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(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 10)(อ่านต่อหน้า 11)

   

รธก.ฝ่ายทะเบียนฯย้ำบุคลากรสาขาวิทยบริการฯ
ช่วยกันขับเคลื่อนรามฯส่วนภูมิภาคให้เป็น ม.ท้องถิ่น

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
M.B.A. for Young Executives

   ม.ร. รับสมัครนักศึกษา ป.โท 
M.B.A. (ปริญญาที่ 2)

   

อธิการบดี ม.ร. แจงนโยบายรามฯภูมิภาค
เนน้จดัระบบการเรยีนการสอน-ใชท้รพัยากรอยา่งคุม้คา่

(อ่านต่อหน้า 11)

คณาจารย์ ม.ร. อบรม “การจัดทำเอกสาร มคอ.3-มคอ.7”

(อ่านต่อหน้า 2)

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง แจงนโยบายการบริหารมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงส่วนภูมิภาค เน้นจัดระบบการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการของนักศึกษา รู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า พร้อมพัฒนาสู่การ 

เป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน 

 เม่ือวันท่ี 26 มกราคม ท่ีผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชุมบุคลากร

 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมเพื่อ 

การจัดการความรู้ เรื่อง “การจัดทำ มคอ.3 มคอ.4 มคอ.5 มคอ.6 และ มคอ.7” 

ให้แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธาน และมี

   รองอธิการบดีฝ่ายทะเบียน-

และประเมินผล ฝากบุคลากร 

สาขาวิทยบริการฯสร้าง 

บรรยากาศการเรี ยนรู้ที่  

สาขาฯให้เป็นเหมือนบ้าน 

อีกหลังของนักศึกษา ย้ำช่วย 

กันทำงานให้รามคำแหงและ 

ขับเคลื่อนพลังบุคลากร 

พั ฒ น า ส า ข า ฯ ใ ห้ เ ป็ น 

(อ่านต่อหน้า 10)

มหาวิทยาลัยในท้องถิ่นอย่างแท้จริง

      มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบภาค 2 ปีการศึกษา 

2554 ระหว่างวันที่ 12 มีนาคม - 3 เมษายน 2555 เว้นวันที่ 

25 มีนาคมและวันที่ 1 เมษายน 2555 รวมทำการสอบ 21 วัน  

โดยสอบวันละ 2 คาบเวลา คาบเช้า เวลา 09.30-12.00 น. คาบบ่าย 

เวลา 14.00-16.30 น.

 สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2

 รามฯ 1  อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, VKB, VPB

 รามฯ 2  อาคาร BNB1, BNB2, BNB3, BNB4, BNB5, 

BNB6, BNB801-803, BNB10, BNB11, KTB, PBB   

 สถานที่สอบพิเศษ

 สถานที่สอบซ้ำซ้อน  สอบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสรอาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สถานท่ีสอบพระภิกษุสามเณร  อาคารเวียงคำ 101  (VKB 101)

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล รับได้ต้ังแต่วันท่ี 27 กุมภาพันธ์  

2555 - 3 เมษายน 2555

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1  ให้ไปรับวิทยาเขตบางนา อาคาร  PRB  

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 2  ข้ึนไปให้ไปรับ ท่ีคณะท่ีตนสังกัด  
(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต เข้าศึกษาโครงการพิเศษ หลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ปริญญาที่ 2) ใน 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การเงินและการ 

ธนาคาร การตลาด และการบัญชี คัดเลือก 

โดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนนอกเวลาราชการ 

หลักสูตร 1 ปี แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร  

66,000 บาท สำหรับนักศึกษาท่ีต้องเรียนวิชา 

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อปริญญาโท  

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ 

นักบริหารรุ่นใหม่ วิทยาเขตบางนา (M.B.A.  

for Young Executives) รุ่นที่ 13 ในสาขา 

วิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด  

คัดเลือกเข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์ 

เรียนวันเสาร์ เวลา 13.00-17.00 น. และวัน 

อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. ท่ีวิทยาเขตบางนา  

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตรรวมค่าใช้จ่าย 



  

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๕

 ม.ร. สอบไล่ฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

 รธก.ฝ่ายทะเบียนฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

 รศ.วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ รองอธิการบดีฝ่าย 

ทะเบียนและประเมินผล บรรยายพิเศษ เรื่อง “การ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ของ ม.ร.”  ในการจัดโครงการ 

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์เพื่อการ 

แนะแนวการศึกษา” จัดโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 

และงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อ 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ 

ชั้น 2  สถาบันคอมพิวเตอร์ 

 โอกาสนี้ รศ.วัชรากรณ์ กล่าวถึงประเด็นการ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ว่า จะทำอย่างไรให้คนตัดสินใจ 

มาสมัครเรียน ขอให้นึกถึงสโลแกนที่ว่า ‘รามคำแหง 

อยู่ได้ เราถึงจะอยู่ได้’ นั่นคือ รามคำแหงจะอยู่ได ้

ก็ต่อเมื่อมีคนมาเรียน พวกเราต้องคิดว่าจะทำอย่างไร 

ให้ลูกหลานคนไทยทั้งในเมืองและชนบทมาสมัคร 

เรียนที่รามคำแหง ซึ่งทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบ

และต้องทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ 

 “บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกฝ่ายต้องทำ 

หน้าที่เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย เป็นนักขายของ 

มหาวิทยาลัย โดยต้องรู้เร่ืองราวของรามคำแหงให้มาก  

ต้องกล้าเปล่ียน กล้าทำ เพ่ือความอยู่รอดของรามคำแหง  

และรักษาให้นักศึกษาเหล่านั้นเรียนที่รามคำแหงจน

สำเร็จการศึกษา ซ่ึงถ้าเทียบกับการค้าขาย ต้องมองว่า 

คนเหล่านั้นต้องการซื้ออะไร ซึ่งรามฯมีวิชาการ มี 

ประสบการณ์ และมีคณาจารย์ท่ีเช่ียวชาญอยู่จำนวนมาก  

เราจึงต้องขายเวลา ขายโอกาส ให้แก่นักศึกษา รวมถึง  

บุคลากรต้องมีความรู้เกี่ยวกับองค์กร ช่วยกันทำให้ 

สถานท่ีเรียนให้น่าอยู่ น่าเข้ามาเรียน และทำส่ิงท่ีมีอยู่ 

ให้มีคุณค่า” 

 รศ.วัชรากรณ์ กล่าวต่อไปว่าทุกคนต้องเรียน

รู้ข้อมูลของรามฯให้แน่น เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของ 

รามฯให้ชัดเจน มีข้อเท็จจริงและองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

มหาวิทยาลัย เพราะเม่ือไรท่ีบุคลากรเกิดความศรัทธา  

ความเชื่อ ความรัก ความหวงแหนรามฯแล้ว ก็พร้อม 

ที่จะเสียสละทำงานให้มหาวิทยาลัย ขอให้ทุกคนรู้ว่า 

เรามีภารกิจที่ต้องรู้จักรามคำแหงให้มากที่สุด ซึ่งใน 

การทำงานก็ต้องมีข้อมูลพื้นฐานในพื้นที่นั้นๆ เช่น  

จำนวนประชากร โรงเรียนในพ้ืนท่ี และเม่ือเรารู้ข้อมูล 

คร่าวๆแล้ว ก็ต้องหากลยุทธ์ในการเข้าถึงประชาชน

ในพื้นที่นั้นๆด้วย 

 นอกจากนั้นแล้ว รามคำแหงยังมีองค์ความ

รู้เกี่ยวกับกระบวนการการประเมินผล ซึ่ง สวป.มี 

บุคลากรที่สามารถแนะแนวเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยได ้

อย่างละเอียด ฉะน้ัน การท่ีบุคลากรจะออกไปเชิญชวน 

ให้นักศึกษามาเรียนที่รามฯต้องมีความพร้อมและ 

เตรียมตัว คือมีความมั่นใจ พูดจาชัดเจน การแต่งกาย 

บุคลิกภาพ และมีประสบการณ์ความรู้ที่เกี่ยวกับ 

มหาวิทยาลัย  

 รองอธิการบดีฝ่ายทะเบียนฯ กล่าวด้วยว่า  

พวกเราต้องบอกถึงจุดเด่นและสิ่งที่รามฯมีแต่ 

มหาวิทยาลัยแห่งอื่นไม่มี ทั้งการเรียนตั้งแต่อนุบาล 

ถึงปริญญาเอก และการเรียนแบบสหวิทยาการ  

รามคำแหงเป็นแหล่งที่ทำให้ประชาชนค้นหาตนเอง 

ได้อย่างเสรี เม่ือเรียนไปแล้วรู้สึกว่าไม่ชอบยังสามารถ 

ย้ายคณะไปเรียนสาขาวิชาท่ีตนเองชอบได้ และต่อไป 

อาจจะจัดให้มีการประกวดสาขาวิทยบริการฯที่มีการ 

จัดกิจกรรมเสริมให้กับนักศึกษามากท่ีสุด หรือสนับสนุน 

ให้นักศึกษาที่ต้องการเรียนเป็นบางวิชาให้ได้เรียน  

เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานได้ 

 อีกท้ัง บุคลากรต้องพัฒนาการทำงานให้นักศึกษา 

มีแรงจูงใจที่สมัครเข้ามาเรียนแล้วยังคงเลือกเรียน 

ในระบบอย่างต่อเนื่องจนจบการศึกษา โดยใช้ระบบ  

CRM: Customer Relationship Management ซึ่ง 

ต้องมีระบบฐานข้อมูลของนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ 

ที่ทันสมัย รู้ความเคลื่อนไหวของนักศึกษา หรือการ 

ให้ข้อมูลใหม่ๆแก่นักศึกษา โดยบุคลากรต้องทุ่มเท 

การทำงาน ดูแลและใส่ใจนักศึกษาให้มากขึ้น เพื่อ 

ให้พวกเขาเรียนที่รามคำแหงจนจบการศึกษา ถ้าเรา 

สามารถสร้างฐานให้นักศึกษารู้สึกอยากเข้ามาอยู่ใน 

มหาวิทยาลัยได้    รามฯก็พร้อมจะดูแลทุกคนเหมือน 

ลูกหลานเหมือนครอบครัว ขอให้รักษาคน รักษา 

บรรยากาศในการเรียนรู้ เมื่อนั้นรามคำแหงก็จะอยู่ 

คูก่ับประเทศไทยไปตราบนานเท่านาน 

นักศึกษา Pre-degree ทุกชั้นปี ให้ไปรับที่ศูนย์บริการ 
จุดเดียวเบ็ดเสร็จ  (ONE  STOP  SERVICE)  อาคาร KLB 
ชั้น 1  นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล 
ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัด
ทำให้  ดังนี้
 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์   
หมายเลข  0-2310-6000   และ  0-2310-6100
 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์  
ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย คือ อาคารเวียงผา 
ชั้น 1, อาคารศิลาบาตรชั้น 1, สถาบันคอมพิวเตอร์, 
คณะวิทยาศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, สำนักหอสมุดกลาง  
และ  สวป.
 3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซต์  www.
ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง)
ซึ่งนักศึกษาสามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  
หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็น 
หลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และ
สามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่  1  กุมภาพันธ์ 2555
 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ  เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 
เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข 
ที่นั่งสอบ  รหัสประจำตัว  ชื่อ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย   
ซึ่งมีรอยปรุทุกระยะ  1  นิ้ว   สามารถฉีกออกเป็นราย
ชื่อของนักศึกษาแต่ละคน  และนำไปติดที่นั่งสอบได้   
เป็นกระดาษสีชมพู                                                     
 บัญชีเซ็นชื่อ  เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียด 
เช่นเดียวกับบัญชีติดท่ีน่ังสอบ   แต่บัญชีเซ็นช่ือจะไม่มี 
รอยปรุ   เป็นเอกสารท่ีนักศึกษาท่ีเข้าสอบทุกคนจะต้อง 
ลงลายมือชื่อของตนเองไว้  เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบ 
กระบวนวิชานั้นๆจริง  เป็นกระดาษสีขาว
   ในกรณีที่มีปัญหา   เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให ้
นักศึกษาติดต่อไปที่   ฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการ 
คุมสอบ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล    
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  10240  โทร. 0-2310-8611

 สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย 

ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจ ท่ีสามารถส่ือสาร 

ได้อย่างน้อย 2 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ สเปน  

ฝรั่งเศส สมัครเป็นอาสาสมัครเพื่อต้อนรับ 

ผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสหภาพคนตาบอดโลก  

ครั้งที่ 8 จำนวน 170 ประเทศ ระหว่างวันที่  

8-18 พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียล 

ควีนส์ปาร์ค  สุขุมวิท 22  กรุงเทพมหานคร

 ผู้สนใจสมัครได้ทางออนไลน์ www.a-sa.org  

และส่งใบสมัครได้ที่สมาคมคนตาบอดแห่ง 

ประเทศไทย ได้ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี 30 มีนาคม  

2555 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ งานบริการและ 

สวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคาร 

กิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โทร. 0-2310-8306

รับสมัครอาสาสมัคร
ช่วยสมัชชาคนตาบอดโลก  ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีพิธี  

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2553 - 2554 (รุ่นท่ี 37) ระหว่าง 

วันที่ 5 - 9 มีนาคม 2555 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีการซ้อมใหญ่ ระหว่าง 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2555 นั้น พิธี 

พระราชทานปริญญาบัตรคร้ังน้ีมีผู้สำเร็จการศึกษา  

จำนวน 35,990 คน ดังนั้น เพื่อความสะดวกใน 

การเดินทางและป้องกันปัญหาการจราจร มหาวิทยาลัย 

ขอความร่วมมือบัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้เก่ียวข้อง  

ใช้บริการรถสาธารณะ หากมีความจำเป็นต้องนำ 

รถยนต์มา ให้ไปจอดที่การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 2, 3 (สาขารามคำแหง) 

ห้างสรรพสินค้าบ๊ิกซี (สาขาหัวหมาก) และร้านอาหาร  

13 เหรียญ (สาขาพระราม 9)  ทั้งนี้ ผู้ไม่เกี่ยวข้อง 

โปรดหลีกเล่ียงเส้นทาง  หรือเผ่ือเวลาในการเดินทางด้วย

รามคำแหง แจ้งเตือนการจราจร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครพนม โดยท่านรอง- 

อธิการบดี

 รองศาสตราจารย์อดุลย์  ตะพัง ได้แจ้งแก่ 

“ข่าวรามคำแหง” ด้วยความกระตือรือร้น ซึ่งน่า

จะเป็นข่าวดีที่สมควรนำมาเล่าสู่กันฟัง ว่า

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด

นครพนม ร่วมกับองค์การส่งเสริมการปลูกยาง 

พารา หรือ สกย.

 จัดอบรมเรื่องการกรีดยางระหว่างวันที่  

๙-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ 

 โดยมีวัตถุประสงค์ ให้ เจ้ าหน้าที่ของ 

มหาวิทยาลัย และชาวบ้านท่ีอยู่บริเวณรอบๆสาขา 

วิทยบริการฯ จังหวัดนครพนม

 ได้รู้จักวิธีกรีดยางและดูแลรักษาต้นยาง 

อย่างถูกวิธี และ

 วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ได้จัดให้ 

มีการแข่งขันกรีดยาง ชิงถ้วยรางวัลของรองอธิการบดี  

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครพนมด้วย 

 “ข่าวรามคำแหง” เรียนท่านรองฯนครพนมว่า  

นี่คือ การบริการทางวิชาการแก่ชุมชน เป็นสิ่งที่ 

มหาวิทยาลัยควรกระทำ

 พลัน ทำให้นึกไปถึงคร้ังท่ีท่านอดีตอธิการบดี  

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ท่านไปหาที่ 

เพื่อเปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

นครพนม

 ด้วยวิสัยทัศน์ของท่าน ท่านเลือกพื้นที ่

นับร้อยไร่ในปัจจุบันนี้เป็นสาขาฯ 

 บัดน้ี พ้ืนท่ีตรงน้ีนอกจากจะเป็นสถานศึกษา 

เช่นสาขาฯอื่นๆแล้ว

 ยังเป็นพื้นที่ทำการเกษตรพืชผลต่างๆ 

 อย่างเช่น ยางพาราที่มีการฝึกอบรมและ 

แข่งขันกรีดยางกันดังที่เล่ามานี้

 มีจำนวนกว่าครึ่งร้อยไร่

 คิดเป็นมูลค่า แม้จะไม่มาก แต่ก็ไม่น้อยเลย 

ทีเดียว

 พลัน (อีกครั้ง) ก็อดอมยิ้มไม่ได้เมื่อท่าน 

อดีตอธิการบดีรังสรรค์  แสงสุข บอกคนที่บ่นว่า 

สาขาฯนครพนม อยู่ไกล ว่า

 “เราอยากได้ที่ตรงศาลากลางจังหวัดเลย 

ทูนหัว  แต่เขาไม่ให้ !”

 นักศึกษา Pre-degree เผยเคล็ดลับการเรียน  

ทบทวนและค้นคว้าบทเรียนผ่านช่องทางท่ีหลากหลาย 

ของรามคำแหง ช่วยให้เรียนจบเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

ออกไปสู่สังคม

นายไผ่  สาทรกิจ นักศึกษา  

Pre-degree คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ก ล่ า ว ว่ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

รามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชาที่ให้โอกาสและ

ขยายโอกาสทางการศึกษา

อย่างแท้จริง เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาหาความรู้ 

ท้ังนักเรียน นักศึกษา และผู้ท่ีประกอบอาชีพต่างๆ ซ่ึง 

สามารถเรียนและจบเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ มีความรู้  

คู่คุณธรรม  ออกไปรับใช้สังคม  ประเทศชาติต่อไป

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้โอกาสทางการ

ศึกษากับทุกคน ผมจึงเลือกรับโอกาสนี้ไว้ และบอก 

กับตัวเองว่า ถึงแม้จะเป็นนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ก็สามารถเรียนระดับปริญญาตรีควบคู่กันได้ หากรู้จัก 

ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เรียนควบคู่กับวิชาต่างๆของ 

โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกัน และหมั่นทบทวนบทเรียน 

รวมท้ังหาความรู้ผ่านส่ือการเรียนการสอนในช่องทาง 

อื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดทำไว้ให้สำหรับ 

ผู้ที่ไม่มีเวลาเข้าเรียนปกติ”

 นายไผ่ กล่าวต่อไปว่าตนสมัครเรียน Pre-degree  

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะได้รับการสนับสนุน 

จากครอบครัว อาจารย์แนะแนว และรุ่นพี่ที่โรงเรียน 

ต่างการันตีถึงศักยภาพทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ว่าเป็นมหาวิทยาลัยท่ีดีท่ีสุดแห่งหน่ึงของ 

ประเทศไทย จึงตัดสินใจสมัครเรียนต้ังแต่เรียนอยู่ช้ัน 

มัธยมศึกษาปีที่ 4 และยังได้ชวนเพื่อนๆที่สนใจไป 

สมัครเรียนพร้อมกันอีกเป็นจำนวนมาก 

 ระหว่างที่ เรียนอยู่โรงเรียนปัญญาวรคุณ 

(บางแค) ได้รวมกลุ่มกับเพื่อนๆที่เรียน Pre-degree 

ด้วยกัน จัดตารางทบทวนบทเรียน เข้าพบอาจารย์ที่ 

มหาวิทยาลัยเพ่ือขอคำแนะนำด้านการเรียนแต่ละวิชา 

และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในเวลาเรียนจันทร์-ศุกร์  

ส่วนเวลาเลิกเรียนและวันเสาร์-อาทิตย์ จะศึกษาผ่าน 

ส่ือการเรียนการสอนในช่องทางอ่ืนๆ เช่น e-Learning  

เทปบันทึกการบรรยาย ตำรา e-Book ฯลฯ ซึ่งช่วย 

ให้เข้าใจในบทเรียนต่างๆมากยิ่งขึ้น 

 “ผมเลือกเรียนนิติศาสตร์ เพราะกฎหมายเป็น 

ส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันที่ทุกคนต้องเกี่ยวข้อง 

เป็นวิชาที่ยาก ต้องอาศัยความเข้าใจ และความจำ 

เรื่องประมวลกฎหมายต่างๆ บางครั้งรู้สึกท้อแท้ 

หมดกำลังใจ แต่ก็ได้กำลังใจจากคุณพ่อคุณแม่ และ 

เพื่อนๆที่เรียนด้วยกัน ทำให้ผมลุกขึ้นมาอีกครั้ง และ 

ให้คำสัญญากับตัวเองว่าจะต้ังใจเรียนให้จบเป็นบัณฑิต 

ท่ีมีความรู้ คู่คุณธรรม และทำงานช่วยเหลือครอบครัว 

ให้มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป” 

 นายไผ่ กล่าวอีกด้วยว่าหลังจากสำเร็จการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ตนได้โควตาเข้าศึกษาใน 

สถาบันอ่ืนด้วย แต่เลือกสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพื่อลงทะเบียนเรียนต่ออีก 1 เทอม เพื่อ 

ให้สำเร็จเป็นบัณฑิต และตั้งใจว่าจะสมัครสอบงาน 

ราชการ รวมท้ังศึกษาเพ่ิมเติมทางด้านภาษาต่างประเทศ 

ด้วย เตรียมความพร้อมให้กับตัวเองที่จะศึกษาใน 

ระดับสูงต่อไป

นักศึกษา Pre-degree เผยสมัครเรียน

เพราะมั่นใจ ศักยภาพ ม.รามฯ

 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการนิทรรศการวิชาการเรื่อง “คุณธรรมประจำใจที่นักกฎหมายพึงมี”  

และ “พัฒนาการระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย” เพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ประชาชน 

และผู้สนใจท่ัวไปได้รับความรู้ทางวิชาการควบคู่กับคุณธรรมประจำใจของนักกฎหมายท่ีพึงมีในระบอบ 

ประชาธิปไตย ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2555 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ห้อง 1303 

คณะนิติศาสตร์ (อาคาร 1) ตามกำหนดการดังนี้

 09.00-09.15 น. พิธีเปิดโดยอธิการบดี

 09.15-12.00 น. อภิปรายทางวิชาการ เรื่อง “คุณธรรมประจำใจที่นักกฎหมายพึงมี”

    และ “พัฒนาการระบอบประชาธิปไตยของประเทศไทย”

    วิทยากรโดย

    - พระราชธรรมนิเทศ (พระอาจารย์พยอม  กัลยาโณ) เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว

    - ศาสตราจารย์ (พิเศษ) สุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล

      อดีตผู้อำนวยการฝึกวิชาว่าความและปัจจุบันดำรงตำแหน่งเลขาธิการ

      สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์

      ผู้ดำเนินรายการ รองศาสตราจารย์จรัล  เล็งวิทยา

      อดีตคณบดีคณะนิติศาสตร์และอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์

คณะนิติศาสตร์จัดนิทรรศการทางวิชาการ



 

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๕

แจงสื่อทำหน้าที่เป็นครูให้สังคม
เผยแพร่ความรู้ใหม่ให้ทันบริบทโลกที่เปลี่ยนเร็ว

 รศ.คิม  ไชยแสนสุข  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง แจงนักวิชาการ-สื่อมวลชน ทำหน้าท่ี 

เป็นครูให้สังคม ช่วยกันเผยแพร่ความรู้ใหม่ๆให้ทัน 

กับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ในการ 

ปาฐกถา “บทบาทของการสื่อสารในภาวะวิกฤต 

สังคมไทย” ในงาน “เปิดบ้านการส่ือสารพัฒนาการ”  

จัดโดยนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ รุ่น 6 คณะ- 

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่   

2 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 

คณะมนุษยศาสตร์ 

 โอกาสนี้ รศ.คิม กล่าวว่า บุคคลที่อยู่ใน 

แวดวงวิชาชีพส่ือสาร และคนรุ่นใหม่มีส่วนสำคัญ 

ในการที่จะใช้ความรู้เข้าไปช่วยขจัดปัญหาต่างๆ

ที่เกิดขึ้นได้อย่างไร??? ปัญหาวิกฤตในสังคมไทย

ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมนั้น สมัยก่อนเชื่อว่า 

ตั้งแต่มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจเกิดขึ้น เมื่อปี 2504 

