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ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง
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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 ๔

วันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

นักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ
ตัวแทนรามคำแหงประกวดนักล่าฝัน AF9 

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)

  

เชิญร่วมประกวดเรียงความ
  

ม.ร. รับนักศึกษา M.B.A.
    

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

รามคำแหงจัดงานนัดพบแรงงาน
“RU-TODAY GUIDE JOB FAIR 2012”

รามคำแหงจับมือห้างดัง จัดแนะแนวการศึกษา RU Road Show 2012

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงาน RU Road 

Show 2012 แนะนำการเรียนการสอนและอำนวย 

ความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ที่สนใจสมัคร 

เป็นนักศึกษาใหม่ เปิดให้สมัครภายในงานโดยใช้ 

‘บัตรประจำตัวประชาชน’ เพียงใบเดียว อธิการบดี  

ม.ร. ยืนยัน ‘รามฯพร้อมดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน 

ของเราเอง’ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  

อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง  พ ร้ อ ม ด้ ว ย        

รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. 

เป็นประธานเปิดงาน RU Road Show 2012 โดยมีศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาทิ อัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการ 

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย สุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  

ประธานกรรมการโรงแรมเซ็นทารา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับบริษัท โพสต์  

พบัลชิชิง่ จำกดั (มหาชน) 

จัดงานนัดพบแรงงาน 

“RU-TODAY GUIDE  

J O B  F A I R  2 0 1 2 ” 

ระหว่างวันที่  25 - 26  

เมษายน 2555  พบกับ 

สถานประกอบการชัน้นำ 

พ ร้ อ ม เ ปิ ด รั บ ส มั ค ร 

ตำแหน่งงานว่างมากกว่า 5,000 อัตรา

 ‘แบงค์’ ชยพัทธ์ เย็นสบาย นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการคัดเลือกนักล่าฝันตัวแทนสถาบัน 

การศึกษา เข้าประกวด True Academy Fantasia 9 

 ทราบผลการคัดเลือกกันไปเรียบร้อยแล้วกับการเฟ้นหา  

หนุ่ม-สาว นักล่าฝันซีซั่นที่  9 เพื่อเป็นตัวแทนสถาบันเข้า 

ประกวดเวทีระดับประเทศ จากผู้เข้าประกวดจำนวน 11 คน  

หนุ่มใต้นักล่าฝัน ลูกพ่อขุนฯ ‘แบงค์’  ชยพัทธ์  เย็นสบาย  

 ศู น ย์ บ่ ม เ พ า ะ วิ ส า ห กิ จ แ ล ะ จั ด ก า ร 

ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป 

ร่วมประกวดเรียงความในหัวข้อ “นวัตกรรมใหม่ 

นำเศรษฐกิจไทย สู่ความยั่งยืน” ชิงเงินรางวัล  

4,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ โดยมี 

วัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษา ตลอดจน 

บุคลากรภายนอก เด็กและเยาวชนได้ตระหนัก 

ถึงความสำคัญของเทคโนโลยี สามารถบอกเล่า 

ให้ผู้อื่นทราบถึงโทษและประโยชน์เพื่อปรับ 

ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

 มหาวทิยาลยัรามคำแหง รบัสมคัร 

ผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

Advanced Program รุ่นที่ 15 (ภาคค่ำ)  

ปีการศึกษา 2555 ในสาขาวิชาการ 

จัดการทั่วไป และสาขาวิชาการตลาด 

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ คัดเลือก 

โดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันจันทร์-

วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 - 21.00 น.  

ที่อาคารสวรรคโลก ชั้น 4 ห้อง 401 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย 

สมัยนิยม เอกลูกกรุงขับร้อง ชนะใจกรรมการไปด้วย 

ความโดดเด่นของน้ำเสียงที่นุ่มนวลชวนฝัน ตาม 

แบบฉบับหนุ่มไทยใต้

 บรรยากาศการคัดเลือกนักศึกษาตัวแทน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มต้นในช่วงเช้าของวันที่ 

18 เมษายน 2555 ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 17 ม.ร. 

