฒิิ บัั ต รที่่� ส ำเร็็ จ การศึึ ก ษา (วุุ ฒิิ ม.6 ปวช. หรืือ ปวส.)
6.2 ค่่าขึ้้�นทะเบีียนเป็็นนัักศึึกษา 700.- บาท
จำนวน 2 ฉบัับ
6.3 ค่่าบััตรประจำตััวนัักศึึกษา 100.- บาท
3.4 สำเนาบัั ต รประจำตัั ว ประชาชน จำนวน 1 ฉบัั บ พร้้อมตัั ว จริิ ง
6.4 ค่่าบริิการข้้อมููลสารสนเทศ (เฉพาะภาคปกติิ) ภาคละ 100.- บาท
(ที่่�ยัังไม่่หมดอายุุ) (กรณีีใช้้คำนำหน้้าเป็็น ยศ ให้้แนบสำเนาบััตรข้้าราชการ
6.5 ค่่าบำรุุงมหาวิิทยาลััย 600.- บาท
หรืือคำสั่่�งแต่่งตั้้�งที่่�เป็็น ยศ ปััจจุุบัันเท่่านั้้�น)
6.6 ค่่าลงทะเบีียนเรีียนหน่่วยกิิตละ 50.- บาท
3.5 ใบรัับรองผลการศึึกษา (Transcript) จากสถาบัันเดิิมที่่�มีผล
ี การเรีียน
6.7 ค่่าธรรมเนีียมโอนหน่่วยกิิต
จนถึึงวัันที่่�มาดำเนิินการสมััคร พร้้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบัับ และคำอธิิบาย
6.7.1 หน่่ ว ยกิิ ต สะสมเดิิ ม จากมหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหงทุุ ก กรณีี
รายวิิชา (Course Description) ของแผนการศึึกษา
หน่่วยกิิตละ 50.- บาท
3.6 ใบลาออกจากสถาบัันเดิิม (กรณีียังั มีีสถานภาพการเป็็นนัักศึึกษาอยู่่�)
6.7.2 หน่่ ว ยกิิ ต อนุุ ป ริิ ญ ญาหรืือเทีี ย บเท่่ า ขึ้้� น ไปจากสถาบัั น อื่่� น
3.7 รููปถ่่ายสีี ถ่่ายหน้้าตรงไม่่สวมแว่่นดำแต่่งกายสุุภาพ ขนาด 1.5 นิ้้�ว หน่่วยกิิตละ 100.- บาท
หรืือ 2 นิ้้�ว จำนวน 1 รููป (ถ่่ายมาแล้้วไม่่เกิิน 6 เดืือน)
6.8 ค่่าธรรมเนีียมพิิเศษ
3.8 ใบรัับรองแพทย์์แผนปััจจุุบััน จำนวน 1 ฉบัับ
6.8.1 ค่่าธรรมเนีียมการสอบ กระบวนวิิชาละ 60.- บาท
3.9 เอกสารอื่่�น ๆ ถ้้ามีี เช่่น ใบเปลี่่�ยนชื่่�อ-นามสกุุล ใบทะเบีียนสมรส
ขอทราบรายละเอีียดเพิ่่�มเติิมได้้ที่่� หน่่วยรัับสมััคร (ส่่วนภููมิิภาค)
ใบหย่่า จำนวน 2 ฉบัับ
ฝ่่ายรัับสมััครและแนะแนวการศึึกษา สำนัักบริิการทางวิิชาการและทดสอบ
4. หลัักเกณฑ์์การเทีียบโอนหน่่วยกิิต
ประเมิินผล (อาคาร สวป. ชั้้�น 3) มหาวิิทยาลััยรามคำแหง แขวงหััวหมาก
4.1 ให้้คณะเป็็นผู้้�พิจิ ารณาในการเทีียบวิิชา และโอนหน่่วยกิิตแก่่ผู้ส�้ มััคร เขตบางกะปิิ กรุุงเทพฯ 10240 โทร. 02-310-8624, 02-310-8000 ต่่อ 4834
โดยให้้ เ ป็็ น ไปตามหลัั ก เกณฑ์์ ข องคณะที่่� รัั บ เข้้ า ศึึ ก ษากำหนด ตามข้้ อ 8
ของข้้อบังั คัับมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ว่่าด้้วยการศึึกษาชั้้น� ปริิญญาตรีี พ.ศ. 2560

ข่าวรามคำ�แหง
๕
การโอนย้้ายระบบการเรีียนการสอนชั้้�นปริิญญาตรีี วิิศวะฯ รัับ ป.โท สาขาวิิชา
การจััดการวิิศวกรรมเทคโนโลยีี
ประจำำ�ปีกี ารศึึกษา 2565

วันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เพื่่อ� การโอนย้้ายระบบการเรีียนการสอนของนัักศึึกษา จากส่่วนกลางไปยัังส่่วนภููมิิภาค และจาก
ส่่วนภููมิิภาคมาส่่วนกลาง เป็็นไปด้้วยความเรีียบร้้อย มหาวิิทยาลััยจึึงได้้กำหนดวิิธีดี ำเนิินการดัังต่่อไปนี้้�
เกณฑ์์การโอนย้้ายระบบการเรีียนการสอน
1. เป็็นผู้้�ที่่�มีีสถานภาพการเป็็นนัักศึึกษาไม่่น้้อยกว่่า 2 ภาคการศึึกษาปกติิ และปััจจุุบัันยัังมีี
สถานภาพการเป็็นนัักศึึกษาอยู่่�
2. นัักศึึกษาจากส่่วนกลางที่่�จะโอนย้้ายฯ ไปส่่วนภููมิิภาค ต้้องเป็็นผู้้�ที่่ศึ� กึ ษาอยู่่�ใน 4 สาขาวิิชา คืือ
สาขานิิติศิ าสตร์์ สาขาการบริิหารทั่่�วไป สาขาสื่่อ� สารมวลชน และสาขาการบริิหารรััฐกิิจ ในกรณีีที่่ไ� ม่่ได้้เรีียน
สาขาดัังกล่่าวแต่่ประสงค์์จะโอนย้้ายฯ จากส่่วนกลางไปส่่วนภููมิิภาค ให้้ดำเนิินการย้้ายคณะหรืือเปลี่่�ยน
สาขาวิิชา ที่่�หน่่วยบริิการจุุดเดีียวเบ็็ดเสร็็จ (One Stop Service) อาคารกงไกรลาศ ชั้้น� 1 ให้้ถููกต้้องก่่อน
กรณีีที่่�ย้้ายคณะหรืือเปลี่่�ยนสาขาวิิชาให้้เป็็นไปตามข้้อบัังคัับมหาวิิทยาลััยรามคำแหง ว่่าด้้วยการศึึกษา
ชั้้�นปริิญญาตรีี พ.ศ. 2551 ข้้อ 18.2 “นัักศึึกษาที่่�ประสงค์์จะย้้ายคณะหรืือเปลี่่�ยนสาขาวิิชาต้้องเคย
ลงทะเบีียนเรีียนมาแล้้วไม่่น้อ้ ยกว่่า 2 ภาคการศึึกษาปกติิ”
สำหรัับนัักศึึกษาส่่วนภููมิิภาค สามารถโอนย้้ายฯ เข้้าศึึกษาที่่�ส่่วนกลางได้้ทุุกสาขาวิิชา
หากจะย้้ายคณะหรืือเปลี่่ย� นสาขาวิิชาให้้ดำเนิินการโดยใช้้รหััสประจำตััวใหม่่ ภายหลัังการโอนย้้ายฯ แล้้ว
3. เฉพาะนัักศึึกษาที่่�ใช้้สิิทธิ์์�เทีียบโอนหน่่วยกิิตไว้้ จะต้้องชำระเงิินค่่าเทีียบโอนส่่วนที่่�เหลืือ
และหรืือค่่าธรรมเนีียมเทีียบโอนล่่าช้้าให้้ครบถ้้วน ตามอััตราที่่�มหาวิิทยาลััยกำหนดก่่อนการโอนย้้ายฯ
จากส่่วนกลางไปส่่วนภููมิิภาค
4. นัักศึึกษาที่่�ดำเนิินการโอนย้้ายฯ แล้้ว ให้้เริ่่ม� ศึึกษาและลงทะเบีียนเรีียนโดยใช้้รหััสประจำตััวใหม่่
ของแต่่ละระบบการเรีียนการสอน ตั้้ง� แต่่ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565 เป็็นต้้นไป
ผู้้ป� ระสงค์์ ใช้้สิิทธิ์์�สอบซ่่อมของภาค 2/2564 และหรืือ ภาคฤดููร้้อน/2564 ให้้ดำำ�เนิินการ
ดัังนี้้�
4.1 นัักศึึกษาที่่�โอนย้้ายฯ จากส่่วนกลางไปส่่วนภููมิิภาค ให้้ใช้้รหััสประจำตััวใหม่่ที่่�ได้้จาก
การโอนย้้ายฯ ลงทะเบีียนสอบซ่่อมตามวัันเวลาที่่�กำหนดในปฏิิทินิ การศึึกษาส่่วนภููมิิภาค โดยใช้้ฐานข้้อมููล
การลงทะเบีียนเรีียนภาค 2/2564 และหรืือ ภาคฤดููร้้อน/2564 ของส่่วนกลางและเป็็นกระบวนวิิชาที่่�เปิิด
สอบซ่่อมในส่่วนภููมิิภาคเท่่านั้้�น
4.2 นัักศึึกษาที่่�โอนย้้ายฯ จากส่่วนภููมิิภาคมาส่่วนกลาง ให้้ใช้้รหััสประจำตััวใหม่่ที่่�ได้้จาก
การโอนย้้ายฯ ลงทะเบีียนสอบซ่่อมตามวัันเวลาที่่�กำหนดในปฏิิทินิ การศึึกษาส่่วนกลาง โดยใช้้ฐานข้้อมููล
การลงทะเบีียนเรีียนภาค 2/2564 และหรืือ ภาคฤดููร้้อน/2564 ของส่่วนภููมิิภาค
5. ให้้ดำเนิินการโอนย้้ายฯ ได้้เพีียงครั้้ง� เดีียว หากนัักศึึกษาต้้องการย้้ายกลัับระบบเดิิมต้้องลาออก
แล้้วสมััครใหม่่ โดยนำหน่่วยกิิตสะสมมาเทีียบโอนได้้ในอััตราเทีียบโอนหน่่วยกิิตละ 50 บาท
ขั้้�นตอนการโอนย้้ายระบบการเรีียนการสอน
1. นำใบตรวจสอบผลการศึึกษา (Check Grade) บััตรประจำตััวนัักศึึกษา พร้้อมสำเนา 1 ฉบัับ
และใบเสร็็จลงทะเบีียนเรีียนภาคสุุดท้า้ ยพร้้อมเงิินจำนวน 600 บาท (ค่่าธรรมเนีียมการโอนย้้ายฯ 500 บาท
และค่่าทำบััตรประจำตััวนักั ศึึกษา 100 บาท) กรณีีที่่ข� าดสถานภาพนัักศึึกษา 1-2 ภาคการศึึกษาให้้ชำระ
ค่่ารัักษาสถานภาพนัักศึึกษาที่่� กองคลััง อาคารสำนัักงานอธิิการบดีี ชั้้น� 1 แล้้วติดต่
ิ อที่่
่ ฝ่� า่ ยลงทะเบีียนเรีียน
และจััดสอบ อาคาร สวป. ชั้้น� 6
2. ให้้ดำเนิินการ ภายในระยะเวลาที่่�มหาวิิทยาลััยกำหนด ดัังนี้้�
2.1 นัักศึึกษาที่่�จะโอนย้้ายจากส่่วนกลางไปส่่วนภููมิิภาค ต้้องมาดำเนิินการให้้แล้้วเสร็็จ
ระหว่่างวัันที่่� 6-9 มิิถุนุ ายน 2565
2.2 นัักศึึกษาที่่�จะโอนย้้ายจากส่่วนภููมิิภาคไปส่่วนกลาง ต้้องมาดำเนิินการให้้แล้้วเสร็็จ
ระหว่่างวัันที่่� 27-29 มิิถุนุ ายน 2565
ขั้้�นตอนการลงทะเบีียนเรีียน
1. ให้้ลงทะเบีียนเรีียน โดยใช้้รหััสประจำตััวใหม่่ของแต่่ละระบบการเรีียนการสอน ตั้้�งแต่่
ภาค 1 ปีีการศึึกษา 2565 เป็็นต้้นไป
2. ให้้ลงทะเบีียนเรีียนกระบวนวิิชาที่่�เปิิดสอนตามวัันและเวลาที่่�มหาวิิทยาลััยกำหนดของแต่่ละ
ระบบการเรีียนการสอน
3. ให้้ชำระค่่าธรรมเนีียมการลงทะเบีียนเรีียนตามอััตราของแต่่ละระบบการเรีียนการสอน

คณะวิิ ศว กรรมศาสตร์์ มหาวิิ ท ยาลัั ย
รามคำแหง เปิิดรัับสมััครผู้้�สำเร็็จการศึึกษาระดัับ
ปริิญญาตรีีเข้้าศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาโทหลัักสููตร
วิิศวกรรมศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการจััดการ
วิิ ศว กรรมเทคโนโลยีี ประจำภาคเรีี ย นที่่� 1
ปีีการศึึกษา 2565 รัับสมััครบััดนี้้� – 7 กรกฎาคม
2565
หลัักสููตร 2 ปีี 37 หน่่วยกิิต เลืือกเรีียน
แผน ก2 (วิิทยานิิพนธ์์) หรืือแผน ข (การค้้นคว้้า
อิิ ส ระ) เรีี ย นวัั น อาทิิ ต ย์์ วัั น เดีี ย ว เวลา 08.00 21.00 น. ณ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง (หััวหมาก)
ค่่าธรรมเนีียมการศึึกษาตลอดหลัักสููตร (แบ่่งชำระ
8 งวด) จำนวน 175,000 บาท คััดเลืือกโดยการ
สอบสััมภาษณ์์
ผู้้�สนใจสมััครออนไลน์์ที่่� www.memeng.
ru.ac.th สอบถามรายละเอีี ย ดเพิ่่� ม เติิ ม ได้้ ที่่�
งานบััณฑิิตศึึกษา คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ อาคาร
ลายสืือไท (LTB) โทร. 02-310-8570 หรืือ
092-276-5438

