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(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. จัดประชุม “Intercultural Competence and Leadership”

(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา
	 ใ นก า รสอบ ไล่ ข อ งมหาวิ ท ย าลั ย 

รามคำแหง	 ประจำภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2553	

ปรากฏว่านักศึกษามีผลสอบไล่ได้	 ลำดับขั้น	 G		 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 70	 ของจำนวนหน่วยกิตที่ 

ลงทะเบียนทั้ งหมดและผลการสอบไล่ได้  

ลำดับข้ัน	G	ไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต	ตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ว่าด้วยการให้รางวัล 

เรียนดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

พ.ศ.	2522	และฉบับที่	2	พ.ศ.	2522

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เห็นสมควรให้ 

รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา	จำนวน	288	ราย	โดย 

เว้นค่าธรรมเนียมและค่าบำรุง

 อาจารย์รามฯ รับรางวัล
‘อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 2553’

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาใหม่

 

	 โครงการหลักสูตร 

ปรั ชญาดุษฎีบัณฑิต 

และโครงการหลักสูตร

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 

สาขาวิชาการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์	 คณะ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ	 

เร่ือง	 “Intercultural	 Competence 

and	Leadership	for	Managing	 

Globalization”	 โดยมี	 

สาขาการบัญชีและการเงิน
 โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต	สาขาวิชา 

การบัญชีและการเงิน	 ภาคพิเศษ	 รุ่นที่ 4/2	

คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปริญญาตรี	 ภาคพิเศษ 

ภาค	2	ประจำปีการศึกษา	2554	โดยเริ่มจำหน่าย

ใบสมัครและรับสมัครตั้งแต่วันที่	 15	 สิงหาคม	

ถึงวันที่	16	กันยายน	2554	(เว้นวันหยุดราชการ)	

และวันที่	19	กันยายนถึงวันที่	10	ตุลาคม	2554	

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	 เวลา	 08.30-16.30	 น.	 

ณ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (หัวหมาก)	 คณะ 

บริหารธุรกิจ	ชั้น	4	ห้อง	402 (อ่านต่อหน้า 11)

รามคำแหงจัดกิจกรรม “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” ครั้งที่ 1
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วน 

จัดกิจกรรม “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” สร้างความสัมพันธ์และจิตสำนึก

นำให้ผู้พักอาศัย พร้อมสร้างเครือข่ายระวังภัยในหอพักและชุมชน

 พล.ต.ต.วิมล  เปาอินทร์  รองจเรตำรวจเป็นประธานเปิดโครงการ 

“เพื่อนข้างห้องเตือนภัย”	 ครั้งที่	 1	 ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับ 

สำนักงานเขตบางกะปิ	และ	สน.หัวหมาก	จัดขึ้น	เมื่อวันที่	7	สิงหาคม	2554	

ณ	บริเวณซอยรามคำแหง	49/1	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ นายซีรอซันคาร   

ปาทาน	 ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ	 และ	 พ.ต.อ.สรรค์หกิจ  บำรุงสุขสวัสดิ์  

ร่วมกิจกรรม	

 โอกาสนี้	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต	 รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 กล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานในฐานะประธาน 

คณะกรรมการภาคประชาชนมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าการจัดกิจกรรม 

เพื่อนข้างห้องเตือนภัยครั้งนี้	 ได้พัฒนามาจากโครงการหอพักติดดาวที่ 
(อ่านต่อหน้า 2)

     ศาสตราจารย์ ดร.ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ์	 

อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์	ได้รับยกย่อง 

เชิดชูให้เป็น	 “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	 

ปอมท.	ประจำปี	2553”	สาขามนุษยศาสตร์ 

และศิลปศาสตร์จากการพิจารณา 

คัดเลือกโดยที่ประชุมประธานสภา- 

อาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	

(ปอมท.)

 รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง	 ประธานสภาคณาจารย์	 ม.ร.	 

เปิดเผยว่า	 ศาสตราจารย์ ดร.ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ์	 อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์	 

ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากท่ีประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย	 (ปอมท.)	 ให้เป็น	 “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ของ 

ปอมท. ประจำปี 2553”	 อีกครั้งหนึ่ง	 หลังจากเมื่อปีที่ผ่านมา	 

ศ.ดร.รื่นฤทัย	 สัจจพันธ์ุ	 ได้รับรางวัล	 ‘อาจารย์ดีเด่นของ	 ปอมท.	 

ประจำปี	2552’	ในสาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์	จากที่ประชุม 

เดียวกัน	 แสดงให้เห็นว่า	 ศ.ดร.รื่นฤทัย	 สัจจพันธ์ุ	 เป็นอาจารย์ 

ผู้มีความรู้ความสามารถ	มีคุณธรรม	จริยธรรม	



  อาจารย์รามฯรับรางวัลฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี	 2551	 

โดยร่วมมือกับภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง	 เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบ 

การหอพักได้ทำการพัฒนาสภาพแวดล้อมและเอาใจใส่ 

ดูแลนักศึกษาที่พักอาศัยภายในหอพัก	 ให้หอพักเป็น 

เสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษาอย่างแท้จริง	 และ 

ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยได้รับความร่วมมือ 

อย่างดีจากทุกภาคส่วน	 ตั้งแต่เริ่มโครงการหอพักสีขาว 

จนมาถึงโครงการหอพักติดดาว	 ซึ่งปีนี้เป็นปีที่	 3	 และ 

มหาวิทยาลัยเช่ือว่าโครงการเหล่าน้ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิง 

กับทุกฝ่าย	 ทั้งผู้ประกอบการหอพัก	 นักศึกษาและ 

ผู้ปกครอง	

	 “ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ขอขอบคุณ 

ทุกภาคส่วนท่ีได้ช่วยกันดำเนินการในการพัฒนาคุณภาพ 

หอพักด้วยดีตลอดมา	 จนเกิดผลเป็นท่ีน่าพึงพอใจ	 และ 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะร่วมมือกันขับเคลื่อนต่อไปเพื่อ 

ขยายเครือข่ายหอพักคุณภาพให้มีมากยิ่งขึ้นและเพื่อ 

ความสุข										ทั้งความปลอดภัยของลูกศิษย์ผู้พักอาศัยใน 

หอพัก”

	 จากนั้น	นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการ 

สำนักงานเขตบางกะปิ	 กล่าวรายงานว่าตามท่ีคณะกรรมการ 

ภาคประชาชน	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ได้จัดโครงการ 

หอพักติดดาว	 ครั้งที่	 1	 และ	 2	 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ 

ผู้ประกอบการหอพัก	 มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน 

  รามคำแหงจัดกิจกรรมฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

การจัดการ	 และการให้บริการของหอพัก	 ให้มีคุณภาพ 

ตามเกณฑ์การรับรองมาตรฐาน	 และเจตนารมณ์ของ 

มหาวิทยาลัย	 ซึ่งในการจัดโครงการดังกล่าวได้รับความ 

ร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 และผู้- 

ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

และสามารถยกระดับคุณภาพมาตรฐานหอพักให้มี 

คุณภาพมากยิ่งขึ้น	 แต่ยังคงมีหอพักหลายแห่งท่ียังประสบ 

ปัญหา	 เช่นเหตุเดือดร้อนรำคาญ	 การลักทรัพย์	 ปัญหา 

ยาเสพติด	 การทะเลาะวิวาท	 และปัญหาอาชญากรรม 

ซ่ึงส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต	 และการใช้ชีวิตประจำวัน 

ของผู้พักอาศัย	 ดังนั้น	 คณะกรรมการภาคประชาชน	 

ม.ร.	 จึงได้จัดโครงการ	“เพ่ือนข้างห้องเตือนภัย”	คร้ังท่ี	1	 ข้ึน 

เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ผู้พักอาศัยในหอพัก	 มีความห่วงใย 

และดูแลช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน	 รวมท้ังเป็นการสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือในการเฝ้าระวังภัย	 และให้ข้อมูลข่าวสาร 

แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันปัญหา 

ต่างๆ	ที่อาจเกิดขึ้นในหอพักและเป็นการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของผู้พักอาศัยในหอพักให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 ทางด้าน	พล.ต.ต. วิมล  เปาอินทร์ รองจเรตำรวจ	 

กล่าวว่าโครงการ	 “เพ่ือนข้างห้องเตือนภัย”	 น้ี	 เป็นโครงการ 

ต่อเนื่องจาก	 “เพื่อนบ้านเตือนภัย”	 ของกองบัญชาการ 

ตำรวจนครบาล	ซึ่งเป็นการขยายผลเพื่อให้ผู้พักอาศัยใน 

หอพักได้ทำความรู้จักซ่ึงกันและกัน	 ท้ังช่ือ	 เบอร์โทรศัพท์	 

เพื่อไว้ช่วยเหลือกันในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ	 

เพราะภายในหอพักอาจเกิดเหตุลักทรัพย์	 หรือชิงทรัพย์ 

บ่อยครั้ง	 และอาจลุกลามไปจนถึงการทำร้ายร่างกายถึง 

แก่ชีวิต	 เช่น	 กรณีคนร้ายอาศัยช่วงการกดคีย์การ์ด	 ผลัก 

เจ้าของห้องเข้าไปด้านในเพ่ือจะเอาทรัพย์สิน	คือ	คอมพิวเตอร์	 

แต่เจ้าของต่อสู้จนเสียชีวิต	 เป็นต้น	 ดังนั้น	 หากเพื่อน 

ข้างห้องหรือห้องใกล้เคียงรู้จักกัน	 ได้เห็นเหตุการณ์หรือ 

ได้ยินเสียง	 ก็อาจจะเข้าไปช่วยเหลือหรือช่วยแจ้งข่าวได้ทัน	 

เพราะบางคร้ังเจ้าของอาคารหรือเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

อาจจะเข้าไปดูแลได้ไม่ทั่วถึง	

	 ทั้งนี้ภายในงานได้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง	 

“เครือข่ายออนไลน์เตือนภัยหอพัก”	 โดย	 พ.ต.อ.สรรค์หกิจ   

บำรุงสุขสวัสดิ์	 ผู้กำกับการ	 สน.หัวหมาก	 และด้าน	 

นายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการสำนักงานเขต 

บางกะปิ	 ได้นำบริการต่างๆ	จากเขตบางกะปิ	 เช่น	การตรวจ 

สุขภาพ	 	 บริการตัดผม	 	 ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า	 ฝึกอาชีพ 

อิสระ	 และบริการตรวจสุขภาพ	 จากสถาบันวิทยาศาสตร์ 

สุขภาพ	 ม.ร.	 มาให้บริการ	 รวมทั้งการจำหน่ายสินค้า 

ราคาถูก	 และการให้บริการของว่าง	 อาหาร	 เครื่องดื่ม	 

พร้อมแจกนกหวีดเตือนภัยแก่ผู้ร่วมกิจกรรมด้วย

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่  ๑๕ - ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔

เสียสละ	 และอุทิศตนเพื่อส่วนรวม	 ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ 

แก่สังคมอย่างแท้จริง

	 “ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ขอแสดง 

ความยินดีกับ	 ศ.ดร.รื่นฤทัย	 สัจจพันธ์ุ	 	 ที่ได้รับรางวัล 

อันทรงเกียรติสูงสุดของชีวิตการเป็นครูครั้งนี้	 และยังเป็น 

การประกาศให้สังคมได้รู้ว่า	รามคำแหงมีอาจารย์ท่ีดี	มีคุณภาพ	 

และทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคม	จนได้รับการยกย่องเป็น	

“อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ”	 ซึ่ง	 ศ.ดร.รื่นฤทัย	 สัจจพันธ์ุ	

จะเข้ารับรางวัลในวันที่	18	สิงหาคม	2554	ณ	หอประชุม 

กองทัพเรือ	กรุงเทพฯ”

 สำหรับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติน้ัน	 ต้ังข้ึนเพ่ือ 

ยกย่องอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐที่มี

ความรู้	 ความสามารถในเชิงวิชาการ	 มีงานวิจัยที่ดีเด่น		

มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้	 มีจริยธรรม	 และ 

อุทิศตนเพื่อส่วนรวมเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม

และประเทศชาติในด้านต่างๆ	 โดยพิจารณาจากอาจารย์ที ่

ปฏิบัติงานสอนนักศึกษาเต็มเวลา	อายุไม่เกิน	60	ปีบริบูรณ์	

และไม่เป็นผู้บริหารระดับคณบดี	 หรือเทียบเท่าขึ้นไป	 

ใน	 4	 สาขาวิชา	 ได้แก่	 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 สาขาสังคมศาสตร์	 และสาขา 

มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์

 ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ สังกัดภาควิชาภาษาไทย 

และภาษาตะวันออก	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 และเป็นภาคีสมาชิกราชบัณฑิตยสถาน	 สำนัก 

ศิลปกรรมสาขาวรรณศิลป์	 ประเภทวรรณกรรมร้อยแก้ว	

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 สาขาภาษาไทย	 ภาษา 

อังกฤษ	 ภาษาฝรั่งเศส	 จากคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2513	 ระดับปริญญาโท	 และ 

