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(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

เปิดตัวผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีรามคำแหง

ให้สิทธิชาวรามฯ ที่ติดราชการลงคะแนนสรรหาอธิการบดีล่วงหน้า  

(อ่านต่อหน้า 11)

 สิบสองสิงหาฯมหามงคล	 เฉลิมพระชนมพรรษาอ่าสดใส
พระบรมราชินีนาถของชาวไทย	 ทุกหัวใจรำลึกมหากรุณาธิคุณ
ทรงปกเกล้าฯปกเกศประเทศชาติ	 ทุกย่างบาทเสด็จฯไปได้เกื้อหนุน
ปวงพสกเกิดมานับว่าบุญ	 ทรงค้ำจุนให้อยู่ดีมีพลัง
น้ำรักป่าป่ารักน้ำแสนฉ่ำชื่น	 เปลี่ยนจากหลับกลับเป็นตื่นเปี่ยมความหวัง
ศิลปาชีพช่วยไทยได้จริงจัง	 ทุกคนยังตระหนักอยู่มิรู้วาย
ชาวรามฯกราบก้มบังคมบาท	 พระบรมราชินีนาถน้อมถวาย
ทรงพระเกษมสำราญมิรู้คลาย	 ทรงป้องภยันตรายไทยทุกคน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง

         (รองศาสตราจารย์ประทีป  วาทิกทินกร - ร้อยกรอง)

 รักษาราชการแทนอธิการบดีกำชับประชากรรามคำแหง 

วางตัวอยู่ภายในกรอบกฎหมายและกฎกติกาท่ีคณะกรรมการสรรหา 

อธิการบดีกำหนดไว้ในการสรรหาอธิการบดี และขอความร่วมมือให้การ 

สรรหาเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์-ยุติธรรม พร้อมย้ำให้บุคลากรเลือก 

คนดี คิดดี ทำดี และมีวิสัยทัศน์นำพามหาวิทยาลัยเจริญงอกงาม 

เป็นที่พึ่งของลูกหลานคนไทยต่อไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ  

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย    รักษาราชการ 

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลั ย 

รามคำแหง เป็นประธานชี้แจง 

นโยบายมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับ 

“ ก า ร ใ ห้ บ ริ ก า ร แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า 

ปริญญาตรีและปริญญาโทส่วน

ภูมิภาค” ณ ห้องบรรยายทางไกล  

ชั้น 5 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา  

ม.ร. โดยมีหัวหน้าสาขาวิทยบริการฯ เจ้าหน้าที่ และผู้ปฏิบัติงาน 

ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ VDO Conference เมื่อวันที่ 

รก.อธิการบดีกำชับบุคลากรวางตัวเป็นกลาง 
เพ่ือให้การสรรหาฯบริสุทธ์ิ-ยุติธรรม

 3 อาจารย์รามฯ เข้ารับการ 

สรรหาอธิการบดี เชิญชวนประชากร 

ใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหา 

ผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 

09.00-15.00 น.

 นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน 

ประธานคณะกรรมการอำนวยการ 

สรรหาอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เปิด เผยว่ าตามที่คณะกรรมการ 
อำนวยการสรรหาอธิการบดี กำหนดให้มีการสมัครและการเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี  

เมื่อวันที่ 1-2 สิงหาคม 2554 นั้น ปรากฏว่ามีผู้สมัครและได้รับการเสนอชื่อ

  คณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี เปิดโอกาสให้ประชากร 

ชาวรามคำแหงที่มีภารกิจทางราชการในวันลงคะแนนหยั่งเสียง ใช้สิทธิ 

ลงคะแนนสรรหาอธิการบดีล่วงหน้าได้ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554 

เวลา 09.00-15.00 น. โดยต้องแจ้งความจำนงขอใช้สิทธิภายในวันที่ 

11  สิงหาคม 2554 ณ สำนักงานสภาคณาจารย์

  นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน ประธานกรรมการอำนวยการสรรหา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการ 

อำนวยการสรรหาฯ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554  

ได้พิจารณาเรื่องการใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงของประชากรที่มี 

ภารกิจไม่สามารถมาลงคะแนนในวันสรรหาอธิการบดีตามที่กำหนด (26 สิงหาคม 2554) โดยที่ 

ประชุมมีมติให้ประชากรท้ังบุคลากรและนักศึกษาท่ีมีภารกิจทางราชการที่ ได้รับอนุมัติจาก 

มหาวิทยาลัย ให้ใช้สิทธิลงคะแนนหย่ังเสียงสรรหาอธิการบดีล่วงหน้าได้ในวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2554  

๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

∫∫∫∫∫

เฉลิมพระชนมพรรษา



ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานสภาคณาจารย์ 

โดยกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิทธิหยั่งเสียงล่วงหน้า 

ว่าเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงซึ่งไม่สามารถใช้ 

สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 

ในกรณีต่อไปนี้

 1. อาจารย์  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ 

อนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการ ณ ส่วนภูมิภาคหรือต่างประเทศ  

(มีสำเนาหนังสือที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการเป็น 

หลักฐานในการยื่นความจำนงขอใช้สิทธิล่วงหน้า)

 2. นักศึกษา ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ 

เดินทางไปจัดทำกิจกรรมในต่างจังหวัด (มีสำเนาหนังสือ 

ท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้ไปทำกิจกรรม ณ ต่างจังหวัด  

ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาลงนามรับรองเป็นหลักฐานใน 

การยื่นความจำนงขอใช้สิทธิล่วงหน้า)

 ประธานกรรมการอำนวยการสรรหาฯ กล่าวว่า 

บุคลากร  และนักศึกษาที่จะใช้สิทธิหยั่งเสียงล่วงหน้า  

ต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด ให้รับแบบฟอร์ม 

การขอใช้สิทธิและยื่นความจำนงที่คณะกรรมการ 

ดำเนินการสรรหาอธิการบดี ณ สำนักงานสภาคณาจารย์ 

ชั้น 1   ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2554 

 คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. เชิญผู้ประกอบการ 

หอพักที่เข้าร่วมโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 3  

ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการตรวจประเมิน

คุณภาพหอพัก ในวันที่ 9 สิงหาคม 2554

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  และประธาน 

คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. เปิดเผยว่าตามที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ 

มนุษย์  สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตประเวศ  

สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก และสถานีตำรวจนครบาล 

อุดมสุข ในการพัฒนาคุณภาพของหอพักบริเวณโดยรอบ  

ม.ร. ทั้งย่านหัวหมากและวิทยาเขตบางนา มาอย่าง 

ต่อเนื่อง ตามโครงการ “หอพักติดดาว” ซึ่งในปี 2554 นี้  

เป็นการดำเนินการโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 3  

โดยได้เชิญชวนผู้ประกอบการหอพักเข้าร่วมโครงการฯ  

จนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 นั้น ปรากฏว่าในปีนี้ 

มีผู้ประกอบการหอพักให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 

“หอพักติดดาว” ครั้งที่ 3 จำนวน 215 แห่ง เป็นหอพัก 

บริเวณรามคำแหง หัวหมาก 176 แห่ง และย่านวิทยาเขต 

บางนา 39 แห่ง ซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าปีที่แล้ว ที่มีผู้

ประกอบการเข้าร่วมโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 2 

จำนวน 182 แห่ง

 ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับ 

การตรวจประเมินคุณภาพหอพักที่เข้าร่วมโครงการฯ  

คณะกรรมการภาคประชาชนจึงกำหนดจัดการประชุม

ชี้แจงแนวทางและหลักเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพ 

หอพักของคณะกรรมการตรวจหอพัก ในวันที่ 9 สิงหาคม  

2554 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพื่อสร้าง 

ความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการและพัฒนาหอพัก 

ที่ถูกต้อง รวมทั้งเกณฑ์การประเมินตามโครงการ “หอพัก 

ติดดาว” เพ่ือให้ผู้ประกอบการหอพักได้เตรียมความพร้อม 

รองรับการตรวจประเมินต่อไป

 สำหรับการประชุมชี้แจงครั้งนี้มีผู้แทนจาก 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นวิทยากร ได้แก่ ผู้อำนวยการ 

กลุ่มการคุ้มครองพิทักษ์สิทธิเยาวชน กระทรวงการพัฒนา 

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ   

ผู้อำนวยการเขตประเวศ  ผู้กำกับ สน.หัวหมาก  และผู้กำกับ  

สน.อุดมสุข

 คณะกรรมการภาคประชาชนขอเชิญผู้ประกอบ

การหอพักที่เข้าร่วมโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 3  

เข้าร่วมประชุมตามกำหนดการดังกล่าว

ม.ร. ประชุมชี้แจงการประเมินหอพัก

ผู้เข้าร่วมโครงการ “หอพักติดดาว” คร้ังท่ี 3

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคร 

นักศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการทั่วไป รุ่นที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า ประธานกรรมการ 

บริหารโครงการฯ เปิดเผยว่าหลักสูตรนี้เป็นการศึกษา 

นอกเวลาราชการ หลักสูตร 2 ปี 39 หน่วยกิต แผน ก  

ทำวิทยานิพนธ์ และแผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ เป็น 

หลักสูตรเดียวกับส่วนกลาง โดยจัดการเรียนการสอนที่

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร และมี

การสัมมนาทางวิชาการและศึกษาดูงานภายในประเทศ

 คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับชั้นปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษา 

สุดท้ายชั้นปริญญาตรี หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาใน

วันขึ้นทะเบียนนักศึกษา จากสถาบันที่ ก.พ.รับรอง

 ผู้สนใจขอรับใบสมัคร และสมัครด้วยตนเอง ณ  

สำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ชั้น  2  

คณะบริหารธุรกิจ ม.ร. (เฉพาะวันจันทร ์ - วันศุกร์) 

โทร. 0-2310-8213, 083-627-2439 และที่โรงเรียน 

สมุทรสาครวิทยาลัย ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง  

จังหวัดสมุทรสาคร ทุกวัน  โทร. 081-423-5069, 083-

627-2439 (ไม่เว้นวันเสาร์และวันอาทิตย์ เว้นวันหยุด                     

นักขัตฤกษ์) และสมัครผ่านทางเว็บไซต์โครงการฯ ที่ 

www.smsmba.ru.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ม.ร.รับสมัครนศ.ป.โท “การจัดการทั่วไป”

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่  ๘ - ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๔

 อบรมเชิงปฏิบัติการ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแก ่

เจ้าหน้าท่ีผู้ควบคุมส่ือโสตทัศนูปกรณ์ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ 

การใช้สื่อผสมในการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ณ ห้องสตูดิโอ 1 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา เมื่อวันที่ 

29 กรกฎาคม 2554 

 คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการบรรยายธรรม เร่ือง  

“หนทางธรรม นำทางบัณฑิต” เนื่องในวันเข้าพรรษาโดย 

พระประสงค์ ปริปณฺโณ อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิกาโก 

เป็นผู้บรรยาย เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ 

ห้องพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์

 อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าชิกาโก บรรยายธรรมให้ความ 

หมายของบัณฑิตว่า “บัณฑิต” ในพระพุทธศาสนา ได้แก่ 

คนที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญา  หรือผู้ที่รู้จักประโยชน์ทั้ง 