ม.รามฯ รัับ ป.ตรีี
การบััญชีีและการเงิิน (ภาคพิิเศษ)

มหาวิิทยาลััยรามคำแหง มุ่่�งสร้้างนัักบััญชีี
ที่่�มีีคุุณภาพ สู่่�การเป็็นผู้้�สอบบััญชีีภาษีีอากรผู้้�สอบ
บััญชีีรัับอนุุญาต และเพิ่่�มศัักยภาพผู้้�บริิหารด้้าน
การเงิิน เปิิดรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ระดัับปริิญญาตรีี
โครงการบััญชีีบััณฑิิต สาขาการบััญชีีและการเงิิน
ภาคพิิเศษ คณะบริิหารธุุรกิิจ เน้้นการเรีียนการสอน
แบบมืืออาชีี พ จากอาจารย์์ ผู้้ �มีี ป ระสบการณ์์
พร้้อมผสมผสานด้้วยระบบเทคโนโลยีีที่่�ทัันสมััย
ทำให้้เข้้าใจง่่ายและได้้ผลเร็็ว
โดยเปิิดรัั บ สมัั ค รผู้้ � ส ำเร็็ จ การศึึ ก ษาชั้้� น
มััธยมศึึกษาตอนปลาย เข้้าศึึกษาต่่อระดัับปริิญญาตรีี
ภาคเรีียนที่่� 1 ปีีการศึึกษา 2565 รุ่่�นที่่� 15 หลัักสููตร
132 หน่่วยกิิต จััดการเรีียนการสอนแบบ Block
Course System เรีี ย นวัั น จัั น ทร์์ - วัั น พฤหัั ส บดีี
เวลา 17.30-21.30 น. ค่่าธรรมเนีียมตลอดหลัักสููตร
156,000 บาท (แบ่่งชำระ 8 งวด) คััดเลืือกโดย
การสอบสััมภาษณ์์ ทั้้�งนี้้�ผู้ส�้ ำเร็็จการศึึกษาอนุุปริิญญา
(ปวส.) ปริิญญาตรีี และปริิญญาโท สามารถเทีียบโอน
หน่่วยกิิตได้้ และนัักศึึกษามีีสิทิ ธิ์์กู้� �ยืื้ มเงิินตามเงื่อ่� นไข
กองทุุนฯ (กรอ.)
ผู้้ส� นใจซื้้�อใบสมััครและสมััครได้้ตั้้ง� แต่่บัดั นี้้�10 มิิถุุนายน 2565 สอบถามรายละเอีียดเพิ่่�มเติิม
ได้้ ที่่� สำนัั ก งานโครงการฯ ห้้ อ ง 402 ชั้้� น 4
คณะบริิหารธุุรกิิจ โทร. 0-2310-8000 ต่่อ 8237,
2140 และ 064-565-2992 หรืือที่่�
www.acctfin.ru.ac.th
f FB : การบััญชีีและการเงิิน ภาคพิิเศษ ม.รามฯ

๖

อาจารย์์ประหยััด เลวััน

ข่าวรามคำ�แหง

วันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เปิิ ด สถิิ ติิ ภัั ย คุุ ก คาม
ทางไซเบอร์์ ปีี 2564 ประเทศไทย

กองบัังคัับการปราบปรามการกระทำความผิิดเกี่่�ยวกัับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีี (บก.ปอท.) เผยสถิิติกิ ารรัับแจ้้งความจากประชาชนย้้อนหลััง 4 ปีีจาก
อาชญากรรมไซเบอร์์ (Cyber Crime) และชี้้แ� นวโน้้มการกระทำผิิดปีี พ.ศ. 2565
ยัังไม่่แตกต่่างจากเดิิม 3 อัันดัับแรก “หมิ่่น� ประมาท - แฮกข้้อมููล - ฉ้้อโกงออนไลน์์”
สถิิติิชี้้� ประชาชนละเลยการป้้องกัันข้้อมููลและการเข้้าถึึง

รูปที่ 1 ภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Crime) บนสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media)
(ภาพทีม่ าจาก Pixabay.com ค�ำค้น: Cyber Crime ค้นวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2565)

แนะนำำ�ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์คืือ อะไร? : (What is a Cyber Crime?)
	ภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ (Cyber Crime) คืือ การกระทำความผิิดทาง
กฎหมายโดยใช้้คอมพิิวเตอร์์หรืืออุุปกรณ์์อิเิ ล็็กทรอนิิกส์์ที่่ส� ามารถเชื่่อ� มต่่อเครืือข่่าย
อิินเทอร์์เน็็ตเป็็นเครื่่�องมืือในการทำลาย แก้้ไข หรืือขโมยข้้อมููลเพื่่�อแสวงหา
ผลประโยชน์์ส่่วนตััว ซึ่่�งอาจก่่อให้้เกิิดความเสีียหายกัับองค์์กร บริิษััท หรืือแม้้แต่่
ตััวบุคุ คลที่่�เกี่่ย� วข้้อง ทั้้�งทางตรงและทางอ้้อม ตััวอย่า่ งเช่่น เจาะเข้้าสู่่�ระบบปฏิิบัติั กิ าร
คอมพิิวเตอร์์ของเหยื่่อผ่
� า่ นช่่องทางอีีเมล โดยการส่่งอีีเมลและแนบไฟล์์ที่่เ� ป็็นมััลแวร์์
(Malware) โดยใช้้วิิธีีเขีียนอีีเมลเชื้้�อเชิิญให้้เหยื่่�อเปิิดไฟล์์ดัังกล่่าว หรืือการโจมตีี
ระบบฐานข้้อมููลขององค์์กรด้้วยแรนซััมแวร์์ (Ransomware) เพื่่�อเรีียกค่่าไถ่่
ข้้อมููล เป็็นต้้น
ความมั่่�นคงปลอดภััยทางไซเบอร์์ (Cyber security) คืือ ความสามารถ
ที่่�จะปกป้้องพื้้�นที่่�ไซเบอร์์ (Cyberspace) ของส่่วนตััวหรืือองค์์กร (หรืือพื้้�นที่่�ทาง Cyber
หรืือระบบคอมพิิวเตอร์์เครืือข่่าย) จากการโจมตีี Cyber Information Security
คืือ การปกป้้องข้้อมููลสารสนเทศ (Information) และระบบสารสนเทศ (Information
Systems) จากการเข้้าถึึง การนำไปใช้้ นำไปเปิิดเผย การขััดขวาง การดััดแปลง
ตััวตนดิิจิิทััล (Digital Identity) คืือ บััญชีีของสื่่�อสัังคมออนไลน์์ (Social
Media Account) บนอิิ น เทอร์์ เ น็็ ต เช่่ น Facebook® Twitter® Line®
Instagram® เพราะโปรไฟล์์ผู้้�ใช้้บนสื่่�อสัังคมออนไลน์์ จ ำเป็็ นต้้ อ งใช้้ ข้ ้ อมููล
ส่่วนบุุคคลเพื่่�อใช้้ระบุุตััวตนของผู้้�ใช้้งาน ในบริิบทที่่�กำหนดและสามารถใช้้ทำ
ธุุรกรรมอิิเล็็กทรอนิิกส์์ ซึ่่�งอาจดููเหมืือนเป็็นข้้อมููลทั่่�วไปจนทำให้้ผู้้�ใช้้ไม่่ได้้ใส่่ใจ
และระมััดระวัังเกี่่�ยวกัับด้้านความปลอดภััยข้้อมููลส่่วนบุุคคล อย่่าลืืมว่่านี่่�คืือ
ข้้อมููลที่่�แฮกเกอร์์ต้้องการ หากผู้้�ใช้้งานละเลยอาจทำให้้เกิิดช่่องโหว่่จนนำไปสู่่�
การโจรกรรมข้้อมููลได้้ง่่าย

