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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 ๑๕ ปีที่ ๔๑

วันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

       

ประธานกรรมการสรรหาฯขอให้ทุกฝ่ายเคารพกติกา
เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีบริสุทธิ์ยุติธรรม

คณะนิติศาสตร์จัดงานวันรพี 2554

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญร่วมประกวด

แต่งกายผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี

(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)

	 ยี่สิบแปดกรกฎามาบรรจบ	 พระราชสมภพเฉลิมศรี

องค์มกุฎราชกุมารนฤบดี	 ทุกชีวีน้อมเกล้าฯ	ถวายบังคม

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง	 ขอทุกสิ่งทรงสัมฤทธิ์ประสิทธิ์สม

ปวงพสกแซ่ซร้องผองชื่นชม	 สมเด็จพระบรมฯ	ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป  วาทิกทินกร - ร้อยกรอง)

	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จัดโครงการ “สัปดาห์รพี 54” ระหว่างวันที่  

1 - 7 สิงหาคม 2554	 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณ 

ของพระบรมวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ ์

พระบิดากฎหมายไทย	โดยมีกิจกรรมต่างๆ	 เช่น 

การวางพวงมาลาถวายสักการะฯ	 นิทรรศการ 

ทางวิชาการ	 การแสดงศาลจำลอง	 การแข่งขัน 

ตอบปัญหากฎหมาย	 การอภิปราย	 การจำหน่าย 

หนังสือราคาถูก				การให้คำปรึกษาทางกฎหมายฟรี	

และการบริจาคโลหิต

 สาขาวิชาภาษาสเปน	 ภาควิชาภาษาตะวันตก  

คณะมนุษยศาสตร์	 ม.ร.	 จัดอบรมภาษาสเปน	

ครั้งที่	 36	 สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป		

ระหว่างวันที่	 20	 สิงหาคม	 -	 29	 ตุลาคม	 2554	

ณ	อาคารท่าชัย	 	ชั้น	6	ห้อง	603	และห้อง	604	

ค่าอบรม	 2,700	 บาท	 (42	 ชั่วโมง)	 ค่าเอกสาร	

100	บาท	จำนวน	2	หลักสูตร	ดังนี้

 SP 1	อบรมวันเสาร์	เวลา	08.30-12.30	น.

 SP 2	อบรมวันเสาร์	เวลา	08.30-12.30	น.

มษ.อบรมภาษาสเปน
สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เชิญชวนบุคลากรชาวรามคำแหงร่วมประกวดการแต่งกายผ้าไทย	 

เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีในวโรกาสวันมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถในงาน 

“รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทย	 เทิดไท้มหาราชินี	 	 ครั้งที่	 7”	 ระหว่าง 

วันท่ี	 4-5	 สิงหาคม	 2554	 ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

    รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห 

รั กษาราชการแทนรองอธิ ก ารบดี  

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	 เปิดเผยว่า	 เนื่องใน 

วโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

ของสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

 ในวันที่	 12	 สิงหาคม	 2554	 สถาบัน 

ศลิปวฒันธรรมเฉลมิพระเกยีรติ	ในฐานะ 

ท่ีเป็นหน่วยงานหน่ึงของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 มีหน้าท่ีดูแลเก่ียวกับ

การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย	

 ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดีพร้อมทำหน้าที่ให้ดีที่สุด	 โดยยึดกฎเกณฑ ์

ตามระเบียบการสรรหาฯอย่างเคร่งครัด	 	ขอความร่วมือทุกฝ่ายเคารพกฎกติกาเพ่ือให้การสรรหาอธิการบดี 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นแบบอย่างที่ดีงาม

 รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง ประธานคณะกรรมการดำเนินการ 

สรรหาอธิการบดี	 ให้สัมภาษณ์ว่า	 ขอขอบคุณคณะกรรมการอำนวยการ 

สรรหาอธิการบดี	 ที่ให้ความไว้วางใจแต่งตั้งให้ผมทำหน้าที่นี้	 ซึ่งเป็น 

ภารกิจสำคัญในการสรรหาบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากประชากร 

ทุกฝ่ายให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี		ผมพร้อมจะทำหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด		เพ่ือให้ 

การสรรหาอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามเจตนารมณ์ของทุกฝ่าย 

และตามนโยบายของคณะกรรมการอำนวยการสรรหาฯ	 ท่ีต้องการให้การ 

สรรหาอธิการบดี (อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)



ประกวดเรียงความ

เฉลิมพระเกียรติ

ขอเชิญนักศึกษา
ทำประกันภัยอุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	 กองกิจการ 

นักศึกษา	 ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัยอุบัติเหต ุ

ส่วนบุคคล	โดยเสีย	ค่าเบี้ยประกันในอัตรา 100 บาท 

ต่อป ี	 คุ้มครองตลอด	24	ชั่วโมง	กรณีได้รับอุบัติเหต ุ

เบิกค่ารักษาพยาบาลได้	 ครั้งละไม่เกิน	 10,000	 บาท	 

และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได้รับเงิน

ชดเชย	100,000	บาท

 ผู้สนใจ	 ส่งธนาณัติเงินจำนวน 100 บาท ส่ังจ่าย 

ในนาม (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 

ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัว 

ข้าราชการ	 1	 ฉบับ และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียน 

ภาคล่าสุด	 1	 ฉบับ	 เปิดบริการตั้งแต่วันที่	 1	 -	 20 

สิงหาคม	 2554	 คุ้มครองวันที่	 31	 สิงหาคม	 2554 

ส่งธนาณัติมาที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา	อาคารกิจกรรมนักศึกษา	ชั้น	 2 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง			หัวหมาก		บางกะปิ			กรุงเทพฯ 

10240		โทร.	0-2310-8076

 อน่ึง	ให้นักศึกษาส่งซองเปล่า	2	ซอง	ติดแสตมป์ 

ซองละ	 3	 บาท	 เขียนชื่อที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจน	

ส่งแนบมาในซองธนาณัติด้วย

	 เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์ 	 

จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา	 84	 พรรษา	 โดยการประกวด 

เรียงความในหัวข้อเร่ือง	 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

กับเนติบัณฑิต”	 เชิญชวนนิสิต	นักศึกษา	ประชาชน 

ทั่วไปส่งเรียงความเข้าประกวดได้ด้วยตนเอง 

โดยระบุชื่อ	 นามสกุล	 ที่อยู่	 อายุ	 อาชีพ	 การศึกษา	

พร้อมหมายเลขโทรศัพท์	e-mail	(ถ้ามี)	กำกับไว้ท้าย 

เรียงความที่เข้าประกวด	โดยมีรางวัลดังนี้

		 -	 รางวัลชนะเลิศมี	 1	 รางวัล	 ถ้วยรางวัล 

จากประธานศาลฎีกา	และเงินรางวัล	20,000	บาท

	 -	 รองชนะเลิศมี	 2	 รางวัล	 ถ้วยรางวัล 

จากอัยการสูงสุดและนายกสภาทนายความ	 และ 

เงินรางวัลๆละ	10,000	บาท

	 -	 รางวัลชมเชยมี	5	รางวัลๆ	ละ	2,000	บาท	 

พร้อมประกาศนียบัตรและของที่ระลึก

ประกาศผลการประกวดภายในเดือนพฤศจิกายน	

2554	 โดยจะประกาศผลใน	 www.thethaibar.org	 

และจะแจ้งให้ผู้รับรางวัลทราบโดยตรง

 นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2887--6833-34 

และ 0-2887-6836 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ม.ร. โทร. 0-2310-8074

อบรมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง		จัด		“โครงการอบรม 

เสริมสร้างความรู้	กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง”	 แก่พนักงานมหาวิทยาลัยโดยมีรองศาสตราจารย์ 

ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายบริหาร	 ในฐานะประธานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ	

เป็นประธาน	 และ	นายธีระ ทองประกอบ ผู้อำนวยการ 

กองคลัง	 พร้อมเจ้าหน้าท่ีจากธนาคารทหารไทย	 จำกัด	 

(มหาชน)	 ร่วมบรรยาย  ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช	เมื่อวันที่	28	มิถุนายน	2554

 งานกิจการและบริการนักศึกษา	 กองงาน 

วิทยาเขตบางนา	 ขอให้นางวัฒนา	 จีนะสิระ นายวิษณุ	

คงจำนง	 ติดต่อขอรับคืนทรัพย์สินที่สูญหายรวมทั้ง 

นักศึกษาที่ทรัพย์สินสูญหายโดยขอดูรายการ 

ทรัพย์สิน	และติดต่อขอรับคืนได้ที่								งานกิจการและ 

บริการนักศึกษา	 กองงานวิทยาเขตบางนา	 อาคาร 

พระมาส	(PRB)	ชั้นล่าง	รามฯ2	ในวันเวลาราชการ

รับคืน-ของหาย

จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมนักศึกษา

เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับของ

ทุกฝ่าย

 ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาฯ	 กล่าวถึง 

ภารกิจของคณะกรรมการฯว่ามีหน้าท่ีท่ีจะต้องดำเนินการ

ในด้านต่างๆ	 เพื่อให้การสรรหาอธิการบดี	 ในวันที่	 26	

สิงหาคม	 2554	 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 โดยได้เสนอ 

รายชื่อบุคคลให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้งแล้วรวมจำนวน	 

30	 คน	 ซึ่งเป็นบุคคลที่มาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ 

การดำเนินการสรรหาในด้านต่างๆ	 เช่น	 ฝ่ายทะเบียนประวัติ   

ฝ่ายอาคารสถานที่	 -	 ยานพาหนะ	 	 	ฝ่ายประชาสัมพันธ์		

ฝ่ายงบประมาณ	 	 ฝ่ายสวัสดิการ	 เป็นต้น	 โดยบุคคลที่ 

แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ	 เป็นผู้ที่มีประสบการณ ์

และรับผิดชอบในงานด้านนั้นๆอยู่แล้วซึ่งจะทำให้ 

การสรรหาฯ	 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีความ 

คล่องตัวยิ่งขึ้น

 ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาฯ	 ยังกล่าวว่า 

การทำหน้าที่สำคัญดังกล่าว	 ผมและคณะกรรมการฯ 

จะยึดหลักเกณฑ์ต่างๆตามที่กำหนดไว้ในระเบียบ 

ของการสรรหาฯ	และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด		เพื่อให้ 

การสรรหาฯ	ถกูตอ้งตามกฎกตกิาทีม่อียู	่	และหากทกุฝา่ย 

เคารพและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้	จะทำให้การ 

สรรหาอธิการบดีเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมตาม

เจตนารมณ์ของประชากรทุกฝ่าย

 “คณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ										ใครข่อความ 

ร่วมมือจากชาวรามคำแหง	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้เข้ารับ 

การสรรหาฯและผู้สนับสนุน	 ให้เคารพกฎกติกาของ 

การสรรหาฯ	 และปฏิบัติตามอย่างจริงจังเคร่งครัดด้วย	 

เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีในสถาบันการศึกษาอย่าง 

รามคำแหง	เป็นแบบอย่างท่ีดีงามแก่สังคมภายนอกด้วย”

 ประธานกรรมการดำเนินการสรรหาฯ	 ยังกล่าว 

เชิญชวนประชากรชาวรามคำแหง	ท้ังคณาจารย์		ข้าราชการ  

พนักงาน	และนักศึกษา	(ปริญญาตรี	โท	เอกท้ังในส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค)	 ใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหา 

อธิการบดีในวันศุกร์ที่	 26	 สิงหาคม	 2554	 เวลา	 09.00-

15.00	 น.	 โดยพร้อมเพรียงกัน	 เพื่อแสดงออกถึงการมี 

ส่วนร่วมตามระบอบประชาธิปไตยของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่  ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 สถาบันศิลปวัฒนธรรม	 จัดโครงการเสริมสร้าง 

คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาพัฒนาแบบยั่งยืน	

ตามแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง	เมื่อวันที่	23-25	

มิถุนายน	 2554	 ณ	 หมู่บ้านลาดบัวขาว	 อำเภอสีคิ้ว	

จังหวัดนครราชสีมา	นำโดยนายธีรพงศ์	แก่นจันทน์	

พันตำรวจโทณรงค์	นามเรืองศรี	ว่าที่ร้อยโทชัยยงค์	

ตากิ่มนอก	 นายวีระศักดิ์	 อุ่มชัย	 และนายพัชรพงษ์	

จุฬา	 โดยมีกิจกรรมแบบบูรณาการ	 อาทิ	 สักการะ 

สมเด็จพระพุฒาจารย์	 (โต	 พรหมรังสี)	 วัดหลวงพ่อโต 

ฟังบรรยายเร่ืองเพ่ิมค่ามูลสุกรโดยการทำปุ๋ยอินทรีย์ 

และแก๊สจากมูลสุกร	จากฟาร์มบัวขาว	ศึกษาดูงาน 

บ้านไร่กล้วยงาม	 การทำเกษตรแบบผสมผสาน 

ตามแนวพระราชดำริ	 ศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม 

ภาพเขียน	2,000	ปี	ณ	ถ้ำเขาจันทร์งาม	ร่วมเสวนา 

เรื่องพอเพียงอย่างเพียงพอจากปราชญ์ชาวบ้าน 

เขาจันทร์งาม	 โดยกำนันศักดิ์ดา	 บูรณะบัญญัติ	 

พี่ป้อมประธานเกษตรหมู่บ้านลาดบัวขาว	 อ.ก.ม.	

