
               

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

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 ๕๑

วันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๑

เปิดสอบ e-Testing ภาคฤดูร้อน 
เลือกวัน-เวลาสอบได้และรู้ผลสอบทันที

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 9)

  

รับนักศึกษาปริญญาโท
Weekend Program

  นิติฯ ม.ร.เปิดภาคพิเศษ
นิติศาสตรบัณฑิต จ.พังงา

    

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

วันพระราชสมภพ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๒ เมษายน ๒๕๕๕
   พระราชทานพรรณไม้ “สุพรรณิการ์” 

 พระราชทานปริญญาอย่างต่อเนื่อง

 พระราชทานพระกรุณารามฯรุ่งเรือง

 ทั่วทั้งเมืองซึ้งพระมหากรุณาฯ

 จึงปรีดิ์เปรมเมื่อเวลามาบรรจบ

 พระราชสมภพสองเมษาฯ

 ทรงพระเกษมสำราญตราบกัลปา

 ทรงเจริญพระชนมายิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร-ร้อยกรอง)

          โครงการหลักสูตรปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิตและโครงการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

มหาวิทยาลั ยรามคำแหง 

จัดปัจฉิมนิเทศให้แก่ผู้สำเร็จ 

การศึกษาของโครงการฯโดย

ม ี             รองศาสตราจารยร์งัสรรค ์

แสงสุข อดีตอธิการบดี

‘ครูรังสรรค์’ ให้โอวาทดุษฎีบัณฑิต-มหาบัณฑิต
จงใช้ปัญญาเป็นนักพัฒนาฯที่มีความรู้คู่คุณธรรม

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิศิษฐ์ แสง-ชูโต 

 ผู้ อ ำนวยการสำนักทดสอบทาง 

อิเล็กทรอนิกส์เปิดเผยว่า สำนักทดสอบ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ม.ร. จะเปิดสอบด้วย 

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) ประจำ 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 จำนวน 

 44 กระบวนวิชา โดยกำหนดให้นักศึกษา 

ที่ต้องการสอบด้วยระบบ e-Testing  

ลงทะเบียนการสอบระหว่างวันที่ 4 

- 8 เมษายน 2555 ณ อาคารเวียงคำ ช้ัน 1 และวันท่ี 9 เมษายน -  

11 พฤษภาคม 2555 (เว้นวันท่ี 13 - 17 เมษายน และวันที่ 5 

พฤษภาคม 2555) ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 8 และกำหนดวันสอบ 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Testing) ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน- 

16 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 8 ทั้งนี้ในการสอบ 

แต่ละวันจะมีคาบเวลาให้นักศึกษาเลือกสอบได้ 4 คาบ เวลา ได้แก่  

คาบที่ 1 เวลา 09.00 - 11.30 น. คาบที่ 2 เวลา 12.00 - 14.30 น.  

คาบที่ 3 เวลา 15.00 -17.30 น. และคาบที่ 4 เวลา 18.00-20.30 น.

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กำหนดเปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี  

ภาคพิเศษ นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 1 ณ  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา 

ในภาค 1 ปีการศึกษา 2555 โดยให้เรียน 

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์

 กำหนดรับสมัครต้ังแต่วันท่ี 17 เมษายน 

ถึง 10 มิถุนายน 2555 ผู้สนใจโปรดติดต่อที่ 

โทร. 086-568-6911, 081-564-2042 และ 

076-428-400

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  

ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 โครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต Modern Leaders  (Weekend Program)  

รุ่นที่ 5 ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป การเงิน 

และการธนาคาร การตลาด การบัญชี หลักสูตร 39 

หน่วยกิต แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ คัดเลือก 

โดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันเสาร์ เวลา  

17.30-21.30 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00- 

17.00 น. ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)  



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๕๕

‘ครูรังสรรค์’ ให้โอวาทฯ               (ต่อจากหน้า 1)

มหาวทิยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และได้รับ 

เกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน  

บรรยายพิเศษ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคม 

อาเซียน” มีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  อินทวงศ ์

รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

และประธานกรรมการบริหารโครงการฯ พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการฯดุษฎีบัณฑิต  

และมหาบัณฑิตจากโครงการฯ ร่วมในงานเม่ือวันท่ี  

10 มีนาคม 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช

 โอกาสนี้ รศ.รังสรรค์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้ทำหน้าที่ของสถาบันการศึกษาครบ 

ทั้ง 4 ด้าน คือ การเรียนการสอน การวิจัย การให ้

บริการทางวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุงศิลป 

วัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะดำเนินการตามพระราช- 

บัญญัติของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้านแล้ว รามคำแหง 

ยังได้ดำเนินการภารกิจที่ 5 ขึ้นมาตั้งแต่ปี 2517 คือ  

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้ 

บ้านเมือง 

 ดังนั้น บัณฑิตทั้งหลายพึงจำไว้ว่า เมื่อท่าน 

จบการศึกษาจากรามคำแหงแล้ว ขอให้มีสำนึกเช่นน้ัน 

อยู่ตลอดเวลา ดังตัวอย่างที่งานวิจัยของ ก.พ.ร.ที่ 

ระบุว่า นายจ้างพึงพอใจบัณฑิตรามฯ คือ บัณฑิตรามฯ 

เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม และบัณฑิตรามฯมีความ 

รับผิดชอบต่อการทำงานและองค์กร  ซึ่งที่ผ่านมา  

รามคำแหงให้ความสำคัญกับนักศึกษาด้วยการ 

เปิดสอน วิชาความรู้คู่คุณธรรม ให้นักศึกษาชั้น 

ปริญญาตรี โท และเอกได้เรียนเพ่ือให้พวกเขาสามารถ 

แยกแยะให้ได้ว่าอะไรดีหรือไม่ดี!!!

  อดีตอธิการบดี กล่าวต่อไปว่าไม่ใช่เพียง 

เฉพาะนักศึกษาที่ เป็นคนไทยมาเรียนเท่านั้น  

รามคำแหงยังมีนักศึกษาต่างชาติมาเรียนที่สถาบัน 

การศึกษานานาชาติ จำนวนกว่า 2 พันคน และยัง 

ได้ขยายการศึกษาออกไปต่างประเทศ เพ่ือให้คนไทย 

ท่ีอยู่ต่างประเทศจะได้เรียนหนังสือ เพราะรามคำแหง 

คิดไว้เสมอว่า ‘เราจะไม่ปล่อยให้คนไทยลอยนวล’ 

อยู่ที่ไหนต้องให้เขาได้เรียนหนังสือ เพื่อสร้างความ 

น่าเช่ือถือให้กับเขาให้เขาเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศน้ัน  

และให้คนไทยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับชาว 

ต่างชาติได้ด้วย 

 ท้ังน้ี นอกจากวิชาความรู้คู่คุณธรรมแล้ว ยังมี 

วิชาบัณฑิตศึกษา ท่ีสอนความเป็นมนุษย์ให้นักศึกษา 

ได้รู้จักการให้เกียรติ การใช้ชีวิต และมารยาทใน 

สังคม โดยครูที่สอนจะเป็น ‘ผู้ให้ ผู้เติมเต็ม และ 

ผู้มีเมตตา’ คือการให้ท้ังความรู้ ให้จริยธรรม คุณธรรม 

ต่างๆ แล้วเติมเต็มสิ่งที่แต่ละคนต่างรู้ให้กันและกัน 

เพราะเราเป็นครูคนละอย่างแก่กัน นอกจากน้ี บัณฑิต 

ต้องเป็นผู้รู้ว่าการอันใดควรมิควร อย่าใช้อารมณ์ อย่าตาม 

กระแสสังคม ต้องดูว่าเราได้รับการสั่งสอนระเบียบ 

วินัยมาอย่างไร แล้วปฏิบัติตนให้เหมาะสมตามจารีต

ประเพณีนั้น 

 “ขอฝากให้ท่านท้ังหลายได้อ่านหนังสือรัตนพินิจ   

นิทิศการศึกษา ซึ่งรวมปาฐกถาด้านการศึกษาใน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

โดยมีความตอนหน่ึงว่า การเรียนรู้มีวัตถุประสงค์ 4 ข้อ  

คือท่านต้องการรู้อะไร ท่านต้องการเป็นอะไร ทำอย่างไร 

จะอยู่ในสังคมนานาชาติได้อย่างสันติสุข และท่านเรียน 

เพื่อเป็นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ครูจึงขอฝากให้

ท่านทั้งหลายได้ลองทบทวนและปฏิบัติตนให้สมกับ

ความเป็นผู้มีปัญญา”

 1. นักศึกษาจะต้องเดินทางถึงห้องสอบ 

(อาคารสุโขทัย ชั้น 8) ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย   

15  นาที

 2. นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารและ 

หลักฐานดังนี้

  2.1  บัตรประจำตัวนักศึกษา

  2.2 บัตรประจำตัวประชาชนหรือ 

บัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้

  2.3 ใบเสร็จการลงทะเบียนสอบทาง 

อิเล็กทรอนิกส์  (e-Testing)

 หากนักศึกษาไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา 

จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบ  โดยนักศึกษา 

จะต้องคัดใบระเบียน  ม.ร. 2  จาก สวป. มาแสดง 

ก่อนจึงจะมีสิทธิสอบ  แต่ในกรณีท่ีเป็นนักศึกษาใหม่ 

ให้นักศึกษาใช้ใบนัดรับบัตรนักศึกษาแทน 

บัตรประจำตัวนักศึกษาได้

 3. นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย 

โดยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายดังนี้เข้า 

ห้องสอบ

  3.1  นักศึกษาหญิงท่ีใส่กระโปรงส้ันมาก  

หรือแต่งกายด้วยเสื้อสายเดี่ยว

  3.2   นักศึกษาใส่รองเท้าแตะ

  3.3   นักศึกษาสวมเสื้อยืดคอกลม

  3.4   นักศึกษาหญิงที่ใส่กางเกง  ยกเว้น 

ชุดยูนิฟอร์มของหน่วยงาน

 4. การลงทะเบียนสอบของผู้พิการทาง 

ร่างกาย  และทางสายตา  

 ให้นักศึกษาผู้พิการติดต่อเพื่อลงทะเบียน

สอบกับเจ้าหน้าที่ของสำนักทดสอบฯโดยตรง 

หากนักศึกษาผู้พิการมิได้มาลงทะเบียนสอบด้วย

ตนเอง  ขอให้ผู้ท่ีลงทะเบียนแทนแจ้งช่ือ  นามสกุล   

วัน-เวลาสอบของนักศึกษาผู้พิการให้ทางสำนัก

ทดสอบฯ ทราบด้วย  เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแล

ต่อไป

 ***เน่ืองจากมีนักศึกษาสนใจสอบจำนวนมาก 

จึงขอให้นักศึกษารีบลงทะเบียนสอบแต่เนิ่นๆ  

จะได้เลือกวัน-เวลาสอบตามที่ต้องการได้   ***

 ด้วยปรากฏว่าในการลงทะเบียนเรียนของ 

นักศึกษาแต่ละภาคเรียน จะมีนักศึกษาจำนวนมาก 

ลงทะเบียนเรียนผิดพลาด อันเนื่องมาจากสาเหต ุ

ต่างๆกัน จึงมีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูล 

โดยขอแจ้งจบการศึกษา ขอสับเปล่ียนกระบวนวิชา

และขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มกระบวนวิชาได้

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียน 

เรียนผิดพลาดในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 

สามารถแก้ไขข้อมูล โดยแจ้งขอจบการศึกษาได้ 

ขอสับเปล่ียนกระบวนวิชาและลงทะเบียนเรียนวิชา 

เพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง รวมหน่วยกิตแล้วไม่เกินเกณฑ ์

ท่ีกำหนด คือลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต 

สำหรับผู้ขอจบการศึกษาภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียน 

ได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิตโดยนำเอกสารมาดำเนินการ 

ดังน้ี

 1. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท 

(ชำระเงินที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี)

 2.  บัตรประจำตัวนักศึกษา

 3. ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย น 

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 พร้อมสำเนา 1 ฉบับ 

 4. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร. 36) 

 5.  แถบรหัสกระบวนวิชาท่ีต้องการสับเปล่ียน  

หรือลงทะเบียนเพิ่ม

 6. นำเอกสาร ข้อ 1-5 ไปติดต่อท่ีงานบอกเลิก- 

บอกเพ่ิมกระบวนวิชา อาคารสวป.ช้ัน 1 เคาน์เตอร์ 

ที่ 11-13 ในวันที่ 11-12 เมษายน 2555

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ
ทางอิเล็กทรอนิกส์

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาด
ของนักศึกษาภาคฤดูร้อน/2554

  คณะบริหารธุรกิจ ขอแก้ไขกระบวนวิชา 
ในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตในระเบียบการรับ 
สมัครเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษา
ชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ.2555 ดังต่อไปนี้
 หน้า 65 โครงสร้างหลักสูตร
   แก้ไขข้อ 5.4 กลุ่มวิชาการจัดการ เป็น 
กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์
  หน้า 68 ภาควิชาการเงินและการธนาคาร 
หมวดวิชาแกนทางธุรกิจ 42 หน่วยกิต 
 แก้ไข ACC 1001 การบัญชีขั้นต้น 1 เป็น 
ACC 1101  ACC 1002 การบัญชีขั้นต้น 2 เป็น 
ACC 1102
 หน้า 74 ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ 
หมวดวิชาแกนทางธุรกิจ 42 หน่วยกิต 
 แก้ไข LAW 2015 กฎหมายธุรกิจ 1 เป็น 
LAW 3015 กฎหมายทางธุรกิจ 2
 หน้า 85 หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต
  ข้อ 4 แก้ไข สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  
เป็น สาขาวิชาการจัดการ

แก้ ไขกระบวนวิชา
ในหลักสูตรคณะบริหารฯ



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

   

 ท่านผู้หญิงอังกาบ 

บุณยัษฐิติ ผู้จัดการและ 

ผู้อำนวยการโรงเรียน 

จิตรลดา รับพระราชทาน 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษาจาก  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    สยามบรมราชกุมารี  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.ร.  