บรรดา หนุ่ม-สาว จากคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย 

พกความมั่นใจเดินทางเข้ารายงานตัวกันอย่าง 

พร้อมหน้าพร้อมตา ออกมาโชว์ลูกคอกันด้วยลีลา 

ที่หลากหลาย โดยมี อาจารย์สมหมาย สุระชัย  

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และ อาจารย์  

ด ร . ส ม ศั ก ดิ์  เ ก ตุ แ ก่ น จั น ท ร์  ค ณ บ ดี ค ณ ะ - 

ศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. ร่วมเป็นสักขีพยาน 

 ดา้นคณะกรรมการตดัสนิจากคณะศลิปกรรม- 

ศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ เกตุแก่นจันทร์  

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์นาราวดี 

ศิริโรจน์  อาจารย์วณี ลัดดากลม  อาจารย์มนตรี 

นุชดอนไผ่  อาจารย์ชุมชน สืบวงศ์  อาจารย์รัสวรรณ 

อดิศัยภารดี และอาจารย์ธนพัฒน์ เกิดผล

        ผู้เข้าประกวดครั้งนี้ มี จำนวน 11 คน ได้แก่  

1) นางสาววิรัณยุพา เต็มอมรทิพย์ 2) นายสนธยา 

ทองสุก 3) นายกฤตชัย  เลิศปราการณ์ชัย 4) นางสาว 

ภรภัสสรณ์ ชัยอนันต์นิธิ 5) นายเรวัตร ผุดผ่อง  

6) นายธนดล อนุกูลพิพัฒน์ 7) นางสาวเบญจวรรณ 

สุธาพจน์ 8) นางสาวแพรวภัทรา  พูลเอ่ียม 9) นายพิริยะ 

หาญประเสริฐ 10) นายชยพัทธ์ เย็นสบาย และ 

11) นายซาร์ราคาน ปากีสะถาน

 ภายหลังการประกวด 

นายชยพัทธ์ เย็นสบาย  

กล่าวว่ารู้สึกดีใจท่ีสามารถ 

แสดงความสามารถจนได ้

รับการคัดเลือกจากคณะ- 

กรรมการฯ ซึง่ตนเคยเปน็ 

ตัวแทนภาคใต้เข้าประกวด  

AF8 เมื่อปีที่แล้ว และ 

ปีนี้ขอสู้ต่ออีกครั้ง โดยเป็นตัวแทนสถาบันการศึกษา  

นับตั้งแต่พลาดการประกวด AF8 จนถึงวันนี้ ได้ฝึก 

ซ้อมไม่เคยขาด พร้อมท้ังออกกำลังกายเพ่ือให้สุขภาพ 

แข็งแรง มีพลังในการร้องเพลง ยามว่างก็จะพัฒนาการ 

ร้องเพลงด้วยการเรียนรู้ผ่าน YOUTUBE รวมถึง 

เวลาเรียนก็จะฝึกร้องให้ถูกตามสเกลเสียงที่อาจารย์ 

สอนด้วย 

 “ผมถนัดร้องเพลงสตริงมากที่สุด และจะฝึก 

ร้องเพลงสากลให้มากขึ้น ความพร้อมที่จะไปเป็น 

ตัวแทนมหาวิทยาลัยครั้งนี้  ตั้งใจจะฝึกซ้อมให้  

หนักขึ้น จะออกไปสร้างชื่อเสียงให้รามคำแหงให้ได้  

ขอแรงเชียร์จากเพื่อนๆช่วยเป็นกำลังใจ ผมจะ 

พยายามทำให้สุดความสามารถเพื่อนำชื่อลูกพ่อขุนฯ 

ไปประกาศบนเวทีระดับประเทศ”  ชยพัทธ์กล่าว

นักศึกษาคณะศิลปกรรมฯ           (ต่อจากหน้า 1)รามคำแหงจับมือฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

