
	 นักเรียน	 นักศึกษาให้ความเช่ือม่ันรามคำแหง	 สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

ที่ม.ร.หัวหมาก	ถึง	42,943	คน	สูงกว่าปีที่แล้วร่วม	8,000	คน	อธิการบดียืนยัน 

จะดูแลลูกศิษย์เป็นอย่างดี	พร้อมเปิดรับเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่สมัครไม่ทัน 

ในช่วงแรก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์	คณบดีคณะรัฐศาสตร์	 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เปิดเผยว่าการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่	 ภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2554	 ระหว่างวันที่	 7-16	 พฤษภาคม	 

ที่ผ่านมา	 ปรากฏว่ามีผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาจำนวนมากสูงกว่าป ี

ที่ผ่านๆมา	 โดยการรับสมัครในส่วนกลาง	 ณ	 ม.ร.หัวหมากมีผู้สมัคร 

เป็นนักศึกษาถึง	 42,943	 คน	 ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าปีที่แล้วที่มีผู้สมัคร	 35,065	 คน	 ถึง	 7,878	 คน	

โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน	2	วันสุดท้าย	คือวันที่	15	และ	16	พฤษภาคม	2554	มีผู้สมัครถึงวันละ	5,687	คน	และ	

6,338		คน

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

(นายโสภณ พรหมดวง)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

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

ฉบับที่ ๖ปีที่ ๔๑

วันที่ ๒๓ - ๒๙  พฤษภาคม ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ	 บริษัท	

ซีพี	 ออลล์	 จำกัด	 (มหาชน)	 ในการสนับสนุนและพัฒนานักศึกษา 

ในโครงการวิชา	 RAM	 3000	 สหกิจศึกษา	 โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วฒุศิกัดิ ์                   ลาภเจรญิทรพัย์									รกัษาราชการแทนอธกิารบด	ีม.ร.	ลงนามรว่มกบั 

นายปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล	 กรรมการผู้จัดการบริษัท	 ซีพี	 ออลล์	

จำกัด	 (มหาชน)	 และมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 อาจารย์สมหมาย 

สุระชัย	 รักษารา	 ชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 และนายสุวิทย์ 

กิ่งแก้ว	 	รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำกัด	(มหาชน) 

ร่วมลงนามเป็นสักขีพยาน	 เมื่อวันที่	 27	 เมษายน	 2554	 ณ	 ห้องรับรอง	 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

 โอกาสน้ี	 อาจารย์สมหมาย สุระชัย	 รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา	กล่าวรายงานว่า	ความร่วมมือครั้งนี้เป็นความร่วมมือ 

ระหว่าง	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	กับ	บริษัท	ซีพี	ออลล์	จำกัด	 (มหาชน)	

ในการสนับสนุนนักศึกษาไปทำงานจริงในสถานประกอบการต่างๆ	 

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาประมาณ	 6	 ปี	 เดิมใช้ชื่อวิชา	 RU	 300	 

ม.ร.ร่วมมือ	ซีพี	ออลล์	สนับสนุนนักศึกษาทำงานจริง	ในวิชา	RAM	3000	สหกิจศึกษาม.ร.ร่วมมือ ซีพี ออลล์ สนับสนุนนักศึกษาทำงานจริง ในวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 

ภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2554	 ในวันที่	 30	 พฤษภาคม	 2554	 พร้อมกัน 

ทั้งนักศึกษาที่สมัครส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ณ	 วิทยาเขตบางนา	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (รามฯ	 2)	 ถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิดทุกอาคารเรียน 

และถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ทุกสาขาทั่วประเทศ

	 สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่นั้น	 มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อ 

ต้อนรับนักศึกษาใหม่	 โดยคณะผู้บริหารและคณาจารย์	 เพื่อเสริมสร้าง 

ความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน	 รวมท้ัง	 เพ่ือแนะนำให้นักศึกษาใหม่

เข้าใจระบบการเรียนการสอนและการบริการต่างๆท่ีจะได้รับจากมหาวิทยาลัย 

ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

	 ในปีการศึกษา	 2554	 นี้	 ม.ร.จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พร้อมกัน 

ทั้งนักศึกษาใหม่ที่สมัครส่วนกลางและสมัครส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ 

ในวันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม 2554	 ณ	 อาคารเรียนรวม	 KTB	 201 

ภาคเช้า (08.00 - 12.00 น.)	 เป็นการปฐมนิเทศรวมทุกคณะ	 โดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์	 รักษาราชการแทนอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธานกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม ่

และแนะนำคณะผู้บริหาร-คณาจารย์	 ส่วนภาคบ่าย (13.00 - 15.00 น.) 

ที่วิทยาเขตบางนา	เป็นการปฐมนิเทศแยกแต่ละคณะโดยคณบดี	

ม.ร. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ป ี 2554

30 พ.ค. นี้ พร้อมกันทั้งส่วนกลาง-ภูมิภาค

รามฯ	ปลื ้ม	สมัครนักศึกษาใหม่ที ่	ม.ร.	42,943	คน	
พร้อมรับนศ.	เพิ ่มเติม	11-15	มิ.ย.	54	ทั ่วประเทศ

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เปิดรับสมัคร 

ผู้สำ เร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 โครงการพิเศษ	 หลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 (Visionary	 Leaders) 

รุ่นที่	8	ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป	และสาขาวิชา 

การตลาด	 แผน	 ข.	 (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)	 คัดเลือก 

โดยการสอบสัมภาษณ์	ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 

รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงานในประเทศ	130,000	บาท 

แบ่งชำระ	7	งวด	เรียนวันศุกร์	เวลา	18.00-21.00	น. 

และวันเสาร์	 เวลา	 08.00-17.00	 น.	 ที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	(หัวหมาก)

	 ภาควิชาภาษาตะวันตก		คณะมนุษยศาสตร์		

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 	 จัดอบรมภาษารัสเซีย	 	 คร้ังท่ี	 35		

สำหรับบุคคลทั่วไป		ระหว่าง	วันที่	18	มิถุนายน	-	20 

สิงหาคม	2554		โดยเปิดอบรม	3	หลักสูตร		หลักสูตรละ 

	48	ชั่วโมง		เน้นทักษะการฟัง		พูด		อ่าน	และเขียน

 หลักสูตรท่ีเปิดอบรม	คือ	ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน	1 

	 (RS	 1)	 ภาษารัสเซียพื้นฐาน	 2	 (RS	 2)	 และภาษา 

รัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว	 (RT	 1)	 จัดอบรมวันเสาร์	

เวลา	09.00	-	16.00	น.	ค่าอบรม	2,800	บาท

	 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่	1-16	มิถุนายน	

2554	 (ในเวลาราชการ)	 ที่สาขาวิชาภาษารัสเซีย	

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

มษ. อบรมภาษาร ัสเซ ีย

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. ร ับน ักศ ึกษา M.B.A.



 กำหนดการปฐมนิเทศส่วนกลาง ณ วิทยาเขตบางนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กำหนดสถานท่ีของการปฐมนิเทศ

แยกตามคณะ	ดังนี้

	 คณะนิติศาสตร์	 อาคาร	BNB	5,		BNB	6

	 คณะบริหารธุรกิจ	 อาคาร	KTB	201-	501	

	 คณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการสื่อสาร 

มวลชน	อาคาร	BNB	8,	BNB	10	และ	BNB	11

	 คณะศึกษาศาสตร์	 อาคาร	BNB	1

	 คณะวิทยาศาสตร์	 อาคาร	BNB	3

	 คณะรัฐศาสตร์	 อาคาร	PBB	201-	501

	 คณะเศรษฐศาสตร์	 อาคาร	BNB	2

	 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์				อาคาร	BNB	4

 กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ทางไกลสำหรับ 

นักศึกษาปริญญาตรีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

มี		20		จังหวัด	ได้แก่	สาขาวิทยบริการฯจ.ปราจีนบุรี,	อุทัยธานี, 

นครศรีธรรมราช,	 อำนาจเจริญ,	 แพร่,	 นครพนม,	 สุโขทัย,	

ขอนแก่น,	ศรีสะเกษ,	ตรัง,	ลพบุรี,	นครราชสีมา,	หนองบัวลำภู, 

ชัยภูมิ,	 เพชรบูรณ์,	บุรีรัมย์,	สุรินทร์,	กาญจนบุรี,	อุดรธานี	

และเชียงราย	

เวลา	09.00-11.30	น.	 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ถ่ายทอด 

	 สัญญาณจากวิทยาเขตบางนา)	 โดย	 

	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เวลา	11.30-12.00	น.	 แนะนำการเรียน การสอน การสอบ 

 ส่วนภูมิภาค	 (ถ่ายทอดสัญญาณจาก 

 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา)	 โดย 

	 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรี 

	 ภูมิภาค

เวลา	12.00-13.00	น.	 พักกลางวัน

เวลา	13.00-14.00	น.	 ก ล่ า ว ต้ อ น รั บ แ ล ะ ใ ห้ โ อ ว า ท แ ก่  

 นักศึกษาใหม่ โดย	รองอธิการบดีฝ่าย 

	 สาขาวิทยบริการฯ	ณ	สาขาวิทยบริการฯ 

 ส่วนภูมิภาคทุกสาขา

เวลา	14.00-14.30		น.	 แนะนำการเรียนการสอน 

	 โดยคณบดีคณะนิติศาสตร์หรือ 

	 หัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง	

เวลา	14.30-15.00	น.	 แนะนำการเรียนการสอน 

	 โ ด ย คณบดี คณะบ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ	 

	 หรือหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง

เวลา	15.00-15.30	น.	 แนะนำการเรียนการสอน 

	 โดยคณบดีคณะมนุษยศาสตร์	

	 หรือหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง

เวลา	15.30-16.00	น.	 แนะนำการเรียนการสอน 

	 โ ด ย ค ณ บ ดี ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร์ 	 

	 หรือหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง

 นอกจากน้ี	 กองงานวิทยาเขตบางนา	 ยังได้จัดกิจกรรม 

“นิทรรศการแนะนำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง”  

กิจกรรม			“แนะนำการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาและรับสมัคร 

นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้านต่างๆ ตามที่นักศึกษาสนใจ” 

ณ	อาคารเรียนรวม	(KTB)	ชั้นล่าง	และ	“นิทรรศการถาวร 

อาณาจักรสุโขทัย”	 ณ	 อาคารพระบาง	 (PBB)	 ชั้นล่าง	

วิทยาเขตบางนา	ม.ร.

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่

ร่วมการปฐมนิเทศครั้งนี้ตามกำหนดการดังกล่าวและร่วม 

กิจกรรมแนะนำนักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลและ 

คำแนะนำต่างๆท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและการใช้ชีวิต 

ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป

 ศูนย์ส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Learning) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เปิดอบรมการใช้บทเรียน	 e-Learning 

ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เพื่อให้นักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยมีความรู้ความเข้าใจ	 และทักษะในการ	

เข้าเรียนบทเรียน	 e-Learning	 อย่างมีประสิทธิภาพ	 ระหว่าง 

วันที่	 16	 -	 17	 มิถุนายน	 2554	 เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี ้

เป็นต้นไป	โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

 การอบรม	 จัดอบรมวันละ	 2	 รอบ	 (คนละ	

1	 รอบ)	 รอบเช้า	 เวลา	 09.00	 -	 12.00	 น.	 รอบบ่าย  

เวลา	13.00	-	16.00		น.		ณ	ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ	

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ITSC	6	ชั้น	2	อาคารเวียงคำ	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

 เนื้อหาในการอบรม	ประกอบด้วย	เตรียมผู้เรียน 

ก่อนเรียน	e-Learning	เทคโนโลยีการเรียนออนไลน์	และ 

ฝึกปฏิบัติ	การเข้าใช้บทเรียน	e-Learning

 นักศึกษาผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  

15 มิถุนายน 2554	 (หรือจนกว่าจำนวนจะเต็ม)	ณ	 ศูนย ์

สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์	(e-Learning)	อาคารท่าชัย	

ชั้น	2	มหาวิทยาลัยรามคำแหง		โทร.0-2310-8901,	0-2310- 

8953-4	

ม.ร.เปิดอบรมการใช้บทเรียน 
e-Learning สำหรับนักศึกษา ม.ร.ฟรี!!!

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ม.ร.ปฐมนิเทศฯ                                     (ต่อจากหน้า 1)

	 ภาควชิาสถติ	ิ													คณะวทิยาศาสตร	์	จดัโครงการอบรม 

ความรู้สถิติพื้นฐาน		ST	103,		ST	203,		ST	206		ประจำภาค	

1		ปีการศึกษา	2554		ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง   

โดยผลสอบจากวิชาที่อบรมตามโครงการฯ  สามารถใช้แทน 

ผลสอบของมหาวิทยาลัยได้ 

	 โดยเปิดรับสมัคร	วันที่	27	พฤษภาคม	-	8	มิถุนายน	

2554		เวลา		09.00	-	16.00		น.		ณ	ห้องธุรการภาควิชาสถิติ		

(STB	107)		(อาคารสถิติอยู่ตรงข้ามคณะวิศวกรรมศาสตร์)

 ระยะเวลาฝึกอบรม :	 ตั้งแต่วันที่	 11	 มิถุนายน	 - 

7	 กรกฎาคม	 2554	 เวลา	 17.30-21.00	 น.	 (วันราชการ)	 

และ	09.00-17.00	น.	(วันเสาร์	-	วันอาทิตย์)

 ST103  มี 2 กลุ่มคือ     

	 กลุ่มที่	1)		อบรมวันอังคาร	และวันพฤหัสบดี															

เวลา	 	 17.30-21.00	 น.	 วันอังคารที่	 14,	 21,	 28	 	 มิถุนายน,	

5	 	 กรกฎาคม	2554	 วันพฤหัสบดีที่	 16,	 23,	 30	 	มิถุนายน,	 

7		กรกฎาคม	2554

	 กลุ่มที่	2)		อบรมวันเสาร์	และ	วันอาทิตย์

เวลา	 	 09.00-17.00	 น.	 วันเสาร์ที่	 	 11,	 18	 มิถุนายน	 2554	

วันอาทิตย์ที่	12,	19	มิถุนายน	2554

 ST 203		อบรมวันจันทร์		และวันพุธ																				

เวลา	 	 17.30-21.00	 น.	 วันจันทร์ที่	 13,	 20,	 27	 มิถุนายน,	 

4	กรกฎาคม	2554	วันพุธที่	15,	22,	29	มิถุนายน,		6	กรกฎาคม		

2554

 ST 206  อบรมวันอังคาร		และวันพฤหัสบดี

เวลา	 	 17.30-21.00	 น.	 วันอังคารที่	 14,	 21,	 28	 มิถุนายน,	 

5	 กรกฎาคม	 2554	 วันพฤหัสบดีที่	 16,	 23,	 30	 มิถุนายน,	 

7	กรกฎาคม	2554

 สถานท่ีอบรม   :		อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร์ 

(SCL)	ชั้น	3

 คุณสมบัติของผู้สมัคร  :

 ต้องเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 	ซึ่งได้แจ้งขอจบการศึกษาและลงทะเบียนเรียน 

กระบวนวิชาที่ต้องการอบรมมาแล้วอย่างน้อย	 	 2	 	 ครั้ง		

(ภาคการศึกษา	1,		2		และภาคฤดูร้อน)		และต้องลงทะเบียน 

เรียนกระบวนวิชาที่สมัครอบรมในภาค		1		ปีการศึกษา	2554

 หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร :	 1.	สำเนาบัตรประจำตัว 

นักศึกษา	 2.	 สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าเคยลงทะเบียน 