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555

 โอกาสนี้ ท่านผู้หญิงอังกาบ  กล่าวว่าในฐานะ 

ที่ครูเป็นนักการศึกษามาตลอด 55 ปี ครูยึดมั่น 

มาเสมอว่า ครูทุกคนต้องมีอุดมคติที่สำคัญ คือการ 

เป็นครูแม้ว่าจะไม่ได้รวยด้วยทรัพย์ แต่ต้องรวยด้วย 

น้ำใจ ครูต้องเป็นผู้ให้ในทุกเรื่องแก่เด็กอย่างเต็มท่ี 

ไม่ว่าจะเป็นการเรียน การสอน คุณธรรม จริยธรรม  

หรือช่วยเหลือเก้ือกูลพวกเขาเม่ือเรามีโอกาส เพราะ 

การเป็นครูต้องเป็นไปตลอดชีวิต ต้องรักลูกศิษย ์

และติดตามชีวิตให้เห็นความสำเร็จของเขาไปตลอด 

 “ครูอยากเห็นเยาวชนคนไทยทุกคนสามารถ 

อ่านออก เขียนได้ ผู้เป็นครูเองก็ต้องสอนพวกเขา 

ให้มีความคิดริเร่ิมและสร้างสรรค์เพ่ือจรรโลงประเทศ 

ของเราให้มีความเจริญก้าวหน้า ถ้าทุกคนอ่านออก 

ท่านผู้หญิงอังกาบ รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จาก ม.ร.

เขียนได้แล้ว สังคมไทยจะได้มีทรัพยากรมนุษย์ที่ม ี

คุณสมบัติเบ้ืองต้นในการใช้ชีวิต และมีฐานความรู้ 

ท่ีจะนำไปพัฒนาตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ 

ได้อย่างมั่นคง...

 ...ครูเชื่อว่าเด็กๆทุกคนมีความสามารถใน 

การเรียน แต่ต้องรู้จักการปฏิบัติตน ถ้าทุกคนมี 

สมาธิ ฟังสิ่งที่ครูสอน ก็จะได้ความรู้ สามารถคิดได้ 

ตามได้ ไม่ใช้เวลาให้เปล่าประโยชน์  เมื่อมีโอกาสก็

ขอให้พยายามค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมให้ตนเอง 

อยู่เสมอ วันนี้ครูรู้สึกปลื้มใจที่ทางมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงพิจารณาเห็นคุณค่าของการศึกษาไทย  

ซ่ึงทำให้ครูมีกำลังใจท่ีจะทำงานในหน้าท่ีครูเช่นน้ี 

ตลอดไป”

 ในโอกาสเดียวกัน คณะครูและนักเรียนโรงเรียน 

จิตรลดา ได้ร่วมแสดงความยินดีแด่ท่านผู้หญิง 

อังกาบ บุณยัษฐิติ ดังบทประพันธ์ความว่า 

 
 พระมหากรุณาธิคุณอุ่นเหนือเกล้า       ชื่นผองเราจิตรลดาพาสุขสันต์

พระราชทานปริญญาปรีดาพลัน                    บรรจงสรรคำเรียงร้อยถ้อยยินดี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ    พระราชทานปริญญาพาสุขศรี

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ประจักษ์ดี    บริหารการศึกษานี้ศรีมงคล

แด่ท่านผู้หญิงอังกาบ บุณยัษฐิติ   สนองพระราชดำริผลิงานสานนำผล

รามคำแหงแจ้งเห็นเป็นสากล   แสดงดลปริญญาพาวิไล

วันที่ ๕ มีนาฯพาชมยิ่ง    ท่านผู้หญิงรับพระราชทานงามสดใส

ครูศิษย์จิตรลดาปลื้มเปรมใจ    ร้อยความนัยให้ยินดีเปรมปรีดิ์เอย

                                                             (อ.ศุภชาติ  เสถียรธนสาร  ประพันธ์)  

 ตอนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิด 

การเรียนการสอนใหม่ๆ ราวกลางปีพุทธศักราช  

๒๕๑๔

 “ข่าวรามคำแหง” เคยยืนคุยกับอาจารย์

คณะมนุษยศาสตร์คนหนึ่ง จำชื่อเธอได้ว่า

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธา  พินิจภูวดล 

 ที่ที่เรายืนคุยกันอยู่นั้น คือริมถนน 

หน้ามหาวิทยาลัย

 ได้ยินคนท้องถิ่นที่ี่นี่เขาทักทายกันว่า 

“ไปไหนมา” คนตอบตอบ ว่า

 “ไปกรุงเทพฯมา”

 ทำให้อาจารย์ ดร.สิทธา รำพึงว่าตรงท่ี 

มหาวิทยาลัยเราตั้งอยู่นี้ มิใช่กรุงเทพฯหรือ 

อย่างไร

 นั่นเป็นบางกะปิเมื่อ ๔๐ ปีก่อน

 มาถึงปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เขตบางกะปิ 

ก็ประกาศว่า  เขตนี้มีอายุ ๑๐๐ ปี

 “ข่าวรามคำแหง” ได้มีโอกาสพบหนังสือ 

ดีเล่มหนึ่ง ชื่อ

 “๑๐๐ ปี เขตบางกะปิ  ย้อนรอยตำนาน 

ร้อยอดีต ๑๐๐ ปี เขตบางกะปิ”

 เป็นหนังสือที่สำนักงานเขตบางกะป ิ

กรุงเทพมหานคร จัดทำข้ึนในโอกาสท่ีเขตน้ี 

มีอายุครบ ๑๐๐ ปี

 ที่น่าสนใจ คือสาระในหนังสือนี้ที ่

บ่งบอก ถึง

 สาระน่ารู้คู่ทุ่งบางกะปิ  นับแต่

 บางอะไร  บางกะปิ

 คลองแสนแสบ : สายธารแห่งประวัติศาสตร์ 

ชาวบางกะปิ

 “สองวัฒนธรรม” บนสองฝ่ังแสนแสบ  

ณ บางกะปิ

    ฯลฯ

 ไม่น่าแปลกใดที่หนังสือเล่มนี้มีสาระ

น่าอ่าน  เพราะบรรณาธิการ คือ

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง



 
 
 
 

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๕๕

 สองบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ ปล้ืมกับความ 

สำเร็จในชีวิต เลือกเรียนรามคำแหง ด้วยระบบ             

Pre-degree เมื่ออายุ 16 ปี หวังเรียนจบเร็วและ 

ก้าวสู่การศึกษาชั้นปริญญาโทได้ก่อนใคร วันนี้จบ 

ปริญญาตรีอายุ 19 ปี ไม่เพียงแต่อายุน้อย ยังสามารถ 

คว้าดีกรีเกียรตินิยมอันดับสองไปครอง

 น.ส.พิชญาสินี  สินวรวิวัฒน์ ‘วี’ บัณฑิต 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 

เกียรตินิยมอันดับ 2 ปัจจุบันอายุ 19 ปี เข้าเรียน 

ระบบ Pre-degree ขณะศึกษาอยู่ชั้น ม.4 อายุ 16 ปี  

ที่โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ  

หลังจากจบช้ัน ม.6 ตัดสินใจท่ีจะศึกษาต่อปริญญาตรี 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพียงที่เดียว โดยสามารถ 

สะสมหน่วยกิตได้ 73 หน่วยกิต และใช้เวลาเรียน 

เพียง 1 ปี ก็สำเร็จการศึกษา และกำลังศึกษาต่อ 

ชั้นปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) 

และจะไปศึกษาต่อปริญญาโทใบท่ีสองท่ีต่างประเทศ 

ในปีหน้านี้

 บัณฑิตวี เล่าถึงการเรียนท่ีรามฯว่าช่วงแรกๆ 

ที่ต้องเรียนทั้งสองแห่งพร้อมกัน ไม่ค่อยได้มาเข้า 

เรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่าไรนัก โดยจะเรียน 

จากการ Download บทเรียน จาก website ของ 

มหาวิทยาลัยประกอบการเรียนด้วยตนเองที่บ้าน  

เร่ืองการสอบท่ีรามฯเป็นช่วงเวลาท่ีใกล้กับท่ีโรงเรียน  

ดิฉันก็จะเตรียมตัวอ่านหนังสือเน่ินๆ และทบทวน 

จากบทเรียนที่ค้นหาไว้ แต่หลังจากที่เรียนจบชั้น  

ม.6 แล้ว ก็ได้มีโอกาสมาเข้าชั้นเรียนอยู่เสมอ ส่วน 

การสอบแอดมิชชั่น แม้ว่าจะเรียนจบมาด้วยเกรด 

เฉลี่ย 3.87 แต่ก็ตัดสินใจจะไม่สอบเข้ามหาวิทยาลัย 

แห่งอื่นอีกแล้ว  เพราะตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะศึกษา 

ต่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพียงแห่งเดียวตั้งแต่ 

สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาในระบบ Pre-degree แล้ว 

 พิชญาสิน ี บอกด้วยว่าระบบ Pre-degree  

เป็นระบบการศึกษาที่เปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบ 

ชั้น ม.ต้น แล้วต้องการจะศึกษาหาความรู้ สามารถ 

ที่จะศึกษาในสาขาวิชาที่ตนสนใจได้ โดยไม่คำนึง 

ถึงอายุเป็นหลัก การท่ีจะจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้นั้น ดิฉันว่าสิ่งสำคัญ คือต้องมีความ 

เพียรเป็นที่ตั้ง หากมีความเพียรในการเรียน หมั่น 

ขวนขวายหาความรู้ ก็ย่อมประสบความสำเร็จได้  

เพราะมหาวิทยาลัยแห่งนี้ไม่ได้ตัดสินบุคคลด้วย 

อายุ  แต่ตัดสินด้วยความรู้ความสามารถ 

 ฉะน้ัน การท่ีเข้ามาศึกษาในระบบ Pre-degree  

ไม่เพียงแต่ทำให้สามารถจบการศึกษาได้เร็วกว่า  

แต่ยังทำให้เราเป็นบุคคลที่รู้จักใช้เวลาได้อย่าง 

คุ้มค่า รู้ว่าต้องบริหารจัดการเวลาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ  

และยังสามารถฝึกตนเองให้มีวินัยได้อย่างดีเย่ียมด้วย  

ดิฉันขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกคน โดยเฉพาะดร.อวยชัย  

สุวรรณนัจศิริ และดร.นิศานารถ บริบูรณ์ ท่ีไม่เพียง 

แต่ประสิทธ์ิประสาทความรู้ให้แก่ดิฉัน แต่ท่านท้ังสอง 

ยังให้ความเมตตากรุณา      ให้คำปรึกษาแนะนำในด้าน 

ต่างๆ เปรียบดังพ่อและแม่อีกคนที่ช่วยดูแลลูกศิษย ์

คนหนึ่งจนเรียนจบ

 “ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้เพ่ือนๆน้องๆลูกพ่อขุนฯ 

ด้วยว่า ขอให้ต้ังใจศึกษาเล่าเรียนอย่างสุดความสามารถ  

ดิฉันเช่ือว่าเม่ือเรามีความต้ังใจจริง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค  