และป้าอนงค์	แห่งเขาจันทร์งาม	วิทยากรภาคสนาม	

รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ร่วมทำฝายกับชาวบ้าน 

เขาจันทร์งาม	 และอบรมคุณธรรมจริยธรรมการ 

ใช้ชีวิตอย่างมีสติจากพระครูบรวร	ศีลลาวัต	เจ้าอาวาส 

วัดเขาจันทร์งาม

ประธานกรรมการฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)



(อ่านต่อหน้า 11)

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

	 “พระเจ้าอยู่หัวเหนือหัวของชาวไทย

	 พระบารมียิ่งใหญ่คุ้มไทยผอง

	 แปดสิบสี่พระพรรษาอันเรืองรอง

	 ปวงพสกแซ่ซร้องทั้งแผ่นดิน

	 ทรงปกเกล้าปกเกศประเทศชาติ

	 ไทยสามารถหยัดยืนอยู่มิรู้สิ้น

	 ขอทรงพระเกษมเปรมอาจินต์

	 ท้ังธานินทร์น้อมเกล้าฯ	ถวายพระพร”

	 ข้างต้นนี้คือบทเพลงชื่อ	 “อาศิรวาท”  

ซึ่งวงขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	หรืออาร์ยูคอรัส

	 จะใช้เป็นเพลงร้องประกวดวงขับร้อง

ประสานเสียงมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

	 ซึ่งมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นเจ้าภาพจัด 

ขึ้นเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	

๘๔	พรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

	 วงอาร์ยูคอรัส	 จะร้องเพลงน้ีพร้อมกับ 

เพลงบังคับอีก	๒	เพลงคือ

	 เพลงสรรเสริญพระบารมี	 และเพลง 

พระราชนิพนธ์

 วงขับร้องประสานเสียงของมหาวิทยาลัย

รามคำแหงเป็นวงท่ีก่อต้ังข้ึนมาและอยู่คู่กับ

มหาวิทยาลัยแห่งนี้

	 มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

	 เช่นงานไหว้ครูประจำปีขององค์การ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

	 วงนี้ได้สร้างความประทับใจแก่ชาว 

รามคำแหงในระนาบ เดี ยวกับที่ น าย	

“ลูกเป็ดขี้เหร่”	ออกมาดีดกีตาร์	ร้องเพลงให้	

“พ่อรังสรรค์”	

	 ซึ่งใครได้พบเห็นก็อดไม่ได้ที่จะ

	 น้ำตาซึม

 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1999 เปิดการสอนในระดับปริญญาตรี 

โท และเอก 16 สาขาวิชา จัดการศึกษาทั้งในภาคภาษา 

อังกฤษและภาษาจีน ปัจจุบันมีนักศึกษามากกว่า 3,000 คน 

จาก 74 ประเทศท่ัวโลก ส่วนหน่ึงนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 

2554 ของสถาบันการศึกษานานาชาติ เปิดเผยกับ 

“ข่าวรามคำแหง” ถึงความเช่ือม่ันในสถาบันอันเป็นสาเหตุ 

การเลือกเรียนท่ีสถาบันแห่งน้ี พร้อมบอกเล่าถึงความมุ่งม่ัน  

ในอนาคตหลังสำเร็จการศึกษา 

    Mr. Ian Duggan 

นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี 	

สาขาวิ ช าบริหารธุ รกิ จ	

(ชาวไอร์แลนด์)	 กล่าวว่า	 

การเรียนท่ีประเทศไอร์แลนด์

มี ค่ า ใช้ จ่ า ยค่ อนข้ า งสู ง	 

ทำให้โอกาสในการเรียน 

เป็นไปอย่ างยากลำบาก	

ดังนั้น	 เมื่อมีเพื่อนที่กำลังศึกษาอยู่ที่สถาบันการศึกษา 

นานาชาติแนะนำข้อมูลของสถาบันฯ	 ทำให้เห็นความน่าเช่ือถือ	

ของหลักสูตร	จึงตัดสินใจบินมาสมัครเรียนในปีนี้ครับ																	

  Mr. Mark Dunne 

นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า โ ท	

สาขาวิชาบริหารธุ รกิ จ	

(ชาวไอร์แลนด์)	 กล่าวว่า	 

จากท่ีเคยทำงานในประเทศไทย 

เม่ือหลายปีก่อนทำให้ได้รู้จัก 

รามคำแหงบ้าง		จนกระทั่ง		

ตนมีโอกาสท่ีจะเรียนต่อระดับ

ปริญญาโท	 จึงหาข้อมูลการเปิดรับสมัครนักศึกษา	 และ 

เห็นว่ารามคำแหงมีความหลากหลาย	 ท้ังในด้านหลักสูตร 

การเรียนการสอน	และมีนักศึกษาจากหลากหลายประเทศ

สนใจมาเรียนที่สถาบันฯ	จำนวนมาก

	 “ผมมีพื้ นฐ านระดั บปริญญาตรี ท า งด้ าน 

วิศวกรรมศาสตร์	 และทำงานด้านวิศวกรรมมาถึง	 22	 ป ี

เคยเรียนในสาขาอื่นๆ	 อาทิ	 ด้าน	 Project	 Management	

และ	 Business	 Education	 การตัดสินใจสมัครเรียน 

M.B.A.	 ในคร้ังน้ี	 เพราะผมต้องการเห็นมุมมองใหม่ทางด้าน

บริหารธุรกิจ	 เป็นการเพิ่มมุมมองทางด้านวิชาการ	 และ 

ยังเป็นโอกาสให้ได้พบปะกลุ่มสังคมใหม่	เพื่อที่จะได้ลอง 

ทำงานในด้านอื่นบ้างในอนาคต”

    Ms. Shuzhen Wei 

 นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า โ ท	

สาขาวิช าบริหารธุ รกิ จ	

ภาคภาษาจีน	 (ชาวจีน)	 กล่าวว่า 

ได้เห็นข้อมูลของสถาบัน 

การศึกษานานาชาติทาง 

อินเทอร์เน็ต	 เห็นได้ว่าราม

คำแหงเป็นสถาบันท่ีมีช่ือเสียง 

มีความพร้อม	 และความน่าเช่ือถือทางด้านวิชาการ	 ประกอบ

กับรุ่นพ่ีท่ีเรียนอยู่ท่ีสถาบันฯ	 ให้ความม่ันใจ	ตนและกลุ่มเพ่ือน

จึงมาสมัครเรียนในปีนี้

นักศึกษาต่างชาติมั่นใจเรียนสถาบันนานาชาติรามคำแหง
คุณภาพการเรียน การสอนได้มาตรฐานสากล 

	 “รุ่นพี่ยืนยันว่า	 บัณฑิตรามคำแหงเมื่อเรียนจบ 

แล้วสามารถหางานได้ทุกคน	 เพราะนักศึกษาจะต้องม ี

ความรับผิดชอบสูง	 ดังนั้น	 จึงตัดสินใจสมัครเรียนใน 

หลักสูตรภาษาจีน	โดยคร้ังน้ีสมัครพร้อมกับเพ่ือนท่ีมาจาก

ประเทศจีน	จะพยายามเรียนให้สำเร็จตามหลักสูตร	พร้อมกับ

ฝึกฝนภาษาไทยและภาษาอังกฤษด้วยค่ะ”

       Mr. Gaius T. Mbacha 

นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี 	

ส าข า วิ ช า ศิ ลปศ าสตร์ 	

(ชาวคาเมรูน)	กล่าวว่า	รู้สึก 

มั่ น ใจ ในหลักสู ตรของ

สถาบันการศึกษานานาชาติ 

ที่ได้รับการรับรองว่าเป็น 

มาตรฐานระดับสากล	

มีหลักสูตรที่หลากหลาย	 จากการปฐมนิเทศทำให้เห็น 

บรรยากาศความเป็นสถาบันการศึกษานานาชาติ  

อย่างแท้จริง	 ได้พบคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง 

ได้รู้จักเพื่อนที่มาจากประเทศต่างๆ	คิดว่าการที่ตัดสินใจ 

เรียนที่สถาบันการศึกษานานาชาติเป็นการตัดสินใจ 

ที่ถูกต้องแล้ว	 และตั้งใจจะเรียนให้ประสบความสำเร็จ	

เพื่อจะเป็นครูตามที่ตั้งใจไว้

  Ms. Phyu Zin Aye 

  นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า ต รี 	

สาขาวิชาบริหารธุ รกิ จ	

(ชาวพม่า)	 กล่าวว่า	 สมัคร 

เป็นนักศึกษาตั้งแต่ภาค	 2 

 ปีการศึกษา	2553	โดยเรียน 

มาแล้ว	 1	 ภาค	 โดยรู้จัก 

สถาบันการศึกษานานาชาติ 

จากรุ่นพ่ีท่ีเรียนอยู่ก่อนแล้ว	 อีกท้ังเม่ือได้ติดต่อกับเจ้าหน้าท่ี 

ของสถาบันฯ	 และได้เข้ามาเห็นมหาวิทยาลัยแล้วรู้สึก 

ประทับใจ	 จึงตัดสินใจเรียนโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต ์

ของสถาบัน	www.iis.ru.ac.th

 “การมาเรียนท่ีน่ีเป็นการเดินทางมาต่างประเทศเป็นคร้ังแรก 

ดังนั้น	 ก่อนจะตัดสินใจจึงต้องหาข้อมูลอย่างละเอียด 

และการตัดสินใจเลือกเรียนที่	 IIS	 นับเป็นประสบการณ์	

ที่ดี	ระบบการเรียนและหลักสูตรของสถาบันฯ	ค่อนข้าง 

จะเป็นเอกลักษณ์	 ต่างจากการเรียนระบบอินเตอร์ที ่

ประเทศพม่า	

 ...	ดิฉันต้ังใจจะศึกษาต่อปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ

ท่ีน่ีด้วย	เพราะจากการเรียนท่ีผ่านมา	1	เทอม	รู้สึกประทับใจ

การสอนของอาจารย์ที่มีประสบการณ์	สามารถเชื่อมโยง 

ทฤษฎีสู่ภาคปฏิบัติให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน”	

  Mr. Peyman Saberi 

 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขา 

วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ 

ส่ือสาร	(ชาวอิหร่าน)	กล่าวว่า 

 รู้จักสถาบันการศึกษานานาชาติ 

จากเพื่อนที่กำลังเรียนอยู่ 

ที่นี่	 เมื่อได้อ่านรายละเอียด 



                                                           

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์		คณะรัฐศาสตร์		มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 	 จัดอภิปราย	 เรื่อง	 ‘เลือกตั้ง’	 54’	 โดยมี	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 	 คณบด ี

คณะรัฐศาสตร์	 	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	 	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 รองศาสตราจารย์สุขุม  นวลสกุล	 	 อดีต 

อธิการบดีและคณบดีคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

รองศาสตราจารย์อัษฎางค์  ปาณิกบุตร 	 อดีตคณบด ี

คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	รองศาสตราจารย์ 

ดร.นิยม  รัฐอมฤต		อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	หัวหน้าโครงการจีนศึกษา	วิทยาลัยนานาชาติ		

และ	รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาสฤษฎ์ิ  สตะเวทิน		ผู้อำนวยการ 

ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์	 	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ร่วมอภิปราย	 	 ณ	 	 ห้องศิลปาชีพ	 	 ชั้น	 4	

คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เมื่อวันที่	 30	

มิถุนายน	ที่ผ่านมา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   ลาภเจริญทรัพย์  

คณบดีคณะรัฐศาสตร์		รักษาราชการแทนอธิการบดี		ม.ร. 

กล่าวว่า	 การเลือกตั้งในมุมมองของนักรัฐศาสตร์ถือว่า 

เป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ปัญหาที่มี 

อยู่ได้ถูกแก้ไขอย่างสำเร็จลุล่วง	 โดยการใช้เสียงข้างมาก 

ในการแก้ไขปัญหา	 	 การเลือกตั้งถือเป็นกลไกอย่างหนึ่ง 

ของระบอบประชาธิปไตยท่ีทำให้ความเห็นท่ีแตกต่างกัน 

มีข้อยุติ	  “การเลือกต้ังคร้ังน้ีจัดข้ึนท่ามกลางความขัดแย้ง 

ที่รุนแรง และมีความยืดเยื้อมานานหลายปี ปัญหา 

ที่จะเกิดขึ้นคือการที่ประชาชนยังตกอยู่ในมายาคติ 

ทางการเมือง  มีภาพลวงตาทางการเมืองที่เกิดขึ้นตลอด 

ระยะเวลาหลายปีท่ีผ่านมา โดยเฉพาะการมีสีเข้ามาเก่ียวข้อง 

ทำให้ประชาชนที่ตกอยู่ในภวังค์ไม่สามารถฉุดตัวเอง 

ขึ้นมาสู่ความเป็นจริง  เริ่มขาดเหตุผลไม่อยู่บนพื้นฐาน 

ของความจริง ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ใช่การแก้ไข 

ปัญหา	 เนื่องจากประชาชนยังตกอยู่ภายใต้มายาคติทาง 

การเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมา	 ปัญหาที่เกิดขึ้นจากอารมณ ์

ความรู้สึกที่ เกิดขึ้นนั้นไม่สามารถแก้ ไขได้ง่ ายๆ	

นักรัฐศาสตร์ได้กล่าวไว้ว่า	 “เราศึกษาค้นคว้า สรรหา 

องค์ความรู้มาเข้าใจการเมืองเพื่อที่จะนำสิ่งที่อยู่ในที่มืด 

มาอยู่ในที่สว่าง ทำสิ่งที่เป็นมายาคติให้คลายความเป็น 

มายาคติ ให้เห็นภาพตัวตนที่ชัดเจนว่าเป็นอย่างไร”

	 “ในปัจจุบันบ้านเมืองกำลังตกอยู่ในสภาวะที่น่า 

เป็นห่วงอันเนื่องมาจากการทะเลาะกันทำให้เกิดความ 

เสียหายมากมาย	 ถ้าจะให้การทำงานของนักการเมือง 

มีประสิทธิภาพเราต้องดูให้ดีว่าสิ่งที่นักการเมืองพูดกับ 

ส่ิงท่ีนักการเมืองทำแตกต่างกันอย่างไรหรือไม่	 	 ควรมีสติ 

ในการมองการเมือง	 คิดและทำอยู่บนพื้นฐานของความ 

เป็นจริง	 ใช้หลักเหตุผลให้มากขึ้นกว่าเดิม	 ก็จะทำให้ 

การทำงานของนักการเมืองมีประสิทธิภาพ	และสามารถ 

นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้า”

 รองศาสตราจารย์สุขุม  นวลสกุล 	 อดีตอธิการบดี 

และคณบดีคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

กล่าวว่า	 ตั้งแต่การเลือกตั้งวันที่	 23	 ธันวาคม	 2550	 

สิ้นสุดลงได้มีการเรียกร้องให้มีการยุบสภาเป็นระยะๆ		

แต่ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงจนกระทั่งฝ่ายรัฐบาลมีความ 

พยายามในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	จึงเกิดการต่อต้านและ 

เรียกร้องยุบสภาเพราะว่ารัฐบาลไม่มีสิทธิในการแก้ไข 

รัฐธรรมนูญ	จนกระท่ังเกิดเหตุการณ์ตุลาการภิวัฒน์	 จึงได้ 

มีการยุบสภาเกิดขึ้น

	 “ประเด็นที่สำคัญในการเลือกตั้งครั้งนี้คือการ

ที่ประเทศอยู่ในระบอบประชาธิปไตย	 เราต้องยอมรับ 

เสียงของประชาชนว่าประชาชนคือผู้ตัดสินชี้ขาดขั้น 

สุดท้าย	 ดังน้ันเม่ือผลออกมาอย่างไรเราต้องยอมรับในส่ิงน้ัน 

ต้องยอมรับกลไกทางการเมืองที่จะขับเคลื่อนประเทศ 

บ้านเมืองจะเกิดความสงบสุข	 	 ข้อขัดแย้งที่มีทั้งหมด 

จะสามารถคล่ีคลายปัญหาต่างๆได้	 ไม่มีการปะทะกันอย่าง	 

รุนแรง		นำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญก้าวหน้าต่อไป”

 รองศาสตราจารย์อัษฎางค์  ปาณิกบุตร		อดีตคณบดี 

คณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง		กล่าวว่า	ลักษณะ 

ของสังคมไทยในปัจจุบันมีลักษณะเป็นสังคมอุปถัมภ์ 

ทำให้เกิดการเอาเปรียบทางสังคมสูง		เกิดการคอร์รัปชั่น		

ลักษณะทางสังคมแบบนี้ทำให้ เกิดความแตกแยก	

ไม่มีความปรองดอง	การเมืองเป็นเรื่องของผลประโยชน์	 

หลังการเลือกตั้งสิ่งที่รัฐบาลชุดใหม่ต้องเร่งดำเนินการ 

ในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนคือปัญหาของ 

เกษตรกรไทยทางด้านปัจจัยในการผลิต	 ระบบชลประทาน		

ปุ๋ยที่ใช้ในการผลิต		ต้นทุนการผลิตสูงผลผลิตต่ำ	และ 

สินค้าขายไม่ได้ราคา

	 “สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้ผมมีความเชื่อมั่นว่า 

จะมีพรรคที่ได้คะแนนเสียงเกินครึ่ง	 	 ถึงแม้ว่าจะยาก 

แต่ถ้ากรุงเทพฯมีความชัดเจนในตัวเลขว่าไปทางฝ่ายเดียว  

รับรองได้ว่ามีเพียงพรรคเดียวท่ีมีสิทธิในการบริหารประเทศ 

เพราะฉะน้ันรัฐบาลชุดใหม่น้ีต้องทำให้ประชาชนรู้สึกว่า

รัฐบาลที่ได้เลือกมานั้นสามารถสร้างความพอใจให้กับ 

ประชาชนได้เท่าที่ควร”