วิชาท่ีสมัครมาแล้ว	 2	 คร้ัง	 	 และมีเคร่ืองหมาย	 X	 หน้าข้อความ 

“ขอจบการศึกษา”	 อย่างน้อยหนึ่งภาคเรียน	 หรืออาจใช ้

ใบเช็คเกรดแทนได้

 ค่าลงทะเบียน  : 	วิชาละ		2,500.-	บาท	อบรมจำนวน 

28	ชั่วโมง

 เอกสารท่ีใช้ในการฝึกอบรม  :	ทางโครงการฯ	ได้เตรียม 

เอกสารประกอบการอบรมให้	 	 นักศึกษาสามารถนำตำราเรียน 

ของมหาวิทยาลัยมาใช้ควบคู่ได้

 การทดสอบ   :		มีการทดสอบทุกครั้งในแต่ละคาบ 

ของการอบรม	 และนักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 

80%	ของเวลาฝึกอบรม

 การประกาศผล  :	 	 ประกาศผลสอบอย่างไม่เป็น 

ทางการที่บอร์ดภาควิชาสถิติ	 และตรวจสอบผลสอบอย่าง 

เป็นทางการในภาค	1/2554

อบรมวิชา ST พื้นฐานแก่นักศึกษา

นำผลไป ใช ้แทนผลการสอบได ้

 นักศึกษาที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม :  

สามารถติดต่อสอบถามได้ท่ีหมายเลขโทรศัพท์	 0-2310-8398, 

086-075-1267, 089-491-8842, 081-551-2968, 086-323- 

7229, 086-974-1724, 081-682-3239, 086-526-7194  ในวัน 

และเวลาราชการ  หรือทางเว็บไซต์   www.stat.sci.ru.ac.th                                           

กรุณาติดต่อเฉพาะหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้เท่านั้น

 หมายเหตุ				กลุม่อบรมวนัเสาร-์วนัอาทติย	์										นกัศกึษา 

ท่ีสมัครก่อนจะได้รับสิทธิเข้าอบรมก่อนเพราะทางโครงการฯ 

จะเปิดรับจำนวนจำกัด

สมาคมศิษย์เก่า ม.ร.จัดกอล์ฟ 40 ปีรามฯ

	 สมาคมศิษย์เก่า		มหาวิทยาลัยรามคำแหง		จัดการ 

แข่งขันกอล์ฟ 40 ปีรามคำแหง	 ในวันที่	 3	 มิถุนายน	

2554	 เวลา	10.30	น.	 เป็นต้นไป		ณ		สนามกอล์ฟเลค	วูด	

คันทรีคลับ	 	 บางนา	 	 เพื่อหารายได้ในการจัดกิจกรรมของ 

สมาคมฯ	 และเพื่อดำเนินกิจกรรมอันเป็นประโยชน์แก ่

สาธารณะ	 รวมท้ังเพ่ือสานความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์ลูกพ่อขุนฯ  

โดยชิงถ้วยรางวัลประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ	 และ 

ถ้วยเกียรติยศจากสมาคมศิษย์เก่า	มหาวิทยาลัยรามคำแหง		

และของรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

	 ท้ังน้ี	 เป็นการแข่งขันประเภททีม	 ทีมละ	 5	 คน  

ค่าสมัครเข้าแข่งขัน	 ทีมกิตติมศักด์ิ	 ทีมละ	 50,000	 บาท 

และทีมทั่วไป	 ทีมละ	 30,000	 บาท	 ขอเชิญผู้สนใจสมัคร 

เข้าร่วมแข่งขัน	 และสอบถามรายละเอียดได้ที่สมาคม 

ศิษย์เก่าฯ	โทร.	084-385-8000	 	และ	081-919-9739	หรือ	

โทรสารหมายเลข	0-2525-4764

  



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ระหว่างวันท่ี	๗-๑๖	พฤษภาคม	๒๕๕๔  

เป็นวันรับสมัครนักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ประจำภาค	๑	ปีการศึกษา	๒๕๕๔ 

 ณ								มหาวิทยาลัยรามคำแหงส่วนกลาง 

ท่ีหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพมหานคร	และ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง								สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติ	ในส่วนภูมิภาคอีก	๒๑	จังหวัด	 

ทั่วประเทศ

 การรับสมัครนักศึกษาใหม่	 โดยเฉพาะ 

ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ถือเป็น							“มหกรรม”	 

ประจำปีที่คึกคักและมีสีสันตามสมควร

	 ผู้คนนับจำนวนหมื่น	 หรือที่จริงคือ 

จำนวนหลายหม่ืนคนมุ่งหน้ามาท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

	 เหมือนเพลง	 “แสงทองที่รามฯ”	ซึ่ง	 

ศาสตราจารย์ ดร.สิทธา พินิจภูวดล		อาจารย์ 

คนหนึ่งของเราได้ร้อยกรองเอาไว้

   “ชีวิตแสงทองเมื่อเริ่มเฉิดฉาย

     ยิ่งมีความหมายเมื่อมาสู่รามฯ

 ผู้คนแดนไทย  ภายในสยาม 

     ต่างมาที่รามฯ ด้วยความภูมิใจ 

 ความหวังของเรานั้นอยู่ใกล้มือ

    เราต้องฝึกปรือวิชากล้าไกร ...”

         ถ้าจะว่าไปแล้ว	 การท่ีคนท้ังหลายรู้จัก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เชื่อถือ	 ศรัทธา	 

และอยากมาเป็นลูกศิษย์รามคำแหงนั้น

         ต้องยอมรับว่า	ส่วนหนึ่งมาจากความ 

เป็น	 “นักประชาสัมพันธ์”	 ของประชากร 

ชาวรามคำแหงทุกคน	และ

	 การทำงานอย่ างหนักของฝ่ าย 

ประชาสัมพันธ์	 ซึ่งมีท่านรองอธิการบด ี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นหัวหน้าทีม

	 “ข่าวรามคำแหง”	ขอเป็นกำลังใจให้

แก่คนที่ทำงานหนักนั้น

	 	 	 	 ซึ่งจนป่านนี้ก็ยังไม่ทราบว่า	 ผลจะ	

“ออกหัว”		หรือ	“ออกก้อย”

 นางสาวเพชรสะมอน  

เบิกบานด ี	 บัณฑิตคณะ 

มนุษยศาสตร์	 สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ						จากประเทศ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว	 กล่าวว่า	 

เหตุผลที่เลือกมาเรียนที่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

เนื่องจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้

กับคนทุกชาติได้เข้ามาศึกษาโดยไม่จำกัดว่าต้องเป็นคนไทย 

เท่านั้น	 และที่สำคัญสามารถเรียนและทำงานควบคู่กันได้		 

เนื่องจากขณะที่เรียนนี้ก็ทำงานทางด้านสื่อมวลชนอยู่ที่ 

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ใหม่	ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว	 ซึ่งถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์อันดับ	 1	 ของ 

นครเวียงจันทน์	ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน 

ลาว	การท่ีรามคำแหงเปิดโอกาสให้นักศึกษาเรียนและทำงาน 

ไปพร้อมกันได้					ทำให้เราได้รับความรู้จากการเรียนและประสบการณ์ 

จากการทำงาน		โดยท่ีเราไม่ต้องเสียเวลา		ไม่ต้องรอให้เรียนจบก่อน 

แล้วจึงทำงาน	หรือต้องลาออกจากการทำงานเพ่ือมาเรียนเพียง 

อย่างเดียว		การได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น

ทำให้ได้รับความรู้มากมาย ซึ่งสามารถนำความรู้ที่ได้มาใช ้

ร่วมกับการทำงาน

 “ในการเรียนการสอนซึ่งเป็นภาษาไทยทั้งหมด จึงมี

ปัญหาอยู่บ้างในด้านการใช้ภาษา  ทำให้ต้องพยายามในการ

ทำความเข้าใจให้มากกว่าคนอื่นเป็น 3 เท่า  สิ่งที่เป็นกำลังใจ 

ให้เรามีความมุมานะในการเรียน คือ พ่อแม่ที่อยู่ที่บ้าน ซึ่ง 

เป็นผู้สนับสนุนส่งเสริมให้ได้มาเรียนหนังสือท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงแห่งนี้ และสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือเราต้องการ 

นำความรู้ท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยไปพัฒนาบ้านเกิด ท้ังหมดน้ี 

เป็นแรงผลักดันให้เรามีความพยายามท่ีจะเรียนให้จบให้ได้”

   นายภูแก้ว  พรรณรัตน์ 

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์		 

จากประเทศสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชน 

ลาว		ซ่ึงเลือกเรียนในสาขา 

วิชา ส่ือสารมวลชนให้  

ความเห็นว่าการศึกษา 

ในประเทศไทยสำหรับ 

นักศึกษาต่างชาติ	โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง	 การเรียนทางด้านสาขาวิชาสื่อสารมวลชนสำหรับ 

นักศึกษาต่างชาตินั้นจะสรุปว่ายากหรือง่ายขึ้นอยู่กับตัว 

ผู้ศึกษาเองว่าจะมีความพยายามในการศึกษาหาความรู้มากน้อย 

แค่ไหน ถ้ามีความตั้งใจและความพยายามที่จะเรียนรู้ให้ได	้ 

ก็สามารถประสบความสำเร็จได้ดังเช่นที่ตนเป็นอยู่ในวันนี้		

ผลแห่งความพยายาม	ทำให้มีความรู้สึกภูมิใจ	

 เทคนิคการเรียนท่ีใช้ได้ดีท้ังกับนักศึกษาต่างชาติและ 

นักศึกษาไทยก็คือ การจัดสรรเวลาเรียนและเวลาใช้ชีวิตใน 

ส่วนอื่นๆ	 สำหรับเขาซึ่งต้องทำงานไปพร้อมกันกับการเรียน	 

ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาเข้าชั้นเรียน	 ยิ่งต้องมีความจำเป็นในการ 

จัดสรรเวลาอย่างเข้มงวด								สำหรับการทบทวนบทเรียน											นอกเหนือ 

จากการอ่านตำราแล้ว	 แหล่งความรู้ที่สำคัญของทุกวิชา	 ก็คือ 

อาจารย์ผู้สอน		หากวิชาใดที่ไม่เข้าใจ		ก็ต้องสอบถามอาจารย ์

ผู้สอน ซึ่งอาจารย์ทุกท่านก็ให้การช่วยเหลือและอธิบายเป็น 

อย่างด ี  ทำให้มีความรู้และความเข้าใจในบทเรียนมากขึ้น	

 “อยากฝากข้อคิดสำหรับทุกคนท่ีเข้ามาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าจะต้องมีความพยายาม มุ่งมั่น และมีความต้ังใจ 

ศึกษาหาความรู้ และท่ีสำคัญเราต้องรู้จักการพ่ึงตนเอง อย่ารอ 

ความช่วยเหลือจากคนอ่ืน ดังคำท่ีว่า “อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ” คือ  

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน” 

 นางสาวจันนารี ฮิง 

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์		

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	 จาก 

ราชอาณาจักรกัมพูชา	 กล่าวว่า 

การเลือกเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง		เนื่องจากเห็นว่า 

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่มีมาตรฐานทางด้านการ 

ศึกษาและหลักสูตรการ 

เรียนการสอนที่ดี	 ถึงแม้ว่าในช่วงแรกของการเข้ามาศึกษาจะ 

มีความลำบากเนื่องจากการใช้ภาษาไทยที่ยังไม่คล่องทั้งด้าน 

การพูดและเขียน		แต่เมื่อเรียนไปสักระยะหนึ่ง	ความรู้ทางด้าน 

ภาษาเริ่มดีขึ้น		ก็ทำให้การเรียนไม่ยากอย่างที่คิดไว้ในช่วงแรก	

 “มีความประทับใจเพื่อนๆที่ให้ความช่วยเหลือทั้งใน 

ด้านการเรียนและการใช้ชีวิต เรียกได้ว่ารามคำแหงทำให้ได้พบ 

มิตรท่ีดี อีกท้ังอาจารย์ท่ีคณะมนุษยศาสตร์ก็ได้ให้ความช่วยเหลือ 

ดูแลและมีความเป็นกันเอง ทำให้การเรียนที่รามคำแหงเป็น 

เรื่องที่สนุก และอยากที่จะเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ”

 “ข้อคิดที่อยากฝากให้กับนักศึกษารามคำแหงทุกคน 

นอกเหนือจากคำว่า พยายามและอย่าย่อท้อ  ก็คือควรระลึก 

ถึงพ่อแม่ที่ให้การสนับสนุนให้ได้ศึกษา ระลึกถึงครูอาจารย์ที ่

ให้ความช่วยเหลือ ไม่ควรทำให้ท่านเหล่านั้นเสียใจ ควรทำ 

ให้ท่านภูมิใจ”

ได้ความรู้-ได้ประสบการณ์-ได้รับปริญญา
ฝันที่เป็นจริงและบทพิสูจน์ความพยายามของนักศึกษาชาวต่างชาติ

	 นักศึกษาชั้นปีที่	2	ขึ้นไป	ที่ประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	กยศ.	ทั้งผู้กู้รายเก่า 

ที่เคยกู้ยืมเงินกองทุนฯ	 กยศ.	 และผู้ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนฯ	 กยศ.	 ขณะนี้ได้เปิดให้ยื่นเรื่องขอกู้ยืมเงิน 

กองทุนฯ	ของปีการศึกษา	2554	แล้ว	

 นักศึกษาที่ประสงศ์จะขอกู้ให้อ่านรายละเอียด	 ได้ที่บอร์ดงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา	 (อาคารศิลาบาตรชั้นล่าง)	 http://www.ru.ac.th/scholarship/1/	 และติดต่อขอรับ 

แบบคำขอกู้ด้วยตนเองที่	 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา	 อาคารศิลาบาตรชั้นลอย	ตั้งแต่บัดนี ้

เป็นต้นไปถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2554

กองทุนฯ กยศ. สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป



 การแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน	 “สุพรรณิการ์ 

เกมส์ ครั้งที่ 35”	 ปิดฉากอย่างชื่นมื่นด้วยสปิริตของ 

ทัพนักกีฬา	พร้อมจัดงานเลี้ยงสังสรรค์อย่างสนุกสนาน 

เป็นกันเอง	โดยมี	อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์	ผู้อำนวยการ 

สำนักกีฬา	เป็นประธานกล่าวปิดการแข่งขัน	ณ	บริเวณ 

ลานอเนกประสงค์	 อาคารสำนักกีฬา	 เมื่อวันที่	 22	 

เมษายน	2554	

	 โอกาสนี้	 อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ กล่าวว่า	 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ฝากขอบคุณ 

ทุกท่านที่ร่วมแข่งขันสุพรรณิการ์เกมส์	 ที่จัดขึ้นระหว่าง 

วันที่	 19	 -	 22	 เมษายน	 2554	 ได้รับความสนใจจาก 

บุคลากร	 ม.ร.	 อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด	 โดยเฉพาะ	

อย่างยิ่งการแข่งขันในครั้งที่	35	นี้	มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

มากกวา่ทกุป	ี						เหน็ไดว้า่บคุลากรมกีารตืน่ตวัในกจิกรรม 

การแข่งขันกีฬาเป็นอย่างดี	 เป็นไปตามเป้าหมายของ 

มหาวิทยาลัยที่ต้องการเห็นความสามัคคีของนักกีฬา 

บุคลากร	

 “ในปีต่อไป คาดว่าจะมีการเพิ่มชนิดการแข่งขัน 

กีฬา   เพื่อให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันมากขึ้น  

สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 - 8  

พฤษภาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่  

นักกีฬาบุคลากร ม.ร. จะได้เดินทางเข้าร่วมในการแข่งขัน  

โดยอธิการบดี ม.ร. จะให้โอวาทเพ่ือสร้างขวัญและกำลังใจ 

แก่นักกีฬา ในวันที่ 28 เมษายน นี้ด้วย 

 ... ในนามอธิการบดี ม.ร. ขอขอบคุณผู้บริหาร 

ผู้สนับสนุนทุกฝ่าย และ 25 หน่วยงานที่เข้าร่วมการ 

แข่งขันกีฬาบุคลากรภายในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยหวังเป็น 

อย่างยิ่งว่ากีฬาสุพรรณิการ์เกมส์จะอยู่คู่กับบุคลากร ม.ร. 