และได้ลงมือปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว ความสำเร็จ 

ย่อมบังเกิดขึ้นอย่างแน่นอน”

 น.ส.วิมลิล ผดุงพันธ์ ‘เพียว’ บัณฑิตคณะ 

บริหารธุรกิจ โครงการฯสาขาวิชาการบริหารจัดการ 

กอล์ฟ จังหวัดลพบุรี เกียรตินิยมอันดับ 2 ปัจจุบัน 

อายุ 19 ปี เข้าเรียนระบบ Pre-degree ขณะศึกษา 

อยู่ชั้น ม.5 อายุ 16 ปี ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเทพสตรี จังหวัดลพบุรี สามารถสะสมหน่วยกิต 

ได้ 84 หน่วยกิตก่อนเทียบโอนมาเป็นนักศึกษาปริญญาตรี  

แล้วเรียนต่ออีก 1 ปี รวมแล้วใช้เวลาเรียน 3 ปี จึงจบ 

ช้ันปริญญาตรี และกำลังศึกษาต่อช้ันปริญญาโท หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมกับ 

ทำงานเป็นล่ามอิสระควบคู่ไปด้วย

        วิมลิล เล่าถึงชีวิตในวัยเรียนว่า ตอนที่เพียวเรียน

ทั้งสองแห่งไปพร้อมกันนั้นการปรับตัวในตอนแรก 

ถือว่าเหนื่อยมากเพราะหลักสูตรที่เพียวเรียนจะมี 

การเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์ ต้องเรียนท้ังสัปดาห์  

ซึ่งตอนที่เรียนม.ปลาย เพียวเองไม่ใช่คนที่เรียนเก่ง 

เลยต้องพยายามจัดสรรเวลาให้ลงตัวที่สุด เพื่อที่จะ 

เรียนให้ได้ดีทั้ง 2 แห่งที่เลือกไว้ 

        ฉะนั้นเพียวเลยเน้นการมาเรียนและทำความ 

เข้าใจเนื้อหาในห้องเรียนเพราะอาจารย์จะสามารถ 

อธิบายให้เราเข้าใจได้ดีที่สุด ทั้งยังสามารถคาดการณ ์

ได้ว่ากรอบที่อาจารย์จะนำมาออกข้อสอบจะเป็นใน 

ลักษณะใด แล้วก็กลับมาอ่านเนื้อหาที่เลคเชอร์ไว้ใน 

ห้องเรียนอีกครั้งหนึ่ง ส่วนตอนสอบแอดมิชชั่น  

เพียวก็สอบเหมือนเพื่อนๆ แต่เพียวไม่ได้ยื่นคะแนน  

เพราะตั้งใจว่าถ้าจบปริญญาตรีแล้วจะต่อปริญญาโทท่ี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเลย 

        บัณฑิตวิมลิล บอกว่าเพียวเลือกเรียนระบบ 

Pre-degree เพราะเพียวคิดว่าเราไม่จำเป็นท่ีจะต้อง 

รอให้เรียนจบม.ปลายก่อน แล้วค่อยมาเรียนมหาวิทยาลัย  

เพราะรามคำแหงเปิดโอกาสให้เราเรียนแล้ว เป็น

เหมือนการเอาเวลาอนาคตมาใช้ก่อนแล้วสำเร็จ 

ก่อน โอกาสก็จะมาหาเราก่อนด้วย ระบบ Pre-degree  

เป็นหลักสูตรที่ดีมากเพราะนอกจากทำให้เรียน 

จบเร็วแล้ววิชาเรียนท่ีรามคำแหงหลายวิชาสามารถ 

เอื้อต่อการเรียนในห้องเรียนได้อย่างดี เช่น วิชา 

แคลคูลัส ซึ่งเพียวเป็นคนไม่ค่อยเก่งคณิตศาสตร ์

แต่พอมาเรียนท่ีรามคำแหงแล้วทำให้เราเข้าใจวิชา 

นี้ได้ดีขึ้น

 “เพียวคิดว่าตนเองได้รับหลายส่ิงหลายอย่าง 

จากการเรียนระบบ Pre-degree ไม่ว่าจะเป็นโอกาส 

ในการทำงาน พอเรียนจบก่อนมีคนรู้ว่าอายุ 19 ปี 

จบปริญญาตรีทางบริษัทก็สนใจ และยิ่งจบมาจาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วยแล้วก็ย่ิงเป็นท่ียอมรับ 

จึงรู้สึกเป็นเกียรติและภาคภูมิใจมากค่ะ 

 ตอนน้ีเพียวกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ท่ีรามคำแหงเช่นเดิม แล้วก็ต้ังใจไว้ว่าอยากเรียนจบ 

ปริญญาเอกภายในอายุ 27 ปี ซึ่งดูแล้วอาจจะเป็น 

ไปได้ยาก แต่พอมาเรียนที่รามคำแหงแล้วรู้สึกว่า 

เป็นไปได้ค่ะ เพราะการเรียนที่นี่สอนทั้งวิชาการ 

และวิชาชีวิตทำให้มีความมุ่งม่ันและพยายามมากข้ึน”

 บัณฑิตคนเก่ง บอกด้วยความยินดีว่าในฐานะ 

ลูกศิษย์คนหน่ึงขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และคณาจารย์ทุกท่านที่ทำให้การเรียนที่รามฯ 

มีความสุข พร้อมท้ังให้โอกาสท่ีย่ิงใหญ่ และทำให้ 

เพียวเรียนจบได้อย่างภาคภูมิใจ ครอบครัวของเพียว 

เป็นครอบครัวรามคำแหง เพียวจึงรู้สึกรักมหาวิทยาลัย  

และจะเรียนที่นี่ต่อไปให้ถึงระดับสูงสุดค่ะ

 “เพียวขอฝากถึงเพื่อนๆที่ เรียนรามฯว่า  

เรื่องการเรียนต้องใช้ความตั้งใจความพยายาม  

ความรับผิดชอบและต้องเป็นคนมีคุณธรรม แม้ว่า 

ระหว่างเรียนจะเกิดความท้อและความเหนื่อยล้า 

บ้าง บางคนอาจจะใช้เวลาในการเรียนไม่เท่ากัน 

แต่ม่ันใจได้ว่า เม่ือเพ่ือนๆเรียนจบจากท่ีน่ีแล้ว เพ่ือนๆ 

จะรู้ว่าการเรียนจบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นหนึ่งในสิ่งที่น่าภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต และ 

เป็นเหมือนรางวัลชีวิตท่ีมีค่ามาก ขอให้ทุกคนต้ังใจ 

และสู้ต่อไป  แล้วจะพบกับความสำเร็จค่ะ”

บัณฑิตบริหารฯปลื้ม จบปริญญาตรีอายุ 19
จากระบบ Pre-degree ดีกรีเกียรตินิยมอันดับ 2

น.ส.พิชญาสินี   สินวรวิวัฒน์ น.ส.วิมลิล   ผดุงพันธ์



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๕๕

 

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

แรกพบ...
พลอย  แสงลอย     คณะมนุษยศาสตร์

 ภาษาลาว (ลาว:        พาสาลาว) เป็นภาษาราชการของประเทศ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นภาษาที่มีวรรณยุกต์ในภาษากลุ่มไต 

และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับภาษาอีสานของประเทศไทย ระบบการเขียนในภาษาลาว 

จะใช้อักษรลาว ซึ่งเป็นระบบอักษรสระประกอบ (ระบบการเขียนที่ประกอบ

ด้วยสัญลักษณ์แทนพยัญชนะและตามด้วยสระที่จะอยู่ด้านหน้า หลัง บน ล่าง 

ของพยัญชนะ)  และสัมพันธ์ใกล้ชิดกับอักษรไทย

 ภาษาลาวมีตัวอักษรที่ใช้เขียนอยู่สองแบบ คือ

	 l อักษรลาว ใช้เขียนเร่ืองคดีทางโลกท่ัวไป ปัจจุบันรัฐบาลลาวได้ปรับปรุง 

อักษรลาวเดิมให้ใช้เป็นอักษรราชการ (ในภาคอีสานของไทยยังคงใช้อยู่บ้างใน 

เอกสารโบราณ เรียกชื่อว่า อักษรไทน้อย)

 l อักษรธรรมลาว ใช้เขียนเรื่องคดีทางธรรม โหราศาสตร์ ไสยศาสตร์ 

และตำราวิชาการบางประการ เช่น ตำรายา

 คำท่ีใช้ทักทายกับบุคคลท่ัวไปในภาษาลาว   เม่ือพบกันจะกล่าวทักทายกันว่า 

                               (สะบายดี๋)       หมายถึง  สวัสดี  หรือ 

       (สะบายดี๋บ้อ)  หมายถึง  สบายดีไหม

 เมื่อตอบจะใช้คำว่า                          (สะบายดี๋เจ้า)  สบายดีค่ะ,  ครับ

 หากต้องการจะถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ  ภาษาลาวจะกล่าวว่า

                        (เจ้าสะบายดี๋บ้อ)  คุณสบายดีไหม 

     (เป๋นแนวใด๋แน)   เป็นอย่างไรบ้าง

     (สะบายดี๋ คอบใจ๋)   สบายดีขอบคุณ

 ในภาษาลาว อาจมีคำกล่าวเพิ่มเติมเพื่อแสดงความรู้สึกยินดีที่คู่สนทนา 

ทั้งสองได้พบกัน โดยกล่าวว่า 

        ื        (ยินดี๋ที่ได้พ้อ (พบ) เจ้า)  ยินดีที่ได้พบคุณ

                             (ด๋ีใจ๋ท่ีได้พ้อ (พบ) เจ้าอ๋ีก)   ดีใจท่ีได้พบคุณอีก

 การมองประเทศไทยก่อนจะก้าวไปสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคม 
อาเซียน ใน ปี ค.ศ. 1012 หรือ พ.ศ. 2558 นั้น สภาพของสังคมไทยส่วนใหญ ่
ก็ยังไม่พร้อมที่จะก้าวไปสู่จุดนั้นอย่างสมบูรณ์ เพราะเรื่อง ภาษาการสื่อสาร 
กฎหมาย วัฒนธรรม การเมืองหรือแม้แต่สภาพสังคมที่ยังไม่เอื้อต่อการเปิด 
ประเทศเสรี
 การมองประเด็นปัญหาโดยสภาพทั่วไป มนุษย์เราก็จะมีความเชื่อฝังใจ 
และอคติ จึงเป็นการยากที่จะตอบว่าประเทศเราพร้อมเปิดบ้านเปิดเมืองอย่าง 
เสรีหรือไม่ และด้วยความเชื่อและความมีอคติต่อการมองปัญหาจึงยากที่เรา 
จะเข้าใจสภาพปัญหาหรือสังคมได้อย่างเห็นข้อเท็จจริง จึงพยายามปฏิเสธ 
ความจริงท่ีเกิดข้ึนในสังคมซ่ึงตนทนหรือรับสภาพไม่ได้ หากแม้นเปิดเสรีทาง 
การค้า การลงทุนและเป็นประชาคมอาเซียน คนในสังคมไทยก็ต้องมอง 
สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นและพร้อมรับมือให้ได้
 ดังนั้น หากเราจะวิเคราะห์และร่ายประเด็นต่างๆที่เป็นจุดเด่น จุดด้อย 
ในสังคมไทย    ก็สามารถมองอย่างน่าภาคภูมิใจได้ดังนี้
 1. ในแง่ของความเป็นเอกราชของราชอาณาจักรไทยนั้น เราไม่เคย 
สูญเสียเอกราชหรือตกเป็นเมืองข้ึนของชนชาติใด ไม่มีปมด้อยให้ใครประณาม 
เกียรติของชาติได้
 2. สังคมไทยมีศูนย์รวมใจหรือที่พึ่งทางใจไม่ว่าจะเกิดวิกฤติในยามใด  
ยามทุกข์ยาก วิกฤติการเมือง เราโชคดีที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย ์
รวมใจของคนไทยทั้งชาติ
 3. การเปิดกว้างอย่างเสรีในการเคารพนับถือในศาสนา ตั้งแต่อดีตจน 
ถึงปัจจุบัน คนไทยที่ต่างเผ่าพันธ์ุ ต่างศาสนา ต่างความคิด ต่างความเห็น 
ก็อยู่ร่วมกันได้
 4. ความมีเอกลักษณ์ด้านวัฒนธรรม ภาษา ที่สืบทอดมาตั้งแต่อดีตที ่
ทำให้ไทยมีความสง่าผ่าเผยทางวัฒนธรรมและภาษาเมื่ออยู่ในสังคมโลก
 5. ความมีน้ำใจของคนในสังคม เอ้ือเฟ้ือต่อกัน มีเมตตา มองโลกในแง่ดี 
ยินดีต้อนรับคนต่างถิ่น มีความเป็นมิตร รู้จักสนุกและหาความสุขพร้อมทั้ง 
มีภูมิปัญญาอันชาญฉลาด
 6. ในแง่เศรษฐกิจ ประเทศไทยมีระบบเศรษฐกิจแบบวิถีชีวิตพอเพียง  
มีความอุดมสมบูรณ์ นอกจากบางพื้นที่ที่ขาดแคลน แต่โดยทั่วไปนั้นเรา 
สามารถผลิตอาหารอย่างเพียงพอ และมีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเท่ียว 
อีกมากมาย
 7. ระบบการปกครองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข ระบบราชการที่มีมาหลายร้อยปีที่ทำให้สังคมไทยมีความ 
มั่นคงในการบริหาร
 ที่กล่าวมาข้างต้น คือภาพลักษณ์ของสังคมไทยซึ่งเป็นลักษณะเด่น 
หรือด้านดี เป็นการมองแบบวัตถุวิสัย ซึ่งอาจจะผิดไปบ้างแต่โดยทั่วไปก็ม ี
ความใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงกับสังคมไทย
 แต่ในทางตรงกันข้าม หากมองปัญหาหรือสภาพในสังคมไทยท่ีเกิดข้ึน  
ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า สภาพของสังคมไทยมีจุดอ่อน จุดด้อยหรือความไม่พร้อม 
อยู่หลายประการ ดังนี้
 1. ในทางการเมือง คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเกิดวิกฤติปัญหาหลายระดับใน 
สังคม แม้ความพยายามในการแก้ไขหรือปฏิรูป ก็จะประสบอุปสรรคต่างๆ  
มากมาย โดยปัญหาใหญ่ๆท่ีไม่ได้รับการแก้ไขเยียวยาได้แก่ การซ้ือเสียงเลือกต้ัง  
นักการเมืองแย่งกันเป็นรัฐมนตรี การชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิต่างๆ 
การผูกขาดทางการเมือง หรือแม้แต่การใช้งบประมาณแผ่นดินอย่างไม่โปร่งใส  
กล่าวอีกนัยหนึ่ง คือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆที่เป็น 
อยู่ยังประสบปัญหาอีกมากมาย
 2. ระบบราชการที่ล่าช้าและล้าหลังในบางส่วน การกระทำผิด และ 
ละเมิดกฎหมาย และระบบราชการที่ไม่ทันต่อการเปลี่ยนของสังคมโลก