 รองศาสตราจารย์ ดร.นิยม  รัฐอมฤต  อดีตคณบด ี

คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 หัวหน้าโครงการ 

จีนศึกษา	วิทยาลัยนานาชาติ		กล่าวว่า	การเมืองของประเทศไทย 

จะมีการพูดถึงนโยบายในช่วงการเลือกตั้งเท่านั้นจึงทำให้ 

นโยบายต่างๆ	 ไม่มีน้ำหนักที่จะทำให้ประชาชนเชื่อใน 

คำพูดของผู้สมัครเลือกตั้ง		ตามความเป็นจริงแล้วควรม ี

กระบวนการท่ีทำให้ประชาชนมีความม่ันใจ	 และมีข้อมูล 

ที่พร้อมสำหรับการตัดสินใจของประชาชน

 “ความขัดแย้งในสังคมไทยเกิดข้ึนมาโดยตลอด 

ตั้งแต่ปี	 2475	 ล้วนแล้วแต่มีการยึดอำนาจ	 	 และการ 

ก่อการกบฏมาหลายครั้ง			ในแต่ละครั้งก็สามารถยุติลง 

ได้ด้วยผู้ท่ีมีอำนาจเข้ามาปราบปรามจนเกิดความสงบสุข 

แต่ในระยะหลังมาน้ีไม่สามารถปราบปรามได้อย่างราบคาบ  

เน่ืองจากทหารไม่กล้าท่ีจะออกมา		จุดอ่อนของสังคมไทย 

คือไม่มีการให้เกียรติยกย่องซึ่งกันและกัน	 อีกทั้งยังไม่ม ี

สถาบันที่เป็นเสาหลักของบ้านเมืองที่จะเข้ามาดูแล 

บ้านเมืองได้อย่างจริงจัง	 ถ้าเทียบกับหลายประเทศ	จะเห็น 

ได้ว่าประเทศท่ีมีเสถียรภาพจะเป็นประเทศท่ีมีสถาบันหลัก 

ถือวา่ประเทศไทยตัง้สมมตุฐิานทีผ่ิดพลาด	และยังหลอก 

ตัวเองว่าทุกคนมีความเท่าเทียมกัน	 มีเหตุมีผล	 มีเจตนา 

ร่วมกัน	แต่ส่ิงท่ีเป็นจริงคือมีความแตกต่างกันมากในชีวิต 

ความเป็นอยู่ระหว่างคนจนและคนรวย	 	 แต่เราได้นำ 

มาตรฐานของต่างชาติเข้ามาใช้ในประเทศ		ท้ังๆท่ีบ้านเมือง 

ของเรามีความแตกต่างกับต่างประเทศเป็นอย่างมาก	

จุดน้ีเป็นปัญหาใหญ่	 	 ปัจจุบันประชาชนต้องการได้รัฐบาล

ท่ีมีมุมมองและแนวทางพัฒนาประเทศท่ีสามารถจะพัฒนา

ประเทศให้มีความเจริญต่อไป	

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 กองกิจการ- 

นักศึกษา	มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ	: 

จิตวิทยากับการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหลักสูตร 

ที่	1	การพัฒนาเจตคติที่ดีและการสร้างแรงจูงใจในการ 

ทำงาน		โดยมี	อาจารย์สมหมาย  สุระชัย 	รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	เป็นประธาน 

พรอ้มดว้ย		อาจารยป์รชัญา  ปยิะมโนธรรม		รองคณบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา		คณะศึกษาศาสตร์		เป็นวิทยากร		

ณ		ห้องบรรยาย	301	อาคารสวรรคโลก		ช้ัน	3	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 	 เมื่อวันที่	 1	 	 กรกฎาคม	 ที่ผ่านมาโดยมี	

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี ศักยภาพ 

ในการทำงานได้อย่างมีระบบ	 สามารถทำงานเป็นทีม		

มีความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบใหม่ๆ	 และสามารถ 

นำเสนอโครงการ	 ตลอดจนผลงานต่างๆ	 ได้อย่างม ี

ประสิทธิภาพ	

อบรมการพัฒนา

ศักยภาพผู้นำนักศึกษา



Prepositions (2)

  บุพบทกลุ่ม	 2	 ที่จะกล่าวใน	 ขร.	 ฉบับนี้คือคำบุพบทที่ใช้แสดงตำแหน่ง 

ของส่ิงของต่างๆ	 ซ่ึงมีใช้อยู่หลายคำ	 และบางคำก็ซ้ำกับบุพบทท่ีใช้กับเวลาท่ีได้กล่าวมาแล้ว 

(เช่น	 AT,	 	 IN,	 ON	 )	 บุพบทแสดงตำแหน่งที่จะกล่าวถึงได้แก่	 Under,	 Underneath,	 

Below,	Beneath,	Over	และ	Above		บุพบทกลุ่มนี้แบ่งออกได้	2	พวกตามความหมายคือ	

พวกแรกคือพวกที่มีความหมายว่า		“ใต้		ข้างใต้	หรืออยู่ต่ำกว่า”	(	under,	underneath, 

below,	 beneath)	 ส่วนอีกพวกหนึ่งคือพวกที่มีความหมายว่า	 “บน	 ข้างบน	 หรือ	

อยู่สูงกว่า”	 (	 over,	 above)	 คำบุพบททั้งหมดนี้เมื่อพิจารณาให้ละเอียดแล้วจะมีความ	

หมายต่างกันเล็กน้อยและบางครั้งอาจทำให้เกิดสับสนบ้างในการนำไปใช้

  1.  Under, Underneath, Beneath	ทั้ง	3	คำนี้โดยพื้นฐานแล้วมีความหมาย 

ท่ีใกล้เคียงกันมาก	 นักศึกษาสามารถแยกความหมายของแต่ละคำออกมาศึกษาโดยละเอียด 

ได้ดังนี้

   (a) Under 	เป็นบุพบททั่วไปที่ใช้แสดงตำแหน่งสิ่งของที่อยู่		“ใต้”	หรือ 

“ข้างใต้”	 ของอีกสิ่งหนึ่ง	 เช่น	 There’s	 some	 dust	 under	 the	 table.	

(มีฝุ่นจับอยู่ทั่วไปที่ใต้โต๊ะ)

	 	 	 ในบางครั้งตำแหน่งที่อยู่	“ใต้”	นี้อาจจะรวมถึงการถูกปกคลุมด้วยสิ่งอื่น 

อย่างมิดชิด	เช่น								

																	 	 Napa	buried	her	head	under	the	covers,	pretending	to	be	asleep.	

	 	 	 (นภาแสร้งทำเป็นนอนหลับโดยมีผ้าคลุมศีรษะเอาไว้)

      (b) Underneath 	 คำนี้มีความหมายว่า	 “ข้างใต้”	 เช่นกัน	 แต่จะเป็น	

“ข้างใต้”	ชนิดที่ตำแหน่ง	“ตรงกันพอดี”	(directly	below)	กับของอีกสิ่งหนึ่ง	ทำนอง 

เดียวกันในตำแหน่งนี้ก็อาจถูกสิ่งของนั้นๆ	ครอบไว้อย่างมิดชิดได้	เช่น		

     	 	 A	pipe	was	leaking,	so	we	put	a	bucket	underneath	to	catch	the	drips.

																 	 (ท่อน้ำรั่ว	พวกเราจึงเอาถังน้ำไปรองน้ำที่หยดเอาไว้)

									 	 	 	Look		underneath		the	car	and	see	if	anything’s	loose.

													 	 (มองดูใต้ท้องรถและตรวจสอบว่ามี(อุปกรณ์)อะไรหลวมหรือไม่)

										 	 	 Police	 use	 trained	 dogs	 to	 located	 people	 trapped	 underneath  

	 	 	 collapsed	buildings.

									 	 	 (ตำรวจใช้สุนัขค้นหาผู้คนที่ติดอยู่ใต้ซากตึกที่โค่นพังลงมา)

      (c) Beneath	เป็นคำบุพบทท่ีนิยมใช้แบบเป็นทางการ	หรือใช้ในภาษาเขียน 

มากกว่า	และมีความหมายที่ใช้บอกตำแหน่งได้ถึง	4	สถานะคือ

	 	 	 i.	 มีความหมายถึง	“อยู่ต่ำกว่า”	(lower	than)	เช่น	

																					 	 The	great	altar	stands	beneath	the	east	window	of	the	church.	

	 	 	 ii.	 มีความหมายเหมือนกับ	under	ทั่วไปที่หมายถึง	“ใต้”	หรือ	“ข้างใต้”	 

	 	 	 	 นั่นเอง	เช่น

 	 	 	 Petroleum	occurs	in	natural	deposits	beneath	the	surface	of	the	earth.

	 	 	 iii.	มีความหมายถึง	 “ข้างใต้ในตำแหน่งที่ตรงกัน”	 (directly	 under)	 

	 	 	 	 กับของอีกสิ่งหนึ่ง	เช่น				

 	 	 	 Our	ship	passed	beneath	the	Gold	Gate	Bridge	into	San	Francisco	Bay.		       

	 	 	 	 	Four	storeys	of	parking	beneath the	theater	were	not	enough.										

	 	 	 iv.	มีความหมายถึง	“ข้างใต้”	ของอีกสิ่งหนึ่งโดยที่ถูกปกปิดหรือคลุมไว ้

	 	 	 	 ด้วยวัตถุอื่นๆ	เช่น

	 	 	 	 The	boy	lay	trembling	beneath	the	bedclothes.	

	 	 	 	 (เด็กชายนอนหนาวสั่นภายใต้ผ้าห่มนอน)

	 	 	 	 Somewhere	beneath	the	snow,	the	authorities	hoped	to	find	the	bodies	 

 	 	 	 of	 those	who	had	died.	(เจ้าหน้าท่ีหวังว่าจะค้นหาศพผู้เสียชีวิตท่ีอยู่ใต้หิมะ)

	 2.		‘Over’,	and	‘Above’	บุพบททั้งสองคำนี้มักจะใช้สลับกันอยู่เสมอๆ	ดังนั้น

จึงควรที่จะศึกษาความหมายของแต่ละคำให้ถี่ถ้วนและแม่นยำดังนี้

  (a) ‘Above’ 	คำนี้ใช้บอกตำแหน่งของสิ่งของท่ี	“อยู่สูงกว่า”	(higher	than	) 

โดยทั่วๆไป	เช่น		Children	saw	the	Snow	mountains	towering	above	them.

																				We	live	in	a	little	apartment	above	a	grocery.

  (b) ‘Over’ 	เป็นคำบุพบทท่ีบอกตำแหน่งสูงกว่าชนิดท่ีตรงกันในแนวต้ังฉาก 

(vertically	above	)		เช่น				We	hung	your	calendar	over	the	fireplace.

รศ.	เพ็ญศรี		รังสิยากูล

	 	 She	 looked	 at	 herself	 in	 the	 mirror	 over	 the	 dressing	 table	 in	 her	 

	 	 bedroom.

 3. ‘Under’; ‘Below’	 	 เป็นบุพบทที่แสดงความหมายตรงข้ามกับ	 over	 และ		

above		ที่อาจเทียบความหมายได้ดังนี้คือ

Below	=	lower	than		(ตรงข้ามกับ		above	=	higher	than)	เช่น

	 	 We	could	see	the	valley	below	us.

	 	 He	had	an	ugly	scar	just	below	his	left	eye.

Under	=	vertically	below	(ตรงข้ามกับ	over	=	vertically	above)				เช่น

	 	 There	was	snow	under	our	feet.

	 	 Jom	hid	the	toy	box	under his	bed.

	 	 	If	there’s	no	one	at	home,	just	shove	the	letter	under	the	door.	

 จากตัวอย่างน้ี	 จะพบว่า	 under	 เป็นบุพบทกลางๆท่ีใช้ในความหมายได้หลายอย่าง 

เพราะบางครั้งก็ใช้ได้เหมือนกับ	 underneath	 เช่นกัน	 ดังนั้นอาจสรุปได้ว่า	 under	นั้น 

เป็นบุพบทที่สามารถใช้ได้ทั่วไปในการบอกตำแหน่งของสิ่งของที่อยู่	 “ใต้”	 “ต่ำกว่า” 

หรือ	“ข้างล่าง”	ทั้งนี้จะเป็นความหมายใดนั้นขึ้นอยู่กับใจความในประโยคด้วย	เช่น	

	 She’s	wearing	a	thick	sweater	under	/underneath	her	coat.	(directly	below)

	 Some	of	my	friends	are	lying	under an	umbrella	reading.	(lower	than	)

 We	like	to	watch	a	group	of	goldfish	swimming	lazily	just	under	the	surface.                  

	 (under	water)

  4. ‘Under and Beneath’	 and	 ‘Over and Below’	 ทั้ง	 4	 คำนี้	 นอกจากม ี

ความหมายตามท่ีกล่าวมาท้ัง	3	ข้อข้างต้นแล้ว	ยังมีความหมายพิเศษท่ีใช้แสดงความหมาย 

ในเชิงเปรียบเทียบที่บอกถึงความมีอำนาจที่เหนือกว่า	หรือด้อยกว่า		แสดงถึงอิทธิพล 

ที่เหนือกว่า	หรือ	ตกอยู่ภายใต้อำนาจ	หรือการดูแลของผู้อื่น	เช่น

 He	was	above	me	(at	school)	at	work.		(เขามีตำแหน่งหน้าท่ีสูงกว่าฉันในท่ีทำงาน)       

	 She	has	no	power	over	her	husband.	(เธอไม่มีอำนาจเหนือสามีของเธอเลย)

	 Toon	has	five	men	working	under	him.	(ตูนมีคนงานในปกครอง	5	คน)

 His	actions	are	beneath	contempt.	(การกระทำของเขาแสดงออกถึงอาการดูหม่ิน)

	 They	registered	at	the	hotel	under	the	name	of	Smith.	(พวกเขาลงทะเบียนเข้า 

	 พักในโรงแรมในนามของสมิท)

 Try to supply the missing prepositions.

	 1.	 Take	this	contract	and	sign	your	name	_______	mine.

	 2.	 	He	was	generally	known_________	the	name	of	Charles.

	 3.		 As	usual	the	dog	has	taken	up	his	position	_______	the	table.

 4.	 	He	suffers	from	arthritis	and	has	been	_______	treatment	for	a	long	time.

	 5.	 	In	the	fields		_______	my	house	they	keep	a	flock	of	sheep.

	 6.		 Before	leaving	the	office,	Nina	remembered	to	put	the	cover	______	the

	 	 typewriter.