สืบไป และโอกาสนี้ ขอให้บุคลากร ม.ร. ดูแลสุขภาพ 

เพื่อร่วมกันเป็นกำลังสำคัญให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

ครับ”  ผอ.สำนักกีฬากล่าวในช่วงท้าย	

	 สำหรับผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน	

“สุพรรณิการ์เกมส์	ครั้งที่	35”		มีดังนี้

         กอล์ฟ	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	คณะบริหารธุรกิจ	

รองชนะเลิศอันดับ	 1	 ได้แก่	 สำนักงานอธิการบดี	

รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้แก่	 คณะวิศวกรรมศาสตร	์

ผลการแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 35ผลการแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 35

เซปักตะกร้อ	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 สำนักเทคโนโลย ี

การศึกษา	 รองชนะเลิศอันดับ	 1	 ได้แก่	 สำนักงานอธิการบดี	 

รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้แก่	 สถาบันคอมพิวเตอร์	ตะกร้อลอดห่วง 

รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 สำนักงานอธิการบดี	 รองชนะเลิศ 

อันดับ	 1	 ได้แก่	 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา	 รองชนะเลิศ 

อันดับ	 2	 ได้แก่	 สำนักพิมพ์	 เทนนิส	 รางวัลชนะเลิศ	

ได้แก่	 สำนักงานอธิการบดี	 รองชนะเลิศอันดับ	 1	 ได้แก่	 

สำนักพิมพ์	 รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้แก่สำนักเทคโนโลย ี

การศึกษา	เทเบิลเทนนิส	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	สำนักงานอธิการบดี 

รองชนะเลศิอนัดบั	1	ไดแ้ก	่คณะวทิยาศาสตร	์					รองชนะเลศิ 

อันดับ	2	ได้แก่	คณะนิติศาสตร์	แบดมินตัน รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่	 สำนักงานอธิการบดี	 รองชนะเลิศอันดับ	 1	 ได้แก่	 

คณะวิทยาศาสตร์	 รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้แก่	 สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ โบว์ลิ่ง	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 สำนักพิมพ์	

รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	คณะบริหารธุรกิจ	รองชนะเลิศ 

อันดับ	2	ได้แก่	สถาบันคอมพิวเตอร์	ปาเป้า	รางวัลชนะเลิศ	 

ได้แก่	คณะรัฐศาสตร์	รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	สำนัก 

หอสมุดกลาง	 รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้แก่	 สำนักพิมพ์	

เปตอง	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	สวป.	รองชนะเลิศอันดับ	1	

ได้แก่	คณะศิลปกรรมศาสตร์	รองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	

คณะวิทยาศาสตร์	ฟุตบอลทีมชาย 11 คน	รางวัลชนะเลิศ	

ได้แก่	 คณะบริหารธุรกิจ	 รองชนะเลิศอันดับ	 1	 ได้แก่	

คณะศึกษาศาสตร์	 รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้แก่	 สำนักพิมพ์ 

และสถาบันคอมพิวเตอร์	 วอลเลย์บอลชายหาดชาย รางวัล 

ชนะเลิศ	 ได้แก่	 คณะบริหารธุรกิจ	 รองชนะเลิศอันดับ	 1	 

ได้แก่บัณฑิตวิทยาลัย	รองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	สำนัก 

เทคโนโลยีการศึกษา	 วอลเลย์บอลชายหาดหญิง รางวัล 

ชนะเลิศ	 ได้แก่	 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา	 รองชนะเลิศ 

อันดับ	 1	 ได้แก่	 คณะศึกษาศาสตร์	 รองชนะเลิศอันดับ	 2 

ได้แก่	บัณฑิตวิทยาลัย	วอลเลย์บอลทีมชาย รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่	 คณะบริหารธุรกิจ	 รองชนะเลิศอันดับ	 1	 ได้แก่	 

สำนักพิมพ์	รองชนะเลิศอันดับ	2	ได้แก่	สำนักเทคโนโลย ี

การศึกษา	 วอลเลย์บอลทีมหญิง	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 

บัณฑิตวิทยาลัย	รองชนะเลิศอันดับ	1	ได้แก่	คณะศึกษาศาสตร์	 

รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้แก่	 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา	 

สนุกเกอร์และบิลเลียด รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	คณะนิติศาสตร์	 

รองชนะเลิศอันดับ	 1	 ได้แก่	 สำนักพิมพ์	 รองชนะเลิศ 

อนัดบั	2		ไดแ้ก	่สำนกัเทคโนโลยกีารศกึษา															หมากกระดาน 

รางวัลชนะเลิศได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์	 	รองชนะเลิศ 

อันดับ	 1	 ได้แก่	 สวป.	 รองชนะเลิศอันดับ	 2	 ได้แก่	 

บัณฑิตวิทยาลัย	 และสำนักงานอธิการบดี	 แอโรบิค  

รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 คณะนิติศาสตร์	 รองชนะเลิศ 

อันดับ	 1	 ได้แก่	 สถาบันคอมพิวเตอร์	 รองชนะเลิศ 

อันดับ	 2	 ได้แก่	 สำนักพิมพ์	 กีฬามหาสนุก	 รางวัล 

ชนะเลิศ	ได้แก่	คณะวิทยาศาสตร์	รองชนะเลิศอันดับ	1	

ได้แก่	สำนักเทคโนโลยีการศึกษา	รองชนะเลิศอันดับ	2	

ได้แก่	คณะบริหารธุรกิจ

	 กองอาคารสถานที่	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การตรวจสอบและ 

การจัดทำแผนระบบป้องกันอัคคีภัยภายในอาคาร”  

เพ่ือให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้รับความรู้	 ประสบการณ์

และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในการดำเนินการเมื่อมี

เหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้น	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์ชำนาญ 

เต็มเมืองปัก รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย 

อำนวยการ	 เป็นประธาน	 ณ	 ห้องประชุม	 501	

อาคารบริการและบริหาร	เมื่อวันที่	6	เมษายน	2554

 บริการชุมชน สถาบันคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจดัโครงการอบรมการใช้	คอมพวิเตอรใ์นการ 

ค้นหาข้อมูลและผลิตสื่อมัลติมี เดียให้กับเยาวชน 

ในชุมชนใกล้เคียงช่วงปิดเทอม	 (โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย)		

ระหว่างวันที่	 18	 -	 29	 เมษายน	 2554	 ณ	 ห้อง	 209	 

สถาบันคอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 สำหรับผู้ที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให ้

นักศึกษาสามารถย้ายศูนย์สอบในการเข้าสอบแต่ละครั้งได้ตามจำนวนศูนย์สอบทั้ง	 

37	แห่งของมหาวิทยาลัย	 	 โดยในการลงทะเบียนเรียนแต่ละภาคการศึกษา	นักศึกษาสามารถ 

ระบุ	 CODE	 ประจำศูนย์สอบลงในบัตรลงทะเบียนเรียน	 (ม.ร.34)	 ได้ตามความต้องการ 

ของนักศึกษา	 โดยอาจจะเหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้	 โดยไม่จำเป็นจะต้องเป็นศูนย์สอบเดิม 

ที่นักศึกษาเคยระบุไว้เมื่อสมัครเป็นนักศึกษา	 เพียงแต่นักศึกษาต้องระมัดระวังในการระบุ	

CODE	ประจำศูนย์สอบนั้นๆ	ให้ถูกต้องเท่านั้น

CODE ศูนย์สอบ

  CODE        จังหวัด								CODE								จังหวัด												CODE							จังหวัด										CODE						จังหวัด

					01									เชียงใหม่									11	 		ร้อยเอ็ด															21									เพชรบูรณ์									32							ชัยภูมิ	 	

					02	 เชียงราย										12										อุบลราชธานี							22								ปราจีนบุรี										33							สกลนคร

	 03								แพร่	 13	 สุพรรณบุรี	 	23	 	อุทัยธานี	 		34	 บุรีรัมย์

	 04							พิษณุโลก	 14	 ราชบุรี	 	24	 	อำนาจเจริญ	 		35	 สระแก้ว

	 05							นครสวรรค์	 15	 จันทบุรี	 	25	 	ชุมพร	 		36	 กาญจนบุรี

	 06							อุดรธานี	 16	 ประจวบคีรีขันธ์	 	26	 	สุโขทัย	 		37	 น่าน

	 07							นครพนม	 17	 สุราษฎร์ธานี	 	27	 	ศรีสะเกษ	 		38	 อุตรดิตถ์

	 08							ขอนแก่น	 18	 นครศรีธรรมราช						28	 	ลพบุรี

	 09							สุรินทร์	 19	 ตรัง	 	29	 	หนองบัวลำภู

	 10							นครราชสีมา	 20	 สงขลา	 	30	 	นครปฐม

 ในระบบการจัดสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 “บัญชีเซ็นชื่อ”	 เป็นเอกสาร 

ท่ีแสดงให้ทราบว่าแต่ละกระบวนวิชามีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนเป็นจำนวนเท่าไร	 และเป็น 

ใครบ้างจากรหัสประจำตัว	 และชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาแต่ละคนที่ปรากฏในบัญชีเซ็นชื่อ 

ของกระบวนวิชานั้นๆ นอกจากนี้บัญชีเซ็นชื่อยังเป็นเอกสารที่แสดงให้ทราบว่านักศึกษา 

คนใดได้เข้าสอบกระบวนวิชาใดบ้างตามหลักฐานการลงลายมือชื่อของนักศึกษาไว้ในบัญชี

เซ็นชื่อประจำกระบวนวิชาตรงช่องรหัสประจำตัว	ชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาแต่ละคน	ซึ่ง

เป็นการแสดงว่านักศึกษาได้เข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆ	จริง

	 ในการเข้าสอบของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ว่าจะเป็นประเภทใดก็ตาม 

กรรมการประจำแถวสอบหรือห้องสอบ	 จะนำบัญชีเซ็นช่ือประจำกระบวนวิชามาให้นักศึกษา 

เซ็นชื่อเข้าสอบ	 เพื่อแสดงให้ทราบว่านักศึกษาได้เข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆจริง	 พร้อม 

ตรวจสอบหลักฐานการเข้าสอบคือบัตรประจำตัวนักศึกษาและบัตรประจำตัวประชาชน		

รวมทั้งใบเสร็จรับเงิน	หรือตารางสอบไล่รายบุคคล

	 สำหรับนักศึกษาที่ขอย้ายศูนย์สอบระยะเวลาในการแจ้งขอย้ายศูนย์สอบของ 

นักศึกษาจะมีผลกระทบต่อบัญชีเซ็นชื่อเข้าสอบของนักศึกษาในระดับที่แตกต่างกันรวม 

ทั้งปัญหาที่จะเกิดขึ้น	ดังนี้

	 1.		 แจ้งย้ายศูนย์สอบก่อนการออกข้อมูลรายละเอียดจำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียน 

เรียนแต่ละกระบวนวิชา	 (Summary)	 เพื่อใช้ในการจัดห้องสอบไล่	 ในกรณีนี้จะสามารถ 

แก้ไขข้อมูล	CODE	ศูนย์สอบได้ก่อนการจัดทำตารางสอบ	ซึ่งจะทำให้นักศึกษามีที่นั่งสอบ

และตารางสอบไล่รายบุคคลของศูนย์สอบที่ถูกต้องนักศึกษาสามารถเซ็นชื่อเข้าสอบได้ใน

บัญชีเซ็นชื่อเข้าสอบปกติ

	 2.		 แจ้งย้ายศูนย์สอบก่อนการสอบไล่	 ไม่น้อยกว่า	 2	 สัปดาห์	 ซึ่งจะเป็นระยะเวลา 

ทีม่กีารจดัทำขอ้มลูการจดัสอบแลว้																		หรอืนกัศกึษาไดร้บัตารางสอบไลร่ายบคุคลแลว้ในกรณ ี

นี้การเซ็นชื่อเข้าสอบของนักศึกษาจะเป็นการเซ็นชื่อแทรกสอบ	 โดย	 สวป.จะประทับตรา 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 แทรกไว้ในบัญชีเซ็นชื่อแต่ละกระบวนวิชาที่นักศึกษาที่ขอย้าย 

ศูนย์สอบลงทะเบียนไว้	 ซึ่งจะระบุชื่อศูนย์สอบที่นักศึกษาย้ายมาพร้อมรหัสประจำตัวชื่อ	 -	

นามสกุลของนักศึกษา	 ให้นักศึกษาเซ็นชื่อเข้าสอบให้ตรงกับรายชื่อของนักศึกษาที่มีการ 

ประทับตราย้ายศูนย์สอบไว้แล้ว	ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 3.	 การขอย้ายศูนย์สอบในระหว่างการสอบ	 ในกรณีที่นักศึกษามีเหตุจำเป็นทำให ้

ต้องมีการย้ายศูนย์สอบในระยะกระชั้นชิดกับการสอบไล่	 ซึ่งไม่สามารถดำเนินการแก้ไข 

เอกสารการสอบประเภทต่างๆได้ทัน	 นักศึกษาสามารถไปกรอกแบบฟอร์มขอย้ายศูนย์สอบ 

ได้	ณ	ศูนย์สอบน้ันๆ	โดยให้ไปติดต่อผู้ประสานงานการสอบไล่ประจำศูนย์สอบหรือหัวหน้า 

ตึกสอบ	 เพื่อกรอกแบบฟอร์ม ม.ร.ศ.10	 (แบบขออนุมัติย้ายศูนย์สอบของนักศึกษาส่วน 

ภูมิภาค)	พร้อมแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินมาด้วย

	 ทั้งนี้	 ในกรณีที่นักศึกษาไปขอแทรกชื่อสอบที่ศูนย์สอบใหม่	 โดยใช้แบบฟอร์มผิด 

ประเภท	 เช่นแบบฟอร์ม	 ม.ร.ศ.03	 (แบบรายงานนักศึกษาแทรกชื่อสอบ)	 เพราะในกรณ ี

ของนักศึกษาย้ายศูนย์สอบจะต้องแก้ไขข้อมูลรายชื่อนักศึกษาที่ศูนย์สอบเดิมเพื่อลบออก 

ไปจากจำนวนเต็ม	 	 ดังนั้นถ้าไม่มีการแก้ไขข้อมูลจะทำให้นักศึกษาคนดังกล่าว	 มีข้อมูลทั้ง 

ขาดสอบและเข้าสอบในเวลาเดียวกันแต่คนละศูนย์สอบ	 ซ่ึงจะทำให้เกิดปัญหาในการประเมิน 

ผลการสอบ	

	 ดังนั้น	 นักศึกษาที่ทราบว่าการแทรกสอบของตนเอง	 เป็นการแทรกสอบเพราะม ี

สาเหตุมาจากการขอย้ายศูนย์สอบ	 นักศึกษาจะต้องกรอกแบบฟอร์ม	 ม.ร.ศ.10	 และในการ 

เซ็นชื่อเข้าสอบ	 จะต้องแทรกชื่อสอบให้อยู่ในช่วงรหัสประจำตัวของตนเอง	 พร้อมระบุ 

ด้วยว่าย้ายมาจากศูนย์สอบใด	 ก่อนเซ็นชื่อของตนในบัญชีเซ็นชื่อดังกล่าว	 เพื่อกรรมการ 

ประเมินผลการสอบจะได้แก้ไขข้อมูลการย้ายศูนย์สอบของนักศึกษาได้ถูกต้องต่อไป		

ดังตัวอย่าง

 ข้อควรระวังในการย้ายศูนย์สอบประเภทท่ี 3	 คือ	 ในกรณีท่ีศูนย์สอบน้ันๆ	 ไม่มีข้อสอบ 

ของกระบวนวิชาที่นักศึกษาขอย้ายไปเข้าสอบก็จะทำให้เกิดปัญหานักศึกษาเสียสิทธิใน 

การเข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆได้	 นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายศูนย์สอบสามารถส่งจดหมาย 

หรือแบบฟอร์มขอย้ายศูนย์สอบได้ที่	ฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการคุมสอบ	อาคาร	สวป. 

