
   

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

(นายโสภณ พรหมดวง)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

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

ฉบับที่ ๑๙ปีที่ ๔๑

วันท่ี ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔
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ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษ

 

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดอบรมภาษารัสเซีย สำหรับบุคคลท่ัวไป ครั้งที่ 36 

ระหว่างวันที่ 17 กันยายน - 5 พฤศจิกายน 2554 

เปิดอบรม 4 หลักสูตรๆ ละ 48 ชั่วโมง ได้แก่  

ภาษารัสเซียพื้นฐาน 1 (RS 1) ภาษารัสเซีย 

พื้นฐาน 2 (RS 2)  ภาษารัสเซียพื้นฐาน 3 (RS 3) 

และภาษารัสเซียเพ่ือการท่องเท่ียว (RT 1) อบรม 

วันเสาร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. ค่าลงทะเบียน 

หลักสูตรๆ ละ 2,800 บาท

มษ.อบรมภาษารัสเซีย
สำหรับบุคคลทั่วไป

(อ่านต่อหน้า 10)

 พ.ต.อ.สรรค์หกิจ บำรุงสุขสวัสติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจ 

นครบาลหัวหมาก บรรยายพิเศษ เร่ือง “เครือข่ายออนไลน์เตือนภัยหอพัก” 

ในการจัดกิจกรรม “เพ่ือนข้างห้องเตือนภัย” คร้ังท่ี 1 จัดโดยมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิ และสน.หัวหมาก เมื่อวันที่ 

7 สิงหาคม 2554 ณ บริเวณซอยรามคำแหง 49/1 ซึ่งได้รับความสนใจ 

จากผู้ประกอบการหอพัก นักศึกษา และประชาชนที่พักอาศัย 

ย่านบางกะปิและหัวหมาก เข้ารับฟังและร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ผกก.สน.หัวหมาก ฝากประชาชนร่วมมือ
ป้องกันอาชญากรรมผ่านเครือข่ายออนไลน ์      

(อ่านต่อหน้า 10)

  จากกรณีที่ผู้ร้องเรียนคุณสมบัติผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หมายเลข 3  ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย ์ ว่าขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการสรรหา 

อธิการบดี นั้น

  นายสงวน  ตียะไพบูลย์สิน  ประธานคณะกรรมการอำนวยการสรรหา 

อธิการบดี ม.ร. แถลงว่าที่ประชุมคณะกรรมการอำนวยการสรรหา 

อธิการบดีในการประชุมเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ได้พิจารณา 

เร่ืองน้ีแล้วและมีมติว่า ผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 จะต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง พ.ศ. 2541 กำหนดไว้คือ “อธิการบดีนั้นจะได้ทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ แต่งต้ังโดยคำแนะนำของสภามหาวิทยาลัยจากผู้ซ่ึงมีคุณสมบัติ

ได้รับปริญญาชั้นใดชั้นหนึ่งหรือเทียบเท่า

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับสมัครผู้สนใจเข้ าศึกษาต่อปริญญาโท 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดระยอง 

รุ่นที่ 8 ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป คัดเลือก 

เข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันเสาร์ - 

วันอาทิตย์ หลักสูตร 2 ปี 39 หน่วยกิต แผน ข 

ไม่ทำวิทยานิพนธ์ 

 คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษา 

ช้ันปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้าย 

ชั้นปริญญาตรี    

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาป.โท
ตั้งแต่บัดนี้ - 9 ตุลาคม 54

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา ใช้สิทธิลงคะแนน 

หยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี ในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 - 15.00 น. 

พร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งหน่วยหยั่งเสียงส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค อีก 37 จังหวัด

 นายสงวน  ตียะไพบูลย์สิน  ประธานคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และรองศาสตราจารย์อดุลย์  ตะพัง ประธานคณะกรรมการ 

ดำเนินการสรรหาอธิการบดี  ร่วมกันแถลงข่าวการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2554 เวลา 15.30 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ 

และบริหาร  โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 คณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดีกำหนดให้มีการสรรหาอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 - 15.00 น. 

โดยผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง ได้แก่ ประชากรชาวรามคำแหง ทั้ง 3 สาย คือ 

สายอาจารย์ สายข้าราชการ-เจ้าหน้าท่ี และสายนักศึกษา (ปริญญาตรี  ประกาศนียบัตรบัณฑิต 

ปริญญาโท และปริญญาเอก)  

รามคำแหงพร้อมสรรหาอธิการบดี 26 สิงหาคม นี้ 
เชิญชาวรามฯทั่วประเทศลงคะแนนหยั่งเสียง

คณะกรรมการอำนวยการสรรหาฯ 

ยืนยันผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกคน



 ถวายพระพร รองศาสตราจารย์สิทธิพันธ์ 

พุทธหุน รักษาราชการแทนรองอธิการบด ี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรังนำคณะเจ้าหน้าท่ี

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง 

และตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

ป ริ ญ ญ า โ ท ร่ ว ม บั น ทึ ก เ ท ป โ ท ร ทั ศ น์  

รายการพิเศษ “ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี” 

ณ    หอ้งสง่สถานวีทิยโุทรทศันแ์หง่ประเทศไทย 

จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่  ๒๒ - ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔

 สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ร.ร่วมกับสำนักงาน 

วัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย จัดเวทีสังเคราะห์องค์ความรู้ 

จากภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลตลิ่งชัน อำเภอ 

บ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เวทีท่ี  2    เพ่ือถ่ายทอด 

องค์ความรู้ต่างๆให้สามารถนำไปเผยแพร่และ 

ขยายผลในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 30 สิงหาคม 

2554 ณ ห้องประชุมท่ีว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 

จังหวัดสุโขทัย

     รองศาสตราจารย์ 

ดร.มณี อัชวรานนท์ 

รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัย 

และพัฒนา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เปิดเผยว่า 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ม.ร.ร่วมกับสำนักงาน 

วัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย จัดเวทีสังเคราะห์องค์ 

ความรู้จากภูมิปัญญาปราชญ์ชาวบ้าน ตำบลตลิ่งชัน 

อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย เวทีที่ 2  

โดยเห็นความสำคัญของพื้นที่ดังกล่าวว่าเป็นแหล่ง 

ความรู้ทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

ที่มีคุณค่าของประเทศ 

 การจัดเวทีสังเคราะห์องค์ความรู้คร้ังน้ีจะมีข้ึน 

ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 เวลา 08.30 - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านด่านลานหอย 

จังหวัดสุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบ 

องค์ความรู้โดยกระบวนการสังเคราะห์ภูมิปัญญา 

ของปราชญ์ชาวบ้าน ด้านโบราณคดี การถลุงโลหะ 

ธรณีวิทยา และลูกปัดโบราณ  และเป็นการเผยแพร ่

องค์ความรู้ให้กับผู้เกี่ยวข้องเพื่อขยายผลลงไปใน 

แต่ละพ้ืนท่ี อีกท้ัง ยังเป็นการสร้างประโยชน์แก่อนุชน

คนรุ่นต่อๆไป

 ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสมชาย  ไข่สุวรรณ 

นายอำเภอบ้านด่านลานหอย รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร 

ทองสุขด ี ประธานสภาวัฒนธรรม จังหวัดสุโขทัย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บูรพา แพจุ้ย มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช มูลนิธ ิ

หอจดหมายเหตุพทุธทาส และนายพรีพน      พสิณพุงศ ์

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย เป็นวิทยากร

และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ซึ่งคาดว่าจะมีครู 

อาจารย์ ของจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตาก ผู้แทน 

อปท.อำเภอบ้านด่านลานหอย ผู้แทนสภาวัฒนธรรม 

จังหวัดสุโขทัย รวมทั้ง ภาคประชาสังคม และ 

ผู้นำชุมชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวนมาก 

 ศูนย์ศึกษาการจัดการการท่องเท่ียวแบบบูรณาการ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) จัดกิจกรรม 

เทิดพระเกียรติ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

บุรฉัตรไชยากร กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ในฐานะ 

ทรงเป็นพระบิดาแห่งการท่องเท่ียวและการโรงแรมไทย  

จัดการแข่งขันตอบคำถามระดับชาติทางด้านการท่องเท่ียว 

การโรงแรมและธุรกิจการบิน “รางวัลบุรฉัตรไชยากร” 

ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้

 สง่ตวัแทนนกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษา ทมีละ 

3 คน พร้อมอาจารย์ผู้รับผิดชอบทีม 1 ท่าน ภายใน 

วันที่ 5 กันยายน 2554 และพิธีเปิดการแข่งขันวันที่  

16 กันยายน 2554 ระหว่างเวลา  08.00 - 16.00 น.  

 รางวัลการแข่งขัน ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 บาท 

พร้อมโล่เกียรติยศและวุฒิบัตร ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 

เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและวุฒิบัตร 

ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 3,000 บาท 

พร้อมโล่เกียรติยศและวุฒิบัตร ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 

เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมวุฒิบัตร จำนวน 3 รางวัล

 นักศึกษา ท่ีสนใจสมัครเ ข้า ร่วมโครงการฯ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์ โทร. 0-2727-3671-3 โทรสาร 0-2375 

-4222 หรือ งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โทร. 0-2310-8074

เชิญนักศึกษาร่วมแข่งขัน
ตอบปัญหาท่องเที่ยว

สถาบันวิจัยฯถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ จ.สุโขทัย

 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร กี ฬ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

แห่งประเทศไทย (กกมท.) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด 

การเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 

ครั้งที่ 26 (Shenzhen Universiade 2011) แก่เจ้าหน้าที่ 

และนักกีฬา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสุโขทัย ม.ร. 

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2554

 โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า 

ประธานคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย (กกมท.) กล่าวว่า การแข่งขันกีฬา 

แต่ละครั้ง นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน นอกจากจะ 

ได้รับชัยชนะ และเหรียญรางวัลแล้ว สิ่งสำคัญคือ 

มิตรภาพจากเพื่อนต่างชาติ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิค 

จากผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และได้รับวิทยาการ เพ่ือนำมา 

พัฒนาศักยภาพนักกีฬาในประเทศ รวมถึงจะได้นำมาปรับ 

ข้อบังคับด้านการกีฬาให้ทันสมัยเป็นสากลมากยิ่งขึ้น  

 “การแข่งขันมหกรรมกีฬาเป็นการคัดเลือก 

นักกีฬาจากระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น 

ตัวแทนของกลุ่มมหาวิทยาลัยรวมกันเป็นนักกีฬาทีมชาติ 

นับเป็นโอกาสอันดีของนักกีฬาจากสถาบันต่างๆ 

ท่ีจะได้เรียนรู้และพัฒนาตนเอง และจะช่วยให้ประเทศไทย 

พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาต่อยอดไปสู่สาขาวิศวกรรม 

การกีฬา (Sport Engineering) เทคนิคการกีฬา (Sport 

Technology) การบริหารจัดการกีฬา (Sport Management) 

การแพทย์กีฬา (Sport  Medicine) โภชนาการกีฬา (Sport 

Nutrition) และจิตวิทยาการกีฬา (Sport Psychology) 

ได้ในอนาคต”

 ประธาน กกมท. กล่าวต่อไปว่า ในการแข่งขันกีฬา 

ทุกทวีปจะมีการแข่งขันแบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับประเทศ  

คือการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

“สงขลานครนิทรเ์กมส”์   ระดบัทอ้งถิน่ ไดแ้ก ่การแขง่ขนั 

Asian University Games ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพ 

และระดับโลก คือการแข่งขัน Universiade SEA Games 

อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการฯจะได้มีการหารือเพิ่มเติม

ให้ทวีปเอเชียมีการแข่งขันกีฬาในระดับทวีปบ้าง”

 “การแข่งขัน Shenzhen Universiade 2011 ครั้งนี้ 

ผลการแพ้-ชนะ ไม่สำคัญมาก แต่ขอให้นักกีฬาแข่งขัน 

อย่างเต็มศักยภาพ สมศักดิ์ศรี ให้ความสำคัญกับการ 

ฝึกซ้อม เล่นเป็นทีม เช่ือฟังผู้ฝึกสอน โอกาสน้ีขออวยพร 

ให้ครูผู้ฝึกสอน ผู้จัดการทีม และนักกีฬาประสบความสำเร็จ 

ในการแข่งขัน สร้างมิตรภาพอันดีในหมู่นักกีฬากับ 

ประเทศต่างๆ และนำช่ือเสียงมาสู่ประเทศไทย” ประธาน 

กกมท. กล่าวทิ้งท้าย

กกมท. ระบุส่งนักกีฬาประเทศไทย

ร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก

 การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 

ครั้งที่ 26 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-23 สิงหาคม 2554 

ณ เมืองเซินเจ้ิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทย 

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 140 คน จาก  

28 สถาบันอุดมศึกษา ใน  12  ชนิดกีฬา ได้แก่  กรีฑา 

วอลเลย์บอลชายหาด แบดมินตัน ฟุตบอล กอล์ฟ ยิงปืน 

และเป้าบิน ว่ายน้ำ เทควันโด เทนนิส เทเบิลเทนนิส 

ยกน้ำหนักและวอลเลย์บอล 



 ต้นคอลัมน์นี้ยังเป็นตราสัญลักษณ์ 

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว  เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๔

 เนื่องเพราะ ยังให้ความหมายของตรา 

สัญลักษณ์นี้ยังไม่ครบถ้วน

  ฉบับก่อนได้กล่าวถึง

    อักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.