	 7.		 You	can’t	go	that	way,	I’m	afraid,	as	the	road	is	________	repair.

	 8.		 The	young	shoots	appear	______	ground	in	early	spring.

	 9.		 I	am	surprise	at	Dang.	I	thought	she	was	________	that	sort	of	thing.

	 10.	He	has	lost	of	fortune	and	finds	himself	______	the	necessity	of	begging. 

  The answer:	 1.	below	 2.	under	 3.	under	(underneath)	 4.	under	

	 	 	 	 5.	below	 6.	over	 7.	under	 8.	above

							 	 	 	 9.	above				 10.	under	 		
 

 บุพบทบอกตำแหน่งหรือใช้กับสถานที่ต่างๆอีกกลุ่มหนึ่งที่เห็นใช้กันเสมอๆ	

คือ	In	/On	/At		สมัยหนึ่งที่ผู้เขียนยังเป็นนักเรียนและจำได้ว่า	ระหว่าง	In		กับ	At	นั้น	

ให้ดูขนาดของสถานที่เป็นสำคัญ	หากเป็นที่เล็ก	ให้ใช้	at	แต่ถ้าเป็นสถานที่ใหญ่	ให้ใช้	

In	 เป็นต้น	 	 แต่มาในปัจจุบันนี้แม้ว่ากฎดังกล่าวยังใช้ได้อยู่	 แต่ก็ได้เพิ่มรายละเอียด 

ต่างๆขึ้นมาอีกมากมาย	 เพราะบางที่สถานที่ที่เป็นคำเดียวกันแต่ใช้ได้ทั้ง	 In	 และ	 At 

ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้ใช้ว่าจะใช้ในความหมายสถานที่แบบใด	เช่น		 (อ่านต่อหน้า 9) 

 

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔



การใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
   ธีระศักดิ์  ศรีบรรพต                 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

 ด้วยปรัชญาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มุ่งมั่นในการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับประชาชนทุกคนให้ได้ศึกษาหาความรู้ในระดับปริญญาตรีให้มากที่สุด 

อีกทั้งยังให้โอกาสกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถหรือพื้นฐานความรู้ในด้านต่างๆ	 สามารถใช้ความรู้เดิมของตนต่อยอดทางการศึกษาได้	 ซึ่งจะทำให้ใช้เวลาศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรีน้อยลงและจบการศึกษาได้เร็วขึ้น		ด้ว	ยการให้สิทธิในการเทียบโอนหน่วยกิตแก่ผู้มีพื้นฐาน	ความรู้ประเภทต่าง	ๆ 	ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้สิทธิในการเทียบโอน 

หน่วยกิตไว้หลายประเภท	ดังนี้					

	 1.	 การเทยีบโอนหนว่ยกติสำหรบัผูท้ีส่ำเรจ็การศกึษาตัง้แตร่ะดบัประกาศนยีบตัรวชิาชพีชัน้สงู						(ปวส.)					หรอือนปุรญิญาตร	ีขึน้ไป	รวมทัง้ผูส้ำเรจ็การศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

หรือสูงกว่าทั้งของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือของมหาวิทยาลัยอื่น	ๆ	ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง	โดยมีหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต	ดังนี้

คุณวุฒิที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

จำนวนหน่วยกิตที่แต่ละคณะจะเทียบโอนให้

คณะ

นิติศาสตร์

คณะ

บริหารธุรกิจ

คณะ

มนุษยศาสตร์

คณะ

ศึกษาศาสตร์

คณะ

วิทยาศาสตร์

คณะ

รัฐศาสตร์

คณะ

เศรษฐศาสตร์

คณะเทคโนโลยี

การสื่อสารมวลชน

คณะพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตามหลักเกณฑ์

ของคณะ

ตามหลักเกณฑ์

ของคณะ
ไม่เกิน	72

ตามหลักเกณฑ์

ของคณะ

ตามหลักเกณฑ์

ของคณะ
55-64 ไม่เกิน	86 ไม่เกิน	72 ไม่เกิน	66

สถาบันอ่ืน 37 41-77

สาขาวิชาเอก

ภาษาต่างประเทศ

45	cr.	

สาขาวิชาเอก

อ่ืนๆ	57	cr.

ตามหลักเกณฑ์

ของคณะ

25	หน่วยกิต	ข้ึนไป  

ข้ึนอยู่กับคุณวุฒิ

และสาขาท่ีสมัคร

55-64 50-71 54 ไม่เกิน	48

อนุปริญญาหรือ

เทียบเท่าข้ึนไป

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตามหลักเกณฑ์

ของคณะ

ตามหลักเกณฑ์

ของคณะ

ตามหลักเกณฑ์

ของคณะ

ตามหลักเกณฑ์

ของคณะ

ตามหลักเกณฑ์

ของคณะ

ตามหลักเกณฑ์

ของคณะ

ตามหลักเกณฑ์

ของคณะ
ไม่เกิน	54 ไม่เกิน	48

สถาบันอ่ืน 31 29-38 30
ตามหลักเกณฑ์

ของคณะ

22-30	หน่วยกิต

ข้ึนอยู่กับคุณวุฒิ

และสาขาท่ีสมัคร

43 44	หรือ	47 30 24

                   
 2.	 การเทียบโอนหน่วยกิตของผู้ท่ีเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาและหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว	 มีความประสงค ์

จะศึกษาต่อให้สำเร็จการศึกษา	 รวมทั้งผู้ที่เคยเป็นผู้ศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียม

รับปริญญา	หรือ	Pre-degree	(	Non	-degree	เดิม)	มีหลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต	

ดังนี้

  2.1 คณะนิติศาสตร์ 

 	 	 2.1.1	 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไปรับเทียบและโอนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชา	 

ศึกษาทั่วไปที่เคยเรียนมาและสอบได้แล้วทั้งหมวดตามหลักสูตรชั้นปริญญาตรี	 (เดิม)		

ของคณะนิติศาสตร์โดยโอนหน่วยกิตให้ทั้งหมวดในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปของหลัก

สูตรชั้นปริญญาตรี	คณะนิติศาสตร์	(ฉบับปรับปรุงใหม่)

	 	 	 2.1.2		 หมวดวิชาเฉพาะ	รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมวิชากฎหมาย 

เป็นรายวิชาที่เป็นวิชาในหลักสูตรชั้นปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ที่เคยเรียนและสอบ 

ได้แล้ว

	 	 	 2.1.3	 หมวดวิชาเลือกเสรี	รับเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตกระบวนวิชา 

ใด	ๆ	ก็ได้ที่เปิดสอนในคณะต่าง	ๆ	ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ยกเว้นวิชากฎหมาย 

ที่เปิดสอนสำหรับนักศึกษาคณะอื่นๆ	ได้แก่	LA103,	LA104,	LA105,	LA121,	LA122, 

LA130,	 LA230,	 LA234,	 LA333,	 LA334,	 LA335,	 LA336	 (หลักสูตรปีการศึกษา	

14	 -	 35)	 LW104,	 LW105,	 LW214,	 LW215,	 LW315,	 LW316,	 LW317,	 LW318 

(หลักสูตรปีการศึกษา	36	-	51)	และ	LA	104,	LA105,	LA214,	LA215,	LA313,	LA314, 

LA315,LA316	(	หลักสูตรปี	2552	)

  2.2 คณะบริหารธุรกิจ

   2.2.1	 ให้นักศึกษา	 8	 ปีสมัครใหม่และนักศึกษาหมดสถานภาพ	สมัครเข้าเรียน 

โดยใช้หลักสูตรของปีการศึกษาที่นักศึกษาสมัครใหม่ในปีการศึกษานั้น	ๆ	

   2.2.2	 วิชาท่ีสามารถเทียบโอนได้ต้องเป็นวิชาท่ีเคยสอบได้มาแล้วและต้อง 

เป็นวิชาที่คณะกรรมการประจำคณะ	ฯ	ได้มีมติเทียบเคียงให้เป็นวิชาเดียวกัน

   2.2.3	 ให้นักศึกษาเทียบโอนได้ท้ังในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	หมวดวิชาแกน 

ทางธุรกิจ	 หมวดวิชาเอก	 และหมวดวิชาเลือกเสรี	 สำหรับหมวดวิชาเลือกเสรีต้องไม ่

เป็นวิชาที่คณะ	ฯ	ห้ามลงทะเบียนเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีตามที่ได้ระบุไว้ในหลักสูตร

	 	 	 2.2.4	 ให้นักศึกษายื่นคำร้องขอเทียบโอนวิชาและโอนหน่วยกิตได้ที่ 

หมวดเทียบโอนและลงทะเบียนเรียน	หน่วยกิจการนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

  2.3 คณะมนุษยศาสตร์

   2.3.1	ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ทุกกระบวนวิชาที่ตรงกับกระบวนวิชา 

ในหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์ที่ประกาศใช้ตามปีการศึกษาที่นักศึกษาประสงค์ 

จะเข้าศึกษา

	 	 	 2.3.2	 กระบวนวิชาที่เทียบโอนต้องเป็นกระบวนวิชาที่สอบผ่านแล้ว	

โดยถือตามผลการสอบที่นักศึกษาสอบได้ก่อนการขอใช้สิทธิเทียบโอน

  2.4  คณะศึกษาศาสตร์ 

	 	 	 เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของคณะศึกษาศาสตร์	

  2.5  คณะวิทยาศาสตร์ 

   กระบวนวิชาใดท่ีนักศึกษาลงทะเบียนและสอบผ่านแล้วสามารถนำมาใช้ 

ประโยชน์ในหลักสูตรปริญญาตรี	 สาขาวิชาที่สมัครเรียนใหม่ให้เทียบโอนหน่วยกิต 

ได้ทุกกระบวนวิชาตามหลักสูตร

  2.6  คณะรัฐศาสตร์

		 	 	 เทียบโอนให้เป็นรายวิชาที่นักศึกษาสอบได้

		 		 	 -	 ถ้าหากเรียนครบ	 8	 ปีมากกว่า	 1	 ครั้ง	 และไม่เคยใช้สิทธิเทียบโอน 

หน่วยกิตมาก่อนให้เทียบโอนเป็นรายวิชาตามที่นักศึกษาสอบได้ในทุกรหัส

	 		 	 -	 ถ้าหากเรียนครบ	 8	 ปีมากกว่า	 1	 ครั้ง	 และเคยขอใช้สิทธิเทียบโอน 

หน่วยกิตมาแล้ว	ให้ถือจำนวนหน่วยกิตเทียบโอนคร้ังสุดท้ายรวมกับรายวิชาท่ีนักศึกษา

สอบได้ในรหัสครั้งสุดท้ายก่อนสมัครใหม่

  2.7 คณะเศรษฐศาสตร์ 

   เทียบโอนหน่วยกิตเป็นรายวิชาทุกหมวดวิชาท่ีเคยสอบผ่านแล้วหรือมี	

ผลการเรียนใน	Transcript	 	 	

  2.8 คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 

	 	 	 2.8.1	ให้เทียบโอนหน่วยกิตได้ทุกกระบวนวิชาที่ตรงกับกระบวนวิชา 

ในหลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชนท่ีประกาศใช้ตามปีการศึกษาท่ี 

นักศึกษาประสงค์จะเข้าศึกษา (อ่านต่อหน้า 7)

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔



									 	 	 2.8.2	 	 กระบวนวิชาที่เทียบโอนต้องเป็นกระบวนวิชาที่สอบผ่านแล้ว	 

โดยถือตามผลการสอบที่นักศึกษาสอบได้ก่อนการขอใช้สิทธิเทียบโอน

  2.9 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 	 	 	เทียบโอนหน่วยกิตเป็นรายกระบวนวิชาตามที่นักศึกษาสอบได้

 3.	 การเทียบโอนหน่วยกิตของผู้ท่ีเป็นหรือเคยเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

อื่นที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี	 แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาหรือหมดสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิมแล้ว	 และมีความประสงค์ท่ีย้ายมาศึกษาต่อที่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพียงแห่งเดียว	 สามารถนำผลการศึกษาจากสถาบันการศึกษาเดิม

มาเทียบโอนหน่วยกิตได้	ตามหลักเกณฑ์ดังนี้

  3.1 คณะนิติศาสตร์

	 	 	 3.1.1	 กระบวนวิชาที่เทียบโอนได้	 ต้องมีเนื้อหาวิชาที่คล้ายคลึงกับ 

หลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

	 	 	 3.1.2		 กระบวนวิชาจากสถาบันเดิมท่ีเทียบโอนได้	 ต้องมีจำนวนหน่วยกิต 

เท่ากันหรือมากกว่าจำนวนหน่วยกิตของหลักสูตรมหาวิทยาลัยรามคำแหง

	 	 	 3.1.3		ผลการเรียนที่สามารถนำมาเทียบโอนได้ต้องมีคะแนนสะสม 

คิดเป็นร้อยละ	60	ขึ้นไป

	 	 	 3.1.4		หลักเกณฑ์ตามข้อ	3.1.1	และ	3.1.2	ต้องผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์เป็นราย	ๆ	ไป

	 ในกรณีเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมในหมวดวิชาเลือกเสรี	 ให้ใช้หลักเกณฑ์ 

การเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตของนักศึกษาท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรีข้ึนไปจากสถาบันอ่ืน 

โดยอนุโลม	 ทั้งนี้จะเทียบวิชาและโอนหน่วยกิตสะสมได้ไม่เกินครึ่งหนึ่งของหน่วยกิต 

ในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

   3.1.5	ภายหลังการดำเนินการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่โดยใช้สิทธิเทียบโอน 

กรณีย้าย	 -	 โอนแล้วให้ผู้สมัครติดต่อคณะฯ	 ก่อนกำหนดการลงทะเบียนเรียนโดยนำ

คำอธิบายรายวิชาของสถาบันเดิมมายื่นกับเจ้าหน้าที่เทียบโอนคณะเพื่อใช้เทียบเคียง 

เนื้อหาวิชาที่โอนได้	ค่าใช้จ่ายในการเทียบโอน	หน่วยกิตละ	100	บาท

  3.2  คณะบริหารธุรกิจ

   3.2.1		 เทียบวิชาและรับโอนในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	หมวดวิชาแกนทางธุรกิจ 

หมวดวิชาเอก	และหมวดวิชาเลือกเสรีเมื่อรวมแล้วต้องไม่เกิน	100	หน่วยกิต

 	 	 3.2.2	 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป	 หมวดวิชาแกนทางธุรกิจ	 และหมวดวิชา 

เลือกเสรี	ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่าเกรด	C

	 	 	 3.2.3	 หมวดวิชาเอกต้องมีผลการเรียนรายวิชาไม่ต่ำกว่าเกรด	 B	 หรือ 

เทียบเท่า

	 	 	 3.2.4		คณะกรรมการประจำคณะฯ	เป็นผู้รับโอนเป็นราย	ๆไป

  3.3  คณะมนุษยศาสตร์

 	 	 3.3.1	 กระบวนวิชาท่ีเทียบโอนได้ต้องมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า

สามในสี่ของกระบวนวิชาที่ขอเทียบโอน	 โดยอาจเทียบโอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	

วิชาเอก	วิชาโท	หรือวิชาเลือกเสรี

	 	 	 3.3.2	 กระบวนวิชาท่ีเทียบโอนได้ต้องมีผลการสอบได้เทียบเท่าไม่ต่ำกว่า

ระดับคะแนน	C	หรือ	2.00	หรือระดับคะแนนอื่นเทียบเท่า

	 	 	 3.3.3	 นักศึกษาจะเทียบกระบวนวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในส่ี

ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน

	 	 	 3.3.4	 นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์อย่างน้อย 

หนึ่งปีการศึกษา

  3.4 คณะศึกษาศาสตร์

 	 เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณาของคณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์