และยาวมาถึงปีที่ 51 มีหลายเรื่องที่ทำให้เห็นว่า  

สังคมไทยพัฒนาและทันสมัยคล้ายสังคมตะวันตก 

มากข้ึน และมีการเปล่ียนแปลงในทิศทางท่ีประสบ 

ความสำเร็จ แต่สิ่งหนึ่งที่ยังทำไม่ได้ คือการแก้ไข 

ปัญหาสังคมท่ีไม่คล่ีคลายและหลายเร่ืองทวีความ 

รุนแรงมากขึ้น 

 “เดิมทีสังคมไทยน้ัน “เศรษฐกิจมีความก้าวหน้า  

สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน” แต่ปัจจุบัน 

โลกเปล่ียนไป “เศรษฐกิจเร่ิมอ่อนล้า สังคมมีปัญหา  

การพัฒนาไม่ยั่งยืน” ฉะนั้น เราจะเห็นปัญหา คือ 

1) บริบทโลกเปลี่ยนไป หลังจากที่ปัญหาสงคราม 

เย็นของสามอภิมหาอำนาจจบลง โลกท้ังโลกเปล่ียน 

จากการแข่งขันด้านอาวุธเป็นการแข่งขันด้านเศรษฐกิจ 

 สิ่งสำคัญ คือนักวิชาการและนักวิชาชีพ 

สื่อสารมวลชนต้องตามบริบทการเปลี่ยนแปลง 

ให้ทัน ซ่ึงคนท่ีสำเร็จการศึกษาด้านส่ือสารมวลชน  

ยังขาดทักษะความรู้ในการส่ือสารข้อมูลด้านเศรษฐกิจ  

ไม่สามารถสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจ จึงทำให้คนใน

ประเทศไม่มีข้อมูลที่จะนำไปปรับปรุงให้ตนเอง 

สามารถก้าวทันกับบริบทโลกท่ีเปล่ียนไป 2) ปัญหา 

ด้านเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงรวดเร็วเพ่ือตอบสนอง 

ด้านเศรษฐกิจ กระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของ 

ประเทศไทย และ3) ปัญหาด้านการสื่อสาร จาก 

โลกมีพรมแดนก้าวผ่านไปสู่โลกที่ไม่มีพรมแดน  

เกิดโลกาภิวัตน์ด้านข่าวสารข้อมูลเสรี เช่น การค้าขาย 

ทางอินเทอร์เน็ต ซ่ึงเป็นการเปล่ียนแปลงทางธุรกิจ 

ที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน”

 รศ.คิม แจงต่อไปว่ากระแสโลกาภิวัตน์ถาโถม 

เข้าสู่ประเทศไทยและเกี่ยวข้องกับปัญหาเศรษฐกิจ  

ซึ่งเกิดขึ้นจากเศรษฐกิจโลก คือ 1) วิกฤตทางด้าน 

งบประมาณของประเทศสหรัฐอเมริกา เช่น ปี 2551  

เลแมน บาร์เทอร์ ประกาศล้มละลาย ส่งผลกระทบ 

ต่อประเทศไทย และ2) เหตุการณ์วิกฤตหนี้สินใน

กลุ่มประเทศยุโรป PIIGS คือ โปรตุเกส ไอซ์แลนด์ 

อิตาลี กรีซ และสเปน ประสบภาวะหนี้สินล้นตัว  

ทำให้ประเทศต่างๆได้รับผลกระทบมากน้อยแตกต่าง 

กันไป ซึ่งล่าสุดกลุ่มประเทศยุโรปได้ประชุมและทำ 

ความร่วมมือกันขจัดปัญหาหนี้สินและเข้มงวดดูแล

ประเทศสมาชิกในด้านเศรษฐกิจ ซึ่งทำให้ตลาดหุ้น

ทั่วทั้งโลกตอบสนองอย่างรวดเร็ว  เป็นต้น

 ด้านปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจภายในประเทศ คือ  

ปัญหาโครงสร้างของประเทศ ได้แก่ 1) เร่ืองโครงสร้าง 

การผลิตของประเทศ ท่ีเกิดความบิดเบ้ียวทำให้การผลิต 

ของประเทศมีประสิทธิภาพต่ำ 2) โครงสร้างการใช้จ่าย  

ซึ่งรายได้ประชาชาติของประเทศอยู่ได้ด้วยการพึ่งพา 

การส่งออก ต้องมองว่าทำอย่างไรจะลดปัญหาในส่วนน้ีได้  

และ3) โครงสร้างรายได้ เพราะคนในประเทศรวยจน 

ต่างกัน ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขและทำความเข้าใจ 

กับคนในประเทศ 

 นอกจากนี้ ปัญหาเศรษฐกิจอีกเรื่องหนึ่ง คือ  

การพ่ึงพิงเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพราะในประเทศ 

ที่ซื้อเทคโนโลยีจากประเทศอื่นมาใช้นั้น ไม่มีโอกาส 

ท่ีจะเป็นประเทศท่ีเจริญได้ คนไทยจึงต้องสร้างเทคโนโลยี 

ใหม่ๆข้ึนในประเทศ และสอนให้คนรุ่นใหม่เป็นอัจฉริยะ 

นำประเทศไปสู่ความร่ำรวย ต้องกล้ากระตุ้นให้คนคิด 

ส่ิงใหม่ๆ  เพราะถ้าไม่มีการเปล่ียนแปลงจะไม่มีการพัฒนา 

 รศ.คิม กล่าวถึงปัญหาสังคมท่ีส่ือควรเรียนรู้ 

ว่าปัญหาสังคมขณะนี้ คือปัญหาจิตใจเสื่อมโทรม    

คนไม่มีความเมตตา โหดเหี้ยมทารุณ ซึ่งส่วนหนึ่ง 

มาจากการสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นสื่อภาพยนตร์ หรือ 

ละคร ที่มีทั้งในแง่บวกและแง่ลบ สังคมไทยยังม ี

ปัญหาความเหล่ือมล้ำทางรายได้ และปัญหาความ 

ยากจน ท่ีนำไปสู่ปัญหาหลายเร่ืองและการประกอบ 

อาชีพที่ไม่พึงประสงค์ 

 อีกทั้ง ยังมีปัญหายาเสพติด ที่ขยายวงกว้าง 

ไปทั่วทั้งคนจนและคนรวย เกิดเป็นธุรกิจ จำนวน 

ผู้ที่ติดยาก็มีมากขึ้นและไม่มีการปราบปรามอย่าง 

จริงจัง ซ่ึงต่อไปอาจจะทำให้ความเป็นชาติหายไปได้  

ปัญหาความประพฤติของเยาวชน เช่น เด็กติดเกม  

ผู้ปกครองควรดูแลให้เด็กเรียนรู้ให้ชีวิตครบทุก 

รสชาติ เมื่อโตขึ้นจะได้มีความแข็งแกร่งในการใช้ 

ชีวิตในสังคม รวมถึงปัญหาผู้สูงอายุ สังคมเร่ิมเปล่ียน  

จำนวนผู้สูงอายุในประเทศมากขึ้น คนจะแก่ง่าย 

ตายยาก เพราะวิวัฒนาการของการแพทย์ 

 รศ.คิม กล่าวในช่วงท้ายว่าปัญหาเศรษฐกิจ 

และสังคม ถือเป็นวิกฤตและต้องการการแก้ไข 

นักวิชาการ-สื่อมวลชน จะเข้าไปแก้ไขปัญหาได ้

อย่างไรนั้น???  ขอเสนอว่าในส่วนของผู้มีหน้าที่ 

แก้ปัญหาโดยตรงก็ให้ดำเนินการให้ตรงปัญหา และ 

ทุกคนทั้งประเทศก็ต้องช่วยกันอีกทางหนึ่ง โดย 

ต้องให้คนท้ังประเทศมีความรู้ท่ีสามารถดูแลตัวเอง  

ทั้งยังต้องเปลี่ยนค่านิยมใหม่ของสังคมไทยคือ 

เรื่องการศึกษา ที่เดิมสอนแค่ให้อ่านออกเขียนได้ 

แต่ตอนนี้ต้องสอนให้สามารถนำความรู้ไปทำมา

หากินและดูแลบ้านเมืองได้ 

 ดังน้ัน การท่ีจะนำความรู้ไปพัฒนาชีวิตของ 

ตนเอง คนรอบข้าง และคนในสังคมได้นั้น คนที่ 

จะทำเร่ืองน้ีได้ดีท่ีสุด คือ ส่ือมวลชน ท่ีจะทำหน้าท่ี 

เผยแพร่ข้อมูลให้คนทั้งประเทศได้รับรู้ข่าวสาร 

ต่างๆให้คนไทยเรียนรู้ทั้งในระบบและนอกระบบ  

และรู้จักการศึกษาตลอดชีวิต สื่อต้องทำหน้าที ่

เป็นครูให้แก่สังคม ทำให้คนไทยได้เรียนรู้ในสิ่ง

ที่ควรรู้ และประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤติ ฝาก 

ความหวังให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างเทคโนโลยีใหม่ที่

จะสื่อถึงผู้คนในสังคมไทยให้ได้อย่างรวดเร็วและ

ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เพื่อนำพาความ 

สงบสุขมาสู่สังคมไทยได้เร็ววัน



 

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๕

 การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา  

2554 สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาคนั้น  

มหาวิทยาลัยจะจัดส่งคู่มือการลงทะเบียนเรียนพร้อม 

บัตรลงทะเบียนเรียน สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค 

(ม.ร.34 สีชมพู) ให้นักศึกษาเป็นรายบุคคลตามที่อยู่ 

ท่ีนักศึกษาแจ้งไว้ โดยนักศึกษาจะได้รับประมาณปลาย 

เดือนมีนาคม 2555 หากนักศึกษาท่านใดที่ต้องการ 

ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์แต่ยังไม่ได้รับคู่มือ 

ดังกล่าว ให้นักศึกษาไปขอรับได้ที่ศูนย์สอบ ในช่วง 

เวลาของการสอบไล่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 หรือ 

ถ้านักศึกษาไปลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ 

ให้ไปขอรับที่สาขาวิทยบริการฯ

 การลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคเรียน  

มหาวิทยาลัยได้เปิดช่องทางรับลงทะเบียนเรียนไว้  

4 ช่องทาง (ยกเว้นลงทะเบียนสอบซ่อม ให้ลงทะเบียน 

สอบซ่อมที่สาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 21 แห่ง 

เท่านั้น) สำหรับช่วงเวลาการลงทะเบียนเรียนภาค 

ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 ในแต่ละช่องทางมี 

รายละเอียดดังนี้

 1. ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ 

ส่วนภูมิภาค 21 แห่ง คือ เชียงใหม่ เชียงราย แพร่ 

อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น สุรินทร์ นครราชสีมา 

นครศรีธรรมราช ตรัง เพชรบูรณ์ ปราจีนบุรี อุทัยธานี  

อำนาจเจริญ สุโขทัย ศรีสะเกษ ลพบุรี หนองบัวลำภู 

ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และกาญจนบุรี ในระหว่างวันที่ 7- 

9 เมษายน 2555 ให้นักศึกษานำบัตรลงทะเบียนเรียน 

สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค (ม.ร.34 สีชมพู) ที่ 

มหาวิทยาลัยส่งให้ กรอกรายละเอียดทั้งด้านหน้า  

และด้านหลังให้ครบถ้วนเพื่อความสะดวกรวดเร็ว 

ในการดำเนินการ

 2. ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ในระหว่าง 

วันที่ 10 - 17 เมษายน 2555 ให้นักศึกษาเข้าเว็บไซต์ 

www.iregis.ru.ac.th และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ 

ปรากฏหน้าจอ ทั้งนี้นักศึกษาต้องนำเงินเข้าบัญช ี

ธนาคารทหารไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ตาม 

หมายเลขบัญชีของนักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยเปิดไว้ให้  

และเมื่อหักเงินค่าลงทะเบียนเรียนแล้วจะต้องมีเงิน 

เหลือในบัญชีไม่น้อยกว่า 100 บาท

 3. ลงทะเบียนเรียนทาง SMS ในระหว่าง 

วันที่ 10 - 17 เมษายน 2555 โดยดูรายละเอียดที่ 

รูปแบบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ท่ีสารสนเทศนักศึกษา 

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา และจะต้องนำเงิน 

เข้าบัญชีธนาคารทหารไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน

 4. ลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ วันสุดท้าย 

คือ วันอังคารที่ 10 เมษายน 2555

การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

เอกสารลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

 1. บัตรลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ (ม.ร.34)  

ที่กรอกข้อความถูกต้องสมบูรณ์ ทั้งด้านหน้าและ 

ด้านหลัง

 2. เงินค่าธรรมเนียม จ่ายเป็นไปรษณีย์ธนาณัติ  

(อัตรานี้เฉพาะภาคฤดูร้อน)

  2.1  ค่าหน่วยกิต

   (จำนวนหน่วยกิต X 50 บาท)

  2.2 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย

                    (ภาคฤดูร้อน =  100 บาท)