มองสังคมไทย ก่อนเปิดประตูสู่อาเซียน

ตอนที่ 1 มองจุดเด่น จุดด้อยของสังคมไทยก่อนไปอาเซียน
    นายสัจจวัตน์  เรืองกาญจน์กุล             สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ

 3. การปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น 
ความรู้ด้านกฎหมาย  การบริหารทรัพยากร  การจัดเก็บภาษี  เป็นต้น
 4. ความเหลื่อมล้ำด้านฐานะความเป็นอยู่และระดับการศึกษาที่ยังมี 
ช่องว่างที่ต่างระดับกันมาก
 5. ความบกพร่องด้านระเบียบวินัย การละเมิดกฎหมายและความด้อย 
มาตรฐานทางศีลธรรม
 6. ในสังคมเกิดระบบสังคมบริโภคนิยม วัตถุนิยมเพิ่มมากขึ้น คนมุ่งทำ 
มาหากิน แสวงหาความสุข ความสุนทรีย์ ทำให้ขาดการบำรุงจิตใจ วัฒนธรรม  
การหดหายของประเพณีและการห่างไกลจากศาสนา ทำให้คนและสภาพสังคม 
ย่ำแย่ เห็นแก่ตัว เกิดโรคภัยและความเครียดมากขึ้น
 7. ระบบเศรษฐกิจ คือขาดความรู้ทางการผลิตและการพัฒนาทรัพยากร  
หรือวัตถุดิบทางธรรมชาติถูกทำลายอย่างรวดเร็ว การลงทุนในภาคอุตสาหกรรม 
และเกษตรกรรมไม่สมดุล เกิดวิกฤติการเงินและกระทบต่อการผลิตและการ 
บริโภค
 ประเด็นปัญหาหรือจุดอ่อน ชี้ให้เห็นถึงสภาพสังคมไทยในปัจจุบันที่จะ 
ก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัวได้หรือไม่ ซึ่งสังคมไทยต้อง 
รีบแก้ไขจุดด้อยหรือจุดอ่อนพร้อมสร้างจุดเด่นให้เข้มแข็ง
 แต่จุดสำคัญที่สุด คือการมองปัญหาให้ถูกจุดและแก้ไขอย่างถูกต้อง โดย 
อาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างถูกต้อง ไทยก็สามารถเข้าสู่ความเป็นอาเซียนได ้
อย่างภาคภูมิและไม่มีปัญหา
      พบกันในตอนต่อไป...



 
 
 
 

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 7)

 ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง อ นุ มั ติ  

ปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีความรู้ความ 

สามารถในสาขาวิชาต่างๆ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  

รุ่นที่ 37 และในโอกาสนี้ บัณฑิตกิตติมศักดิ์ได้กล่าว 

ถึงความภาคภูมิใจที่ได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง พร้อมแสดงปณิธานในการทำดีให้สังคม

และประเทศไทย 

        รองศาสตราจารย์ 

ดร.อุทัย ภิรมย์ร่ืน ปริญญา 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต- 

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ ปัจจุบันเป็น 

อาจารย์พิเศษด้านภาษา 

อังกฤษและภาษาศาสตร์- 

ประยุกต์ คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กล่าวว่ารามคำแหงมีพัฒนาการก้าวหน้า 

ไปมาก คณาจารย์ทำหน้าที่สอนได้เป็นอย่างดี จึงมี

ผู้ส่งบุตรหลานมาเรียนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม 

ภาษาอังกฤษในปัจจุบันมีความสำคัญมากขึ้น จำเป็น 

ต้องฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง โดยเฉพาะอย่างย่ิง เพ่ือเตรียม 

ความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 

โอกาสนี้ ขอฝากหลักสำคัญ ขอให้นักศึกษายึดหลัก 

ความตั้งใจและมุ่งมั่นเดินไปถึงความสำเร็จของชีวิต 

 น า ง มุ ก ด า 

เอื้อวัฒนะสกุล ปริญญา 

ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 

สังคมวิทยาและมานุษย- 

วิทยา  ปัจจุบันเป็นกรรมการ 

บริหาร บริษัท เอ็ม เอ็ม 

พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด  

และเป็นผู้อุทิศตนด้านสังคมสงเคราะห์ กล่าวว่า  

การช่วยเหลือสังคมต้องทำด้วยความเต็มใจ โดยอาศัย 

หลักธรรม ความมีเมตตากรุณา เช่นเดียวกัน บทบาท 

หน้าท่ีในการเป็นกรรมการสมทบช่วยงานศาลยุติธรรม 

และตัดสินพิจารณาคดีเด็ก เยาวชน และครอบครัว 

ที่ต้องมีใจเป็นกลางและตั้งอยู่บนความเมตตา ซึ่ง 

ที่ผ่านมา เห็นได้ว่าสังคมไทยยังมีปัญหาอยู่อีกมาก 

รัฐบาลต้องเร่งแก้ปัญหา ในขณะเดียวกัน ครอบครัว 

ซ่ึงเป็นหลักสำคัญต้องให้เวลากับบุตรหลาน โดยเฉพาะ 

วัยรุ่นที่เป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อและเป็นกำลังสำคัญ 

ของชาติ สำหรับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิท่ีได้ 

รับในครั้งนี้ รู้สึกภูมิใจที่ ม.ร. ได้เล็งเห็นสิ่งที่ได้ทำ 

ประโยชน์ให้กับสังคม สิ่งนี้จะเป็นกำลังใจในการ 

สานต่องานให้กับสังคมต่อไป

ปริญญากิตติมศักดิ์เผยหลักแนวคิด
การทำงาน-การดำรงชีวิตสู่เส้นทางความสำเร็จ

  พ ล ต รี ไ พ โ ร จ น์  

พนาเวศน์ ปริญญารัฐศาสตร- 

ม ห า บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์   

ปัจจุบันเป็นผู้บัญชาการศูนย์ 

การกำลังสำรอง กล่าวว่า  

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ท่ีมีช่ือเสียงด้านการเปิดกว้าง 

ทางการศึกษา ท้ังน้ี จากวิกฤต 

น้ำท่วมท่ีผ่านมาได้มีโอกาสฝึกอบรมนักศึกษารักษาดินแดน 

จากรามคำแหง ได้เห็นถึงความอดทน เสียสละ และการ 

มีจิตสาธารณะอย่างแท้จริง สิ่งนี้พิสูจน์แล้วว่า นอกจาก 

รามคำแหงได้ให้ความรู้กับลูกศิษย์แล้ว ยังปลูกฝังการมี 

ส่วนร่วมกับสังคม มีความเสียสละอดทน และมีจิต 

สาธารณะได้อย่างแท้จริง 

  สำหรับหลักการทำงานจำเป็นต้องยึดหลักการ 

มีส่วนร่วม อย่าคิดคนเดียว เพราะการระดมสมองจะให้ 

มุมมองท่ีหลากหลาย เกิดประโยชน์อย่างคาดไม่ถึง อย่างไร 

ก็ตาม สิ่งสำคัญที่เยาวชนต้องยึดมั่น คือการมีวินัยและ 

จริยธรรม ซึ่งถ้าเริ่มปลูกฝังตั้งแต่เด็กจะเป็นประโยชน์ต่อ 

ชาติในวันข้างหน้า อย่างไรก็ตาม ผู้ใหญ่ในสังคมต้องเป็น 

แบบอย่างที่ดี ต้องให้เกียรติคนดีที่มีจริยธรรม มีวินัย 

มากกว่าคนดีในด้านอื่นๆ และในโอกาสนี้ รู้สึกปลื้มปีต ิ

ที่ม.ร.ให้เกียรติมอบปริญญากิตติมศักดิ์อันทรงเกียรติ  

ขอให้มหาวิทยาลัยพัฒนาและอยู่คู่กับสังคมไทยต่อไป

 นายประมง ทัศดร  

ป ริ ญ ญ า ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร -

ม ห า บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์  

สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา 

ปัจจุบันเป็นกรรมการท่ีปรึกษา 

หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู  

และได้รับพระราชทานรางวัล  

“พ่อตัวอย่าง”  พ.ศ. 2548  

กล่าวว่าการทำงานต้องใช้หลักปกครองแบบครอบครัว  

พ่อปกครองลูก ตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ ประหยัด 

อดทน อยากให้นักศึกษามีความรู้ ผมเป็นกรรมการสถานศึกษา 

หลายที่ จึงสนับสนุนให้เยาวชน ให้ตั้งใจเรียน ห่างไกล 

ยาเสพติด ควบคู่กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง หม่ันทำความดี  

3 ด้านคือ ทำบุญ ทำกุศล และทำสังคม สำหรับปริญญา 

กิตติมศักด์ิท่ีได้รับคร้ังน้ี เป็นความภาคภูมิใจอย่างย่ิง ส่ิงน้ี 

จะเป็นกำลังใจในการทำความดีต่อไป ขอให้ ม.ร. เดินหน้า 

ขยายสถานศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตมีคุณภาพสืบไป

         นายมานิธ  มานิธิคุณ 

 ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ 

บริหารการศึกษา ปัจจุบัน 

เป็นรองประธานกรรมการ 

คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้ น พื้ น ฐ า น ข อ ง ส ม า ค ม 

ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

และกรรมการคณะกรรมการสำนักงานคดีปกครอง 

สภาทนายความ กล่าวว่ารู้สึกภูมิใจที่รามคำแหงมอบ 

เกียรติน้ีให้ เพราะการทำงานท่ีผ่านมาประสบความสำเร็จ 

ได้เพราะมีจุดเร่ิมต้นคือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

และโทที่รามคำแหง  ถ้าไม่มีรามฯก็ไม่มีความสำเร็จ 

ในวันนี้ 

 สำหรับมุมมองด้านการศึกษาของไทย ยังต้อง 

ปรับอีกหลายส่วน ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสังคมภายนอก 

มีความฉาบฉวย มุ่งเน้นความเจริญมาก จนแก่นแท้ 

หายไป อย่างไรก็ตาม เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมาก 

เพียงใด จิตใจต้องได้รับการพัฒนาให้สูงขึ้นด้วย ดังนั้น  

ผู้ปกครองเป็นส่วนสำคัญที่จะส่งเสริมบุตรหลานให้ 

เดินไปในทางที่ดี มีความซื่อสัตย์ สุจริต กตัญญูต่อบิดา 

มารดา สถาบันการศึกษา สังคม และประเทศชาติ 

รู้สิทธิ หน้าที่ของตนเอง รามคำแหงที่ผ่านมานับว่าได ้

ทำหน้าที่ของสถาบันที่สร้างโอกาสทางการศึกษาให้ 

คนจำนวนมาก ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมให ้

กับประเทศไทย

  นายเชษฐ์พงศ์  

ชัยคณารักษ์กูล ปริญญา 

ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ 

บริหารท่ัวไป ปัจจุบันเป็น 

ประธานสภาอุตสาหกรรม 

จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า 

รู้สึกภาคภูมิ ใจที่คณะ- 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันท่ีส่ังสมช่ือเสียง 

มานานกว่า 40 ปี ได้พิจารณามอบเกียรติให้ในครั้งนี้  

นับเป็นความภาคภูมิใจของวงศ์ตระกูล สมกับที่ได ้

ทำงานทุ่มเทให้สังคมมาโดยตลอด โดยหลักการทำงาน 

ที่ผ่านมาได้ยึดหลักธรรมาภิบาล ในการให้ความสำคัญ 

กับทรัพยากรบุคคลท่ีเป็นกลไกในการขับเคล่ือนองค์กร  

มีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ และพัฒนาจิตใจ 

ควบคู่กันไป มีการยึดมั่นในปณิธานที่จะตอบแทนคุณ 

แผ่นดิน ทั้งนี้ ที่ผ่านมา สังคมไทยยังด้อยการศึกษา 

ดังนั้น ทุกฝ่ายต้องช่วยกันสร้างคนที่มีคุณภาพ เพื่อให ้

สังคมน่าอยู่ เพราะเด็กที่มีคุณภาพ 1 คน นอกจาก 

จะไม่สร้างปัญหาให้สังคมแล้ว ยังจะสร้างประโยชน ์

ให้สังคมได้อีกด้วย ทางด้านการเตรียมประเทศเข้าสู ่

ประชาคมอาเซียนน้ัน ไทยยังต้องเตรียมตัวอีกมาก ขอให้ 

ทุกฝ่ายอย่านิ่งนอนใจ แม้ไทยจะมีระบบสาธารณูปโภค 

ที่ดีแล้ว แต่ต้องรู้เขารู้เรา  ดังนั้น รามคำแหงที่ผลิต 

บัณฑิตที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาไปเป็นเครือข่ายรับ

การเติบโตของประเทศสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ได้เป็นอย่างดี  



 
 
 
-

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๕๕

  นายเกียรติศักดิ์ 

กัลยาสิริวัฒน์ ปริญญา 

ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต - 

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษา 

ปั จจุบัน เป็นประธาน 

บริหาร บริษัท โนโวล 

อากรีเทรด (ประเทศไทย) จำกัด และเลขานุการคณะ-

กรรมาธิการเศรษฐกิจ การพาณิชย์และอุตสาหกรรม 

วุฒิสภา กล่าวว่าปริญญากิตติมศักดิ์ครั้งแรกในชีวิตนี้  

สร้างความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติกับครอบครัว 

และวงศ์ตระกูลมาก ท้ังน้ี เพราะมหาวิทยาลัยได้เล็งเห็น 

ผลงานที่ผ่านมา โดยหลักสำคัญที่จะประสบผลสำเร็จ 

ในอาชีพได้ต้องมีความอดทน ซื่อสัตย์สุจริต ขวนขวาย 

หาความรู้เพิ่มเติม นอกจากนี้ ในการบริหารงาน ต้องม ี

การคำนึงถึงเรื่องทรัพยากรมนุษย์ ในฐานะที่เป็นทุน 

ของบริษัท ดังนั้น ต้องดูแลบุคคลให้มีความซื่อสัตย์ 

มีการบริหารงานบุคคลอย่างสุจริต มีการแบ่งเวลาและ 

มีการวางแผนล่วงหน้าเสมอ 

 สำหรับอนาคตของประเทศไทยในการเข้าสู่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) นั้น คนไทยต้อง 

ตื่นตัวมากขึ้น เพราะภาษาอังกฤษจะมีบทบาทสำคัญ 

ดังนั้น ต้องมีการฝึกฝนภาษาให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มโอกาส 

การทำงานในต่างประเทศ ที่ผ่านมา บัณฑิตรามคำแหง 

ได้รับการยอมรับมาโดยตลอด  มีบุคลากรท่ีสร้างช่ือเสียง 

ให้มหาวิทยาลัย  เพราะรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมี 

ช่ือเสียง  ผู้บริหารทุกท่านสามารถบริหารงานได้อย่างดี 

                                                                      นายวินัย ดำรงมงคลกุล  

ป ริ ญ ญ า นิ ติ ศ า ส ต ร - 

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

ปัจจุบันเป็นอธิบดีกรม 

อัยการ สำนักงานคดีพิเศษ  

สำนักงานอัยการสูงสุด  

กล่ าวว่ ามหาวิทยาลั ย 

รามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัย 

ท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ียอมรับของสังคมปัจจุบัน โดยมีศิษย์เก่า 

ที่ประกอบอาชีพในวงการต่างๆ เป็นเครื่องยืนยันถึง 

ศักยภาพของมหาวิทยาลัย ที่สามารถผลิตบัณฑิตที่ม ี

ความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้ประเทศชาติได้อย่าง 

กว้างขวาง 

 “ผมได้ปฏิบัติหน้าที่ในสายงานด้านนิติศาสตร์  

ดูแลและรับผิดชอบคดีสำคัญระดับประเทศ อีกทั้ง 

ยังได้นำประสบการณ์ที่ได้มาเขียนเป็นบทความทาง 

วิชาการเพ่ือเผยแพร่ออกไปสู่สาธารณชน ซ่ึงมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้เห็นถึงความสำคัญในสิ่งเหล่านี้ และ 

มอบปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์จาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงในครั้งนี้ รู้สึกภาคภูมิใจและ 

เป็นเกียรติอย่างยิ่งต่อตนเองและครอบครัว ขอสัญญา

ว่าจะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีและทำประโยชน์ให้

กับสังคม ประเทศชาติต่อไป”

  พั น เ อ ก อ ดุ ล ย์    

ศิริวัฒน์ ปริญญาศึกษาศาสตร- 

ม ห า บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์   

สาขาวิชาพลศึกษา ปัจจุบัน 

เป็นรองผู้บัญชาการศูนย์  

การกำลังสำรอง กล่าวว่า  

กองกำลังสำรองถือเป็นกอง

กำลังที่สำคัญยิ่ง เพราะเป็น 

เยาวชนผู้ท่ีกำลังศึกษาหาความรู้ และจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่  

เป็นพลเมืองช้ันดีของประเทศชาติต่อไป ดังน้ันการปฏิบัติ 

หน้าที่ดูแล กำหนดแนวทางการพัฒนากำลังสำรองของ 

กองทัพให้มีประสิทธิภาพ ให้กับนักศึกษาวิชาทหารรักษา- 

ดินแดน ได้มีความรู้ความสามารถ และรักประเทศชาต ิ

ถือเป็นสิ่งจำเป็น ตนเองได้มีโอกาสฝึกอบรมนักศึกษา 

รามคำแหง ในโครงการต่างๆ เช่น โครงการอาสาร่วม 

ด้วยช่วยกันรักษาดินแดน โครงการจิตอาสา ช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ฯลฯ พบว่านักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นผู้ที่มีความตั้งใจ เต็มใจ ที่จะปฏิบัติงาน 

และกิจกรรมนอกเหนือท่ีเรียนอยู่ และจะได้รับความร่วมมือ 

เป็นอย่างดีทุกครั้งในการทำกิจกรรมต่างๆเพื่อส่วนรวม 

ออกมาช่วยเหลือด้วยใจที่มีจิตอาสา ทำให้งานประสบ 

ความสำเร็จทุกครั้ง

 “รู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ที่ได้รับปริญญา 

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ในครั้งนี้ ตนเองจะขอดูแลกอง- 

กำลังสำรองให้มีประสิทธิภาพ ให้เยาวชนเหล่านี้มีจิตใจ 

รักชาติ บ้านเมือง และออกไปทำประโยชน์เพื่อสังคม 

ต่อไป และหากมีสิ่งใดที่สามารถทำให้กับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ในด้านการพัฒนานักศึกษาได้ ก็ยินดีให้ความ 

ร่วมมืออย่างเต็มที่”

 น า ย เ ด่ น ต ง  

ตั้งเด่นไชย ปริญญาศึกษา- 

ศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา 

ปัจจุบันเป็นเจ้าของธุรกิจ 

ด้านการก่อสร้างและรับเหมา 

กล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจอย่างย่ิง 

ที่ได้รับปริญญามหาบัณฑิต 

กิตติมศักด์ิ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และขอขอบคุณ 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ที่เห็นถึงการทำงานที่เป็น 

ประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ทั้งการช่วยเหลือและ 

สนับสนุนกิจการของหน่วยงานในท้องถิ่น บริจาคทุน 

ทรัพย์สนับสนุนการศึกษาในทุกระดับ และการทำนุบำรุง 

พระพุทธศาสนาที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง

 “อยากเห็นเยาวชนไทยได้มีโอกาสเรียนหนังสือ  

ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในประเทศไทย และเจริญเติบโตเป็น 

ผู้ใหญ่ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และกลับมาดูแลบ้านเกิด  

ภูมิลำเนาท่ีตนอาศัย ให้เจริญก้าวหน้า และพัฒนาเยาวชน 

ในรุ่นต่อๆไป ให้ประสบผลสำเร็จเช่นเดียวกัน เพ่ือสร้าง 

ความมั่นคงให้กับประเทศต่อไป อย่างเช่นมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ออกมา 

รับใช้สังคมต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมากกว่า 8 แสนคน  

ซ่ึงประกอบอาชีพในหลายสาขา อีกท้ังยังดำรงตำแหน่ง 

ในระดับสูงมากมาย ซึ่งบุคคลเหล่านี้ก็ได้ช่วยเหลือ  

สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศชาติอย่างต่อ 

เนื่องเช่นกัน”

  น า ง ส า ว รั ช นี   

มหานิยม ปริญญาปรัชญา- 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป  

ปัจจุบันเป็นกรรมการ- 

ผู้จัดการบริษัท นีโอไลฟ์ 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  

กล่าวว่าการบริหารงาน 

ให้ประสบความสำเร็จในธุรกิจ ต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่าง   

เพราะการดำเนินธุรกิจเป็นการทำงานเป็นทีม และต้อง 

ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก จึงจำเป็นอย่างย่ิง 

ที่ต้องอาศัยหลักปกครองผู้ร่วมงานด้วยธรรมาภิบาล  

สร้างความรักสามัคคีให้เกิดขึ้นในกลุ่ม เปลี่ยนการ 

โต้เถียงเป็นแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ถือ

เป็นวิธีการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีคุณภาพ และ 

เม่ือดูแลองค์กรได้ดีแล้วต้องไม่ลืมดูแลสังคมด้วย ส่ิงใด 

ท่ีสามารถทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ 

ได้ก็ควรทำควบคู่กันไป

 “นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น 

นักศึกษาท่ีมีคุณภาพ และเป็นท่ีต้องการของสถานประกอบการ 

ต่างๆ เพราะเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รู้จักการ 

วางแผนการใช้ชีวิตและการทำงาน ขยัน อดทน และ 

มีคุณธรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถพัฒนานักศึกษาให ้

เป็นผู้บริหารที่มีศักยภาพได้ในอนาคตอย่างแน่นอน... 