ในปัจจุบัน  อนาคต  และประโยชน์สูงสุด คือพระนิพพาน  

ในมงคลสูตรได้กล่าวถึงลักษณะของคนที่เป็นบัณฑิต 

ไว้ 3 ประการ คือ คิดดี พูดดี ทำดีเป็นนิสัยธรรม   

สำหรับบัณฑิตทางโลกแตกต่างกับบัณฑิตในพระพุทธศาสนา  

กล่าวคือ บัณฑิตทางโลกท่ีมุ่งไปท่ีการสำเร็จการศึกษาใน 

ระดับปริญญาตรีเรียกว่า “บัณฑิต” จบปริญญาโท เรียกว่า 

“มหาบัณฑิต” จบปริญญาเอก เรียกว่า “ดุษฎีบัณฑิต”  

เรียกง่ายๆว่าแบ่งระดับปริญญาไว้ตามปริญญาที่ศึกษาจบ   

แต่บัณฑิตทางธรรมเน้นคุณสมบัติทางจิตใจที่เปี่ยมด้วย 

คุณธรรม และมีพฤติกรรมทางกายและวาจาที่ถูกต้อง  

ดีงาม  เหมาะสมเป็นสำคัญ แม้จะไม่จบการศึกษาทางโลก 

ในระดับใดเลยก็เป็นบัณฑิตได้

คณะมนุษยศาสตร์บรรยายธรรม

 ให้สิทธิชาวรามฯ                                   (ต่อจากหน้า 1)



 

๓ข่าวรามคำแหงวันที่  ๘ - ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๕๔

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 การกล่าวถึงวัน “อาสาฬหบูชา” และ 
คำว่า “อาสาฬหบูรณมีบูชา” เพียงแค่  
คำแปลว่า หมายถึง การบูชาพระในวันเพ็ญ 
เดือน  ๘ นั้น ยังไม่น่าจะพอ
 ควรจะได้ลำดับให้เห็นความสำคัญ 
ของวันนี้ต่อไปอีกสักเล็กน้อย คือ
 หลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ใน
วันเพ็ญเดือน ๖ แล้ว
 ได้ทรงใช้เวลาทบทวนสัจธรรมและ 
ทรงคำนึงว่าธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้นี้ลึกซึ้ง 
มาก  ยากที่ผู้อื่นจะรู้ตาม
 แต่อาศัยพระกรุณาเป็นที่ตั้ง
 จึงทรงพิจารณาแบ่งบุคคลออกเป็น 
๔ ประเภท หรือเปรียบเหมือนบัว ๔ เหล่า 
คือ
 ดอกบัวท่ีอยู่พ้นน้ำ ดอกบัวท่ีอยู่ปร่ิมน้ำ 
ดอกบัวที่อยู่ใต้น้ำ และดอกบัวที่จมอยู่กับ 
โคลนตม
 จึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณระลึก 
ถึง อาฬารดาบส และอุททกดาบส ว่ามี 
กิเลสเบาบาง สามารถตรัสรู้ได้ แต่ทั้ง  
๒ ท่านนี้ได้จากโลกนี้ไปแล้ว
 จึงทรงระลึกถึงปัญจวัคคีย์
 ได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาแก่ 
ปัญจวัคคีย์ คือ โกณฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ 
มหานามะ  และอัสชิ
 พระธรรมที่พระพุทธองค์ทรงเทศนา 
ในครั้งนี้ ชื่อ “ธรรมจักกัปปวัตนสูตร”
 ซึ่งมีอริยสัจ ๔ หรือความจริงอัน 
ประเสริฐ ๔ ประการ ได้แก่ ทุกข์ สมุทัย  
นิโรธและมรรค     
 หลงัจากการแสดงพระธรรมเทศนาแลว้ 
โกณฑัญญะเห็นธรรมเป็นคนแรก
 ไ ด้ ก ร า บ ทู ล ข อ บ ว ช จึ ง นั บ เ ป็ น 
“ปฐมสาวก” ของพระพุทธเจ้า
 วันนี้จึงเป็นวันแรกที่มีพระรัตนตรัย
ครบองค์สาม คือ
 พระพุทธ  พระธรรม  และพระสงฆ์

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 และข้อ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธี 
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 โดยมติคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี ในการ 
ประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 และครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554  
จึงกำหนดหลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์การหย่ังเสียงของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังน้ี
 1. การประชาสัมพันธ์การหย่ังเสียงของผู้เข้ารับการสรรหา  ในการลงคะแนนหย่ังเสียงให้กระทำได้เฉพาะการจัด 
พิมพ์เอกสาร ดังต่อไปนี้
  1.1 การจัดทำใบปลิวหรือแผ่นพับที่จัดพิมพ์ขึ้นสำหรับการแจกจ่ายเป็นแผ่นๆ ขนาดความกว้างไม่เกิน 
สามสิบสองเซนติเมตร และความยาวไม่เกินสี่สิบหกเซนติเมตร (32 ซม. x 46 ซม.) เป็นประมาณ
  1.2 การจัดทำแผ่นประกาศหรือป้ายที่จัดพิมพ์ขึ้นสำหรับการปิดประกาศ ขนาดความกว้างไม่เกิน 
หกสิบเซนติเมตร และความยาวไม่เกินแปดสิบเซนติเมตร (60 ซม. x 80 ซม.) เป็นประมาณ
  1.3 การจัดทำแผ่นประกาศหรือป้ายที่จัดพิมพ์ขึ้นสำหรับการปิดประกาศ ขนาดความกว้างไม่เกิน 
สองร้อยสี่สิบเซนติเมตร และความยาวไม่เกินสองร้อยสี่สิบเซนติเมตร (240 ซม. x 240 ซม.) เป็นประมาณ
 2. เอกสารข้อ 1 ให้มีข้อความและข้อมูลได้เฉพาะ
  2.1 ประวัติส่วนตัวของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี
   2.1.1 ประวัติการศึกษา
    2.1.2 ประวัติการทำงานหรือประสบการณ์ในการทำงาน
  2.2 นโยบายหรือแนวทางในการทำงานที่นำเสนอของผู้เข้ารับการสรรหา
  2.3 เพ่ือประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์การหย่ังเสียงของผู้เข้ารับการสรรหา อาจมีรูปถ่ายของผู้เข้ารับการ 
สรรหา หรือรูปถ่ายของผู้เข้ารับการสรรหากับบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมายเลขประจำตัวผู้เข้ารับการสรรหาด้วยก็ได้
 3. ในการแจกจ่ายเอกสารตามข้อ 2 ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือโปรยในที่สาธารณะ หรือแจกจ่ายพร้อม 
หรือควบไปกับสิ่งใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ และห้ามแจกหรือแทรกไปกับเอกสารสิ่งพิมพ์อื่น
 4. ห้ามมิให้ผู้เข้ารับการสรรหา หรือบุคคลอื่นที่ไม่มีอำนาจหน้าที่ แจกจ่ายหรือปิดประกาศเอกสารตาม 
ข้อ 2 ดำเนินการประชาสัมพันธ์การหยั่งเสียงของผู้เข้ารับการสรรหาโดยวิธีการใดๆ นับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา  
ของวันก่อนวันลงคะแนนหยั่งเสียงหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันลงคะแนนหยั่งเสียง
 5. ให้ติดตั้งแผ่นประกาศหรือป้ายที่จัดพิมพ์สำหรับปิดประกาศประชาสัมพันธ์การหยั่งเสียงได้เฉพาะภายใน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ กองงานวิทยาเขตบางนา สาขาวิทยบริการ 
เฉลิมพระเกียรติ และสถานที่ที่จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงภูมิภาคเท่านั้น
 6. สถานที่ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือป้ายที่จัดพิมพ์สำหรับปิดประกาศประชาสัมพันธ์การหยั่งเสียงของผู้เข้า 
รับการสรรหา ให้กระทำได้ ณ สถานที่ต่อไปนี้
  6.1  มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ ให้ติดต้ังได้เฉพาะบริเวณ ต่อไปน้ี
   6.1.1 บริเวณสนามอาคารศิลาบาตรด้านสระน้ำ
   6.1.2 ประตูทางเข้า-ทางออก บริเวณภายในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง
   6.1.3 บริเวณป้ายติดประกาศของมหาวิทยาลัย อาคาร VPB
   6.1.4 บริเวณป้ายติดประกาศของมหาวิทยาลัย อาคาร VKB
   6.1.5  บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคาร KMB
   6.1.6 บริเวณเกาะกลางหน้าอาคารคณะศึกษาศาสตร์
   6.1.7 บริเวณหน้าอาคารศูนย์รับ-ส่งข้อสอบ
   6.1.8 บริเวณซุ้มที่พักของนักศึกษา ยกเว้น ซุ้มบริเวณอาคารศิลาบาตร ด้านสระน้ำ ซุ้มบริเวณ 
ด้านข้างอาคารสำนักงานอธิการบดี และซุ้มบริเวณด้านข้างคณะบริหารธุรกิจ
  6.2 กองงานวิทยาเขตบางนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ บริเวณด้านข้างอาคาร BNB 7, หน้าอาคาร  
KTB  ประตูทางออกด้านโรงอาหาร  ประตูทางออกด้านหลังอาคาร BNB 6  และประตูทางออกด้านหน้าอาคารห้องสมุด
  การดำเนินการตามข้อ 6.1.1-6.1.7 และข้อ 6.2 ให้เป็นไปตามแผนผังที่แนบมาพร้อมประกาศฉบับนี้  
โดยให้กองอาคารสถานที่และกองงานวิทยาเขตบางนา  จัดทำโครงเคร่าสำหรับติดต้ังป้ายประชาสัมพันธ์
  6.3 ให้ทุกคณะ/สำนัก/สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จัดสรรพ้ืนท่ีเฉพาะ 
ไว้สำหรับผู้เข้ารับการสรรหา  ติดต้ังแผ่นปลิว  แผ่นพับ  แผ่นประกาศ  หรือเอกสารได้จำนวนเท่ากันโดยเรียงตามลำดับหมายเลข
  6.4 ให้คณะกรรมการดำเนินการสรรหาจัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การหยั่งเสียงการสรรหาอธิการบดี
  6.5 ในกรณีที่ติดตั้งแผ่นป้ายโฆษณา ห่างจากเขตปริมณฑลการหยั่งเสียงน้อยกว่า 20 เมตร ให้ผู้เข้ารับ 
การสรรหาจัดการเก็บป้ายก่อนเวลา 18.00 นาฬิกา ของวันที่ 25 สิงหาคม 2554 หากเลยเวลาดังกล่าว ให้คณะ 
กรรมการดำเนินการสรรหามอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป
 7. การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ต้องไม่มีข้อความโจมตี หรือเสียดสีผู้เข้ารับการสรรหาหรือผู้อื่น
 8. ในกรณีท่ีมีการกระทำใดๆท่ีฝ่าฝืนประกาศน้ี ไม่ว่าจะเป็นการกระทำของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี ผู้สนับสนุน  
หรือบุคคลอ่ืนใด ให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี ดำเนินการแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อรื้อถอน หรือ 
ยุติการกระทำดังกล่าว และเตือนไม่ให้ผู้เข้ารับการสรรหากระทำการฝ่าฝืน กรณีไม่ปฏิบัติตาม ให้รองอธิการบดี 
ฝ่ายอำนวยการ หรือผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศนี้
 ผู้เข้ารับการสรรหาคนใดกระทำการใดๆ ฝ่าฝืนข้อห้ามท่ีกำหนดไว้ในประกาศน้ี ให้คณะกรรมการอำนวยการ 
สรรหาอธิการบดีดำเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง พิจารณาตัดช่ือออกจากการเข้ารับการสรรหาอธิการบดีต่อไป
 ประกาศ  ณ  วันที่  21  กรกฎาคม พ.ศ. 2554

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  พูพิพิธ)
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การประชาสัมพันธ์การหยั่งเสียงของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๘ - ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๔

 