รููปที่่� 2 ตััวตนดิิจิทัิ ลั ผู้้ใ� ช้้งานสื่่อสั
� งั คมออนไลน์์ (Social Media) ข้้อมููลสำคััญที่่�แฮกเกอร์์
(Hacker) ใช้้สร้้างภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ (Cyber Crime) (ภาพที่่�มาจาก Pixabay.com
คำค้้น: Digital ID + Cyber Crime ค้้นวัันที่่� 19 มีีนาคม พ.ศ. 2565)

สถานะการณ์์อาชญากรรมไซเบอร์์ (Cyber Crime) ในปััจจุุบันั เป็็นอย่่างไร?
พ.ต.อ.ศิิริิวััฒน์์ ดีีพอ รองผู้้�บัังคัับการปราบปรามการกระทำความผิิด
เกี่่�ย วกัั บ อาชญากรรมทางเทคโนโลยีี (รอง ผบก.ปอท.) กล่่าวถึึ ง แนวโน้้ ม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีีใน ปีี พ.ศ. 2565 ว่่า ข้้อมููลจากสถิิติกิ ารเข้้าแจ้้งความ
ร้้องทุุกข์์ ศููนย์์บริิการประชาชน บก.ปอท. ปีี พ.ศ. 2561-2564 พบว่่า รููปแบบ
ของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีี (หรืือใช้้เทคโนโลยีีในการกระทำความผิิด)
มีีประชาชนมาแจ้้งความร้้องทุุกข์์ดำเนิินคดีีมากที่่�สุุดเป็็นอัันดัับ 1 ยัังคงเป็็น
ความผิิดฐานหมิ่่�นประมาท

ภาควิิชาวิิทยาการคอมพิิวเตอร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์