ปริญญาเอก	สาขาภาษาไทย	จากคณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย	 ใน	 พ.ศ.	 2515	 และพ.ศ.	 2534	 ได้รับ 

ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมผู้บริหารงานวัฒนธรรมระดับสูง	 

รุ่นที่	 3	 จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ	 

และประกาศนียบัตรการฝึกอบรมการแปลและล่าม	 จาก 

มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	 ลอสแอนเจลิส	ประเทศสหรัฐ 

อเมริกา	 ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น	 ระดับอุดมศึกษา	

จากคุรุสภา	 กระทรวงศึกษาธิการ	 ใน	 พ.ศ.	 2541	 และ 

ในปีเดียวกัน	 ได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่นจากชมรมพิทักษ์ 

และส่งเสริมภาษาไทย	 ต่อมาใน	 พ.ศ.	 2552	 ได้รับรางวัล 

ผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น	 จากกระทรวงวัฒนธรรม	 และได้รับ 

รางวัลอาจารย์ดีเด่นของ	ปอมท.	ประจำปี	2552

 ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ	เป็น	“ครู”	มายาวนานกว่า	

37	ปี	ได้ทุ่มเทตนเองในการทำงาน	และสร้างคุณประโยชน ์

แก่วงวิชาการและสังคมโดยรวม	 เป็นผู้แสวงหาความรู้ใน 

การพัฒนาตน	 และถ่ายทอดข้อมูลความรู้และแนวทาง 

วิชาการใหม่ๆ	 ให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลอ่ืนๆอย่างสม่ำเสมอ 

ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ	 ได้ยึดมั่นในหลักอิทธิบาท	 4	

คือ	 ฉันทะ	 พอใจกับการทำงาน	 วิริยะ	 มีความพยายาม	

มุ่งมั่น	 จิตตะ	 มีใจจดจ่อ	 มีความตั้งใจ	 และวิมังสา	

หมั่นทบทวนด้วยสติและปัญญา	 จึงสร้างผลงานวิชาการ

จำนวนมากที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

	 นอกจากนั้น	 ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ มีความ 

ดีเด่นด้านจริยธรรม	 และการปฏิบัติตนที่เป็นแบบอย่าง

ที่ดีการครองตนและครอบครัว	 เป็นผู้ดำรงตนเป็นแบบ 

อย่างที่ดีทั้งด้านการปฏิบัติตน	 มีความมั่นคงทางจิตใจ	 

และมีความกตัญญูกตเวทิตา	 รับผิดชอบอุปการะบุพการี 

อย่างดีและสม่ำเสมอ	 การครองงาน	 ทำงานด้วยความ 

ขยันหมั่นเพียรและเอาใจใส่	 และประสบความสำเร็จ 

ในหน้าที่การงานที่รับผิดชอบเสมอ	 และการครองคน  

เป็นครูอาจารย์ท่ีเป็นท่ีเคารพของศิษย์	 เป็นปูชนียบุคคล 

ผู้ที่ทำหน้าที่ครูได้อย่างดีเยี่ยม	 สามารถสอนให้ศิษย ์

เป็นคนดี	 มีคุณค่าต่อสังคม	 เป็นตัวอย่างในการดำรง 

ชีวิตอย่างพอเพียง	 เป็นนักวิชาการท่ีมีผลงานด้านวิชาการ 

ดีเยี่ยมเป็นที่ยอมรับของนักวิชาการ	 ระดับชาติและ 

นานาชาติ	 การได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการสัมมนา 

ต่างๆ	 ทำให้สามารถเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

และของชาติให้เป็นที่ยอมรับทั่วโลก	 ซึ่งเป็นประโยชน์ 

ต่อสังคมและประเทศชาติ	 ด้วยเหตุนี้	 ที่ประชุมประธาน 

สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 (ปอมท.) 

จึงได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรประกาศผลยกย่องให้	 

ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาต ิ

ของ	ปอมท.	ประจำปี	พ.ศ.	 2553	สาขามนุษยศาสตร ์

และศิลปศาสตร์	 เพื่อเชิดชูเกียรติให้ปรากฏ	 และเป็น 

แบบอย่างที่ดีแก่สังคมสืบไป



การสอบส่วนภูมิภาคประจำภาคซ่อม 2 

และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553

 ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน 

โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ- 

ชนมพรรษา ๗ รอบ  ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

	 ตราสัญลักษณ์นี้มีความหมายที่น่า 

สนใจ	ดังนี้

 อักษรพระปรมาภิไธย	ภ.ป.ร.	สีเหลืองทอง	 

ซึ่งเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ	อยู่กลาง 

ตราสัญลักษณ์	 ขลิบรอบตัวอักษรด้วยสีทอง 

บนพื้นวงกลมสีน้ำเงิน	 ล้อมรอบด้วยกรอบ 

โค้งเรียบสีเหลืองทอง	หมายความว่า

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 ทรง 

เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ 

	 ด้านบนอักษรพระปรมาภิไธยเป็น 

เลข	๙		 	 	 	

	 หมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ 

ที่	๙	แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

	 เลข	 ๙	 นั้นอยู่ภายใต้พระมหาพิชัย 

มงกุฎ	 อันเป็นเครื่องประกอบพระบรม 

ราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย์	และเป็น

เครื่องหมายแห่งความเป็นสมเด็จพระบรม

ราชาธิราช

	 ถัดลงมาด้านข้าง	 ซ้ายขวาของอักษร 

พระปรมาภิไธย	มีลายพุ่มข้าวบิณฑ์สีทอง

	 ซึ่งมี	สัปตปฎลเศวตฉัตรประดิษฐาน 

อยู่เบื้องบน

 ด้านนอกสุดเป็นกรอบโค้งมีลวดลาย 

สีทองบนพื้นเขียว

	 อันจะหมายถึงสิ่งใด

	 “ข่าวรามคำแหง”	 จะได้นำมาบอก 

ต่อไปทางคอลัมน์นี้	ในฉบับหน้า

 ] กำหนดการสอบส่วนภูมิภาคประจำภาคซ่อม 2 และภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2553	 จัดสอบระหว่าง																	

วันเสาร์-อาทิตย์	ที่		27-28	สิงหาคม		2554			และวันเสาร์-อาทิตย์			ที่		3-4	กันยายน		2554

 ] คาบเวลาสอบปกติและซ้ำซ้อน

	 	 (ปกติ)	 	 คาบเช้า	 09.00-11.30		น.	 	 คาบบ่าย		13.00-15.30		น.

	 	 (ซ้ำซ้อน)	 คาบเช้า	 09.00-12.30		น.	 	 คาบบ่าย		13.00-16.30		น.

 ] กระบวนวิชาที่จัดสอบ			 มีจำนวนแห่งละ		225	วิชา

  เป็นข้อสอบปรนัย 			จำนวน				70			วิชา

  AN357,	AR103,	BA303,	BA304,	BA305,	BA306,	EC103,	EC111,	EC112,	EN101,	EN102,		EN201,	

EN202,	GM203,	GM302,	GM303,	GM307,	GM315,	HI101,	HI103,	HI121,	HR201,	HR302,	HR303,	IS101,		IS103,	 

IT104,	LA104,	LW104,	MA113,	MA114,	MC110,	MC111,	MC113	,	MC121,	MC122,	MC130,		MC140,	MC210,	 

MC214,	 MC216,	 MC218,	 MC220,	 MC223,	 MC263,	 MC310,	 MC311,	 MC313,	 MC330,	 MC331,	 MC343,	 

MC410,	MC416,		MC443,	MK203,	PC103,	PE101,	PS103,	PS110,		PY103,	RU100,		SC103,	SO103,	SO233,	

SO243,	SO265,	SO477,	TH101	,	TH102,	TH103

  เป็นข้อสอบอัตนัย				จำนวน					155			วิชา

	 	 AC101,	AC102,	AC234,	AN113,	AN478,		BA307,	BI203,	BY222,	GM103,	GM214,	GM304,		GM306,	 

GM316,	GM322,	GM403,	GM406,	GM407,	GM408,	GM416,	GM419,	GM420,	GM421,	GM422,	 	GM423,	

GM424,	GM425,	GS231,	LA101,	LA102,	LA103,	LA201,	LA202,	LA203,		LA204,	LA205,		LA206,	LA207,	

LA208,	LA209,	LA210,	LA211,	LA212,	LA213,	LA215,	LA301,	LA302,	LA303,	 	LA304,	 	LA305,	LA306,	

LA307,	LA308,	LA309,	LA310,	LA311,	LA312,	LA333,	LA338,	LA341,	LA401,	LA402,	 	LA403,	LA404,	

LA405,	LA406,	LA407,	LA408,	LA409,	LA410,		LW101,	LW102,		LW103,		LW201,		LW202,	LW203,	LW204,	 

LW205,	 LW206,	 LW207,	 LW208,	 LW209,	 LW210,	 LW211,	 LW212,	 LW213,	 LW215,	 LW301,	 LW302,	

LW303,	 LW304,	 LW305,	 LW306,	 LW307,	 LW308,	 LW309,	 LW310,	 LW311,	 LW312,	 LW313,	 LW314,	 

LW317,	 LW401,	 LW402,	 LW403,	 LW404,	 LW405,	 LW406,	 LW437,	 LW438,	 LW440,	 LW443,	 MB203,	 

MB303,	 MC217,	 MC221,	 MC314,	 MC326,	 MC328,	 MC340,	 MC413,	 MC420,	 MC423,	 MC431,	 MC434,	 

PA200,	 PA210,	 PA220,	 PA240,	 	 PA260,	 PA270,	 PA280,	 PA310,	 PA312,	 PA321,	 PA323,	 PA333,	 PA350,	 

PA380,	 PA381,	 PA382,	 PA452,	 PS120,	 PS130,	 PS202,	 PS205,	 PS339,	 PS403,	 PS420,	 PY100,	 SO291,	 

SO474,	SO483,	ST103,		ST203,	ST206

 ]	สถานที่สอบ		ประจำศูนย์สอบซ่อม	และสาขาวิทยบริการฯ		จำนวน		25		แห่ง		คือ

ลำดับ    ชื่อศูนย์      CODE      ชื่อโรงเรียน      ชื่อย่อ

  นายวันชัย  เทียบพุฒ

   1	 เชียงใหม่	 01	 โรงเรียนพุทธิโศภน									 PT

			2	 เชียงราย	 02	 โรงเรียนดำรงราษฎร์-	 DS

																					 	 สงเคราะห์	 							

	 3	 แพร่		 03	 โรงเรียนนารีรัตน์	 NR

	 4	 อุดรธานี	 06	 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ	 RN

	 5	 นครพนม	 07	 โรงเรียนนาแก-	 NS 

	 	 	 	 	 สามัคคีวิทยา	

	 6	 ขอนแก่น	 08	 โรงเรียนบ้านไผ่	 BP

	 7	 สุรินทร์	 09	 โรงเรียนสิรินธร	 ST

	 8	 นครราชสีมา	 10	 โรงเรียนสุขานารี	 SN

	 9	 สุราษฎร์ธานี	 17	 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	 SR

	 10	 นครศรีธรรมราช	 18	 วิทยาลัยเทคนิค-	 NT

	 	 	 	 นครศรีธรรมราช	

	 11	 ตรัง	 19	 โรงเรียนสภาราชินี	 SP

	 12	 สงขลา	 20	 โรงเรียนวรนารีเฉลิม	 VC

	 13	 เพชรบูรณ์	 21	 สาขาฯเพชรบูรณ์	 nsb

ลำดับ      ชื่อศูนย์        CODE         ชื่อโรงเรียน               ชื่อย่อ

 14	 ปราจีนบุรี	 22	 สาขาฯปราจีนบุรี	 PB

	 15	 อุทัยธานี	 23	 สาขาฯอุทัยธานี	 UT

	 16	 อำนาจเจริญ	 24	 โรงเรียนอำนาจเจริญ	 AM

	 17	 สุโขทัย	 26	 โรงเรียนอุดมดรุณี	 UD

	 18	 ศรีสะเกษ	 27	 โรงเรียนสตรีสิริเกศ	 SK

	 19	 ลพบุรี	 28	 โรงเรียนสาธิต	ม.ร.

	 	 	 	 เทศบาลเมืองลพบุรี	 DL

	 20	 หนองบัวลำภ	ู 29	 โรงเรียนหนองบัว-	 NP

	 	 	 	 พิทยาคาร	

	 21	 นครปฐม	 30	 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	 PA

	 22	 ชัยภูมิ	 32	 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคม	 CK

	 23	 บุรีรัมย์	 34	 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์	 BT

	 24	 กาญจนบุรี	 36	 โรงเรียนบ่อพลอย-	 BC

	 	 	 	 รัชดาภิเษก	

	 25	 น่าน	 37	 วิทยาลัยเทคนิคน่าน	 TN

 ]	จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น			6,436				คน					คิดเป็นที่นั่งสอบ				28,122			ที่นั่งสอบ
 ]	ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์	 ก่อนการสอบประมาณ	 2	 อาทิตย์	 และ 

นักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ	 INTERNET	 ที่	 WEBSITE	 WWW.RU. 