  3.5 คณะวิทยาศาสตร์

	 	 	 3.5.1	กระบวนวิชาท่ีจะเทียบโอนให้		ต้องมีเน้ือหากระบวนวิชาใกล้เคียง

กับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

	 	 	 3.5.2	 กระบวนวิชาที่เทียบโอนให้	 ต้องมีจำนวนหน่วยกิตเท่ากันหรือ 

มากกว่าหลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และมีผลการสอบไล่ไม่ต่ำกว่าอักษร 

ระดับคะแนน	C

	 	 	 3.5.3		ภาควิชาจะเป็นผู้รับโอน	 และต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะ 

กรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์เป็นราย	ๆ	ไป

	 	 	 	3.5.4	หลังจากดำเนินการสมัครแล้ว	ให้นักศึกษานำคำอธิบายรายวิชา

และใบลาออกจากสถาบันเดิมมาย่ืนท่ีงานบริการการศึกษาของคณะฯ	 เพ่ือใช้เทียบเคียง 

เนื้อหากระบวนวิชาที่โอนได้

  3.6 คณะรัฐศาสตร์

	 	 	 3.6.1		กระบวนวิชาที่จะเทียบโอนได้ต้องมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน

	 	 	 3.6.2		การเทียบโอนวิชาโท	 ให้เทียบโอนเฉพาะวิชาที่เปิดสอนและได้

รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะรัฐศาสตร์

	 	 	 3.6.3		 วิชาท่ีจะเทียบโอนได้ทุกกรณี	 ต้องมีหน่วยกิตเท่ากันหรือหน่วยกิต 

จากสถาบันเดิมมากกว่าและมีผลการสอบระดับคะแนน	C	หรือ	2.00	ขึ้นไป

	 	 	 3.6.4	 การเทียบโอนต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำ

คณะรัฐศาสตร์เป็นราย	ๆ

  3.7  คณะเศรษฐศาสตร์

 	 	 3.7.1	 เทียบโอนให้เป็นรายวิชา	โดยพิจารณาจากเน้ือหาวิชาท่ีใกล้เคียงกัน

	 	 	 3.7.2	 เทียบโอนเฉพาะวิชาที่มีผลการศึกษาตั้งแต่ระดับเกรด	 C	 หรือ	

2.00	ขึ้นไป

  3.8  คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน

	 	 	 3.8.1	 กระบวนวิชาท่ีเทียบโอนได้ต้องมีเน้ือหาสาระครอบคลุมไม่น้อยกว่า 

สามในสี่ของกระบวนวิชาที่ขอเทียบโอน	 โดยอาจเทียบโอนในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป	

วิชาเอก	วิชาโท	หรือวิชาเลือกเสรี

	 	 	 3.8.2	 กระบวนวิชาท่ีเทียบโอนได้ต้องมีผลการสอบได้เทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 

ระดับคะแนน	C	หรือ	2.00	หรือระดับคะแนนอื่นเทียบเท่า

	 	 	 3.8.3	 นักศึกษาจะเทียบกระบวนวิชาและโอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสาม 

ในสี่ของจำนวนหน่วยกิตรวมของหลักสูตรที่รับโอน

	 	 	 3.8.4	นักศึกษาจะต้องใช้เวลาศึกษาในคณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

อย่างน้อยหนึ่งปีการศึกษา

  3.9  คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

	 	 	 3.9.1	กระบวนวิชาที่จะเทียบโอนได้ต้องมีเนื้อหาคล้ายคลึงกัน

	 	 	 3.9.2	 วิชาท่ีจะเทียบโอนได้ทุกกรณี	 ต้องมีหน่วยกิตเท่ากันหรือหน่วยกิต

จากสถาบันเดิมมากกว่าและมีผลการสอบระดับคะแนน	C	หรือ	2.00	ขึ้นไป

	 	 	 3.9.3	 การเทียบโอนต้องผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทียบโอน

หน่วยกิตประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นราย	ๆ

	 	 อนึ่ง	สำหรับผู้ที่เคยศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงและมีผลการศึกษา 

อยู่ด้วย	สามารถนำผลการศึกษาท่ีสอบได้มาเทียบโอนหน่วยกิตรวมกันได้	แต่ต้องลาออก

จากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อน	 จึงสามารถใช้สิทธิเทียบโอน

หน่วยกิตได้	 (ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เรื่อง	 การรับสมัครนิสิตนักศึกษา

ขอย้ายโอนจากสถาบันการศึกษาอื่น	 (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา)	ภาค	 1	ปีการศึกษา	

2554)

	 4.	 การเทียบโอนหน่วยกิตของผู้ท่ีเคยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาหรือหมดสถานภาพไปแล้ว	 และไปสำเร็จการศึกษาในระดับ 

ตั้งแต่ประกาศนียบัตรชั้นสูง	 (ปวส.)	 หรือเทียบเท่าขึ้นไป	 หรือระดับอนุปริญญา		

หรือระดับปริญญาตรี	จากสถาบันการศึกษาอ่ืน	ๆ	สามารถนำผลการศึกษาท่ีจบการศึกษา 

มาเทียบโอนหน่วยกิต	 รวมกับผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีอยู่เดิมได้		

โดยสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และขอใช้สิทธิเทียบโอน	2	สถาบัน	ส่วนเกณฑ์การเทียบ

โอนนั้นให้เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาของแต่ละคณะที่นักศึกษาสมัคร

	 	 จากหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นมีหลายประเภทจึงขอให้ผู้สนใจที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา

หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ีมีคุณสมบัติในข้อใดข้อหน่ึงศึกษารายละเอียด

ให้ชัดเจนเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาในการที่จะใช้เวลาในการศึกษาให้จบการศึกษา 

เร็วขึ้น	หากมีข้อสงสัยประการใด	ติดต่อสอบถามได้ที่	งานรับสมัครส่วนกลาง	สำนัก 

บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	 โทรศัพท์	 0-2310-8615,	 0-2310-8623	

และ	0-2310-4831		ในวันเวลาราชการ

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

การใช้สิทธิิเทียบโอนหน่วยกิตฯ                                                                                             (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

สร้างสุขในชีวิต
ผศ.ดร.ประภาวดี กุศลรอด                               คณะมนุษยศาสตร์

 หลังสงครามโลกครั้งที่	 2	 เยอรมนีเป็นประเทศ 

ที่มีคนสูงอายุเป็นจำนวนมากประเทศหนึ่ง	 ส่วนใหญ ่

เป็นคนร่วมสมัยสงครามโลกคร้ังท่ี	 2	 หรือหลังสงครามโลก	 

คร้ังท่ี	 2	 และด้วยเหตุท่ีความเป็นอยู่และการสาธารณสุข 

ดีขึ้น	 อายุคนในเยอรมนีจึงยืนยาวขึ้นตามไปด้วย	 ที่แปลก 

กว่าบ้านเราคือ	 เราจะเห็นคนสูงอายุเยอรมันที่กระฉับ 

กระเฉง	 ไปไหนมาไหนด้วยกันสองตายาย	 หรือยัง 

เดินทางไปไหนมาไหนคนเดียวได้	 เวลาเข้าไปในเมือง 

โดยเฉพาะเสาร์อาทิตย์	 จะเห็นคนสูงอายุจำนวนมาก 

ออกมาจับจ่ายใช้สอย	 ซึ่งดูแล้วบางคนยังแข็งแรงกว่า 

คนหนุ่มสาวเสียอีก	 นอกจากนี้	 ยังมีจำนวนหนึ่งที่ยัง 

แข็งแรงขนาดขับรถไปไหนมาไหนได้อย่างชำนาญ 

และคล่องแคล่ว	ถึงแม้ว่าจะเกษียณหรืออายุเลย	60	หรือ	 

70	ปีไปแล้วก็ตาม

 ปัจจุบันคนที่ทำงานในเยอรมนี	 ผู้ชายจะเกษียณ 

เมื่ออายุ	 67	 ปี	 ผู้หญิงจะเกษียณเมื่ออายุ	 60	 ปี	

โดยมากแล้วคนสูงวัยในเยอรมนี	 ถ้ายังไม่ตายจากกัน

ก็จะอยู่ด้วยกันตามลำพัง	 ดูแลกันเองในบ้านหลังใหญ่	

เพราะลูกหลานแยกไปอยู่ที่อื่น	 ผู้เขียนได้มีโอกาสรู้จัก 

กับผู้สูงอายุท่ีเมือง	Kassel	 สองท่าน	 ช่ือคุณตา	 Frederking	 

(เฟรเดอคิง)	 กับคุณยาย	 Hildergard	 (ฮิลเดอร์การ์ด)	 

ท่านทั้งสองเคยเป็นครูสอนหนังสือและเกษียณอายุแล้ว	 

แต่ท้ังคู่ยังดูแข็งแรงและทำอะไรต่างๆได้หลายอย่าง	 คุณตา 

วิ่งออกกำลังทุกเช้า	 ขับรถไปซื้อของ	 ทำกับข้าวเองได้	 

คนที่นั่นเมื่อถึงวัยเกษียณไม่ต้องทำงาน	 และได้รับเงิน

ที่รัฐบาลให้เป็นรายเดือนที่เรียกว่า	“เงินบำนาญ”

 ช่วงระหว่างที่คนเยอรมันอยู่ในวัยทำงาน	 เมื่อม ี

รายได้	 พวกเขาจะจ่ายเงินส่วนหนึ่งเป็นภาษีให้รัฐบาล 

เพื่อให้รัฐบาลกลับมาเลี้ยงดูเขาในรูปของเงินบำนาญ 

หลังเกษียณนั่นเอง	 ดังนั้น	 คนสูงอายุในเยอรมนีจะม ี

ชีวิตที่ค่อนข้างสบายหลังเกษียณ	 แต่ก็ค่อนข้างเงียบเหงา 

ขาดคนดูแล	 เพราะลูกๆหลานๆไปอยู่ที่อื่นหมด	 จะพบ 

กันก็อาจปีละครั้งและไม่มีมายุ่งเกี่ยวพบปะกันมากนัก	 

ชีวิตคนสูงอายุจึงเหงาและเดียวดาย	 ดังน้ัน	 คุณตา	 Frederking	 

และคุณยาย	 Hildergard	 จึงต้องหากิจกรรมทำ	 เช่น	 

เข้าชมรมผู้สูงอายุเพื่อทำกิจกรรมร่วมกัน	 เช่น	 เล่นกีฬา 

ออกกำลังกายสำหรับคนสูงอายุ	 เล่นโบว์ลิ่ง	 ผลิตแยม	 

หรือทำขนมเค้กขายเพื่อเอาเงินไปช่วยเหลือเด็กยากจน

ทั่วโลก		เป็นต้น

	 ที่น่าสนใจคือ	 คุณตาและคุณยายไปลงทะเบียน 

เรียนในมหาวิทยาลัย	 โดยเรียนสาขาที่ตนเองสนใจ	 และ 

เรียนต่อในระดับปริญญาเอก	 ผู้เขียนได้มีโอกาสรู้จัก 

คุณตาคุณยายเม่ือคร้ังท่ีเรียนการเรียนการสอนภาษาเยอรมัน 

ด้วยกัน	 ท่านเป็นคนที่อายุมากที่สุดในห้อง	 แต่ท่านม ี

ประสบการณ์ชีวิตและการทำงานมาก	 เวลาเรียนแบบ 

แลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน	 คุณตาจะให้ข้อคิดและความรู้ 

แก่พวกนักศึกษาด้วยกันได้มากทีเดียว	 เป็นการช่วยเสริม 

ส่ิงใหม่ๆ	ให้แก่พวกเราท่ีแม้แต่อาจารย์ผู้สอน	(ท่ียังไม่เกษียณ)	 

ก็ยังทำไม่ได้	 เวลาพวกเรามีปัญหาเร่ืองการทำการบ้าน	 คุณตา 

ก็จะช่วยแนะนำหรือหาหนังสือให้	 แก้ภาษาให้	 แถมยัง 

เสนอตัวสอนภาษาเยอรมันให้นักศึกษาต่างชาติที่ออกเสียง 

ภาษาเยอรมันไม่ถูกต้อง	 โดยไม่คิดเงินอีกด้วย	 ท่านบอกว่า 

อยู่บ้านก็เหงา	 ภรรยาก็ออกไปเรียนเหมือนกัน	 กลับถึง 

บ้านก็คุยกันถึงเร่ืองท่ีเรียนมาใหม่ๆกัน	 แต่ก็ยังเหงา	 อยู่บ้าน 

นั่งๆนอนๆดูโทรทัศน์	 อ่านหนังสือ	 ทำสวน	 เป็นอย่างนี ้

ทุกวัน	 รู้สึกว่าชีวิตไม่มีค่า	 สู้ออกมาพบนักศึกษารุ่นลูก	

และได้เรียนอะไรใหม่ๆไม่ได้	 ทำให้ชีวิตคนสูงวัยอย่างท่าน 

สดช่ืนเหมือนวัยรุ่น	 เวลานักศึกษาจัดงานปาร์ต้ีก็เชิญท่านไป 

คุณตาก็จะทำตัวให้เข้ากับพวกเรา	 มีการออกไปเต้นรำต่างๆ 

หรือเล่นละครด้วย	 เรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานให ้

ดีนั้น	 พวกเราก็ได้เรียนรู้จากท่านมากเช่นกัน	 นับได้ว่า 

คนสูงอายุที่นั่นใช้ชีวิตบั้นปลายได้อย่างน่าสนใจมาก		 

บางครั้งจะเห็นคนสูงวัยจำนวนไม่น้อยตามห้องเล็คเชอร ์

ท่ัวไปในมหาวิทยาลัยซ่ึงก็ถือว่าเป็นเร่ืองปกติ	 ท่านเหล่าน้ัน 

มีความรู้บางครั้งมากกว่าอาจารย์ที่สอนด้วยซ้ำ	 และยังเปิด 

โอกาสอย่างมากให้พวกนักศึกษารุ่นลูกได้รับความช่วยเหลือ 

เมื่อมีปัญหาการเรียนในมหาวิทยาลัย

 หากเข้าไปอ่านหนังสือในห้องสมุด	 จะเห็นผู้สูงอายุ 

หลายท่านน่ังปะปนกับนักศึกษาท่ีกำลังอ่านหนังสือพิมพ์	 

หรือนิตยสารต่างๆ	 บ้างก็อ่านหนังสือวิชาท่ีตนสนใจ	 คุณตา  

Klein	 (ไคลน์)	 ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่ชอบไปนั่งอ่านหนังสือ 

เรียนและหนังสือพิมพ์ในห้องสมุดเป็นประจำ	 ลองถามดู 

จึงทราบว่าท่านเคยเป็นวิศวกรออกแบบเครื่องบิน	 ภรรยา 

เสียชีวิตไปหลายปีแล้ว	 ลูกชายลูกสาวก็แต่งงานไปอยู่ที่อื่น 

กันหมด	 เมื่อเกษียณแล้วไม่ทราบจะทำอะไรดี	 เพราะเคย 

ท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำแล้ว	 ตื่นขึ้นมารู้สึกว่าชีวิตเหงา 

เหมือนขาดอะไรสักอย่างในชีวิต	 เลยไปมหาวิทยาลัยไป 

น่ังอ่านหนังสือต้ังแต่เช้าจรดเย็นทำให้ได้พูดคุย	 และช่วยเหลือ 

นักศึกษาที่มีปัญหาการเรียน	 โดยเฉพาะนักศึกษาต่างชาต ิ

ท่ีมีปัญหาทางภาษาและการเรียน	 ท่านจะช่วยอธิบายให้หมด 

และแนะนำเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ให้นักศึกษาต่างชาติ 