 ...ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มอบ 

ปริญญาดุษฎีกิตติมศักดิ์ ทางด้านบริหารทั่วไปให้ใน 

ครั้งนี้ รู้สึกภาคภูมิใจอย่างยิ่ง และเชื่อมั่นเสมอว่า  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะคงเป็นมหาวิทยาลัยที่มี 

ศักยภาพ สร้างสรรค์ และผลิตบัณฑิตทางด้านบริหาร- 

ธุรกิจ ที่สามารถนำความรู้จากตำราเรียนไปบูรณาการ  

อีกท้ังประยุกต์ใช้กับสังคมปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

  น า ย ป ร ะ ธ า น  

เตชสิโรจน์ ปริญญา- 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ ปัจจุบันเป็น 

ที่ปรึกษาอาวุโส บริษัท 

กฎหมายเมตตาธรรม จำกัด 

กล่าวว่ารู้สึกภาคภูมิใจ 

อย่างยิ่งที่ได้รับปริญญา 

มหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิในคร้ังน้ี มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

นอกจากจะจัดการเรียนการสอนตามตำราเรียนแล้ว  

ยังสอนให้นักศึกษามีประสบการณ์ท้ังการใช้ชีวิตประจำวัน 

และชีวิตภายในมหาวิทยาลัย ด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะทำให้นักศึกษาอยู่ในสังคมปัจจุบัน 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาได้อย่างไม่ประมาท  

  ปริญญากิตติมศักดิ์เผยหลักแนวคิด  การทำงาน-การดำรงชีวิตสู่เส้นทางความสำเร็จ (ต่อจากหน้า 6)

(อ่านต่อหน้า 11)



ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เดือนเมษายน 2555
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

08.00 - 18.00 น.
RERUN 

รายการวันอาทิตย์

RERUN

รายการวันจันทร์

RERUN

รายการวันอังคาร

RERUN

รายการวันพุธ

RERUN

รายการวันพฤหัสบดี

18.00 - 18.03 น. 

เพลงชาติ / เปิดสถานี / MV

เฉลิมพระเกียรติ ตามรอย

พระราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี / MV

เฉลิมพระเกียรติ ตามรอย

พระราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี / MV

เฉลิมพระเกียรติ ตามรอย

พระราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี / MV

เฉลิมพระเกียรติ ตามรอย

พระราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี / MV

เฉลิมพระเกียรติ ตามรอย

พระราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

18.03 - 18.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

18.30 - 19.00 น. รายการ RU SHOW
รายการสารคดี 

ชุด 100 ปี ไกลบ้าน
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการดูช่องส่องกฎหมาย

19.00 - 19.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

19.30 - 20.00 น.
รายการเรียนรู้เรื่องวิทย์  ช่างคิด  

ช่างสังเกต โดย อวพช.
รายการคุยกฎหมายกับ

อ. พัฒนะ
รายการเรียนรู้เรื่องวิทย์  ช่างคิด  

ช่างสังเกต โดย อวพช.
รายการเรียนรู้เรื่องวิทย์  ช่างคิด  

ช่างสังเกต โดย อวพช.
รายการเรียนรู้เรื่องวิทย์  ช่างคิด  

ช่างสังเกต โดย อวพช.

20.00 - 20.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ 

20.30 - 21.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว
รายการจารึกไทย + SPOT+

สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

รายการน่ารู้กับ ม.ราม/SPOT/ จารึกไทย

+ สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

21.00 - 24.00 น.  RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี

โปรแกรมท่ี 1 เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

1 08.00 - 08.03 น.

เพลงชาติ / เปิดสถานี / MVเฉลิมพระเกียรติ 

ตามรอยพระราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พระราชดำริสู่ความสำเร็จ

ในการบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี / MVเฉลิมพระเกียรติ 

ตามรอยพระราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พระราชดำริสู่ความสำเร็จ

ในการบริหารจัดการ

2 08.03 - 08.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

3 08.30 - 08.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที
รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

4 08.35 - 09.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

5 09.00 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

6 09.30 - 10.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ IT CORNER

7 10.00 -10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

8 10.30 - 11.00 น. รายการประพาสต้นบนดอย รายการคุยกันเรื่องหุ้น

9 11.00 - 24.00 น. RERUN RERUN

10 24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี

ชมรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU TV)
ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C-band ความถี่ 3460 MHz และทาง www.e-ru.tv

 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยพรรคพลังราม  

เข้าร่วมการสัมมนา เรื่อง “ธุรกิจไทย...จะอยู่อย่างไรหลัง 

เปิดเสรีอาเซียน” โดยมี ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล  

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล  

อดีตรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  

และอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย คุณอรินทร์ จิรา  

สมาชิกสภาท่ีปรึกษาธุรกิจอาเซียน และอดีตประธานสภา         

ที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียน และดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย ์

นักศึกษารามฯร่วมสัมมนา... ธุรกิจไทยหลังเปิดเสรีอาเซียน
กรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท เสนาดีเวล ลอปเม้นท์  

จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร

 ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้แทนภาครัฐ  

ผู้ประกอบการ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 

อีกหลายสถาบัน เพ่ือรับฟังความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับ 

การประกอบธุรกิจ แนวทางการประกอบวิชาชีพใน 

อนาคต เพ่ือเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  

จัดโดย บริษัท บริหารสินทรัพย์ พานิชย์กรุงเทพ จำกัด  

ร่วมกับฐานเศรษฐกิจ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555  

ณ ห้องประชุม อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท บริหาร- 

สินทรัพย์ พานิชย์กรุงเทพ จำกัด 

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๕๕



กองบรรณาธิการ

ถาม  สวัสดีครับ ผมเป็นนักศึกษารหัส 49 มีข้อ 

สงสัยอยากถามเรื่องการเทียบโอน คือผมกำลังจะจบ 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยอื่น และผมก็กำลังศึกษา 

อยู่ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงควบคู่กันไปด้วย ถามว่า 

 1. ผมอยากจะนำวุฒิปริญญาตรีที่จบมา 

เทียบโอน และนำหน่วยกิตของรามฯ มารวมจะต้อง 

ทำอย่างไร 

 2. การชำระเงินค่าเทียบโอนต้องจ่ายคร้ังเดียว 

ทั้งหมดในวันสมัครหรือไม่อย่างไร

ตอบ 1. ถ้าต้องการใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

จากสถาบันอื่น นักศึกษาต้องลาออกจากการเป็น 

นักศึกษารามคำแหง รหัส 49 ก่อน โดยทำการลาออก 

ที่ อาคาร สวป. ชั้น 2 ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา  

แล้วเตรียมเอกสารการสมัครทำการสมัครใหม่ในช่วง 

ที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละ

ปีการศึกษา โดยนำวุฒิปริญญาตรีที่สำเร็จการศึกษา  

พร้อมขอทรานสคริปท์ไม่สำเร็จการศึกษาจาก  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 1   

ค่าธรรมเนียม จำนวน 40 บาท นำมาใช้ประกอบการ 

สมัครและเทียบโอนหน่วยกิตในวันสมัคร ทรานสคริปท์ 

ไม่สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องมีเกรด 

ครบทุกภาคเรียน ถ้ายังไม่ครบให้สมัครและใช้สิทธ ิ

เทียบโอนไว้ก่อน การชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตนั้น  

ถ้าไม่พร้อมในการชำระค่าเทียบโอน         ขอใช้สิทธิเทียบโอน 

ไว้ก่อน 100 บาทในวันสมัครได้ ค่าเทียบโอนท่ีเหลือ 

ติดต่อชำระภายหลังได้ที่ ฝ่ายทะเบียนคณะที่สังกัด 

ภายใน 1 ปีการศึกษานับจากวันสมัคร เกินกำหนด 

ชำระค่าเทียบโอนจะต้องชำระค่าเทียบโอนล่าช้า 

ภาคละ 300 บาท (ปีละ 600 บาท)

ถาม  ดิฉันนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ อยากทราบ

ข้อมูลเกี่ยวกับการสอบซ้ำซ้อน

 1. การยื่นเรื่องขอสอบซ้ำซ้อน ยื่นเรื่องและ 

ติดต่อที่ไหน

 2. การสอบซ้ำซ้อนจัดสอบอย่างไร

 3. การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาขอจบ 

ลงทะเบียนเรียนได้สูงสุดเท่าไหร่

ตอบ  1. การขอสอบซ้ำซ้อนทำได้เฉพาะนักศึกษา 

ที่กากบาทขอจบ และมีกระบวนวิชาที่วันเวลา 

สอบไล่ตรงกัน ซึ่งกระบวนวิชาที่ขอสอบซ้ำซ้อน 

ต้องไม่เป็นวิชาเลือกที่สามารถเลือกวิชาอื่นแทนได้ 

การขอสอบซ้ำซ้อนหลังจากลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว  

ให้นักศึกษานำใบเสร็จลงทะเบียนไปทำเร่ืองขอสอบ 

ซ้ำซ้อนที่ฝ่ายทะเบียนคณะที่นักศึกษาสังกัด โดย 

ดำเนินการช่วงกำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาค 

นั้นๆ

 2. การจัดสอบซ้ำซ้อน สอบตามวันและเวลา 

ของการสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีการเพิ่ม 

เวลาของทุกคาบการสอบซ้ำซ้อน 1 ชั่วโมง ซึ่งจะม ี

การแจกข้อสอบวิชาแรกก่อน และหลังการสอบ 

ผ่านไปแล้ว 1 ชั่วโมงจะมีการแจกข้อสอบวิชาที่สอง

และสาม (ถ้ามี)

 3. นักศึกษาที่กากบาทขอจบการศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนภาคปกติได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต, 

ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 18 หน่วยกิต กรณีนักศึกษา 8 ปี 

การศึกษาและภาคการศึกษาดังกล่าวเป็นภาคสุดท้าย  

ภาคปกติลงทะเบียนได้ไม่เกิน 36 หน่วยกิต และ 

ภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๕๕

ตารางออกอากาศรายการวิทยุการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคฤดูร้อน/2554 

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 1467 KHz. ระบบ AM

เริ่มวันที่  2  เมษายน  2555 เป็นต้นไป

    เวลา/วัน          จันทร์               อังคาร                  พุธ                 พฤหัสบดี              ศุกร์           เสาร์                 อาทิตย์

  05.00 น.        AC 101       LA 310      AC 101       LA 310   สังคีตภิรมย์  

  05.30 น.        AC 101       LA 310      AC 101       LA 310   สังคีตภิรมย์  

  06.00 น.        PS 190       IS 103      PS 190       IS 103   สังคีตภิรมย์ 

  06.30 น.        PS 190       IS 103      PS 190       IS 103   สังคีตภิรมย์์ 

  19.30 น.    Radio show    นานาน่ารู้  Radio show      นานาน่ารู้      ข่าวมหาวิทยาลัยฯ        สิ่งดีดีวันนี้          Radio show

  20.30 น.         LA 354       EN 102      LA 354       EN 102     LA 354     EN 102     EC 111

  21.00 น.        LA 354       EN 102      LA 354       EN 102     LA 354     EN 102     EC 111

  23.00 น.        EN 101       LW 312      EN 101       LW 312     EN 101     LW 312     EC 111

  23.30 น.        EN 101       LW 312      EN 101              LW 312     EN 101     LW 312     EC 111

    

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่าย 

ศึกษาดูงานในประเทศหรือเวียดนาม 145,000 บาท 

หรือดูงาน ณ เมืองคุนหมิงหรือเทียบเท่า 155,000 บาท  

แบ่งชำระ 7 งวด

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ได้ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610 ม.ร. หัวหมาก  

โทร. 0-2310-8955-6 ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม  

2555 เวลา 09.00-19.00 น. (เว้นวันที่ 5-9 มีนาคม 

และวันที่ 11-17 เมษายน 2555) หรือดาวน์โหลด 

ใบสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ท่ี http://www. 

mmm.ru.ac.th 

 รับนศ.ป.โทฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

อ.  13 มี.ค. 2555 - อ. 27 มี.ค. 2555 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2554 ทางโทรศัพท์  

    ทาง Internet และ SMS

พ.  4 เม.ย. 2555 - อา. 8 เม.ย. 2555  ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2554 ท่ีมหาวิทยาลัย

พ.  4 เม.ย. 2555 -  ศ. 11 พ.ค. 2555  ลงทะเบียนสอบ e - Testing

    (เว้นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)

พ.  18 เม.ย. 2555 -  พ. 16 พ.ค .2555    สอบ e - Testing

จ.   26 มี.ค. 2555  วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

พ 18 เม.ย. 2555 - พ. 16 พ.ค. 2555 บรรยายในชั้นเรียน

พฤ.17 พ.ค. 2555  เตรียมสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2554  (งดบรรยาย )

ศ.18 พ.ค. 2555 - อา.27 พ.ค. 2555  สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2554

จ. 28  พ.ค. 2555  วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ปฏิทินการศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๕๕

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดให้นักศึกษา 

วิชาทหาร ช้ันปีท่ี 1 - 5 ชายและหญิง ตรวจดูรายช่ือ 

ประกาศผลสอบ ประจำปีการศึกษา 2554 และ 

สมัครเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ประเภท 

เลื่อนชั้น - ซ้ำชั้น ในปีการศึกษา 2555 ตั้งแต ่

วันที่ 23 - 30 เมษายน 2555 โดยให้นักศึกษา 

วิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 5 ชาย สมัครในวันที่ 23 -  

25 เมษายน 2555 และนักศึกษาวิชาทหาร ชั้น 

ปีที่ 1 - 5 หญิง สมัครในวันที่ 26, 27 และ 30  

เมษายน 2555 ท่ีงาน

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร
เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร ปีการศึกษา 2555

การสอบไล่ส่วนภูมิภาค ประจำภาค 2/2554
 l กำหนดการสอบไล่ ประจำภาค 2 ปีการศึกษา  

2554 จัดสอบระหว่างวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 7 - 8 เมษายน  

และ 21 - 22 เมษายน 2555 สำหรับการสอบไล่ภูมิภาค 

ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2554 มีทั้งหมด 54 ศูนย์สอบ  

ดังต่อไปนี้

 ศูนย์สอบปกติ  จำนวน  37  ศูนย์                                                   

 ศูนย์สอบ  อบต./อบจ./เทศบาล จำนวน  17  ศูนย์   

 l คาบเวลาสอบปกติและซ้ำซ้อน

 (สอบปกติ)       คาบเช้า 09.00  - 11.30  น. 