AC.TH  

 ]	ในกรณีที่มีปัญหา		เกี่ยวกับตารางสอบไล่	ให้นักศึกษาติดต่อไปที่	ฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการคุมสอบ

 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  10240  โทร.  0-2310-8611

๓ข่าวรามคำแหงวันที่  ๑๕ - ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๔

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง



ม.ร.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
 “การวิจัยสถาบัน”

	 คณะกรรมการวิจัยของสำนักงานอธิการบดี	 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานอธิการบดี	 จัดโครงการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร	 “การวิจัยสถาบัน”	 แก่ 

บุคลากรและคณะกรรมการวิจัยของสำนักงานอธิการบดี	 

จำนวน	 60	 คน	 โดยมี	 รศ.ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ 

จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช	 เป็นวิทยากร	 ณ	

ห้องประชุม	 2	 อาคารวิทยบริการและบริหาร	 เมื่อวันที่	 

1	สิงหาคม	2554

	 โอกาสนี้	 นายธีระ ทองประกอบ	 รักษาการใน 

ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี	 กล่าวว่าการ 

วิจัยสถาบันเป็นการวิจัยที่มุ่งศึกษาและวิเคราะห์อย่าง 

มีระบบเก่ียวกับการดำเนินงาน	สภาพแวดล้อม	กระบวนการ 

ของสถาบันอุดมศึกษา	 เพื่อประโยชน์ในการจัดหาข้อมูล 

สำหรับการสนับสนุนการวางแผนการวิจัย	 การกำหนด 

นโยบาย	 การพัฒนาปรับปรุงหรือแก้ไขการบริหารจัดการ 

ในอนาคต	 แต่การดำเนินการต่างๆ	 ต้องจัดทำอย่างถูกต้อง 

ตามหลักทางวิชาการ	 คณะกรรมการฯ	 ตระหนักถึงความ 

สำคัญของการวิจัยที่ถูกต้อง	 และสามารถนำผลการวิจัย 

ไปพัฒนามหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	จึงจัดโครงการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการวิจัยสถาบัน	 เพื่อให้ 

บุคลากรมีความรู้	 ความเข้าใจเก่ียวกับการออกแบบการวิจัย  

การสร้างเครื่องมือการวิจัย	 การเก็บรวบรวมข้อมูล	 และ 

การวิเคราะห์ข้อมูล	 ตลอดจนสามารถเขียนรายงานการ 

วิจัยได้อย่างถูกต้อง	

 จากน้ันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 

กล่าวว่าการวิจัยเป็นสิ่งสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

สถาบันอุดมศึกษา	เพราะเป็นเครือ่งมอืในการหาความรู	้ 

ปัจจุบันสถาบันการศึกษาทุกแห่งมีการเปล่ียนแปลง 

หลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านมาตรฐานและแนวการปฏิบัติ 

ราชการให้เป็นระบบ	 ทั้งนี้	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล	 อย่างไรก็ตาม	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อต้ัง 

มาเป็นเวลา	 40	 ปี	 มีองค์ความรู้	 (Knowledge	 Management)	 

อยู่มากมาย	ดังน้ัน	การนำความรู้มาถ่ายทอดในเชิงประจักษ์ 

ให้เป็นรูปธรรมได้ด้วยการวิจัย

	 “ทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สามารถผลิตงานวิจัยได้	 ทั้งนี้	 ต้องเริ่มจากการปลูกฝัง 

การทำวิจัยให้กับบุคลากร	 มหาวิทยาลัยหวังเป็นอย่างย่ิงว่า	 

การอบรมในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการทำวิจัย	

และหากได้รับความร่วมมือจะสามารถผลิตงานวิจัย	 เพื่อ 

พัฒนามหาวิทยาลัยไปในทิศทางท่ีก้าวหน้า	 สามารถแข่งขัน 

กับสถาบันอุดมศึกษาและสร้างความเป็นเลิศให้	 ม.ร. 

ต่อไป”		

แนะนำการเขียนข้อสอบวิชา LW 
 ภาควิชากฎหมายแพ่ง		คณะนิติศาสตร์		จัดโครงการ 

แนะนำวิธีการเขียนคำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย 

สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 ในวันที่	 24	 สิงหาคม	

2554	เวลา	13.00-16.30	น.	ณ	อาคาร	VKB	301

 ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 เข้าร่วมโครงการฯ	 

ตามกำหนดการดังกล่าว

	 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา	

กองกิจการนักศึกษา	ม.ร.	จัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ 

เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานแก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไป	

ในวันที่ 30-31 สิงหาคม 2554	 	 เวลา	 08.30-16.30	 น.	 

ณ		อาคารสุโขทัย		ชั้น	3		ห้อง	0301		โดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อให้นักศึกษาและบัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้พัฒนา

ศักยภาพของตนเองด้านความรู้ภาษาอังกฤษให้มีความ

พร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน		มีหัวข้ออบรมดังนี้

 e	เรียนรู้ในด้านการอ่าน	 การเขียน	 การพูด	

สำนวน	 ระบบไวยากรณ์	 คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ใน 

การสมัครงาน

 e	คำศัพท์	 คำถาม	 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ 

สัมภาษณ์งานและการฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์งานเป็น

ภาษาอังกฤษ

 e	การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ

	 	 -							การเขยีนจดหมายสมคัรงานในรปูแบบของ 

ผู้มีประสบการณ์การทำงานและไม่มีประสบการณ์ใน 

การทำงาน

	 	 -	การเขียนประวัติย่อของผู้สมัครงาน

	 	 -	การกรอกใบสมัครงานในแบบฟอร์มที่เป็น

ภาษาอังกฤษทั้งหมด

 e	คำศัพท์	 คำถาม	 ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการ 

สนทนาเพื่อการทำงาน

	 	 -	การต้อนรับลูกค้า

	 	 -	การสนทนาทางโทรศัพท์

	 	 -	การแนะนำหน่วยงาน

	 	 -	การตอบรับและปฏิเสธอย่างนุ่มนวล

 โดยวิทยากรจากสถาบันภาษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

(ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น)	 พร้อมเอกสารและคู่มือ	

อาหารว่าง		กาแฟและเครื่องดื่ม	ฟรี	ผู้เข้ารับการอบรม 

จะได้รับเกียรติบัตร	 เม่ือเข้าอบรมครบตามจำนวนท่ีกำหนด 

และนับชั่วโมงการฝึกอบรมลงใน	 Transcript	 (กิจกรรม)	 

ด้วย		 

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่	งาน

แนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา	 	 อาคารศิลาบาตร	

(ชั้นลอย)	โทร.	0-2310-8126	ในวันและเวลาราชการ

 คณะนิติศาสตร์		มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จัดงาน 

“สัปดาห์รพี	54”	ระหว่างวันที่	1-7	สิงหาคม	2554	โดยมี	

รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ คณบด ี

คณะนิติศาสตร์	ม.ร.	เป็นประธาน	พร้อมด้วยคณาจารย์	

เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 เข้าร่วมงาน	

ณ	 บริเวณห้องโถงด้านหน้าคณะนิติศาสตร์	 อาคาร 1	

เมื่อวันที่	1	สิงหาคม	ที่ผ่านมา

 รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์	 	คณบดี 

คณะนิติศาสตร์	 กล่าวเปิดงานว่าการจัดงานวันน้ีเพ่ือระลึก 

ถึงวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	 พระองค์เจ้า 

รพีพัฒนศักดิ์	 กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์	 (พระบิดา 

แห่งกฎหมายไทย)	 และเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงาม 

ความดีที่พระบิดาแห่งกฎหมายไทยทรงริเริ่มและพัฒนา 

วงการกฎหมายไว้มากมาย	 เช่น	 ทรงก่อต้ังโรงเรียนกฎหมาย	 

หรือเนติบัณฑิตยสภา	 และทรงตักเตือนนักกฎหมายว่า	

“เอ็งกินเหล้าเมายาไม่ว่าหรอก	 แต่อย่าออกนอกทางไปให้ 

เสียผล	 จงอย่ากินสินบาทคาดสินบน	 เรามันชนช้ันปัญญา 

ตุลาการ”	 และทรงพัฒนาระบบกฎหมายไทยให้ทัดเทียม 

กับนานาอารยประเทศอีกด้วย

	 “เราต้องเข้าถึงเจตนารมณ์ของพระองค์		คือเม่ือได้ 

เลือกเรียนทางด้านกฎหมายแล้ว	 เราจะต้องรู้ว่าสังคมได้ 

คาดหวังให้เราเป็นนักกฎหมายที่ดีมีคุณธรรม	 สามารถ 

ที่จะช่วยเหลือชาวบ้าน	 ราษฎร	 และสังคมที่มีความ 

เดือดร้อนให้พ้นจากทุกข์ต่อไป”	คณบดีคณะนิติศาสตร์

กล่าวในตอนท้าย	

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๔

จัดอบรมภาษาอังกฤษ 

เพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงาน

คณะนิติศาสตร์ จัดงาน

 “สัปดาห์รพี 54”



 อาศัยอำนาจตามความในข้อ	 11	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พ.ศ.	 2541	 โดยมติคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดีในการประชุม	

ครั้งที่	5/2554		เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2554		มีมติดังนี้

	 1.	 ห้ามผู้เข้ารับการสรรหาและผู้มีสิทธิลงคะแนนจัดกิจกรรมเลี้ยง 

สังสรรค์				หรือจัดกิจกรรมที่คล้ายคลึงกันเพื่อประชาสัมพันธ์หยั่งเสียงทั้งในและ 

นอกมหาวิทยาลัย

	 2.	 ห้ามประชาสัมพันธ์การหยั่งเสียงโดยให้อามิสสินจ้าง	 รางวัลหรือ 

กระทำการข่มขู่	บังคับ	ขู่เข็ญ	ให้ผู้มีสิทธิลงคะแนน	ลงคะแนนหยั่งเสียงให้

	 3.	 ห้ามอาจารย์ผู้บรรยายในชั้นเรียนกระทำการใดๆ	ให้คุณ	หรือให้โทษ 

แก่ผู้เข้ารับการสรรหา

 4.	 ห้ามผู้บังคับบัญชากระทำการใดๆ	 ส่อไปในทางชักจูงผู้ใต้บังคับบัญชา 

กระทำการใดๆ	ให้คุณหรือโทษแก่ผู้เข้ารับการสรรหา	

	 ทั้งนี้	จนกว่าการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเสร็จสิ้น

   ประกาศ	ณ	วันที่	4	สิงหาคม	พ.ศ.2554

       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล	พูพิพิธ)

	 				 								คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	รักษาราชการแทน

	 	 	 		อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งดจัดกิจกรรมทุกประเภท

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๔

  ศูนย์ประชามติมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (RU	 POLL)	 ได้ทำการสำรวจความ 

คิดเห็นในการให้ความสำคัญต่อแม่ของวัยรุ่น	 วัยเรียน	 และวัยเริ่มทำงาน	 โดยได้ทำ 

การสำรวจในกรุงเทพมหานครฯ	 ปริมณฑล	 และต่างจังหวัด	 สำรวจและประมวลผล 

ในช่วงวันที่	 20-29	 กรกฎาคม	 2554	 	 จำนวนผู้ตอบแบบสำรวจทั้งสิ้น	 11,200  คน  

(ชาย = 45.39%  และหญิง =  54.61%)		สรุปผลการสำรวจ	ดังต่อไปนี้	

 ผลการสำรวจจะพบว่า  

 ส่วนที่ 1 : คุณสมบัติผู้ตอบแบบสำรวจ :	 จำนวนเพศหญิงมากกว่าเพศชาย 

เล็กน้อย	 (9.22%)	 ส่วนใหญ่	 มีอายุอยู่ระหว่างต่ำกว่า	 18-24	 ปี	 การศึกษาอยู่ใน 

ระดับปริญญาตรี	

    ส่วนที่ 2 : การให้ความสำคัญต่อแม่ของวัยรุ่น วัยเรียน และวัยเริ่มทำงาน : 

ผู้ตอบแบบสำรวจให้	

 ก.  ความหมายของคำว่า  “แม่”	 	 เรียงลำดับความสำคัญมากที่สุด	 (ตาราง	3)	

คือ	แม่ คือผู้ให้กำเนิดเรา	(58.60%)	รองลงมา	คือ	ผู้มีพระคุณที่เราต้องดูแลท่านตอน 

ชรา	 (35.42%)	 ผู้มีพระคุณที่เราต้องเชื่อฟัง	 (30.81%)	 แม่	 คือ	 ผู้ให้ / ผู้เสียสละ 

(30.24%)	 แม่	 คือ	คนที่รักเราที่สุด	 (24.47%)	 และอื่นๆ	 เช่น	แม่เป็นทุกอย่างในชีวิต 

แม่	คือ	สิ่งที่ดีที่สุด	เป็นต้น

 ข. ท่านจะทำอะไรให้แม่ในวันแม่ปีนี้	 เรียงลำดับความสำคัญมากที่สุด	 (ตาราง	 4)  