มหาวิทยาลััยรามคำแหงให้ทุนการศึกษา

 

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค ์

จะให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โดยแบ่งเป็นทุนประเภทเรียนดีทุนละ 4,000 บาท  

ประเภทขัดสนและประเภทกิจกรรมทุนละ 3,000 บาท

นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัต ิ

และจัดส่งหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุนดังนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป

  1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

  1.2  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และ 

ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย

  1.3 ไม่เป็นผู้สำเร็จการศึกษาต้ังแต่ปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือไม่เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่  

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการ 

ศึกษาชั้นปริญญาตรี

  1.4 ไม่เป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆในปี 

เดียวกัน

 2. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภท 

เรียนดี

  2.1 มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค 

เรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน/2553

  2.2 มีหน่วยกิตสะสมของอักษรระดับคะแนน  

G ในทุกภาคการศึกษารวมแล้วไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

ต่อปีการศึกษา ยกเว้นภาคฤดูร้อน

 3. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภท 

ขัดสน

  3.1 มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค 

เรียนปกติ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน/2553

  3.2  มีผลการเรียนพอใช้ คือ สอบไล่ได้เฉลี่ย 

ในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รวมภาค 

ฤดูร้อน หรือภาคพิเศษ

 4. คุณสมบัติเฉพาะของผู้ขอรับทุนประเภท 

กิจกรรม

  4.1 เป็นกรรมการหรือสมาชิกของฝ่าย 

อ.ศ.ม.ร. ฝ่ายสภานักศึกษา  ฝ่ายบำเพ็ญสาธารณประโยชน์  

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม ฝ่ายวิชาการ และฝ่ายกีฬา

  4.2 มีผลการเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาค 

เรียนปกติ  ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคฤดูร้อน/2553

  4.3  มีผลการเรียนพอใช้ คือ สอบไล่ได้ 

เฉลี่ยในแต่ละปีการศึกษาไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต รวม 

ภาคฤดูร้อน หรือภาคพิเศษ

  4.4 เป็นผู้มีความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียรใน 

การร่วมกิจกรรม มีผลงานดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้กับ 

มหาวิทยาลัย

  4.5 เป็นผู้มีผลงานสร้างสรรค์เป็นประโยชน์ 

ต่อสังคม และมีมนุษยสัมพันธ์

 5. หลักฐานประกอบใบสมัคร

  5.1 ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

  5.2 ใบรับรองความประพฤติจากคณบดี 

หรือผู้รับมอบหมาย

  5.3 ผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึง 

ภาคฤดูร้อน/2553

  5.4  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

  5.5 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และ 

ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1/2554

  5.6 สำเนาสมุดบัญชีธนาคารทหารไทย  

1 ฉบับ (ชื่อ-นามสกุล และเลขที่บัญชี)

  5.7  สำเนาทะเบียนบ้านที่มีบิดา - มารดา

  5.8  สำเนาใบมรณบัตรของบิดา - มารดา 

ในกรณีแจ้งว่าถึงแก่กรรม

  5.9 ไปรษณียบัตร ระบุชื่อ-ที่อยู่ ปัจจุบัน 

ของนักศึกษา 1 ฉบับ

 6. สถานที่รับสมัคร

  6.1 นักศึกษาส่วนกลาง  ผู้ประสงค์จะขอรับ

   6.1.1 ทุนประเภทเรียนดีและประเภท 

กิจกรรมให้ยื่นแสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่งาน 

แนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง 

วันที่ 31 สิงหาคม 2554 และเข้ารับการคัดเลือก/

สัมภาษณ์ผู้ขอรับทุน วันที่ 25-28 ตุลาคม 2554  

เวลา 09.00 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2 (ห้อง 207)  

นักศึกษาไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ

   6.1.2 ทุนประเภทขัดสน ให้ยื่นแสดง 

ความจำนงขอรับทุนได้ที่ สำนักงานเลขานุการคณะที่ 

นักศึกษาสังกัดอยู่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31 

สิงหาคม 2554 และเข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ ผู้ขอ 

รับทุนตามวันที่คณะที่นักศึกษาสังกัดกำหนด นักศึกษา 

ไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ

  6.2 นักศึกษาส่วนภูมิภาค ผู้ประสงค์จะ 

ขอรับทุนประเภทเรียนดีและประเภทขัดสน ให้ยื่น  

แสดงความจำนงขอรับทุนได้ที่สาขาวิทยบริการฯที่

นักศึกษาสังกัดอยู่ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 31  

สิงหาคม 2554 และเข้ารับการคัดเลือก/สัมภาษณ์ผู้ขอ 

รับทุนตามวันที่ที่สาขาวิทยบริการฯที่นักศึกษาสังกัด 

กำหนด นักศึกษาไม่เข้ารับการสัมภาษณ์ถือว่าสละสิทธิ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์จะให ้

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ วิชาเอก 

สื่อสารมวลชน  ทุนละ 3,000 บาท  จำนวน  10 ทุน 

 คุณสมบัติทั่วไป 

 1. เป็นนักศึกษาสาขาวิชาสื่อสารมวลชน   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ซ่ึงกำลังศึกษาอยู่ในช้ันปริญญาตรี  

 2.  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย  และไม่เคย

ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

 3. ไม่เคยเป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี 

ขึ้นไป หรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที ่

ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่  2

 4.  เป็นผู้ที่มีผลการเรียนสอบไล่ได้เฉลี่ยปีการ 

ศึกษาละไม่น้อยกว่า  18  หน่วยกิต  (ไม่รวมภาคฤดูร้อน)

 5.  ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุน 5 G และทุนการศึกษา 

อื่นๆ ในปีเดียวกัน (รวมทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิกู้ยืมรัฐบาล)

 6. เป็นผู้ทำกิจกรรมด้ านสื่ อสารมวลชน   

จะเป็นกิจกรรมภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้  

โดยอาจารย์ที่ปรึกษาภาควิชาสื่อสารมวลชน สามารถ 

รับรองได้  จะได้รับการพิจารณาก่อน หรือเป็นนักศึกษา 

ที่มีผลการเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์ 

 หลักฐานประกอบใบสมัคร 

 1. ใบสมัครขอรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 2. ใบรับรองการทำกิจกรรมจากอาจารย์ที่เกี่ยว

ข้องประจำภาควิชา หรือหน่วยงานภายนอก 

 3.  ผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงปัจจุบัน 

 4. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป  

(สีหรือขาวดำ)

 5.  สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จ

ลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน 

 6. สำเนาทะเบียนบ้านที่แสดงบิดา-มารดา 

และพี่น้อง 

 7. สำเนาใบมรณบัตรบิดา-มารดา ในกรณีแจ้ง 

ว่าถึงแก่กรรม 

 8. ผลงานทางด้านกิจกรรมสื่อสารมวลชน  

(ถ้ามี) 

 ติดต่อสมัครขอใบสมัครและยื่นใบสมัครขอรับ 

ทุนได้ที่ หน่วยกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์  

ตั้งแต่บัดนี้-29 สิงหาคม  2554 

ขอเชิญนักศึกษา 
สาขาสือ่สารมวลชน

สมัครขอรับทนุแสงชัย  สุนทรวัฒน์

 ขอเชิญนักศึกษาสมัคร เข้ าร่ วมอบรมใน 
โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดทำแฟ้ม 
สะสมงาน” ระหว่างวันที่ 29-30 สิงหาคม 2554  
ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุน 
รามคำแหงมหาราช
 ผู้ผ่านการอบรมสามารถจัดเก็บผลงานเพ่ือ 
นำเสนอตนเองต่อหน่วยงานอื่นได้ รับใบวุฒิบัตรและ
รางวัลจากการประกวดแฟ้มสะสมงาน
 สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ งานบริการ 
และสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคาร 
กิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 โทร. 0-2310-8076 ด่วน! 
รับจำนวนจำกัด



(อ่านต่อหน้า 9)

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๘ - ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๔

 คนท่ีเคยใช้บริการสืบค้นด้วย Google มักจะเคยใช้บริการแปลภาษาออนไลน์ 

แปลข้อความหรือหน้าเว็บกันมาบ้าง อย่างไรก็ดีสำหรับในรายวิชาการเขียนต่างๆ 

โดยเฉพาะในวิชาการเขียนพื้นฐานที่การใช้คำศัพท์อย่างถูกต้องของนักศึกษา 

ยังไม่แข็งแรงและคงที่นั้น ผู้สอนก็ยังมักจะแนะนำให้ตรวจสอบคำศัพท์ที่จะใช ้

เขียนด้วยพจนานุกรมแบบเป็นเล่ม (Printed Dictionary) เพราะการแปลภาษา 

ด้วยบริการน้ีก็ยังมีข้อจำกัด โดยเฉพาะเม่ือผู้ใช้บริการยังมีความรู้ภาษาน้ันๆไม่เพียงพอ 

ที่จะพิจารณารายละเอียดของภาษาที่แปลออกมาว่ามีความถูกต้องตรงตามที่ 

ต้องการเพียงใด ตัวอย่างของผลการแปลจากบริการแปลภาษาที่ดูแปลกหน่อยมักจะ 

มาจากการแปลภาษาไทยของเราเองเป็นภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะเมื่อต้องการแปล 

ความหมายคำภาษาไทยที่มีความหมายมากกว่าหนึ่งความหมาย หรือเป็นคำที่ม ี

ความหมายเฉพาะ ขอยกตัวอย่างกิจกรรมในชั้นเรียนที่ให้นักศึกษาลองยกตัวอย่าง 

ผลการแปลภาษาของตัวเองเมื่อเริ่มทดลองใช้บริการนี้ (ไทย-อังกฤษ) ทั้งที่หาได้ 

ตรงๆกับที่เลือกหาเป็นบางคำแล้วเอามาปรับใช้กับคำที่รู้อยู่ก่อนแล้ว  

เช่น   Source Text               Target Text 

 มะม่วงไม่ลืมต้น  Do not forget the mango tree. 

      (ไม่ “ลืม” ต้นจริงๆ)

 ผมเจอหมาวัด  I measured dog. 

      (เหมือนจะ “วัด” หมามากกว่านะ) 

 ฉันกรีดตาทุกเช้า  I slit my eyes every morning. 

      (เอ่อ ไม่ใช่เติม eye make-up แล้วมั้ง)

 ฉันไปทำสังฆทาน  I went to the monks. 

      (นี่ก็ไม่รู้ว่าออกมาเป็น “สังฆทาน” ได้ยังไง)

 เราแข่งกันสูสีมาก  We had very close race. 

      (อืม “good” race ดีกว่ามั้ย?)

 ฉันเริ่มเห็นต้นอ่อน  I began to see the light. 

      (คนละ “อ่อน” แล้วล่ะ)

 หมาวิ่งตัดหน้าจักรยาน Dog ran the bike cut. 

      (ทึ่งกับการแปลจริงๆ ..พูดไม่ออก)

 ฉันวิ่งตัดหน้ารถ  I cut the car. 

      (“ตัด” จริงๆ!)

 พ่อเป็นคนตรง  My father is right. 

      (เห็นแล้วก็เหนื่อยใจ ..คนละตรงแล้ว!)

 เขาทำหน้ากวน  He made stirring. 

      (นี่ก็ทำหน้า “กวน” จริงๆ!)

 ฉันแต่งห้อง  I composed the room. 

      (คนละ “แต่ง” กันแล้วล่ะ)

 ผมชอบกินเล่นตอนดึก I like playing it late at night.

      (คงไม่ใช่ ‘กินเล่น’ ที่หาแล้วล่ะค่ะ)

  เขาควงฉันไปกินข้าว We were swinging. 