ชั้น	 6	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพมหานคร	 10240	

(วงเล็บมุมขวาว่า	ย้ายศูนย์สอบ)		โทรสารหมายเลข	0-2310-8625	หรือ	0-2310-8611

	 น.ส.วรรณา		แดงสียุน		 	 	 	 	 											ฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการคุมสอบ			สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

 

ย้ายมาจากศูนย์สอบ.........



	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	

ระดับบัณฑิตศึกษา	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วน 

ภูมิภาค	ประจำปีการศึกษา	2554	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์	 คณบดีคณะรัฐศาสตร์	 รักษา 

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธาน 

และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา	จากสาขาวิทยบริการเฉลิม 

พระเกียรติจังหวัดตรัง	 และถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปยัง 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	 20	 จังหวัดทั่วประเทศ	

เมื่อวันที่	9	เมษายน	ที่ผ่านมา

	 โอกาสนี้	รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ  แสงสุข  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค	 

กล่าวว่ ารู้สึกยินดี เป็นอย่างยิ่ งที่ ได้มี โอกาสต้อนรับ 

นักศึกษาใหม่	 ระดับบัณฑิตศึกษา	 จากสาขาวิทยบริการเฉลิม 

พระเกียรติ	 ทั้ง	 20	 จังหวัดทั่วประเทศ	 ระบบการเรียนการ 

สอนในส่วนภูมิภาค	ได้มีการแบ่งเครือข่ายออกเป็น	5	กลุ่ม 

กลุ่มละ	4	จังหวัด	คือ	1)	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	

จังหวัดปราจีนบุรี	 นครศรีธรรมราช	 อุทัยธานี	 และอำนาจเจริญ	 

2)	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น	 นครราชสีมา	 

ศรีสะเกษ	และสุโขทัย	3)	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	

จังหวัดตรัง	 นครพนม	 แพร่	 และ	 ลพบุรี	 4)	 สาขาวิทย 

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	 เพชรบูรณ์	

และหนองบัวลำภู	และ5)	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	

จังหวัดกาญจนบุรี	 เชียงราย	สุรินทร์	 และอุดรธานี	ซึ่งเป็น 

การศึกษาแบบ	 Block	 Course	 จะมีอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ 

วิชาไปบรรยายสดในกลุ่มเครือข่าย	จังหวัดละ	1	ครั้ง	ส่วน 

อีก	3	ครั้ง		จะมีอาจารย์ประสานงานเข้าไปช่วยให้คำปรึกษา 

และตอบข้อซักถามให้แก่นักศึกษา	

 “เมื่อนักศึกษาเข้ามาเป็นลูกพ่อขุนรามคำแหงแล้ว  

ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และรู้จักแบ่งเวลาของ 

ตนเองให้ถูกต้องทั้งการดำรงชีวิตประจำวัน การทำงาน และ 

การเรียน รวมทั้งให้มีความรัก สามัคคีกับเพื่อนๆร่วม 

ชั้นเรียน คอยดูแลซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที ่

เป็นประโยชน์ และที่สำคัญขอให้เคารพสถานที่ แต่งกาย 

ให้สุภาพเรียบร้อยสมเป็นนักศึกษาด้วย”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ คณบดีบัณฑิต 

วิทยาลัย	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชา	 เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง 

ปริญญาเอก	 ขยายโอกาสและกระจายโอกาสทางการศึกษา 

ไปยังทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ	และยังได้เปิดการเรียนการ 

สอนให้คนไทยในต่างประเทศได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้

ด้วย	 ถือเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนอย่างแท้จริง	 และ 

เมื่อนักศึกษามีโอกาสได้มาศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาแล้ว  

ขอให้ต้ังใจศึกษาหาความรู้																และรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ 

ทัง้บดิา	มารดา									สถาบนัการศกึษา									ศาสนา	และพระมหากษตัรยิ	์ 

โดยหากสำนึกถึงบุญคุณและตระหนักเห็นคุณค่าในสิ่ง 

เหล่านี้แล้ว	 นักศึกษาก็จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง 

ในทุกๆด้านได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

 “นักศึกษาทุกท่านเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของ 

สงัคม           ประเทศชาต ิ       ขอใหทุ้ม่เทเวลา          ความคดิและสตปิญัญา 

ในการเรียนอย่างจริงจัง ติดตามข่าวสารและความรู้รอบตัว

ผ่านสื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้ทันโลก 

ทันเหตุการณ์ ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อแสวงหาความรู้ และมี

ความเพียรพยายามให้สำเร็จเป็นมหาบัณฑิตอย่างที่ตั้งใจไว้”

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 กล่าวต่อไปว่าการเรียนใน 

ระดับปริญญาโทจำเป็นที่นักศึกษาต้องมาเข้าเรียนและหมั่น 

แสวงหาความรูอ้ยา่งสมำ่เสมอ															อกีทัง้ตอ้งทำรายงานประกอบ 

การเรียนด้วย	 ซึ่งต้องทำด้วยตนเองอย่าอาศัยผู้อื่น	 เพราะวิชา 

ความรู้ต่างๆ	 ที่อาจารย์ผู้สอนให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมเป็น 

ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา																			และเม่ือสำเร็จเป็นมหาบัณฑิต	 

ก็จะภาคภูมิใจในส่ิงท่ีได้ทำ	สมเป็นบัณฑิตท่ีมี								“ความรู้คู่คุณธรรม”  

ออกไปสร้างช่ือเสียง	 เกียรติคุณให้กับตนเอง	 สังคม	 และสถาบัน 

การศึกษาแห่งนี้	 ดังที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิต	 ได้กล่าวชมบัณฑิต 

จากรามคำแหงไว้ตลอดมาว่า	“เป็นผู้ที่มีความขยัน หมั่นเพียร 

อดทน หนักเอาเบาสู้ ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถ

ทำงานกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างไม่มีปัญหาด้วย”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ รักษา 

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 กล่าวว่ายินดี 

ต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาโททุกท่านเข้าสู่การปฐมนิเทศ	 

ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญที่นักศึกษาจะได้มาทำความรู้จักกับระบบ 

การเรียนการสอน	 คณาจารย์	 และเจ้าหน้าที่ผู้ที่จะคอยให้คำ 

ปรึกษาและคอยดูแลนักศึกษา	รวมทั้งได้มาพูดคุยถึงกฎเกณฑ์	

กตกิาของสถาบนัการศกึษาแหง่นีด้ว้ย										การปฐมนเิทศในวนันี้	

ได้ถ่ายทอดสดจากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

ตรัง	 ไปยังสาขาวิทยบริการฯ	 อีก	 20	 จังหวัดทั่วประเทศ	 

ผ่านระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม	 ซึ่งเป็นเทคโนโลย ี

สมัยใหม่ที่เข้ามาช่วยในเรื่องการเรียนการสอน	ทำให้นักศึกษา 

ที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ	สามารถเรียนหนังสือได้สะดวกสบายขึ้น			

 “การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาต้องเป็นผู้ 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ศึกษาหาความรู้รอบตัวเพ่ิมเติมในด้านท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อการศึกษา และต้องรู้ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก 

ยุคปัจจุบัน รวมทั้งต้องมีความรู้ ความเข้าใจในเทคโนโลย ี

และสามารถนำไปพัฒนาสังคม ประเทศชาติได้ ทำให้เกิดองค ์

ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง สร้างความเจริญรุ่งเรือง 

ให้กับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติได้ต่อไป”

 ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวถึงประวัติมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่า	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี	 2514	 โดยพระราชบัญญัต ิ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ซึ่งตั้งขึ้นมาในสภาวะบ้านเมืองที่ม ี

การเหลื่อมล้ำทางการศึกษา	 เพื่ออุดช่องว่างทางการศึกษา	ให้ 

โอกาสผู้ท่ีต้องการศึกษาหาความรู้ได้มีท่ีเรียน								โดยได้รับงบประมาณ 

จากทางรัฐบาลเพียง	 5	 ล้านบาท	 และใช้ศูนย์จัดแสดงสินค้า 

ที่หัวหมากเป็นสถานที่เปิดการเรียนการสอน	 ซึ่งในขณะนั้น 

มหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้รับการดูถูกดูแคลนจากคน 

ภายนอกอย่างมาก	และเมื่อบัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงสำเร็จการศึกษาในปี	 2518	 ได้รับพระมหา 

กรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	 เสด็จฯมาทรงเปิด 

อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก	 ยังความปลื้มปิติยินดีมาให ้

กับชาวรามคำแหงทุกคน	 และทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รับการยอมรับจากสังคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

		 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาออกไปจากรามคำแหง 

เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 มีความรู้คู่คุณธรรม	 ซึ่งไม่ได้เกิด

ขึ้นเพียงแค่มหาวิทยาลัยเป็นผู้ให้ความรู้ตามตำราเรียน 

เท่านั้น	 นักศึกษาต้องเป็นผู้ใช้ความรู้ให้เกิดประโยชน์ในทาง 

สร้างสรรค์	 และมีคุณธรรมประจำใจด้วย	 มหาวิทยาลัยจึง

ได้จัดการเรียนการสอนในวิชา	 “ความรู้คู่คุณธรรม”	 ในทุก 

ระดับการศึกษา	คือ	RU	100	ในระดับปริญญาตรี		RU	600		

ในระดับปริญญาโท	 และ	 RU	 900	 ในระดับปริญญาเอก	 

เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และคุณธรรมควบคู่กันไปด้วย

 ‘ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดการเรียนการ 

สอนทุกระดับตั้งแต่อนุบาล ถึงปริญญาเอก และในระดับ 

ปริญญาตรีส่วนกลาง ได้เปิดการเรียนการสอน 11 คณะ 

และส่วนภูมิภาคใน  4 คณะ คือรวมทั้งได้ขยายโอกาสทาง 

การศึกษาออกไปยังต่างประเทศอีก 31 ประเทศ 37 ศูนย์สอบ  

ซึ่งได้ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 7 แสนคน’

 อธิการบดี	 กล่าวต่อไปว่ามนุษย์เป็นผู้ที่ต้องแสวงหา 

ความรู้	 เรียนรู้	 เพื่อนำมาพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่รอบรู้ใน 

ด้านต่างๆ	 ดังนั้นพวกเราทุกคนจึงควรเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

อยู่ตลอดเวลา	 เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ของโลกยุคโลกาภิวัตน์	 และสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดี	

สิ่งใดไม่ดี	 และเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ดีงาม	 เป็นกุศลได้อย่าง 

ถูกต้อง	สมกับที่เป็นมหาบัณฑิต	 และเมื่อเข้ามาอยู่ร่วมกัน 

ในสถาบันแห่งน้ีแล้ว													ขอให้ยึดถือว่าเราเป็นลูกพ่อขุนฯเหมือนกัน 

ทุกคน	 และคบหากันด้วยความรัก	 ความสามัคคี	 ช่วยกัน 

ศึกษาหาความรู้	 แลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์

แกก่ารศกึษา	และขอใหน้กัศกึษารูจ้กัมารยาทและกาลเทศะ 

ในการเข้ามาใช้สถานที่ราชการให้ดูแลเรื่องการแต่งกาย		และ 

เข้าห้องเรียนให้ตรงเวลา			อีกทั้งดูแลคณาจารย์							เจ้าหน้าที่	และ 

เพื่อนนักศึกษาอย่างสมเหตุสมผล	 ให้ความเคารพ	 เกื้อกูล 

และเอื้ออาทรต่อกันด้วย

อธิการบดี ให้โอวาทนักศึกษาใหม่ปริญญาโทภูมิภาค

ฝากให้ “ขยัน ซื่อสัตย์ และตั้งใจศึกษา”

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔



และอยากให้มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเช่นนี้ตลอดไปเพื่อ 

อนาคตที่ดีของเยาวชน”

    นายเพทาย สมจันทร ์

ผู้สื่อข่าวจากสถานีวิทยุ 

โทรทัศน์ไทยทีวีสี	 ช่อง	 3	 

กล่าวว่าวันนี้	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 มีนักศึกษาเป็น 

จำนวนมาก			การที่สามารถ 

บริหารจัดการหอพักร่วม 

กับชุมชนจะช่วยลดปัญหา 

ของนักศึกษาเช่นยาเสพติด 

การมั่วสุม	 ถ้าเรามีส่วนร่วมจะเป็นแนวคิดที่ดี	 ทำให ้  

นักศึกษามีความเป็นอยู่ที่ดีขึ ้นด้วย	 ส่วนตัวผมมองว่า	 

ม.ร.	 ต้องใช้ความพยายามพอสมควร	 เพราะบางทีเราไม ่

สามารถควบคุมผู้ประกอบการได้ท้ังหมด	 แต่หากได้รับความ

ร่วมมือจากท้องที่ภาครัฐ	 ใช้กฎหมายอย่างจริงจัง	 ขึ้นอยู่ 

กับเจ้าหน้าท่ีท่ีบังคับใช้ได้แข็งขันหรือไม่	 แต่ผมเช่ือว่าสามารถ 

ทำได้	 หากรณรงค์อย่างต่อเนื่อง	 ทั้งนี้	 ประชาชนที่มาร่วม 

มีเป้าหมายจริงจังและพร้อมจะร่วมปฏิบัติการมากน้อย 

เพียงใด	 การที่	 ม.ร.	 รณรงค์อย่างต่อเนื่องเป็นระยะไม่ขาด

หายไป	ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งครับ

 เรืออากาศโทหญิง 

ทศพร ศรีบริกิจ	 หัวหน้า 

พยาบาล	กลุ่มงานการพยาบาล 

และการบริหาร ท่ัวไป	

ศูนย์บริการสาธารณสุข 

หัวหมากกล่าวว่าการ 

ทำงานขึ้นตรงกับสำนัก 

อนามัย	กรุงเทพมหานคร	 

ได้ร่วมโครงการฯ	 กับม.ร. 