คือ	 นำมาลัยมะลิไปกราบแม่ กอดแม่และบอกรักแม่ และพาแม่ไปทานอาหาร (39.29%)	 

รองลงมา	 คือ	 นำมาลัยมะลิไปกราบแม่	 (14.94%)	 รองลงมาอีก	 คือ	 กอดแม่และ 

บอกรักแม่	 (13.94%)	 ให้เงินแม่	 (13.68%)	 โทรหาแม่	 (8.28%)	 และอื่นๆ	 เช่น	 

พาแม่ไปไหว้พระ	 พาแม่ไปเที่ยวต่างถิ่น	 พาแม่ไปเที่ยวต่างประเทศ	 และทำทุกอย่าง 

ให้แม่มีความสุข	เป็นต้น

 ตาราง 1 :  สรุปร้อยละของผู้ตอบแบบสำรวจ	จำแนกตามเพศ	และอายุ	

  รายการแบบสำรวจ

	 									จำแนกตามอายุ	 	 ชาย	(ร้อยละ)	 หญิง	(ร้อยละ)

  อายุต่ำกว่า 18-24 ปี        52.75         55.07

  อายุ 25-34 ปี         23.00         23.52

  อายุ 34 ปีขึ้นไป         24.25         21.41

     

       ตาราง 2 :  สรุปร้อยละผู้ตอบแบบสำรวจ	จำแนกตามเพศ	และระดับการศึกษา

                  รายการแบบสำรวจจำแนก

																							ตามระดับการศึกษา	 	 ชาย	(ร้อยละ)	 หญิง	(ร้อยละ)

  มัธยมศึกษา        24.40         21.95

  ปริญญาตรี        46.22         50.20

  อื่นๆ*         29.38         27.85

 

 หมายเหตุ :	*	ระดับการศึกษาที่มีผู้ตอบแบบสำรวจจำนวนน้อย	ได้แก่	ประถม- 

ศึกษา	ปวช.	ปวส.	/	อนุปริญญา	ปริญญาโท	ปริญญาเอก	และไม่ระบุ

ศูนย์ประชามติ ม.ร. สำรวจการให้ความสำคัญ

ต่อแม่ของวัยรุ่น วัยเรียนและวัยเริ่มทำงาน

   รองศาสตราจารย์ ดร.วิพร  เกตุแก้ว    ประธานคณะกรรมการศูนย์ประชามติ  ม.ร.

 ตาราง 3 :	 	 สรุปร้อยละผู้ตอบแบบสำรวจ	 ด้านการให้ความหมายของคำว่า	

“แม่”		เรียงลำดับความสำคัญ	5	ลำดับ		โดย		1	=	ระดับความสำคัญมากที่สุด									

										 	 	 	 	 											2	=	ระดับความสำคัญรองลงมา	........

 ลำดับ

							ความสำคัญ  

   1           ผู้ให้กำเนิดเรา                58.60

   2           ผู้มีพระคุณที่เราต้องดูแลท่านตอนชรา                35.42

   3           ผู้มีพระคุณที่เราต้องเชื่อฟัง               30.81

   4           ผู้ให้ / ผู้เสียสละ                30.24

   5           คนที่รักเราที่สุด                24.47

 ตาราง 4 : 	สรุปร้อยละผู้ตอบแบบสำรวจ	ด้านท่านจะทำอะไรให้แม่ในวันแม่

ปีนี้

      1       นำมาลัยมะลิไปกราบแม่ กอดแม่และบอก              39.29

         รักแม่ และพาแม่ไปทานอาหาร    

      2       นำมาลัยมะลิไปกราบแม่               14.94

      3       กอดแม่และบอกรักแม่                13.94

      4       ให้เงินแม่                 13.68

      5       โทรหาแม่                   8.28

      6       อื่นๆ **                 10.07

 หมายเหตุ :	**	นอกเหนือจากตารางข้างต้น	ได้แก่	พาแม่ไปไหว้พระ	ไปเที่ยว 

ต่างถิ่น	ไปเที่ยวต่างประเทศ	และทำทุกอย่างให้แม่มีความสุข	

เพศ

เพศ

ผู้ตอบแบบ

สำรวจ	(%)
ความหมายของคำว่า “แม่” แม่ คือ

ท่านจะทำอะไรให้แม่ในวันแม่ปีนี้
ผู้ตอบแบบ

สำรวจ	(%)

ลำดับ

ความสำคัญ



(อ่านต่อหน้า 7)

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๔

	 อาศัยอำนาจตามความในข้อ	 11	 และข้อ	 13	

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยหลัก 

เกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	พ.ศ.	2541	โดยมติคณะกรรมการอำนวย 

การสรรหาอธิการบดี	 ในการประชุมครั้งที่	 2/2554	

เมื่อวันที่	13	กรกฎาคม	2554	ครั้งที่	3/2554	เมื่อวันที่	

20	กรกฎาคม	2554	และครั้งที่	 4/2554	 เมื่อวันที่	 28	

กรกฎาคม	 2554	 จึงกำหนดสถานที่ลงคะแนนหยั่ง 

เสียงสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ดังนี้

 1. ส่วนกลาง กำหนดสถานที่ลงคะแนน

	 	 หยั่งเสียง	ดังนี้

  1.1 สายอาจารย์	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	 ณ 

บริเวณลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้านอาคาร 

เอ. ดี. 1

  1.2 ส า ย ข้ า ร า ช ก า ร แ ล ะ เ จ้ า ห น้ า ที่ 	 

ลงคะแนนหยั่งเสียง	ณ บริเวณลานพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช ด้านอาคารคณะมนุษยศาสตร์และคณะ 

นิติศาสตร์

 ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ประจำกองงาน 

วิทยาเขตบางนา	ลงคะแนนหยั่งเสียง	ดังนี้

	 -	 เวลา	09.00-12.00	น.	ลงคะแนนหยั่งเสียง	

ณ กองงานวิทยาเขตบางนา

	 -		 เวลา		13.00-15.00	น.	ลงคะแนนหยั่งเสียง	

ณ บริเวณลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ด้านอาคาร

คณะมนุษยศาสตร์และคณะนิติศาสตร์

  1.3 สายนักศึกษา	กำหนดสถานท่ีลงคะแนน 

หยั่งเสียง	ดังนี้

   1.3.1	 นกัศกึษาปรญิญาตร	ีลงคะแนน 

หยั่งเสียง	ดังนี้

   ชั้นปีที่ 1 

	 	 	 -	 เวลา	 09.00-12.00	น.	 ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	 ณ บริเวณรอบสระน้ำ กองงานวิทยาเขต 

บางนา 

	 	 	 -	 เวลา	 13.00-15.00	น.	 ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	ณ บริเวณรอบสระน้ำด้านอาคารสำนักงาน

อธิการบดี

   ชั้นปีที่ 2	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	 ณ 

บริเวณรอบสระน้ำ ด้านอาคารศิลาบาตร

   ชั้นปีที่ 3	 	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	 ณ 

บริเวณรอบสระน้ำ ด้านอาคารคณะศึกษาศาสตร์

   ชั้นปีที่ 4	ขึ้นไป	ลงคะแนนหยั่งเสียง	 

ณ บริเวณรอบสระน้ำ  ด้านอาคารสำนักหอสมุดกลาง

	 	 	 1.3.2	 นักศึกษาสถาบันการศึกษา- 

นานาชาติ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สถาบันวิทยาศาสตร์- 

สุขภาพ	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 คณะเทคโนโลย ี

การสื่อสารมวลชน	 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 และ 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ	 ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	 ณ	 บริเวณลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

ด้านอาคารสำนักหอสมุดกลาง	เวลา	09.00-15.00	น.

	 	 	 1.3.3	 นักศึกษาปริญญาตรีภาคพิ เศษ	

คณะนิติศาสตร์	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะมนุษยศาสตร์	

คณะศึกษาศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร	์

และคณะเศรษฐศาสตร์	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	 ณ บริเวณ 

ลานจอดรถหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

เวลา 09.00-15.00 น.

	 	 	 1.3.4	 นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต		 

นักศึกษาปริญญาโท	 นักศึกษาปริญญาเอก	ลงคะแนนหย่ังเสียง	 

ณ บริเวณลานจอดรถหน้าอาคารคณะศึกษาศาสตร์ เวลา 

09.00-15.00 น.

	 	 	 1.3.5	 นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต	

นักศึกษาปริญญาโทที่ศึกษาที่กองงานวิทยาเขตบางนา	 

นักศึกษาปริญญาตรี	 จังหวัดสมุทรปราการ	 ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	ณ บริเวณรอบสระน้ำ กองงานวิทยาเขตบางนา

 2.  ส่วนภูมิภาค	กำหนดสถานที่ลงคะแนน

	 	 หยั่งเสียง	ดังนี้

	 	 สายอาจารย์	 สายข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ 

ที่ปฏิบัติงาน	 ณ	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	 หรือ 

จังหวัดที่มีการเรียนการสอนที่กำหนดให้มีหน่วยลง 

คะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	

ณ	หน่วยลงคะแนนหยั่งเสียงนั้นๆ

	 	 สำหรับสายนักศึกษาปริญญาตรี	 ปริญญาโท	

และปริญญาเอก	กำหนดสถานท่ีลงคะแนนหย่ังเสียง	ดังน้ี

  2.1	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช	 และนักศึกษาจังหวัดนครศรี- 

ธรรมราช	ลงคะแนนหยั่งเสียง	ณ สาขาวิทยบริการเฉลิม 

พระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช

  2.2	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดปราจีนบุรี	 นักศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี	 และนักศึกษา 

จังหวัดสระแก้ว	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	 ณ สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี

  2.3	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดอุทัยธานี	 นักศึกษาจังหวัดอุทัยธานี	 ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

อุทัยธานี

  2.4	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดอำนาจเจริญ	 นักศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ	 นักศึกษา 

จังหวัดอุบลราชธานี	 และนักศึกษาจังหวัดยโสธร	 ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

อำนาจเจริญ

  2.5	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครพนม	 และนักศึกษาจังหวัดสกลนคร	 ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

นครพนม  

  2.6		 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดแพร่	 นักศึกษาจังหวัดแพร่	 นักศึกษาจังหวัดลำปาง	

และนักศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	 ณ  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่

  2.7	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครราชสีมา	 นักศึกษาจังหวัดนครราชสีมา	

ลงคะแนนหย่ังเสียง	 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครราชสีมา

  2.8	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสุโขทัย	 นักศึกษาจังหวัดสุโขทัย	 นักศึกษา 

จังหวัดตาก	 นักศึกษาจังหวัดพิษณุโลก	 	 และนักศึกษา 

จังหวัดกำแพงเพชร	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	 ณ สาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย

  2.9	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดขอนแก่น	 นักศึกษาจังหวัดขอนแก่น	 และนักศึกษา 

จังหวัดเลย	 	ลงคะแนนหยั่งเสียง	ณ สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น

  2.10	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดศรีสะเกษ	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	 ณ สาขาวิทย 

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดศรีสะเกษ

  2.11	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดตรัง	นักศึกษาจังหวัดตรัง	ลงคะแนนหยั่งเสียง	

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง

  2.12	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดลพบุรี	 นักศึกษาจังหวัดลพบุรี	 ลงคะแนนหย่ังเสียง	 

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี

  2.13	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดหนองบัวลำภู	 และนักศึกษาจังหวัดเลย	 ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

หนองบัวลำภู

  2.14	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดชัยภูมิ	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	 ณ สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ

  2.15	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดเพชรบูรณ์	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	 ณ สาขาวิทย 

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์

  2.16	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดบุรีรัมย์	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	 ณ สาขาวิทย 

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์

  2.17	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดเชียงราย	 นักศึกษาจังหวัดเชียงราย	 และนักศึกษา 

จังหวัดพะเยา	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	 ณ สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย

  2.18	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดกาญจนบุรี	นักศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี		ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

กาญจนบุรี

  2.19	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสุรินทร์	 นักศึกษาจังหวัดสุรินทร์	 ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

สุรินทร์

สถานที่ลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี



ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง แก้ ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

	 	 ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ลงวันที่	 21	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2554	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์และ 

วิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงแล้วนั้น	 อาศัยอำนาจตามความในข้อ	 11	 และข้อ	 13	 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดมีหาวิทยาลัยรามคำแหง	 พ.ศ.	 2541	 โดยมติคณะกรรมการอำนวยการ 

สรรหาอธิการบดี	 ในการประชุม	 คร้ังท่ี	 4/2554	 เม่ือวันท่ี	 28	 กรกฎาคม	 พ.ศ.	 2554	 จึงแก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ ์

และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ดังนี้

	 	 3.	 การแสดงหลักฐานใช้สิทธิลงคะแนน

  เดิม 	“3.2	นักศึกษา	แสดงบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

  วรรคท้าย		กรณีไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนน	นักศึกษาปริญญาตรี	ติดต่อสำนักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล	 ชั้น	 2	 นักศึกษาปริญญาโท	 นักศึกษาปริญญาเอก	 ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย	 อาคารท่าชัย	 