      (อย่าใช้เชียวนะ!)

 อยู่ๆ ก็ส้มหล่น  The orange dropped suddenly! 

      (ฝรั่งคง งง ล่ะทีนี้ ..ส้มมาจากไหน!)

 โลง่ใจหนอ่ยวา่นกัศกึษายงัพึง่พาพจนานกุรมเลม่อยูบ่า้ง                    ไมว่า่จะเปน็องักฤษ- 

อังกฤษ หรืออังกฤษ-ไทย ตัวอย่างที่ยกมา เลยเป็นตัวอย่างแปลที่แปลกแต่ตอน 

เพิ่งค้นเจอกันเท่านั้น ไม่ได้เห็นจริงในงานเขียนของนักศึกษาที่กำลังสอนอยู่ (ไม่งั้น 

ผู้สอนคงสะเทือนใจแย่) เพราะพอนักศึกษาเปิดเจอคำที่ต้องการหา หรือแปลทั้ง 

ข้อความที่ต้องการแปล นักศึกษาก็จะเปิดคำนั้นในพจนานุกรมต่ออีกที ตัวอย่าง 

การแปลภาษาที่น่ากลัว (มาก) พวกนี้เลยได้เป็นแค่ตัวอย่างการแปลที่ต้องระวัง 

เอามาเล่าแลกเปลี่ยนกันในชั้นเรียนเท่านั้น  

การใช้ Google แทน

 

ผศ.ดร.สาลินี  อันตรเสน

การใช้ Google แทนพจนานุกรมแปลภาษา

 หลังจากที่ห่างหายไปนาน ด้วยครูติดภารกิจสำคัญยิ่ง คือไปเพิ่มพูนทางวิชาการ 

ให้ได้ระดับปริญญาเอกและบรรลุผลสำเร็จดังหมาย แต่การไปศึกษาหาความรู้ ก็ใช่ 

แต่จะกระทำเพียงในห้องเรียน อ่านแต่ตำรา เราจำเป็นจะต้องพักผ่อนหย่อนใจบ้าง เม่ือ 

ปีท่ีแล้วช่วงเดือนกรกฎาคมน้ี นักศึกษาก็คงพอจำกันได้ถึงบรรยากาศการชมฟุตบอลโลก  

(el fÚtbol mundial) และร่วมลุ้นไปกับปลาหมึกพอล หรือที่ชาวสเปนเรียกว่า “el 

pulpo Paul” เมื่อกลับมาสอนหนังสือได้ราวเดือนเศษที่ผ่านมา รู้สึกว่านักศึกษาสนใจ 

คำศัพท์หมวดกีฬาโดยเฉพาะฟุตบอลกันมาก รู้จักทีมฟุตบอลต่างๆมิใช่น้อย เป็นต้นว่า  

Real Madrid /เร อัล  มา ดริ๊ด/ หรือ el BarÇa /เอล บาร  ซะ1/ ซึ่งอันที่จริงแล้วมีชื่อ 

เต็มว่า FÚtbol Club Barcelona และมักย่อว่า FC Barcelona แต่เรียกติดปากว่า  

el BarÇa ทีมที่เล่นดีในฤดูกาลที่ผ่านมายังมีอีกหลายทีม เช่น Villa Real /[บีญะ เรอัล/ 

หรือ Sevilla /เซบี๊ญะ/ หรือ Valencia /บา เล้น เซีย/ เป็นต้น

 คำศัพท์เกี่ยวกับฟุตบอลในเบื้องต้น มีดังนี้

 1. ตำแหน่งผู้เล่น

  - el portero /เอล ปอร เต๊ โหระ/ ผู้รักษาประตู

  -  el defensa /เอล เด เฟ้น สะ/ ผู้เล่นกองหลัง  ก็ยังแบ่งเป็น central,  

   lateral อีกด้วย 

  -  el centrocampista /เซ้น โตระ กำ ปี๊ส ตะ/ กองกลาง  ซึ่งนับเป็นผู้เล่น 

   ที่มีความสำคัญมากในการแย่งบอลและจ่ายบอล

  -  el delantero /เอล เด ลัน เต๊ โหระ/ กองหน้า  

 2. กรรมการ

  นักศึกษามักแปลตรงๆ ว่า el juez กรณีของคำนี้ เราใช้เมื่อต้องการ 

หมายถึง กรรมการกำกับเส้นเท่าน้ัน คือ el juez de linea /เอล เฆวส เด รี้น เน อะ/  

ส่วนกรรมการผู้ตัดสินชี้ขาด ต้องใช้คำว่า el árbitro /เอล อ๊าร บิ โตระ/

 3.  โค้ช

  เราใช้คำว่า el entrenador /เอล เอ็น เตร นา ดอร/ สำหรับผู้จัดการทีม 

นั้นใช้คำว่า  el seleccionador /เอล เซ เล้ก ซิ อ็อน นา ดอร/ 

 4.  ทีมชาติ

  ครูเคยได้ยินหลายๆคน พยายามแปลคำว่า ทีมชาติสเปน เป็น equipo  

espanol ซึ่งผิด ที่จริงแล้ว ใช้ภาษาสเปน เราใช้คำว่า la Seleccion de fÚtbol de Espana 

/ลา เซ เหล็ก ซิ อ็อน เด ฟุ้ต บอล เด เอส ปาน ญ่ะ/

 5. ใบเหลือง ใบแดง นักศึกษาที่เรียนเรื่องสีไปแล้ว คงไม่ยากที่จะเดา 

คำต่อไปนี้

  Tarjeta amarilla /ต่าร เฆ้ ต่ะ  อา มา รี้ ย่ะ/ ใบเหลือง

  Tarjeta roja /ต่าร เฆ้ ต่ะ  โร้ ฆ่ะ/ ใบแดง

 6.  การลงโทษต่างๆ 

  Falta /ฟัล ต่ะ/  ทำฟาวล์

  Penalti  /เป นั้ล ติ/ลูกโทษ 

  Sacar de corner /ซา การ เด กอร เนร/ การทุ่มหรือการเตะมุม

  Sacar de banda /ซา การ เด บัน ดะ/ การทุ่มหรือการเตะที่เส้นข้าง

  Expulsion /เอ็กซ ปุล ซิ อ็อน/ ไล่ออกจากสนาม

 7.  การเล่น

  Gol /โกล/ การยิงเข้าประตู

       Ataque /อา ตั๊ก เกะ/ การบุก

  Defensa /เด เฟ้น ซ่ะ/ การป้องกัน 

  Contraataque  /ก็อน ตรา อา ตั๊ก เกะ/ การแย่งบอล

  Controlar /ก็อน โตร ลาร/ครองบอล 

       Cabecear /กา เบ เซ อาร/โหม่ง 

ภาษาสเปน...สักกะนิด

ผศ.ดร.สว่างวัน  ไตรเจริญวิวัฒน์
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1เคร่ืองหมาย   ใส่กำกับเพ่ือให้ออกเสียงพยัญชนะน้ันคร่ึงเสียง ใส่วรรณยุกต์กำกับ และออกเสียง 

 สั้นยาว ให้ใกล้เคียงกับการออกเสียงในภาษาสเปนเท่าที่จะทำได้  
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(อ่านต่อหน้า 7)

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๘ - ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๔

 บุพบทกลุ่มสุดท้ายที่จะกล่าวถึงคือบุพบทที่ใช้กับสถานที่บางแห่งโดยเฉพาะ  

ใช้กับชื่อที่เป็นยานพาหนะ และบุพบทที่ต่างกันแต่ใช้กับคำนามคำเดียวกัน ดังที่ 

ได้เคยกล่าวมาแล้วในตอนท้ายๆของเรื่อง preposition (2) บุพบทกลุ่มนี้เป็นสิ่งที่ 

น่าสนใจ น่าเรียนรู้ และน่าจดจำไว้ใช้ในโอกาสต่อไป เนื่องจากผู้เขียนจะนำบุพบท 

กลุ่มนี้มาแสดงความหมายเปรียบเทียบ หรือแสดงความหมายที่ต่างกันในกรณีที่ใช้

คำนามคำเดียวกันแต่ใช้บุพบทต่างกัน และบางกลุ่มที่ใช้บุพบทหน้าคำนามได้ทันที

โดยไม่มี articles นำหน้าคำนามแต่อย่างใด

  1.  ความหมายที่ต่างกัน ระหว่าง  in และ at กับชื่อเมือง หรือชื่อจังหวัด

 ปกติแล้วเราใช้ in กับสถานที่ที่เป็นชื่อเมืองหรือจังหวัด รวมถึงหมู่บ้าน  

(villages) ในความหมายทั่วๆไป ดังที่ได้อธิบายมาแล้วใน preposition (2) แต่บาง 

กรณีเราจะเห็นมีการใช้ at  เช่นกัน แต่ความหมายจะต่างกัน เช่น  in Nakornsawan  

กับ at Nakornsawan กรณีที่ใช้ at + ชื่อเมืองนั้น จะนิยมใช้ในระหว่างที่มีการ 

เดินทางและจะหมายความว่าช่ือสถานท่ีน้ันเป็นเพียง “จุดผ่าน” หรือ เป็นเพียง “สถานี”  

แห่งหนึ่งเท่านั้น ไม่ได้มีความหมายว่าเป็นสถานที่ที่มีอาณาเขต กว้าง ใหญ่ มีผู้คน 

อาศัยแต่อย่างใด    

 ดังตัวอย่าง 

 Can you tell me if this train stops at Nakornsawan? 

 (ในที่นี้หมายถึง at Nakornsawan station หรือ สถานีนครสวรรค์ นั่นเอง)   

แต่ถ้าจะใช้ in Nakornsawan ก็ไม่ได้ผิดกติกาแต่อย่างใด  เพราะเนื้อหาในประโยค 

ถามว่ารถไฟจะหยุดที่นครสวรรค์หรือไม่ ดังนั้นจึงน่าจะเป็นที่เข้าใจกันได้ว่าหมายถึง 

สถานีรถไฟนครสวรรค์        

              We stopped at (or in) a small village on the way to Lumpang. 

  2.  การใช้ in และ at กับอาคารสถานที่ต่างๆ  (buildings) 

 ปกติเราก็ใช้บุพบทท้ังสองตัวน้ีกับอาคาร สำนักงานต่างๆได้ โดยท่ีความหมาย 

ไม่ต่างกันอยู่แล้ว  ตัวอย่าง

 We can eat in a restaurant or at a restaurant.

 Harry worked in a lawyer’s office years ago.

 She’s lazy to go out, so she had her lunch at the office.

 แต่ถ้าต้องการจะบอกว่ามีกิจกรรมอะไรเกิดที่ไหนบ้าง จะมีงานแสดงดนตรี  

หรือจะมีการประชุม ณ สถานท่ีใด ให้ใช้ บุพบท at หน้าสถานท่ีจัดกิจกรรมต่างๆเสมอ  

 ตัวอย่าง

          The strike took place at the Suwannapoom Airport.

         We went to a concert at the Dusittanee Hall.

          The film you want to see is now showing at the Odeon (cinema).

        ในทำนองเดียวกัน เมื่อต้องการจะบอกว่าบุคคลใดอยู่ในสถานท่ีที่จัดงาน อีเว้นท์ 

(events) ให้ใช้ at หน้าสถานที่นั้นๆ เช่น at a party/ at a concert/ at the meeting, etc   

 ตัวอย่าง

 I didn’t see Jim at the football match, but Jo met him at a conference.

          Were there many staff at the meeting yesterday?