  2.3 ค่าธรรมเนียมการสอบ

                   (จำนวนวิชา  X 60 บาท)

**กรณีภาคปกติก่อนภาคน้ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน  

ต้องชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคละ 150 บาท

 3. ซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัว 

นักศึกษาให้ชัดเจน สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินให ้

นักศึกษา

**นำเอกสารทั้ง 3 ข้อ ใส่ซองส่ง ตู้ ปณ.1028  

ปณฝ.รามคำแหง  กรุงเทพฯ 10241

**หากนักศึกษาชำระเงินไม่ครบ 

มหาวิทยาลัยจะตัดกระบวนวิชาสุดท้าย

ตามลำดับ หรือไม่ลงทะเบียนเรียนให้

 สำหรับภาคฤดูร้อนมีข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลา 

ในการจัดสอบ ดังนั้น เมื่อนักศึกษาได้รับเอกสาร 

การลงทะเบียนเรียนแล้ว ให้ดำเนินการได้ทันที  

โดยไม่ต้องรอถึงวันสุดท้ายที่กำหนด ไม่ว่าจะเป็น 

การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์, ทางอินเทอร์เน็ต,  

ทาง SMS หรือท่ีสาขาวิทยบริการฯ ก็ให้ดำเนินการ 

ภายในกำหนดเช่นเดียวกัน เพราะหากพ้นเวลา 

ที่กำหนดแล้ว จะไม่สามารถลงทะเบียนเรียนให้ 

นักศึกษาได้

การลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2554 

สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค
 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ร่วมกับบริษัท เอเชียบุ๊คส์ จำกัด จัดงานปัจฉิมนิเทศ 

นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2553-2554 และบรรยาย 

พิเศษเร่ือง “หางานได้ตรงใจ” เผยเคล็ดลับ แนวทาง 

สำหรับบัณฑิต และว่าที่บัณฑิตก่อนเข้าสู่ตลาด 

แรงงาน ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์  

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555  

 โอกาสนี้ อาจารย์อัญชลา โภชณสมบูรณ์ 

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่าในปีนี้  

คณะมนุษยศาสตร์มีนักศึกษาสำเร็จการศึกษาภาค 

ปกติ จำนวน 2,845 คน ภาคพิเศษ จำนวน 136 คน  

และส่วนภูมิภาค จำนวน 57 คน การจัดงานใน 

วันน้ี เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิต และ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ท่ีใกล้สำเร็จการศึกษา 

ให้ได้ร่วมกิจกรรมเสริมทักษะทางความคิดและสังคม  

อันจะเป็นการเตรียมความพร้อม สร้างความมั่นใจ  

เสริมสร้างบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ให้แก่บัณฑิต 

   จากนั้น รศ.ทวีศักดิ์  

ปิ่นทอง คณบดีคณะ- 

มนุษยศาสตร์ กล่าวว่า  

การสมัครงานเป็นข้ันตอน 

สำคัญก่อนจะได้เริ่มงาน 

ในองค์กรท่ีมุ่งหวัง ความรู้ 

ความสามารถเป็นส่ิงสำคัญ 

ที่สุด ดังนั้น นักศึกษาต้องมีความพร้อม เริ่มตั้งแต่ 

จดหมายสมัครงานที่เปรียบเสมือนการขายสินค้า 

ที่ต้องแสดงคุณสมบัติให้นายจ้างสนใจ แสดงถึง 

จุดดีเด่น หรือองค์กรท่ีสมัคร ต้องมีความรู้เก่ียวกับ 

องค์กรว่ามีบทบาทหน้าท่ีอย่างไร มีเป้าหมายอย่างไร  

นอกจากนั้นยังต้องรู้ว่า ความสามารถของตนเอง 

เหมาะสมกับบริษัทท่ีจะสมัครงานมากน้อยเพียงใด  

นักศึกษาต้องประยุกต์วิชาการให้เข้ากับสังคม 

และเรียนรู้ ประสบการณ์นอกห้องเรียนไม่มีสอน

ในตำรา

  คุณจารุวดี ปวรินทร์พงษ์  

ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม 

และพัฒนาฝ่ายทรัพยากร- 

บุคคล บริษัท เอเชียบุ๊คส์ 

จำกัด กล่าวถึง มุมมอง 

ของนายจ้าง ที่มองหา 

ผู้สมัครเข้าทำงาน และ 

มุมของผู้สมัครงาน ว่ามี 9 ขั้นตอนสำคัญ ที่ช่วย 

ให้หางานได้ตรงใจ โดยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนควรรู้ 

ก่อนการสมัครงาน  และ 4 เคล็ดลับในการสมัครงาน 

        ต้องรู้จักตัวเอง เช่น รู้ทักษะความสามารถ 

กูรู ทางด้าน HR เผย  

‘ 9 ขั้นตอนสำคัญหางานได้ตรงใจ’

(อ่านต่อหน้า 10)



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 7)

 Phrasal verbs ฉบับนี้เป็นตอนต่อจากครั้งที่ 2 ที่ยังเหลือ phrasal 

verbs อีก 2 กลุ่มที่ใช้คู่กับ particle ‘away’ และมีความหมายต่างจากกลุ่มแรก  

(A. Withdrawing and Separating) ดังนี้

 B. Disappearing and Making things disappear  เป็นกลุ่มกริยา

ที่มีความหมายโดยรวมเกี่ยวกับ “การจากไป” หรือ “ทำให้สิ่งต่างๆหายไป” 

กริยาในกลุ่มนี้ได้แก่

 do away with / explain away with /  fade away / pass away / และ 

throw away

 ดังได้เคยกล่าวมาแล้วว่าความหมายในหัวข้อใหญ่ (B) น้ันคือความหมาย 

อย่างกว้างๆท่ีกล่าวถึงโดยรวม แต่เม่ือกริยาวลีเหล่าน้ีไปปรากฏในประโยคแล้ว  

กริยาวลีแต่ละคำต่างก็ยังมีความหมายเฉพาะตัวของมันเองอีก ซึ่งจะได้นำแต่ 

ละคำแยกมาอธิบายพร้อมให้ตัวอย่างต่อไป เมื่อนักศึกษาได้อ่านประโยคหรือ 

ข้อความแล้ว เชื่อว่านักศึกษาจะค้นหาความหมายเฉพาะของแต่ละข้อความได้ 

เพราะทราบความหมายพื้นฐานโดยรวมดีอยู่แล้ว เพียงแต่ศึกษาให้ละเอียดว่า 

แต่ละ phrasal verb ควรใช้กับเรื่องใดหรือในสถานการณ์อย่างไรและจะเลือก

คำแปลให้เหมาะสมกับข้อความเหล่านั้นได้อย่างไร

 Do away with ความหมายจากพจนานุกรม Collins CoBUILD English 

Dictionary  กล่าวไว้ดังนี้คือ

 ‘To do away with something means to remove something  

completely or put an end to it’ นั่นคือ เมื่อใช้ do away with กับสิ่งใด 

จะหมายถึงย้ายสิ่งนั้นออกไป หรือพักไว้ก่อน หรือทำสิ่งนั้นให้เสร็จสิ้น ให้จบไป 

คำศัพท์ท่ีมีความหมายเดียวกันคือ ‘eliminate’ ซ่ึงเป็นศัพท์ท่ีใช้อย่างเป็นทางการ  

ส่วนคำศัพท์ที่ใช้ไม่เป็นทางการคือ   abolish หรือ  get rid of   ตัวอย่าง

 - Modern medicines have not done away with disease.  

              (ยาสมัยใหม่หลายชนิดยังไม่สามารถรักษาโรคให้หายขาดได้)

 -  The officers in the city want the villagers to do away with the  

  barbarous custom. 

  (พวกข้าราชการต้องการให้ชาวบ้านยกเลิกประเพณีที่โหดร้ายนี้)

 - They said he did away with her by poisoning her food.

           (คนพวกน้ันพูดว่าชายหนุ่มได้ฆ่าหญิงสาวโดยการใส่ยาพิษลงในอาหาร)

Explain away:  If someone explains away a mistake or a bad situation,  

    he is responsible for, or he tries to indicate that it is  

     unimportant or that it is not really his fault.

 หมายถึงอธิบายถึงข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นให้กระจ่างเพื่อจะได้จบๆไป 

หรือหมายถึงพูดในเชิงให้เหตุผลเพื่อแก้ตัวในสิ่งที่เกิดขึ้นว่าไม่ใช่ความผิด 

ของตน  ตัวอย่าง

 - Ann had noticed blood on her husband’s clothing, but he explained 

   it away.

  (สามีของแอนอธิบายถึงท่ีมาท่ีไปของรอยเลือดท่ีติดอยู่บนเส้ือผ้าของเขา)

 -  ‘Of course, I can explain away all of this thing for other reasons.’ 

        (แน่นอน  ฉันสามารถชี้แจงเหตุผลต่างๆในเรื่องนี้ได้)

Fade away:   ความหมายของคำนี้คือ gradually become less bright until it 

disappears, less loud, or become paler  “ค่อยๆเลือนหายไปทีละน้อยๆ หรือ 

(สี) ค่อยๆซีดหรือจางลง”  ตัวอย่าง

 - The sun’s warmth began to fade away. 

              (ความอบอุ่นจากแสงแดดค่อยๆเริ่มหายไป) 

 - We watched the plane flying above us until it faded away.  

   (พวกเราเฝ้าดูเครื่องบินที่กำลังบินอยู่จนกระทั่งมันค่อยๆหายลับไป)

 นอกจากน้ียังใช้กับบุคคลได้อีกด้วย ซ่ึงมีความหมายว่า “หายหน้าหายตาไป”  

จากวงสังคม หรือ “หลบหนีหายเข้ากลีบเมฆไปเลย” (ตามสำนวนไทย) เช่น 

 - Although Dr. Dang has stopped working, he does not fade away 

   into his  retirement.   

  (แม้ว่าคุณหมอแดงจะหยุดทำงานไปแล้ว   แต่ท่านก็ยังไม่ได้หายไปกับ 

  ชีวิตเกษียณของท่าน)  แสดงว่าท่านยังคงทำงานในด้านอื่นๆอยู่บ้าง

 - Non had a way of fading away into the background when things  

  got rough.

  (นนท์มีวิธีทำตัวให้กลมกลืนกับสถานการณ์ได้ดีเมื่อมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น)            

Pass away: phrasal verb คำนี้คงเป็นคำที่นักศึกษาคุ้นเคยกันดี และทราบ 

ดีว่ามีความหมายเดียวกันกับ die (ตาย) ซึ่งผู้เขียนได้ใช้คำนี้ยกมาเป็นตัวอย่าง 

ของการรู้จักเลือกใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ เนื่องจากบางครั้งเรา 

ใช้คำที่  “ตรงหรือแรง”  จนเกินไป  อาจทำให้ผู้ฟังรู้สึกตกใจจนเกินเหตุได้

 ตัวอย่าง 

 -  My grandfather passed away after I returned home for a few days.

    (คุณตาจากไป (ตาย) หลังจากที่ฉันกลับถึงบ้านได้ 2-3 วันเท่านั้น)

 Throw away มีความหมายได้ 2 ประการแล้วแต่ว่ากริยาคำนี้จะใช้กับ

คำนามท่ีเป็นส่ิงของหรือบุคคล ความหมายท่ีพจนานุกรม Collins CoBUILD 

เขียนไว้ดังนี้

 1. If you throw away or throw out something that you do not want, 

you get rid of it, for example, by putting it into a rubbish container.  

 เม่ือท่านใช้ throw away กับส่ิงของ จะหมายถึงท่านนำส่ิงของท่ีไม่ต้องการ 

แล้วไป “ทิ้งลงถังขยะ” หรือ “ท่านกำจัดสิ่งที่ไม่ต้องการให้หมดไป”    

 ตัวอย่าง    

 -  50 gallons of milk are thrown away into the street.

 2.  If you throw away opportunity, advantage or benefit, you waste  

     it, rather than using it sensibly. 

     (การใช้กับโอกาสหรือผลประโยชน์ต่างๆ)

 ตัวอย่าง     

 -  Failing to tackle the deficit would be throwing away an opportunity 

    we haven’t had for a generation. 

   (การพลาดจากเงินก้อนน้ีก็จะปล่อยโอกาสท่ีเราไม่เคยได้รับมานานมาก 

    ต้องหลุดลอยไป)

 - You are throwing away your chance of becoming a success. 

          (คุณกำลังทิ้งโอกาสที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จ)

 - She is simply throwing herself away on a person like that. 