ชั้น	3”

  แก้ไขเป็น		“3.2	นักศึกษา		แสดงบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

  วรรคท้าย	 กรณีไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนน	 นักศึกษาปริญญาตรี	 ติดต่อสำนักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล	ชั้น	 2	 	นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต	 	นักศึกษาปริญญาโท	 	นักศึกษาปริญญาเอก	

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย	อาคารท่าชัย	ชั้น	3”

	 	 6.		 หีบบัตรลงคะแนน

  เดิม	 “6.3.1	 สถาบันการศึกษานานาชาติ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 	 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 

คณะศิลปกรรมศาสตร์		คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน	และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์”

  แก้ไขเป็น	 “6.3.1	 สถาบันการศึกษานานาชาติ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 

คณะศิลปกรรมศาสตร์	 คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน	 คณะมนุษยศาสตร์	 และสาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติต่างประเทศ”

  เดิม	 “6.3.2	 ปริญญาตรีภาคพิเศษ	 คณะนิติศาสตร์	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะมนุษยศาสตร์	

คณะศึกษาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์	คณะรัฐศาสตร์		คณะเศรษฐศาสตร์	และนักศึกษาจังหวัดนนทบุรี”

  แก้ไขเป็น	 “6.3.2	 ปริญญาตรีภาคพิเศษ	 คณะนิติศาสตร์	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะมนุษยศาสตร์		 

คณะศึกษาศาสตร์		คณะวิทยาศาสตร์		คณะรัฐศาสตร์		คณะเศรษฐศาสตร์”

  เดิม 	“6.3.3	ปริญญาโท		ปริญญาเอก”

  แก้ไขเป็น		“6.3.3	ประกาศนียบัตรบัณฑิต			ปริญญาโท		ปริญญาเอก”

	 	 8.	 สถานที่ส่งมอบหีบบัตรคะแนน	และสถานที่นับคะแนน	ดังนี้

  เดิม	 “8.3.2	 นักศึกษาสถาบันการศึกษานานาชาติ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 สถาบันวิทยาศาสตร์- 

สุขภาพ	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 คณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน	 และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ส่งมอบหีบบัตร 

และนับคะแนน	ณ	อาคารกงไกรลาศ	ชั้น	2”

  แก้ไขเป็น	 “8.3.2	 นักศึกษาสถาบันการศึกษานานาชาติ	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ		 

คณะศิลปกรรมศาสตร์	 	 คณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน	 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 และสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ”

  เดิม	 “8.3.3	 นักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ	 คณะนิติศาสตร์	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะมนุษยศาสตร์		 

คณะศึกษาศาสตร์	 คณะวิทยาศาสตร์	 คณะรัฐศาสตร์	 คณะเศรษฐศาสตร์	 และนักศึกษาจังหวัดนนทบุรี		 

ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน	ณ	อาคารกงไกรลาศ	ชั้น	3”

  แก้ไขเป็น	 “8.3.3	 นักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ	 คณะนิติศาสตร์	 คณะบริหารธุรกิจ	 คณะมนุษยศาสตร์				 

คณะศึกษาศาสตร์	คณะวิทยาศาสตร์		คณะรัฐศาสตร์		คณะเศรษฐศาสตร์		ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน		ณ	 

อาคารกงไกรลาศ		ชั้น	3”

  เดิม	 “8.3.4	 นักศึกษาปริญญาโท	 และนักศึกษาปริญญาเอก	 ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน	 ณ	

อาคารกงไกรลาศ	ชั้น	4”

  แก้ไขเป็น	 	“8.3.4	นักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิต		นักศึกษาปริญญาโท		และนักศึกษาปริญญาเอก		

ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน		ณ	อาคารกงไกรลาศ		ช้ัน	4”

	 	 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามประกาศเดิม

	 	 	 ประกาศ				ณ			วันที่			1			สิงหาคม			พ.ศ.	2554

	 	 	 	 	 	 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล			พูพิพิธ)

	 	 	 	 																								คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย		รักษาราชการแทน

	 	 	 	 	 	 	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง(อ่านต่อหน้า 9)

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๔

	 	 2.20	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการ เฉลิม 

พระเกียรติจังหวัดอุดรธานี	 นักศึกษาจังหวัดอุดรธาน	ี 

นักศึกษาจังหวัดหนองคาย	 และนักศึกษาจังหวัดบึงกาฬ	 

ลงคะแนนหย่ังเสียง	 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดอุดรธานี

	 	 2.21	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการ เฉลิม 

พระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่	 นักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่	

นักศึกษาจังหวัดลำพูน	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	 ณ สำนักงาน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจังหวัดเชียงใหม่	(อาคาร	สปจ.	เก่า)

	 	 2.22	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการ เฉลิม 

พระเกียรติจังหวัดสงขลา	 นักศึกษาจังหวัดสงขลา	 นักศึกษา 

จังหวัดสตูล	 และนักศึกษาจังหวัดยะลา	 ลงคะแนนหย่ังเสียง	 

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

  2.23	 นักศึกษาจังหวัดภูเก็ต	 นักศึกษาจังหวัด 

พังงา	 และนักศึกษาจังหวัดกระบี่	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	

ณ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

  2.24	 นักศึกษาจังหวัดชุมพร	นักศึกษาจังหวัด 

ระนอง	 และนักศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดชุมพร

  2.25	 นักศึกษาจังหวัดระยอง	นักศึกษาจังหวัด 

จันทบุรี	 และนักศึกษาจังหวัดชลบุรี	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	 

ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

  2.26	 นักศึกษาจังหวัดนครสวรรค์	 ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 

จังหวัดนครสวรรค์

  2.27	 นักศึกษาจังหวัดน่าน							ลงคะแนนหย่ังเสียง	 

ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง อ.ภูเพียง จังหวัดน่าน

	 	 2.28	 นักศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	

และนักศึกษาจังหวัดปทุมธานี	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	 ณ 

โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

  2.29	 นักศึกษาจังหวัดราชบุรี	 นักศึกษาจังหวัด 

เพชรบุรี		ลงคะแนนหยั่งเสียง	ณ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

จังหวัดราชบุรี

  2.30	 นักศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร	 และนักศึกษา 

จังหวัดสมุทรสงคราม	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	ณ โรงเรียน 

สมุทรสาครวิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร

	 	 2.31	 นักศึกษาจังหวัดนนทบุรี	 ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	 ณ โรงเรียนชลประทานสงเคราะห์ จังหวัด 

นนทบุรี

	 	 2.32	 นักศึกษาจังหวัดนครปฐม	 ลงคะแนน 

หย่ังเสียง		ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย  จังหวัดนครปฐม

  2.33	 นักศึกษาจังหวัดสุราษฎร์ธานี	 ลงคะแนน 

หย่ังเสียง		ณ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  2.34	 นักศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี	 ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใส  

จังหวัดสุพรรณบุรี

	 	 2.35	 นักศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด	 ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	ณ โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด

	 	 2.36	 นักศึกษาจังหวัดสระบุรี	 ลงคะแนน 

หยั่งเสียง		ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี  จังหวัดสระบุรี

  สถานที่ลงคะแนนฯ                              (ต่อจากหน้า 6)



 

เนื้อหาโดยสรุป

	 -	 เกี่ยวกับวรรณคดีอเมริกันตั้งแต่สมัยก่อตั้ง

อาณานิคม	จนถึงสมัยที่อเมริกาประกาศเอกราช

	 -		 ในตำราจะให้ภาพรวมที่สำคัญและมีผลต่อ

วรรณคดีของแต่ละยุค

	 -		 เป็นการศึกษาผลงานของนักเขียนและกวีที่

สำคัญของแต่ละยุค

ตำรา วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและสมัยก่อตั้ง 

ประเทศ		แต่งโดย	รศ.สุมารีย์	อิงคนารถ

ข้อแนะนำในการเรียน

	 -	 นักศึกษาจะต้องเข้าใจภาพรวมทั้งในด้าน 

เศรษฐกิจ	 สังคม	 และการเมืองของแต่ละยุค	 (ตั้งแต ่

คริสต์ศตวรรษที่	16	ถึงคริสต์ศตวรรษที่	18)

	 -		 นักศึกษาจะต้องเข้าใจผลงานแต่ละชิ้นของ

นักเขียนและกวีแต่ละคน

	 -		 นักศึกษาจะต้องสามารถวิจารณ์งานแต่ละชิ้น 

ของนักเขียนและกวีได้

แนวการวัดผล

	 1.		 ข้อสอบแบ่งออกเป็น	2	ข้อใหญ่

      ข้อ	 I	 จะเป็นการตัดตอนผลงานของนักเขียน	 

หรือกวีให้นักศึกษาวิจารณ์และเก็บใจความ	 ซึ่งมีทั้งหมด	 

8	ข้อ	ข้อละ	10	คะแนน	รวม	80	คะแนน

	 	 ข้อ	II	นักศึกษาจะต้องวิจารณ์ขนาดยาวโดย

จะมีหัวข้อให้นักศึกษา	ข้อนี้	20	คะแนน

	 2.		 การตัดเกรดมีดังนี้			P	=	60%,		G	=	80%

 3.		 ในการตัดเกรดนักศึกษาจะต้องทำให้ผ่านทั้ง	 

2	ข้อใหญ่

ข้อแนะนำในการสอบ

 1.	 นักศึกษาจะต้องเข้าใจภาพรวมของวรรณคดี 

แต่ละยุค

	 2.	 นักศึกษาจะต้องเข้าใจและสามารถวิจารณ์

ผลงานของนักเขียนและกวีแต่ละยุคได้

หมายเหตุ	 นักศึกษาจะตอบด้วยภาษาไทยหรือภาษา 

อังกฤษก็ได้

         รศ.สุมารีย์  อิงคนารถ

EN 370
วรรณคดีอเมริกันสมัยอาณานิคมและการก่อตั้งประเทศ

(American Literature in the Colonial 
and Nation-Founding Period)

	 ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ลงวันที่	

29	 กรกฎาคม	 2554	 เรื่อง	 สถานที่ลงคะแนนหยั่งเสียง 

สรรหาอธิการบดี		ได้กำหนดสถานที่ลงคะแนนหยั่งเสียง 

สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 แล้วนั้น	 อาศัย 

อำนาจตามความในข้อ	 11	 และข้อ	 13	 แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ

สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 พ.ศ.	 2541	

โดยมติคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี	

ในการประชุม	ครั้งที่	5/2554	เมื่อวันที่	3	สิงหาคม	2554	

จึงแก้ไขสถานที่ลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ดังนี้

 2. ส่วนภูมิภาค กำหนดสถานท่ีลงคะแนนหย่ังเสียง	 

ดังนี้

  เดิม	 2.6	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิม 

พระเกียรติจังหวัดแพร่	นักศึกษาจังหวัดแพร่	นักศึกษา 

จังหวัดลำปาง		และนักศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์		ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	 ณ	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

แพร่

  แก้ไขเป็น	 2.6	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่		นักศึกษาจังหวัดแพร่	และ 

นักศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์	ลงคะแนนหยั่งเสียง	ณ	สาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดแพร่

  เดิม	 2.9	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติจังหวัดขอนแก่น	นักศึกษาจังหวัดขอนแก่น	

และนักศึกษาจังหวัดเลย	ลงคะแนนหยั่งเสียง	ณ	สาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น

  แก้ไขเป็น	 2.9	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติจังหวัดขอนแก่น	 นักศึกษาจังหวัดขอนแก่น	 

ลงคะแนนหย่ังเสียง	 ณ	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดขอนแก่น

  เดิม	 2.24	 นักศึกษาจังหวัดชุมพร	นักศึกษา 

จังหวัดระนอง	 และนักศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ	์ 

ลงคะแนนหยั่งเสียง	 ณ	 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา	

จังหวัดชุมพร

  แก้ไขเป็น	 2.24	 นักศึกษาจังหวัดชุมพร	

นักศึกษาจังหวัดระนอง	 และนักศึกษาจังหวัดประจวบ- 

คีรีขันธ์	 ลงคะแนนหยั่งเสียง	 ณ	 สำนักงานสหกรณ์ 

ออมทรัพย์ครู	จังหวัดชุมพร

	 นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามประกาศเดิม

 ประกาศ			ณ			วันที่		4			สิงหาคม		พ.ศ.	2554

        

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล		พูพิพิธ)

	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย			รักษาราชการแทน

	 	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง แก้ ไขสถานที่ลงคะแนน

หยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี

 EN 372 (EN 381)
วรรณคดีอเมริกันสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม

(American Literature in the Age 
of Realism and Naturalism)

เนื้อหาโดยสรุป

	 1.	 เป็นการศึกษารูปแบบการประพันธ์	และความ 

รู้สึกนึกคิดในแนวนวนิยายและเรื่องสั้นของนักเขียนสำคัญ 

	ในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม	(1900-1945)