อยู่เสมอ	 ทำให้ชีวิตท่านมีค่า	 มีสีสัน	 นอกจากนี้	 บางครั้ง 

ท่านยังพานักศึกษาไปเที่ยวรอบเมืองด้วย

	 นักศึกษาต่างชาติได้รับผลประโยชน์มากจากการ

ที่ได้รู้จักคนสูงวัย	 (ที่มีความรู้)	 ที่ไปนั่งเรียนด้วย	 เพราะ 

การหาเพื่อนในเยอรมนีค่อนข้างยาก	 นักศึกษาชาวเยอรมัน 

รุ่นเดียวกันไม่สนใจนักศึกษาต่างชาติเท่าไร	 เพราะพวก 

เขาต้องเรียนและต้องทำงานหาเงินเรียนหนังสือไปด้วย	 

จึงมีแต่คนสูงอายุชาวเยอรมันที่มีเวลาว่างมากและต้องการ 

เพ่ือนพูดคุยด้วย	 นักศึกษาต่างชาติกับคนสูงอายุเยอรมัน 

จึงจับคู่กันได้ดีในการพึ่งพาอาศัยและช่วยเหลือกันและกัน

 คนสูงอายุในเยอรมันที่เหงาๆ	 มักจะมีสัตว์เลี้ยง 

เป็นเพื่อน	 เช่น	 สุนัข	 แมว	นก	ซึ่งคนเหล่านี้จะรักและ 

ดูแลสัตว์เลี้ยงเป็นอย่างดีด้วยการฉีดยาป้องกันโรคต่างๆ	 

วันไหนไปร้านขายอาหารสัตว์จะซื้อกันจนเต็มรถเข็น	 

ยามว่างก็จะจูงสุนัขไปเดินเล่น	 อยู่กันแบบเป็นเพื่อน 

แก้เหงา	 ธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงจึงค่อนข้างจะเป็นธุรกิจ 

ที่ทำเงินได้มากในเยอรมนี	 ดูได้จากสถิติค่าใช้จ่ายสำหรับ 

สัตว์เลี้ยงของชาวยุโรปและอเมริกันต่อปี	 สามารถเลี้ยง

ชาวอัฟริกันไม่ให้อดตายได้ทั้งทวีป

	 นอกจากนั้น	เวลาเราไปเที่ยวที่ไหนๆในเยอรมนี	

จะพบเห็นคนสูงอายุที่ไปเที่ยวกับรถทัวร์	 หรือไปกันเอง 

อยู่ทุกหนทุกแห่ง	 คนเหล่านี้มีเงินและจะสนใจท่องเที่ยว	 

ไปพบเห็นสิ่งใหม่ๆต่างเมืองมาก	 บริษัททัวร์ทั้งในและ 

นอกประเทศสามารถทำรายได้จากคนกลุ่มนี้ได้มาก 

กว่าลูกค้ากลุ่มอื่นๆ

	 คนชราที่ป่วยหรือหลงๆลืมๆ	 แต่ลูกหลานต้อง 

ทำงาน	 ไม่มีเวลาอยู่ดูแล	 ก็จะพาไปอยู่บ้านพักคนชรา 

ที่มีแพทย์และพยาบาลคอยดูแลอย่างดี	 ไม่ว่าจะเป็นการ 

ป้อนข้าว	อาบน้ำ	 เปลี่ยนเสื้อผ้า	หรือเข็นรถพาไปเที่ยว 

ในสวนสาธารณะ	 บ้านพักคนชราจะมีอยู่ทุกเมือง	 ใน 

เมืองใหญ่ๆจะเห็นว่าบ้านพักคนชรามีลักษณะเหมือน 

โรงแรมหรูๆ	 และตั้งชื่อไว้อย่างไพเราะเพราะพริ้ง	 จนทำ 

ให้อยากเข้าไปใช้บริการเมื่อถึงวัย	 แต่ถ้าจะอยู่ให้หรูและ 

มีเครื่องอำนวยความสะดวกครบวงจรก็ต้องจ่ายเงิน 

พิเศษต่างหาก	 ซึ่งทางบ้านพักดังกล่าวจะจัดกิจกรรม 

บันเทิงต่างๆให้ผู้เข้าพักด้วย	 รอบๆบ้านพักมักจะเป็น 

สวนกว้างๆ	 มีต้นไม้	 ดอกไม้	 และสงบเงียบ	 มีคนสูง 

อายุจำนวนไม่น้อยที่ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวในบ้าน		หรือ 

ห้องเช่าเล็กๆ	 โดยไม่มีลูกหลานมาดูแลเอาใจใส่เลย	 เมื่อ 

ถึงเทศกาลคริสต์มาสอันเป็นเทศกาลท่ีสมาชิกในครอบครัว 

จะมาพบปะกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาและร่วมฉลองกัน	 

จะมีคนสูงอายุจำนวนไม่น้อยที่ฆ่าตัวตายในช่วงเทศกาลนี	้ 

เพราะตนเองต้องอยู่โดดเดี่ยวเดียวดายไม่ได้ฉลองอะไร

กับใคร	ทำให้เกิดอาการซึมเศร้าจนฆ่าตัวตายในที่สุด

	 ประเทศไทยของเราเองก็ต้องมีการเตรียมการ 

หลายๆอย่างไว้ให้คนสูงอายุในอนาคต	 เพราะเราจะมีคน 

สูงอายุท้ังท่ีสุขภาพดี	 แข็งแรง	 ช่วยเหลือตัวเองได้	 มีเงินทอง	 

มีลูกหลานดูแลกับคนสูงอายุที่มีสถานะตรงกันข้ามแทบ 

ทุกประการ	 ซึ่งปัจจุบันเราก็ได้มองเห็นความแตกต่าง 

ราวฟ้ากับดินของการดำเนินชีวิตของท่านเหล่าน้ีแล้ว	 

สังคมผู้สูงอายุท่ีจะเข้าวัดเข้าวา	 มีลูกหลานดูแลยามแก่เฒ่า 

อย่างปัจจุบันคงเปล่ียนไป	 คนสูงอายุของอนาคตจะมาจาก 

คนหนุ่มสาวท่ีจำนวนมากมายไม่เคยเข้าวัดเลย	 และใช้ชีวิต 

อย่างสมบุกสมบันไร้จุดมุ่งหมาย	 ไร้ค่า	 สังคมจำเป็นต้อง 

เตรียมสิ่งต่างๆไว้รองรับสภาพที่เปลี่ยนแปลงไป	 รัฐและ 

หน่วยงานท้องถ่ินต้องเตรียมการล่วงหน้าไว้	 เพราะชีวิตของ 

คนสูงวัยในสังคมไทยในอนาคตจะไม่เหมือนเดิมแน่นอน

เรื่องเล่าจากเยอรมัน



Prepositionsฯ                                                                                                                                            (ต่อจากหน้า 5)

   

  There	were	lots	of	people in the shop. 	(หมายถึงภายในร้านขายของ)

	 Go	straight	this	way	and	turn	right	at the shop.	(หมายถึงสถานที่ตั้งของร้านขายของ)

	 ดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดก็คือศึกษาวิธีการใช้	 โดยอาศัยดูตัวอย่างประกอบ	และบางทกีารจดจำส่ิงท่ีใช้เป็นกรณีพิเศษ

ก็จะช่วยให้เรามีความแม่นยำและใช้ได้ถูกต้องมากย่ิงข้ึน

 1. In		ใช้กับสถานท่ีท่ีมีอาณาบริเวณล้อมรอบ	อยู่ภายในขอบเขต	หรือชุมชนใหญ่	หรือที่อื่นๆ	ดังนี้	

  In Bangkok   In the village   In the open-air

  In a taxi   In the park   In the street

  Have	you	seen	someone in the room/ in the garden/ in the building?

	 	 When	we	were	in	Sweden,	we	spent	a	few	days in Stockholm. 

	 	 Look	at	those	people	swimming	in the pool/ in the river.

	 	 I	visited	my	friend	who	lives	in a small village in the mountains. 

	 	 We	went	to	the	theater	last	night.	We	had	seats in the front row.

 2.  On		ใช้บอกตำแหน่งบนส่วนต่างๆของสถานที่ดังนี้

  On the ceiling     On the door On the table On a page

  On the floor     On the wall On an island On the boat

    On parts of the body (on his nose, arm )    On her shirt, etc.

	 	 She	sat	on the floor/ on the ground/ on the grass/ on the beach/ on the chair.

	 	 There’s	a	dirty	mark	on the wall / on your nose.

	 	 Have	you	seen	the	notice	on the notice board / on the door?

	 	 You	can	find	details	of	tennis	programs	on page nine	(of	the	newspaper)

	 	 แต่ทั้ง	In	และ	On		อาจใช้กับสถานที่เดียวกัน	แต่แสดงความหมายต่างกัน

	 	 There	is	some	water in the bottle.	(หมายถึงน้ำที่บรรจุอยู่ในขวด)

	 	 There	is	a	label	on the bottle. 		(หมายถึงฉลากที่ปิดอยู่บน	(ด้านนอก)	ขวด)

	 	 She’s	waiting	for	her	friend	on (at) the corner of the street.	(มุมถนน)

	 	 He’s	standing in the corner of the room.	(มุมภายในห้อง)

 3.  At			ใช้บอกตำแหน่งในที่เล็กๆ	หรือใช้กับสถานที่อื่นๆดังต่อไปนี้

	 	 Who’s	the	man	standing	at the bus stop / at the door / at the window?

	 	 Nongnut’s	house	is	the	white	one at the end of	the	street.

	 	 Write	your	name	at the top / at the bottom	of	the	page.

	 	 Turn	right	at the traffic lights / at the church / at the roundabout.

 ทำนองเดียวกัน	In / At / และ On	 ก็มีใช้กับคำๆเดียวกันได้	 	ดังเช่นคำ	  the front และ	 the back ซึ่งสามารถ	

ใช้ได้ท้ัง	 3	 บุพบทดังกล่าว	 แต่เม่ือใดจะใช้บุพบทตัวใดต้องข้ึนอยู่กับคำท่ีใช้เป็นส่วนประกอบท่ีตามหลังมาดังตัวอย่าง 

 ต่อไปนี้

									 	We	sit	in the back / in the front/ of a car.

	 	Let’s	sit	at the front	(of	the	cinema).	But in the front row.

	 	I	was	standing	at the back of the class,	so	I	couldn’t	read	the	words	on	

	 the	board	very	well.

	 Please	write	your	name	on the back of this letter.

	 Don’t	forget	to	put	the	stamp	on the front of this envelope. 

 ลองทำแบบฝึกหัดต่อไปนี้ เพื่อทดสอบความรู้ค่ะ

 Exercise:    Complete the following sentences with in, on, or at.

 1.	If	you	walk	to	the	end	of	the	street,	you’ll	see	a	pet	shop	_____	the	corner.

	 2.	Is	Jim	________	the	photograph?	I	can’t	find	him.

	 3.	I	love	to	look	at	the	stars	______	the	sky	at	night.

	 4.	It’s	a	very	small	village.	You	probably	won’t	find	it	______	this	map.

	 5.		 Paris	is	__________	the	river	Seine.

	 6.		 The	exhibition	______	the	Museum	of	Modern	Art	finished	____Saturday.

	 7.		 Tim	is	ill.	He	wasn’t	_____	work	today.	He	was	____	home	____	bed.

	 8.		 I	haven’t	seen	Pim	for	some	time.	I	last	saw	her	_____	Nun’s	wedding.

 9.		 Nan	used	to	live	____	London.	She	was	a	student	____	London	University.

	 10.	Some	people	are	_____	hospital	for	crimes	that	they	didn’t	commit.

	 11.		I	usually	buy	a	newspaper	____	my	way	to	work.

	 12.		When	I’m	a	passenger	in	a	car,	I	prefer	to	sit	____	the	front.
   

    The answer: 1. on หรือ at 2. in 3. in 4. on 5. on 6. in / on

     7. at / at / in      8. at      9. in / at 10.  in 11. on 12.  in

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

กองบรรณาธิการ

ถาม	 	 อยากสอบถามว่า

	 	 1.		ถ้าต้องการรักษาสถานภาพนักศึกษา 

จะต้องทำอย่างไรบ้าง	

	 	 2.		 ต้องการเปล่ียนท่ีอยู่ในการรับข่าวรามคำแหง 

จะติดต่อได้ที่ใด	

ตอบ  1.	 นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนในภาค	 1 

และภาค	2	ต่อเนื่องกันทุกภาค		หากไม่ลงทะเบียนเรียน 

ในภาค	1	และ/หรือภาค	2	จะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษา	 ภาคละ	 300.-	 บาท	 โดยชำระเงินท่ี	

กองคลัง	 สำนักงานอธิการบดี	 ช้ัน	 1	 ในวันเวลาราชการ	 แล้ว 

นำใบเสร็จรับเงินพร้อมสำเนา	 1	ฉบับ	 ไปยื่นที่อาคาร	

สวป.	 ชั้น	 6	 ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 

หรือจะชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาพร้อม 

กับการลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไปก็ได้	 หากนักศึกษา 

ขาดการลงทะเบียนเรียนเกินกว่า	 2	 ภาคการศึกษา	 

(ไม่นับภาคฤดูร้อน)	จะถูกตัดสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อได้	 ต้องสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาใหม่และนำหน่วยกิตสะสมในรหัสประจำตัวเดิม 

มาเทียบโอนได้	ซึ่งจะต้องจ่ายค่าเทียบโอน	หน่วยกิตละ	

50	บาท

  2.	 นักศึกษาที่ต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ 

ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์	อาคารสุโขทัย	ชั้น	2	หรือ 

โทรศัพท์สอบถามข้อมูลได้ที่	0-2310-8045-47,	49

ถาม  กระผมเคยเรียนรามคำแหงและขาดสถานภาพ 

มานานแล้ว	ตอนน้ีอยากกลับเข้ามาศึกษาต่อให้จบในคณะเดิม	

  1.		 ถ้าวุฒิฯ	ม.6	หายสามารถสมัครใหม่ได้หรือไม่

	 	 2.	 หน่วยกิตท่ีเก็บได้จากรหัสเดิมเทียบโอน 

ได้ทั้งหมดหรือไม่		

ตอบ  1.	 วุฒิการศึกษาหาย	ให้นักศึกษาขอถ่ายสำเนา 

ใบวุฒิการศึกษาเดิมที่เคยสมัครได้	นักศึกษาที่สมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา		2514	-	2542		ให้ขอถ่าย 

วุฒิการศึกษาได้ท่ีศูนย์กรรมวิธีข้อมูล	 อาคาร	 สวป.	 ช้ัน	 4 

สำหรับนักศึกษาที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาตั้งแต่ 

ปีการศึกษา	2543	 เป็นต้นไป	ให้ขอถ่ายสำเนาวุฒิบัตรเดิม 

ได้ที่	 ศูนย์	 One	 Stop	 Service	 อาคาร	 KLB	 ชั้น	 1 

ม.รามคำแหง	 หัวหมาก	 และภาค	 2/2554	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

ระหว่างวันที่	22	-	25	ตุลาคม	2554

  2.	 วิชาท่ีนักศึกษาเก็บสะสมได้จากรหัสเดิม 

สามารถเทียบโอนได้ถ้าตรงกับโครงสร้างหลักสูตร 

ของปีการศึกษาท่ีนักศึกษาสมัครใหม่	 โดยชำระค่าเทียบโอน 

หน่วยกิตละ	 50	 บาท	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

เกี่ยวกับหลักสูตรได้ที่ฝ่ายทะเบียนคณะ	หรือโทรศัพท์	

0-2310-8000	ต่อคณะที่นักศึกษาสนใจ



EN 323
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์

(English for Guides)