      (เธอสลัดทิ้งคนแบบนั้นออกไปให้พ้นจากเธออย่างง่ายดาย)

 ก่อนที่จะเขียนถึง  phrasal verb  กลุ่มสุดท้ายในชุด away ต่อไป ผู้เขียน

ยังคงมีแนวปฏิบัติเหมือนที่ผ่านๆมา นั่นคือให้นักศึกษาทดสอบความรู้ความ 

เข้าใจในบทเรียนที่เพิ่งจบไป สำหรับแบบฝึกหัดแรกจะทดสอบความเข้าใจ 

ความหมายของแต่ละคำว่านักศึกษาเข้าใจและทราบวิธีใช้อย่างละเอียดหรือไม่  

โดยให้นักศึกษาอ่านคำจำกัดความในแต่ละข้อ แล้วเขียน phrasal verb ท่ีถูกต้อง 

ของแต่ละคำจำกัดความลงไปในช่องว่าง  ลองทำดูนะคะ  

Phrasal verbs and adverb particles (3)
รศ.เพ็ญศรี     รังสิยากูล    
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Exercise1.   Write the correct phrasal verb to complete the following definitions.

1. If something___________, it slowly becomes less intense, frequent or  

common until it ends  or disappears completely.

2.  When you _________ something you no longer want or need, you get rid  

 of it, for example by putting it in the dustbin.

3.  If you __________ a mistake or unpleasant situation, you give reasons to  

 show that it is not as bad or important as people think.

4.  To________ something means to get rid of it or abolish it.

Exercise 2. Write the correct form of the phrasal verb in the space provided.

1. His guests were surprised when he ________ the trick as ‘a little  

 cheating’.

2.  _______ medicine after an illness. It’s unlikely you’ll use it again.

3. She’s feeling very depressed at the moment: her mother__________  

 unexpectedly last month.

4.  Let’s __________ the formalities and get down to business.

5.  The music and laughter gradually ____________ as the procession 

 moved off down the street.

C.  Other meanings   

 phrasal verb กลุ่มสุดท้ายเป็นกริยาอ่ืนๆท่ียังใช้กับ away แต่จะมีความหมาย 

อื่นๆที่ไม่ใช่ withdrawing and separating หรือ disappearing and making  

things disappear  ซ่ึงบางคำในกลุ่มน้ีเราแทบจะเดาความหมายจากกริยาคำหลัก 

ที่เห็นไม่ได้เลย  คำในกลุ่มนี้มีทั้งหมด 5 คำดังนี้

 get away with /  hide away /  put away /   work away /  write away 

 Get away with (คนละคำกับ get away ในกลุ่ม A ) ความหมายที่ 

เขียนไว้ในพจนานุกรมคือ If you get away with doing something wrong or 

risky, you do not suffer any punishment or other bad consequence because  

of it. ความหมายของคำนี้คือ เมื่อมีการกระทำผิดต่อบุคคลหรือกับสิ่งของ 

เกิดข้ึนผู้ท่ีทำผิดจะรอดพ้นจากการถูกลงโทษหรืออาจกล่าวให้เข้าใจได้ง่ายๆก็คือ  

ผู้ที่ทำผิดสามารถหลบหนีไปได้อย่าง “ลอยนวล” นั่นเอง  สรุปความหมายของ 

get away with ก็คือ “เอาตัวรอดพ้นไปได้จากการถูกลงโทษ”

 ตัวอย่าง      

 - The cashier has got away with the takings.  

  (แคชเชียร์หนีไปพร้อมกับเงินจำนวนหนึ่ง)

 - The kidnapper got away with little Julie. 

  (ขโมยที่ลักพาตัวจูลี่หนีรอดไปได้)

 Hide away ความหมายของกริยาวลีคำนี้ สามารถเดาได้จากคำกริยา 

หลักที่หมายถึง “ซ่อน”  “ปิดบัง” “แอบ” หรือ “ปกคลุม” ส่วนจะใช้ความหมาย 

ใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับคำนามที่ใช้เป็นกรรม แต่จะใช้อย่างไม่มีกรรมก็ได้ เช่น

   The little girl hid away in the cellar. 

  (หมายถึงไปซ่อนตัวเองที่ห้องใต้ดิน)

 - We hid the toys away in the attic, where the children would find them.    

 - The villagers hid the smuggler away until the revenue men had gone.  

 Put away ความหมายของกริยาวลีคำนี้คือ “เก็บสิ่งของให้เป็นที่เป็น 

ทาง” หรือ “เก็บของให้เป็นระเบียบ” ไม่ใช่วางของต่างๆไว้ทั่วไป ตัวอย่าง

 - My mother is busy putting away a vast load of shopping she had 

brought home. 

  (แม่กำลังวุ่นกับการจัดเก็บสิ่งของต่างๆที่ซื้อมาให้เข้าที่เข้าทาง)

 Work away กริยาวลีคำนี้หมายถึง “ทำงาน” แต่เป็นการทำงานที่ 

บอกความหมายว่าทำอย่างต่อเนื่อง หรือทำอย่างหนักติดต่อกัน นิยมใช้ใน  

continuous tense สำหรับกริยาอื่นๆที่มีความหมายเดียวกับ work away 

คือ  slave away, slog away และ toil away  ทั้ง 3 คำนี้ล้วนมีความหมายว่า 

“ทำงานหนักมาก” หรือ “ทำงานหนักเยี่ยงทาส”  ตัวอย่าง

 - Those five men haven’t stopped; they’ve been working away  

     all day.

 - Jimmy has to present his three options to the union next Monday,  

    so he works away in his own room.

 Write away ศัพท์คำนี้หมายถึง “เขียนแล้วส่งออกไป” มีความหมาย 

เหมือนกับ  send off   และ send away  ซึ่งอาจเป็นการเขียนจดหมายไปขอ 

เอกสาร หรือเขียนแจ้งที่อยู่ไปให้บริษัทหรือองค์กรเพื่อขอให้ส่งสิ่งที่ท่านต้อง

การมาให้ ตัวอย่าง

 -  You just write away giving your name, address and enclosing three 

      tokens.

   (สำหรับ token ในประโยคนี้หมายถึงคูปอง หรือการ์ดที่ต้องใส่ใน 

     ซองเพื่อใช้เป็นของแลกเปลี่ยนกับสินค้าที่ผู้เขียนอยากได้) 

 ครบจำนวนกริยาวลีในกลุ่มที่ 3 แล้ว ลำดับต่อไปก็ต้องเป็นแบบฝึกหัด 

เช่นเคย  แต่ด้วยเนื้อที่เหลือน้อย คงให้นักศึกษาได้ทำแบบฝึกหัดเพียงข้อเดียว

ดังนี้

Exercise:  Match the sentences and phrases on the left with those on the right.

1.  You see, I may need somewhere A. on the nose and got away with it.

2.  Why don’t you write away B. to hide away for a week or two.

3.  He had punched a teacher C. I’ve been working away at a book.

4. What have you been doing         D. the two of us drying and putting  

 with yourself?  away.

5.  We washed up in silence,  E.  to them and ask for a catalogue?

 Lora washing up. 

       

The answers:

Group B : Exercise 1.

 1. fades away 2. throw away 3.explain away 4. do away with

Exercise 2. 1. explained away 2. Throw away 3. passed away

             4. do away with  5. faded away

Group C.   Match the sentence.

1. = B  2. = E  3. = A  4. = C   5. = D      

Phrasal verbs and adverb particles (3)  (ต่อจากหน้า 6)
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(อ่านต่อหน้า 10)

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาระบบการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมตามภูมิภาคต่างๆให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษา 

อย่างทัดเทียมกัน มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้    

คณะและสาขาวิชาที่เปิดชั้นปริญญาตรี มี 4 สาขาวิชา

 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

      คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาส่ือสารมวลชน  คณะรัฐศาสตร์ สาขาการบริหารรัฐกิจ

1. คุณวุฒิผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1.1 สอบไล่ได้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป (ม.ศ. 5 หรือ ม. 6 ) หรือ

 1.2 สอบไล่ได้ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป (ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม) และต้องมีคุณสมบัติ ข้อใดข้อหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้

  1.2.1   เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ

           1.2.2  เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้าง 

ในหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

  1.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิก 

สภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ 

สุขาภิบาล  กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน

 1.3  เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้      

2. การรับสมัคร การลงทะเบียนเรียนและการสอบ

 2.1   กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร

           2.1.1 สมัครทางไปรษณีย์ จำหน่ายใบสมัคร ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 11 

พฤษภาคม 2555  ราคาชุดละ 100 บาท ส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปณ.รามคำแหง จ่าหน้าซอง ถึง หัวหน้างานวิทยบริการและรับสมัครส่วนภูมิภาค ตู้ ปณ. 1011  

ปณ. รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 วงเล็บมุมซอง “ซื้อชุดสมัครส่วนภูมิภาค” หรือซื้อด้วย 

ตนเองที่อาคาร สวป. ชั้น 3 งานวิทยบริการและรับสมัครส่วนภูมิภาค ชุดละ 100 บาท 

ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 16 พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

            วันที่รับสมัครทางไปรษณีย์  ระหว่างวันที่ 16 มกราคม - 16 พฤษภาคม 2555

          2.1.2 สมัครด้วยตนเองที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  21  จังหวัด  คือ 

  จังหวัดปราจีนบุรี, อุทัยธานี, นครศรีธรรมราช, อำนาจเจริญ, แพร่, นครพนม, 

สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์,   

บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี, เชียงใหม่, สุรินทร์ และอุดรธานี 

 จำหน่ายใบสมัครที่สาขาวิทยบริการฯ ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 16 พฤษภาคม 2555      

ในวันและเวลาราชการ  ราคาชุดละ 100  บาท 

 วันที่รับสมัคร    ตั้งแต่วันที่  7 - 16   พฤษภาคม   2555

 2.2 การลงทะเบียนเรียน ให้เลือกลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาที่ปรากฏใน 

แผนกำหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1  ตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร ส่วนนักศึกษาที่เคยสมัคร 

ประเภทรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี และสมัครโดยใช้สิทธิเทียบโอน 

ให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่มีการเปิดสอบในส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 

เท่านั้น ตรวจสอบกระบวนวิชาจากระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่สมัคร

สอบส่วนภูมิภาค

  2.2.1 สมัครทางไปรษณีย์  ลงทะเบียนเฉพาะผู้สมัครท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

  2.2.2 สมัครด้วยตนเองท่ีสาขาวิทยบริการฯ  ดำเนินการลงทะเบียนในวันท่ีสมัคร

 2.3 การสอบ สอบ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคจังหวัดท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในบัตรลงทะเบียนเรียน  

(ม.ร.34) 

3. หลักฐานการสมัคร เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร ดังนี้

 3.1 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ 2 ฉบับ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต 4 ฉบับ 

(ถ่ายเอกสารชัดเจน) 

      3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ

      3.3 ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะระดับปริญญาตรี)

 3.4 สำเนาหลักฐานเพิ่มเติม จำนวนตาม ข้อ 3.1 เช่น

  3.4.1 กรณีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล, วัน, เดือน, ปีเกิด, กรณีสมรส หรือหย่า

               3.4.2 กรณีผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า ต้องมีหนังสือรับรองจาก 

ผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

           3.4.3 กรณีเป็นวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวง 

ศึกษาธิการ

 3.5 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) ติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำ 

ขนาด 2 X 1   นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ แต่งกายสุภาพ จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้ว 

ไม่เกิน 6 เดือน)

 3.6 คู่มือแนะนำการกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่และแผ่น ม.ร.25

 3.7 แบบทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (แบบ VISA ELECTRON) ติดรูปสี ขนาด  

2 X 1  นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ แต่งกายสุภาพ จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  

6 เดือน)  

 3.8 บัตรลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค (ม.ร.34)

      3.9 บัตรสมัครสมาชิกข่าวรามคำแหง (เอกสารฉบับเดียวกับ รายการที่ 3.8)

      3.10  บัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว พร้อมรูปถ่าย 1 X 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

      3.11  ซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้า ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้สมัคร จำนวน 1 ซอง

(เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

 3.12 ธนาณัติ (ธน.31) จำนวนเงินตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีระบุในระเบียบการ 