	 2.	 เป็นการให้ภาพสังคม	 เหตุการณ์และแนว 

ความคิดที่มีผลต่อวรรณคดีอเมริกันในคริสต์ศตวรรษ 

ที่	20		เช่น	เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก

	 3.	 เป็นการศึกษาผลงานและนักเขียนกลุ่มต่างๆ	

ดังนี้

	 	 -	กลุ่มสัจนิยม	เช่น	William	Dean	Howells

	 	 -	กลุ่มธรรมชาตินิยม	เช่น	Jack	London

	 	 -	กลุ่ม	Lost	Generation	เช่น	F.Scott	Fitzgerald

	 	 -	กลุ่ม	Local	Color	เช่น	Mark	Twain

	 4.	 ศึกษานวนิยายและเรื่องสั้นโดยละเอียดของ 

เรื่องต่อไปนี้

	 	 - A	 Modern	 Instance	 ของ	 William	 Dean 

		 	 			Howells

	 	 -	The	Real	Thing	ของ	Henry	James

	 	 -	The	Blue	Hotel	ของ	Stephen	Crane

	 	 -	The	Call	of	the	Wild	ของ	Jack	London

	 	 -	Tender	Is	the	Night	ของ	F.Scott	Fitzgerald

ข้อแนะนำในการเรียน

 1.	 นักศึกษาควรจะมีภาพรวมของวรรณคดีอเมริกัน 

ในคริสต์ศตวรรษที่	19	และ	20

 2.	 นักศึกษาจะต้องศึกษานักเขียนอเมริกันท่ีสำคัญๆ	 

ในสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยมโดยละเอียด

	 3.	 นักศึกษาควรจะเข้าเรียนเพราะจะต้องมีการ 

รายงานในห้องเพื่อเก็บคะแนนบางส่วน

แนวการวัดผล

	 1.	 นักศึกษาที่ทำรายงานในห้องจะมีคะแนนเก็บ

ประมาณ	40%	อีก	60%	จะเป็นคะแนนจากการสอบตาม

ตารางสอบไล่ของมหาวิทยาลัย

 2.	 นักศึกษาที่ไม่ได้ทำรายงานในห้องจะต้องสอบ 

ตามตารางสอบไล่	100%

	 3.		 การตัดเกรดมีดังนี้		P	=	60%				G	=	80%

ข้อแนะนำในการสอบ

	 1.	 ข้อสอบเป็นแบบอัตนัย

 2.	 ในการตอบนักศึกษาจะต้องอธิบายโดยละเอียด 

พร้อมยกตัวอย่างประกอบ

 3.		 คำตอบจะต้องให้ตรงประเด็นโดยให้สอดคล้อง 

กับคำถาม

 4.	 คำตอบของแต่ละข้อต้องมีความยาวท่ีเหมาะสม

หมายเหตุ นักศึกษาจะตอบด้วยภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

	 						ก็ได้

ตำรา	 	 	 นวนิยายและเร่ืองส้ันสมัยสัจนิยมและธรรมชาตินิยม		 

แต่งโดย			รศ.สุมารีย์			อิงคนารถ

            รศ.สุมารีย์ อิงคนารถ

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๔



กองบรรณาธิการ

ถาม สวัสดีค่ะ	 ดิฉันนักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 อยาก 

ทราบเกี่ยวกับการยืมซีดีคำบรรยายวิชากฎหมาย	 เพื่อนำ 

ไปศึกษาด้วยตนเองที่บ้าน	 เนื่องจากไม่สะดวกไปนั่งฟัง 

บรรยายที่มหาวิทยาลัย	ขอข้อมูลด้วยค่ะ	

	 1.	 ต้องติดต่อที่ไหน	 มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ในการ

ยืมซีดีคำบรรยาย

								 2.		 สามารถตรวจสอบรายวิชาที่มีให้บริการยืม

สื่อได้จากที่ใดบ้าง	มีทุกวิชาหรือไม่

ตอบ    1.	 นักศึกษาสามารถยืม	 CD	 คำบรรยายวิชา 

กฎหมายหรือสื่อวิชาอื่นๆได้	ทั้งนี้	นักศึกษาจะต้องสมัคร 

เป็นสมาชิกก่อน	 โดยติดต่อที่	 งานบริการสำเนาหรือยืม 

ส่ือการศึกษา	 ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา	 

บริเวณด้านหน้าสำนักเทคโนโลยีการศึกษา	 อาคารผาเมือง	 

(PMB)	ชั้น	1	ม.รามคำแหง	หัวหมาก	เอกสารที่ใช้ในการ 

สมัครสมาชิก	 มีดังน้ี	 บัตรประจำตัวนักศึกษา,	 ค่าธรรมเนียม 

การสมัคร	จำนวน	50	บาท	(การยืมสื่อไม่เสียค่าใช้จ่าย)

	 ขั้นตอนการขอรับบริการ

	 	 1.1		แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา

  1.2	 แจ้งความจำนงรายการส่ือฯ	ท่ีขอใช้บริการ	 

ได้ครั้งละ	6	แผ่น/ครั้ง

	 	 1.3		ระยะเวลาในการยืมสื่อฯ	แต่ละประเภท	

ยืมได้ครั้งละ	7	วัน

  1.4	 ถ้าส่งส่ือฯ	 เกินระยะเวลาท่ีกำหนด	จะต้อง 

เสียค่าปรับ	แผ่นละ	5	บาท/แผ่น/วัน

	 	 1.5	 ไม่คืนสื่อฯ	 ภายใน	 15	 วัน	 หลังจาก 

กำหนด	จะถูกตัดสิทธิการยืมสื่อฯ	ทุกชนิด

  1.6	 ส่ือฯชำรุดหรือสูญหาย	 ผู้ยืมจะต้องชดใช้ 

สื่อฯ	ประเภทนั้นๆ	พร้อมทั้งจ่ายค่าสำเนาสื่อฯ	ดังนี้	 	CD/

VCD	แผ่นละ	30	บาท	และ	DVD	แผ่นละ	50	บาท

	 2.	 นักศึกษาตรวจสอบรายวิชาที่ให้บริการยืม 

และทำสำเนาสื่อได้ที่เว็บไซต์	www.techno.ru.ac.th	หรือ

โทรศัพท์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่	 0-2310-8703-5	

(ในวันและเวลาราชการ)	ซึ่งมีบริการไม่ครบทุกวิชา

ถาม เนื่องจากผมกำลังรอประกาศผลสอบวิชา	 

LW	 318	 วิชาเดียวก็จะเรียนจบครบหลักสูตร	 แต่สงสัย 

หลายประเด็นคือ	

 1.	 การจะขอจบได้ต้องรอผลสอบประกาศอย่าง 

เป็นทางการของวิชา	LW	318	เท่านั้นใช่ไหม	ครับ

								 2.		 ผลสอบอย่างเป็นทางการคือแบบไหน

   3.	 มี	1	รายวิชาท่ีผมทำการรีเกรด	ผลสอบออกมา 

ได้เกรด	 P	 ทั้ง	 2	 ครั้ง	 ก่อนแจ้งจบผมจำเป็นต้องทำเรื่อง 

ปรับเกรดก่อนหรือไม่	 หรือจะทำเรื่องปรับเกรดหรือไม่

ก็ได้

ตอบ 1.	 นักศึกษาที่ประสงค์จะแจ้งจบการศึกษา	จะ 

ต้องทราบผลสอบที่เป็นทางการเท่านั้น

	 สำนักพิมพ์	ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	กรกฎาคม 2554		จำนวน 17 วิชา	ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54166													 CU	474	 222/25	 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้	 รศ.สกุล		มูลแสดง

	 	 		 	 	 	 	 ชีววิทยา

	 53226	 	 EN	205	 38/25	 การเขียนประโยคต่างๆ	และ	 รศ.รมณี		กอวัฒนา

	 	 		 	 	 	 	 อนุเฉทสั้นๆ

	 54170	 	 FD	468	 131/25	 เทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์นม	 รศ.อรพิน		ชัยประสพ	

	 54002	 	 FR	201	(S)	 12/25	 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน	3	 ภาควิชาภาษาตะวันตก	

	 53361	 	 FR	221	 19/25	 การอ่านเพื่อความเข้าใจ	1 รศ.เตือนใจ		จุลดุลย์

	 54195	 	 HI	103	 103/25	 อารยธรรมโลก	 รศ.เพ็ญศรี	ภูมิถาวร	และคณะ 

	 54139	 	 IB	313	(H)	 41/25	 คู่มือการติดต่อสื่อสารทาง	 รศ.ดร.ศิณีย์		สังข์รัศมี	

	 	 		 	 	 	 	 ธุรกิจระหว่างประเทศ

 54029	 	 LA	209	(S)	 37/25	 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผศ.พิมพ์ใจ		รื่นเริง		

	 	 		 	 	 	 	 ว่าด้วยยืมฝากทรัพย์	เก็บของในคลังสินค้า

  		 	 	 	 	 ประนีประนอมยอมความการพนันและขันต่อ  

	 53228	 	 LA	335	 19/25	 การสืบสวนและสอบสวน	 พล.ต.ท.เอก		อังสนานนท์

 54099	 	 LI	332	 55/25	 การวิเคราะห์โครงสร้างภาษาไทย รศ.ดร.นิตยา		กาญจนะวรรณ 

	 54071	 	 MU	103	 63/25	 ดนตรีวิจักขณ์	 รศ.ดร.สุมาลี		นิมมานุภาพ

	 54082	 	 PC	296	 21/25	 จิตวิทยาผู้สูงอาย ุ รศ.อุบลรัตน์		เพ็งสถิตย์

 54080	 	 PS	425	 41/25	 ทฤษฎีพัฒนาการเมือง	 รศ.สิทธิพันธ์	พุทธหุน

	 54121	 	 PS	639/710	 136/25	 ทางเลือกของมวลประชา	 รศ.สิทธิพันธ์	พุทธหุน 

	 54193	 	 SE	651	 107/25	 การวิจัยและการประเมินผล รศ.ดร.วรนุช		แหยมแสง

        วิชาวิทยาศาสตร ์

	 54119	 	 SO	103	 71/25	 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบ้ืองต้น	 ผศ.อุดมพร		ชั้นไพบูลย์

	 54200	 	 TL	474	 119/25	 พฤติกรรมการสอนชีววิทยา	 รศ.สกุล		มูลแสดง

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่	 www.ru.ac.th/rupress	 

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

                                              	ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

	 2.		 ผลสอบท่ีเป็นทางการ	คือผลสอบท่ีติดประกาศ 

ที่บอร์ดของแต่ละคณะ

 3.	 เมื่อผลสอบประกาศครบทุกวิชา	 นักศึกษา 

สอบผ่านครบหลักสูตร	 กระบวนวิชาที่นักศึกษาทำการ 

รีเกรด	 ไม่ว่าจะได้เกรด	 P	 หรือ	 G	 นักศึกษาจะต้อง 

ขอปรับผลสอบให้เหลือเพียงเกรดเดียว	 ดำเนินการแจ้ง 

ขอปรับผลสอบ	ดังนี้

	 	 3.1	ดำเนินการแจ้งจบครบหลักสูตรที่	

ฝ่ายทะเบียนคณะที่นักศึกษาสังกัด

  3.2	 ดำเนินการขอ	Transcript	จบการศึกษา	 

ที่อาคาร	 สวป.	 ชั้น	 1	 ช่อง	 3	 สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมที่	0-2310-8603

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๔

 สถานที่ลงคะแนนฯ                              (ต่อจากหน้า  7)

  2.37	 นักศึกษาจังหวัดลำปาง	 ลงคะแนน 

หยั่งเสียง	ณ โรงเรียนบ้านปงสนุก อำเภอเมือง จังหวัด 

ลำปาง

 ประกาศ		ณ		วันที่		29		กรกฎาคม		พ.ศ.	2554

	 							(ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล		พูพิพิธ)	

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย		รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง



	 คณะบริหารธุรกิจ		คณะมนุษยศาสตร์		คณะศึกษาศาสตร์		คณะวิทยาศาสตร์			 

และคณะรัฐศาสตร์	 	 	 ได้ขอเปิดสอนกระบวนวิชา	 	 BN	 422	 ,	 BN	 453	 ,	 BT	 422	 ,	 

BT	453	,	FR	311	,	GE	340	,	GE	357	,	HC	302	,	HO	406	,	PA	495	,	SN	432	,	SN	437		

และ		SN	471		เพิ่มเติม		จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน	ม.ร.30		ภาค	1		ปีการศึกษา	2554

	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวเพิ่มเติม	 ได้เป็นกรณี 

พิเศษ			ดังนี้

BN	422	 	 BIOCHEMICAL		ENGINEERING		LABORATORY		1			CR.

	 	 	 PR	:	BN	311	และ	BN	421

	 	 	 F		0930-1200	 KMB	216	 ASSOC.PROF.ORATAI 

BN	453		 	 ENZYME	TECHNOLOGY		 3			CR.