ตั้ งแต่ ในปีแรกจนถึ ง 

ปัจจุบัน	 ซึ่งเป็นประโยชน์ที่ได้ให้บริการและประชาสัมพันธ ์

ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม	 ทางศูนย์ฯจะร่วมด้วย 

ทุกครั้ง	 โดยจัดเป็นหน่วยตรวจสุขภาพได้รับความสนใจ 

จากประชาชนอย่างดี	 งานที่ศูนย์ประสานงานกับเขตได้ร่วม 

กันมีหลายโครงการ	 เราจะแทรกอยู่ทุกกิจกรรมของเขต 

บางกะปิ	ในการนำหน่วยคัดกรองความเสี่ยง	หน่วยแพทย์ 

เคลื่อนที่	การทำโครงการฯ	เป็นการกระตุ้นพี่น้องประชาชน 

ให้ตระหนักถึงภัยในหอพัก	โอกาสนี้	ขอฝากให้รามคำแหง 

จัดโครงการต่อเนื่องไป

         นางสาวมาลี   หมัดนุรักษ์	

ผู้จัดการหอพักสตรี	MNR	

Mansion	กล่าวว่าในฐานะ 

ที่ เ ป็ น ผู้ ป ร ะกอบก า ร 

หอพั กและกรรมก า ร 

ภาคประชาชนของม.ร.	

ดว้ย										เหน็วา่การจดักจิกรรม 

ครั้งนี้เป็นการสร้างความ 

ตื่นตัวให้ผู้ประกอบการ	

นักศึกษา	และประชาชนได้ให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย 

ของหอพัก	 ให้นักศึกษามีความปลอดภัย	 และผู้ปกครอง 

มีความอุ่นใจสบายใจ	 เพราะการเลือกหอพักต้องคำนึงถึง 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดกิจกรรม	“หอพักสัญจร  

ครั้งที่ 1”	 เพื่อเป็นการสร้างความพร้อมและกระตุ้นผู ้

ประกอบการหอพัก	 และชุมชนใกล้เคียง	 ได้ตระหนักถึง 

สวัสดิภาพของนักศึกษาในหอพักและชุมชนโดยรอบ	 

พร้อมกันนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาค 

เรียนในภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2554	 โดยได้รับความร่วมมือ 

จากสำนักงานเขตบางกะปิร่วมให้บริการประชาชน เช่น การ 

ตรวจสุขภาพ	 ตัดผม	 การฉีดวัคซีนแมวและสุนัข	 ณ	 ซอย 

รามคำแหง	29	ถนนรามคำแหง	เมื่อวันที่	25	เมษายน	2554

 พ.ต.อ.วัฒนา   ยี่จีน  

รอง	 ผบก.น.4  กล่าวว่า 

โครงการ	 “หอพักสัญจร”		 

คร้ังท่ี	1	จัดโดยคณะกรรมการ 

ภาคประชาชน	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ร่วมกับกระทรวง 

การพัฒนาสั งคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ 	

สำ นักงาน เขตบางกะปิ 	

และสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก	 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้ 

ความรูเ้กีย่วกบัการปอ้งกนัระวงัภยั																การใหบ้รกิารประชาชน 

และตรวจเยี่ยมหอพักบริเวณซอยรามคำแหง	 29	 เพื่อดูแล 

ความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัยและนักศึกษารามคำแหงท้ัง 

หญิง/ชาย	 สร้างความเช่ือม่ันให้กับผู้อยู่อาศัย	 ท้ังยังเป็นการ 

ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนด้วย

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดทำโครงการ  

“หอพักสีขาว” “หอพักติดดาว” เรื่อยมาจนถึง “หอพัก 

สัญจร” และโครงการ “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” ถือเป็น 

โครงการท่ีดีและมีประโยชน์อย่างย่ิง เพราะได้แสดงถึงความ 

ใส่ใจ ดูแล ที่มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีให ้

กับนักศึกษาและผู้พักอาศัย และเจ้าหน้าที่ตำรวจ รวมทั้ง  

บก.น.4 ก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับโครงการนี้ต่อไป เพื่อ 

ประโยชน์สุขของประชาชนครับ”

 นายอาณัติ   แย้มอยู่  

ผู้ อ ำนวยการกลุ่ มการ 

คุ้มครองและพิทักษ์เด็ก 

ส ำ นั ก ง า น ส่ ง เ ส ริ ม 

สวัสดิภาพและพิทักษ์  

เด็ก	 เยาวชน	ผู้ด้อยโอกาส	

และผู้สูงอายุ	 (สท.)	กล่าว 

ว่ากิจกรรมในวันนี้สืบ 

เนื่ อ งมาจากโครงการ	 

“หอพักติดดาว”	 ในการจัดระเบียบหอพัก	และรณรงค์กระตุ้น 

ให้ผู้ประกอบการหอพักเข้าจดทะเบียนให้ถูกต้องตาม	 

พ.ร.บ.หอพัก	 พ.ศ.	 2540 และเข้าร่วมเป็นเครือข่ายหอพัก 

ติดดาวมากเพิ่มขึ้น	 ทั้งนี้	 เพื่อให้ผู้อาศัย	 โดยเฉพาะนิสิต 

นักศึกษามีสวัสดิภาพในการอยู่อาศัยในระดับดี

 “ขอให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการ 

ประชาสัมพันธ์	 ให้นักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2554  

ได้เลือกหอพักที่เป็นเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เพื่อ 

ความปลอดภัยของนักศึกษา อีกทั้งจูงใจให้หอพักที่ยังไม่ได ้

เป็นเครือข่ายไดเ้ข้าร่วมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม มีหอพักโดย 

รอบ ม.ร.ที่ปรับปรุงได้มาตรฐานและเข้าร่วมโครงการ 

หอพักติดดาวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โอกาสนี้ ขอเชิญชวนหอพัก 

ร่วมจดทะเบียนร่วมเป็นหอพักเครือข่ายให้ถูกต้องตาม 

กฎหมาย อันจะเป็นการได้รับผลดีทั้งกับนักศึกษา และหอพัก 

อีกด้วยครับ” 

 นายพินิจ แท่นรัตน ์

ปศุสัตว์เขตบางกะปิ	 สังกัด 

กรมปศุสัตว์	 กล่าวว่ารู้สึก 

ดี ใจที่ รามคำแหงจัดการ 

ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้  

ประชาชนเห็นความสำคัญ 

เ รื่ อ ง คว ามปลอดภั ย ใน 

ชุมชนหอพัก	 และน่ายินดีที ่

ประชาชนให้ความสนใจ 

เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้จำนวนมาก	 นับเป็นกิจกรรมที่เป็น 

ประโยชนอ์ยา่งยิง่	เพราะเมือ่นกัศกึษามคีวามปลอดภยัในชวีติ 

และทรัพย์สิน	ผู้ปกครองจะมีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้นครับ		

   นายธนพล วังศิริไพศาล 

สื่อมวลชนจากแบงคอก	 ซิตี้	 

แชลแนล	 (BCC)	 กล่าวว่า	 

ม.ร .จั ดกิ จกรรมที่ ดี เป็น 

ประโยชน์										โดยเฉพาะนักศึกษา 

จากต่างจังหวัดจำเป็นต้อง 

ใช้ชีวิตในหอพัก	หากหอพัก 

และบริเวณโดยรอบมีความ 

ปลอดภัย	 ผู้ปกครองจะรู้สึก 

อุ่นใจด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 ผู้อาศัยในชุมชนต้องมีวินัย	 หากแต ่

ละคนเป็นคนดี	สังคมก็จะดีด้วย	 เพื่อให้บริเวณรอบบ้านและ 

ชุมชนน่าอยู่	 เม่ือครอบครัวอบอุ่นจะสามารถลดปัญหาอาชญากรรม 

ต่างๆ	ในสังคมได้	โอกาสนี้	อยากให้รามคำแหงรณรงค์ให้ต่อ 

เนื่อง	ไม่เพียงแค่เกิดขึ้นและจบไป	ขอให้เจ้าของหอพัก	และผู้

เช่ามีระเบียบวินัยเพื่อร่วมมือกันครับ

 นายอัฐเมท        ฤทธิศักด์ิ  

สื่อมวลชนจากหนังสือพิมพ์ 

คมชัดลึก	 กล่าวว่าการจัด 

กิจกรรม	“หอพักสัญจร”	ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

เป็นกิจกรรมที่ดีสำหรับ 

นกัเรยีน	นกัศกึษา	ทีจ่ะเขา้มา 

ศึกษาต่อในกรุงเทพฯ	ซึ่งจะ 

ได้พักอาศัยอยู่ในหอพักที่ 

ทั้งสะดวก	 สะอาด	 ปลอดภัย	 และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีเหมาะ 

กับการศึกษาเล่าเรียน	ลดความเป็นห่วงเป็นใยของผู้ปกครอง 

ได้อย่างย่ิง	 จึงอยากให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงขยายความร่วมมือ 

ออกไปยังหอพักที่อยู่ใกล้สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดต่างๆ	 

และร่วมมือกับสถาบันการศึกษาใกล้เคียง	 เพื่อทำให้สภาพ 

ความเป็นอยู่ของผู้พักอาศัยและนักศึกษาในชุมชนใกล้เคียง 

ได้เป็นเครือข่ายหอพักติดดาวและร่วมโครงการ	 “เพื่อนข้าง 

ห้องเตือนภัย”	ด้วย

 “ในฐานะสื่อมวลชน ยินดีให้การสนับสนุนและเผยแพร ่

ข่าวสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการดีๆ ที่มหาวิทยาลัย

รามคำแหงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น เพื่อให้นักเรียน 

นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจได้รับรู้ข่าวสารอย่างทั่วถึง  

กระแสตอบรับโครงการ “หอพักสัญจร ครั้งที่ 1”กระแสตอบรับโครงการ “หอพักสัญจร ครั้งที่ 1”

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 10)



	 อาศัยอำนาจตามความใน	 ข้อ	 13.5	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2551	 บัญญัติว่า	 “กระบวนวิชาใดมีนักศึกษาลงทะเบียน	

ในภาคหนึ่งๆ	 ไม่ถึง	 10	 คน	 มหาวิทยาลัยอาจประกาศงดสอนกระบวนวิชานั้นเสียก็ได้”			

นั้น

	 ปรากฏว่าในภาคฤดูร้อน		ปีการศึกษา		2553		มีกระบวนวิชาที่มีนักศึกษาลงทะเบียน 

เรียนไม่ถึง	10		คน		ที่คณะต่างๆ	แจ้งงดสอน			และกระบวนวิชาที่ไม่มีนักศึกษาลงทะเบียน 

เรียน		รวม		176	กระบวนวิชา																																																																

	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชาที่ได้ประกาศเปิดสอนในภาคฤดูร้อน		

ปีการศึกษา	2553			ดังนี้	

 1.			AF	357	 2.			AF	454	 3.			AF	457	 4.			AH	421	 5.			AH	427	
 6.			AS	415	 7.			AT	357	 8.			AT	414	 9.			AT	415	 10.	AT	427

	 11.	AT	454	 12.	AT	457	 13.	BB	321	 14.	BE	211	 15.	BN	466		

	 16.	BT	321	 17.	BT	466	 18.	CM	238	 19.	CM	328	 20.	CM	337

	 21.	CM	348	 22.	CM	471	 23.	CS	316	 24.	CS	361	 25.	CS	442

	 26.	CT	487	 27.	CU	305	 28.	CU	371	 29.	CU	372	 30.	CU	475

	 31.	CU	476	 32.	EA	336	 33.	EA	413	 34.	EA	438	 35.	EA	443

	 36.	EA	453	 37.	EA	457	 38.	EA	458	 39.	EC	404	 40.	EE	363

	 41.	EE	483	 42.	EL	316	 43.	EL	317	 44.	EL	323	 45.	EL	331

	 46.	EL	333	 47.	EL	334	 48.	EL	336	 49.	EL	433	 50.	EL	435

	 51.	ER	331	 52.	ER	370	 53.	ER	376	 54.	ER	417	 55.	ER	470

	 56.	ER	474	 57.	ER	475	 58.	ER	479	 59.	ER	486	 60.	ER	490	

	 61.	ET	443	 62.	EV	253	 63.	EV	331	 64.	EV	333	 65.	EV	373

	 66.	EV	417	 67.	EV	474	 68.	EV	475	 69.	EV	490	 70.	EY	336

	 71.	EY	433	 72.	EY	435	 73.	GM	312	 74.	GM	415	 75.	GM	426

	 76.	HC	399	 77.	HR	307	 78.	IC	331	 79.	IN	304	 80.	IN	405

	 81.	IT	201	 82.	IT	202	 83.	IT	331	 84.	MR	326	 85.	MT	203

	 86.	PE	222	 87.	PE	261	 88.	PE	302	 89.	PE	324	 90.	PE	328

	 91.	PE	361	 92.	PE	494	 93.	PH	108	 94.	PH	117	 95.	PH	118

	 96.		PH	211	 97.	PH	218	 98.	PH	223	 99.	PH	224	 100.	PH	227

	 101.	PH	228	 102.	PH	234	 103.	PH	235	 104.	PH	242	 105.	PH	243

		 106.	PH	244	 107.	PH	272	 108.	PH	274	 109.	PH	322	 110.	PH	325

	 111.	PH	332	 112.	PH	333	 113.	PH	340	 114.	PH	341	 115.	PH	346

	 116.	PH	352	 117.	PH	353	 118.	PH	354	 119.	PH	361	 120.	PH	381

	 121.	PH	416	 122.	PH	417	 123.	PH	419	 124.	PH	423	 125.	PH	427

	 126.	PH	428	 127.	PH	429	 128.	PH	430	 129.	PH	431	 130.	PH	432

	 131.	PH	433	 132.	PH	434	 133.	PH	441	 134.	PH	442	 135.	PH	452

	 136.	PH	453	 137.	PH	454	 138.	PH	455	 139.	PH	457	 140.	PH	458

	 141.	PH	459	 142.	PH	464	 143.	PH	482	 144.	PH	483	 145.	PH	484

	 146.	PH	485	 147.	PH	486	 148.	PH	487	 149.	PH	488	 150.	PH	492

	 151.	PH	495	 152.	PS	294	 153.	PS	490	 154.	RC	367	 155.	RE	307

	 156.	RE	408	 157.	TL	293	 158.	TL	295	 159.	TL	312	 160.	TL	322

	 161.	TL	331	 162.	TL	352	 163.	TL	361	 164.	TL	362	 165.	TL	371

	 166.	TL	372	 167.	TL	391	 168.	TL	392	 169.	TL	393	 170.	TL	394

	 171.	TL	395	 172.	TL	400	 173.	TL	471	 174.	TL	491	 175.	TL	492

	 176.	TL	496

 ฉะนั้น	 ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในกระบวนวิชาดังกล่าว	 ไปสับเปลี่ยนเป็น

กระบวนวิชาอื่นได้	 ก่อนการสอบของกระบวนวิชาที่จะสับเปลี่ยนนั้น	 หรือไปติดต่อขอ 

เงินค่าหน่วยกิตคืนได้ที่	ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน	(อาคาร	สวป.	ชั้น	1)		ภายใน 

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2554			หากนักศึกษาผู้ใดไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเอง 

ได้			ให้มอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทน		พร้อมทั้งนำใบเสร็จรับเงินไปด้วย	

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 7)
ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2553