และคู่มือสมัครฯ (เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

4. การกำหนดรหัสประจำตัว

 การกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ดังนี้

 คณะนิติศาสตร์  รหัส 550140001- C

 คณะบริหารธุรกิจ    รหัส 550240001- C 

 คณะมนุษยศาสตร์     รหัส 550340001- C 

 คณะรัฐศาสตร์  รหัส 550640001- C

 ผู้สมัครรายกระบวนวิชา  รหัส 559040001- C 

5. สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยกำหนดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 37 จังหวัด โดยกำหนด CODE 

ดังนี้

  CODE      ศูนย์สอบ    CODE   ศูนย์สอบ

     01   ศูนย์สอบจังหวัด เชียงใหม่              20          ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา

      02   ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย  21   ศูนย์สอบจังหวัดเพชรบูรณ์

      03   ศูนย์สอบจังหวัดแพร่  22   ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี

      04  ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก  23   ศูนย์สอบจังหวัดอุทัยธานี

      05   ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์  24  ศูนย์สอบจังหวัดอำนาจเจริญ

      06   ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี  25   ศูนย์สอบจังหวัดชุมพร

      07   ศูนย์สอบจังหวัดนครพนม  26   ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย

      08   ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น  27   ศูนย์สอบจังหวัดศรีสะเกษ

      09   ศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์  28   ศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี

      10   ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา  29   ศูนย์สอบจังหวัดหนองบัวลำภู

 11  ศูนย์สอบจังหวัดร้อยเอ็ด  30   ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม

 12  ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี  32   ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ

 13   ศูนย์สอบจังหวัดสุพรรณบุรี  33   ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร

 14   ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี  34  ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์

     15   ศูนย์สอบจังหวัดจันทบุรี  35   ศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว

     16   ศูนย์สอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  36   ศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี

     17   ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี  37   ศูนย์สอบจังหวัดน่าน

     18   ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช  38   ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์

     19   ศูนย์สอบจังหวัดตรัง    

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค
(ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี) ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

1
2

1
2



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

ถาม  ดิฉันเรียนอยู่คณะบริหารธุรกิจ ต้องการ 

ทราบรายละเอียดการรีเกรด ดังนี้

 1. ถ้าต้องการรีเกรดมีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

 2. หากรีเกรดแล้วปรากฏว่าสอบตกจะมี 

ปัญหาหรือไม่ค่ะ

ตอบ  1. การรีเกรด คือ การนำกระบวนวิชาที่ 

เคยสอบผ่านแล้วมาลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อให้ได้ 

เกรดท่ีดีข้ึน โดยการรีเกรดน้ันให้นักศึกษาลงทะเบียน 

ในภาค 1, 2 หรือภาคฤดูร้อน (ห้ามลงทะเบียนสอบซ่อม) 

เมื่อกระบวนวิชาที่รีเกรดสอบได้ P หรือ G ก็ตาม 

ให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

   1.1 แจ้งที่ฝ่ายทะเบียนคณะในวันที่ 

นักศึกษาดำเนินการแจ้งจบว่ามีวิชาใดบ้างที่ทำการ 

รีเกรด

   1.2  และแจ้งที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 3  

ในวันท่ีย่ืนเร่ืองขอ Transcript สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัย 

จะทำการปรับเกรดให้เหลือเพียงเกรดเดียวที่ดีที่สุด

 2. ไม่มีปัญหาใดๆ ถือว่าวิชาดังกล่าวนักศึกษา 

สอบผ่านแล้ว และมหาวิทยาลัยจะนำเฉพาะวิชาที่ 

สอบผ่านเท่านั้นมาคิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด

ถาม	กระผมเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ปี 1 อยาก 

เรียนถามว่า

 1. นักศึกษาจำเป็นต้องไปรับตารางสอบไล่ 

รายบุคคลทุกคนหรือไม่ และให้ผู้อื่นไปรับแทนได้ 

หรือไม่                 

 2. ถ้าใบเสร็จลงทะเบียนเรียนหาย จะขอใหม่ 

ได้หรือไม่

ตอบ  1. มหาวิทยาลัยไม่ได้บังคับในการรับ 

ตารางสอบไล่รายบุคคล   ซึ่งตารางสอบไล่รายบุคคล 

ที่มหาวิทยาลัยแจกให้กับนักศึกษานั้น เพื่อแสดง 

รายละเอียดข้อมูล วัน เวลาสอบไล่ สถานที่สอบ  

ถ้านักศึกษารับตารางสอบไล่รายบุคคลจะป้องกัน 

การเข้าสอบผิดแถวหรือตึกสอบ และตารางสอบไล่

รายบุคคลใช้แทนใบเสร็จลงทะเบียนเรียนในการเข้า

สอบได้

 ตารางสอบไล่รายบุคคลสามารถให้ผู้อื่นมา 

รับแทนได้ โดยนำบัตรประจำตัวนักศึกษาให้ผู้อื่นมา 

ติดต่อขอรับแทนได้ หรือนักศึกษาสามารถทราบข้อมูล 

ตารางสอบไล่รายบุคคลจากช่องทางต่างๆ ดังนี้

   1.1 ระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์

ที่หมายเลข 0-2310-6000 และ 0-2310-6100 

       1.2 ระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย ท่ีอาคารเวียงผา (VPB)  

ชั้น 1 

   1.3 ข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลจาก 

ระบบอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ www.ru.ac.th เพื่อใช้ 

ดูตึกสอบ แถวที่นั่งสอบได้ แต่ไม่สามารถใช้แทน 

ใบเสร็จลงทะเบียนในการเข้าสอบได้ 

 ซึ่งนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขอรับตารางสอบไล่ 

รายบุคคลได้ท่ี รามฯ2 วิทยาเขตบางนา อาคาร PRB  

ชั้น 1 

รายการวิทยุการศึกษา (เตรียมสอบ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 2/2554 

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา
ความถี่ 1467 KHz. ระบบ AM

วันที่ 27 ก.พ. - 4 มี.ค. 2555

    เวลา/วัน       จ. 27 ก.พ.         อ. 28 ก.พ.      พ. 29 ก.พ.          พฤ. 1 มี.ค.           ศ. 2 มี.ค.       ส. 3 มี.ค.            อา. 4 มี.ค.

05.00-05.30 น.    CN 102-11.1  LW 312-11.1 LA 310-11.1    HI 101-6.1   สังคีตภิรมย์  

05.30-06.00 น.    CN 102-11.2  LW 312-11.2 LA 310-11.2    HI 101-6.2   สังคีตภิรมย์  

06.00-06.30 น.    CN 102-12.1  LW 312-12.1 LA 310-12.1    HI 101-7.1   สังคีตภิรมย์ 

06.30-07.00 น.    CN 102-12.2  LW 312-12.2 LA 310-12.2    HI 101-7.2   สังคีตภิรมย์์ 

19.30-20.00 น.    Radio show   นานาน่ารู้ Radio show   นานาน่ารู้         ข่าวมหาวิทยาลัยฯ        สิ่งดีดีวันนี้              IS 103-6

20.30-21.00 น.     EN 102-11.1   EC 111-11.1  LW 402-11.1     HI 101-8.1  EN 201-11.1  EN 101-21.1 EN 101-23.1

21.00-21.30 น.    EN 102-11.2   EC 111-11.2  LW 402-11.2     HI 101-8.2  EN 201-11.2  EN 101-21.2 EN 101-23.2

23.00-23.30 น.    EN 102-12.1   EC 111-12.1  LW 402-12.1     HI 101-9.1  EN 201-12.1  EN 101-22.1  ติว   EN 101

23.30-24.00 น.    EN 102-12.2   EC 111-12.2  LW 402-12.2       HI 101-9.2  EN 201-12.2  EN 101-22.2  ติว  EN 101

วันที่ 5 - 11 มี.ค. 2555

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ขอรับตาราง 

สอบไล่ได้ที่คณะที่สังกัด

   สำหรับนักศึกษา Pre-degree ขอรับได้ที่ อาคาร 

KLB ชั้น 1 ศูนย์ One stop service

 2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนหาย  

นักศึกษาขอถ่ายสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน

ได้ที่อาคาร KLB ชั้น 1  ศูนย์ One stop service 

ค่าธรรมเนียม 5 บาท หรือขอถ่ายสำเนาได้ที่รามฯ2 

วิทยาเขตบางนา ที่อาคาร PRB ชั้น 1

    เวลา/วัน       จ. 5 มี.ค.            อ. 6 มี.ค.          พ. 7 มี.ค.           พฤ. 8 มี.ค.           ศ. 9 มี.ค.       ส. 10 มี.ค.         อา. 11 มี.ค.

05.00-05.30 น.    CN 102-13.1  LA 206-16.1  ติว EC 103-1   AC 101-23.1   สังคีตภิรมย์  

05.30-06.00 น.    CN 102-13.2  LA 206-16.2  ติว EC 103-2   AC 101-23.2   สังคีตภิรมย์  

06.00-06.30 น.    CN 102-14.1  LA 206-17.1  ติว EC 103-3   AC 101-24.1   สังคีตภิรมย์ 

06.30-07.00 น.    CN 102-14.2  LA 206-17.2  ติว EC 103-4   AC 101-24.2   สังคีตภิรมย์์ 

19.30-20.00 น.    Radio show   นานาน่ารู้ Radio show   นานาน่ารู้         ข่าวมหาวิทยาลัยฯ        สิ่งดีดีวันนี้              IS 103-7

20.30-21.00 น.     HI 101-10.1     AR 103-1  ติว PS 103-1   AC 101-25.1  EN 201-13.1 ติว TH 101-1 HI 101-12.1

21.00-21.30 น.    HI 101-10.2     AR 103-2  ติว PS 103-2   AC 101-25.2  EN 201-13.2 ติว TH 101-2 HI 101-12.2

23.00-23.30 น.    HI 101-11.1    AR 103-3  ติว PS 103-3   AC 101-26.1  EN 201-14.1 ติว TH 101-3 HI 101-13.1

23.30-24.00 น.    HI 101-11.2    AR 103-4  ติว PS 103-4      AC 101-26.2  EN 201-14.2 ติว TH 101-4 HI 101-13.2



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๕

ม.ร. รับสมัครฯ                           (ต่อจากหน้า 8)

ผู้สมัครเข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา 

ระดับปริญญาตรี

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1.1 ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน 

ส่วนราชการ  องค์การรัฐวิสาหกิจ  หรือ

      1.2 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เห็นสมควร หรือ

      1.3 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว 

เห็นสมควรเข้าศึกษาได้ 

 ทั้งนี้  ผู้มีคุณสมบัติตาม  ข้อ  1.1  ข้อ  1.2  และ 

ข้อ  1.3  ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป

2.  วิธีการเข้าศึกษา

 2.1 ให้ผู้สมัครกรอกในใบสมัครตรงช่องคณะ 

ว่า รายกระบวนวิชา ( Pre-degree )

      2.2 การลงทะเบียนเรียนต้องลงกระบวนวิชา 

ที่เปิดให้มีการสอบในภาค 1 ปีการศึกษา 2555

 วิธีการสมัคร ปฏิบัติข้ันตอนต่างๆ  ดำเนินการ 

เช่นเดียวกับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี

3. การสอบ นักศึกษาต้องสอบ ณ ศูนย์สอบส่วน- 

ภูมิภาคที่แจ้งไว้ในบัตรลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34)  

ผลการศึกษานำไปใช้เทียบโอนหน่วยกิต ตามหลักสูตร 

การศึกษาช้ันปริญญาตรีได้เม่ือมีคุณสมบัติครบถ้วน  

แต่ต้องเป็นผลการศึกษาที่สอบไล่ได้ก่อนการสมัคร  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และต้องเป็นไปตามเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ปัจจุบันมี 

สถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อยู่แล้วไม่ได้

รู้จุดเด่น/ข้อจำกัด รวมถึงรู้ค่านิยมของตนเอง เช่น  

ชอบพบปะสังคม หรือชอบอาชีพอิสระ มีจุดขายให้ 

ตนเอง รู้จักอาชีพที่มีในตลาดแรงงาน ซึ่งแบ่งเป็น  

6 กลุ่มใหญ่ คืออาชีพสายช่าง อาชีพที่ต้องวิเคราะห์ 

ตัดสินใจ อาชีพอิสระคิดฝัน อาชีพบริการช่วยเหลือคน  

อาชีพชักนำให้คล้อยตาม และอาชีพตามคำชี้แนะ  

ควรเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ทำงานแล้ว 

มีความสุข นอกจากนี้ ต้องรู้ความมั่นคง ก้าวหน้า  

รู้ลักษณะของงาน รู้จักและเลือกอาชีพ หากยังเลือก 

ไม่ได้ว่าจะทำงานในอาชีพใด ให้ปรึกษาฝ่ายแนะแนว 

หรือใช้ “แบบสำรวจความสนใจเพื่อการเลือกอาชีพ”  