	 	 	 PR	:	CM	355	และ	TN	311

	 LEC	 W		0930-1120	 KMB	206	 ASST.PROF.DR.THIDARAT

	 LAB	 W		1330-1630	 KMB	206	 ASST.PROF.DR.THIDARAT

BT	422	 	 BIOCHEMICAL		ENGINEERING		LABORATORY	 1			CR.

	 	 	 PR	:	TN	322	,	CR	:	BT	421

	 	 	 F		0930-1200	 KMB	216	 ASSOC.PROF.ORATAI

BT	453	 	 ENZYME	TECHNOLOGY		 3			CR.

	 	 	 PR	:	BT	311

	 LEC	 W		0930-1120	 KMB	206	 ASST.PROF.DR.THIDARAT

	 LAB	 W		1330-1630	 KMB	206	 ASST.PROF.DR.THIDARAT

FR	311	 	 INTERPRETING		FRENCH		INTO		THAI		1	 3			CR.

	 	 	 TH		1330-1520	 HOB	2311	 ASSOC.PROF.ARUNTHAVADEE

GE	340	 	 FOUNDATIONS		OF		GEOGRAPHIC	 3			CR.

   INFORMATION		SYSTEMS

	 	 	 W		1530-1720	 NCB	201/1	 ASST.PROF.SANAY

GE	357	 	 GEOGRAPHY		OF		ANGLO-AMERICA	 3			CR.

	 	 	 TU		1530-1720	 NCB	201/2	 ASST.PROF.KULAYA

HC	302	 	 TEACHING		BEHAVIOR		IN		HOME		ECONOMICS		2	 4			CR.

	 LEC	 M		1130-1320	 SCB	204/1	 ASST.PROF.CHANOKNART

	 LAB	 M		1330-1520	 SCB	204/1	 ASST.PROF.CHANOKNART

HO	406	 	 KITCHEN		AND		SANITATION		MANAGEMENT	 3			CR.

	 	 	 W		0730-0920	 SWB	501	 DR.CHOLAWICH

PA	495	 	 SEMINAR		IN		GOVERNMENT’S		ROLE	IN		 3			CR.

   NATURAL		RESOURCE		AND		ENVIRONMENTAL

   MANAGEMENT

	 	 	 TH		1530-1720	 SWB	504	 DR.AWEEWAN

SN	432	 	 DON		QUIXOTE	 	 	 3			CR.

	 	 	 F		1130-1520	 TB	1101	 ASST.PROF.DR.SWANGWAN

SN	437	 	 ANALYSIS		OF		SPANISH		LITERARY		TEXTS	 3			CR.

	 	 	 TH		1530-1720	 HOB	2311	 GONZALO

SN	471	 	 SPANISH		FOR		TOUE		GUIDES		1	 3			CR.

	 	 	 TU		1530-1720	 HOB	2305	 DR.OLAN

 สำหรับ วัน เวลาสอบไล่ และวัน เวลาสอบซ่อม ภาค  1  ปีการศึกษา  2554    

ให้คณะดำเนินการจัดสอบเองทุกกระบวนวิชา

	 คณะบริหารธุรกิจ	 	คณะมนุษยศาสตร์	 	คณะศึกษาศาสตร์	 	คณะวิทยาศาสตร์			

และคณะเศรษฐศาสตร์	 	 	 ได้ขอเปิดสอนกระบวนวิชา	 	 CS	 279,	 CS	 289,	 EC	 421,	 

EN	319,	HE	 353,	HI	 420,	HP	 211,	 IN	 307,	 LI	 212,	RC	 311,	RC	 312,	RC	 334,	 

RC	335,	RC	366,	RC	473,	RC	474			และ	TO	303		เพิ่มเติม		จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน	

ม.ร.30		ภาค	1		ปีการศึกษา	2554

	 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยจึงให้เปิดสอนกระบวนวิชาดังกล่าวเพ่ิมเติม	 ได้เป็นกรณี 

พิเศษ			ดังนี้

CS	279	 JAVA		PROGRAMMING		 2			CR.

	 	 PR	:	CS	111		และ		CR	:	CS	289

	 	 F		0930-1120	 SCL	206	 ASST.PROF.SRIJIT

CS	289	 JAVA		PROGRAMMING		LABORATORY	 1			CR.

	 	 PR	:	CS	111		และ		CR	:	CS	278

	 	 F		1330-1630	 SCL	211/2	 ASST.PROF.SRIJIT

EC	421 INDUSTRIAL		CREDIT	PROJECT	ANALYSIS	 3			CR.

	 	 TU		0930-1120	 ECB2	803	 ASSOC.PROF.JARIN,	PRAJUK

EN	319	 ENGLISH	FOR	HOTEL	 3			CR.

	 	 W		0930-1120	 SKB	4B	 ASST.PROF.TIPPA-U-SA

HE	353	 HOME	NURSING	 	 	1			CR.

	 	 W		0930-1120	 SCB	308	 ASSOC.PROF.DUANGCHAN	,

          SIRIWIPA

	 	 สำหรับนักศึกษารหัส	46...	ถึง	51...	ลงทะเบียนเรียน

HI	420		 HISTORICAL		TOURIST		ATTRACTIONS		AND	 3			CR.

  ANCIENT		MONUMENTS		IN		THAILAND

	 	 W		1130-1320	 SWB	501	 KITIYAWADEE

HP	211	 ENGLISH	FOR	PHYSICAL	EDUCATION	 3			CR.

	 	 SPORT	AND	RECREATION	1

	 	 TH		1130-1320	 SCB	302	 ASST.PROF.DR.CHARNCHAI

IN	307		 FIRE	INSURANCE	 	 3			CR.

	 	 SUN		0930-1120	 SWB	502	 NARIN

LI	212		 THE		STRUCTURE		OF		ENGLISH	 3			CR.

	 	 TU		1330-1520	 AV	มษ.	 DR.THITIRAT

RC	311	 LEGAL	ASPECTS	IN	RECREATION	 3			CR.

	 	 M		0930-1120	 SCB	308	 ASSOC.PROF.SUMETH

RC	312	 BASIC		RECREATION		MANAGEMENT	 3			CR.

	 	 W		0930-1120	 SCB	308	 ASSOC.PROF.SOONTORN

RC	334	 RECREATION		MARKETING	 3			CR.

	 	 M		1130-1320	 SCB	308	 ASSOC.PROF.DR.WAT

RC	335	 RECREATIONAL		RESOURCES		MANAGEMENT	 3			CR.

	 	 TU		1330-1520	 SCB	308	 STAFF

RC	366	 GARDEN		DECORATIONS		FOR		RECREATION	 3			CR.

	 	 W		1330-1520	 SCB	302	 STAFF

RC	473	 OUTDOOR		LIFE	 	 3			CR.

	 	 TU		1330-1520	 SCB	302	 CHAIYONG

RC	474	 RECREATIONAL		DANCE		 3			CR.

	 	 W		1330-1520	 SCB	301	 STAFF

TO	303	 INFORMATION		SYSTEM		FOR		TOURISM	 3			CR.

	 	 W		0730-0920	 SWB	503	 DR.NEALNARA

 สำหรับ วัน เวลาสอบไล่ และวัน เวลาสอบซ่อม ภาค  1  ปีการศึกษา  2554    

ให้คณะดำเนินการจัดสอบเองทุกกระบวนวิชา

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม  (ครั้งที่  3)

ภาค 1  ปีการศึกษา  2554

การเปิดสอนกระบวนวิชา เพิ่มเติม  (ครั้งที่ 4)

ภาค 1  ปีการศึกษา  2554

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๔



	 โอกาสนี้	 ผศ.วุฒิศักดิ์	 กล่าวว่าโครงการฯ	 สาขา 

วชิาการบรหิารจดัการกอลฟ์													เปน็โครงการทีม่หาวิทยาลัย 

รามคำแหงมีความภาคภูมิใจ	ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมทาง 

การศึกษาในการช่วยผลักดันและยกระดับกีฬากอล์ฟ 

ในประเทศไทยให้ได้มาตรฐานสากล	 และท่ีผ่านมาโครงการฯ 

ได้ผลิตบัณฑิตออกไปทำงานในแวดวงกอล์ฟไปแล้วหลายรุ่น	 

โดยได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี	 2547	 ด้วยความ 

ริเริ่มของ	 รศ.รังสรรค์ แสงสุข ผู้ก่อตั้งโครงการฯที่ได ้

เห็นความสำคัญในการยกระดับมาตรฐานกอล์ฟวิชาชีพ

ในสังคมไทย	

	 “มาถึงวันนี้รามคำแหงได้สร้างชื่อเสียงในเรื่อง 

กีฬากอล์ฟในสังคมไทยได้อย่างโด่งดังและเป็นที่รู้จักกัน 

อย่างแพร่หลายในแวดวงกีฬากอล์ฟ	 อีกทั้ง	 ยังได้รับการ 

สนับสนุนและความร่วมมือจากนักกอล์ฟทุกกลุ่ม															ท้ังโปรกอล์ฟ	 

และนักกอล์ฟมืออาชีพ	 ช่วยกันพัฒนาและสร้างคนรุ่นใหม่ 

ให้มีฝีมือ	 มีคุณภาพ	 และมีศักยภาพให้ทัดเทียมกับนานา 

อารยประเทศ	

	 ตลอดระยะเวลาที่โครงการฯได้จัดการเรียนการ 

สอนข้ึนมา	 ล้วนทำด้วยความต้ังใจและประสบความสำเร็จ 

เป็นอย่างดี	 เห็นได้จากการที่มีโปรกอล์ฟระดับประเทศ 

หลายคนเข้ามาศึกษาในโครงการฯ	 เช่น	 โปรธงชัย ใจดี 

โปรอาร์ม-กิรเดช โปรโจ๊ก-ชัพชัย	 	 เป็นต้น	 แสดงให้เห็น 

ว่านักกอล์ฟท่ีมีฝีมือระดับโลก	 แม้ว่าจะมีฝีมือการเล่นกอล์ฟ 

ที่เก่งแล้ว	 ก็ยังต้องการยกระดับความรู้และวุฒิการศึกษา

ของตนเองให้มากขึ้นด้วย”	

 ผศ.วุฒิศักดิ์	 กล่าวต่อไปว่าสำหรับการเรียนการ 

สอนของโครงการฯนั้น	 ในปี	 2550	 มหาวิทยาลัยขยาย 

โอกาสการเรียนการสอนออกไปส่วนภูมิภาค	 2	 แห่ง	 คือ	 

ที่จังหวัดลพบุรี	 ณ	 โรงเรียนสอนกอล์ฟธงชัย	 ใจดี	 	 และ 

จังหวัดเชียงใหม่	ณ	สนามไดร์ฟกอล์ฟกัซซัน	 ในปี	 2551	

เปิดสอนสาขาวิชาใหม่	คือ	สาขาวิชาผู้ฝึกสอน	(Teaching	

Pro)	และปี	 2552	 เปิดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหาร 

ธุรกิจมหาบัณฑิต	 รุ่นที่	 1	 โดยความร่วมมือกับแองเกลีย	 

รัสกิน	ยูนิเวอร์ซิตี้	 (Anglia	Ruskin	University)	ประเทศ 

อังกฤษ	 เน้นการเรียนท้ังด้านการบริหารจัดการกอล์ฟ	 (M.B.A. 