           นอกจากนี้ at ยังใช้กับสถานที่ที่เป็น สถานี (at the station) และ สนามบิน 

(at the airport)  

 ตัวอย่าง   

 I can’t pick up my son at the airport because I am on duty.

Prepositions (3)Prepositions (3)
รศ.  เพ็ญศรี   รังสิยากูล

           Don’t meet me at the station. I can come by taxi.

  3.   การใช้ in และ at กับ  somebody’s house  เช่น   

 My daughter was at Pim’s house last night. Or She was at Pim’s last 

night. นอกจากนี้ยังรวมถึง at the doctor’s , at the hairdresser’s etc. อีก เช่น

 I was at the doctor’s when you called me this morning.

 แต่เมื่อใดที่เห็นใช้ in Pim’s house นั่นจะหมายถึงตัวอาคารสถานที่เท่านั้น  

จะไม่ได้คิดว่าเป็นสถานที่ที่จัดทำกิจกรรมหรือจัดประชุมแต่อย่างใด เช่น 

          The room in Pim’s house is very big.   (not ‘at Pim’s house’)   

          My mother enjoyed the film but it’s was too cold for her in the cinema. 

(not ‘at the cinema’)    

        ดังนั้นในการจะใช้ in และ at กับชื่อที่หมายถึงอาคาร บ้านเรือน และสถานที่ 

ทำงานทั้งหลาย คงต้องใช้ความระมัดระวังเรื่องความหมายเอาไว้ด้วยว่าต้องการให้ 

ผู้อ่านเข้าใจในความหมายเช่นใด

  4.  การใช้ on และ in กับยานพาหนะ

 a) on ใช้กับยานพาหนะเช่น  on a plane, on a train, on a bus,   

on a ship, on a bicycle, on a motorcycle, and on a horse. 

 ตัวอย่าง

           Are you ever sick on a ship?  (but in a boat  เช่น  I’m not interested in 

fishing, but I am only interested in sitting in a boat and doing nothing.) 

             There are too many people standing on the bus.

             I saw Pin riding on my bicycle.

             She enjoyed the flight, but the food on the plane wasn’t very nice.

 b)  in ใช้กับ  a car and a taxi   

 ตัวอย่าง

        My son didn’t come in his car; he came in a taxi. 

          Mr. Ken left his mobile phone in his friend’s car.

     N.B.  นักศึกษาสามารถ ใช้ by  +  noun ที่เป็นชื่อยานพาหนะ โดยไม่มี article  

a/the /my etc. หน้าคำนาม เพื่อบอกถึงการเดินทางได้อีกวิธีหนึ่งว่าเดินทางด้วย 

ยานพาหนะชนิดใด เช่น 

 Nisa usually goes to school by bus.

 Do you prefer to travel by plane or by train?

  5. กลุ่มที่ใช้บุพบทนำหน้าคำนามโดยไม่ต้องใช้ article

      5.1   กลุ่มที่ใช้ at นำหน้ามีดังนี้

 at dinner, breakfast, table, etc.   at sight,    at first sight   at work, 

 at play,   at war,   at peace,   at home,   church,   sea,   school,   at length, 

        at last,   at present,  at hand,  at ease,  at rest,  at once,  etc.

 N.B. กลุ่มคำเหล่าน้ีผู้เขียนม่ันใจว่านักศึกษาทราบความหมายส่วนใหญ่กันดีอยู่แล้ว  

ดังน้ันจึงขออธิบายเฉพาะบางคำเท่าน้ัน  ท่ีอาจทำให้นักศึกษาสับสนในเร่ืองความหมายได้

         5.1.1 at last กับ at first ไม่ใช่คำที่มีความหมายตรงข้ามกัน แต่ละคำ 

มีวิธีใช้ดังนี้คือ

       at last เป็นคำที่ใช้พูดเมื่อเหตุการณ์ที่เราคาดหวังมาเป็นเวลานานได้เกิด 

ขึ้นจริง เช่น

       We have hoped Tim-our only son- to come back home for a long time and  

at last



 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เห็นความสำคัญในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคล 

ที่มีความรู้ทั้งในด้านวิชาการ มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีความพร้อมในการ 

ประกอบอาชีพ เมื่อสำเร็จการศึกษา จึงได้บรรจุ วิชา RAM 3000 (RU 300) สหกิจศึกษา  

จำนวน 9 หน่วยกิต  ในหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษา 
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๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๘ - ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๔

       he came to stay with us during the last Christmas holidays. 

       ส่วน at first นั้นเป็นคำที่ใช้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนแรกและมี 

อีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นในเวลาต่อมา และอาจแตกต่างไปจากเหตุการณ์แรก 

ก็ได้ เช่น

      At first, he seemed not to understand my suggestion and then  

(or finally)  he knew what he should do it. 

  5.1.2. at rest คำน้ีไม่ได้มีความหมายเหมือนกับ resting หรือ taking a rest  

ท่ีหมายถึงการพักผ่อนแต่อย่างใด แต่ at rest คำน้ีมีความหมายว่า “ไม่เคล่ือนไหว”  

หรือ “หยุดนิ่ง” และมีความหมายตรงข้ามกับ ‘in motion’ ซึ่งหมายถึง  

“เคลื่อนไหว” หรือ “เคลื่อนที่” โดยทั่วไปแล้วจะพบเห็นในวลีที่ว่า “put one’s  

mind at rest” มากกว่า ซึ่งมีความหมายว่า “หมดความกังวลใจ”  เช่น 

 When Joe received the completion letter from the University, 

 it put his mind at rest.

      (โจหมดความกังวลใจเม่ือได้รับเอกสารรับรองว่าจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย)

        5.1.3.  at once  มีความหมายต่างกันกับ all at once  ดังนี้

           at once  มีความหมายว่า  ‘immediately’  

 ตัวอย่าง  

          Peter, Come out of there at once. 

 (ความหมายประโยคนี้คือ “ออกมาจากตรงนั้นเดี๋ยวนี้” )

          All at once  มีความหมายว่า  ‘suddenly’ 

 ตัวอย่าง

        All at once, the lion sprang. 

 (ทันใดนั้นสิงโตกระโดดขึ้นอย่างรวดเร็ว)

       นักศึกษาคงนึกแปลกใจแล้วใช่ไหมว่า คำว่า immediately และ suddenly  

2 คำน้ีต่างก็มีความหมายภาษาไทยท่ีเหมือนกันคือ “ทันทีทันใด” แต่ในภาษาอังกฤษ  

คำทั้งสองนีม้ีความหมายต่างกัน เพื่อให้หายสงสัย ผู้เขียนได้คัดลอกความหมาย 

และตัวอย่างของคำทั้งสองนี้จาก Collins Cobuild English Dictionary 

มาให้อ่านกันดังนี้

 “immediately” If something happens immediately, it happens  

without any delay.  

 Example:   He immediately flung himself into the floor.

      “suddenly” If something happens suddenly, it happens quickly and  

unexpectedly.   

 Example:    The door suddenly opened and a policeman walked in.

    5.2  กลุ่มที่ใช้ in  นำหน้ามีดังนี้

         in common in play             in public , secret, private     in time

    in debt,  difficulties,  danger     in love       in need in bed

 in hand       in trouble     in ink, pencil       in tears in short

    5.3  กลุ่มที่ใช้  on นำหน้ามีดังนี้

 on fire    on holiday,   vacation,   business   on duty,  watch, guard

 on leave on purpose           on sale      on foot,   on horseback

     5.4   กลุ่มที่ใช้  by นำหน้ามีดังนี้

   by land, sea, air by ship, plane by heart      by day,   night

   by chance   by mistake       by accident        by oneself, himself         

         กลุ่มคำที่ใช้ by กลุ่มนี้มีคำที่ผู้เขียนขอนำมาอธิบายเพิ่มเติมเพื่อช่วยแก้ไข 

การใช้ที่สับสนของนักศึกษาบางท่าน คือคำว่า  by oneself (himself, yourself,   

myself, etc.) ประการแรกนักศึกษาต้องทราบก่อนว่า คำที่ลงท้ายด้วย -self  

ที่มี by นำหน้ากับไม่มี by นำหน้า เป็นคำที่มีความหมายต่างกัน ส่วนใหญ่แล้ว 

ผู้เขียนพบว่านักศึกษาชอบใช้  ‘by myself, by himself,’ etc. ในความหมายว่า “ด้วยตัวเอง” 

ตามที่พูดในภาษาไทย  แต่ความหมายที่แท้จริงของ by + oneself คือ “alone” or “not with 

any other person” ซึ่งหมายถึง “ตามลำพังคนเดียว” 

 ตัวอย่าง

           I’m sure you can’t possibly carry all bags by yourself.  Let me help you.

 (ฉันมั่นใจว่าคุณไม่สามารถถือกระเป๋าเหล่านี้ได้ลำพังเพียงคนเดียว ขอให้ฉันช่วย 

คุณแล้วกัน)

         Suda doesn’t like going on vacation by herself.

          ( สุดาไม่ชอบไปเที่ยวตามลำพังคนเดียว)

           It takes some time to get used to living by yourself.

           (คงต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งกว่าจะคุ้นกับการอยู่คนเดียว)

 ส่วนความหมาย “ด้วยตัวเอง” ที่นักศึกษาชอบนำมาพูดน้ัน จะต้องเขียนโดยไม่มี 

by นำหน้า ทั้งนี้เพราะคำว่า -self ที่ไม่มี by นี้ เป็นคำที่ใช้เน้นหรือย้ำให้ทราบว่า 

“ทำอะไรทุกอย่างด้วยตัวเอง (personally) โดยไม่มีคนอื่นทำให้”  

 ดังตัวอย่าง

 -  I myself cleaned the floor. 

  (ฉันทำความสะอาดพื้นด้วยตนเอง นั่นก็คือไม่มีคนอื่นมาทำให้) 

           -  Instead of your boss talking to the director, why don’t you speak to him 

   yourself?

         (ทำไมคุณไม่พูดกับผู้อำนวยการด้วยตัวเอง แทนที่จะให้เจ้านายไปพูด)

         A:  “Did Jim make this?”    (จิมเป็นคนทำของนี้ใช่ไหม)

         B:  “No, I made it myself.”  (ไม่ใช่ ฉันเป็นคนทำเอง)

 ผู้ เขียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำอธิบายและตัวอย่างที่ เขียนครั้งนี้คงจะช่วยให้ 

นักศึกษาหายสับสนและนำไปใช้ให้ถูกต้องตรงตามความหมายที่ต้องการมากขึ้น สรุปให้ 

ชัดเจนคือเมื่อต้องการเน้นว่า “ทำด้วยตนเอง” ก็ให้ใช้โดยไม่ต้องมี by แต่หากต้องการ 

จะบอกความสามารถว่า “ทำเองคนเดียว” ก็ให้เขียนโดยมี by นำหน้าคำว่า -self เสมอ  

หรือจะหาวิธีจำที่ง่ายๆคือ บุพบทเฉพาะเรื่องทำด้วยตัวเอง หรือ ทำคนเดียวนี้ มีวิธีการ 

ใช้ที่ตรงข้ามกับคำพูดในภาษาไทย กล่าวคือ “เมื่อภาษาไทยมีคำบุพบทว่า “ด้วย” ภาษา 

อังกฤษจะ “ไม่มี by” ในทางกลับกัน เมื่อภาษาไทยไม่ใช้บุพบท “ด้วย” ภาษาอังกฤษ 

จะต้อง  “มี by นำหน้าคำว่า - self”