โดยในปีี 2564 มีีผู้้�มาแจ้้งความร้้องทุุกข์์จำนวน 700 ราย สาเหตุุที่่�การ
ด่่าทอ ให้้ร้้ายกัันในสื่่�อสัังคมออนไลน์์ ครองความเป็็นอัันดัับ 1 มาตลอดหลายปีี
อาจเนื่่�องมาจากประชาชนเข้้าถึึงสื่่�อสัังคมออนไลน์์มากขึ้้�น การโพสต์์ การแสดง
ความคิิดเห็็น การส่่งต่่อข้้อมููลที่่�ทำให้้ผู้้�อื่่�นเสีียหายจึึงมีีมากขึ้้�น ทั้้�งนี้้� มีีผู้้�เสีียหาย
มีีตััวเลขแสดงถึึงมููลค่่าความเสีียหายถึึง 1,618,748,400 บาท
ที่่�น่่าสนใจ คืือ มีีผู้้�ได้้รัับความเสีียหายจากการถููกแฮก เพื่่�อปรัับเปลี่่�ยน/
ขโมย/ทำลายข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์ พบสููงเป็็นอัันดัับที่่� 2 โดยมีีผู้้�มาแจ้้งความ
ร้้ อ งทุุ ก ข์์ จ ำนวน 597 ราย มููลค่่ า ความเสีี ย หายรวมประมาณ 67 ล้้ า นบาท
แสดงให้้เห็็นถึึง ประชาชนอาจขาดการระวัังป้้องกัันการเข้้าถึึงระบบคอมพิิวเตอร์์
หรืือข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์จากแฮกเกอร์์
ส่่วนการหลอกขายสิินค้้าและบริิการ พบตามมาเป็็นอัันดัับ 3 โดยมีีผู้ม�้ าแจ้้งความ
ร้้องทุุกข์์จำนวน 445 ราย ความเสีียหายรวมประมาณ 45 ล้้านบาท
จากสถิิติิข้้างต้้น ทำให้้สัังเกตได้้ว่่า รููปแบบของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีี
ในปััจจุบัุ นั หากไม่่นับั ความผิิดฐานหมิ่่�นประมาทแล้้ว พบว่่าจะมีีอยู่่� 2 รููปแบบหลััก
คืือ การแฮกข้้อมููล และการฉ้้อโกงออนไลน์์ เป็็นหลััก ซึ่่�งพบว่่าอาชญากรรมใน
2 รููปแบบนี้้� คนร้้ายมัักอาศััยโอกาสจากเทคโนโลยีีใหม่่ มาเอื้้�อประโยชน์์ในการ
กระทำความผิิด หรืือปกปิิดตััวตนไม่่ให้้เจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจสามารถสืืบสวนหาตััว
คนร้้ายได้้โดยง่่าย โดยใช้้ช่อ่ งทาง เช่่น การปกปิิดตััวตนโดยนำภาพหรืือชื่่อบุ
� คุ คลอื่่น�
มาสร้้างบััญชีีสื่่�อสัังคมออนไลน์์ปลอม หรืือใช้้บััญชีีอวตา (Avatar) การปกปิิด
ที่่�อยู่่�ไอพีี (ip address) การใช้้ช่่องทางสกุุลเงิินดิิจิิทััล ในการรัับทรััพย์์สิินที่่�ได้้มา
จากการกระทำความผิิดหรืือ การซื้้อบั
� ญ
ั ชีีธนาคารจากผู้้�ที่่รั� บั จ้้างเปิิดบััญชีีธนาคาร
เป็็นต้้น ซึ่ง่� เป็็นการสร้้างความยุ่่�งยากให้้กับั เจ้้าหน้้าที่่� ในการสืืบสวนหาตััวผู้้ก� ระทำ
ความผิิดมาดำเนิินคดีีตามกฎหมาย
แนวโน้้มอาชญากรรมไซเบอร์์ ในปีี พ.ศ. 2565
ข้้อมููลจาการวิิเคราะห์์และความคิิดเห็็นของ รอง ผบก.ปอท. ซึ่่�งแนวโน้้ม
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีี ในปีี พ.ศ. 2565 ยัังไม่่น่า่ จะแตกต่่างไปจากเดิิม แต่่คนร้้าย
อาจนำเทคโนโลยีีสมััยใหม่่ (เทคโนโลยีีที่่�มีีอยู่่�) มาใช้้มากขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็น
- การให้้ร้้ายหรืือระรานทางไซเบอร์์ (Cyber Bullying)
- การหลอกลวงผ่่านอีีเมล (email scam)
- การแฮกเพื่่อ� เอาข้้อมููลหรืือเงิินผ่่านการลวงให้้กด ล่่อให้้กรอก (Phishing)
- มััลแวร์์เรีียกค่่าไถ่่ (Ransomware)		
- การหลอกลวงขายสิินค้้า
- การหลอกรัักออนไลน์์ (Romance Scam)		
- การหลอกรัักลวงลงทุุน (Hybrid Scam)
- การหลอกลวงด้้วยการโทรศััพท์์โดยแก๊๊งคอลเซ็็นเตอร์์
- การหลอกให้้ลงทุุนในลัักษณะแชร์์ออนไลน์์และแชร์์ลููกโซ่่
- การขููดรีีดดอกเบี้้�ยเงิินกู้้�และการทวงหนี้้�ในลัักษณะผิิดกฎหมายจาก
แก๊๊งแอพพลิิเคชั่่�นเงิินกู้้�
- การปล่่อยข่่าวปลอมในโลกออนไลน์์เพื่่�อหวัังผล (Fake News)
ประโยคที่่�ว่่า “อาชญากรรมมัักทิ้้�งร่่องรอย” ยัังคงใช้้ได้้กัับอาชญากรรมทาง
เทคโนโลยีี จึึงเป็็นเรื่่�องที่่�ท้้าทายเจ้้าหน้้าที่่�ตำรวจในการสืืบสวนติิดตามจัับกุุม
คนร้้าย ที่่�อาจพััฒนาตััวเองจากอาชญากรภาคพื้้�นดิิน (On Ground) มาเป็็น
อาชญากรบนอากาศ (Online) โดยตำรวจต้้องมีีการพััฒนาทัักษะ ความรู้้� ในเรื่่อ� ง
ที่่�เกี่่ย� วข้้องกัับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีี ทั้้�งนี้้�จำเป็็นต้้องได้้รับั ความร่่วมมืือจาก
ผู้้ใ� ห้้บริิการด้้านต่่างๆ ในการสนัับสนุุนข้้อมููลที่่เ� กี่่ย� วข้้องเพื่่อ� ประกอบข้้อมููลในการ
สืืบสวนสอบสวน
โดย พล.ต.อ.สุุวัฒ
ั น์์ แจ้้งยอดสุุข ผู้้�บัญ
ั ชาการตำรวจแห่่งชาติิ(ผบ.ตร.) ได้้กำชัับ
ให้้ทุกุ หน่่วยงานในสัังกััด ดำเนิินการสืืบสวนจัับกุุมผู้้ก� ระทำผิิดในลัักษณะดัังกล่่าว
มาดำเนิินคดีีตามกฎหมายอย่่างต่่อเนื่่อ� ง นอกจากนี้้�ยังั เน้้นย้้ำให้้ ทีีมโฆษกสำนัักงาน
ตำรวจแห่่งชาติิ แจ้้งเตืือนและประชาสััมพัันธ์์ให้้พี่่�น้้องประชาชนรู้้�เท่่าทัันถึึง
อาชญากรรมทางเทคโนโลยีีด้้วย
(อ่่านต่่อหน้้า 8)
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ข่าวรามคำ�แหง

๗

บัั ณฑิิตออทิิ ส ติิ ก
หััวใจแกร่่ง มุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจ
จบรััฐศาสตร์์ ใน 3 ปีี

นายกิิ ต ติิ พัั ฒ น์์ ตราลัั ก ษมีี “พัั ด ” บัั ณ ฑิิ ต ออทิิ ส ติิ ก หัั ว ใจแกร่่ ง
จบการศึึกษาปริิญญาตรีีคณะรััฐศาสตร์์ ด้้วยเวลาเพีียง 3 ปีี แม่่เผยวิิธีเี ลี้้ย� งดูู
มีีความหวัังแต่่ไม่่คาดหวััง กำลัังใจและการสนัับสนุุนจากครอบครััวคืือสิ่่ง� สำคััญ
ขณะที่่�เจ้้าตััวฝากถึึงเด็็กรามฯ ความมุ่่�งมั่่�น ตั้้�งใจ เป็็นพลัังสู่่�ความสำเร็็จ
นางปิิยวรรณ ตราลัักษมีี คุุณแม่่ของบััณฑิิตกิิตติิพััฒน์์ กล่่าวว่่า
					