วิชัย วลาพล นายกสมาคมช่างภาพสื่อมวลชนแห่ง 

ประเทศไทย เศรษฐา ศิระฉายา ศิลปินแห่งชาติ 

สาขาศิลปะการแสดง ประเภทดนตรีไทยสากล-

ขับร้อง ประจำปี 2554 กอบสุข จารุจินดา ผู้จัดละคร 

ธงชัย ประสงค์สันติ พิธีกร ผู้กำกับละคร บ่าววี-

วีรยุทธิ์  นานช้า ศิลปินเพื่อชีวิต และเจี๊ยบ-นนทิยา  

จิวบางป่า ครูสอนร้องเพลง ร่วมเป็นเกียรติในงาน 

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555 ณ บริเวณลานวิดีโอฮอลล์ 

ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

        โอกาสนี้  ผศ.วุฒิศักดิ์  อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

การจัดงาน RU Road Show 2012 ครั้งนี้ เพื่อแนะนำ 

การเรียนการสอนและอำนวยความสะดวกในการ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานที่แก่ผู้สนใจ 

ให้ประชาชนและผู้สนใจได้สัมผัสด้วยตนเองว่า  

รามคำแหงมีรูปแบบการเรียนการสอนอย่างไร  

ซึ่งผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาใหม่สามารถใช้   

“บัตรประจำตัวประชาชน” เพียงใบเดียวสมัคร 

ภายในงานได้ทันที อีกทั้งมีการแนะแนวการศึกษา 

ของแต่ละคณะกับการประกอบอาชีพในอนาคต   

มีกิจกรรมจากหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย 

มาให้บริการ อาทิ แนะนำการสอบแบบ e-Testing  

การเรียนด้วย e -Learning และกิจกรรมแสดงความ

สามารถของนักศึกษาในด้านต่างๆ 

 “ขอขอบคุณ คุณสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์  

และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ที่ให้การสนับสนุน 

สถานที่การจัดงาน 3 สาขา และขอยืนยันว่าเมื่อ 

นักศึกษาเข้ามาเรียนในรั้วรามคำแหงแล้ว  ผมและ 

คณาจารย์ทุกท่านจะช่วยกันดูแลลูกศิษย์เหมือน 

ลูกหลานของเรา เพื่อให้พวกเขามีการศึกษา  

เจริญเติบโตและมีความก้าวหน้าในชีวิตยิ่งๆขึ้นไป” 

อธิการบดีกล่าว

 ภายในงานวันแรกมีนักเรียน นักศึกษาและ 

ประชาชนท่ัวไปให้ความสนใจสมัครเป็นนักศึกษาใหม่  

พร้อมทั้งสอบถามแนวทางการเรียนต่อภายในงาน 

กันอย่างคึกคัก โดยรามคำแหงจัดกิจกรรมแนะแนว 

การศึกษาโดยรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จจากการ 

เรียนระบบ Pre-degree อาทิ ‘พิงค์-พอร์ช’ สองพี่น้อง 

ครอบครัวสินมา ไทด์-พัชรพล สุทธิธรรม ตัวอย่าง 

นักศึกษาท่ีเรียนไปพร้อมกับทำงาน อาทิ ‘คิง ก่อนบ่าย  

คลายเครียด’ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ตัวอย่าง 

นักศึกษาที่ เรียนไปพร้อมกับทำกิจกรรม อาทิ  

ไอซ์-ภรภัสสรณ์ ชัยอนันต์นิธิ   แบงค์-ชยพัทธ์ 

เ ย็ น ส บ า ย  นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ศ า ส ต ร์  

ผู้ประกวดเวทีนักล่าฝัน True Academy Fantasia  

รวมทั้งมีการแสดงความสามารถของนักศึกษา 

รามคำแหงตลอดการจัดงาน อาทิ การแสดงดนตรี 

จากวง RU Chorus ชมรมเชียร์ ชมรมอาวุธไทย 

กลุ่มนักศึกษา RU Step และจินตลีลา โดยนักศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์

 ทั้งนี้ ม.ร.จะจัดงาน “RU Road Show 2012” 

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนและรับ

สมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ในครั้งต่อไป วันที่ 

5-6 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

สาขาปิ่นเกล้า  และในวันที่ 19-20 พฤษภาคม 2555 

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาแจ้งวัฒนะ 

สอบถามรายละเอียดได้ที่  งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. 