เลือกงานหรือบริษัท ต้องรู้ข้อมูลพื้นฐานของบริษัท 

เป็นอย่างดี ความน่าสนใจ ความยากหรือความท้าทาย 

ของงาน เหตุผลที่คนเลือกงานนี้ รวมถึงเหตุผลที่ 

คนลาออกจากงานนี้  นอกจากนี้ยังควรหาแหล่งงาน 

หาตำแหน่งงานว่างจากอินเทอร์เน็ต เช่น jobsdb.com,  

jobs4u.com บริษัทจัดหางาน และองค์กรต่างๆ

 ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมฯ กล่าวต่อไปถึง เคล็ดลับ 

ในการสมัครงานว่า ประกอบด้วย การเตรียมเอกสาร  

ประกอบด้วยจดหมายสมัครงาน ประวัติส่วนตัว รูปถ่าย 

และเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เตรียมตัว โดยสอบภาษาอังกฤษ  

เช่น TOEFL, TOEIC ทดสอบคอมพิวเตอร์, IQ หรือ 

ทดสอบทัศนคติ บุคลิกและการแต่งกาย เรียบร้อย 

สุภาพ หลีกเลี่ยงเสื้อผ้ามันวาว สีฉูดฉาด ลวดลาย  

และไม่เซ็กซี่ และในการสัมภาษณ์ ควรไปก่อนเวลา  

30 นาที และควรไปคนเดียว ไม่ต้องมีพ่อแม่ เพื่อน 

หรือแฟนไปส่ง ระวังบุคลิกภาพ อย่าพูดแทนตัวเองว่า 

‘หนู’ ให้ใช้ ‘ดิฉัน/ผม’ และแทนผู้สัมภาษณ์ว่า ‘คุณ’  

ตอบคำถามให้ตรงประเด็น ผู้สมัครอาจต้องเล่าประวัติ 

ครอบครัว การศึกษา การทำงาน/กิจกรรมระหว่าง 

เรียน  และเงินเดือนที่ต้องการ

 “องค์กรไม่ได้มองหาคนที่เก่งเพียงอย่างเดียว  

เพราะความเก่งเป็นส่ิงท่ีองค์กรสามารถอบรมพัฒนาได้   

หัวใจสำคัญในการตัดสินใจเลือกบุคคลเข้าทำงาน 

คือการเป็นคนมองโลกแง่ดี หมายถึง การมีจิตอาสา  

มทีศันคตทิีด่ตีอ่องคก์ร             เพราะเมือ่มแีนวคดิดจีะทำให ้

พฤติกรรมที่แสดงออกดีด้วย การเป็นคนมองโลกใน 

แง่ดี เป็นส่ิงท่ีองค์กรสร้างไม่ได้ ผู้สมัครต้องมีจิตใจดี 

ด้วยตัวเอง”  คุณจารุวดีกล่าวทิ้งท้าย

กูรู ทางด้าน HR เผยฯ                   (ต่อจากหน้า 5)

รองศาสตราจารย์ ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ จาก 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็น 

วิทยากร ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบริหาร 

และบริการ  เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555

 โอกาสนี้ นางสาวรุ่งอร่าม โอมาศ หัวหน้า 

งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา กล่าวรายงานว่า  

ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศ เร่ือง “กรอบ 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  

(TQF)” กำหนดให้มีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน 

การศึกษาทุกระดับ โดยใช้กรอบมาตรฐานดังกล่าว 

เป็นแนวทางในการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร  

ทั้งนี้ให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2553 โดยให้ 

ปรับปรุงหลักสูตรท่ีเปิดสอนอยู่ตามกรอบมาตรฐาน 

ดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2555 

 ดังน้ัน เพ่ือให้ข้ันตอนการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต 

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิฯดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

ได้มาตรฐานผลการเรียนรู้ในแต่ละด้านตามท่ีมุ่งหวัง 

ไว้ในหลักสูตร คือ เอกสาร มคอ.2 คณาจารย์ทุกท่าน 

ต้องมีความรู้ ความเข้าใจตรงกัน ในเรื่องการจัดทำ 

รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของ 

ประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) การรายงานผลการ 

ดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) การรายงานผลการ 

ดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และ 

การรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) 

 ท้ังน้ี เพ่ือให้การดำเนินการตามกรอบมาตรฐาน 

หลักสูตรมีความสมบูรณ์ นำไปสู่การผลิตบัณฑิตอย่าง 

มีคุณภาพได้มาตรฐานไม่ต่ำกว่าท่ีกำหนดไว้ในมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา ซ่ึงหมายถึง 

คุณภาพของบัณฑิตโดยรวม ตลอดจนเพื่อให้เป็นไป 

ตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา องค์ประกอบ 

ที่ 2  การผลิตบัณฑิตนั่นเอง 

 ผู้เข้าร่วมอบรมในคร้ังน้ี ประกอบด้วย ผู้บริหาร  

คณบดี และคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จำนวนกว่า 200 คน โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์  

ดร.นาตยา ปิลันธนานนท์ ผู้เช่ียวชาญในเร่ืองดังกล่าว 

จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

เป็นวิทยากร

 จากนั้น ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่าย 

วิชาการและวิจัย กล่าวว่ากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (TQF) เป็นกรอบที่ 

แสดงระบบคุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ 

ประเทศ ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพ 

และมาตรฐานตามท่ีกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติการ 

ศึกษาแห่งชาติ ในส่วนที่เกี่ยวกับมาตรฐานการอุดม- 

ศึกษาตลอดจนการประกันคุณภาพการศึกษา ซึ่ง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงตระหนักดีและได้ดำเนินการ 

พัฒนาหลักสูตรตามแนวนโยบายดังกล่าวให้เสร็จทัน 

 คณาจารย์ ม.ร.ฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการภายในปีการ- 

ศึกษา 2555 และเข้าสู่กระบวนการเตรียมการจัดทำ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง คือ มคอ.3-มคอ.7 ซึ่งเป็นสิ่ง 

จำเป็นท่ีคณาจารย์ทุกท่านจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ 

ตรงกันในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้สามารถประเมินการ 

เรียนการสอน และนำผลการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร 

และการเรียนการสอนได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

 “การอบรมวันน้ีได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ 

ท่ีมีความเช่ียวชาญในเร่ืองดังกล่าว หวังเป็นอย่างย่ิงว่า  

คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้เข้าอบรม 

ทุกท่านจะได้รับประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่

ได้รับไปพัฒนาหลักสูตร พัฒนาการเรียนการสอน  

ซ่ึงท้ายสุดจะนำไปสู่การพัฒนาบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศใน 

อนาคตต่อไป” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

กล่าว

ศึกษาดูงานในประเทศ 137,000 บาท หรือดูงานต่างประเทศ  
152,000 บาท  แบ่งชำระ 6 งวด 
 คุณสมบัติผู้สมัคร จบปริญญาตรีทุกสาขา อายุไม่เกิน  
40 ปี รับสมัคร ต้ังแต่บัดน้ี-13 พฤษภาคม 2555 ท่ีสำนักงาน 
โครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ช้ัน 2 (รามฯ1) เวลา 09.00- 
17.30 น. (วันจันทร์-วันศุกร์) โทร. 0-2310-8220, กองบริการ 
และประสานงานปริญญาโท อาคาร PRB ชั้น 5 
(วิทยาเขตบางนา) เวลา 09.00-16.30 น. (วันจันทร์- 
วันอาทิตย์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร. 0-2397-6321,  
0-2397-6317 สมัครออนไลน์ทาง www.ymba-bangna. 
ru.ac.th โดยชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย  
(นำหลักฐานการสมัครยื่นในวันสัมภาษณ์) ผู้สนใจติดต่อ 
ขอรับใบสมัครได้ฟรี ท่ีสำนักงานโครงการฯ หรือดาวน์โหลดได้ท่ี  
www.ymba-bangna.ru.ac.th

 รับสมัครฯ                                     (ต่อจากหน้า 1)



 

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

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 ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๕

 อธิการบดี ม.ร. แจงฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

บุคลากร ม.ร.ฯ                          (ต่อจากหน้า 12)

ม.ร. รับสมัครฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

สาขาวิทยบริการฯส่วนภูมิภาคชี้แจงนโยบายการ

บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงส่วนภูมิภาค ผ่าน 

VDO  Conference  พร้อมด้วย  รองศาสตราจารย์ 

ดร.นวลละออ แสงสุข รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิต 

ศึกษาภูมิภาค  ณ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ชั้น 5 

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ชี้แจงว่า สาขา- 

วิทยบริการฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปรียบเสมือน 

ด่านหน้าของมหาวิทยาลัยในการรองรับนักศึกษา 

ส่วนภูมิภาค เป็นด่านแรกที่จะสร้างความประทับใจ 

ให้กับผู้มาเยือน ดังนั้น สิ่งสำคัญ คือมหาวิทยาลัย 

ต้องให้บริการอย่างดีย่ิงแก่นักศึกษา ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล 

ข่าวสาร  การให้คำแนะนำ  และการต้อนรับอย่างอบอุ่น  

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีนโยบายท่ีจะพัฒนา 

สาขาวิทยบริการฯ ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีมีชีวิต 

ชีวา และจะเปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ 

เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาที่ต้องการ 

มาเรียนในวันธรรมดา เป็นการใช้อาคารสถานที่ให ้

คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด นอกจากน้ียังมีนโยบาย 

ให้บริการแก่ชุมชนที่ต้องการใช้สถานที่ในการจัด 

กิจกรรมต่างๆ เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และพัฒนา 

ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยของชุมชนอย่างแท้จริง

 “ขอฝากให้ทุกคนช่วยกันคิดว่า จะทำอย่างไร 

ให้สามารถจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี  

และระดับปริญญาโทปรับเข้าหากันได้อย่างเหมาะสม  

เพื่อจะได้รองรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนในช่วง 

กลางวัน ถ้าเรามีการบริหารจัดการที่ดี ก็สามารถจะ 

ปรับช่วงเวลาให้เข้ากันได้ เพราะรามคำแหงมีความ 

พร้อมทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานท่ี อาจารย์ผู้สอน  

หรืออุปกรณ์ต่างๆก็มีครบถ้วน อยากให้ใช้ทรัพย์สิน 

ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  และใช้งานอย่างคุ้มค่า”

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ชี้แจงต่อไปว่า “40 ปีที่ผ่านมา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดูแลและจัดการเรียนการ 

สอนให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นหลัก และ 

จากผลของการดูแลนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทำให้ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความเจริญก้าวหน้ามากระท่ัง 

ปัจจุบัน ถึงแม้วันนี้จะมีนักศึกษาระดับปริญญาโท 

เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก แต่ก็อยากให้บุคลากรทุกคน 

ให้ความสำคัญกับนักศึกษาทุกระดับช้ันอย่างเท่าเทียมกัน  

เพื่อให้นักศึกษาที่มาเรียนไม่เกิดความน้อยเนื้อต่ำใจ 

หรือคิดว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้ดูแลเอาใจใส่เท่าที่ควร”  

อธิการบดี ม.ร. กล่าว

 อธิการบดี ม.ร. ชี้แจงปัญหาการจัดการศึกษา 

ในอนาคตว่าปัจจุบันสถาบันการศึกษาจำนวนมาก 

ประสบปัญหาต่างๆมากมาย และรัฐบาลกำลังวางแผน 

ที่จะยุบรวมมหาวิทยาลัยต่างๆ ให้เป็นมหาวิทยาลัย 

ของจังหวัดตามโครงการ “หน่ึงมหาวิทยาลัย หน่ึงจังหวัด”  

รวมทั้งจัดสรรงบประมาณให้มหาวิทยาลัยน้อยลง  

ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งจะต้อง 

เผชิญ และดำเนินการแก้ปัญหาต่อไป จึงขอให้ทุกคน 

ช่วยกันทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ ต้องรู้เรื่อง 

ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี เช่น ข้อมูลของมหาวิทยาลัย  

หลักสูตรของแต่ละคณะ เพ่ือจะได้แนะนำให้กับผู้สนใจ 

ได้อย่างถูกต้อง

 “สถานการณ์ปัจจุบันทำให้เราต้องรู้จักปรับตัว  

และต้องมีความตื่นตัวอยู่เสมอ บุคลากรจะต้องดูแล 

เอาใจใส่ต่อหน้าท่ีของตนมากข้ึน ถ้ามีการเรียนการสอน  

เจ้าหน้าที่แต่ละคนจะต้องเตรียมอุปกรณ์การสอน 

ให้พร้อม และดูแลระบบระหว่างการเรียนการสอน  

เม่ือเกิดปัญหาจะได้แก้ไขได้ทันที และหากเกิดปัญหา 

ระหว่างการสอนหรือการปฏิบัติหน้าท่ี จะต้องรายงาน 

สาเหตุให้ทางมหาวิทยาลัยรับรู้ เพื่อจะได้ตรวจสอบ

และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อีกทั้งจะได้ช่วยกันหาวิธี

ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้นอีก

 สิ่งสำคัญที่ต้องการจะย้ำเตือน คือเรื่องการ 

ตรวจสอบภายใน ซ่ึงต้องขอความร่วมมือทุกหน่วยงาน 

เกี่ยวกับเอกสารที่มีความสำคัญ เช่น บัญชีค่าใช้จ่าย 

การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันความผิดพลาด ซึ่งจะ 

ก่อให้เกิดผลเสียแก่มหาวิทยาลัยและตัวท่านเอง” 

อธิการบดี ม.ร. กล่าวในที่สุด

ปรับพื้นฐาน ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเพิ่ม

วิชาละ 3,000 บาท และค่าหนังสือวิชาละ 500 บาท 

และนักศึกษาที่ต้องเรียนวิชาแกนบังคับที่เทียบโอน 

ไม่ได้ ต้องชำระค่าธรรมเนียมเพ่ิมหน่วยกิตละ 1,800 บาท  

และค่าหนังสือวิชาละ 500 บาท

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี 

ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-19.00 น.  