 .	เนื้อหาโดยสรุป

 ศึกษาและฝึกใช้ประโยคและข้อความภาษาอังกฤษต่างๆ 

ที่จำเป็นสำหรับงานมัคคุเทศก์	 เช่น	 การทักทาย	 และ 

กล่าวโอภาปราศรัย	 การบอกเล่าเรื่องต่างๆ	 การฟังและ 

การตอบคำถาม	 การพรรณนาลักษณะ	 และความสำคัญ	

การบรรยายประวัติบุคคล	 สิ่งของและสถานที่	 ซึ่งเป็น 

จุดความสนใจของนักท่องเที่ยว	 ตลอดจนการพรรณนา 

ได้โดยย่อ	 แต่ครอบคลุมสาระสำคัญในเรื่องภูมิศาสตร์	 

ประวัติศาสตร์	 วัฒนธรรม	 การปกครอง	 และการ 

เศรษฐกิจของประเทศไทย

 .	ตำรา 

	 (1)	EN	323	:	English	for	Guides	(ภาษาอังกฤษ 

สำหรับมัคคุเทศก์)	แต่งโดย	ผศ.นัญ		เจริญพันธ์ุศิริกุล

	 (2)	CDR	 และคู่มือ	 (script)	 มีจำหน่ายที่ร้าน 

ถ่ายเอกสาร	คณะมนุษยศาสตร์	1	ฝั่งตรงข้าม	A.D.1

 .	ข้อแนะนำการเรียน

 ให้ศึกษาตำราอย่างละเอียดซึ่งมีทั้งหมด	6	บท

	 Unit	1:		Welcome	to	Thailand

	 Unit	2:		Introducing	Thailand	

	 Unit	3:		Have	a	Pleasant	Stay

	 Unit	4:		Bon	Appetit

	 Unit	5:		Made	in	Thailand

	 Unit	6:		Visiting	Thai	Temples

 ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการ 

ฟังและการพูด	 หากมีรูปภาพเทปกำกับอยู่แสดงว่าม ี

เสียงประกอบบทเรียนส่วนนั้น	 ให้นักศึกษาฟัง	 CDR	

ประกอบด้วย

 .	แนวทางการวัดผล 

	 ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน	มี	5	ข้อใหญ่	คะแนนเต็ม	

100	คะแนน

 .	ข้อแนะนำในการสอบ

 ข้อสอบจะออกครอบคลุมเน้ือหาในตำราท้ัง	 6	 บท 

และในเอกสารประกอบ	CDR

 .	เวลาและสถานที่เรียน  

 วันพฤหัสบดี		11.30	-	13.20		น.		ห้อง		SBB	502                  

  รศ.นัญ   เจริญพันธ์ุศิริกุล

ภาค 1/2554

EN 309
การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1

(English Listening for Comprehension 1) 

ทางโทรศัพท์	 Active	 Voice	 และPassive	 Voice	 และ 

การละคุณศัพท์	กริยา	สรรพนาม	ที่คู่สนทนาเคยกล่าว

 .	ลักษณะข้อสอบ / วันสอบ 

	 อัตนัยผสมปรนัย	100	ข้อ	ภาควิชาฯ	จัดสอบเอง 

เวลาและสถานที่สอบจะประกาศให้ทราบในภายหลัง 

ทาง	 website	 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและประกาศ

ที่ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

 .	รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบ 

แบ่งออกเป็น		6	part	ดังนี้

 Part 1: Write down the numbers, dates, 

times etc you hear.	ข้อสอบ	part	นี้มี	10	ข้อ	10	คะแนน		

ข้อสอบ	 part	 นี้	 เป็นการเขียนจากการบอกตัวเลขต่างๆ	 

วนั	เดอืน	ป	ีเวลาและตวัเลขอืน่ๆ	เชน่	ถา้นกัศกึษาไดย้นิวา่	

“January	 the	 seventh	 nineteen-eighty”	 นักศึกษาต้องเขียน 

January	 7,	 1980	 หรือถ้าได้ยินว่า	 “two-hundred	 thousand 

nine-hundred	 forty”	นักศึกษาต้องเขียน	 200,940	หรือ 

ถ้าได้ยินว่า	 “sixty-three	 dollars	 forty-nine	 cents”	

นักศึกษาต้องเขียน	$63.49	เป็นต้น

 Part 2: Word Differentiation 

 Each of the sentences -spoken twice- will  

contain one of the four words in A to D. Choose the  

word that you hear.	ข้อสอบ	part	นี้มี	15	ข้อ	15	คะแนน 

นักศึกษาจะได้ยินเสียงอ่านประโยคคร้ังละหน่ึงประโยค	 

สิ่งที่นักศึกษาต้องทำใน	part	นี้คือ	หาตัวเลือกที่ถูกต้อง

จากบรรดาตัวเลือกที่ออกเสียงคล้ายๆกันจากตัวเลือก	A	 

ถึง	 D	 ว่าตัวเลือกใดเป็นคำที่มีอยู่ในประโยคที่นักศึกษา 

ได้ยิน

 Part 3: Contractions 

 Find the contraction in each sentence and  

write the contracted part in its full form, e.g. If 

you hear: “At last I’ve found a boy friend” -you 

can write either “I have” or just “have.” In the 

case of “won’t” you write “will not.” ข้อสอบ	

part	 นี้มี	 15	 ข้อ	 15	 คะแนน	 	 นักศึกษาจะได้ยิน 

ประโยคคร้ังละหน่ึงประโยค	 โดยท่ีประโยคทุกประโยคท่ีได้ยิน 

จะมีคำท่ีมีการลดเสียงหรือการย่อให้ส้ันลง	 ส่ิงท่ีนักศึกษา 

ต้องทำคือเขียนรูปเต็มของคำท่ีมีการลดเสียง	เช่น	ถ้าประโยค	

ที่ได้ยินเป็น	 “He’ll	 go	with	 you	 tomorrow	morning.”	

คำที่มีการลดเสียงคือคำว่า	 ’ll	 ให้นักศึกษาเขียนรูปเต็ม 

คำเสียงที่ลดนี้	 คือ	 will	 นั่นเอง	 ถ้าเสียงที่ลดคือ	 “We	

won’t...”	ให้นักศึกษาเขียน	will	not	ถ้าเป็น	“I’m	not...”	

ให้นักศึกษาเขียน	I	am	เป็นต้น

 Part 4 Read the question below, then listen 

to the dialogues and answer them.	 ข้อสอบ	 part	 น้ี 

เป็นการตอบคำถามจากการฟังบทสนทนาสองบท	 

20	 คะแนน	 นักศึกษามีเวลาอ่านคำถามของแต่ละบทสนทนา 

ก่อนการฟังเพื่อให้นักศึกษารู้ว่าจะจับประเด็นก่อนและ 

นักศึกษาสามารถเขียนตอบแบบสั้นๆให้ได้ใจความ 

ไม่จำเป็นต้องตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์

 Part 5: Listening Comprehension 

Look at the questions below, then listen to each passage  

-spoken twice-  and write short answers.	ข้อสอบ	part	

นี้มี	 20	 คะแนน	 นักศึกษาจะมีเวลาอ่านคำถามก่อนการ 

ฟังเรื่องอ่านที่ยาวขึ้น	 ซึ่งจะคล้ายกับข้อสอบใน	 part	 4	

ต่างกันที่ข้อสอบ	 part	 นี้ไม่ใช่บทสนทนาเท่านั้นเอง	

การตอบก็ตอบแบบสั้นๆ	 ให้ได้ใจความเช่นเดียวกับการ

ตอบคำถามใน	part	4

 Cloze Dictation 

 Fill in the blanks in the following passage, 

spoken twice, with the words that you hear.	ข้อสอบ	

part	นี้มี	20	คะแนน	ให้นักศึกษาฟังแล้วเติมคำที่หายไป 

ในช่องว่างที่เว้นว่างไว้ให้

อ.ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 .	วัน/เวลา/สถานที่เรียน   

	 Section	1		วันพุธ		09.30	-	11.20	ห้อง	SBB		308

 Section	2		วันพฤหัสบดี	13.30	-15.20		ห้อง	SBB		313

 .	อาจารย์ผู้สอน 

 Section	1		อาจารย์	ดร.	แก้วกัลยา		อภัยบัณฑิตกุล

 Section	2	อาจารย์	Rick	Whisenand

 .	ตำราที่ใช ้  

	 EN	 309	 การฟังเพื่อความเข้าใจ	 1	 แต่งโดย 

รศ.จารุพรรณ	เพ็งศรีทอง

 .	คำอธิบายกระบวนวิชา   

  ศึกษาวิธีและฝึกฟัง	โดยเน้นการจำแนกเสียงของคำ 

ที่มีการออกเสียงคล้ายกัน	 คำที่มีการลงเสียงเน้นหนัก	

พร้อมทั้งจับทำนองเสียง	 ตลอดจนฝึกฟังข้อความสั้นๆ	

ได้แก่	 บทสนทนา	 บทสัมภาษณ์	 ข่าว	 บทโฆษณา	

ฝึกเขียนตามคำบอก	และเขียนบทสรุปจากข้อความท่ีได้ยิน 

 .	จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา 

	 1.	เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการฟังและฝึกฟังภาษา

อังกฤษจากเจ้าของภาษา	

	 2.	 เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลงเสียงเน้นหนัก	 และ

ทำนองเสียงซึ่งเป็นลักษณะสำคัญของภาษาอังกฤษ

 3.	 เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความส้ันๆ	 เช่น	บทสนทนา 

บทสัมภาษณ์	ข่าว	และบทโฆษณา

	 4.	เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนตามคำบอก

	 5.	เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนบทสรุปจากข้อความ

ที่ได้ยิน

 .	แนวทางการเรียน

 การบรรยายและฝึกฟังจาก	CD	ซ่ึงมีจำหน่ายพร้อม 

script	 และตัวอย่างข้อสอบ	 2	 ชุด	 พร้อมคำเฉลย	 ที่ 

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

  .	เนื้อหาวิชา 

	 ตัวเลขท่ีใช้ในชีวิตประจำวัน	ความสำคัญของเสียง 

ท้ายคำและเสียงซึ่งเกิดจากการลดพยางค์	 ความสำคัญ 

ในการเน้นพยางค์และทำนองเสียง	 การเช่ือมเสียงระหว่างคำ 

การตัดเสียงและการกลมกลืนเสียง	 คำบอกลักษณะคน	

สิ่งของ	รูปร่าง	ทิศทางและคำแนะนำต่างๆ	บทสนทนา 



	 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่สนใจจะร่วมวาง 
พวงมาลาเพ่ือถวายสักการะพระบรมรูปพระบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ	 ในวันอาทิตย์ท่ี	 7	 สิงหาคม	 2554 
ให้ลงชื่อสมัครที่หน่วยกิจการนักศึกษา	 คณะนิติศาสตร์	
อาคาร	1	ชั้น	2	ห้อง	1203	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 ผู้สนใจสมัครไดต้ั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 
2554	ที่สาขาวิชาภาษาสเปน		ห้อง	2302,	2305	ภาควิชา 
ภาษาตะวันตก	 โทร.	 0-2310-8268,	 0-2318-0054-5	ต่อ	
1097,	1093	หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่	Email	:	

spanishram@windowslive.com	

จะจัดโครงการ	 “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทย	 เทิดไท ้

มหาราชินี	 ครั้งที่	 7”	 ขึ้น	 เพื่อตามรอยพระบาทเกี่ยวกับ 

ผ้าทอไทยที่พระองค์ทรงส่งเสริมพสกนิกรชาวไทย 

มาโดยตลอด	 อีกทั้ง	 ยังเป็นการแสดงความจงรักภักด ี

และร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม 

ราชินีนาถ	 โดยบุคลากรชาวรามคำแหงจะร่วมกันแต่งกาย

ด้วยผ้าทอไทยในชีวิตประจำวันมากข้ึน	 เพ่ือเป็นการสนอง 

พระราโชบายและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ 

ตลอดไป

	 กิจกรรมภายในงานตลอดทั้งสองวัน	มีการแสดง 

นิทรรศการ	 “ทอสายร้อยฝัน หัตถศิลป์แผ่นดินแม่”  

การสาธิตการสาวไหมและกระบวนการทอผ้า	 การเดินแบบ 

ชุดไทย	 โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย	 แขกรับเชิญ 

กิตติมศักดิ์	 นักศึกษาปริญญาโท	 นักศึกษานานาชาติ	

และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การแสดงนาฏศิลป์ไทย	 ตลอดจนการออกร้านจำหน่าย 

ผ้าไหม	 ผลิตภัณฑ์สินค้า	 OTOP	 และสินค้าพื้นเมือง 

จากสาขาวิทยบริการฯ	 ม.ร.และการประกวดแต่งกายผ้าไทย 

(ประเภทผ้าไหม	ประกวดวันที่	4	ส.ค.54		ประเภทผ้าฝ้าย 

และความคิดสร้างสรรค์	ประกวดวันที่	5	ส.ค.54)

	 ผู้สนใจเข้าร่วมประกวดสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 

เป็นต้นไป	 สอบถามรายละเอียดท่ีสถาบันศิลปวัฒนธรรม 

เฉลิมพระเกียรติ	 ม.ร.	 โทร.0-2310-8885	 หรือ	 www.

ru.ac.th/culture

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 ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

คณะนิติศาสตรฯ์                                      (ต่อจากหน้า 1) ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย             (ต่อจากหน้า 12)

ผลการเลือกตั้งฯ                                     (ต่อจากหน้า 12)

มษ.อบรมภาษาสเปนฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

จากเว็บไซต์ของสถาบันฯ	 รู้สึกสนใจ	 เพราะมีสาขา 
ให้เลือกหลากหลายสาขา
	 “ผมเลือกเรียนสาขานี้	 เพราะสำเร็จการศึกษา 
ปริญญาตรีสาขาการแปลภาษาอังกฤษ	 จึงต้ังใจว่าจะเรียน 
ต่อยอดความรู้ให้ถึงระดับปริญญาเอก	ซ่ึงอาจเป็นท่ีสถาบัน 
การศึกษานานาชาติแห่งน้ี	 แต่เรียนสาขาการศึกษาเพราะ 
ผมเคยเป็นครูสอนที่ประเทศอิหร่านมาประมาณ	 
5	 ปี	 ต่อมาได้เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนนานาชาติ	
จังหวัดสมุทรปราการ	 และต้ังใจว่าอยากจะเป็นครูกลับไป 
สอนหนังสือที่อิหร่านเมื่อสำเร็จการศึกษา”

นักศึกษาต่างชาติมั่นใจฯ                          (ต่อจากหน้า 3)

 6. การจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง 

ปฏิบัติงานชั่วคราว

 ให้ความเห็นชอบการชะลอการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 

และลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว	ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ		

ทั้งนี้	เพื่อให้การบริหารบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	ไม่กระทบหรือมีข้อร้องเรียน 

เกี่ยวกับการสรรหาอธิการบดี		โดยมีแนวปฏิบัติดังนี้

  1.	 การคัดเลือกเพ่ือจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

จะชะลอการจ้างทั้งหมด	ตั้งแต่วันที่	19	กรกฎาคม	2554 

เป็นต้นไป	(วันท่ี	15	-	18	กรกฎาคม	2554	เป็นวันหยุดราชการ)  

สำหรับการคัดเลือกจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยท่ีค้าง 

อยู่ระหว่างการดำเนินการ	 จะดำเนินการเสนอ	 ก.บ.ม. 