 หมายเลข ๙ อยู่ภายใต้พระมหาพิชัย 

มงกุฎ

 ลายพุ่มข้าวบิณฑ์ ซ่ึงมีสัปตปฎลเศวตฉัตร

ประดิษฐานอยู่เบื้องบน  พื้นสีเขียว

 อันหมายถึงสีอันเป็นเดชแห่งวัน 

พระราชสมภพ

    อีกทั้งยังหมายถึงความมั่งคั่งอุดม 

สมบูรณ์ และความสงบร่มเย็น  

 ด้านล่างอักษรพระปรมาภิไธย เป็น 

รูปกระต่ายสีขาว

 กระต่ายนั้นทรงเครื่องอยู่ในลักษณะ

กำลังก้าวย่าง

 อันหมายถึงปีมหามงคลเฉลิมพระชนม 

พรรษา ๗ รอบ ตรงกับปีเถาะ ซึ่งมีกระต่าย 

เป็นเครื่องหมายแห่งปีนักษัตร

 รูปกระต่ายอยู่บนพื้นสีน้ำเงินมีลาย 

กระหนกสีทอง

 หมายถึงความเจริญรุ่ ง เรืองของ 

ประเทศไทยภายใต้พระบรมโพธิสมภาร  

 ขอพระองคท์รงพระเจรญิยิง่ยนืนาน

   (อ่านต่อหน้า 10)

              

๓ข่าวรามคำแหงวันที่  ๒๒ - ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๕๔

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ‘ความฝัน...ทำให้ผมเดินหน้าไปสู่ความสำเร็จ’  

คำพูดยืนยันโอกาสดีๆท่ีบัณฑิตนิติศาสตร์คนหน่ึงได้รับ 

ตั้งแต่ก้าวเข้ามาเป็นลูกพ่อขุนฯในระบบ Pre-degree 

เมื่ออายุ 15 ปี มาวันนี้เขาตั้งใจเลือกเรียนปริญญาตรี 

อีก  1 ใบในสาขารัฐศาสตร์ที่รามคำแหง ทั้งยังเพิ่มดีกรี 

ของตนเองในการเรียนเนติบัณฑิตยสภาไปพร้อมกัน  

เพื่อก้าวสู่การเป็นนักการทูตที่เขาใฝ่ฝัน

 น า ย ว รั น ณ์ ธ ร  

คชทโรภาส หรือ ‘แชมป์’ 

บั ณ ฑิ ต P r e - d e g r e e    

คณะนิติศาสตร์ เข้าศึกษา 

ระบบ   Pre-degree  เม่ืออายุ 

15 ปี ขณะท่ีศึกษาอยู่ช้ัน ม.4 

โรงเรียนขอนแก่นวิเทศศึกษา 

จั ง ห วั ด ข อ น แ ก่ น 

(นานาชาติ) เมื่อจบชั้นม.ปลาย มาเทียบโอนหน่วยกิต 

เพื่อศึกษาต่อที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จังหวัดเชียงใหม่  สามารถสะสมหน่วยกิตได้ถึง 113 หน่วยกิต 

และเรียนต่อจนสำเร็จการศึกษา ที่สำคัญยังสามารถ 

สอบแอดมิชชั่นได้ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์ แต่กลับมุ่งตามหาฝันมาเรียนปริญญาตรี 

อีกหนึ่งใบที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ควบคู่ไปกับการเรียนเนติบัณฑิตยสภา 

 นายวรันณ์ธร กล่าวว่า ผมเลือกเรียน Pre-degree 

ท่ีรามคำแหงต้ังแต่เรียน ม.4 เพราะคุณลุงซ่ึงเป็นศิษย์เก่า 

คณะนิติศาสตร์ของรามฯ แนะนำให้มาเรียนล่วงหน้า 

และสะสมหน่วยกิตไว้ก่อน ซึ่งผมเองก็ได้ใช้เวลาว่าง 

ในช่วงวันหยุดหรือช่วงปิดเทอมให้เป็นประโยชน์ในการ 

ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โดยช่วงที่เรียนควบคู่ไป 

สองสถาบัน ผมเรียน ม.ปลาย สายศิลป์ภาษา (อังกฤษ 

-ญี่ปุ่น) ที่มีเนื้อหาไม่หนักมาก และใช้เวลาวันเสาร-์

อาทิตย์ ไปเข้าฟังบรรยายที่ส่วนภูมิภาคของรามคำแหง 

พอถึงเวลาใกล้สอบที่โรงเรียนกับที่รามฯไม่ตรงกัน 

ผมจะมีเวลาเตรียมตัวอย่างน้อย 1 เดือนก่อนสอบ 

ท่ีรามฯ ผมก็ใช้เวลาตรงน้ีอย่างเต็มท่ีในการอ่านหนังสือ

และทบทวนการสอบ ประกอบกับวิชาพื้นฐานที่รามฯ

กับท่ีโรงเรียนสามารถเอ้ือประโยชน์กันได้จึงเป็นการอ่าน

หนังสือรอบเดียวสามารถสอบได้ทั้งสองแห่ง 

 “เม่ือเรียนจบ ม.ปลายแล้ว ผมก็เข้ามาเรียนรามฯ 

อย่างเต็มตัว ท่ีเลือกเรียนนิติศาสตร์ เพราะมีแรงผลักดัน 

จากที่บ้าน คุณลุงเป็นทนายความ และคุณแม่เคยเล่น 

การเมืองท้องถ่ิน จึงเห็นความสำคัญของกฎหมายในการ 

ทำงานที่กว้างขวาง และยังสามารถนำความรู้มาใช้ใน

ชีวิตประจำวันได้ มาวันนี้ผมสำเร็จการศึกษาจากคณะ

นิติศาสตร์แล้ว และสมัครเรียนปริญญาตรีใบที่สองที ่

คณะรัฐศาสตร์ ไปพร้อมกับการเรียนเนติบัณฑิตยสภา  

เพราะผมอยากท่ีจะเดินตามความฝันในการเป็นนักการทูต 

ต้ังใจว่าจะเรียนให้ได้ดีท่ีสุด และถ้ามีโอกาสก็อยากสอบ 

ชิงทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่นด้วย”

 วรันณ์ธร บอกว่า เห็นตัวอย่างของศิษย์เก่า 

รามคำแหงประสบความสำเร็จในชีวิตหลายท่าน          

‘ไมม่รีามฯ...ไมม่เีรา’ วนันีผ้มกร็ูส้กึเชน่นัน้เหมอืนกนั 

ผมภูมิใจที่ได้รับโอกาสดีๆจากรามคำแหง รามฯสอน 

ให้ผมมีความรู้ด้านวิชาการและสอนให้รู้วิชาชีวิตด้วย

ตนเอง ด้วยระบบการเรียนที่เปิดโอกาสกว้างยังทำให้

ผมมีเวลาในการทำกิจกรรมหาประสบการณ์ในชีวิต  

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 

รามฯให้โอกาสในการพัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ ทำให้

ผมสามารถท่ีจะวางแผนอนาคตและหาความรู้ท่ีต้องการ

ได้ตลอดเวลาจากที่รามฯ 

 “ผมขอฝากน้องๆนักเรียน ม.ปลาย ให้ลอง 

เข้ามาค้นหาตัวเองในการเรียนระบบ Pre-degree 

ที่รามคำแหง น้องๆจะได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน ์

ในการศึกษาหาความรู้ ได้มาเจอเพื่อนๆพี่ๆที่สอนให ้

รู้จักการใช้ชีวิต และยังสามารถเข้ามาค้นหาตัวเอง 

ได้ก่อนว่าต้องการเรียนสาขาวิชาใดเพ่ือวางแผนอนาคต 

ของตนเองหรือเดินตามฝันของตนเองโดยไม่ต้อง 

รอจนจบช้ัน ม.ปลาย เพราะถ้าเรามาเรียนรู้ก่อน เราก็จะ 

ได้รับความรู้ก่อนใคร และยังมีโอกาสใช ้ความรู้ที่ได้รับ 

ไปพัฒนาตนเองและหาประสบการณ์ใหม่ๆด้วย”

 ทั้งนี้ ล่าสุด ‘แชมป์’ เพิ่งได้รับคัดเลือกให้เป็น 

‘เดือนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง’ เพื่อทำหน้าที่เป็น 

ตัวแทนนักศึกษาในการร่วมรณรงค์ต่อต้านภัยยาเสพติด 

และการทำกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย ประกอบ

กับความรู้ด้านวิชาการและความสามารถสื่อสารได้  

3 ภาษา (อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น) เชื่อว่าเขาจะทำหน้าที่ต่างๆ 

ได้เป็นอย่างดี 

 แชมป์ ทิ้งท้ายด้วยว่า “ผมเป็นคนที่ทำกิจกรรม 

มาตลอดต้ังแต่เรียนมัธยมจนมาถึงมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็น 

กิจกรรมท่ีเน้นเร่ืองภาษา โดยพยายามส่ังสมประสบการณ์ 

ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม 

หรือภาษา ทั้งกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย และร่วมกับ 

หน่วยงานภายนอก ซึ่งสิ่งที่ผมได้สั่งสมมาตลอดก็เพื่อ 

ให้ตัวเองได้มีคุณสมบัติที่เพียบพร้อมและครบถ้วน  

โดยใช้ความฝันที่อยากเป็นนักการทูตเป็นแรงผลักดัน

ตัวเองเพ่ือจะได้มีความม่ันใจ...เดินไปสู่ความฝันท่ีต้ังใจ 

ไว้ครับ”

 ด้านประสบการณ์ในวัยเรียนบางส่วนของ 

บัณฑิตนิติศาสตร์ อาทิ ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 

ตอบปัญหาเก่ียวกับสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสถาบันขงจ๊ือ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น และได้รับทุนการศึกษาไปเรียน 

ภาษาและวัฒนธรรมจีน 

หมอความ มุ่งสานฝันต่อเป็นนักการทูต



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

 ด้วยหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ในคู่มือ 

ระเบียบการรับสมัครนักศึกษาเข้าเป็นนักศึกษาและ 

แผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง ปี พ.ศ. 