(เว้นวันที่ 5-9 มีนาคม และวันที่ 11-17 เมษายน  

2555) ท่ีอาคารสุโขทัย ช้ัน 6 ห้อง 0610 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก) หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่  

http://www.mmm.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ที่ โทร. 0-2310-8955-6 

มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนในการสนับสนุนและ 
ส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพ มีพลานามัยที่สมบูรณ ์
แข็งแรง เป็นการสร้างเสริมคุณธรรมทางจิตใจซึ่งจะ 
เป็นผลดีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยให้เจริญ 
ก้าวหน้าต่อไป และมหาวิทยาลัยมีนโยบายให้จัดการ
แข่งขันอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี
 “นอกจากกีฬาจะสร้างความแข็งแกร่งทางด้าน 
ร่างกายแล้ว ยังสอนให้รู้จักแพ้ รู้จักชนะ สอนให้เป็น 
ผู้มีน้ำใจนักกีฬา และเป็นผู้มีวินัย ขอให้นักกีฬาและ 
บุคลากร ม.ร. ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ 
และขอให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี”
         ต่อจากนั้น เป็นการแสดง 3 ชุด ประกอบด้วย 
การเต้นชุด ‘Power of Sport’ ต่อด้วยการร้องเพลง 
โชว์พลังเสียงของ น.ส.สุชาดา เรือนทอง นักศึกษา 
ชั้นปีที่ 2 คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. และปิดท้าย 
ช่วงการแสดงด้วยชุด ‘On the Floor’ ก่อนที่จะมี 
การแข่งขันฟุตบอล 2 คู่ ระหว่างคณะบริหารธุรกิจ 
แข่งกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และคณะศึกษาศาสตร์ 
แข่งกับวิทยาเขตบางนา โดยผลการแข่งขันคณะบริหารธุรกิจ 
สามารถเอาชนะไปด้วยคะแนน 6-0 และคณะศึกษาศาสตร์ 
เอาชนะไปด้วยคะแนน 1-0 เข้าสู่การแข่งขันในรอบ 
ถัดไป

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมีพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา  
(2553-2554) รุ่นที่ 37 ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 
2555 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช นั้น
 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กำหนดแนวปฏิบัติ 
ของบัณฑิตในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 
เช่นเดียวกับงานพิธีฯที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ขอย้ำเตือนว่า นอกจากจะห้ามบัณฑิตติดดอกไม้หรือ 
เครื่องประดับอื่นใดบนเสื้อครุยในวันพิธีฯแล้ว  
ยังไม่อนุญาตให้นำดอกไม้หรือช่อดอกไม้ รวมทั้ง 
ของขวัญหรือของที่ระลึกต่างๆ มาร่วมแสดงความ 
ยินดีกับบัณฑิต ภายในบริเวณมหาวิทยาลัยในวัน 
พิธีฯด้วย ทั้งนี้เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ 
งานพิธีฯ และภูมิทัศน์ภายในบริเวณ ม.ร. ที่มีการ 
ตกแต่งอย่างสวยงามในช่วงวันพิธีฯ อีกทั้งเพื่อเป็น
การประหยัดค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองและญาติมิตร 
ในภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน
 มหาวิทยาลัยจึงขอความร่วมมือบัณฑิตปฏิบัติ 
ตามข้อกำหนดดังกล่าว โดยไม่นำดอกไม้และของที ่
ระลึกต่างๆเข้ามาภายใน ม.ร. ในวันพิธีฯ และหากมี 
ผู้ปกครองญาติมิตรท่ีจะนำส่ิงของมาแสดงความยินดี 
กับบัณฑิต ก็ขอให้นำมาในวันฝึกซ้อมเท่านั้น

ม.ร.ห้ามนำดอกไม้และของที่ระลึก
ร่วมยินดีกับบัณฑิตในวันพิธี



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๖) วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ - ๔ มีนาคม ๒๕๕๕

  

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. รับนักศึกษาฝึกอาชีพ
(RU 3000)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดการแข่งขัน 

กีฬาบุคลากร “สุพรรณิการ์เกมส์” ครั้งที ่ 36 

โดยมีพิธีเปิดการแข่งขัน  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 

2555 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ซ่ึงบรรยากาศเต็มไปด้วยสีสันของขบวนพาเหรด 

จากคณะ/สำนัก

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์  

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการสำนักกีฬา ประธานกรรมการจัดการ 

แข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 36 กล่าว 

รายงานว่า กีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ มีการจัดการ 

แข่งขันเป็นประจำทุกปี โดยการแข่งขันครั้งที่ 1  

เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 โดยใช้ชื่อว่า กีฬาบุคลากร 

ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต่อมาในปี พ.ศ. 

2546 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “กีฬาสุพรรณิการ์เกมส์” 

ซึ่งตรงกับการแข่งขันครั้งที่ 27 

        วัตถุประสงค์ของการจัดการแข่งขัน เพื่อ

ส่งเสริมให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยมีสุขภาพ  

พลานามัยที่ดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

มหาวิทยาลัย อีกท้ังยังเป็นการเตรียมนักกีฬาส่วนหน่ึง  

เพ่ือเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรของสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ซ่ึงในปีน้ีมหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน สำหรับ 

การแข่งขันสุพรรณิการ์เกมส์มีหน่วยงานเข้าร่วม 

การแข่งขัน 27 หน่วยงาน จัดการแข่งขันกีฬา 

ทั้งหมด 16 ชนิดกีฬา เริ่มการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 

13-17 กุมภาพันธ์ 2555 และมีบางชนิดกีฬาได ้

เริ่มการแข่งขันแล้ว  

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานใน 

พิธี กล่าวว่ามีความยินดีที่ได้มาร่วมในพิธีเปิด 

การแข่งขันกีฬาบุคลากร สุพรรณิการ์เกมส์ ในวันน้ี  

บุคลากร ม.ร. 27 หน่วยงานร่วมแข่งขัน
กีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 36 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานใน 

การประชุมอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมรับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรและจัดท่ีน่ังบัณฑิต งานพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 โดยมี รองศาสตราจารย์  

ดร.โฆษิต อินทวงศ์ รักษาการในตำแหน่งคณบดี 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และประธานคณะกรรมการ- 

ดำเนินการฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  

สำราญจิตต์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และประธาน 

อนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมรับปริญญาและจัดท่ีน่ัง 

บัณฑิต ร่วมชี้แจงรายละเอียดด้วย เมื่อวันที่ 13  

กุมภาพันธ์ 2555  ณ ห้อง 321 อาคารสุโขทัย 

 โอกาสนี้ อธิการบดี ได้ขอให้อนุกรรมการ 

ฝ่ายฝึกซ้อมฯ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งและ 

เคร่งครัด ให้บัณฑิตแต่งกายตามระเบียบ โดยยึด 

หลักกฎเกณฑ์ตามข้อปฏิบัติที่อนุกรรมการฝ่าย 

ฝึกซ้อมฯ แจกให้กับบัณฑิต และหากบัณฑิตมี 

ข้อผิดพลาด ขอให้ตักเตือนด้วยความสุภาพ นอกจากน้ี  

ยังย้ำเตือนถึงการตรวจสอบรายช่ือบัณฑิตอย่างเคร่งครัด  

เพ่ือป้องกันการแอบอ้างเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  

อีกทั้งฝากให้ทุกฝ่ายช่วยกันทำหน้าที่ด้วยความ 

รับผิดชอบเพ่ือให้งานพิธีฯในคร้ังน้ีลุล่วงไปด้วยดี

ม.ร.ประชุมอนุกรรมการ
ฝึกซ้อมงานปริญญาบัตร 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษา 

เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา  

รุ่นท่ี 10 เพ่ือให้นักศึกษาท่ีมีหน่วยกิตสะสม 75 หน่วยกิต  

ขึ้นไปหาประสบการณ์จากการทำงานจริงในสถาน- 

ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลา  

4 เดือน นักศึกษาทุกคณะมีสิทธิเทียบโอนได้ 9 หน่วยกิต  

โดยมีสถานประกอบการเข้าร่วมมากมาย เช่น

 1. สภาทนายความจังหวัดมีนบุรี

 2. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 3. สำนักอำนวยการประจำศาลฎีกา

 4. สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 5. กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1

 6. กรมพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 7. กรมคุ้มครองจริยธรรม กรมส่งเสริม 

  การส่งออก

 8. สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร.

 9. สถานทูตกัมพูชา ประจำประเทศไทย

 10. สำนักเทคโนโลยีการศึกษา ม.ร.

 11. สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบัน- 

  พระปกเกล้า

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานใน 

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการงานพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  

2553-2554 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ณ 

ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร  

เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของฝ่าย 

ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีฯ ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 

5-9 มีนาคม 2555 ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 การประชุมคร้ังน้ี มี พล.อ.อ.ดร.เดชา  หันหาบุญ  

ผู้แทนสมุหราชองครักษ์ เข้าประชุมร่วมกับผู้แทน 

จากหน่วยงานภายนอกท่ีเก่ียวข้องได้แก่ กองพระราชพิธี  

กองบัญชาการตำรวจสันติบาล กองบังคับการตำรวจ 

นครบาล 4 สน.หัวหมาก สำนักงานเขตบางกะป ิ

การไฟฟ้าเขตบางกะปิ การกีฬาแห่งประเทศไทย  

กรมประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยมีประธานอนุกรรมการ 

ฝ่ายต่างๆในงานพิธีฯ เข้าร่วมประชุมด้วย

ม.ร.ประชุมเตรียมความพร้อม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 12. บริษัท อควาไลน์ โปรทาร์เก็บ

 13. บริษัท มาสด้า เซลล์ ประเทศไทย จำกัด

 14. บริษัท นันทวัน จำกัด (ไทยโอบายาชิ)

 15. บริษัท เบสต์ แอ็คเคาน์ทิ่ว-แท็ค จำกัด

 16. บริษัท เบทาโกร ฟูดส์ จำกัด

 17. บริษัท ทรูทัช จำกัด

 18. สมาคมแนวร่วมธุรกิจต้านภัยเอดส์

 19. บริษัท ยัมเรสโตรองส์ อินเตอร์เนช่ันแนล 

  (ประเทศไทย) จำกัด

 20. บริษัท เซ็นทรัลเรสโตรองส์ กรุ๊ป จำกัด

 21. บริษัท เอ็มเค เรสโตรองส์ จำกัด

 22. บริษัท แมคไทย จำกัด

 23. บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด

 24. บริษัท เอเชียบุ๊คส์ จำกัด

 25. บริษัท คอร์เดียลครีเอทีฟ จำกัด

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-วันที่ 31 มีนาคม 

2555 สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักสหกิจศึกษาและ 
พัฒนาอาชีพ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ชั้น 1) โทร.  

0-2310-8503 Website: www.ru300.ru.ac.th ในวัน 

และเวลาราชการ  