ภาคภููมิิใจที่่�ลููกชายสำเร็็จการศึึกษา
					
ระดัับปริิญญาตรีี เพราะลููกชาย
					
เป็็นเด็็กออทิิสติิกหรืือเด็็กพิิเศษ
					
ได้้ รัั บ การรัั ก ษาและเคยผ่่ า ตัั ด
					
ทางร่่างกายหลายครั้้ง� หลัังเรีียนจบ
					ชั้้�นมััธยมศึึกษาตอนปลาย ลููกชาย
					
บอกพ่่อกัับแม่่ถึึงความตั้้�งใจที่่�จะ
					
ศึึ ก ษาต่่ อ ระดัั บ ปริิ ญ ญาตรีี จึึ ง
					
ตอบสนองความต้้องการของลููก
					ส่่งเสริิมอย่่างเต็็มที่่�และทัันทีี พร้้อม
วางแผนร่่วมกัันในครอบครััว เพื่่�อให้้ลููกได้้มีีโอกาสเข้้าศึึกษาต่่อตามที่่�ตั้้�งใจ
“ช่่วงแรกของการเรีียนที่่�มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ทั้้�งคุุณแม่่และ
น้้องพััดต้้องปรัับตััวอย่่างมาก แม่่ตััดสิินใจลาออกจากงานเพื่่�อมาดููแลและ
ไปเข้้าเรีียนเป็็นเพื่่�อนลููก พยายามปรึึกษาอาจารย์์ รุ่่�นพี่่� และเจ้้าหน้้าที่่�
ในเรื่่อ� งที่ไ่� ม่่เข้้าใจ และได้้รับั คำแนะนำที่่ดี� เี สมอ พร้้อมให้้กำลัังใจลููกตลอดว่่า
‘เราทำได้้’ โดยไม่่กดดััน และไม่่ให้้ลููกเกิิดความเครีียด และยัังผลัักดัันให้้
น้้องพััดได้้เข้้าร่่วมกิิจกรรมต่่างๆ ของคณะและมหาวิิทยาลััย เพื่่�อสร้้างเสริิม
ประสบการณ์์ชีีวิิต เปิิดมุุมมองใหม่่ๆ ให้้กัับตััวเอง”
คุุณแม่่ปิิยวรรณ กล่่าวอีีกว่่า น้้องพััดเป็็นเด็็กพิิเศษที่่�มีีความมุ่่�งมั่่�น
ตั้้ง� ใจ และมีีเป้้าหมายในการเรีียนเสมอ เวลาที่่�เขาอ่่านหนัังสืือเพื่่อ� ทบทวนบทเรีียน
ทำแบบฝึึกหััด ฝึึกทำข้้อสอบ ก็็จะให้้เขาฝึึกทำสรุุปด้้วย Mind mapping
ซึ่่�งมีีส่่วนช่่วยให้้เขาสามารถเรีียนรู้้�และจดจำได้้ดีี บวกกัับความขยััน อดทน
และความเพีียรพยายาม ทำให้้น้อ้ งพััดเรีียนได้้ดียิ่่ี ง� ขึ้้น� เรื่่อ� ยๆ และยัังได้้รับั ทุุน
การศึึกษาจากคณะรััฐศาสตร์์ และทุุนเรีียนดีี 5A ซึ่่ง� เป็็นกำลัังใจให้้กับั คุุณแม่่
และน้้องพััดเป็็นอย่่างมาก

“แม่่พยายามบอกเขาเสมอว่่าการเรีียนจบคืือจุุดเริ่่�มต้้น ขอให้้ลููก
พยายามต่่อไป ไม่่ลดละ โดยไม่่กดดัันตััวเองว่่า ต้้องได้้หรืือต้้องชนะเท่่านั้้�น
เพราะเราไม่่จำเป็็นต้้องชนะทุุกอย่่างเสมอไป แต่่ก็็ไม่่ใช่่ว่่าจะไม่่พยายาม
ที่่�จะสำเร็็จเลย ในขาวมีีดำ ในดำมีีขาว เรีียนรู้้�ที่่�จะแพ้้บ้้างหากสิ่่�งเหล่่านั้้�น
เป็็นบทเรีียนสอนเราได้้ เพื่่�อเราจะสามารถเติิบโตได้้ดีียิ่่�งขึ้้�นอีีกต่่อไปใน
อนาคต”
	ด้้าน นายปิิติิ ตราลัักษมีี คุุณพ่่อของบััณฑิิตกิิตติิพััฒน์์ กล่่าวว่่า
พ่่อกัับแม่่ดีีใจและภาคภููมิิใจมาก ไม่่เคยคาดหวัังหรืือกดดัันให้้ลููกต้้องเรีียน
ให้้จบภายใน 3 ปีี หรืือ 4 ปีี สิ่่�งเดีียวที่่�คาดหวัังคืือ อยากให้้ลููกเรีียนอย่่าง
มีีความสุุข สนุุกไปกัับทุุกสิ่่�งที่่�ได้้เรีียนรู้้�รอบตััว และได้้เรีียนในสิ่่�งที่่�ตนเอง
อยากเรีียนอย่่างแท้้จริิง
“โอกาสทางการศึึกษาที่เ่� ปิิดกว้้างของมหาวิิทยาลััยตลาดวิิชา ทำให้้
น้้องพััดได้้เลืือกเรีียนวิิชาที่่ต� นเองสนใจทั้้�งภาษาจีีน ภาษาเกาหลีี การทำงาน
กราฟิิก และค้้นพบตััวตนว่่าชอบหรืือไม่่ชอบอะไร ความถนััดของเขาผุุดและ
แตกแขนงออกมาเรื่่�อยๆ พ่่อกัับแม่่จะคอยสัังเกต และพร้้อมสนัับสนุุนอย่่าง
เต็็มที่่� เพื่่�อให้้ลููกสามารถใช้้ชีีวิิตอยู่่�ในสัังคมต่่อไปได้้อย่่างมั่่�นคง”
บััณฑิิตกิิตติิพัฒ
ั น์์ กล่่าวทิ้้�งท้้ายเพื่่อ� ให้้กำลัังใจนัักศึึกษารามคำแหง ว่่า
ดีีใจและภููมิิใจที่่�ได้้เรีียนจบปริิญญาตรีี สิ่่�งที่่�ทำให้้พััดประสบความสำเร็็จได้้
คืือความมุ่่�งมั่่�นตั้้�งใจที่่�จะสำเร็็จ
..เส้้นทางความสำเร็็จของ บััณฑิิตกิิตติิพััฒน์์นัักสู้้�ชีีวิิต ยัังไม่่จบลง
เพีียงเท่่านี้้� ด้้วยความสนใจที่่�หลากหลาย และการสนัับสนุุนอย่่างเต็็มที่่�และ
ทัันทีีของครอบครััว ทำให้้นายกิิตติิพัฒ
ั น์์ค้น้ พบความสนใจของตััวเองทีีละอย่่าง
และได้้เทีียบโอนหน่่วยกิิตเพื่่อ� เข้้าศึึกษาต่่อปริิญญาตรีีใบที่่� 2 ที่่�คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ด้้วยความสนใจด้้านงานกราฟิิกและ
การทำอาหาร พร้้อมกัับเป้้าหมายและความฝัันที่่�อััดแน่่นไปด้้วยความมุ่่�งมั่่�น
ตั้้�งใจที่่�จะนำพาไปสู่่�ความสำเร็็จในชีีวิิต โดยมีีความหวัังของคุุณพ่่อคุุณแม่่
เป็็นพลัังผลัักดัันให้้เขามีีความมุ่่�งมั่่�นที่่�จะสำเร็็จตามเป้้าหมาย และสามารถ
เลี้้�ยงชีีพของตนเองต่่อไปได้้ในอนาคต

วันที่ ๙ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

สำำ�นัักกีีฬา จััดโครงการ
สืืบสานวััฒนธรรมไทย

ข่าวรามคำ�แหง (ฉบับที่ ๕)
ม.รามฯ จััดกิิจกรรมจิิตอาสาฯ

(ต่่อจากหน้้า 1)

RUKnow : เปิิดสถิิติิภััยคุุกคามทางไซเบอร์์ฯ

๘

(ต่่อจากหน้้า 6)