โทร. 0-2310-8045-7 หรือ www.ru.ac.th



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

   

(อ่านต่อหน้า 11)

สองพ่อ-ลูกจบวิทยาศาตรบัณฑิตพร้อมกันสมตั้งใจ

 วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๕ นอกจาก 

จะเป็นวันขึ้นปีใหม่แล้ว ยังเป็น

 วโรกาสครบ ๑๒๐ ปี แห่งการพระราช 

สมภพใน

 สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช 

วิกรม พระบรมราชชนก  อีกด้วย

 สมเด็จเจ้าฟ้าพระองค์นี้ ทรงได้รับ 

พระสมัญญาว่า

 องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน 

และการสาธารณสุขไทย

 ดังน้ัน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดลจึงจัดทำหนังสือ

 ๑๒๐ ปี มหิดลอดุลเดช

 เป็นเรื่องที่ทรงใส่พระทัยการเรียน 

การทำงาน

 โดยเฉพาะความมุ่งมั่นที่พระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงได้รับการถ่ายทอด 

มาจากสมเด็จพระบรมราชชนก

 ทรงมีความใส่พระทัยและความมุ่งมั่น  

หากทรงคิดจะทำสิ่งใดแล้ว

 ก็จะทรงพยายามทำให้สำเร็จ

 หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาประกอบด้วย 

พระราชประวัติ

 พระราชนิพนธ์ เอกสาร และจดหมายเหตุ 

ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์

 รวมถึงพระราชกรณียกิจที่สำคัญ

 รายได้จากการจำหน่ายหนังสือนี้ จะ 

สมทบกองทุนพระราชชนก      คณะแพทยศาสตร์  

ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล

 ซึ่งเป็นกองทุนพัฒนาอาจารย์แพทย์ 

และวิชาการทางการแพทย์

 “ข่าวรามคำแหง” จึงขอเชิญชวนให้ 

ช่วยกันซื้อหนังสืออันทรงคุณค่าเล่มนี้ โดย

 สอบถามได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 

๐-๒๔๑๙-๗๖๘๐-๑

 คุณพ่อสมยศ ลออปักษา จูงมือลูกชาย 

“น้องจัมโบ้” กาญจน์พิศุทธิ์ ลออปักษา เข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

พร้อมกันไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา 

 รอยยิ้มของคุณพ่อสมยศและน้องจัมโบ้   

บ่งบอกถึงความยินดีที่ไม่ต่างไปจากบัณฑิตคนอื่น 

แต่ยิ่งใหญ่ไปกว่านั้น คือคุณสมยศได้ทำหน้าที่เป็น

ทั้งพ่อและครู ให้น้องจัมโบ้ซึ่งเป็นเด็กพิเศษ พยายาม 

เรยีนไปกบัลกูจนทัง้สองสามารถเรยีนจบปรญิญาตร ี

จากคณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาได้พร้อมกัน 

โดยคุณพ่อสมยศ ยังคว้าเกียรตินิยมอันดับสองจาก

ความสำเร็จครั้งนี้ด้วย

 บัณฑิตสมยศ ลออปักษา เล่าถึงการตัดสินใจ 

มาเรียนที่รามคำแหงว่า ตนจบปริญญาโทจาก 

คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ 

เคยทำงานบริษัทเอกชนมาก่อน แต่ด้วยความ 

ที่อยากดูแลน้องจัมโบ้อย่างใกล้ชิด จึงลาออก 

มาเรียนเป็นเพื่อนลูก 

 “พ่ออยากให้น้องเขาเรียนในสิ่งที่ชอบ แม้ว่า 

จะสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย แต่ไม่อยากให้เรียนทางนั้น เลยให้มา 

เรียนที่คณะวิทยาศาสตร์ สาขาชีววิทยาที่รามคำแหง 

และพ่อเองก็จะได้เรียนเป็นเพื่อนน้องด้วย อีกอย่าง 

เพื่อนพ่อที่จบจากรามฯก็เก่งทุกคน จึงตัดสินใจมา 

สมัครเรียนพร้อมกัน” 