 เนื่องจากมีเนื้อที่จำกัด บทเรียนฉบับนี้จึงไม่มีแบบฝึกหัดมาทดสอบ แต่ขอให้ 

นักศึกษาอ่านทบทวนและจดจำกลุ่มคำที่ใช้บุพบทนำหน้าเหล่านี้ให้แม่นยำเพื่อจะได้นำ 

ไปใช้ได้อย่างถูกต้องต่อไป  

Prepositions (3)Prepositions (3)     (ต่อจากหน้า 6)



 

 

  

 
การงดสอนกระบวนวิชา และ Section 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

 

  ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มีความ 

จำเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวน 

วิชา BB 311, BB 421, BD 331, BD 421, BI 106,  

BO 352, BO 523, BY 121, BY 201, BY 202,  

BY 423, BZ 383, BZ 384, BZ 421, BZ 451, BZ 485, 

BZ 581, MI 451, MO 481, ZO 353, ZO 354, ZO 424, 

ZO 441 และ ZO 552 ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร.30  

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 นี้ได้

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา 

ดังกล่าวในภาค 1 ปีการศึกษา 2554 นี้

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มีความ 

จำเป็นบางประการได้ขอเปลี่ยนแปลงการจัดสอบของ 

กระบวนวิชา BZ 431 และ ZO 432 ในการสอบไล่ 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้เปล่ียนแปลงการจัดสอบ 

ของกระบวนวิชาดังกล่าว จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน  

ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นคณะ 

ดำเนินการจัดสอบเอง

 
การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ 

ในการสอบซ่อม ภาค 2 และ

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553

 คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มี

ความจำเป็นบางประการได้ขอเปลี่ยนแปลงการจัด 

สอบของกระบวนวิชา IT 101, IT 203 และ MR 323 

ในการสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2553

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้เปล่ียนแปลงการจัดสอบ 

ของกระบวนวิชาดังกล่าว จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน 

ม.ร. 30 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 เป็นคณะดำเนิน

การจัดสอบเองทุกกระบวนวิชา

 ด้วยมีข้อผิดพลาดในการแจ้งงดสอนกระบวน 

วิชา AC 345 ในประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง 

การงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 1) ฉบับลงวันที่ 25 

พฤษภาคม 2554 ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอนกระบวนวิชา 

ดังกล่าวโดยมีรายละเอียดดังนี้

AC 345 ACCOUNTING  FOR CO-OPERATIVES     3  CR.

 TH  1330-1520   SBB 502             ASSOC.PROF.CHADAPORN

 สำหรับ วัน เวลาสอบไล่ และวัน เวลาสอบซ่อม 

ให้เป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาค 1 

ปีการศึกษา 2554 

การเปิดสอนกระบวนวิชา AC 345

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

 

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๘ - ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๔

 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ 

ได้ขอเปิดสอบซ่อมกระบวนวิชา FD 422 และ FY 434 

เพิ่มเติม จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2553 

 ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ได้ขอเปิด 

สอบซ่อมกระบวนวิชา PC 280 และ PC 297 เพิ่มเติม 

จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน ปีการ 

ศึกษา 2553 

 คณะศึกษาศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ ได้ขอ 

เปิดสอบซ่อมกระบวนวิชา ER 263, ER 314, ER344, 

ER423, EV 263, EV 314, EV 344, EV 423 และ PC 380  

เพิ่มเติมจากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2553 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอบกระบวนวิชา 

ดังกล่าว เพิ่มเติม ได้เป็นกรณีพิเศษในการสอบซ่อม 

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 โดยให้ 

คณะดำเนินการจัดสอบเอง

การเปิดสอบกระบวนวิชาเพิ่มเติม

ในการสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2553

 ด้วยมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการกำหนดวันสอบ  

ของกระบวนวิชา PC 263 ในประกาศมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ (ครั้งที่ 2) 

ฉบับลงวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 

 ดังนั้น เพื่อไม่ให้นักศึกษาเกิดความสับสน  

มหาวิทยาลัยจึงให้แก้ไขข้อผิดพลาดดังกล่าว จากสอบ 

วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30-12.00 น. เป็น 

วันสอบตามที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีการ 

ศึกษา 2554 คือ สอบวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2554  

เวลา 09.30-12.00 น.

การแก้ ไขประกาศ ม.ร.

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

 คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มี 

ความจำเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวน 

วิชา EC 419, FD 322, FD 413 และ FY 433 ที่ 

ประกาศเปิดสอนใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 

นี้ได้ 

 คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะ 

วิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการไม่สามารถเปิด

สอนกระบวนวิชา CS 276, CS 286, HO 405, IT 258  

และ LA 458 ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร.30 ภาค 1 

ปีการศึกษา 2554 นี้ได้

 คณะมนุษยศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มี 

ความจำเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวน 

วิชา EC 484, EC 584, HI 327 และ TH 444 

ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 

นี้ได้

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา

ดังกล่าว ในภาค 1 ปีการศึกษา 2554 นี้

 คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ และคณะ 

เศรษฐศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการไม่สามารถเปิด

สอนกระบวนวิชา HI 281, TO 407 และ SECTION. 02 

ของกระบวนวิชา EC 216 ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร.30 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 นี้ได้

  คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และคณะ 

เศรษฐศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการไม่สามารถเปิด 

สอนกระบวนวิชา CS 454, EN 443, FD 332, FT 332 

และ SECTION. 02 ของกระบวนวิชา EC 215, TN 421 

ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 

นี้ได้

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา  

และ SECTION ของกระบวนวิชาดังกล่าว ในภาค 1 

ปีการศึกษา 2554 นี้

 ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์  

มีความจำเป็นบางประการได้ขอเปลี่ยนแปลงการจัด 

สอบของกระบวนวิชา CT 478, IT 203,CS 275, CS 285, 

CS317 และ  CS341 ในการสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554  

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปลี่ยนแปลงการจัด 

สอบของกระบวนวิชาดังกล่าว จากที่ได้ประกาศไว้เดิม 

ใน ม.ร.30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นคณะ 

ดำเนินการจัดสอบเอง

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

การงดสอนกระบวนวิชา 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

 
การงดสอนกระบวนวิชา 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

ม.ร. สอบซ่อม ภาค 2 และ

ภาคฤดูร้อน/2553

วันที่ 8-18 สิงหาคม 2554

(เว้นวันที่ 12 สิงหาคม 2554)



กองบรรณาธิการ

ถาม กระผมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รหัส 51 ขณะนี้ 

บวชเป็นพระ ดังนั้น 

 1. การเข้าสอบจะต้องติดต่อ หรือแจ้งที่หน่วย

งานใดก่อนหรือไม่ หรือเข้าสอบได้ตามปกติ 

 2. การลงทะเบียนเรียน สำหรับพระดำเนินการ 

อย่างไร หรือให้ผู้อื่นลงทะเบียนแทนได้

 3. สงสัยในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร   

พระเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้หรือไม่

ตอบ    1. มหาวิทยาลัยจัดสถานที่สอบให้เฉพาะสำหรับ 

พระภิกษุ สามเณร ณ อาคารเวียงคำ ชั้น 1  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก) โดยนำใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 

ภาคท่ีทำการสอบ ติดต่อท่ีฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการ 

คุมสอบ อาคาร สวป. ชั้น 6 เพื่อยื่นเรื่องที่นั่งสอบ 

สำหรับพระภิกษุ สามเณร หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถาม 

ท่ี อาคาร สวป. ช้ัน 6 โทรศัพท์ 0-2310-8610 และ 0-2310-

8611

 2. การลงทะเบียนเรียนพระภิกษุ สามเณร ณ 

อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 1 ช่องที่ 56 ตามวัน/เดือน/ปี  

ของปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษานั้นๆ สามารถ 

ให้บุคคลอื่นดำเนินการแทนได้ หรือลงทะเบียนเรียน 

ผ่านทางอินเทอร์เน็ต และทางไปรษณีย์ ซึ่งได้ระบุไว้ใน 

ปฏิทินการศึกษาเช่นกัน

 3. ตามประกาศมหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้พระ 

ภิกษุ สามเณร เข้าพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เว้น 

แต่ได้ลาสิกขาบทจากการเป็นบรรพชิตก่อนวันซ้อมรับ 

ปริญญาบัตร

ถาม ดิฉันเป็นนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ รหัส 54  

ได้ลงทะเบียนเรียนไป 8 วิชาในภาค 1/2554 จะถอน 

ออก 1 วิชา เพื่อลงตัวอื่นแทนได้ไหม ถ้าทำได้ต้องทำ 

อย่างไรบ้าง 

ตอบ นักศึกษาที่สมัครใหม่ ภาค 1/2554 สามารถ 

แก้ไขข้อมูล โดยขอสับเปล่ียนกระบวนวิชา และลงทะเบียน 

เรียนเพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง รวมแล้วต้องไม่เกิน 24 หน่วยกิต 

หลักฐานที่ใช้มี ดังนี้

 1. ใบเสร็จรับเงิน (ม.ร.18) ฉบับจริง พร้อมถ่าย 

สำเนา 1 ฉบับ

 2. บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมตัดแถบรหัส 

กระบวนวิชา (ม.ร.37) ที่บอกเลิก-บอกเพิ่ม ใส่ในสมุด 

ลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) 

 3. รับคำร้องที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 11-13 

พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน

 4. กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ต้องชำระ 

เงินค่าหน่วยกิตเพิ่มที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

ชั้น 1) นักศึกษาปกติ หน่วยกิตละ 25 บาท, นักศึกษา 

Pre-degree หน่วยกิตละ 50 บาท นักศึกษายื่นคำร้องได้ 

ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม-21 กันยายน 2554 สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา  

อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 11-13 โทรศัพท์ 0-2310-8616

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2554  จำนวน 15 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54113             AC 101 34/25 หลักการบัญชี 1 อ.สุชาติ   เหล่าปรีดา

 54025  CM 225 136/25 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน รศ.ระวีวรรณ  สิทธิโอสถ 

 54087  CN 202 34/25 ภาษาจีนพื้นฐาน 4 รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

 54026  EC 211 73/25 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 2 รศ.วรณี  จิเจริญ

 54022  EC 311 117/25 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 รศ.วรณี  จิเจริญ

 54152  EC 454 94/25 การค้าต่างประเทศของ รศ.ดร.วัลย์ลดา  วิวัฒน์พนชาติ

        ประเทศไทย 

 54138  GE 317 112/25 ชีวภูมิศาสตร์ รศ.ปานทิพย์   อัฒนวานิช

 53345  IS 103 73/25 การใช้ห้องสมุด รศ.ดร.พิมลพรรณ ประเสริฐวงศ์  

          เรพเพอร์ และคณะ  

 54031  MA 326 57/25 พีชคณิตสมัยใหม่ 1 รศ.มานัส  บุญยัง

 54120  MC 463 58/25 จริยธรรมสื่อสารมวลชน รศ.นงนุช  ศิริโรจน์

 54134  MGT 2101 101/25 การจัดองค์การและ ผศ.ดร.มัลลิกา  ธรรมจริยาวัฒน์ 

        การบริหารธุรกิจ

 54008  MR 413 55/25 การสร้างแบบวัดจิตพิสัย รศ.สมจิตรา  เรืองศรีี

 54084  PC 297 48/25 จิตวิทยาพัฒนาการสำหรับเด็ก รศ.อุบลรัตน์  เพ็งสถิตย์ 

 53355  PY 337 40/25 สุนทรียศาสตร์ รศ.ดร.ลักษณวัต ปาละรัตน์ 

 54125  TL 712 (H) 165/25 การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม รศ.ดร.คุณหญิงอารมณ์  ฉนวนจิตร

        ในการนิเทศการสอน และคณะ

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ www.ru.ac.th/rupress  

และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่  สำนักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9 ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๘ - ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๔