7 วิิ ธีี ป กป้้ อ งตัั ว ตนดิิ จิิ ทัั ล บนสื่่�อสัั ง คมออนไลน์์
(How to protect your digital identity on
social media)
1. ตั้้ง� รหััสผ่่านที่่�เดายาก ไม่่ใช้้ซ้้ำ และหมั่่�นเปลี่่ย� น
อยู่่�เสมอ
2. หมั่่น� อััปเดต (Update) ระบบปฏิิบัติั กิ ารคอมพิิวเตอร์์
หรืือโทรศััพท์์มืือถืือ
3. หลีีกเลี่่ย� งการใช้้ไวไฟสาธารณะ (Public Wi-Fi)
ภายในงานมีี นายวรเศรษฐ์์ วิิศาลศัักดิ์์� ผู้้�อำนวยการ
4. อย่่าแชร์์ทุกุ อย่่างที่่�คิดิ ก่่อนแชร์์ให้้คิดก่
ิ อ่ นเสมอ
สำนัักงานเขตประเวศ พัันตำรวจเอกปณิิธิิ ชาอุ่่�น
5. จดบัันทึึกประวััติิการใช้้งานทางการเงิิน
ผู้้ � ก ำกัั บ การสถานีี ต ำรวจนครบาลอุุ ด มสุุ ข และ
6. ตรวจสอบประวััติิการใช้้งานอิินเทอร์์เน็็ตเสมอ
นายสนิิท หอมจัันทร์์ ผู้้จั� ดั การทั่่�วไปฝ่่ายอพาร์์ทเมนท์์
7. ใช้้ระบบรัักษาความปลอดภััยในทุุกอุุปกรณ์์
บริิษััท นััมเบอร์์วัันแลนด์์ จำกััด ว่่าที่่�ร้้อยตรีีชุุมพล ที่่�เชื่่�อมต่่อออนไลน์์
มากทอง รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิิทยาเขต พร้้อมด้้วย
คณะผู้้�บริิหาร ม.ร. และประชาชนจิิตอาสาเข้้าร่่วม สรุุป สาระสำำ�คััญ
อัันดัับภััยคุุมคามทางไซเบอร์์ (สถิิติิ ปีี พ.ศ. 2565)
กิิจกรรมจำนวนมาก
โอกาสนี้้� ว่่ า ที่่�ร้้อยตรีี ชุุ ม พล มากทอง 	อัันดัับ 1 ความผิิดฐานหมิ่่�นประมาท
ผู้ช่�้ ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.สืืบพงษ์์ ปราบใหญ่่ รองอธิิ ก ารบดีี ฝ่ ่ า ยวิิ ท ยาเขต กล่่ า วรายงานว่่ า 	อัันดัับ 2 การถููกแฮก เพื่่อ� ปรัับเปลี่่ย� น/ขโมย/
ทำลายข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์
อธิิการบดีีมหาวิิทยาลััยรามคำแหง เป็็นประธาน คลองตาพร เป็็นคลองสาธารณะที่่�ใช้้สำหรัับรัับน้้ำและ 	อัันดัับ 3 การหลอกขายสิินค้้าและบริิการ
ในพิิธีสัี กั การะพ่่อขุนุ รามคำแหงมหาราช ในโครงการ ระบายน้้ำของชุุมชนแขวงดอกไม้้ ปััจจุบัุ นั คลองตาพร
มููลเหตุุ
มีี
วั
ั
ช
พืืชขยายพัั
น
ธุ์์�
ข
วางทางน้้ำหนาแน่่
น
ซึ่่
�
ง
จะส่่
ง
ผล
สืืบสานวัั ฒ นธรรมไทย จัั ด โดยคณะกรรมการ
คนร้้ายมัักอาศััยโอกาสจากเทคโนโลยีีใหม่่
ให้้เกิิดปััญหาการระบายน้้ำล่่าช้้า กองงานวิิทยาเขต
ทำนุุบำรุุงศิิลปวััฒนธรรมไทย สำนัักกีีฬา มหาวิิทยาลััย บางนาได้้เล็็งเห็็นความสำคััญของสภาพปััญหาดัังกล่่าว มาเอื้้�อประโยชน์์ในการกระทำความผิิด หรืือปกปิิด
รามคำแหง โดยมีีรองศาสตราจารย์์ประโมทย์์ จึึงจััดทำกิิจกรรมจิิตอาสา “เราทำความดีี ด้้วยหััวใจ” ตััวตนจากเจ้้าหน้้าที่่�
การป้้ อ งกัั น : ผู้้ � ใช้้ ค วรศึึ ก ษาทัั ก ษะป้้ อ งกัั น
จารุุนิิล ผู้้�อำนวยการสำนัักกีีฬา คณะผู้้�บริิหาร โดยได้้รับั การสนัับสนุุนความร่่วมมืือจากสำนัักงานเขต
าถึึงระบบคอมพิิวเตอร์์ (ข้้อมููลคอมพิิวเตอร์์)
คณาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่� ร่่วมในพิิธีี ณ บริิเวณลาน ประเวศ สถานีี ต ำรวจนครบาลอุุ ด มสุุ ข บริิ ษัั ท การเข้้
จากแฮกเกอร์์
พระบรมราชานุุสาวรีีย์์พ่่อขุุนรามคำแหงมหาราช นััมเบอร์์วันั แลนด์์ และประชาชนจิิตอาสา เพื่่อ� เตรีียม
จากนั้้�น อธิิการบดีี ม.ร. นำคณะผู้้�บริิหาร ความพร้้อมก่่อนเข้้าฤดููฝนและลดผลกระทบที่่�อาจจะ แหล่่งอ้้างอิิง (ออนไลน์์)
อให้้เกิิดความเสีียหาย และเพื่่�อลดความเดืือดร้้อน 1. สปริิงไลฟ์์. (2565). “ตำรวจ ปอท. เปิิดสถิิติิ CyberCrime
และเจ้้าหน้้าที่่� ร่่วมทำบุุญตัักบาตรข้้าวสารอาหารแห้้ง ก่่ของชุุ
มชน
ประจำปีี 2564 พร้้ อ มเผยแนวโน้้ ม ปีี นี้้� ! ” (แหล่่ ง ข้้ อมููล :
แก่่พระสงฆ์์ จำนวน 9 รููป และร่่วมพิิธีเี จริิญพุุทธมนต์์
ด้้าน ผศ.ดร.สืืบพงษ์์ อธิิการบดีี ม.ร. กล่่าวว่่า
ถวายเครื่่�องไทยธรรม ถวายภััตตาหาร และสรงน้้ำ ด้้วยสำนึึกพระมหากรุุณาธิิคุณ
ุ ที่่�สมเด็็จพระเจ้้าอยู่่�หััว https://www.springnews.co.th/spring-life/819659
พระพุุทธรููป ณ ห้้องโถง ชั้้�น 1 อาคารสำนัักกีีฬา มหาวชิิราลงกรณ บดิินทรเทพยวรางกููร พระราชทาน ค้้นวัันที่่� 18 มีีนาคม พ.ศ. 2565).
โครงการจิิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริิ 2. องค์์การพิิพิิธภััณฑ์์วิิทยาศาสตร์์แห่่งชาติิ (อวพช.) (มปป).
หรืือ Computer Crime” (แหล่่งข้้อมููล:
คณะศึึกษาศาสตร์์ เปิิดรัับป.โท “เราทำความดีี ด้้วยหััวใจ” ด้้วยทรงมุ่่�งหวัังให้้พสกนิิกร “Cybercrime
กหมู่่�เหล่่ามีีความสมััครสมานสามััคคีี ร่่วมมืือร่่วมใจ https://www.nsm.or.th/other-service/671-onlineการสอนภาษาอัังกฤษ รุ่่�นที่่� 2 ทุุประกอบกิิ
จกรรมสาธารณะ เพื่่อ� ประโยชน์์สุขุ ของชุุมชน science/knowledge-inventory/sci-vocabulary/
คณะศึึกษาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยรามคำแหง ส่่วนรวม โดยไม่่หวัังสิ่่�งตอบแทน เพื่่�อให้้เกิิดความรััก sci-vocabulary-information-technology-museum/
มุ่่�งเน้้นพััฒนาทัักษะการสอน การคิิดวิิเคราะห์์และ ความผููกพัันใน 4 สถาบัันหลัักของชาติิ คืือ สถาบัันชาติิ 4267-cybercrime.html ค้้นวัันที่่� 19 มีีนาคม พ.ศ.2565).
การทำวิิจััยสำหรัับคุุณครูู ผู้้�สอนวิิชาภาษาอัังกฤษ สถาบัันศาสนา สถาบัันพระมหากษััตริิย์์ และประชาชน 3. NTcyfence@ CAT cyfence. (2563). “7 วิิธีีเพิ่่�มความ
ทั้้�งนี้้� ศููนย์์อำนวยการใหญ่่ โครงการจิิตอาสา ปลอดภััย ตััวตนออนไลน์์ ไม่่ให้้หลุุดเป็็นสาธารณะ” (แหล่่ง
เปิิดรัับสมััครนัักศึึกษาใหม่่ระดัับปริิญญาโท หลัักสููตร
ศึึกษาศาสตรมหาบััณฑิิต สาขาวิิชาการสอนภาษา พระราชทาน ตามแนวพระราชดำริิ (ศอญ.) ได้้ ข้้อมููล: https://www.cyfence.com/article/7-way-to-secureอัังกฤษ โครงการศึึกษาภาคพิิเศษ ช่่วงปิิดภาคเรีียน ถืือกำเนิิดขึ้้�นตามแนวพระราโชบาย เป็็นเครื่่�องมืือ your-online-identity/ ค้้นวัันที่่� 19 มีีนาคม พ.ศ. 2565).
รุ่่�นที่่� 2 หลัักสููตร 2 ปีี จำนวน 43 หน่่วยกิิต แผน ข ทำหน้้ า ที่่� ป ระสานความร่่ ว มมืือทำงานระหว่่ า ง 4. สำนัักงานพััฒนารััฐบาลดิิจิิทััล (องค์์การมหาชน) สพร.
วยราชการในพระองค์์ หน่่วยงานภาครััฐ ภาคเอกชน (2564). “Digital ID คืืออะไร? และมีีประโยชน์์อย่่างไร.”
(การศึึ ก ษาอิิ ส ระ) เรีี ย นวัั น จัั น ทร์์ - อาทิิ ต ย์์ เวลา หน่่
และประชาชนทุุกหมู่่�เหล่่า ให้้มีีส่่วนร่่วมทำงานแก้้ไข
08.00 - 17.00 น. ค่่าธรรมเนีียมการศึึกษาตลอด ปััญหาขั้้�นพื้้�นฐานของชาติิ ให้้คนในชาติิ ในชุุมชน (แหล่่งข้้อมููล: https://www.dga.or.th/document-sharing/
หลัักสููตร 150,000 บาท (แบ่่งชำระ 7 งวด) คััดเลืือก มีีความสุุขอย่่างยั่่�งยืืน สนองพระราชปณิิธานที่่�ว่่า infographic/49450/ ค้้นวัันที่่� 26 มีีนาคม พ.ศ. 2565).
โดยการสอบสััมภาษณ์์
รัักษา สืืบสาน ต่่อยอด
ผู้้ส� นใจสมััครได้้ตั้้ง� แต่่บัดนี้้
ั เ� ป็็นต้้นไป สอบถาม
ุ
“เป็็นที่่น่� า่ ยิินดีีที่ทุ่� กุ ภาคส่่วนได้้ร่ว่ มแรงร่่วมใจกััน ความจงรัักภัักดีี และน้้อมระลึึกถึึงพระมหากรุุณาธิิคุณ
รายละเอีียดเพิ่่�มเติิมโทร. 081-889-4779, 082- พัั ฒ นา ทำความสะอาด และปรัั บ ปรุุ ง ภูู มิิ ทัั ศน์ ์ อัันหาที่สุ่� ดุ มิิได้้ ทั้้�งยัังได้้ร่ว่ มกัันสร้้างจิิตสำนึึก ตระหนััก
232-3116 หรืือที่่� www.edu.ru.ac.th/cur/ คลองตาพร ด้้ า นหลัั ง มหาวิิ ท ยาลัั ย รามคำแหง และให้้ ค วามสำคัั ญ ในการดูู แ ลรัั ก ษาทรัั พ ยากร
images/ELT/ELT_Cur.pdf
วิิ ท ยาเขตบางนา ในกิิ จ กรรม เป็็ น การร่่ ว มแสดง ธรรมชาติิอัันมีีคุุณค่่าให้้คงอยู่่�อย่่างยั่่�งยืืนสืืบไป”

คณะผู้้จั� ดั ทำข่่าวรามคำแหงออนไลน์์

เจ้้าของ
มหาวิิทยาลััยรามคำแหง
บรรณาธิิการผู้้ช่� ว่ ย     รศ.วาริิศา  พลายบััว อาจารย์์อภิสิิ ทิ ธิ์์  � ศุุภกิิจเจริิญ    น.ส.พรรณวรา  เพิ่่�มพููล    น.ส.กุุลิศิ รา  เจริิญสุุข
บรรณาธิิการ
ผศ.ดร.สรตีี  ปรีีชาปััญญากุุล                                        กองบรรณาธิิการ     น.ส.กนิิษฐา  ทองจัับ น.ส.ศิิริภิ รณ์์ นามพงษ์์ น.ส.โชติิมา เดชะราช
ผู้้ป� ระสานงานข้้อมููลสารสนเทศ    นางปุุญญิิสา อรพิินท์์                  ช่่างภาพ
    นายภาณุุพงศ์์  พิิงไธสง           
ฝ่่ายศิิลป์์และออกแบบจััดหน้้า     นายสััณฐิิติ  ิ เทศสีีแดง    นายสยุุมพล  ศรพรหม นายสุุภะชััย อวนศรีี     