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

อ.	31	พ.ค.	2554	-	อ.	20	ก.ย.	2554	 บรรยายในชั้นเรียน

พฤ.	2	มิ.ย.	2554	-	จ.	6	มิ.ย.	2554	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า	ภาค	1/2554	

	 	 	 	 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จ.	13	มิ.ย.	2554	-	ศ.	8	ก.ค.	2554	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า		ภาค	1/2554

		 	 	 	 ทางโทรศัพท์	ทาง	INTERNET	และ	SMS

พฤ.	2	มิ.ย.	2554	-	พ.	14	ก.ย.	2554	 ลงทะเบียนสอบ	e-Testing

ส.	11	มิ.ย.	2554	-	ศ.		29	ก.ค.	2554	

ศ.	19	ส.ค.	2554	-	ส.		17	ก.ย.	2554

ศ.	1	ก.ค.	2554	-	อ.	5	ก.ค.	2554	 ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค	2		และ

	 	 	 	 ภาคฤดูร้อน/2553

พ.	6	ก.ค.	2554	 	 	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

	 	 	 	 ภาค	1/2554	ของนักศึกษาเก่า

อา.	7	ส.ค.	2554	 	 	 เตรียมสอบซ่อม

จ.	8	ส.ค.	2554	-	พฤ.	18	ส.ค.	2554	 สอบซ่อม	ภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2553

	 	 	 	 (เว้นวันที่	12	ส.ค.	2554)

พ.	21	ก.ย.	2554	 	 	 เตรียมสอบไล่

พฤ.	22	ก.ย.	2554	-	พ.	19	ต.ค.	2554	 สอบไล่ภาค	1/2554	

	 	 	 	 (เว้นวันที่	25	ก.ย.,	2	,	9	และ	16	ต.ค.	2554)

พฤ.	20	ต.ค.	2554	 	 	 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

สอบ	e-Testing}

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

ส.	11	มิ.ย.	2554	-	จ.	13	มิ.ย.	2554	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค

	 	 	 	 ที่สาขาวิทยบริการฯ

จ.	20	มิ.ย.	2554	-	ศ.	16	ก.ย.	2554	 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.	25	มิ.ย.	2554	-	อา.	18	ก.ย.	2554	 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.			9	ก.ค.	2554	-	ศ.	15	ก.ค.	2554	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าทาง	INTERNET

	 	 	 	 และ	SMS

ศ.	22	ก.ค.	2554	 	 	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า 

    ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์

ส.	23	ก.ค.	2554	-	อา.	24	ก.ค.	2554	 ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค	2		และ

	 	 	 	 ภาคฤดูร้อน/2553	ที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.	27	ส.ค.	2554	-	อา.		28	ส.ค.	2554

ส.			3	ก.ย.	2554	-	อา.			4	ก.ย.	2554	

ส.	22	ต.ค.	2554	-	อา.	23	ต.ค.	2554

ส.	29	ต.ค.	2554	-	อา.	30	ต.ค.	2554

จ.	31	ต.ค.	2554	 	 	 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรยีน

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

}
}

วันสอบซ่อม	ภาค	2	และภาคฤดูร้อน/2553

วันสอบไล่	ภาค	1/2554

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔



 นักศึกษาสมัครใหม่ช้ันปีท่ี	 1	ประจำปีการศึกษา 

2554	 ท่ีประสงค์กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

กยศ.ทั้ งผู้ กู้ ร าย เก่ าที่ เคยกู้ ยืม เงินกองทุนฯ	 

กยศ.	 และผู้ไม่เคยกู้ยืมเงินกองทุนฯ	 กยศ.	 ขณะน้ี 

ได้เปิดให้ย่ืนเร่ืองขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ	แล้ว

 นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอกู้	 ให้อ่านรายละเอียด 

ได้ท่ีบอร์ดงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา	 (อาคารศิลาบาตรชั้นล่าง)	

http://www.ru.ac.th/scholarship/1/ตั้งแต่บัดนี้ 

เป็นต้นไปและติดต่อขอรับแบบคำขอกู้ด้วย 

ตนเองที่	 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตรชั้นลอย	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2554

กองทุนฯ กยศ. สำหรับ 
นักศึกษาสมัครใหม่ ชั้นปีที่ 1

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

ถาม	 สวัสดีค่ะ	 ดิฉันเป็นนักศึกษาระบบ	 Pre-degree	

ส่วนภูมิภาค	 จังหวัดเชียงราย	 รหัส	 52	 คณะมนุษยศาสตร์	

สาขาสื่อสารมวลชน	มีเรื่องสอบถาม	คือ

	 1.	 ถ้าดิฉันเรียนครบทุกหน่วยกิตและได้วุฒิฯ	

ม.6	 แล้ว	 สามารถใช้วุฒิฯ	 ม.6	 สมัครเป็นนักศึกษาปกติได ้

หรือไม่		อย่างไร

 2.		 ถ้าเรียนครบทุกหน่วยกิตแล้วในรหัส	Pre-degree 

เมื่อมาเทียบโอนเป็นนักศึกษาปกติ	 ต้องทำอย่างไร	 ต้องจ่าย 

ค่าหน่วยกิตทั้งหมดเท่าไหร่	 และต้องเรียนเพิ่มอีกหรือไม่	

(กรณีเรียนครบทุกหน่วยกิตแล้ว)

 3.		 เม่ือเป็นนักศึกษาปกติแล้วสมัครในส่วนภูมิภาค 

เหมือนเดิมได้หรือไม่

	 4.	 ถ้าจะได้เกียรตินิยมต้องได้เกรด	 G	 กี่หน่วยกิต 

ขึ้นไป	เช่น	คณะมนุษยศาสตร์	สาขาสื่อสารมวลชน	มี	144	

หน่วยกิต	

ตอบ	 1.	 นักศึกษาสามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่	

โดยใช้วุฒิฯ	ม.6	สมัคร

	 2.	 เมื่อนักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่	 โดยใช ้

วุฒิฯม.6	แล้ว	วิชาท่ีจะใช้เทียบโอนนักศึกษาต้องขอ	Transcript	 

จาก	 สวป.	 ชั้น	 1	 ช่องที่	 1	 (กรณีขอทางไปรษณีย์)	 ซื้อ 

ธนาณัติ	 จำนวน	 40	 บาท	 สั่งจ่ายหัวหน้าฝ่ายประมวลผล 

การศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 หัวหมาก	 บางกะปิ	

กรุงเทพฯ	 10240	ชำระค่าเทียบโอน	หน่วยกิตละ	 50	บาท 

ในกรณีเรียนครบหลักสูตรแล้ว	 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียน 

ในวันสมัครเป็นนักศึกษาใหม่	 อย่างน้อย	 6	 หน่วยกิต 

จะเป็นวิชาอะไรก็ได้	 และต้องสอบให้ผ่าน	 นักศึกษาจึงจะ 

จบการศึกษาในภาคแรกท่ีนักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่

	 3.		 สมัครได้

	 4.	กรณีนักศึกษา	Pre-degree	ลงทะเบียนเรียนวิชา 

สาขาส่ือสารมวลชน	จะได้เกียรตินิยมก็ต่อเม่ือสอบได้	จำนวน	 

G	 ตามหลักสูตร	 144	 หน่วยกิต	 ไม่น้อยกว่า	 72	 หน่วยกิต	 

และเมื่อนับจำนวนปีที่สมัครเรียนตั้งแต่สมัครเป็นนักศึกษา 

Pre-degree	ถึงปีที่จบหลักสูตร	ไม่เกิน	4	ปีการศึกษา

ถาม  สวัสดีค่ะ	 ดิฉันอยากสอบถามเก่ียวกับคณะศึกษาศาสตร์	 

ซึ่งดิฉันมีความสนใจในสาขาจิตวิทยา	 อยากทราบเกี่ยวกับ 

แนวทางประกอบอาชีพ		เม่ือสำเร็จการศึกษาจากสาขาน้ีแล้ว		 

บัณฑิตสามารถประกอบอาชีพใดได้บ้าง

ตอบ		 คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดการ 

เรียนการสอน	สาขาวิชาจิตวิทยา	ดังนี้	

	 1.	 จิตวิทยาการให้การปรึกษา						ศึกษากระบวนการ 

ให้ความช่วยเหลือบุคคลเพ่ือการดำเนินชีวิตท่ีมีประสิทธิภาพ	 

ส่วนสายงานประกอบอาชีพ	ได้แก่	อาจารย์แนะแนว,	นักจิตวิทยา 

ฟืน้ฟคูนพกิาร								ผูต้ดิยาเสพตดินกัโทษ										เดก็พเิศษ,	นกัจติวทิยา 

การให้การปรึกษา	 และอื่นๆตามที่ประกาศรับสมัครของ 

แต่ละองค์กร	

 2.	 จิตวทิยาคลนิกิและชมุชน										ศกึษาพฤตกิรรมของ 

บุคคลโดยใช้แบบทดสอบทางจิตวิทยา	เพ่ือตรวจวินิจฉัย						รักษา	 

ฟื้นฟู	และส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิตในชุมชน				ส่วน 

สายงานประกอบอาชีพ	 ได้แก่	 นักจิตวิทยาประจำคลินิกจิตเวช 

ในโรงพยาบาล,	 นักจิตวิทยาคลินิกในหน่วยงานสถานพินิจ	 

กรมราชทัณฑ์	สถานฟื้นฟู	และดูแลเด็กพิเศษ		

 3.	 จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ			ศึกษาพฤติกรรม 

ของบุคคลในการทำงาน	และปรับตัวในหน่วยงานและองค์การ  

ส่วนสายงานประกอบอาชีพ	 ได้แก่	 ผู้วิจัยพฤติกรรมการ 

ทำงานในหน่วยงานและองค์การ,	 ผู้ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร

และการจัดการ,	 ผู้คัดเลือกและประเมินผลบุคคลและวิธีการ

ทำงาน	

	 4.	 จิตวิทยาพัฒนาการ	 เป็นวิชาที่ผู้เรียนสามารถจะ 

นำความรู้ไปทำความเข้าใจพัฒนาการของตนเอง	 บุคคลใน 

ครอบครัวและบุคคลทั่วไป	 สามารถปรับตัวเข้ากับบุคคลวัย 

ต่างๆ	ตลอดจนให้ความช่วยเหลือและแนะนำเบ้ืองต้นได้	 	 ส่วน 

สายงานประกอบอาชีพ	 ได้แก่	 ดูแลเด็กเล็กและผู้สูงอายุ,	 

วิทยากรให้ความรู้เรื่องพัฒนาการชีวิตทุกวัย,	 นักจิตวิทยาใน 

โรงเรียนอนุบาล	 ประถมศึกษา	 มัธยมศึกษา,	 นักจิตวิทยาใน

องค์กรของรัฐและเอกชน	 เช่น	 สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก	

ทัณฑสถาน	 สถานสงเคราะห์เด็ก	 เยาวชน	 และผู้สูงอายุ,	

เจ้าของกิจการ	 ได้แก่	 เนอสเซอรี่เด็กเล็ก	 ผู้สูงอายุ	 โรงเรียน 

อนุบาล	ประถมศึกษา	และมัธยมศึกษา
กองบรรณาธิการ

เวลา/วัน จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

14.10	น. LA202 EC103 LW208 GM306 EN101

14.30	น. LA202 EC103 LW208 GM306 EN101

15.10	น. CN101 HI101 PS202 TH101 LW206 สังคีตภิรมย์ สังคีตภิรมย์

15.30	น. CN101 HI101 PS202 TH101 LW206 สังคีตภิรมย์ สังคีตภิรมย์

20.30	น. Radio	show นานาน่ารู้ Radio	Show นานาน่ารู้ ข่าวมหาวิทยาลัย

21.00	น. PS103  LA354 PC103 EN201 GM203 AC101 LW312

21.30	น. PS103 LA354       PC103	 EN201 GM203 AC101 LW312

22.00	น. MB303 EN102 LW402 LA104 EC111 PS190 EN202

22.30	น.														 MB303 EN102 LW402 LA104 EC111 PS190 EN202

รายการวิทยุการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 1/2554
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 837 KHz. Wisdom radio

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 เป็นต้นไป

ตารางออกอากาศคลื่นเรียนรู้ตามอัธยาศัยภาคฤดูร้อน/2553
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย/ ความถี่ 837 KHz. ระบบ AM

วันที่ 23 - 25 พฤษภาคม 2554 

เวลา/วัน จันทร์ 23 พ.ค. อังคาร 24 พ.ค. พุธ 25 พ.ค.

14.10	น. ติว	FR101	-	1 ติว	HI103	-	1 ติว	TH104	-	1

14.30	น. ติว	FR101	-	2 ติว		HI103	-	2 ติว		TH104	-	2

15.10	น. ติว	FR101	-	3 ติว		HI103	-	3 ติว		TH104	-	3

15.30	น. ติว	FR101	-	4 ติว		HI103	-	4 ติว		TH104	-	4

20.30	น. Radio	show นานาน่ารู้ Radio	show

21.00	น. ติว	GM103	-	1 ติว	CN102	-	1 ติว	LW406	-	1

21.30	น. ติว	GM103	-	2 ติว	CN102	-	2 ติว	LW406	-	2

22.00	น. ติว	GM103	-	3 ติว	CN102	-	3 ติว	LW406	-	3

22.30	น.														 ติว	GM103	-	4 ติว	CN102	-	4	 ติว	LW406	-	4



ความปลอดภัยเป็นอันดับแรก	ส่วนความสะอาดความสะดวก 

เป็นสิ่งสำคัญรองลงมา

 “หอพักที่ได้รับการประเมินอยู่ในอันดับ 5 ดาว 

หรือ 4 ดาว มีผลกับการตัดสินใจเลือกหอพักของนักศึกษา 

ด้วย เพราะหอพักที่ได้รับการจัดอันดับจาก ม.ร. จะมีนักศึกษา 

ที่ได้รับข้อมูลหอพักผ่านทางเว็บไซต์ ม.ร. (www.ru.ac.th) 

โทร.มาจองหอ้งพกักอ่นทีจ่ะเดนิทางมาดหูอ้ง          อยา่งไรกต็าม  

ปัญหาต่างๆ จะเบาบางลงได้นั้น ผู้ประกอบการต้องช่วย 

ดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ แม้จะไม่ดีขึ้นในทันทีทันใด  

แต่ต้องพยายามเสริมเติมในส่วนที่ขาด ปรับปรุงหอพักให้ 

เป็นสัดส่วน  

         ... อยากให้รามคำแหงจัดกิจกรรม “หอพักสัญจร” 

หมนุเวยีนไปตามซอยตา่งๆ มกีจิกรรมหลากหลาย            นกัศกึษา 

ต่างรู้สึกดีใจที่รามคำแหงเข้ามาดูแล และเขตบางกะปิช่วย

ประสานงานความเรียบร้อย อยากให้จัดโครงการฯต่อเนื่อง 

ทั้งหอพักหลังม.ร. และที่รามฯ 2 วิทยาเขตบางนาค่ะ”

  นางวารี รัตนศิร ิ	

ผู้ประกอบการหอพักซอย 

รามคำแหง	 51/2	 กล่าวว่า	

โครงการหอพักสัญจร 

เ ป็ น โคร งก า รที่ ดี ที่ ใ ห้  

ข้ อ มู ล กั บ นั ก ศึ ก ษ า	

ประชาชน	 และชุมชนได ้

ระวังภัยมากขึ้น	 เพราะ 

ปั จ จุ บั น ภั ย มี รู ป แ บบ 

ต่างๆ	เกิดขึ้นจำนวนมาก	อยากให้มีตำรวจตรวจตราบริเวณ 

นี้ให้มากขึ้น	 เพราะอย่างน้อยผู้ที่จะก่ออาชญากรรมจะได ้

เกรงกลัว	เพื่อลดจำนวนเหตุการณ์ให้ลดน้อยลง	

  นายนิเวศน์ สุขประเสริฐ  

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	

ม.ร.	 กล่าวว่า	 โครงการ	 

“หอพักสัญจร”						ท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องจัดขึ้น	 ถือเป็น 