 นักศึกษาที่ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา  

บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารต่างๆ และ 

ทรัพย์สินสูญหายให้มาติดต่อขอรับคืนได้ที่       

หน่วยบริการท่ัวไป (รับ-คืนของหาย) งานบริการ 

และสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา  

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 ในวันและ 

เวลาราชการ

 สำหรับนักศึกษาที่จะมารับทรัพย์สิน 

สูญหายคืน ต้องเตรียมบัตรประจำตัวนักศึกษา 

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรอื่นๆที่ทาง 

ราชการออกให้มาแสดงด้วย หรือสอบถามได้ 

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8076

ติดต่อรับคืน-ของหาย
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 ภาษาสเปน...ฯ                                       (ต่อจากหน้า  5)

 และแน่นอนเราเล่นบนสนาม el campo de fÚtbol  
/เอล กั๊มโปะ เด ฟุ้ตบอล/
 8. ถ้วยรางวัล
       Copa del Rey /โก๊ปะ เดล เรย/ เทียบ 
ได้กับคิงส์คัพของบ้านเรา ล่าสุดนี้ทีมที่ได้ คือ Real  
Madrid 
       Copa Mundial /โก๊ปะ มุนดิอัล/ ถ้วย 
บอลโลก
 หวังว่าคงพอสนุกสนานหอมปากหอมคอกันบ้าง 
นะคะ  สำหรับใครที่สนใจเรียนภาษาสเปนเพิ่มเติมทาง 
สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดสอนเป็นหลักสูตรวิชาเอก  
และวิชาโท เรียนจบแล้วมีโอกาสชิงทุนการศึกษาไปเรียนต่อ  
ณ ประเทศสเปน หรือประเทศเม็กซิโก (แต่ต้องตั้งใจ 
เรยีนและสามารถฟงัพดูอา่นเขยีนไดจ้รงิๆคะ่)              แตถ่า้ใคร 
ยังไม่ปักอกปักใจอยากลองเรียนดูก่อนว่า เป็นภาษาใน 
ดวงใจของเราหรือเปล่า ก็อาจมาสมัครเรียนคอร์สสำหรับ 
บุคคลภายนอกได้  ค่าเล่าเรียนไม่แพงเลย สอนเป็นห้อง 
ขนาดเล็ก ไม่เกิน 30 คน สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด 
โครงการอบรมภาษาสเปนได้ที่ 0-2318-0054 ต่อ 1097 
หรือผ่านทางอีเมล์  spanishram@windowslive.com 

3 3



 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 และข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

พ.ศ. 2541 โดยมติคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี ในการประชุมครั้งที่ 

4/2554 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังนี้

   1. วัน เวลา และสถานที่ ลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า ดังมีรายละเอียด 

ต่อไปนี้

    กำหนดให้ ลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 

2554 เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักงานสภาคณาจารย์ อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 2.  ผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า

  เป็นผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง ซึ่งไม่สามารถใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง 

ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ในกรณีต่อไปนี้

  2.1 สายอาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติ 

ราชการ ณ ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ

   2.2 สายนักศึกษา ที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เดินทาง 

ไปจัดทำกิจกรรม ณ ต่างจังหวัด

  3. ให้ผู้มีสิทธิหยั่งเสียงลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า ขอรับและยื่นแบบ 

ขอใช้สิทธิตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2554 ในเวลาราชการ ต่อคณะกรรมการ

ดำเนินการสรรหาอธิการบดี ณ สำนักงานสภาคณาจารย์ อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   4.  การขอรับแบบใช้สิทธิ และยื่นแบบขอใช้สิทธิล่วงหน้า

   สายอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ขอรับและยื่น 

แบบขอใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า ได้ที่สำนักงานสภาคณาจารย์ อาคาร 

พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   5.   การแสดงหลักฐานใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงล่วงหน้า

    ให้ยื่นแบบขอใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีล่วงหน้า 

โดยมีหลักฐานประกอบดังนี้

   5.1 สายอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ต้องมีสำเนาหนังสือที่ได้ 

รับอนุมัติให้เดินทางไปราชการ ณ ส่วนภูมิภาค หรือต่างประเทศ พร้อมรับรอง 

สำเนาถูกต้อง

    5.2   สายนักศึกษา ต้องมีสำเนาหนังสือท่ีได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย 

ให้เดินทางไปจัดทำกิจกรรม ณ ต่างจังหวัด โดยมีรายชื่อ รหัสประจำตัวนักศึกษา  

พร้อมแนบสำเนาบัตรนักศึกษาที่รับรองสำเนาถูกต้องและอาจารย์ที่ปรึกษาลงนาม 

รับรอง

   6.   ผู้ที่มายื่นขอใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีล่วงหน้า 

แล้วไม่มาใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง ในวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 ไม่มีสิทธิลง 

คะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554

   7.   หีบบัตรลงคะแนน

    ให้แยกหีบบัตรลงคะแนนหยั่งเสียง ดังนี้

   7.1  สายอาจารย์                             จำนวน 1  หีบ

   7.2  สายข้าราชการและเจ้าหน้าที่            จำนวน  1  หีบ

    7.3  สายนักศึกษา              จำนวน  1  หีบ

   8.   สีบัตรลงคะแนน

    ให้ใช้บัตรลงคะแนนสีเหลือง ทั้งสายอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 

และสายนักศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงล่วงหน้า

   9.   สถานที่ส่งมอบและเก็บรักษาหีบบัตรลงคะแนน

    เมื่อปิดหีบบัตรลงคะแนนให้ผู้เข้ารับการสรรหา หรือผู้แทนลงลายมือชื่อ 

ที่หีบบัตรแล้วให้ส่งมอบหีบบัตรลงคะแนนและบัญชีรายชื่อต่อประธานกรรมการ

ดำเนินการสรรหาอธิการบดี เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก 

บางกะปิ กรุงเทพฯ 

   10. การนับคะแนนและสถานที่นับคะแนน ให้ตรวจนับคะแนนในวันที่ 

26 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

    10.1 สายอาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ให้นับคะแนน ณ หน่วย 

ลงคะแนนหยั่งเสียงของแต่ละสาย

    10.2 สายนักศึกษา ให้นับคะแนน ณ อาคารกงไกรลาศ ชั้น 5

 หลักเกณฑ์และวิธีการอ่ืน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงวันท่ี  

21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

    ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  พูพิพิธ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทน

กวีปริทัศน์

 ทวยราษฎร์-รามฯ สำรวมจิต  อธิษฐาน       

ศิระกราน แทนมาลัย และบายศรี

กราบแทบบาท  อัครมหา ราชินี 

สดุดี...เฉลิมพระเกียรติ...เฉลิมพระชนม์

 แผ่นดินนี้  มีพระแม่  เป็นร่มฉัตร 

ทรงปกรัฐ  คุ้มราษฎร์  ดังหยาดฝน

บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  ทุกมณฑล  

พระแม่คือ...มิ่งกมล...ขวัญประชา

 วโรกาส  มหามงคล  พระแม่เจ้า 

เจริญพระชนม์ เจ็ดสิบเก้า  พระชันษา

น้อมถวาย  พระพรชัย  มิ่งมารดา  

ให้สำราญ  พระหัทยา  ทุกราตรี

 เป็นเอกองค์  นงลักษณ์  อัคเรศ 

เป็นปิ่นเกศ  จักรีวงศ์  ทรงศักดิ์ศรี

เป็นประทีป  เจิดจ้า  ทั่วธาตรี  

ทีฆายุกา...มหาราชินี...ทรงพระเจริญ  เทอญ

         ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม  ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(สมรรถ  ผลจำรูญ  ร้อยกรอง)

ทีฆายุกา....มหาราชิน ี

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๘ - ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๔



รางวัลที่ 3 ทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

ทุกรางวัล และรางวัลป๊อบปูล่าร์โหวต ทุนการศึกษา 500 บาท  

ทั้งนี้มีคณะกรรมการตัดสิน จำนวน 5 ท่าน ได้แก่  

ผศ.ดร.พจนี  ศิริอักษรสาสน์  อาจารย์ปรีดา  เมธีภาคยางกูล  

อาจารย์พัฒนเดช  กอวัฒนา  อาจารย์อารียา  ชัยทิพย์อาสน์ 

และอาจารย์ Kana  Taira 

 รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบด ี

คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่าการจัดประกวดสุนทรพจน์ 

ภาษาญี่ปุ่น ถือเป็นโครงการที่ดียิ่งโครงการหนึ่ง เพราะ 

ทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกทักษะทางภาษาตามที่ได้เรียน 

มาทั้ง 2 ด้าน คือการพูดและการเขียน รวมทั้งไดถ้่ายทอด 

ออกมาเป็นภาษาพูดท่ีสวยงามต่อหน้าสาธารณชน ซ่ึงนักศึกษา 

จะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความคิดที่ 

เป็นระบบในการเรียบเรียงเรื่องราวต่างๆออกมาได้อย่าง 

ถูกต้องและน่าสนใจ 

 “เวทีประกวดในวันนี้ถือเป็นสิ่งเริ่มต้นให้กับ 

นักศึกษาได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทางด้าน 

การพูดภาษาญี่ปุ่นต่อหน้าสาธารณชน และได้นำความรู ้

ที่เรียนมาฝึกปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ส่วนรางวัลนั้นเป็นเพียง 

องค์ประกอบเล็กๆ เป็นเสมือนกำลังใจให้กับนักศึกษา ก็ขอ 

ให้ใช้เวทีตรงนี้แสดงออกอย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่ 

การประกวดระดับชาติต่อไป”

 สำหรับผลการประกวดสุนทรพจน์ในครั้งนี้   

รางวัลที่ 1 ได้แก่ นางสาวนฤดี แสงชูวงษ์ หัวข้อ 

“ภัยพิบัติสึนามิ 11 มีนาคม 2011 ในมุมมองของข้าพเจ้า” 

รางวัลที ่ 2 ได้แก่ นายสุรัฐ ตั้งมั่นคงวรกูล หัวข้อ 

“เหตุผลที่ผมชอบภาษาญี่ปุ่น” รางวัลที่ 3 ได้แก่ นางสาว 

ภัทรฤทัย ศิริวงศ์ตระกูล หัวข้อ “เพื่อนกับภาษา” และ 

รางวัลป๊อบปูล่าร์โหวต ได้แก่ นายเกษมศักดิ์  เรียมจินดา 

หัวข้อ “เหตุผลที่แฟนผมบอกเลิก” 

ผศ.ดร.มาลินี บุณยรัตพันธ์ุ และทีมที่ 2 ได้แก่ รศ.ดร.

เตือนใจ เกตุษา  ผศ.ดร.ประภาส  พาวินันท์  ผศ.มณีรัตน์ 

จรุงเดชากุล อาจารย์สิริลักษณ์ แสง-ชูโต และผศ.ดร. 