2552 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554 มีข้อมูลผิดพลาด 

จึงขอแก้ไขให้ถูกต้องดังต่อไปนี้
 

 1. ในคู่มือระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 ปี พ.ศ. 2552

 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

หน้า 50  แก้ไขชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ

จากเดิม  B.B.A. (Advertising)

แก้ไขเป็น  B.B.A. (Advertising and Public Relations)

หน้า 51  แก้ไขชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ

จากเดิม  B.B.A. (Public Relations)

แก้ไขเป็น  B.B.A. (Advertising and Public Relations)

หน้า 51  สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

   วิชาเอกการประชาสัมพันธ์

   ปีที่ 3 (Junior Year)

   ภาคเรียนที่ 2 (Second Semester)

จากเดิม  PR 406

แก้ไขเป็น  PR 405
 

 2.  ในคู่มือระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ปี พ.ศ. 2553

 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

หน้า 56  แก้ไขชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  

จากเดิม  B.B.A. (Advertising)

แก้ไขเป็น  B.B.A. (Advertising and Public Relations)

หน้า 57  แก้ไขชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  

จากเดิม  B.B.A. (Public Relations)

แก้ไขเป็น  B.B.A. (Advertising and Public Relations)

หน้า 57  สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

   วิชาเอกการประชาสัมพันธ์

แก้ ไขหลักสูตรของคณะบริหารธุรกิจ ในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

และแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง

พ.ศ. 2552 พ.ศ. 2553 และ พ.ศ. 2554

   ปีที่ 3 (Junior Year)

   ภาคเรียนที่ 2 (Second Semester)

จากเดิม  PR 406

แก้ไขเป็น  PR 405

หน้า 71   กลุ่มวิชาเอก

จากเดิม  PR  406

แก้ไขเป็น  PR  405

 ท้ังหน้า 57 และหน้า 71 เคยแก้ไขในข่าวรามคำแหง 

ฉบับที่ 28 ประจำวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2553 แก้ไขจาก 

PR 405 เป็น PR 406 ซึ่งเป็นการแก้ไขที่ผิดพลาด 

จึงขอแก้ไขใหม่ให้ถูกต้องจากเดิม PR 406 แก้ไขเป็น PR 

405 เพราะฉะนั้นที่ถูกต้องตามหลักสูตรต้องเป็น PR 

405
 

 3. ในคู่มือระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

 ปี พ.ศ. 2554

 สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

หน้า 58  แก้ไขชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  

จากเดิม  B.B.A. (Advertising)

แก้ไขเป็น  B.B.A. (Advertising and Public Relations)

หน้า 59  แก้ไขชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ  

จากเดิม  B.B.A. (Public Relations)

แก้ไขเป็น  B.B.A. (Advertising and Public Relations)

หน้า 59  สาขาวิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

   วิชาเอกการประชาสัมพันธ์

   ปีที่ 3 (Junior Year)

   ภาคเรียนที่ 2 (Second Semester)

จากเดิม  PR 406

แก้ไขเป็น  PR 405

หน้า 73   กลุ่มวิชาเอก

จากเดิม  PR  406

แก้ไขเป็น  PR  405

 ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอภิปราย เรื่อง “ก้าวแรก 

สู่ประชาคมอาเซียน 2015” เพื่อส่งเสริมความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับประชาคมอาเซียนแก่สาธารณะ 

ก่อนท่ีจะมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ.2015 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธาน ณ ห้องนักบริหาร ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ 

เมื่อวันที่  4 สิงหาคม 2554

 โดยการอภิปรายมี อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. อาจารย์สาธิน 

สุนทรพันธุ์ หัวหน้าภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่าง 

ประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. และอาจารย์ ดร.เสาวภา 

งามประมวญ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. เป็นวิทยากร 

ซ่ึงได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา  

และผู้สนใจทั่วไปร่วมฟังจำนวนมาก

คณะรัฐศาสตร์ จัดอภิปราย 
“ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียน 2015”

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดแข่งขันตอบปัญหาความรู้ทางกฎหมาย โดยมี 

รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ คณบด ี

คณะนิติศาสตร์ ม.ร. เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 

ชั้น 3 ห้อง 1303 คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1 เมื่อวันที่   

1  สิงหาคม ที่ผ่านมา 

 รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า การแข่งขันตอบปัญหา

กฎหมายในวันน้ี จะทำให้นักศึกษาเข้าใจถึงการทำงาน 

คณะนิติศาสตร์  
แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

เป็นทีม การปฏิบัติตามกฎกติกา และสามารถนำ 

ความรู้ต่างๆที่ได้รับจากการแข่งขันมาพัฒนาและ 

ปรับปรุงตนเองให้ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ 

ทางด้านกฎหมาย และนำความรู้ท่ีได้รับมาพัฒนาบ้านเมือง 

ให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

 สำหรับผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชนะเลิศ 

ได้แก่ ทีม ‘เขาว่าแน่’ ประกอบด้วย นายเกียรติชัย  

เฉลยรถ  นายอโนชา  ตาติจันทร์  นายธีรยุทธ  เจริญผลอนันต์ 

ได้เงินรางวัล  5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร   รองชนะเลิศ 

อันดับ 1 ได้แก่ ทีม ‘Right of  Law 2’ ประกอบด้วย 

นายสุรเชษฐ์  เสี่ยงตรง  นายนิพนธ์  โตบารมีกุล นายวินัย 

โฮ่สกุล ได้เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ‘N2P  Law’ ประกอบด้วย 

นายอานนท์  พุทธดี  นายเสรีวัฒน์  ศรีโยหะ  นายสมัชชัย  

มุกมุนี ได้เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

และรางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัลๆละ 1,000 บาท



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

 คณะมนุษยศาสตร์จัด เวทีอภิปรายหัวข้อ 

“ภาษาไทยวันนี้” เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ เชิญ 

บรรณาธิการ คอลัมนิสต์ พิธีกรร่วมแบ่งปันมุมมอง 

ค ว า ม คิ ด แ ล ะ ทิ ศ ท า ง ข อ ง ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ปั จ จุ บั น  

ณ ห้องประชุมพวงแสด เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันโท วิโรจน์ 

ผดุงสุนทรารักษ ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและ 

ภาษาตะวันออก กล่าวรายงานว่า ภาควิชาภาษาไทยและ 

ภาษาตะวันออก ได้จัดการอภิปรายทางวิชาการ เน่ืองจาก 

ได้มองเห็นปัญหาในการใช้ภาษาในปัจจุบัน ท่ีได้เปล่ียนแปลง 

ไปตามเวลาและสถานการณ์ต่างๆ        อย่างไร้ขอบเขต    ไม่เป็น 

ไปตามที่ควรจะเป็น กลายเป็นสิ่งที่น่าห่วงเพราะเยาวชน 

จำนวนมากไม่ เข้ า ใจและละเลยในการใช้ภาษา 

อาจทำให้ เกิดปัญหาในการใช้ภาษาในอนาคตได้  

ประกอบกับวันที่ 29 กรกฎาคม ตรงกับวันภาษาไทย 

แห่งชาติและยังเป็นการฉลองครบรอบ 40 ปีการสถาปนา 

คณะมนุษยศาสตร์อีกด้วย  

 จากนั้น รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าวว่า การจัดอภิปรายคร้ังน้ี 

เกิดขึ้นจากความร่วมมือของคณาจารย์ภาคภาษาไทย 

ท่ีเห็นความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ และนับเป็น

โอกาสอันดีที่จะได้รับฟังทัศนะการใช้ภาษาไทยจากผู้รู้ 

ให้ได้รู้ซ้ึงในส่ิงท่ีเป็นสมบัติของเอกลักษณ์ความเป็นไทย 

ให้ผู้รู้ช่วยชี้แนะ ไขความกระจ่าง และให้นักศึกษา 

ได้ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานภาษาไทยให้คงอยู่ต่อไป

 คุณกิตติกร อนุเธียร ครีเอทีฟไดเร็กเตอร์ 

และคอลัมนิสต์นิตยสารสารคดี กล่าวว่า ในปัจจุบัน 

มีภาษาโฆษณาใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย ภาษาเหล่านั้น 

ล้วนผ่านกระบวนการคิดผสมผสานระหว่างข้อความ 

และระดับของภาษาในการเร้าอารมณ์ กลายเป็นโฆษณา 

ที่มีอิทธิพล โน้มน้าวให้ผู้ชมคล้อยตามได้ หัวใจสำคัญ 

ในงานโฆษณาคือ ภาษาท่ีเข้าถึงความรู้สึกของกลุ่มเป้าหมาย 

เป็นสิ่งที่ทำให้โฆษณา มีพลังในการโน้มน้าวใจมากกว่า 

ภาษาทั่วไป แม้จะเป็นภาษาที่ไม่ซับซ้อน แต่มีอิทธิพล 

กับงานโฆษณาจนแยกกันไม่ออก 

 “ เทคโนโลยีปัจจุบันทำให้ภาษาขาดความ 

ละเมียดละไม เพราะมีคอมพิวเตอร์คอยช่วยแก้ไขตัวสะกด 

ทำให้ผู้ใช้ไม่ระวังการสะกดคำ  ผมเองอยู่ในวงการโฆษณา 

ได้เห็นการใช้ภาษาของเด็กในปัจจุบัน รู้สึกกลัวว่า ต่อไป 

เด็กวัยรุ่นจะทำหน้าที่เป็น Copy Writer ที่ดีได้อย่างไร 

เพราะภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันยังใช้ไม่เหมาะสม 

นักศึกษาปริญญาโทยังใช้ภาษาง่ายๆ ไม่ถูกต้อง อย่างไร 

ก็ตาม การใช้ภาษาแปลกๆในกลุ่มวัยรุ่นถือเป็นเร่ืองปกติ 

เป็นภาษาท่ีมีชีวิต แต่ผู้ใช้ต้องระวังอย่านำภาษาน้ันมาใช้ 

เป็นหลัก ต้องระวังการเขียนจดหมายถึงผู้ใหญ่ การเขียน 

นักสื่อสารมวลชนชี้ วัยรุ่นใช้ภาษาแปลกไม่ผิด
แสดงความมีชีวิต-เติมสีสันให้ภาษาไทย

อีเมล์ หรือแม้แต่การเขียนข้อสอบ เพราะจะทำให้ติดตัว 

ไปจนถึงการใช้ภาษาในชีวิตการทำงาน”

 คุณเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ บรรณาธิการและ 

เจ้าของสำนักพิมพ์ ณ เพชร ศิษย์เก่าภาควิชาภาษาไทย 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. กล่าวว่า ภาษาไทยมีสีสัน 

มีเอกลักษณ์ที่ควรรักษา และเผยแพร่  แต่จากการศึกษา 

วิจัยพบว่าเด็กรุ่นใหม่ใช้ภาษาไทยได้ไม่ดี ส่วนหนึ่ง 

อาจเป็นเพราะพ่อแม่กลัวว่าลูกจะไม่เก่งภาษาต่างประเทศ 

จึงให้เรียนภาษาอ่ืนมากกว่าจะเน้นด้านการเรียนภาษาไทย 

ดังน้ัน ครอบครัวจึงมีส่วนสำคัญกับการใช้ภาษาของเยาวชน 

  “ เราไม่จำเป็นต้องต่อต้านภาษาของวัยรุ่น 

เพราะคำใหม่ๆ เป็นสีสันและทางเลือกที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ 

ภาษาไทยมีรากฐานที่แข็งแรง มาตรฐานของภาษายังคง 

มีอยู่ ดังนั้น ขอให้ทุกคนรักภาษาไทย ช่วยกันอนุรักษ์ 

เอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่ และเผยแพร่เสน่ห์ของ

ภาษาไทยให้เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้น”

 คุณมณฑาณี ตันติสุข นักสื่อสารมวลชนชื่อดัง 

กล่าวว่า ภาษาไทยเป็นภาษาท่ีมีระดับของอารมณ์ บรรยาย 

ให้เห็นภาพได้ชัดเจน เช่น คำว่าเจ็บมีทั้ง เจ็บจี๊ด เจ็บแสบ 

เจ็บปวดรวดร้าว นอกจากนี้ ยังมีการเล่นคำสัมผัส 

ให้จดจำง่าย และเข้าถึงความรู้สึกได้ดี อย่างไรก็ตาม  

ผู้ที่ใช้ภาษาไทยได้ดีจะมีอำนาจในการโน้มน้าวใจ โดย 

เฉพาะในยุคข้อมูลข่าวสารที่ต้องใช้ภาษาเป็นสื่อกลาง  

 คุณมณฑาณี กล่าวต่อไปว่า ในวงการข้อมูลข่าวสาร 

อำนาจการใช้ถ้อยคำเป็นสิ่งสำคัญที่จะจูงใจโน้มน้าว 

ต้องมีคลังคำศัพท์ เพ่ือพลิกแพลงดัดแปลงไม่ให้คนฟังเบ่ือ 

หลีกเล่ียงการใช้ภาษาไทยคำอังกฤษคำหรือใช้ภาษาอังกฤษ 

เกินความจำเป็น ถ้าแปลอังกฤษเป็นไทยควรวงเล็บภาษา 

อังกฤษไว้  ต้องใช้ภาษาให้ถูกระดับ ท้ังภาษาวิชาการและ 

ภาษาที่ใช้เพื่อเร้าอารมณ์ เช่น ภาษาโฆษณาที่ใช้เพื่อ 

เร้าอารมณ์ให้ซ้ือสินค้า ในด้านการพูด การใช้อักขระการพูด 

ร.เรือ ล.ลิง ควรใช้ให้ถูกต้อง ฝึกฝนพูดให้ชัดเจน

 “ส่วนตัวแล้วมองภาษาวัยรุ่นเป็นสีสันที่เต็ม 

ไปด้วยอารมณ์ แสดงออกอย่างจ๊ีดจ๊าด แต่ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วง 