โครงการที่ดี	เพราะเป็นการ 

ให้ความสนใจกับนักศึกษา 

ท่ีอาศัยอยู่ตามหอพักบริเวณ	

โดยรอบมหาวิทยาลัยและยังให้นักศึกษามีส่วนร่วม 

ท่ีจะช่วยกันดูแลทั้งตนเองและเพื่อนข้างห้องให้ปลอดภัย 

จากอาชญากรรมและสิ่งเสพติดต่างๆ	 ด้วยและได้เปิดโอกาส 

ให้เจ้าของหอพัก	ผู้ประกอบการ	ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

กับเจ้าหน้าที่	 และแจ้งสิ่งต่างๆ	 ที่ต้องการ	 เพื่อปรับสภาพ

หอพักให้น่าอยู่สมเป็นบ้านหลังที่สองของนักศึกษา	 ซึ่งจะ

ส่งผลให้กับตัวนักศึกษามีสมาธิในการเรียนหนังสือ	 และ 

หอพักก็มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 ทำให้มีคนมาติดต่อ 

ขอเข้าอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น	 อีกทั้งทางสถานีตำรวจเองก็จะได ้

ข้อมูล	เบาะแสต่างๆ	ที่เป็นประโยชน์กับตำรวจอีกด้วย	

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 กระแสตอบรับ ฯ                                   (ต่อจากหน้า 7)                                                   

 .	กำหนดการสอบไล่	 ประจำภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา	 	 2553	 	 จัดสอบระหว่างวันเสาร์	 -	อาทิตย์ที่	 

4	 -	 5	 มิถุนายน	 และ	 11	 -	 12	 	 มิถุนายน	 2554	 สำหรับ 

การสอบไล่ภูมิภาค		ประจำภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2553	

มีทั้งหมด	61	ศูนย์สอบ		ดังต่อไปนี้

	 1.1		ศูนย์สอบปกติ	จำนวน		37			ศูนย์																																																			

	 1.2			 ศูนย์สอบ	อบต./อบจ./เทศบาล	จำนวน		21				ศูนย์					 

	 1.3		ศูนย์สอบการไฟฟ้า	จำนวน		3		ศูนย์																																											

 .	คาบเวลาสอบปกติและซ้ำซ้อน

(สอบปกติ)	 		 คาบเช้า	 09.00	-	11.30		น.	 	

    คาบบ่าย	 13.00	-	15.30		น.

(สอบซ้ำซ้อน)	 คาบเช้า	 09.00	-	12.30		น.

   คาบบ่าย	 13.00		-	16.30		น.

 . ก ร ะ บ ว น วิ ช า ที่ จั ด ส อ บ ส่ ว น ภู มิ ภ า ค    

มีจำนวนศูนย์ละ		225		วิชา										

  +ข้อสอบปรนัย			จำนวน		70		วิชา

	 AN357,	 AR103,	 BA303,	 BA304,	 BA305,	

BA306,	 EC103,	 EC111,	 EC112,	 EN101,	 EN102,		

EN201,	 EN202,	 GM203,	 GM302,	 GM303,	 GM307, 

GM315,	 HI101,	 HI103,	 HI121,	 HR201,	 HR302,	 

HR303,	 IS101,	 IS103,	 IT104,	 LA104,	 LW104,	 

MA113,		MA114,		MC110,	MC111,		MC113,		MC121,	

MC122,	 MC130,	 MC140,	 MC210,	 MC214,	 MC216,	

MC218,	MC220,	MC223,	MC263,	 	MC310,	MC311,	

MC313,	 MC330,	 MC331,	 MC343,	 MC410,	 MC416,	

MC443,	 MK203,	 PC103,	 PE101,	 PS103,	 PS110,	

PY103,	 RU100,	 SC103,	 SO103,	 SO233,	 SO243,	 

SO265,	SO477,		TH101,		TH102,	TH103

 +ข้อสอบอัตนัย			จำนวน		155		วิชา

	 AC101,	 AC102,	 AC234,	 AN113,	 AN478,	

BA307,	 BI203,	 BY222,	 GM103,	 GM214,	 GM304,	

GM306,	GM316,	GM322,	GM403,	GM406,	GM407,	

GM408,	GM416,	GM419,	GM420,		GM421,	GM422,	

GM423,	 GM424,	 GM425,	 GS231,	 LA101,	 LA102,	

LA103,	 LA201,	 LA202,	 	 LA203,	 LA204,	 LA205,	

LA206,	 LA207,	 LA208,	 LA209,	 LA210,	 LA211,	

LA212,	 LA213,	 LA215,	 	 LA301,	 LA302,	 LA303,	

LA304,	 LA305,	 LA306,	 LA307,	 LA308,	 LA309,	

LA310,	 LA311,	 LA312,	 	 LA333,	 LA338,	 LA341,	

LA401,	 LA402,	 LA403,	 LA404,	 LA405,	 LA406,	

LA407,	 LA408,	 LA409,	 	 LA410,	 LW101,	 LW102,	

LW103,	 LW201,	 LW202,	 LW203,	 LW204,	 LW205,	

LW206,	LW207,	 	LW208,	LW209,	LW210,	LW211,	

LW212,	 LW213,	 LW215,	 LW301,	 LW302,	 LW303,	

LW304,	 	 LW305,	 LW306,	 LW307,	 LW308,	 LW309,	

LW310,	 LW311,	 LW312,	 LW313,	 LW314,	 LW317,		

LW401,	 LW402,	 LW403,	 LW404,	 LW405,	 LW406,	

LW437,	 	 LW438,	 LW440,	 LW443,	 MB203,	 MB303,	

MC217,	 MC221,	 MC314,	 MC326,	 MC328,	 MC340,	

MC413,	 MC420,	 MC423,	 MC431,	 MC434,	 PA200, 

PA210,	PA220,	PA240,	PA260,	PA270,	PA280,	PA310,	

PA312,	 PA321,	 PA323,	 PA333,	 PA350,	 PA380, 

PA381,	 PA382,	 PA452,	 PS120,	 PS130,	 PS202,	 PS205,	

PS339,	PS403,			PS420,	PY100,	SO291,	SO474	,	SO483	,	

ST103	,	ST203	,	ST206

 .	กระบวนวิชาที่จัดสอบโครงการความร่วมมือ   

อบต./ อบจ./เทศบาล		มีจำนวนศูนย์ละ		50		วิชา

  +ข้อสอบปรนัย	 จำนวน	 17	 วิชา	 EC103,	 

EN101,	 EN102,	 EN201,	 EN202,	 HI103,	 IS103,	 IT105, 

LW104,	PS103,		PY101,	RU100,	SO103,	SO233,	SO265, 

SO477,	TH103	

 +ข้อสอบอัตนัย 	จำนวน			32			วิชา	EV263	,		EV474	, 

LW318,	PA200,	PA210,	PA240,	PA332,	PA370,	PA411,	

PA460,	 	 PC103,	 PS110,	 PS120,	 PS130,	 PS190,	 PS202,	

PS205,	 PS215,	 PS290,	 PS305,	 PS315,	 PS316,	 PS333,	

PS415,	 PS420,	 PS490,	 PS495,	 PS497,	 SO266,	 SO335,	

SO336,	SO435		

 +วิชาที่อาจารย์จัดสอบเอง		จำนวน			1		วิชา					PS493 

 .	กระบวนวิชาที่จัดสอบโครงการความร่วมมือ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต		มีจำนวนศูนย์ละ		51		วิชา

 +ข้อสอบปรนัย		จำนวน			15		วิชา		EN101,		EN102	, 

EN201,	EN202,	EC103,	HI103,	 IS103,	LW104,	PC103,	

PS110,		PY103,	RU100,	SO103,		SO477,	TH103	

 +ข้อสอบอัตนัย		จำนวน	36	วิชา	LW206,	LW207, 

LW209,	 LW210,	 LW301,	 LW308,	 LW309,	 LW312, 

LW314,	LW403,	PA200,	PA210,	PA220,	PA240,	PA260, 

PA270,	PA280,	PA310,	PA312,	PA321,	PA323,	PA333, 

PA350,	PA380,	PA381,	PA382,	PA452,		PS103,	PS120, 

PS130,	PS202,	PS205,	PS339,		PS403,	PS420,	ST103		

	 .	 จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน	ท้ังส้ิน			10,576		คน	

คิดเป็นที่นั่งสอบ		48,100		ที่นั่งสอบ

 .	 ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษา	

ทางไปรษณยี์		กอ่นการสอบประมาณ	1	อาทติย์		และนกัศกึษา 

สามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ 

INTERNET	 ท่ี	WEBSITE	 	WWW.RU.AC.TH	 ในกรณีท่ีมีปัญหา   

เก่ียวกับตารางสอบไล่		ให้นักศึกษาติดต่อไปท่ี			ฝ่ายจัดตารางสอบ	

และกรรมการคุมสอบ	 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ	

ประเมินผล	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	10240	โทร.	0-2310-8611

การสอบไล่ส่วนภูมิภาค  ประจำภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา  2553

  นายวันชัย  เทียบพุฒ      สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล



ฝกึอาชพี												แตป่จัจบุนัรามคำแหงมองวา่สงัคมตอ้งการสรา้ง 

ผู้ประกอบการที่สามารถทำงานได้จริง	ไม่ใช่เพียงการเข้าไป 

เป็นลูกจ้างเพียงอย่างเดียว	 เพราะการฝึกอาชีพมีความสำคัญ 

กว่าการฝึกงาน	 ทั้งการเข้าไปเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กร 

และการปรับตัวให้เข้ากับองค์กรได้	จึงเรียกว่า	วิชา	RU	300 

ฝึกอาชีพ	 และหลังจากที่นักศึกษาได้ผ่านการฝึกอาชีพแล้ว 

ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับนักศึกษา	 พบว่านักศึกษาที่ออกไป 

ทำงานน้ัน	ได้รับประสบการณ์	ได้เรียนรู้การจัดการร้านค้าปลีก 

แบบสมัยใหม่	 ได้มีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ 

และเปลี่ยนทัศนคติในการทำงาน	 นั่นเป็นสิ่งที่ประสบ 

ความสำเร็จ

	 ต่อมารามคำแหงได้คิดหาวิธีการประเมินผลการ

ทำงานมากขึ้นจึงได้มีการปรับปรุงวิชา	 RU	 300	 ฝึกอาชีพ 

เป็นวิชา	 RAM	 3000	 สหกิจศึกษา	 โดยนักศึกษาจะต้อง 

ออกไปปฏิบัติงานกับสถานประกอบการเป็นเวลา	 4	 เดือน 

และนักศึกษาจะได้รับหน่วยกิต	 จำนวน	 9	 หน่วยกิต	 ซึ่ง 

นักศึกษารามคำแหงมีความพร้อมในการทำงานตลอดเวลา 

เพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับให้เข้าเรียน	 และหลังจากที่

นักศึกษาไปปฏิบัติงานมาต้องทำรายงานส่งให้กับมหาวิทยาลัย 

ความร่วมมือต่างๆตรงนี้ถือเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 

ในการสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์ที่ดีเป็นอย่างยิ่ง

 จากน้ัน	 ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 รักษาราชการแทน 

อธิการบดี	ม.ร.กล่าวว่า	ในนามของ	ม.ร.ขอขอบคุณ	บริษัท	

ซีพี	ออลล์	จำกัด	(มหาชน)	ที่ให้ความร่วมมือกับรามคำแหง 

มาโดยตลอด	 นับตั้งแต่แรกเริ่มที่มีการเปิดวิชา	 RU	 300	

ฝึกอาชีพ	ขึ้นมาจนพัฒนาเป็นวิชา	RAM	3000	สหกิจศึกษา	 

ซ่ึงเป็นการออกไปทำงานจริงของนักศึกษา	ถือเป็นพัฒนาการ 

ทางด้านหลักสูตรอย่างหน่ึงท่ีเช่ือมโยงระหว่างมหาวิทยาลัย 

ของรัฐกับภาคเอกชนให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการสร้าง 

บุคลากรเข้าสู่ตลาดแรงงานร่วมกัน		อีกท้ังยังเป็นการร่วมมือ 

ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต	 โดยเฉพาะในสังคมที่กำลัง 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนและยุคโลกาภิวัตน์	 ซึ่งจะเป็นการ 

ปูพื้นฐานเบื้องต้นที่ดีให้แก่นักศึกษา	

									“ในอนาคตรามคำแหงจะพัฒนาในเรื่องนี้ให้มากขึ้น	 

โดยส่งเสริมให้สาขาวิชาต่างๆให้ความสำคัญกับวิชาสหกิจ 

ศึกษามากข้ึน	 เพราะในตลาดแรงงาน	 การอาศัยความรู้เฉพาะ 

ในห้องเรียนคงไม่พอ	 นักศึกษาต้องมีความรู้ทางปฏิบัติ 

ควบคู่ไปด้วย	 อีกทั้ง	 ยังเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา 

ได้เข้าไปทำงานและหาประสบการณ์จากการทำงานจริง	 

จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่มีการลงนามความร่วมมือ 

ระหว่างกัน	 ซึ่งจะเป็นการต่อยอดความรู้ทางการปฏิบัต ิ

ให้กับนักศึกษาทางหนึ่ง	 และทางบริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 ยังได ้

แสวงหาตลาดแรงงานที่มีคุณภาพเหมาะสมกับรูปแบบ 

การทำงานของบริษัท	 	 รามคำแหงหวังว่าความร่วมมือตรงนี้

จะมีอย่างต่อเนื่องและแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น”

							 ด้าน	 นายปิยะวัฒน์  ฐิตะสัทธาวรกุล กรรมการ 

ผู้จัดการบริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จำกัด	 (มหาชน)	 กล่าวถึง 

แนวโน้มทางธุรกิจกับการทำงานว่า	 วันนี้ธุรกิจค้าปลีกของ 

ประเทศไทย	 กำลังก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 เศรษฐกิจของ 