บงกชรัตน์  เตชะไตรศักดิ์ 

 สำหรับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายใน สำนักงานอธิการบดี ม.ร. ทั้ง 9 หน่วยงาน 

ประกอบด้วย กองกลาง กองคลัง กองการเจ้าหน้าที่ 

กองกิจการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา กองแผนงาน  

กองอาคารสถานที่ กองบริการการศึกษา และสำนักงาน 

ตรวจสอบภายใน ทั้งจากผลการประเมินตนเองและผลการ 

ประเมินของคณะกรรมการ โดยสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ 5 คะแนน และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้ 5 คะแนน 

ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ทุกคนทราบดีแล้วว่า ระบบ 

ราชการได้ปรับเปลี่ยนเป็นระบบแท่ง พนักงานและ 

ลูกจ้าง ต้องมีความสนใจในการศึกษา ใฝ่รู้  และเข้าใจ 

ถึงการปฏิบัติงานราชการอย่างถ่องแท้ ขอให้ทุกคนมี 

ความต้ังใจในการฝึกปฏิบัติ เก็บเก่ียวความรู้และประสบการณ์ 

จากวิทยากรให้ได้มากที่สุด เพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับ 

ไปพัฒนาศักยภาพของตนเองและพัฒนาการทำงานให้

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป” 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกล่าว

29 กรกฎาคม 2554

 โอกาสน้ี ผศ.พิมล รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร.  

กล่าวถึงการสรรหาอธิการบดีในวันท่ี 26 สิงหาคม 2554  

ว่าการสรรหาอธิการบดีเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการ 

เลือกผู้นำทางวิชาการ ไม่ใช่การสรรหานักการเมืองหรือ 

ผู้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์จากมหาวิทย าลัยของเรา 

จึงขอให้บุคลากรทุกคนวางตัวอยู่ในกรอบกฎหมายและ 

กฎกติกาเพื่อให้การสรรหาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได ้

มอบให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี ซึ่ง 

เปรียบเสมือน กกต.เป็นผู้รับผิดชอบการหย่ังเสียงท้ังหมด  

ส่วนผู้บริหารและบุคลากรทุกคนมีหน้าที่ดำเนินการ 

ตามหน้าท่ีและกฎระเบียบต่างๆของคณะกรรมการสรรหาฯ  

และขอให้การสรรหาอธิการบดีครั้งนี้เป็นไปด้วยความ 

โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 

 รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า  

ขอให้บุคลากรและนักศึกษาทุกคนที่มีสิทธิลงคะแนน 

สรรหาอธิการบดีทำตามกฎกติกาท่ีคณะกรรมการอำนวยการ 

สรรหาอธิการบดีกำหนดไว้ โดยมีนายสงวน  ตียะไพบูลย์สิน  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน 

และมีคณะกรรมการสรรหาฯที่ประกอบด้วย ตัวแทน 

คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา โดยมี 

รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง เป็นประธานคณะกรรมการ 

ดำเนินการสรรหาอธิการบดี

 “ฝากบุคลากรทุกคนช่วยกันดูแลการสรรหา 

อธิการบดีให้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม อย่า 

ปล่อยให้ใครมาทำร้ายมหาวิทยาลัย และขอเชิญชวน 

นกัศกึษาทัง้สว่นกลางและภมูภิาค ออกมาใชส้ทิธใินการ 

สรรหาอธิการบดี มาใช้ความเป็นปัญญาชนเลือกคนดี 

คิดดี ทำดี และมีความมุ่งมั่นสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยให้ 

ดียิ่งๆขึ้น ที่สำคัญขอให้บุคลากรทุกคนวางตัวให้ดีอยู่ใน 

กฎกติกาและพิจารณาเลือกผู้มาดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการ มีวิสัยทัศน์ที่ 

กว้างไกล สามารถรักษาและนำพามหาวิทยาลัยให้เจริญ 

งอกงาม เป็นที่พึ่งแก่ลูกหลานชาวไทยตลอดไป”

เข้ารับการสรรหาฯ คร้ังน้ีจำนวน 3 ราย และคณะกรรมการ 

อำนวยการสรรหาฯกำหนดให้มีการประกาศรายชื่อ และ 

จับสลากหมายเลขผู้ เข้ารับการสรรหาอธิการบดี   

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ  

สำนักงานสภาคณาจารย์ โดยผลการจับสลากหมายเลข 

ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีปรากฏดังนี้

 หมายเลข 1   อ.ดร.วิโชติ วัณโณ

 หมายเลข 2   ผศ.วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์

 หมายเลข 3   ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

 สำหรับการลงคะแนนหยั่งเสียงจะมีขึ้นใน 

วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-15.00 น.  

พร้อมกันท้ังในส่วนกลาง (รามฯ หัวหมาก และวิทยาเขต 

บางนา) และส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ทั้งนี้ กำหนดให้ 

ผู้เข้ารับการสรรหาฯ แถลงนโยบายแก่ประชากร ในวันท่ี  

19 และ 22 สิงหาคม 2554 ณ อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยวันที่ 19 สิงหาคม 

2554 เวลา 09.00-12.00 น. เป็นการแถลงนโยบาย 

แก่บุคลากรสายอาจารย์ เวลา 13.00-16.00 น. เป็นการ 

แถลงนโยบายแก่บุคลากร ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ส่วน 

วันที่ 22 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. 

เป็นการแถลงนโยบายแก่สายนักศึกษา ท้ังน้ี มีการถ่ายทอด 

ผ่านดาวเทียมไปยังสาขาวิทยบริการฯส่วนภูมิภาคทั่ว 

ประเทศด้วย

 ประธานกรรมการอำนวยการสรรหาฯ กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษาที่เป็น 

แบบอย่างในเร่ืองประชาธิปไตย ซ่ึงในการสรรหาฯคร้ังน้ี 

คณะกรรมการอำนวยการสรรหาฯ เปรียบเสมือนคณะกรรมการ 

เลือกตั้ง (กกต.) ที่จะทำหน้าที่ควบคุมดูแลในการสรรหา 

อธิการบดีให้เป็นไปด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม  และ 

โปร่งใส ขอให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯและผู้สนับสนุน 

เคารพกฎกติกา และดำเนินการหาเสียงอย่างสร้างสรรค์  

รวมท้ังอยากเห็นความสามัคคีปรองดองระหว่างผู้สมัคร  

เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมภายนอกต่อไป

 ประธานกรรมการอำนวยการสรรหาฯ ยังกล่าว 

เชิญชวนประชากรชาวรามคำแหง ท้ังในส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาค  โปรดมาใช้สิทธิลงคะแนนหย่ังเสียงสรรหา 

อธิการบดีและฟังการแถลงนโยบายของผู้เข้ารับการ 

สรรหาฯ ตามกำหนดการดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 

โดยอยากให้ผู้มีสิทธิมาลงคะแนนหยั่งเสียงให้มากกว่า  

75% เพราะตำแหน่งอธิการบดีเป็นตำแหน่งสำคัญ เป็น 

ผู้บริหารสูงสุดท่ีจะนำพามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้า 

ต่อไป

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 ๘ - ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๔

 ม.ร. จัดประกวดฯ                                 (ต่อจากหน้า 12)  ม.ร. จัดอบรมฯ                                  (ต่อจากหน้า 12)

 สำนักงานอธิการบดีฯ                           (ต่อจากหน้า 12)

  รก.อธิการบดีกำชับฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

  เปิดตัวผู้เข้ารับการสรรหาฯ                    (ต่อจากหน้า 1)



ร่วมกำหนดอนาคตรามฯ สรรหาอธิการฯ  26  สิงหา  กากบาท    X    เท่านั้น

 

(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 11)

 ถ ว า ย พ ร ะ พ ร 

ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  

พิมล  พูพิพิธ  คณบดีบัณฑิต 

วิทยาลัย รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง นำคณะผู้บริหาร 

บันทึกเทปโทรทัศน์ถวาย 

พระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ  ใน 

วโรกาสวันเฉลิมพระชนม 

พรรษา 12 สิงหาคม 2554  

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่ง 

ประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์  

เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2554  
 รามคำแหงประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น  

เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดงความสามารถในการ 

เขียนและพูดภาษาญี่ปุ่น เพื่อเฟ้นหานักศึกษาเข้าสู่ 

การประกวดในเวทีระดับชาติต่อไป

 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและ 

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดประกวดสุนทรพจน์ภาษาญี่ปุ่น ครั้ง 

ที่ 2 โดยม ี รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน  

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนี ศิริอักษรสาสน์  

หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณาจารย์  

และนักศึกษา ร่วมงาน ณ ห้องประชุมพวงแสด 

คณะมนุษยศาสตร์  เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคมที่ผ่านมา

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนี   

ศิริอักษรสาสน์ หัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษา 

ตะวันออก กล่าวว่าการประกวดสุนทรพจน์ภาษา 

ญี่ปุ่น จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความ 

สามารถด้านการเขียน การพูด และฝึกพูดภาษาญี่ปุ่น 

ต่อหน้าท่ีชุมชน รวมท้ังเตรียมความพร้อมเพ่ือคัดเลือก 

นักศึกษาส่งเข้าประกวดในเวทีระดับชาติ อีกทั้งยัง 

เป็นการดำเนินการตามองค์ประกอบที่ 6 เรื่องการ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและตอบสนองดัชนีตัวชี้วัด 

ในองค์ประกอบที่ 13 นโยบายสถานศึกษา 3D เรื่อง 

คุณธรรม จริยธรรม และลักษณะอันพึงประสงค์ของ 

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ โดยการประกวดในครั้ง

นี้มีนักศึกษาเข้าร่วมประกวด จำนวน 12 คน ซึ่งมี 

ความหลากหลายในหัวข้อที่ส่งเข้าประกวดทั้งด้าน 

สังคม ภาษา และวัฒนธรรม

 รางวัลการประกวด รางวัลที่ 1 ทุนการศึกษา 

3,000 บาท รางวัลที่ 2 ทุนการศึกษา 2,000 บาท 

ม.ร. จัดประกวด
สุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น

ขอเชิญชาวรามคำแหง ใช้สิทธิสรรหาอธิการบดี
วันศุกร์ที่  26  สิงหาคม  2554  เวลา  09.00-15.00 น.

พร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ

อย่าลืมนำบัต
รมาใช้สิทธิ

 รองศาสตราจารย์วิจิตพาณี เจริญขวัญ ประธาน 

คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณะตรวจประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายใน ม.ร. ปีการศึกษา 2553 ของ 

สำนักงานอธิการบดี โดยมี นายธีระ ทองประกอบ 

ผู้อำนวยการกองคลัง และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 

สำนักงานอธิการบดี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี 

สำนักงานอธิการบดี ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 3 

อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.ร. เม่ือวันท่ี 26-28 กรกฎาคม 

2554 

 การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของ 

สำนักงานอธิการบดีคร้ังน้ี มีคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินฯ  

จำนวน 2 ทีม ประกอบด้วย ทีมที่ 1 ได้แก่ รศ.วิจิตพาณี 

เจริญขวัญ รศ.สุกัญญา ตันธนวัฒน์ ผศ.ดร.รัชนี 

ภูวพัฒนะพันธ์ุ ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสุมน และ 

สำนกังานอธิการบดี ตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในฯ

 กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเขียน 

หนังสือราชการ และรายงานการประชุม” ให้แก่ 

พนักงานและลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โดยมี รองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์  

จิราธรรมวัฒน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายบริหาร เป็นประธาน ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 

ที่ผ่านมา 

 โอกาสนี้ รศ.ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า  

อยากให้ผู้เข้าอบรมทุกคนเข้าใจว่า “งานราชการคือ 

งานหนังสือ”  ทุกคนต้องใช้หนังสือที่เป็นลายลักษณ์ 

อักษรเป็นหลักในการปฏิบัติงานทางราชการ 

 “บุคลากรส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ ซึ่งกำลัง 

จะเข้ามาทดแทนบุคลากรรุ่นเก่า

ม.ร. จัดอบรม
“การเขียนหนังสือราชการ”

(อ่านต่อหน้า 11)

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๗) วันท่ี  ๘ - ๑๔  สิงหาคม ๒๕๕๔ 