Golf	 Management)	 และสาขาวิชาการจัดการ	 (MSc	 In	

Management) โดยนักศึกษาจะได้รับปริญญาโทใบที ่ 2	 

ด้านการจัดการอย่างมีคุณภาพจากการรับรองของทั้งสอง

มหาวิทยาลัย

ไม่มีลวดลาย 2) กางเกง	 เป็นกางเกงขายาว	 แบบเรียบ 

และสุภาพ	 3) รองเท้า	 เป็นแบบหุ้มส้นสีดำ	 หรือ 

สีน้ำตาล	 ไม่มีลวดลาย	 และ4) เข็มขัด	 เป็นหนังสีดำ 

หรือหนังกลับสีดำมีตราดุมเป็นรูปหลักศิลาจารึกและ

มีชื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 การแต่งกาย เครื่องแบบนักศึกษาหญิง ปกติ   

ดังนี้	 1) เสื้อ	 เป็นเสื้อสีขาวคอเชิ้ตแขนสั้น	 ไม่มีลวดลาย	 

2) กระดุม	 กระดุมเสื้อใช้โลหะเงิน	 ดุมตราหลักศิลา 

จารึก	 3) กระโปรง	 แบบเรียบสีเข้ม	 4) รองเท้า เป็น 

แบบหุ้มส้นสีดำแบบสุภาพ	 ไม่มีลวดลาย	 และ	 5) เข็มกลัด 

	เป็นเครื่องหมายมหาวิทยาลัย	กลัดเหนืออกเบื้องซ้าย

 รางวัลการประกวด รางวัลชนะเลิศชาย-หญิง  

รางวัลละ	 3,000	 บาท	 รองชนะเลิศอันดับ 1	 ชาย-

หญิง	 รางวัลละ	 2,000	 บาท	 รองชนะเลิศอันดับ 2 

ชาย-หญิง	 รางวัลละ	 1,000	 บาท	 และรางวัลชมเชย         

3	รางวัลๆละ	500	บาท

	 นักศึกษาผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่

กองกิจการนักศึกษา	 อาคารกิจกรรมนักศึกษา	 ชั้น	 2	 

โทร.	0-2310-8077	หรือที่	www.stdaffair.ru.ac.th

รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต อินทวงศ์ รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา	 และประธาน 

กรรมการบริหารโครงการฯ	 เป็นประธาน	 เมื่อวันที่	 23	 

กรกฎาคม	2554	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช		

	 ภายในงานได้รับเกียรติจาก	Dr.Gordon Millar  

Head	International	office,	Lucerne	University	of	Applied  

Sciences	 and	 Arts,	 Lucerne,	 Switzerland	 คณาจารย์	

นักวิชาการ	และนักศึกษา	ร่วมประชุมจำนวนกว่า	500	คน	 

โดยมี	Keynote Speaker : Prof. Dr.Claus Schreier, 

Co-Studienleiter	 MAS	 BA	 und	 Stv.Executive	 MBA	

Luzern,	 Dozent	 Strategisches	 und	 Interkulturelles	

Management,	Lucerne	University	of	Applied	Sciences	

and	Arts,	Lucerne,	Switzerland	

 โอกาสน้ี	 รศ.ดร.โฆษิต อินทวงศ์ ประธานกรรมการ 

บริหารโครงการฯ	 กล่าวว่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 และโครงการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 	 สาขาวิชาการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์	(CCO)	สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

(IHRD)	 และสมาคมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่ง 

ประเทศไทย	 (TA.HRD.)	 ได้จัดการเรียนการสอนระดับ 

บัณฑิตศึกษา	 เพื่อผลิตนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่มี 

ความรู้ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติหน้าที่เป็น 

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่มีประสิทธิภาพ	 

เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคโลกาภิวัตน์	 

นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ต้องพัฒนาความรู้	 ทักษะ	 ภาวะ 

ผู้นำและเง่ือนไขของวัฒนธรรมนานาชาติเพ่ือให้สอดคล้อง 

กับการเปลี่ยนแปลง	 อีกทั้ง	 ต้องเสริมสร้างความเข้าใจ 

และการเรียนรู้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในระดับสากลได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ต้องเกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม 

ของชนชาติต่างๆที่เป็นสากล	

 การประชุมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ีจัดข้ึนเพ่ือเปิดโอกาส 

ให้คณาจารย์	 นักศึกษา	 ศิษย์เก่า	 สมาชิกสมาคมนักพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทยและบุคคลท่ัวไป	 ได้พัฒนา 

ความรู้	 ทักษะและความเข้าใจเก่ียวกับวัฒนธรรมนานาชาติ 

กับภาวะผู้นำเพ่ือนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ใน 

การปฏิบัติงานและพัฒนาองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผลยิ่งขึ้น	 อีกทั้ง	 ผู้เข้าร่วมประชุมยังได้ม ี

โอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู้กับวิทยากรท่ีมีความรู้	 ความสามารถ 

เฉพาะด้านในระดับนานาชาติด้วย

 คุณสมบัติของผู้สมัคร	 สำเร็จการศึกษาระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย	(ม.6)	หรือเทียบเท่า		หรือสำเร็จ 

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	 (ม.3)	 หรือเทียบเท่า  

และมีคุณสมบัติประกอบอ่ืนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	 พ.ศ.	 2554	 

สำเร็จการศึกษาระดับ	 ปวส.	 หรือเทียบเท่า	 ผู้กำลังศึกษา 

ระดับปริญญาตรี		และผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตร ี

ทุกสาขา	 หลักสูตร	 134	 หน่วยกิต	 เรียนวันจันทร์-	

วันพฤหัสบดี	 แบ่งเป็นการเรียนในเวลาราชการและ 

นอกเวลาราชการ	ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	หัวหมาก

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ 

คณะบริหารธุรกิจ	ชั้น	4	ห้อง	402	โทร.0-2310-8237,	

086-306-5173-4,	086-521-0033

 ***จบแล้วสามารถเป็นผู้ทำบัญชี  หรือสมัคร 

สอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรและผู้สอบบัญชีรับ 

อนุญาตได้  และเพ่ิมศักยภาพเป็นผู้บริหารด้านการเงิน***

	 ภายในงานมีการนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์  

ประกอบด้วย	 ผลงานดุษฎีนิพนธ์	 สาขาวิชารัฐศาสตร ์

สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์		

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	 	 และสาขาวิชาสังคมวิทยา	 	 พร้อม 

ทั้งมีการเผยแพร่องค์ความรู้ใหม่จากผลงานดุษฎีนิพนธ์	 

และการจัดนิทรรศการผลงานดุษฎีนิพนธ์	

 ม.ร. นำเสนอผลงานฯ                            (ต่อจากหน้า 12)

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 ๑๕ - ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๔

 กอล์ฟ ม.ร. ปฐมนิเทศฯ                         (ต่อจากหน้า 12)  ประกวดการแต่งกายฯ                        (ต่อจากหน้า 12)

 ม.ร. รับสมัครนศ.ใหม่ฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

การศึกษา	ประจำภาค	2	ปีการศึกษา	2554	ให้	1	ภาคเรียน	
เพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 
ให้ดียิ่งขึ้น	 ทั้งนี้ไม่รวมค่าปรับในการลงทะเบียนเรียน 
ไม่ตรงตามกำหนดและค่าข่าวรามคำแหง
	 โดยให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่ 
มหาวิทยาลัยกำหนด	 ตรวจสอบรายชื่อได้ที่อาคาร	 สวป.		 
ชั้น	1	ช่อง	5	อนึ่ง	หากนักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนแล้ว	 
ขอให้นำหลักฐานการชำระเงินเพ่ือขอรับเงินค่าธรรมเนียม 
และค่าบำรุงการศึกษาคืนภายในวันที่	 21	 มีนาคม	
2555	

  ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

  ม.ร. จัดประชุมฯ                                    (ต่อจากหน้า 1)



 

(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 11)

	 โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต	 สาขาวิชา 

การบริหารจัดการกอล์ฟ	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ปีการศึกษา	 

2554	ในส่วนกลาง	(หัวหมาก)	รุ่นที่	8	ส่วนภูมิภาค 

จังหวัดเชียงใหม่และลพบุรี	 รุ่นที่	 5	 และนักศึกษา 

ปริญญาโท	 รุ่นที่	 3	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์	 คณบดีคณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เป็นประธาน	ณ	ห้องศักดิ์	 ผาสุขนิรันต์	 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 เม่ือวันท่ี	 

30	กรกฎาคม	2554

 ภายในงานยังได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์  แสงสุข 	ผู้ก่อต้ังโครงการฯ		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

เกิดศิริ ทองศิริ ประธานโครงการฯ	 คณาจารย์สาย 

กอล์ฟ	 คณะกรรมการบริหารโครงการฯ	 โปรกอล์ฟ	 

พร้อมด้วยนักศึกษารุ่นพ่ีให้การต้อนรับ	 และมีกิจกรรม 

แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน	 ระเบียบปฏิบัติ	 

แผนการเรียน	 และการประกันคุณภาพการศึกษา	 

อีกทั้งในช่วงบ่ายนำคณะนักศึกษาเดินทางไปร่วม 

กิจกรรมการปฏิบัติภาคสนาม	 และกิจกรรมสานสัมพันธ์ 

ระหว่างคณาจารย์	 รุ่นพี่-รุ่นน้อง	 ณ	 สนามพัฒนา	

กอล์ฟ	แอนด์	สปอร์ต	จังหวัดชลบุรี	

กอล์ฟ ม.ร.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
	 กองกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

เชิญชวนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกชั้นปี	 

ร่วมประกวดการแต่งกายชุดนักศึกษา	 ชิงทุนการศึกษา	 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 6 กันยายน 2554 

   อาจารย์สมหมาย สุระชัย	รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย 

กิจการนักศึกษา	 ม.ร.	 เปิดเผยว่า 

งานวินัยนักศึกษา	 กองกิจการนักศึกษา	 

ม.ร.	 เห็นความสำคัญของการแต่งกาย 

นักศึกษา	 ซึ่งเป็นการบ่งบอกถึง 

วัฒนธรรมอันดีงามและความมีระเบียบวินัยของนักศึกษา	 

จึงจัดโครงการรณรงค์การแต่งกายชุดนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงขึ้น	 เพื่อปลูกฝังค่านิยมการ 

แต่งกายชุดนักศึกษาและเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา 

ที่แต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของ 

มหาวิทยาลัยเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักศึกษา	 รวมทั้ง 

เป็นการปรับเปลี่ยนทัศนคติ	 ค่านิยม	 ตลอดจนสร้าง 

แนวปฏิบัติที่ดีกับนักศึกษาให้แต่งกายถูกต้องเหมาะสม 

	 กองกิจการนักศึกษา	 ขอเชิญชวนนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกชั้นปี	 ทั้งชายและหญิง	 ร่วม 

ประกวดการแต่งกายชุดนักศึกษา	 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 

ถึงวันที่	 6	 กันยายน	 2554	 และจะมีการอบรมเกี่ยว 

กับบุคลิกภาพสำหรับผู้สมัคร	ในวันที่	9	กันยายน	2554		 

เพื่อเข้าประกวดในวันที่	13	กันยายน	2554	ณ	ห้อง	322	 

ชั้น	3		อาคารสุโขทัย	ม.ร.

 เกณฑ์การให้คะแนน รอบคัดเลือก	1)	การแต่งกาย 

ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ	 50	 คะแนน	 2)	 การแต่งกาย 

ชุดนักศึกษามีความเหมาะสม	 25	 คะแนน	 และ	 

3)	 บุคลิกภาพเหมาะสม	 25	 คะแนน	 รอบตัดสิน  

พิจารณาจากปฏิภาณไหวพริบในการตอบคำถามของ

คณะกรรมการตัดสิน

 การแต่งกาย เครื่องแบบนักศึกษาชาย ปกติ   

ดังนี้	 1) เสื้อ	 เป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว	 

ประกวดการแต่งกายนักศึกษา 

หมายเลข ๑
อ.ดร.วิโชติ  วัณโณ

หมายเลข ๒
ผศ.วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์

หมายเลข ๓
ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

ขอเชิญชาวรามคำแหง 
ใช้สิทธิสรรหาอธิการบดี
วันศุกร์ที่  ๒๖  สิงหาคม  ๒๕๕๔ 

 เวลา  ๐๙.๐๐-๑๕.๐๐ น.
ณ หน่วยหยั่งเสยีงส่วนกลาง (รามฯ๑ และวิทยาเขตบางนา)

และส่วนภูมิภาค รวม  ๓๗  จังหวัดทั่วประเทศ

ร่วมกำหนดอนาคตรามฯ สรรหาอธิการฯ  ๒๖  สิงหา  กากบาท    X    เท่านั้น

 ด้วยสำนักงาน	 ก.พ.	 จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล 

เพื่อรับทุนรัฐบาลตามความต้องการของสถาบันอุดม 

ศึกษาของรัฐ	 ประจำปี	 2554	 ทุนเพื่อสนับสนุนการ 

ศึกษาของคนพิการที่มีความบกพร่องทางการเห็น	

ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก	 ระหว่างวันที่	 1-22	

สิงหาคม	2554	ดังนี้

 ทุนสำหรับบุคคลที่มีความบกพร่องทางการเห็น 

 จำนวน	2	หน่วย	รวม	2	ทุน

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือก

	 เป็นผู้ได้รับปริญญาโทในสาขาวิชาที่มีความรู้ 

พื้นฐานเพียงพอที่จะศึกษาต่อในสาขาวิชาที่กำหนด 

(ตามที่กำหนดในประกาศรับสมัคร)	 โดยมีผลการเรียน 

เฉลี่ยตลอดหลักสูตรการศึกษาไม่ต่ำกว่า	3.50	และมีอายุ 

ไม่เกิน	40	ปี	นับถึงวันที่	22	สิงหาคม	2554

 ผู้สนใจขอรับใบสมัคร	หรือสอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ	 งานบริการและ 

สวัสดิการนักศึกษา	 กองกิจการนักศึกษา	 อาคารกิจกรรม 

นักศึกษา	 ชั้น	 1	 โทรศัพท์	 0-2310-8306	 (ในวันและ 

เวลาราชการ)

ผู้เข้ารับการสรรหาในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 รองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  พันธุ์ไทย		รองประธาน 

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์			เปิดการ 

สัมมนาเสนอผลงานทางวิชาการ	 ครั้งที่	 9	 เมื่อวันที่	 

6	 สิงหาคม	 ที่ผ่านมา	 ณ	 ห้องประชุม	 0213	 อาคาร 

ท่าชัย	ชั้น	2	

ม.ร.นำเสนอผลงานทางวิชาการ 

(อ่านต่อหน้า 11)

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๘) วันท่ี  ๑๕ - ๒๑  สิงหาคม ๒๕๕๔ 