และต้องระมัดระวังคือ ภาษาแชท (Chat) ที่สะกด ทำไม 

เป็น ทำมัย ซึ่งหากผู้ใช้สะกดเพื่อแทนอารมณ์ก็สามารถ 

ใช้ได้ แต่เมื่อต้องการใช้อย่างเป็นทางการต้องสะกดให ้

ถูกต้องด้วย เราบังคับให้เด็กอ่านไม่ได้ แต่ครอบครัว 

ต้องสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กรักการอ่าน เดินบนเส้นทาง 

แห่งการเรียนรู้

 ... สิง่ทีน่า่หว่ง คอื การใชค้ำศพัทภ์าษาไทยนอ้ยลง  

คำบางคำกำลังจะถูกลืม  เพราะผู้ใช้ไม่ขยันค้นคว้า ไม่ได้

ใช้ภาษาที่มีอยู่อย่างเต็มที่ การเลือกใช้ศัพท์ที่หลากหลาย 

จะทำให้ภาษาไพเราะมากข้ึน รวมท้ัง อยากให้มหาวิทยาลัย 

สอนเพลงฉ่อยหรือลิเก เพราะเป็นการใช้ภาษาไทยท่ีกินใจ 

บรรยายให้เห็นภาพชัดเจนมาก มีสัมผัสที่สวยงาม”

 ทันตแพทย์หญิงกิตติลักษณ์ จุลลุษเฐียร หรือ 

‘จุ้มจิ้ม AF1’ พิธีกรรายการทำวัตรเช้ากับ 7-11 กล่าวว่า 

ใ น ฐ า น ะ ที่ ต น เ รี ย น แ ล ะ ใ ช้ ภ า ษ า ท า ง ก า ร แ พ ท ย์  

มาโดยตลอด ไม่ได้เรียนภาษาไทยโดยตรง จึงไม่ได้ให ้

ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก่อน ต่อมาได้ทำงานด้านพิธีกร 

จึงเริ่มเข้าใจความกังวลของผู้ใหญ่ท่ีมองว่าภาษาไทยกำลัง 

จะเปล่ียนไป เพราะวัยรุ่นใช้ภาษาผิดๆ จะทำให้ภาษาไทย 

เปลี่ยนแปลง

 “ภาษาไทยเปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ที่หยั่งราก 

ลงลึกไปทั่วประเทศไทย เพียงแต่มีกิ่งก้านสาขา มีภาษา 

ใหม่ๆ เกิดขึ้นเป็นภาษาวัยรุ่น แต่ภาษาเหล่านั้นไม่ได้ทำ

ให้รากของภาษาไทยท่ีแท้จริงส่ันคลอน การเกิดศัพท์ใหม่ 

ถือเป็นการเจริญเติบโต เพ่ิมเติมสีสัน ขยายให้ต้นไม้แผ่ 

ไปอย่างอิสระไม่มีการปิดกั้น ทำให้มีภาษาพูดมากขึ้น 

หลากหลายขึ้น”

 นอกจากนี้ ภาษาไทยมีความหลากหลายทั้งด้าน 

คำศัพท์ที่สามารถถ่ายทอดความรู้สึกได้อย่างเห็นภาพ 

แต่สิ่งที่น่ากังวลคือ ภาษาที่มีอยู่มากกลับถูกนำไปใช ้

น้อยลง คำศัพท์จำนวนมากถูกลืม  ดังน้ัน หากส่งเสริมเด็กๆ 

ให้มีโอกาสได้อ่านหนังสือมากข้ึน หลากหลายข้ึนจะเป็น

การเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้ภาษาไทยมากข้ึนด้วย”



เสริมสร้างส่วนสึกหรอ
ผศ.ดร.ประภาวดี กุศลรอด                                                                    คณะมนุษยศาสตร์

 คนเราถ้าใจกว้างมองโลกในแง่ดี  มีเมตตา  เอ้ือเฟ้ือ 

เผื่อแผ่  รู้จักให้อภัย  เอาใจเขามาใส่ใจเรา  ก็จะมีผลทำให้ 

ร่างกายพลอยกระชุ่มกระชวยไปด้วย  ดังนั้น  เราทุกคน 

ควรดูแลร่างกายอย่างดี

 ในเยอรมนี  สถานบำบัดร่างกายตามสถานที่พัก 

ตากอากาศซึ่งเรียกว่า  “Kurort” (คัวร์อ๊อท) และเมือง 

ที่เป็น Kurort มักจะมีคำว่า Bad ที่แปลว่าสถานที ่

อาบน้ำนำหน้าเสมอ คำ “Bad” คำนี้จะบอกถึงว่า   

เมืองนั้นเป็นเมืองที่มีอากาศดี  ทิวทัศน์และธรรมชาต ิ

สวยงามและมักจะมีโรงพยาบาลหรือสถานบำบัด 

โรคต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจ  โรคคนชรา  โรคกระดูก 

หรือโรคทางเดินหายใจ  

 ครั้งหนึ่ง  เพื่อนชาวเยอรมันคนหนึ่งชื่อ Karin 

Schust เป็นนักประวัติศาสตร์และศิลปะ  เชี่ยวชาญ  

เรื่องราวของเยอรมันตะวันออกโดยเฉพาะ  ได้ไปบำบัด 

ร่างกายเนื่องจากมีปัญหาเรื่องปอด จากการสูบบุหรี่ 

มาเป็นเวลานาน  พอดีกับท่ีผู้เขียนกำลังเครียด  ปวดเน้ือตัว 

และศีรษะหลังการสอบ  จึงได้ชวนกันไป Kurort แห่งหน่ึง 

ในเมืองเล็กๆ ชื่อ Freiberg  (ไฟรแบร์ก) ที่อยู่ค่อนไปทาง

เหนือของเยอรมนีตะวันออก (เก่า )

 Karin ได้พาชมรอบเมือง พบว่า บ้านเมือง 

ส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการบูรณะ มีสภาพเก่าทรุดโทรม 

บา้นบางหลงัแทบพงัลงมา            แตบ่างแหง่ทีอ่ยูใ่จกลางเมอืง  

บูรณะทาสีใหม่ดูสวยงาม  น่าเดินชม  อาคารบางช่วง 

ก็ดูทันสมัยเหมือนในเยอรมนีตะวันตก หลังจากการ 

รวมชาติมาเกือบ 20  ปี  ทางรัฐบาลได้ปรับปรุงระบบ 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ทรุดโทรมโดยใช้ 

งบประมาณจำนวนมหาศาลทั้งโทรศัพท์ ทางรถไฟ  

ถนนหนทางต่างๆ จนในหลายๆ พื้นที่ดูจะมีสภาพดีกว่า 

เยอรมนีตะวันตกด้วยซ้ำ            แต่สภาพเมืองเงียบเหงา  เห็นแต่ 

คนสูงอายุ Karin เล่าว่าเด็กวัยรุ่นและพวกหนุ่มสาว 

ที่ยังอยู่ในวัยเรียน  ส่วนใหญ่จะย้ายไปศึกษาทางเยอรมน ี

ตะวันตกกันหมด  บางหมู่บ้านหรือบางเมืองเหลือแต่คน

สูงอายุและเงียบเหงามาก  ซึ่งเมื่อเราขับรถไปนอกเมือง  

ก็เห็นว่าเป็นจริงตามท่ีเล่า    แต่ท่ีสังเกตเห็นในเมืองสำคัญ 

หรือมีชื่อเสียง ก็จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยไป 

เที่ยวชมสภาพเมืองและสภาพความเป็นอยู่ของผู้คน   

รายได้ส่วนหนึ่งของชาวบ้านจึงมาจากการท่องเที่ยว  

โรงแรมที่พักและร้านอาหารต่างๆ นั่นเอง

 Kurort  เป็นเสมือนโรงพยาบาล ต้ังอยู่ริมทะเลสาบ 

มองไปรอบๆ  เห็นทัศนียภาพของเมือง  โบสถ์ที่มีหอคอย 

สูงแหลม  เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิค  (Gotik)  ก่อด้วย 

อิฐสีแดงเปลือย (โชว์ผิว) เห็นเป็นก้อนเล็กๆ ไม่มี 

การฉาบปูนทับ  ดูแล้วสวยไปอีกแบบหนึ่ง  บางส่วน 

ของโบสถ์มีรอยหักพังและกำลังอยู่ในระหว่างการบูรณะ 

ซ่อมแซม  ใน Kurort  มีตึกใหญ่  สูงประมาณ 9 ชั้น 

ดูแล้วเหมือนโรงพยาบาลและโรงแรมรวมกัน  มีโถง 

ต้อนรับ  พนักงานต้อนรับเหมือนโรงแรม  มุมหนังสือ 

สำหรับเด็ก  เมื่อเราสองคนแจ้งชื่อเข้าพัก ตรงเคาน์เตอร์ 

ก็ได้รับกุญแจห้องพร้อมท้ังคำบอกกล่าวเก่ียวกับรายละเอียด 

ในเบื้องต้นใน Kurort ว่าเมื่อเข้าห้องพักจัดการธุระ 

ส่วนตัวแล้วให้ไปพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยอาการของแขก 

แต่ละคน  จะได้วางแผนว่าจะบำบัดร่างกายอย่างไรต่อไป 

พนักงานยังให้ข้อมูลต่างๆเพิ่มเติม เช่น เวลาและ 

สถานที่ทานอาหารเช้า  กลางวัน  เย็น  บนดาดฟ้าชั้นเก้า 

ตามรายละเอียดในแผ่นพับ เราสองคนขึ้นลิฟต์ไปเข้า 

ห้องพัก  ภายในห้องหรูหราเหมือนโรงแรมขนาดสี่ดาว 

มีระเบียงมองเห็นทิวทัศน์สวยงามของท้ังเมือง แลเห็นถนน 

รถและบ้านเรือนต่างๆ  ถ้าไม่บอกว่าเป็นสถานบำบัด 

ร่างกายก็คงคิดว่าไปพักตากอากาศในสถานที่ท่องเที่ยว 

ที่มีบรรยากาศสวยงามและสงบ เหมาะแก่การพักผ่อน 

เป็นอย่างยิ่ง

 เราลงมาพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกาย คุณหมอ 

ยังดูหนุ่มมากอายุราว 30 ปี เข้ามาแนะนำตัวพร้อม 

พยาบาล  จับมือทักทาย  ขอตรวจร่างกายเหมือนกับที ่

ตรวจร่างกายท่ัวไปในท่ีบ้านเรา   คุณหมอถามผู้เขียนว่ามี 

ปัญหาเครียดหรือไม่  เพราะเห็นกล้ามเนื้อหลังตึงๆ  

เมื่อวินิจฉัยอาการแล้ว  รอประมาณ 5 นาที  จะได้รับ 

ตารางการเข้าคอร์สบำบัดที่แตกต่างกันไปตามอาการ 

รวมทั้งระยะเวลาที่จะทำการบำบัด  เริ่มต้นวันจันทร์เช้า 

7-8 นาฬิกาให้ออกไปเต้นยิมนาสติก  เวลา 9-10 นาฬิกา 

ให้ไปอาบน้ำอุ่นและนวดเพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 

ในท่ามกลางเสียงดนตรี  ซึ่งเป็นบรรยากาศที่ทำให้เรา 

ลืมโลกภายนอกไปเลย ตอนบ่ายมีการป่ันจักรยานร่วมกับ 

ผู้ที่เข้าบำบัดร่างกายคนอื่นๆ  วนเวียนไปรอบๆ  โดยมี 

บุรุษพยาบาลเป็นไก๊ด์นำหน้า  แต่ละวันจะมีตารางจัดไว้ 

บอกวันเวลา  สถานที่ต่างๆ พร้อมกับแผนที่ด้วย  ดูแล้ว 

ก็เป็นการทำสปาดีๆ นี่เอง  แต่ที่นั่นอยู่ในความควบคุม

ของแพทย์ และพยาบาลทุกขั้นตอน

 หลังจากทำกิจกรรมต่างๆ เสร็จในแต่ละวัน  ตอนบ่าย 

จะมีเวลาว่าง  ผู้ที่เข้าพักจากต่างเมืองเริ่ม ทำความรู้จักกัน 

ทั้งในระหว่างบำบัดหรือรับประทานอาหารร่วมกัน 

บ่ายแก่ๆจะชวนกันไปดื่มชา กาแฟ หรือเดินเล่น 

ในสวนสาธารณะใหญ่ๆ ซึ่งมีร้านกาแฟ  บ้านของผู้คน 

ท่ีน่ันเก่าบ้างใหม่บ้าง  ส่วนด้านอาหารการกิน  ทาง Kurort  

จะจัดไว้ให้อย่างดี  ส่วนมากอาหารจะเป็นอาหารที่เสริม

สุขภาพ  มีทั้งขนมปัง  ไข่ดาว  แฮม  ผัก  ผลไม้  น้ำผลไม้  

นมและโยเกิร์ตต่างๆ 

 ส่ิงท่ีเห็นและประทับใจคือ  ได้เห็นครอบครัวของ 

ชาวเยอรมันที่ร่วมใจกันไปดูแลคน พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย 