ประเทศไทยด้านการค้าปลีกมีผลต่อ	 GDP	 18%	 	 ซึ่งบริษัท	

ซีพี	 ออลล์และกลุ่มในเครือ	 อาทิ	 7	 ELEVEN	 เป็นความรู้ที่

ได้มาจากสหรัฐอเมริกา	 โดย	 7	 ELEVEN	 เป็นร้านค้าปลีก 

ที่มีสาขามากเป็นอันดับหนึ่งของโลก	 กว่า	 40,000	 สาขา	

ในส่วนของประเทศไทยก็มีถึง	 6,000	 สาขา	 และคาดว่าอีก 

2	-	3	ปีข้างหน้า	จะมีได้ถึง	7,000-10,000	สาขา	ซึ่งธุรกิจค้าปลีก

นี้มีความรู้ของการบริหารจัดการเป็น	1	สาขาเหมือน	1	บริษัท	

ที่มีเรื่องของยอดขาย	 เป้าหมายของยอดขาย	 มีลูกค้าต่อหัว 

ว่าจะมีการบริหารจัดการอย่างไร	 สามารถตอบโจทย์ลูกค้า	 

มีการบริหารคนในร้านเหมือนบริษัทใหญ่	 และมีตัววัดความ 

สำเร็จที่เป้าหมาย	 ประกอบกับการเรียนรู้คู่แข่งรอบด้าน	 เพื่อ

นำมาปรับปรุงและพัฒนาการจัดการความรู้ต่างๆ	

	 “นักศึกษารามคำแหง	 เมื่อได้เข้ามาทำงานในบริษัท 

จะได้เรียนรู้เรื่องการทำงานจากบริษัทในทุกส่วน	 และต่อไป 

ถ้าบริษัทขยายออกไปทั่วประเทศ	 ประกอบกับนักศึกษา 

รามคำแหงที่มีอยู่ทั่วประเทศจะได้มีโอกาสเข้ามาทำงานใน 

ภาคปฏิบัติ	 หรือทำงานเป็น	 part-time	 และเมื่อเรียนจบก็สามารถ

มาทำงานกับบริษัทได้ทันที	 	 จึงถือเป็นการร่วมมือกันในการ

สนับสนุนและพัฒนานักศึกษาในโครงการ	 วิชา	 RAM	 3000	

สหกิจศึกษา	ให้มาเรียนรู้การทำงานไปพร้อมกับการเรียน	ซึ่ง 

บริษัทยินดีที่จะรับนักศึกษาเข้าทำงานควบคู่ไปกับการเรียน 

ฉะนั้น	 ความร่วมมือครั้งนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีที่หน่วยงานทั้ง 

ภาครัฐและภาคเอกชนได้ร่วมมือกันพัฒนาและยกระดับ 

คุณภาพนักศึกษาให้มีประสบการณ์การทำงานออกไปสู่ 

ตลาดแรงงานได้อย่างแท้จริง”

 “การที่มีผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษารามคำแหง 

ในจำนวนท่ีมากข้ึนเช่นน้ี	แสดงให้เห็นว่า	นักเรียน	นักศึกษา 

และผู้ปกครองมีความเช่ือม่ันในคุณภาพของมหาวิทยาลัย  

จงึใหค้วามไวว้างใจสมคัรเขา้มาเปน็นกัศกึษา										มหาวทิยาลยั 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่น	 และขอยืนยันว่าเรา 

จะดูแลนักศึกษาให้ดีที่สุด	 ทั้งในด้านวิชาความรู้และการ 

ใช้ชีวิต	ให้ลูกศิษย์ได้เรียนอย่างมีความสุข	และจบออกไป 

อย่างมีคุณภาพเป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมต่อไป” 

 อนึ่ง	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่	(เพิ่มเติม)	ทั้งส่วนกลาง	(ม.ร.หัวหมาก)	และ 

ส่วนภูมิภาค	 (สาขาวิทยบริการฯ	 21	 จังหวัด)	 ระหว่าง 

วันที่ 11-15 มิถุนายน 2554	(ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)	

พร้อมรับผู้จบม.3	 เรียน	 Pre-degree	 เพื่อสะสมหน่วยกิต 

ล่วงหน้า	 ทั้งนี้	 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจที่สมัครไม่ทัน 

ในช่วงแรกและผู้สนใจที่รอหลักฐานการศึกษา

	 ผู้สนใจซื้อใบสมัครได้ที่อาคารสวป.	ชั้น	1	หรือที ่

สาขาวิทยบริการฯ	 ส่วนภูมิภาค	 21	 จังหวัด	 ตั้งแต่บัดนี ้

เป็นต้นไป	 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม	 โทร.0-2310-8614-24 

หรือ	www.ru.ac.th

รามฯปลื้มฯ                                           (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. รับนักศึกษา M.B.A                          (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ไม่จำกัดเกรดการศึกษา	 ไม่ต้องมีประสบการณ์การทำงาน 

และไม่จำกัดอายุ	 โดยขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่อาคารสุโขทัย 

ช้ัน 6	 ห้อง	 0610	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (หัวหมาก)	 หรือ 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่	 www.mmm.ru.ac.th	 ตั้งแต่บัดนี ้

จนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2554	 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

สอบถามรายละเอียด	โทร.	0-2310-8955-6,	0-2310-8593

ภาควิชาภาษาตะวันตก	 	 คณะมนุษยศาสตร์	 	 โทร.	 0-2318-0054-5	 

ต่อ	 1057,	 1099	 หรือ	 081-854-3340,	 081-647-1200	 และ 

	081-551-7219

ม.ร.ร่วมมือฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกุล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นายโสภณ	พรหมดวง
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	 นายอิทธิพล	ศรีโสภา

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

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

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

มษ.อบรม ฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

	 ด้วย	 ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา	

คณะมนุษยศาสตร์	ได้ขอเปิดสอนกระบวนวิชา	AN278	

เพิ่มเติม	 จากที่ได้ประกาศไว้เดิมในม.ร.30	 ภาคฤดูร้อน	

ปีการศึกษา	2553

	 ดังน้ัน	 มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอนกระบวนวิชา

ดังกล่าว	เพิ่มเติมได้เป็นกรณีพิเศษ	ดังนี้

AN278	 Family	and	Kinships		3	CR

	 Contact	Instructor	 Assoc.Prof.Siriphan

 สำหรับวัน เวลาสอบไล่ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2553 ให้คณะดำเนินการจัดสอบเอง

 สำหรับวัน เวลาสอบซ่อม ภาค 2 และ 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 ให้สอบในวันอังคารที่  

9 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 - 16.30 น.

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม (ครั้งที่8)
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553

 ด้วยคณะวิทยาศาสตร์	 มีความจำเป็นบางประการ 

ได้ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของกระบวนวิชา	IT	203 

และ	IT321	ในการสอบไล่ภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2553

	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัย	 จึงให้เปลี่ยนแปลงการ 

จัดสอบของกระบวนวิชาดังกล่าว	 จากท่ีได้ประกาศไว้เดิม	

ในม.ร.30	 ภาคฤดูร้อน	 ปีการศึกษา	 2553	 เป็นคณะ 

ดำเนินการจัดสอบเอง

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 4) 
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553



 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ	 ลาภเจริญทรัพย์		

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมสนทนาในรายการ	 “เช้าข่าวข้น”	 ในช่วง	

“ตอมแมลงวัน”	 เกี่ยวกับการจัดการศึกษาและ 

การรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่	ของ	ม.ร.	รว่มกบัผูด้ำเนนิ 

รายการ		คุณกนก		รัตน์วงศ์สกุล		คุณจอมขวัญ		หลาวเพ็ชร์		

และคุณโศภณ		นวรัตนาพงษ์		ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์		

เมื่อวันที่	7	พฤษภาคม	2554			

อธิการบดีร่วมรายการ “เช้าข่าวข้น”

 ด้วยปรากฏว่าในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 

แต่ละภาคเรียน	 จะมีนักศึกษาจำนวนมากลงทะเบียนเรียน 

ผดิพลาด		อนัเนือ่งมาจากสาเหตตุา่งๆกนั		จงึมคีวามประสงค์ 

จะขอแก้ไขข้อมูล	 โดยขอแจ้งจบการศึกษา	 ขอสับเปลี่ยน 

กระบวนวิชาและขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มกระบวนวิชาได้

	 ดังน้ัน	 	 มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน

ผิดพลาดในภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2554	 สามารถแก้ไขข้อมูล	

โดยแจ้งขอจบการศึกษาได้	ขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา	และ 

ลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมได้	 1	 ครั้ง	 รวมหน่วยกิตแล้ว 

ไม่เกินเกณฑ์ท่ีกำหนด	 คือลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	 24	 หน่วยกิต	

สำหรับผู้ขอจบการศึกษาภาค	1	 	ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	

30	หน่วยกิต		

	 โดยนำเอกสารมาดำเนินการดังนี้

	 1.	 ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม	50	บาท	(ชำระที ่

กองคลัง		สำนักงานอธิการบดี)

	 2.	 บัตรประจำตัวนักศึกษา

 3.	 ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน	ภาค	1	ปีการศึกษา 

2554	พร้อมสำเนา	1	ฉบับ

	 4.		สมุดลงทะเบียนเรียน	(ม.ร.36)

	 5.	 แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน	

หรือลงทะเบียนเพิ่ม

	 6.	 นำเอกสาร	 ข้อ	 1-5	 ไปติดต่อที่งานบอกเลิก-

บอกเพิ่มกระบวนวิชา	 อาคาร	 สวป.	 ชั้น	 1	 เคาน์เตอร์ที่	 

11-13	ในวันที่	15	มิถุนายน	-	2	สิงหาคม	2554

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม) 
วันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2554 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

 ทั้งส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (สาขาวิทยบริการฯ 21 จังหวัด) 
พร้อมรับนักเรียน ม.ปลายเรียน Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า  

รายละเอียดโทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๖) วันที่ ๒๓-๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ร่วมแสดงความยินดี 

กับนายกฤษณพร เสริมพานิช  อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ 

ในโอกาสครบรอบ 78 ปี กรมประชาสัมพันธ์และ 

มอบเงิน 10,000 บาท เพื่อร่วมสมทบกองทุน 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสำนักนายกรัฐมนตรี  

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2554

ม.ร.สมทบทุนช่วยผู้ประสบภัย

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับกองบัญชาการ

ตำรวจสอบสวนกลาง	 (บช.ก.)	 จัดนิทรรศการ	 “นักศึกษา-

ประชาชน	และตำรวจ”	 	พร้อมเปิดตัวผู้กองเต็มใจ	ซึ่งเป็น	

IDOL	 ของตำรวจยุคใหม่	 ที่จะเน้นการทำงานด้านการ 

ให้บริการแก่ประชาชน	 โดยมี	 พลตำรวจตรีเชิด ชูเวช 

รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง	 เป็นประธานพร้อมด้วย  

รองศาสตราจารย์ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ์ 	คณบดีคณะ 

นิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เมื่อวันที่	 25	 เมษายน	

2554	ณ	อาคารนิติศาสตร์หลังใหม่		

 ดา้น	รองศาสตราจารยท์องสกุ           กรณัยพฒันพงศ ์ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์กล่าวว่า	 การจัดนิทรรศการครั้งนี ้

เป็นนโยบายของ	 พล.ต.ท.พงศ์พัฒน์ ฉายาพันธ์ุ ผู้บัญชาการตำรวจ 

สอบสวนกลางที่ต้องการเผยแพร่วิชาการของตำรวจ 

(Police	 Science)	 รวมทั้งนำเสนอเทคนิควิธีการรักษาความ 

สงบสุขของสังคม	 ในการป้องกันอาชญากรรมให้แก่นักศึกษา 

เพ่ือท่ีนักศึกษาจะได้นำความรู้ท่ีได้ไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชน 

ในท้องถิ่นเพ่ือรักษาความสงบสุขของสังคมและการป้องกัน 

อาชญากรรมต่อไปอีกทั้ งยั ง เป็นการลดช่องว่ างระหว่าง 

ตำรวจกับประชาชนแสวงหาความร่วมมือจากประชาชน 

ในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ตำรวจจะนำมาใช้ในการป้องกัน 

อาชญากรรมและเสริมสร้างความสงบสุขของสังคม	 

นอกจากนี้ยังทำให้นักศึกษาได้รู้จักตำรวจมากขึ้น	

 นิทรรศการคร้ังน้ีประกอบด้วยการจัดบอร์ด 

นิทรรศการและการบรรยายนำเสนอเรื่องราว	ได้แก่		การจัด 

สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาเพื่อป้องกันอาชญากรรม 

กลยุทธ์การส่งเสริมความสงบเรียบร้อยในสังคม	 การทำงาน 

ของตำรวจยุคใหม่	 ปกป้อง	 คุ้มครองและให้บริการ	 และ 

8	เหลี่ยม	“ทฤษฎีมหัศจรรย์”	นำเสนอทฤษฎี		ตำรวจผู้รับใช ้

ชุมชน		ซึ่งเป็นแนวคิดที่นำไปใช้จนประสบผลสำเร็จมาแล้ว 

ในต่างประเทศ	

 หลังการบรรยาย	 ได้จำลองเหตุการณ์การก่อ 

อาชญากรรมโดยทีมเจ้าหน้าที่	 บช.ก.	 ร่วมแสดง	 นำเสนอ 

เหตุการณ์ที่มีคนร้ายวิ่งราวกระเป๋าจากนักศึกษาผู้หญิง 

คนหนึ่ง	 แล้วยิงปืนขู่ก่อนขึ้นรถจักรยานยนต์หลบหนี	 

นักศึกษาที่ถูกกระชากกระเป๋าเข้าแจ้งความกับตำรวจที่

อยู่ใกล้เคียงแต่ไม่ได้รับบริการที่ดี	 ขณะนั้น	 ร.ต.อ.เต็มใจ	

ให้บริการ	 หรือผู้กองเต็มใจ	 และทีมงานเดินผ่านมาพอดี	 

จึงรีบเข้าช่วยเหลือนักศึกษาสาวเข้าสกัดจับคนร้ายจน 

สามารถควบคุมตัวคนร้ายมาดำเนินคดี	 พร้อมนำของกลาง

มาคืนนักศึกษาสาวผู้นั้นได้	

จัดนิทรรศการ “นักศึกษา-ประชาชน-ตำรวจ”

หวังลดช่องว่างระหว่างตำรวจกับประชาชน

 ด้วยมีนักศึกษาสมัครใหม่	 ภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2554 

จำนวนหนึ่งลงทะเบียนเรียนผิดพลาด		อันเนื่องมาจากสาเหต ุ

ต่างๆกัน	 จึงมีความประสงค์จะขอสับเปล่ียนกระบวนวิชาและ 

ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มบางกระบวนวิชา

 ดังน้ัน	 มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน 

ผิดพลาดใน	ภาค	1		ปีการศึกษา	2554		สามารถสับเปลี่ยน 

กระบวนวิชา	 และลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมได้	 1	 ครั้ง	

รวมหน่วยกิตแล้วได้ไม่เกิน	24		หน่วยกิต			

	 โดยนำเอกสารมาดำเนินการดังนี้

	 1.	 บัตรประจำตัวนักศึกษา

	 2.	 ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน	 ภาค	 1	 ปีการศึกษา   

2554	พร้อมสำเนา		1		ฉบับ

 3.		สมุดลงทะเบียนเรียน	(ม.ร.	36)

														 4.	 แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน	 

หรือลงทะเบียนเพิ่ม

	 5.		นำเอกสาร	 ข้อ	 1	 -	 4	 ไปติดต่อที่งานบอกเลิก-

บอกเพิ่มกระบวนวิชา	 อาคาร	 สวป.	 ชั้น	 1	 เคาน์เตอร์ที่	 

11	-	13		ตั้งแต่วันที่	11	กรกฎาคม	2554	ถึง	21	กันยายน	2554

	 โดยดำเนินการเป็น	2	ช่วงคือ

 ช่วงแรก	 วันที่	 11	กรกฎาคม	2554	ถึง	 2	สิงหาคม	

2554	นักศึกษาที่มาดำเนินการในช่วงนี้จะมีที่นั่งสอบตามปกติ

 ช่วงสอง วันที่	8	สิงหาคม	2554	ถึง	21	กันยายน	2554		

นักศึกษาที่มาดำเนินการในช่วงนี้	จะต้องสอบที่นั่งสอบเสริม		

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาด

ของนักศึกษาสมัครใหม่ ภาค  1/2554

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาด

ของนักศึกษาเก่า ภาค  1/2554