เพื่อพิจารณาภายในวันที่	13	กรกฎาคม	2554		หลังจากนั้น	

จะไม่นำเสนอ	ก.บ.ม.พิจารณา	โดยจะชะลอไว้ก่อนจนกว่า

การสรรหาอธิการบดีจะแล้วเสร็จ	

	 	 2.	การจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราวจะชะลอ 

การจ้างทั้งหมด	ตั้งแต่วันที่	12	กรกฎาคม	2554	เป็นต้นไป	 

จนกว่าการสรรหาอธิการบดีจะแล้วเสร็จ	เว้นแต่การจ้าง 

โดยใช้เงินโครงการพิเศษ	หรือหน่วยงานในกำกับ	 ซ่ึงลูกจ้าง

ดังกล่าวไม่มีสิทธิลงคะแนนการสรรหาอธิการบดี

 7.  ร่างระเบียบ

	 	 อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	(ฉบับที่	2)	พ.ศ.	2554

 8.  แก้ไขหลักสูตร

 อนุมัติปรับปรุงแก้ไข	 หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 

วิชาชีพครู	(ฉบับปี	พ.ศ.2553)	ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เสนอ 

 9.  ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียม

  อนุมัติยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่ง 

หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา 

ต่างประเทศ	ของนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาภาค	1	ปีการศึกษา 

2553	 เน่ืองจากระเบียบฯดังกล่าว	 ประกาศใช้ในช่วงเวลา 

หลังจากการรับสมัครนักศึกษา	ภาค	1	ปีการศึกษา	2553	

เสร็จสิ้นไปแล้ว

 “การสัมมนาคร้ังน้ีเป็นการกระตุ้นเตือนบุคลากร 

สายบริการและคณาจารย์ให้ตระหนักว่า	 ม.ร.จำเป็นต้อง 

ตื่นตัวและพัฒนาอย่างเร่งด่วน	 ทั้งด้านหลักการบริหาร 

ในมุมมองใหม่	รวมถึงการจัดการเรียนการสอนตามแนวทาง 

ตลาดวิชาของรามคำแหง	เพื่อเตรียม	ม.ร.ให้เป็นสถาบัน 

ท่ีมีความพร้อมท่ีจะเป็นผู้นำในกลุ่มของสถาบันการศึกษา

ในอนาคต”	รก.รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าว 

ทิ้งท้าย

ม.ร. ระดมสมองฯ                                  (ต่อจากหน้า 12)

 . ประเภทสังกัดคณะมนุษยศาสตร์
	 	 1.		อาจารย์เดมีย์		ระเบียบโลก	
	 	 2.		อาจารย์	ดร.สุภาวดี		เจริญเศรษฐมห	
	 	 3.		อาจารย์พัฒนเดช		กอวัฒนา	 	
 . ประเภทสังกัดคณะศึกษาศาสตร์
	 	 1.		อาจารย์ยศระวี		วายทองคำ	 	
	 	 2.		อาจารย์สนุ่น		มีเพชร	 	 	
	 	 3.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิชัย		หอมใบเตย	
 . ประเภทสังกัดคณะวิทยาศาสตร์
	 	 1.		อาจารย์ธรณ์ธันย์		สว่างวรรณ์	
	 	 2.		อาจารย์นวรัตน์		วงอวยชัย	 	
	 	 3.		อาจารย์จิรเวฐน์		เพ็ชร์สุทธิ์	 	
 . ประเภทสังกัดคณะรัฐศาสตร์
	 	 1.		อาจารย์ศุภัทรา		อำนวยสวัสดิ์	 	
	 	 2.		อาจารย์	ดร.เสาวภา		งามประมวญ	
	 	 3.		อาจารย์	ดร.อารีวรรณ		มั่งมีชัย	 	
 . ประเภทสังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
 	 1.		รองศาสตราจารย์เอกสิทธ์ิ		เตชะไกศิยวณิช 
  2.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพัฒน์		อุ้ยไพบูลย์สวัสด์ิ	
	 	 3.	 รองศาสตราจารย์โกมล		ปราชญ์กตัญญู	
 . ประเภทสังกัดบัณฑิตวิทยาลัย
	 	 1.		อาจารย์วิสูตร		สุจิระกุล	 	
	 	 2.		อาจารย์บุศรา		นิยมเวช	 	
	 	 3.		อาจารย์ประพันธ์		วงศ์บางโพ

	 ภาควิชาจิตวิทยา	 	 คณะศึกษาศาสตร์		 

จะดำเนินการจัดสอบเองในการสอบซ่อมของ 

ภาคเรียนท่ี  2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553  

กระบวนวิชา	 PC	 263	 โดยจัดสอบวันศุกร์ที่	

19	 สิงหาคม	 2554	 เวลา	 13.30	 -	 15.30	 น.	 

ณ	อาคารศิลาบาตร	(SBB)	ห้อง	502

		 กองงานวิทยาเขตบางนา		มหาวิทยาลัย	

รามคำแหง		ขอเชิญนักศึกษา		บุคลากร	หน่วยงาน 

ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และประชาชน	 เข้าร่วม 

ในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและทำบุญตักบาตร 

(พระสงฆ์	 19	 รูป)	 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ	 และ 

น้อมเกล้าฯ	 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 เน่ืองในวโรกาส 

ทรงเจริญพระชนมพรรษา	 79	 พรรษา	 ในป ี

พุทธศักราช	 2554	 ในวันอังคารท่ี 2 สิงหาคม 2554 

เวลา	 07.00	 -	 09.00	 น.	 ณ	 บริเวณองค์พระพุทธรูป 

อาคารอำนวยการ	 กองงานวิทยาเขตบางนา			

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	(รามฯ2)

ม.ร. เชิญร่วมประกวดฯ                           (ต่อจากหน้า 1)



(อ่านต่อหน้า 11)

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๕) วันที่ ๒๕ - ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้มีการประชุม	

ครั้งที่	 9/2554	 	 เมื่อวันจันทร์ที่	 11	 กรกฎาคม	 2554	

โดยมี	นายประจวบ  ไชยสาส์น	นายกสภามหาวิทยาลัย	

เป็นประธาน		ซึ่งมีผลการประชุมที่น่าสนใจ	ดังนี้

 1. แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

	 	อนุมัติแต่งตั้งรองศาสตราจารย์สุขสมัย		สุทธิบดี	

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนิติการและสิทธิ 

ประโยชน์	 เป็นเลขานุการสภามหาวิทยาลัย	 ตามมาตรา	

16	 วรรคสาม	 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พ.ศ.	2541	ตั้งแต่วันที่	11	กรกฎาคม	2554	เป็นต้นไป

 2. ลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย

 อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ	 ลาภเจริญทรัพย์ 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2554

 3. ลาออกจากรองคณบดี

	 -	 อนุมัติให้รองศาสตราจารย์ณัฐชลัยย์	 	 ตรรกวิทูรศักด์ิ	

ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	

คณะบริหารธุรกิจ		ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2554

	 -	อนุมัติให้รองศาสตราจารย์จรีพร		ศรีทอง	ลาออก 

จากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ	 คณะบริหารธุรกิจ  

ตั้งแต่วันที่	1	กรกฎาคม	2554

	 -	อนุมัติให้	อาจารย์	ดร.ศุภสิทธิ์	 	จารุพัฒน์หิรัญ	

ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจ	

 4.  แต่งตั้งรองคณบดี    

	 อนุมัติแต่งตั้ง	รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ	ดังนี้	

	 	-		 อาจารย์สายพิณ		สันทัด	 									

 	 ดำรงตำแหน่ง	รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

	 -		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์		สิราริยกุล

	 	 ดำรงตำแหน่ง	รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

	 -	 อาจารย์	ดร.ศุภสิทธิ์		จารุพัฒน์หิรัญ

     ดำรงตำแหน่ง	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 5.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

 	 5.1		อนุมัติแต่งต้ังหัวหน้าภาควิชาคณะเศรษฐศาสตร์		

จำนวน	3	ภาควิชา	ดังนี้	

	 	 	 -	รองศาสตราจารย์อติ		ไทยานันท์

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน

    -	รองศาสตราจารย์นคร		ยิ้มศิริวัฒนะ	

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การคลัง

	 	 	 -	อาจารย์ธัญญารัตน์		ทองพาศน์

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ

	 	 5.2		อนุมัติแต่งตั้ง	อาจารย์ชุติมา		ผิวเรืองนนท์	 

ดำรงตำแหน่ งหั วหน้ าภาควิช าสื่ อสารมวลชน	

คณะมนุษยศาสตร์

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

	 กองบริการการศึกษา	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จัดโครงการสัมมนาระดมสมองเร่ือง	 “อัตลักษณ์	 ทิศทาง 

และเป้าหมายของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในทศวรรษหน้า”  

ณ	 ห้องประชุมชั้น	 9	 อาคารสุโขทัย	 เมื่อวันที่	 30	

มิถุนายน	 2554	 โดยมีผู้บริหารและคณาจารย์	 ม.ร.	

จำนวน	250	คน	เข้าร่วม	

 โอกาสน้ี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กล่าวว่า	 อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 คือ	 

การเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาเพียงแห่งเดียวใน 

ประเทศไทย	ดังนั้น	การระดมสมองของผู้บริหารและ 

คณาจารย์จึงเป็นการนำปัญหาที่พบมาร่วมกันหา 

แนวทางแก้ไข	และสร้างแนวทางการบริหารงานตาม 

อัตลักษณ์ของม.ร.		มีการแลกเปล่ียนข้อมูลจากประสบการณ์

การสอนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	

 มหาวิทยาลัยคำนึงถึงทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย 

ทั้งนี้	 เพื่อเตรียมรับมือกับผลกระทบของการเข้าสู ่

การเปน็ประชาคมอาเซยีนของประเทศไทยในปี						2558	 

ที่จะเปิดเสรีทางการค้าและการบริการด้านการศึกษา 

ซึ่งจะทำให้เกิดการแข่งขันในระดับอุดมศึกษาอย่าง 

รุนแรงมากกว่าในปัจจุบัน	

ม.ร.ระดมสมองพัฒนาการบริหาร 

การจัดการเรียนการสอนในทศวรรษหน้า

 

เด็กหญิงณัฐกฤตา ธิบดี 

 นักเรียนช้ันประถมศึกษา 

ปีที่	2/3	โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ฝ่ายประถม)	 ได้รับรางวัล 

ชนะเลิศเหรียญทอง 

ประเภททีม	B	(ท่าบังคับ)

จากการแข่งขันยิมนาสติกเด็กเล็ก	 ประจำปี	 ค.ศ.	 2011 

ซึ่งด.ญ.ณัฐกฤตา	 ธิบดี	 เป็นนักกีฬาของสโมสร 

ศรัสตรายิม	 และทางสโมสรฯได้รับเชิญจากสมาคม 

ยิมนาสติกเด็กเล็ก	 ให้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน 

รายการดังกล่าว	 เพื่อให้นักกีฬาได้รับประสบการณ์

ในระดับนานาชาติ	โดยเข้าร่วมแข่งขันระหว่างวันที่	

16-22	มิถุนายน	2554	ณ	เมืองนานกิง	มณฑลเจียงซู	

สาธารณรัฐประชาชนจีน		

หลานพ่อขุนฯ

คว้าเหรียญทองยิมนาสติก

(อ่านต่อหน้า 11)

	 สภาคณาจารย์	ม.ร.	ดำเนินการเลือกต้ังกรรมการ 

สภาคณาจารย์ชุดใหม่	 เมื่อวันที่	 11	กรกฎาคม	2554 

ต้ังแต่เวลา		09.00	-15.00	น.	ณ	อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์   

โดยมีรายช่ือผู้ได้รับการเลือกต้ังตามผลของการเลือกต้ัง 

เรียงลำดับคะแนน	ดังนี้

 . ประเภททั่วไป

	 	 1.		อาจารย์ประสิทธิ์		บุญไทย	 	

	 	 2.		รองศาสตราจารย์จันทร์จารี		เกตุมาโร	

	 	 3.		อาจารย์ชนาพร		พิทยาบูรณ์	 	

	 	 4.		อาจารย์	ดร.ปรัชญา		ชุ่มนาเสียว		

	 	 5.		อาจารย์	ดร.บดินทร์		ชิตกุล	 	

 . ประเภทสังกัดคณะนิติศาสตร ์

	 	 1.		อาจารย์กนกวรรณ		ผลศรัทธา	 	

	 	 2.		อาจารย์กุลฑิตา		ยุวหงษ์	 	

	 	 3.		อาจารย์นันทรัตน์		เตชะมา	 	

 . ประเภทสังกัดคณะบริหารธุรกิจ

	 	 1.		อาจารย์	ดร.อุษา		บุญถือ	

	 	 2.		อาจารย์ปริญญาภรณ์		แสงสุข	 	

	 	 3.		อาจารย์ณัฐยาน์		จิราธรรมวัฒน ์ 

ผลการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์

	 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา	 	 จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 
หัวข้อ	 “อบรมภาษาอังกฤษ”	 เพื่อเตรียมความพร้อม 
ในการเข้าสู่ตลาดแรงงานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย 
รามคำแหง	 ในวันที่	 28	 -	 29	 กรกฎาคม	 2554	 เวลา	
08.30	 -	 16.30	น.	ณ	อาคารสุโขทัย	 ชั้น	 3	ห้อง	 0301	
โดยมีหัวข้อต่างๆ	ดังนี้
 1.	 ฝึกปฏิบัติเรียนรู้ทักษะในด้าน	การอ่าน	การเขียน 
การพูด	สำนวน	ระบบไวยากรณ์		คำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ที่ใช้ในการสมัครงาน
	 2.		 ฝึกปฏิบัติการจัดทำเอกสารแนะนำตัวเอง 
ของผู้สมัครงานเป็นภาษาอังกฤษ
	 3.	 ฝึกปฏิบัติการเขียนประวัติย่อของผู้สมัครงาน
เป็นภาษาอังกฤษ
	 4.		 ฝึกปฏิบัติการกรอกใบสมัครงาน	ในแบบฟอร์ม
ที่เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด
	 5.		 ฝึกปฏิบัติคำศัพท์		สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช ้
ในการสนทนาเพื่อการทำงาน
	 	 -	การต้อนรับลูกค้า	
	 	 -	การสนทนาทางโทรศัพท์
	 	 -	การแนะนำหน่วยงาน	
	 	 -	การตอบรับและปฏิเสธอย่างนุ่มนวล
	 6.		 ฝึกปฏิบัติคำศัพท์	 คำถามภาษาอังกฤษที่ใช ้
ในการสัมภาษณ์งานและการฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์งาน 
บุคคลต่อบุคคล
 โดยวิทยากรจากสถาบันภาษา		มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)	 พร้อมเอกสารและคู่มือ		
อาหารว่าง		กาแฟและเครื่องดื่ม		ผู้เข้ารับการอบรมจะ
ได้รับวุฒิบัตรเป็นรายบุคคล
	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ท่ีงาน
แนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา		อาคารศิลาบาตร	
(ชั้นลอย)	 โทร.	 0-2310-8080,	 0-2310-8126	 ต่อ	 16,	 
081-935-5517	และ	089-077-9549		ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

ม.ร.อบรมภาษาอังกฤษ  

เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

(อ่านต่อหน้า 11)