    คาบบ่าย 13.00  - 15.30  น.

 (สอบซ้ำซ้อน)   คาบเช้า 09.00  - 12.30  น. 

    คาบบ่าย 13.00  - 16.30  น.

 l กระบวนวิชาที่ จัดสอบส่วนภูมิภาค  

มีจำนวนศูนย์ละ  225  วิชา

 ข้อสอบปรนัย   จำนวน  71  วิชา

 AN357, AR103, BA303, BA304, BA305, 

BA306, EC103, EC111, EC112, EN101, EN102,  

EN201, EN202, GM203, GM302, GM303, GM307, 

GM315, HI101, HI103, HI121, HR201, HR302, 

HR303, IS101, IS103, IT104, LA104, LW104,  

MA113, MA114, MC110, MC111, MC113,  MC121,  

MC122, MC130, MC140, MC210, MC214, MC216, 

MC218, MC220, MC223, MC263, MC310, MC311, 

MC313, MC330, MC331, MC343, MC410, MC413, 

MC416, MC443, MK203, PC103,  PE101, PS103, 

PS110, PY103, RU100, SC103, SO103, SO233, 

SO243, SO265, SO477, TH101, TH102, TH103

 ข้อสอบอัตนัย  จำนวน  154 วิชา

 AC101, AC102, AC234, AN113, AN478, 

BA307, BI203, BY222, GM103, GM214,  GM304, 

GM306, GM316, GM322, GM403, GM406, 

GM407, GM408, GM416, GM419, GM420  

GM421, GM422, GM423, GM424, GM425, 

GS231, LA101, LA102, LA103, LA201, LA202,  

LA203, LA204, LA205, LA206, LA207, LA208, 

LA209, LA210, LA211, LA212, LA213, LA215,  

LA301, LA302, LA303, LA304, LA305, LA306, 

LA307, LA308, LA309, LA310, LA311, LA312,  

LA333, LA338, LA341, LA401, LA402, LA403, 

LA404, LA405, LA406, LA407, LA408, LA409,  

LA410, LW101, LW102, LW103, LW201, LW202, 

LW203, LW204, LW205, LW206, LW207,  

LW208, LW209, LW210, LW211, LW212, 

LW213, LW215, LW301, LW302, LW303, 

LW304, LW305, LW306, LW307, LW308, 

LW309, LW310, LW311, LW312, LW313, 

LW314, LW317,  LW401, LW402, LW403, 

LW404, LW405, LW406, LW437, LW438, 

LW440, LW443, MB203, MB303, MC217, 

MC221, MC314, MC326, MC328, MC340, 

MC420, MC423, MC431, MC434, PA200, 

PA210, PA220, PA240, PA260, PA270, PA280, 

PA310, PA312, PA321, PA323,  PA333, PA350, 

PA380, PA381, PA382, PA452, PS120, PS130,  

PS202, PS205, PS339, PS403, PS420, PY100,  

SO291, SO474, SO483, ST103, ST203, ST206

 l กระบวนวิชาท่ีจัดสอบโครงการความร่วมมือ 

อบต./ อบจ./เทศบาล  มีจำนวนศูนย์ละ  50  วิชา

 ข้อสอบปรนัย  จำนวน   17   วิชา

 EC103, EN101, EN102, EN201, EN202, 

HI103, IS103, IT105, LW104, PS103, PY101,  

RU100, SO103, SO233, SO265, SO477, TH103 

 ข้อสอบอัตนัย  จำนวน   32   วิชา

 EV263, EV474, LW318, PA200, PA210, 

PA240, PA332, PA370, PA411, PA460, PC103, 

PS110, PS120, PS130, PS190, PS202, PS205,  

PS215, PS290, PS305, PS315, PS316, PS333,  

PS415, PS420, PS490, PS495, PS497, SO266,  

SO335, SO336, SO435  

 วิชาที่อาจารย์จัดสอบเอง    จำนวน   1  วิชา 

PS493

 l	จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ท้ังส้ิน    

15,414  คน   คิดเป็นที่นั่งสอบ  79,653 ที่นั่งสอบ

 l	ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้ 

นักศึกษาทางไปรษณีย์   ก่อนการสอบประมาณ 2 อาทิตย์   

และนักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่ 

รายบุคคลได้จากระบบ INTERNET ที่ WEBSITE  

WWW.RU.AC.TH  ในกรณีท่ีมีปัญหา  เก่ียวกับตาราง 

สอบไล่ ให้นักศึกษาติดต่อไปที่ฝ่ายจัดตารางสอบ 

และกรรมการคุมสอบ สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  10240  

โทร. 0-2310-8611

นายวันชัย   เทียบพุฒ           สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

 ตามที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ส่งสำเนา 

หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบ 

ความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิมหรือหน่วยงานที่ออก

หลักฐานการศึกษาดังกล่าว ปรากฏผลการตรวจสอบ 

หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่าหนังสือสำคัญ 

แสดงคุณวุฒิของนักศึกษาบางรายมีปัญหาบางประการ  

ซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

 ดังน้ัน จึงขอให้นักศึกษานำต้นฉบับวุฒิการศึกษา 

ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ งานบริการตรวจสอบวุฒิบัตร  

ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร อาคาร สวป. ช้ัน 3  

ตั้งแต่วันออกหนังสือนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 

จำนวน 14 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

 น.ส.สุภาพร  หลอดทอง      5301503248

 นายวิระศักดิ์  คงแก้ว 5302048722

 น.ส.ขนิษฐา  คล้ายแพร 5302509772

 น.ส.เบญจมาศ  ชาญพล 5303511579

 น.ส.นภัสวรรณ  ศิริแก้ว 5306501908

 นายกฤษณะ  ปรีชา 5306540427

 นายณภัทร ศิริทัศน์ 5312600884

 น.ส.สุนันทา  ครองบุญ 5315600576

 น.ส.ศกุลทรัศม์ วงศ์ประเสริฐ 5354500612

 น.ส.สุทัศน์ศร  ม่วงแก้ว 5303511934

 นายสุภัทชัย  ผิวทอง 5390507613

 นายนิมิตร อนันต์ซุ้มผกา 5301520937

 น.ส.แสงวลี   งามจรัสกุล 5302511026

 น.ส.สุชาดา  กิตติสุนทโรภาศ 5390510872

 ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดดังกล่าวแล้วนักศึกษา 

ไม่ปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะถอนสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษา ถือว่าผลการสอบท่ีผ่านมาเป็นโมฆะ 

และจะดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป   

ให้ นศ. นำต้นฉบับหนังสือสำคัญ
แสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี

(อ่านต่อหน้า 11)



  
 
 

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 ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๕๕

เปิดสอบ e-Testingฯ                     (ต่อจากหน้า 1)ปริญญากิตติมศักดิ์ฯ                    (ต่อจากหน้า 7)

และสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้ เพราะการ 

อยู่อย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับทุกสังคม 

และทุกคนจะรักสามัคคีกัน มีมิตรไมตรีซึ่งกันและกัน 

ส่งผลให้เกิดความสงบสุขในประเทศ

 “การนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้กับตนเอง 

และครอบครัว ทำให้สัมผัสได้ถึงการดำรงชีวิตอย่างสุขสบาย  

ไม่เบียดเบียน และพอมีพอใช้ จึงตั้งใจนำประโยชน์ที ่

ได้รับน้ี มาส่งเสริมคนในพ้ืนท่ีให้สามารถมีรายได้เล้ียงดู 

ครอบครัวอย่างไม่เดือดร้อน และขอฝากถึงนักศึกษา 

รามคำแหงทุกคน ขอให้ใช้ชีวิตในวัยเรียนให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุด ไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข ท้ังส่ิงเสพติด เหล้า บุหร่ี 

และการพนันต่างๆ รวมท้ังใช้จ่ายเท่าท่ีจำเป็นไม่ต้องตาม 

กระแสแฟชั่น ก็จะสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษา 

ได้อย่างมีคุณภาพ”

     นายสมปอง  สิงห์ช ู

ป ริ ญ ญ า วิ ท ย า ศ า ส ต ร - 

มหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร 

ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท 

ศรีไสวมอเตอร์ แอนด์  

เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า 

รู้สึกเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีได้ 

รับปริญญากิตติมศักดิ์ครั้งนี้ และภูมิใจกับนักศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เป็นผู้ที่ได้รับการยกย่อง 

จากสังคมว่า เป็นบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม มีความ 

ขยัน อดทน และเข้ากับผู้อื่นในสังคมได้ดี สิ่งเหล่านี้ 

เป็นเครื่องการันตีว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็น 

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพและศักยภาพอย่างยิ่ง อีกทั้ง 

เปิดการเรียนการสอนที่เป็นมาตรฐานได้ครอบคลุมทุก

คณะและสาขาวิชา 

 “ความรู้อยู่รอบตัว ขอให้นักศึกษาตั้งใจศึกษา 

เล่าเรียน เก็บเกี่ยววิชาความรู้ให้ได้มากที่สุด และรู้จัก 

ศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งติดตามเทคโนโลยีใหม่ๆ 

อยู่ตลอดเวลาด้วย ดังเช่นส่ิงท่ีผมทำ คือการค้นคว้า วิจัย 

และพัฒนาปาล์มน้ำมันที่เป็นพืชเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

จนเป็นที่ยอมรับในสังคม และสามารถสร้างอาชีพ และ 

รายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งผมเชื่อว่านักศึกษา 

รามคำแหงทุกคนสามารถทำได้เช่นกัน”

 ผศ.พิศิษฐ ์ กล่าวว่า การสอบด้วยระบบ 

อิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Testing ได้รับความสนใจจาก 

นักศึกษาเพ่ิมข้ึน และมีนักศึกษาท่ีลงทะเบียนสอบด้วย 

ระบบ e-Testing เพ่ิมข้ึนในภาคการศึกษา เพราะการสอบ 

ด้วยระบบ e-Testing มีจุดเด่นที่เอื้อประโยชน์ต่อ 

นักศึกษาหลายประการ เช่น นักศึกษาสามารถเลือก 

วันเวลาสอบได้เองตามที่ตนเองต้องการ และสามารถ 

ทราบผลสอบทันทีท่ีสอบเสร็จ รวมท้ังหากสอบ e-Testing  

ไม่ผ่านก็สามารถเข้าสอบวิชาน้ันตามตารางสอบปกติ 

ของมหาวิทยาลัยในภาคนั้นๆได้

 สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ e-Testing  

น้ัน นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนก่อน และลงทะเบียน 

สอบ e-Testing ตามวันเวลาที่กำหนดในแต่ละภาค 

ซึ่งนักศึกษาสามารถเลือกวันเวลา หรือคาบการสอบ 

ได้ตามความพร้อมของตนเอง โดยชำระค่าลงทะเบียน 

วิชาละ 50 บาท และหลักฐานที่นักศึกษาต้องนำมา 

ในวันสอบ คือบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัว 

ประชาชน หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้ และ 

ใบเสร็จการลงทะเบียนสอบ e-Testing

 “เนื่องจากมีนักศึกษาสนใจสอบด้วยระบบ  

e-Testing เป็นจำนวนมาก และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นใน 