ของตัวท่ีไปบำบัดท่ีน่ัน  ลูกๆหลานๆ ก็ไปพักท่ีโรงพยาบาล 

แห่งนั้นด้วยและร่วมทำการบำบัดจึงได้เห็นภาพคนชรา 

น่ังรถเข็น มีลูกหลานพาไปชมสวนตอนเช้าๆ การดูแล 

พูดคุยเอาอกเอาใจผู้ชราในครอบครัวก็ยังมีให้เห็นใน 

เยอรมนีตะวันออก ซ่ึงอาจจะเป็นภาพแปลกตาในเยอรมนี 

ตะวันตก  แม้แต่หลานๆ ตัวเล็กก็ไปด้วย  ทำให้ครอบครัว 

ได้ไปกันพร้อมหน้าพร้อมตาในช่วงเวลาที่เข้าไปบำบัด 

ผู้คนที่ ไปที่นั่นจะมีทั้ งพวกที่ชอบออกกำลังกาย 

เล่นยิมนาสติก  แอโรบิค  โยคะ บ้างก็ชอบอาบน้ำร้อน  

แช่น้ำแร่  นวดและเดินเล่น  พักผ่อน  ซึ่งทำให้ได้หลีกหนี 

จากชีวิตปกติประจำวัน คนท่ีทำงานได้พักจากการทำงาน 

คนท่ีเรียนก็หยุดคิดเร่ืองเรียน  เวลาเพียงแค่ไม่ก่ีวันได้ทำให้ 

อาการปวดเมื่อยหลังของผู้เขียนหายสนิทและพร้อม 

ที่จะทำงานต่อไป

 ในสังคมท่ีพัฒนาแล้วและในเมืองท่ีผ่านประสบการณ์

ต่างๆ  วิถีชีวิตของคนหลายวัยเปลี่ยนแปลงไป  เยอรมนี 

ได้พัฒนาประเทศสำหรับคนทุกวัยเพ่ือสร้างอนาคตสำหรับ 

เยาวชนคนรุ่นหลัง  ตระเตรียมการต่างๆ เพื่อสนับสนุน 

กำลังให้คนหนุ่มสาวในการพัฒนาบ้านเมืองต่อไป   

และที่สำคัญเมืองเหล่านี้ไม่ทอดทิ้งคนชรา ซึ่งได้สร้าง 

คุณประโยชน์มากมายไว้ให้คนรุ่นหลัง  ความผูกพันของ 

คนในครอบครัวเป็นผลมาจากการให้ความสำคัญและ 

การดำรงชีวิตที่เห็นคุณค่าด้านจิตใจมากกว่าวัตถุ  ซึ่ง 

ปัจจุบันหลายเมืองละเลย มองไม่เห็นคุณค่าและกำลัง 

ทอดทิ้งสิ่งที่มีอยู่  ขณะที่อีกหลายเมืองกำลังปรารถนา 

ให้สิ่งที่สูญเสียไปกลับคืนมา  ภาพที่ได้พบเห็นเหล่านี ้

อีกไม่นานคงได้พบเห็นในเมืองไทยที่ความเจริญด้าน 

วัตถุกำลังรุกคืบเข้ามาอย่างรวดเร็ว

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔



 

มาเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงกันเถอะ

ผศ. คนึงนิตย์  จันทุรัตน์                                                                               ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์

Trouble is a friend

ถ้ามีข้อเสนอแนะโปรดส่งมาที่

สุมารีย์   อิงคนารถ

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หรือ isumaree@yahoo.com

 Trouble is a friend ขับร้องโดย Lenka นักร้องสาวจากประเทศออสเตรเลีย

 ปัญหาเป็นเพื่อนของฉัน ไม่ว่าฉันจะไปไหน มันก็อยู่ในใจ อยู่ใกล้ตัว 

เหมือนเป็นตัวตนฉัน แม้จะไม่ยอมแพ้ และพยายามขับไล่มัน มันก็ยังอยู่ เพราะฉันไม่

อาจเอาชนะเสน่ห์เวทมนตร ์ของมันได้

Trouble he will find you, no matter where you go, oh oh

No matter if you’re fast, no matter if you’re slow, oh oh

The eye of the storm or the cry in the morn, oh oh

You’re fine for a while but you start to lose control... 

**He’s there in the dark

He’s there in my heart

He waits in the wings

He’s gotta play a part

Trouble is a friend yeah trouble is a friend of mine

Ah ooh...

Trouble is a friend but trouble is a foe, oh oh

And no matter what I feed him he always seems to grow, oh oh

He sees what I see and he knows what I know, oh oh

So don’t forget as you ease on down the road...

**

 So don’t be alarmed if he takes you by the arm

I won’t let him win but I’m a sucker for his charm

Trouble is a friend yeah trouble is a friend of mine

ah ooh

How I hate the way he makes me feel

And how I try to make him leave,

I try, oh oh I try.....

             ศัพท์และสำนวนที่น่าสนใจ

Trouble  เป็นได้ทั้งคำนาม และกริยา ในเพลงนี้เป็นคำนาม แปลว่า ปัญหา  

   ความไม่สบายใจ

No matter เป็นสำนวน แปลว่า ไม่ว่าจะ  

Eye of the storm เป็นสำนวน หมายถึง การตกอยู่ในใจกลางของความวุ่นวาย  ปัญหา

Morn   เป็นคำนามเหมือนคำว่า morning แปลว่า ตอนเช้า รุ่งเช้า
  

    ตัวอย่างจากเพลง 
 

   Trouble he will find you, no matter where you go, oh oh

   No matter if you’re fast, no matter if you’re slow, oh oh

   The eye of the storm or the cry in the morn, oh oh

   You’re fine for a while but you start to lose control...  

   (ปัญหาความเดือดร้อนจะหาคุณพบไม่ว่าคุณจะไปท่ีไหน ไม่ว่าคุณจะเร็ว 

   หรือช้า ตกอยู่ท่ามกลางความวุ่นวายหรือร้องไห้ยามรุ่งสาง คุณจะ 

   สบายดีเพียงชั่วครู่แล้วจะเริ่มควบคุมไม่ได้)

Dark   เป็นได้ทั้งคำนาม และคุณศัพท์ ในเพลงนี้เป็นคำนาม แปลว่า ความมืด

Wait in the wings  หรือ in the wings เป็นสำนวน แปลว่า พร้อมที่จะออกมาทำงาน  

   หรือพร้อมทำงานแทนบุคคลอื่น

Part   เป็นได้ท้ังคำนาม และกริยา และมีหลายความหมาย ในเพลงน้ีเป็นคำนาม  

   แปลว่า บทบาท
 

    ตัวอย่างจากเพลง 

   He’s there in the dark

   He’s there in my heart 

   He waits in the wings

   He’s gotta play a part 

   (เขาอยู่นั่นในความมืด เขาอยู่นั่นในใจฉัน เขาเตรียมพร้อมจะออกมา  

   เขาจะมาเล่นบทบาท)

Foe    เป็นคำนาม แปลว่า ศัตรู

Feed   เป็นคำกริยา แปลว่า เลี้ยงดู ให้อาหาร 

Ease   เป็นได้ทั้งคำนาม และกริยา ในเพลงนี้ เป็นคำกริยา แปลว่า ผ่อนคลาย  

   ผ่อนให้เบาลง ให้ช้าลง 

    ตัวอย่างจากเพลง 

   Trouble is a friend but trouble is a foe, oh oh

   And no matter what I feed him he always seems to grow, oh oh

   He sees what I see and he knows what I know, oh oh 

   So don’t forget as you ease on down the road... 

   (ปัญหาเป็นเพื่อนแต่เป็นศัตรูด้วย ไม่ว่าฉันจะป้อนอะไรเขา เขาก็ดูจะ 

   เจริญเติบโต เขาเห็นอย่างฉันเห็น เขารู้อย่างฉันรู้ ดังน้ันอย่าลืมขณะท่ีคุณ 

   กำลังผ่อนคลายบนถนนนั้น)

Alarm   เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยา ในเพลงนี้เป็นกริยา แปลว่าทำให้ตกใจ  

   และอยู่ในรูปของ passive voice (be + V3) จึงแปลว่า ตกใจ

Sucker   เป็นคำนาม แปลว่า ตัวดูด ผู้ที่ถูกดึงดูดหรือถูกหลอกลวงได้ง่าย 

Charm   เป็นได้ทั้งคำนาม และกริยา ในเพลงนี้เป็นคำนาม แปลว่า เสน่ห์  

   เวทมนตร์

    ตัวอย่างจากเพลง 

   So don’t be alarmed if he takes you by the arm

   I won’t let him win but I’m a sucker for his charm

   Trouble is a friend yeah trouble is a friend of mine 

   (ดังนั้นอย่าตกใจถ้าเขาจับแขนคุณไว้ ฉันจะไม่ยอมให้เขาชนะได้ แต่ฉัน 

   ไม่อาจต้านทานเสน่ห์เขา ปัญหาเป็นเพื่อน ปัญหาเป็นเพื่อนคนหนึ่ง 

   ของฉัน)

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔



 1.  กำหนดการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร

        1.1.  จำหน่ายทางไปรษณีย์   (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

ตั้งแต่วันที่  6  กันยายน - 23 กันยายน  2554 ราคาชุดละ 140.- บาท  โดยส่งเงิน 

เป็นธนาณัติไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนาม  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปทฝ. รามคำแหง 

จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร ตู้ ปณ.1002 ปทฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 

(ชุดสมัครทางไปรษณีย์) (หากไปซ้ือด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย  ราคาชุดละ 140.- บาท 

จำหน่ายที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3)

        1.2 จำหน่ายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รามฯ 1) ชุดสมัครด้วยตนเอง  

จำหน่ายตั้งแตว่ันที่  22  กันยายน  ถึงวันที่  25  ตุลาคม  2554  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  

โดยจำหน่ายที่อาคาร สวป. ชั้น 1  ราคาชุดละ 120.- บาท

 2.  คุณวุฒิผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  2.1 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือ 

   เทียบเท่าขึ้นไป (ม.ศ.5 หรือ ม.6) หรือ

  2.2 จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น)  

   หรือเทียบเท่า (ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม) และต้องมีคุณสมบัติ  

   ดังนี้

   2.2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต ่

    ระดับ 2  หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ

   2.2.2 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น 

    ลูกจ้างในหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกัน 

    ไม่น้อยกว่า 5 ปี   หรือ               

   2.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร   

    สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

    สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล   

    สมาชิกสภาตำบล  สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ 

    กรรมการสุขาภิบาล หรือกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  หรือ

  2.3 เป็นผู้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 3.   การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  3.1 รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต  (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)   

   ระหว่างวันที่ 23  สิงหาคม  ถึงวันที่ 25 ตุลาคม  2554 สมัครได้ที่เว็บไซต์   

   www.iregis.ru.ac.th

  3.2 รับสมัครทางไปรษณีย์  (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)  ระหว่าง 

   วันที่  6  กันยายน  ถึงวันที่  7 ตุลาคม  2554 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและ 

   เอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามท่ีได้กำหนดไว้ในระเบียบ 

   การรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา (ม.ร.1) ให้ครบถ้วน

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่

ระดับชั้นปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

 นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธิรับเทียบโอนหน่วยกิตสำหรับผู้ได้รับวุฒิ 

การศึกษาตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือ 

เทียบเท่าขึ้นไปหรือปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงหรือจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอ่ืนหรือเทียบเท่าข้ึนไป  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการประจำคณะ

ที่รับเข้าศึกษากำหนด ทั้งนี้จะต้องไปสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย

  3.3 การรับสมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  (รามฯ 1)     

   ระหว่างวันที่ 22  - 25 ตุลาคม 2554

   ต้ังแต่เวลา 08.30 - 15.30  น. ท่ีอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  (ถ่ายสำเนาขนาด A4 เท่านั้น)

 1. สำเนาคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ  (กรณีเทียบโอนหน่วยกิต        

  ถ่ายสำเนาระดับอนุปริญญา หรือเทียบเท่า หรือปริญญาตรีข้ึนไป จำนวน 4 ฉบับ) 

  กรณีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษาเป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบ 

  เทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร โดยใน 

  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อสำนักงาน 

  คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับ 

  อุดมศึกษา ( อนุปริญญา  หรือเทียบเท่าข้ึนไป )  ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการ 

  การอุดมศึกษา  สำนักมาตรฐานและการประเมินผลอุดมศึกษา  โดยผู้สมัคร 

  จะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษา 

  ต้นสังกัด รายละ 500 บาท ในวันที่สมัครด้วย

 2.  สำเนาทะเบียนบ้าน 2  ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง)   

  จำนวน  3   ฉบับ

 3.  ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (ขอได้ท่ีงานแพทย์และอนามัย  ค่าธรรมเนียม  

  20 บาท)

 4.  รูปถ่ายสีหน้าตรง  ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน 1 รูป  

 5. ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) (อยู่ในเล่มระเบียบการ 

  รับสมัครฯ)

 6. คู่มือการกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และแผ่นระบาย ม.ร.25

 7.  หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ - นามสกุล หรือ กรณีสมรส หรือ หย่า ให้ถ่าย 

  สำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิ นั้น แล้วเย็บติดกันด้วย

 8.  ใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำแหง (อยู่ในเล่มระเบียบการรับสมัครฯ)

 ทั้งนี้ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมีสถานภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงอยู่อีกไม่ได้

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623, 0-2310-4831

 มหาวทิยาลยัรามคำแหงเปดิรบัสมคัรนกัศกึษาใหมร่ะดบัชัน้ปรญิญาตรไีดแ้ก ่         คณะนติศิาสตร ์        คณะบรหิารธรุกจิ         คณะมนษุยศาสตร ์      คณะศกึษาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์   คณะเศรษฐศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน  และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประจำภาค  2  ปีการศึกษา  2554  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้  

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๔



กองบรรณาธิการ

}

 

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๔

ถาม สวัสดีค่ะ คือว่าดิฉันจบปริญญาตรีจากคณะ 

มนุษยศาสตร์ เอกสื่อสารมวลชน อยากเรียนปริญญาตรี 

อีก 1 ใบ ท่ีคณะศึกษาศาสตร์ เอกประถมวัย อยากทราบว่า

 1. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้หรือไม่  

และได้ประมาณกี่วิชา    

 2. ทางอินเทอร์เน็ตมีเทปคำบรรยายย้อนหลัง 

ทุกวิชาหรือไม่ หรือมีการเรียนการสอนในห้องเรียน 

เท่านั้น 

 3. หนังสือเรียนสามารถซ้ือได้ท่ีไหนบ้างและ 

วันเสาร์-อาทิตย์เปิดหรือไม่

ตอบ 1. นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ เที ยบโอน 

หน่วยกิตได้ โดยใช้วุฒิฯปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงสมัครเรียนปริญญาที่สอง 

ส่วนการเทียบโอนหน่วยกิตน้ัน ขอให้นักศึกษานำ Transcript 

ไปติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนคณะศึกษาศาสตร์ 

เพื่อตรวจสอบรายวิชาเทียบโอนให้ก่อนการสมัครได้ 

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษา 

ภาค 2/2554 ระหว่างวันที่ 22 - 25 ตุลาคม 2554  

ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ (ไม่เว้น 

วันหยุดราชการ)

 2. เทปคำบรรยายย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ต 

เว็บไซต์รามฯนั้น มีบริการไม่ครบทุกกระบวนวิชา 

ส่วนใหญ่เทปคำบรรยายเป็นวิชาพื้นฐาน สอบถามได้ที่

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

 3. ตำราเรียนนักศึกษาสามารถซื้อได้ที่ อาคาร 

สำนักพิมพ์ ชั้น 3 ม.รามฯ 1 หัวหมาก เปิดบริการ 

วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น. (ไม่พักเที่ยง) 

วันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 15.00 น. (ไม่พักเที่ยง)

ถาม ก ร ะ ผ ม เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  

สอบผ่านครบทุกกระบวนวิชาในภาค S/53 และได้ทำ 

การแจ้งจบท่ีคณะนิติศาสตร์เรียบร้อยแล้ว ขอทราบข้อมูล 

เกี่ยวกับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

 1. การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

ต้องทำอย่างไรบ้าง

 2. ถ้าไม่สะดวกเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ไม่ขอรับปริญญาได้หรือไม่

 3.  ผมจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรใน

ปีหน้าใช่หรือไม่ 

ตอบ  1. การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของ 

ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553 นั้น ขอให้ 

รอประกาศกำหนดการซ้อมย่อย-ซ้อมใหญ่ รายช่ือบัณฑิต  

ลำดับท่ี-แถวท่ีน่ัง ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรก่อน 

ซึ่ ง จ ะ ป ร ะก า ศ ใ ห้ ท ร า บ ที่ บ อ ร์ ด ข อ ง แ ต่ล ะค ณ ะ  

แ จ้ ง ใ ห้ ท ร า บ ผ่ า น ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง แ ต่ ล ะ ค ณ ะ 

และติดประกาศที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ประมาณ 

เดือนธันวาคม 2554    

 2. ได้ บัณฑิตท่ีไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร เมื่อพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผ่านพ้น 

ไปแล้วประมาณ 1 เดือนให้บัณฑิตนำหลักฐานใบเสร็จ 

ชำระค่าธรรมเนียมการข้ึนทะเบียนบัณฑิต จำนวน 400.- บาท 

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลาง 
ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2554

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดปฏิทินการศึกษา ประจำภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ดังน้ี

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

อ. 23 ส.ค. 2554 - อ. 25 ต.ค.2554   รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง INTERNET (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

อ.  6  ก.ย. 2554 - ศ. 23 ก.ย.2554   จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์

อ.  6  ก.ย. 2554 - ศ.  7  ต.ค.2554  รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

พฤ.22 ก.ย.2554 - อ. 25 ต.ค.2554   จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย

ส.  22 ต.ค.2554 - อ. 25 ต.ค.2554   รับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

อ. 25 ต.ค.2554 - พฤ. 24 พ.ย.2554 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 2/2554 ทางโทรศัพท์  ทาง INTERNET  

   และ SMS

อ.  1 พ.ย.2554 - ส. 25 ก.พ.2555 บรรยายในชั้นเรียน

ศ.  4 พ.ย.2554 - อ.   8 พ.ย.2554     ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 2/2554 ที่มหาวิทยาลัย

ศ.  4 พ.ย.2554 - จ. 20 ก.พ.2555 ลงทะเบียนสอบ e-Testing

ศ. 11 พ.ย.2554 - จ.  9 ม.ค.2555 

พฤ.19 ม.ค.2555 - พ.22 ก.พ.2555

ศ. 25 พ.ย.2554 - อ. 29 พ.ย.2554     ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1/2554 (ไม่งดบรรยาย) 

อ. 22 พ.ย.2554 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ภาค2/2554 ของนักศึกษาเก่า  

พ.   4 ม.ค. 2555  เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)

พฤ. 5 ม.ค. 2555 - พฤ. 12 ม.ค.2555  สอบซ่อม ภาค 1/2554

อา. 26 ก.พ.2555 เตรียมสอบไล่ ภาค 2/2554

จ.  27 ก.พ.2555 - พ. 21 มี.ค.2555 สอบไล่ภาค 2/2554 (เว้นวันที่ 4,11 และ 18 มี.ค.2555)

พฤ. 22 มี.ค. 2555 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน  

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

อ.   6 มี.ค.2555 - พ. 21 มี.ค. 2555    ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2554 ทางโทรศัพท์ ทาง INTERNET และ SMS

ศ. 23 มี.ค.2555 - อ. 27 มี.ค.2555   ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2554 ที่มหาวิทยาลัย

ศ. 23 มี.ค.2555 - พ. 9 พ.ค.2555       ลงทะเบียนสอบ e-Testing 

พฤ. 5 เม.ย.2555 - ส. 12 พ.ค.2555 สอบ e-Testing

ศ. 16 มี.ค.2555 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

อ.  3 เม.ย.2555 - ส. 12 พ.ค.2555     บรรยายในชั้นเรียน

จ. 14 พ.ค.2555 เตรียมสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2554 (งดบรรยาย) 

อ. 15 พ.ค.2555 - พฤ.24 พ.ค.2555 สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2554

ศ. 25 พ.ค.2555 วันสำเร็จการศึกษา และปิดภาคเรียน  

สอบ e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตามประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)

และบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบปริญญาบัตร 

ได้ที่  อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่องที่ 6  หรือสอบถาม 

รายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีฝ่ายหนังสือสำคัญโทรศัพท์ 

0-2310-8604

 3. นักศึกษาที่แจ้งจบไว้ในภาค 1/53, 2/53 

และ S/53 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกัน 

ในรุ่นที่ 37 ปี พ.ศ. 2555



 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-15 กันยายน 2554 
ทุกวันในเวลาราชการ (เว้นวันอาทิตย์) ที่สาขาวิชา 
ภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ 
ชั้น 3 อาคาร 2 ห้อง 2304 โทร. 0-2318-0054-5 
ต่อ 1057, 1099 หรือ 081-854-3340, 081-647-1200, 
081-551-7219

จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนท่ีสภามหาวิทยาลัย
รับรอง และได้ทำการสอน หรือมีประสบการณ์ด้านการ 
บริหารมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีในมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
อุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง”
 และจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อ 7.4 แห่งข้อบังคับ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี 
การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 ว่า 
“ผู้เข้ารับการสรรหาต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 23  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 
และต้องมีคุณสมบัติดังนี้
 7.4 ไม่เป็นกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ  
กรรมการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน หรือ                  มีผลประโยชน์ 
เก่ียวข้องกับกลุ่มธุรกิจใดๆ ซ่ึงดำเนินธุรกิจเก่ียวข้องคล้ายคลึง
หรือแข่งขันกับมหาวิทยาลัย”
 กรณีของผู้เข้ารับการสรรหาหมายเลข 3 ผศ.วุฒิศักด์ิ 
ลาภเจริญทรัพย์ น้ัน ท่ีประชุมคณะกรรมการอำนวยการ 
สรรหาอธิการบดีฯ พิจารณาเห็นว่า ไม่ขาดคุณสมบัต ิ
หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายของผู้ดำรงตำแหน่ง 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงแต่อย่างใด ท้ังน้ีเน่ืองจาก 
กฎหมายท่ีกล่าวถึงข้างต้นมีลักษณะเป็นกฎหมายเฉพาะ
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงซ่ึงแตกต่างจากกฎหมายท่ัวไป
 นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน ประธานคณะกรรมการ 
อำนวยการสรรหาอธิการบดีฯ แถลงผลการประชุมสรุปว่า  
เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนแก่ผู้เข้ารับการสรรหาฯและ
ประชากร    จึงยืนยันว่า ผู้เข้ารับการสรรหาฯ            ท้ังสามท่าน 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและหลักเกณฑ์และ
วิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกประการ

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๔

จบ Pre-degreeฯ                                    (ต่อจากหน้า 3)

มหาวิทยาลัยซีหนาน ณ มณฑลฉงช่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีน 

ปี 2550 เป็นยุวชน เข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนเยาวชน  

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกสำหรับศตวรรษท่ี  21 ประจำปี 2551 

กลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขง เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน 

ผู้เข้าแข่งขันฟิสิกส์โอลิมปิก ระดับเอเชีย ปี 2552 เม่ือคร้ัง 

ท่ีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและเจ้าหน้าท่ีส่วนนิทรรศการ 

เป็น 1 ใน 25 ตัวแทนเยาวชนคนไทย ทำงานใน World Expo 

ที่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ปี 2553 เป็นต้น

มษ.อบรมภาษารัสเซียฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันข้ึนทะเบียนนักศึกษา  
ค่าสมัครเข้ารับการคัดเลือก 700 บาท 
 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 
9 ตุลาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ www.advanced 
-mba.ru.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย 
ธนาคารออมสิน หรือที่ทำการไปรษณีย์ไทย หรือ 
สมัครด้วยตนเอง ณ ห้อง 309 A ชั้น 3 อาคารสุโขทัย ม.ร. 
ทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)               โทร. 0-2310-8521-2, 
0-2310-8005 หรือท่ี โรงเรียนระยองวิทยาคม อำเภอเมือง 
 จังหวัดระยอง   (เฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์) โทร. 038-611 
-010, 081-439-5665

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา
เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา 
ระดับปริญญาตรี (Pre-degree) เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา พัฒนาความรู้ ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิต 
แก่ประชาชนทั่วไปและเพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ที่มีความประสงค์จะให้การศึกษา 
เพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากรอันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความสำเร็จในอาชีพและหน้าที่ 
การงานยิ่งขึ้น  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
 1. กำหนดวันจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร
  1.1 จำหน่ายทางไปรษณีย ์ ตั้งแต่วันที่  6  กันยายน  - 23  กันยายน  2554 ราคาชุดละ   140.- บาท 
   โดยส่งเงินเป็นธนาณัติไปรษณีย์ สั่งจ่ายในนาม  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ปทฝ.  รามคำแหง 
   จ่าหน้าซองถึงหัวหน้าฝ่ายรับสมัคร  ตู้  ปณ.1002  ปทฝ.รามคำแหง   กรุงเทพฯ 10241 โดยระบ ุ
   ที่ซองจดหมายว่า “ชุดสมัครรายวิชาทางไปรษณีย์” (หากไปซื้อด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 
   ราคาชุดละ  140.- บาทจำหน่ายที่ฝ่ายรับสมัคร  อาคาร สวป. ชั้น 3)   
  1.2  จำหน่ายท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม ฯ   1) ชุดสมัครด้วยตนเอง  จำหน่ายต้ังแต่วันท่ี 22  กันยายน 
     -  25  ตุลาคม 2554  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่อาคาร  สวป. ชั้น 1  ราคาชุดละ 120.- บาท
 2.  กำหนดวันรับสมัคร
  2.1 สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันท่ี  23  สิงหาคม  ถึงวันท่ี  25  ตุลาคม  2554 ท่ี www.iregis.ru.ac.th
  2.2 สมัครทางไปรษณีย ์ ระหว่างวันที่  6  กันยายน  - 7 ตุลาคม  2554 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัครและ 
   เอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือระเบียบการรับสมัคร 
   เข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน
  2.3 สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย  (รามฯ 1)
   รับสมัคร ระหว่างวันท่ี 22-25 ตุลาคม 2554 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ต้ังแต่เวลา  08.30 - 15.30 น. 
   ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 3.  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา
  3.1 ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ
  3.2 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นสมควร หรือ
  3.3 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้
 ท้ังน้ี ผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และข้อ 3.3  ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบเท่าข้ึนไป
 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยกำหนด มีดังนี้
  4.1 ค่าสมัครเข้าศึกษา  500.-  บาท
  4.2 ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา  300.-  บาท
  4.3 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคปกติ                         300.-  บาท
  4.4 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน                       200.-  บาท
  4.5 ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต  หน่วยกิตละ    50.-  บาท
  4.6 ค่าบัตรประจำตัวผู้เข้าศึกษา                              60.-  บาท
  4.7 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง ภาคเรียนปกติละ 100.-  บาท
  4.8  ค่าใบรับรองผลการศึกษา  ฉบับละ                20.-  บาท
 5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายสำเนาขนาด A4 เท่านั้น)
  5.1   สำเนาคุณวุฒิท่ีระบุวันจบการศึกษาต้ังแต่มัธยมศึกษาตอนต้นหรือการศึกษาภาคบังคับข้ึนไป จำนวน   2  ฉบับ
  5.2   สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน   2  ฉบับ 
  5.3  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (หน้า - หลัง)  จำนวน   3  ฉบับ
  5.4  รูปถ่ายสีหน้าตรง  ขนาด 2 นิ้ว  จำนวน   1  รูป
 6.  ขั้นตอนการสมัคร
  6.1 ผู้สมัครควรติดต่อขอซื้อใบสมัครล่วงหน้าโดยกรอกใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 
   พร้อมจัดเตรียมหลักฐานการสมัครตามข้อ 5. มาให้เรียบร้อยก่อนท่ีจะนำไปย่ืนในวันรับสมัคร 
  6.2 นำใบสมัครพร้อมหลักฐานยื่นต่อเจ้าหน้าที่  เพื่อทำการตรวจสอบหลักฐานการสมัคร
  6.3 ดำเนินการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับ 
   ปริญญาตรี (Pre-degree) และชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าลงทะเบียนเรียน 
   ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 7.  วิธีการศึกษา
  ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองจากส่ือการสอนต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจัดให้อาทิ 
  เช่น ตำรา การบรรยายทางสถานีวิทยุ โทรทัศน์และการบริการบันทึกเทปคำบรรยาย ฯลฯ โดยไม่ต้อง 
  เข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้  หรือเข้าฟังการบรรยายที่มหาวิทยาลัยก็ได้
   ทั้งนี้ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมีสถานภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่อีกไม่ได้ 
นอกเหนือจากประกาศนี้ ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม
               ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัคร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 
(อาคาร สวป.ชั้น 3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ โทร.0-2310-8615, 0-2310-8623, 0-2310-4831     

คณะกรรมการฯ                                       (ต่อจากหน้า 1)



 โอกาสนี้ พ.ต.อ.สรรค์หกิจ ผกก.สน.หัวหมาก 

กล่าวว่า โครงการเพ่ือนข้างห้องเตือนภัย เป็นโครงการท่ีดี 

เพราะในแต่ละท้องท่ีมีประชาชนพักอาศัยอยู่จำนวนมาก 

แต่เจ้าหน้าที่ตำรวจมีจำนวนน้อยอาจจะดูแลไม่ทั่วถึง 

โครงการน้ีจึงเป็นโครงการท่ีช่วยดูแลเพ่ือป้องกันอาชญากรรม 

ได้มากข้ึน โดยปกติเจ้าหน้าท่ีตำรวจจะเข้าไปดูแลในแนวราบ 

ส่วนแนวดิ่ง เช่น ในหอพัก อพาร์ตเมนต์ หรือคอนโด 

ยังเข้าไปดูแลไม่ทั่วถึง ทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมขึ้น  

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องลักทรัพย์ ปล้น ฆ่า ข่มขืน หรือมีปัญหา 

หลายเรื่องเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา

 ดังน้ัน การท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ร่วมมือกับ 

สำนักงานเขตบางกะปิ และสน.หัวหมาก ถือว่าเป็น 

โครงการท่ีเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและสังคมโดยรวม 

ซึ่งการทำงานร่วมกันตรงนี้จะต้องมีอย่างต่อเนื่องไป  

รวมท้ังยังเป็นนโยบายของกองบัญชาการตำรวจนครบาล 

ที่จะต้องดูแลทุกข์สุขของประชาชนอย่างเต็มกำลัง 

ความสามารถด้วย 

 ทั้งนี้ สิ่งที่ สน.หัวหมากได้ดำเนินการไปแล้ว คือ 

“โครงการ Social  Network ลดอาชญากรรม จริงจัง 

ต่อเนื่อง” โดยได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

ดำเนินการมาแล้วประมาณ 2 เดือน เป็นโครงการ 

ที่ทำขึ้นเพื่อลดช่องว่างของการเกิดอาชญากรรมของ 

ประชาชนในพื้นที่ คณาจารย์  นักศึกษา และผู้พักอาศัย 

ในย่านหัวหมาก และเป็นการเพ่ิมช่องทางการรับข่าวสาร 

จากตำรวจในพ้ืนท่ีหัวหมาก เม่ือประชาชนสมัครเข้ามา 

เป็นสมาชิกในโครงการฯแล้ว ก็จะได้รับข่าวสารโดยตรงจาก 

สน.หัวหมากในทันที ด้วยระบบส่ือสาร Social Network 

ผ่าน sms  facebook  และช่องทางอื่นๆ หรือในกรณีที ่

ประชาชนมีข้อมูลข่าวสารใดๆก็สามารถแจ้งข้อมูล 

ย้อนกลับมาที่ สน.หัวหมากได้ด้วยเช่นกัน 

 “ผมอยากให้ประชาชนที่พักอาศัยย่านหัวหมาก 

และบางกะปิ สมัครเป็นสมาชิกในโครงการให้มากขึ้น 

เพื่อช่วยกันลดปัญหาอาชญากรรม แจ้งข้อมูลข่าวสาร 

ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบ และเป็นประชาชนที่

รู้จักการป้องกันไว้ดีกว่าแก้จะได้ไม่เกิดความเสียหาย

ในวงกว้าง ไม่ว่าจะพบเห็น ประสบปัญหาด้วยตนเอง 

หรือพบเห็นเหตุการณ์ในท้องที่ใด ก็สามารถแจ้งข้อมูล 

มาท่ีสน.หัวหมาก เพ่ือท่ีทาง สน.หัวหมากจะได้ประสาน 

กับสน.ในพื้นที่นั้นอีกช่องทางหนึ่ง จึงหวังว่าโครงการ 

เพื่อนข้างห้องเตือนภัยที่จัดขึ้นจะได้รับความร่วมมือ 

จากทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพราะเป็นโครงการที่ด ี

ท่ีช่วยให้เพ่ือนบ้านหรือผู้พักอาศัยในหอพักจะได้รู้จักกัน 

และร่วมกันแก้ปัญหาอาชญากรรมที่ เป็นปัญหาที่ 

เกิดขึ้นทั้งโลก และเป็นปัญหาใหญ่ระดับประเทศ ซึ่ง 

จะเห็นได้ว่า หากบ้านเมืองใดท่ีปัญหาอาชญากรรมลดลง 

ถือว่าประเทศน้ันเป็นประเทศท่ีเจริญด้วย” ผกก.สน.หัวหมาก 

กล่าวในที่สุด”

ซึ่งประชากรทั้ง 3 สาย จะลงคะแนนหยั่งเสียงในวัน 

ดังกล่าวพร้อมกันทั่วประเทศ ทั้งในส่วนกลาง และ 

ส่วนภูมิภาค   โดยส่วนกลาง กำหนดให้ลงคะแนนท่ีหน่วย 

หย่ังเสียง รามฯ 1 (หัวหมาก) และรามฯ 2 (วิทยาเขตบางนา)  

สำหรับส่วนภูมิภาค  จัดให้มีหน่วยหย่ังเสียงท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

ทกุแหง่ รวมทัง้ในจงัหวดัที่มกีารเรียนการสอนโครงการ 

พิเศษต่าง ๆ รวม 37 จังหวัด  ทั้งนี้ เพื่อให้ประชากรได้มี

ส่วนร่วมในการสรรหา และสามารถใช้สิทธิลงคะแนน

หยั่งเสียงได้อย่างทั่วถึง

 นายสงวน  ตียะไพบูลย์สิน  กล่าวถึงการทำงาน 

ในตำแหน่งประธานคณะกรรมการอำนวยการสรรหา 

อธิการบดี ว่า เม่ือได้รับความไว้วางใจจากสภามหาวิทยาลัย 

ให้มาทำหน้าที่สำคัญนี้ ก็ตั้งใจจะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด 

โดยคณะกรรมการอำนวยการสรรหาฯ เปรียบเสมือน 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง คือเป็นผู้ควบคุม กฎ กติกา ให้การสรรหาเป็น 

ไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  โดยดำเนินการตามกฎ 

ระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ อย่างเคร่งครัด  ทั้งนี้ 

เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีเป็นไปด้วยความโปร่งใส 

เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย  รวมทั้งเป็น 

แบบอย่างที่ดีงามแก่สังคมภายนอกด้วย   

 ทางด้าน รองศาสตราจารย์อดุลย์  ตะพัง ประธาน 

คณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดี กล่าวว่า 

การสรรหาอธิการบดีครั้งนี้ มีผู้เข้ารับการสรรหา 3 ราย 

คือ  หมายเลข 1 อาจารย์ ดร.วิโชติ  วัณโณ   หมายเลข 2 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวัฒน์ชัย  กุลมาตย์ และหมายเลข 3 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  ซ่ึงคณะกรรมการฯ 

ได้กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ท้ัง 3 หมายเลข แถลงนโยบาย 

กับประชากรทุกสาย ในวันที่ 19 สิงหาคม 2554  

(09.00 น. สายอาจารย์  13.00 น. สายข้าราชการ-เจ้าหน้าท่ี)  

วันที่ 22 สิงหาคม 2554 (09.00 น. สายนักศึกษา)   

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และ 

ถ่ายทอดผ่านดาวเทียมไปยังสาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง

 “จนถึงขณะนี้ คณะกรรมการฯ ได้เตรียมการ 

ในด้านต่าง ๆ   เพื่อความพร้อมในการดำเนินการสรรหาฯ 

เรียบร้อยแล้ว  ท้ังในเร่ืองของการประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ 

ลงคะแนน  การพิมพ์บัตรลงคะแนน  การจัดเตรียมสถานท่ี 

และอุปกรณ์ในการหย่ังเสียง และการมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

ในด้านต่าง ๆ   โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การลงคะแนนหยั่งเสียง 

ในส่วนภูมิภาค น้ัน ได้จัดกรรมการจากส่วนกลาง เดินทาง 

ไปดูแลรับผิดชอบและประสานงานกับหน่วยหยั่งเสียง 

ทุกจังหวัด  ซึ่งเมื่อปิดหีบบัตรลงคะแนนแล้ว จะมีการ 

ตรวจนับคะแนน ณ หน่วยหยั่งเสียงในแต่ละจังหวัด  

และรายงานผลมาท่ีคณะกรรมการฯส่วนกลางทันทีท่ีนับ 

 คะแนนแล้วเสร็จ”     

 ประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ กล่าวอีกว่า  

ขณะนี้ ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนแล้ว ตั้งแต ่

วันที่ 10 สิงหาคม 2554  ขอให้บุคลากรและนักศึกษา 

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 ๒๒ - ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๔

รามฯ  ให้ทุนนักศึกษาฯ                         (ต่อจากหน้า 12)ผกก. สน.หัวหมากฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

 ทั้งนี้ รามคำแหงให้ทุนการศึกษา โดยยกเว้น 

ค่าลงทะเบียน ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียม ค่าตำราเรียน 

ตลอดหลักสูตรจนสำเร็จการศึกษา อีกท้ัง ยังได้ขออนุมัติ 

คืนเงินค่าสมัครเข้าศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลง 

ทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ภาค1/2554 ให้แก ่

นักศึกษาในโครงการฯ

  สำหรับนักศึกษาใน “โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการ 

พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้                  ปีการศึกษา         2554”            มีรายช่ือดังน้ี  

1) นางสาวฮุสนา  เต๊ะ  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

2) นายอัชวัน  มาหะมะ  นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์  

3) นายธีรยศ  ศรีจันทร์  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  

4) นางสาวนูรีซา  อาล ี นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

5) นางสาวอามิเน๊าะ  แต  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

6) นางสาวฮุสนา  เกษม  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

7) นายซุลกิฟลี   ดือราแมหะยี  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

8) นายมะรอบี  แวฮามะ  นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

9) นางสาวนุรมี  ลามะ  นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

10) นางสาวคอดีย๊ะ  ยูฮันนัน  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

11) นายธีธัช  มาสง  นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  

รามคำแหงพร้อมสรรหาฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

ตรวจสอบรายชื่อของตนด้วย  หากพบว่ารายชื่อตกหล่น  

ถ้าเป็นนักศึกษาปริญญาตรี ให้รีบติดต่อ สวป.  นักศึกษา 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท-เอก ให้ติดต่อบัณฑิต 

วิทยาลัย (อาคารท่าชัย ชั้น 3)  สำหรับบุคลากรให้ติดต่อ 

ท่ีกองการเจ้าหน้าท่ี เพ่ือจะได้รีบแก้ไขก่อนถึงวันลงคะแนน

หยั่งเสียง

 นอกจากน้ี คณะกรรมการฯ ยังให้โอกาสบุคลากร 

ท่ีได้รับอนุมัติให้ไปราชการในส่วนภูมิภาค หรือต่างประเทศ  

รวมท้ังนักศึกษาท่ีได้รับอนุมัติให้จัดกิจกรรมในต่างจังหวัด 

ในช่วงวันลงคะแนนสรรหาฯ สามารถใช้สิทธิลงคะแนน

ล่วงหน้าได้ ในวันที่ 23 สิงหาคม 2554  ทั้งนี้ ต้องแจ้ง 

ความจำนงขอใช้สิทธิล่วงหน้าก่อน และจากการย่ืนขอใช้สิทธิ 

ลงคะแนนล่วงหน้า ปรากฏว่ามีบุคลากรขอใช้สิทธิ  

สายอาจารย์ 60 ราย  สายข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ 91 ราย 

และสายนักศึกษา 240 ราย

 นายสงวน  ตียะไพบูลย์สิน  กล่าวในตอนท้ายว่า 

คณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี ขอเชิญชวน 

ชาวรามคำแหง ทั้ง คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษา  ท้ังในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ไปใช้สิทธิ 

ลงคะแนนสรรหาอธิการบดีให้มากท่ีสุด เพ่ือการมีส่วนร่วม 

ในการสรรหาผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ตามวิถ ี

ประชาธิปไตย ขอให้ทุกท่านเตรียมบัตรประจำตัวมาเป็น

หลักฐานในการใช้สิทธิ และใช้ดุลยพินิจในการสรรหา

คนดีมีความรู้ ความสามารถ เป็นอธิการบดี เพื่อนำพา 

มหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้าสู่สากลต่อไป 

 สำหรับจำนวนผู้มีสิทธิลงคะแนนหย่ังเสียงคร้ังน้ี 

ประกอบด้วย อาจารย์ 1,046 คน  ข้าราชการ-เจ้าหน้าท่ี 3,437 คน 

นักศึกษาปริญญาตรี 405,042 คน นักศึกษาปริญญาโท 

52,177 คน และปริญญาเอก 2,229 คน 



 มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับสภากาชาดไทย 

จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ “ร่วมน้ำใจบริจาคโลหิต 

84,000 ซีซี” โดย รองศาสตราจารย์สัมพันธ์ 

ธาราทิพยกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน 

โดยมีเภสัชกรหญิงพิณทิรา ตันเถียร ผู้ช่วย 

ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร ศู น ย์ บ ริ ก า ร โ ล หิ ต แ ห่ ง ช า ติ  

สภากาชาดไทย ร่วมในพิธีเปิดโครงการ ณ บริเวณ 

ลานจอดรถ หน้าคณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 9 

สิงหาคม 2554

 รศ.สัมพันธ์ กล่าวว่าโครงการบริจาคโลหิต 

84,000 ซีซี ดำเนินการระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม  

ถึงวันท่ี 27 ธันวาคม 2554 เป็นโครงการท่ีแสดงถึง 

ความจงรักภักดี ที่ประชากรและนักศึกษา ม.ร. 
มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยม ี

เป้าหมายบริจาคโลหิต 84,000 ซีซี เพื่อร่วมถวาย 

เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

ม.ร.ร่วมน้ำใจบริจาคโลหิต
 84,000 ซีซี

่

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๙) วันท่ี  ๒๒ - ๒๘  สิงหาคม ๒๕๕๔ 

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 หน่วยหยั่งเสียงส่วนกลาง (รามฯ๑ และวิทยาเขตบางนา)

และส่วนภูมิภาค รวม  ๓๗  จังหวัดทั่วประเทศ

ร่วมกำหนดอนาคตรามฯ สรรหาอธิการฯ  ๒๖  สิงหา  กากบาท    X    เท่านั้น

ผู้เข้ารับการสรรหาในตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 รามคำแหงสนับสนุนโอกาสทางการศึกษาร่วมมือ 

สกอ. ให้ทุนเรียนฟรีแก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาในเขต 

พัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ า ย กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ร่วมมือกับ 

สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) 

และศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ดำเนินการ “โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ ปีการศึกษา 2554” เพื่อร่วมสนับสนุน 

ให้เยาวชนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ได้เข้าศึกษาระดับอุดมศึกษาซึ่งบัดนี้ 

โครงการฯดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้วโดยมีนักศึกษา 

รามคำแหงผ่านการคัดเลือกให้ได้รับทุนและมีสิทธิ  

เข้าศึกษา จากจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี ยะลา และสตูล 

จำนวน 11 คน 

  “รามคำแหงมีความยินดีที่ทาง สกอ.ให้ความ 

สำคัญกับการศึกษาของเยาวชนไทยที่มีภูมิลำเนาอยู่ 

จังหวัดชายแดนภาคใต้  ประกอบกับรามคำแหง เป็น 

สถาบันที่ขยายโอกาสทางการศึกษาไปทั่วทุกภูมิภาค  

ทำให้มีนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้ามาศึกษา 

จำนวนมาก การให้ความช่วยเหลือทุนการศึกษาแก ่

นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกทั้ง 11 คนนั้น จึงเป็นเรื่อง 

สำคัญท่ีรามฯต้องดำเนินการเพ่ือการศึกษาของเยาวชน 

และอนาคตของประเทศชาติ ขอฝากให้นักศึกษาที่ได้รับ 

ทุนตั้งใจศึกษาหาความรู้ และเรียนให้จบตามหลักสูตร 

ให้สมกับท่ีได้รับทุนและจบไปเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม”

รามฯให้ทุนนักศึกษา
ชายแดนภาคใต้

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดปฐมนิเทศ 

นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนฯ และโครงการนักศึกษา 

กองทุนฯร่วมใจบริจาคโลหิตเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล 

โดยมี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน 

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 ณ ห้อง 321 และ 322  

อาคารสุโขทัย

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า การปฐมนิเทศ 

นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนฯ คร้ังน้ีเพ่ือต้องการให้นักศึกษา 

มีความเข้าใจถึงกฎระเบียบของการเป็นนักศึกษากู้ยืม 

เงินกองทุนฯ และเน้นย้ำให้นักศึกษาเล็งเห็นถึงความ

สำคัญในการรับผิดชอบชำระหนี้ 

 ทั้งนี้ยังได้จัดโครงการนักศึกษากองทุนฯ  

ร่วมใจบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 

เนื่องในโอกาสการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 และเฉลิม 

พระชนมพรรษา 84 พรรษา ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดง 

ถึงความจงรักภักดีของนักศึกษา และฝึกให้นักศึกษา

มีจิตใจที่รู้จักการเสียสละอีกด้วย

 อาจารย์สมหมาย กล่าวต่อว่า นักศึกษากู้ยืม 

เงินกองทุนฯ จะต้องมีความเพียรพยายามและตั้งใจ 

ศึกษาเล่าเรียน เพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา 

ท่ีกำหนด อีกท้ังต้องเคารพกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย 

อย่างเคร่งครัด เม่ือสำเร็จการศึกษามีงานทำ มีรายได้แล้ว 

จะต้องรู้จักกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ

ม.ร. จัดปฐมนิเทศนศ.กองทุนฯ

(อ่านต่อหน้า 11)

 “การทำกิจกรรมนั้น ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรม 
ทางด้านวิชาการ ด้านกีฬา ด้านนันทนาการและ 
ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ล้วนเป็นการพัฒนา 
ศักยภาพนักศึกษาให้มีคุณภาพ รู้จักเรียนรู้ทั้งในด้าน 
การเรียนและการดำเนินชีวิต เพื่อเตรียมความพร้อม 
ก่่อนออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ ท้ายน้ีขอให ้
นักศึกษาประสบความสำเร็จด้านการศึกษา และสิ่งที ่
ปรารถนาทุกประการ”