ทุกภาคการศึกษา ดังน้ันขอให้นักศึกษาท่ีต้องการสอบ  

e-Testing รีบมาลงทะเบียนสอบแต่เนิ่นๆ จะได้เลือก 

วัน-เวลาสอบได้ตามต้องการ และสำนักทดสอบฯ 

ขอสงวนสิทธิปิดรับลงทะเบียน หากจำนวนท่ีน่ังสอบ 

เต็มก่อนกำหนด”  ผศ.พิศิษฐ์กล่าวในตอนท้าย

 สำหรับกระบวนวิชาที่ เปิดสอบด้วยระบบ  

e-Testing ในภาคฤดูร้อน/2554 จำนวน 44 วิชา 

ประกอบด้วย AN 113, AN 353, AP 204, BA 305, 

BA 307, BI 115, BY 115, CN 101, CN 102, EC 103, 

EC 111, EC 112 , EF 104 , EN 101, EN 102, EN 201,  

EN 202, GN 101, GY 103, HI 101, HI 102, HI 103, 

HI 121, IC 313  , IS 103, IT 104, LA 104, LW 104   

MC 331, MK 203, MK 204, MK 305, PC 103 

PS 103, RU 100, SC 103, SO 103, ST 103, ST 203, 

ST 206, TH 102, TH 103, MA 103, SO 477

นักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา อาคาร 

กิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 (รามฯ1) โดยมีหลักฐาน 

ประกอบการสมัครดังนี้ 

กำหนดการรับสมัครฯ                (ต่อจากหน้า 10)

 1. ส ำ เ น า บั ต ร ป ร ะ จ ำ ตั ว นั ก ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จำนวน 1 ฉบับ
 2. สำเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 
ภาค 2/2554  จำนวน 1 ฉบับ
 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร   
จำนวน 1 ฉบับ
 4. ส ำ เ น า บั ต ร ป ร ะ จ ำ ตั ว ป ร ะ ช า ช น                                            
จำนวน 1 ฉบับ  
 5. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 - 3 ชาย  
ที่เกิด พ.ศ. 2535  ต้องใช้สำเนา สด.9  จำนวน  
3 ฉบับ

 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดยศูนย ์
ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย กำหนดจัด 
งานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล 
วิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2555 
ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2555 ณ 
บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ขอเชิญบุคลากร นักเรียน  
นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม 
ดังกล่าว และร่วมกิจกรรมการประกวดคำขวัญและ 
บทร้อยกรองส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาล 
วิสาขบูชา พ.ศ. 2555 ตามรายละเอียดดังนี้ 
ประเภทของการประกวด
 ประเภทคำขวัญ 
 - คำขวัญ ความยาวไม่เกิน 18 พยางค์
 - มีเน้ือหาสาระเก่ียวกับความสำคัญวันวิสาขบูชา
 ประเภทร้อยกรอง
 - บทร้อยกรอง ความยาว 8 บท
 - มี เนื้อหาสาระเกี่ยวกับความสำคัญของ 
  ปีพุทธชยันตี
หลักเกณฑ์และคุณลักษณะการเขียนคำขวัญและ 
บทร้อยกรอง
 - คำประพันธ์ถูกต้องตามฉันทลักษณ์ของแต่ 
  ละประเภท
 - มีเน้ือหาสาระท่ีอุดมด้วยความคิดสร้างสรรค์
 - ใช้ภาษาไทยถูกต้อง เหมาะสม สละสลวย  
  ด้วยศัพท์คัมภีรภาพและความหมายท่ีชัดเจน
 - เป็นคำขวัญและบทร้อยกรองที่ผู้ส่งผลงาน 
  เขียนขึ้นมาด้วยตนเอง ไม่ละเมิดลิขสิทธิ ์
  หรือคัดลอกผลงานของผู้อื่น
 - ต้นฉบับต้องเขียนด้วยลายมือชื่ออ่านง่าย 
   หรือพิมพ์ด้วยอักษรที่อ่านง่ายชัดเจน
 - ผู้ส่งผลงานมีสิทธิส่งได้ทั้งคำขวัญและ 
  บทร้อยกรอง ประเภทละ 1 สำนวน
 - ผลงานทุกฉบับต้องมีผู้บริหารสถานศึกษา 
  รับรองทุกฉบับ
 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าว  
สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี งานกิจกรรมนักศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง โทร. 0-2310-8074 หรือติดต่อคุณวิชาญ 
พึ่งตน โทร.089-724-9846

เชิญชวนประกวดคำขวัญและบทร้อยกรอง
เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา



 

  
 
 

  
 
 

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๕๑) วันที่ ๒ - ๘ เมษายน ๒๕๕๕

 

 เย่ียมชม กองคลัง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

นำบุคลากรเข้าเย่ียมชม สาขาวิทยบริการฯจังหวัด 

เชียงราย เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 โดยมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์ หาสาสน์ศรี รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงราย ให้การต้อนรับ

 ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หรือรามคำแหงโพล สำรวจความเห็นในการปรับ 

เปลี่ยนตลาดนัดจตุจักรเป็นตลาดนัดติดแอร์  เก็บ

ข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร จำนวน 

5,074 คน พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ 32.81  

ไม่เห็นด้วยกับการปรับเปล่ียนเป็นตลาดนัดติดแอร์    

แต่ผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 27.47 เห็นด้วย  ทั้งนี้ 

มีผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ 23.32 ระบุว่าจะไม่ไป 

ซื้อของที่ตลาดนัดติดแอร์ และร้อยละ 25.58 ระบ ุ

ว่าจะไปอย่างแน่นอน 

 ส่วนผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดในการ 

ปรับเปลี่ยนตลาดนัดจตุจักรเป็นตลาดนัดติดแอร ์

นั้น ผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 49.70 คาดว่าของ 

ที่ขายจะมีราคาแพงขึ้น ร้อยละ 16.81 คาดว่า  

คนทำมาหากินกลุ่มเดิมจะไม่ได้ขายของ  เน่ืองจาก 

ค่าเช่าราคาสูงแล้ว ยังมีกลุ่มผลประโยชน์เข้ามา 

ทำสัญญาและปล่อยเช่าช่วงเพ่ือหากำไรอีกต่อหน่ึง   

แต่มีผู้ตอบแบบสำรวจร้อยละ 21.68 เห็นว่าตลาดนัด 

ยังมีความเหมาะสมสำหรับการเดินซ้ือของเหมือนเดิม  

เนื่องจากมีของขายหลากหลายชนิด และสามารถ 

ซื้อได้ที่จุดเดียว

โพลรามฯเผยประชาชนหวั่น 
ติดแอร์ตลาดจตุจักรทำของแพง

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

ม.ร. เชิญชาวรามคำแหงร่วมงาน “สืบสานประเพณ ี

วันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประจำปี 2555” ร่วมขบวนแห่  

สรงน้ำพระ  และพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่  ในวันท่ี  

11 เมษายนนี้

  รองศาสตราจารย์สุธินี 

รัตนวราห รองอธิการบดีฝ่าย 

ศิลปวัฒนธรรม ม.ร. เปิดเผย 

ว่าสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิม- 

พระเกียรติ ม.ร. จะจัดงานสืบ 

สานประเพณีวันสงกรานต์  

ปีใหม่ไทย ประจำปี 2555 ขึ้น ในวันที่ 11 เมษายน  

2555 เพ่ือเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร 

ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง นักศึกษา และ 

ประชาชนทั่วไปให้เห็นถึงความสำคัญของการ 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้สืบทอดเป็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมของชาติ โดยเฉพาะเทศกาลวันสงกรานต์  

ท่ีถือเป็นประเพณีวันข้ึนปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ  

ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีดีงาม สนุกสนาน และเป็นโอกาส 

ท่ีคนไทยจะได้แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ 

และบุพการี  และเป็นประเพณีท่ีสะท้อนให้เห็นถึง 

ลักษณะของความเป็นไทยท่ีเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง 

และครอบครัว    

 สำหรับกิจกรรมเร่ิมต้ังแต่เวลา 11.00 น. บุคลากร 

จากทุกหน่วยงานรวมตัวกันต้ังขบวนแห่พระพุทธรูป  

บริเวณด้านหน้าธนาคารออมสิน และบริเวณใกล้เคียง  

11.30 น. เคล่ือนขบวนตามเส้นทางในมหาวิทยาลัย 

ไปอาคารหอประชุมฯและร่วมกันสรงน้ำพระพุทธรูป 

หน้าอาคารหอประชุมฯ 13.15 น. พิธีมอบรางวัล 

การประกวดขบวนแห่พระพุทธรูป โดยมี ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน ต่อด้วยพิธี 

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เป็นอันเสร็จสิ้นพิธีการ 

     ขอเชิญบุคลากร นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป 

ร่วมแสดงพลังชาวรามคำแหงในการร่วมสืบสาน 

ศลิปวฒันธรรมประเพณไีทยวนัสงกรานต ์ประจำป ี

2555 ในวันท่ี 11 เมษายน 2555 ท่ีบริเวณรอบสระน้ำ  

ลานพระรูปพ่อขุนฯ และอาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช

เชิญชาวรามฯร่วมสืบสาน
ประเพณีสงกรานต์ 11 เม.ย.นี้

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร- 

บัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นท่ี 25 ประจำภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2555 บรรยายวันจันทร์ - วันศุกร์  

เวลา 17.00 - 21.00 น.

 จำหน่ายใบสมัคร ต้ังแต่วันท่ี 2 - 23 เมษายน  

2555 (เว้นวันหยุดราชการ) รับสมัครวันท่ี 24 

เมษายน - 3 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. 

(ไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์)

 สถานท่ีรับสมัคร คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1  

ห้อง 1102 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

ท่ีโครงการหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ 

(จันทร์ - ศุกร์) โทร. 0-2310-8184, 8194  หรือเว็บไซต์ 

http:/www.law.ru.ac.th 

คณะนิติศาสตร์รับนักศึกษา
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

ร่วมกับ สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร. จัดทำระบบ  

RU JOB MATCHING  เพื่อเปิดโอกาสให้สถาน-

ประกอบการกับนักศึกษา และบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 

ได้พบกันบนเครือข่าย Internet www.e-regis.

ru.ac.th:8080/jobmatching 

 นักศึกษาและบัณฑิตที่ต้องการหางานทำ  

สามารถเลือกสมัครงานได้ท้ังงานประจำ งานช่ัวคราว  

และการฝึกอาชีพ วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา 

ได้อย่างง่ายดาย 

 ระบบ RU JOB MATCHING เป็นช่องทาง 

ให้นักศึกษาและสถานประกอบการสามารถติดต่อกัน 

โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเสียเวลาเดินทางไป 

สมัครงานที่สถานประกอบการ

 นักศึกษาและบัณฑิตที่ต้องการหางานทำ  

ฝึกงานหรือฝึกอาชีพ วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา 

สามารถเข้ าไปในโปรแกรมและลงทะเบียน 

เป็นสมาชิก หลังจากได้ Password จึงสามารถ 

เข้าไปในระบบได้ จากนั้นสถานประกอบการจะ 

บันทึกรายละเอียดเก่ียวกับตำแหน่งงานท่ีต้องการ 

จ้าง...

 นักศึกษาและบัณฑิตสามารถเปิดเข้าไป 

ในโปรแกรมเพ่ือกรอกใบสมัครและข้อมูลแนะนำตัว  

ตำแหน่งงาน เงินเดือนที่ต้องการ สามารถเลือก 

ตำแหน่งงานท่ีต้องการรวมถึงข้อมูลในการวางแผน 

การเรียนและการพัฒนาศักยภาพของตนเองเพื่อ 

ให้ได้งานตามที่ตนปรารถนาด้วย 

 นักศึกษาและบัณฑิตท่ีสนใจติดต่อสอบถาม 

ได้ที่  คุณเดชา กลมเกลี้ยง สำนักสหกิจศึกษาและ 

พัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคาร 

กิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1 โทร.0-2310-8503 โทรสาร 

0-2310-8504  หรือ  www.ru300.ru.ac.th 

ม.ร.ทำระบบ RU Job MATCHING
หางานตรงคน หาคนตรงงาน

ลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2554 ที่ ม.ร. : 4-8 เม.ย. 2555
บรรยายในชั้นเรียนภาคฤดูร้อน/2554: 18 เม.ย.-16 พ.ค. 2555

สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2554 : 18-27 พ.ค. 2555