 บัณฑิตสมยศ บอกถึงวิธีการเรียนว่าตนจะ 

จัดตารางการลงทะเบียนเรียนให้เหมือนกับลูก 

ทุกวิชา โดยเน้นการเข้าเรียนเป็นหลัก ถึงเวลา 

เรียนก็จะพาลูกมาเรียน จะทำหน้าที่ ในการ 

จดเลคเชอร์ แล้วนำกลับไปสอนเสริมให้ลูกที่บ้าน  

เวลาใกล้สอบก็จะอ่านหนังสือ เน้นอ่านอย่าง 

จริงจัง อ่านไปพร้อมลูก ทบทวนที่เรียนไปแล้ว  

ก่อนมาเรียนจะอ่านหนังสือก่อนล่วงหน้า เมื่อได้ 

มารับฟังอาจารย์สอนอีกครั้งหนึ่ง ยิ่งทำให้เข้าใจ 

ในเนื้อหามากขึ้น

 “มาเรียนที่รามฯยอมรับที่สุด คือครูดี มีตำรา 

ครบตั้งแต่ต้นจนจบ ครูหลายท่านสอนเรื่องที่ยากๆ

ให้เราเข้าใจง่ายขึ้น  เช่น น้องจัมโบ้จะเข้าใจชัดเจน 

ย่ิงเป็นเร่ืองท่ีเขาชอบ  บางทีเข้าใจเร็วกว่าเราเสียด้วย” 

 “ผมกับลูกใช้เวลาเรียน 4 ปี ส่วนใหญ่จะสอบ 

ผ่านเกือบหมด ยิ่งเรียนยิ่งเห็นถึงการให้โอกาสของ 

รามฯผมคิดว่ามันสุดยอดมาก!!! ทุกคนสามารถ 

เลือกเรียนในสิ่งที่ต้องการ สามารถเลือกเส้นทาง 

การเรียนได้อย่างอิสระ นอกจากวิชาที่มหาวิทยาลัย 

กำหนดไว้ เช่น การเรียนเสริมวิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์ 

หรือสังคมศาสตร์ เพราะน้องจัมโบ้เป็นเด็กพิเศษ  

เราจึงต้องเลือกวิชาที่สอนให้เขาเข้าใจสังคมใน 

ปัจจุบันด้วย”

 “ผมบอกลูกเสมอว่า การศึกษาไม่สามารถ 

ที่จะยืนหยัดได้ด้วยความรู้ เพียงสาขาเดียว  

เหมือนบ้านหลังหนึ่งตั้งอยู่บนเสาต้นเดียวก็จะ 

อ่อนแอ คนเราต้องมีความรู้หลายสาขาวิชา เพื่อ 

ค้ำจุนและเพื่อความอยู่รอดในสังคม ผมมีความ 

ภูมิใจที่วันนี้สำเร็จการศึกษาและช่วยผลักดัน 

ลูกชายให้เรียนจบได้พร้อมกัน เพราะผมคงไม่ได้

อยู่กับเขาทั้งชีวิต ถ้าผมไม่อยู่เขาก็ต้องอยู่ในสังคม

นี้ได้” 

 บัณฑิตสมยศ กล่าวต่อไปว่า ตอนนี้ผมกับ

ลูกตั้งใจจะเรียนสาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 

ม.ร. เป็นปริญญาตรีอีกหนึ่งใบ เพราะน้องจัมโบ้ 

เป็นคนที่คิดเร็ว พูดเร็ว อ่านแล้วจำ เข้าใจไว  

เวลาว่างก็จะเรียนจากอินเทอร์เน็ต ช่วยฝึกเขา 

ให้ เ รี ยน เป็น เวลา  แล้ วหัดให้ เขี ยนมากขึ้น 

ซึ่งถ้าเขาเรียนจบด้านบัญชีแล้ว อยากให้เป็น 

ผู้สอบบัญชี เพราะสามารถรับงานกลับมาทำที่ 

บ้านได้ แม้ว่าจะมีจุดอ่อน คืออาจจะห่างไกลสังคม 

แต่ทางครอบครัวก็ช่วยเสริมวิชาหรือประสบการณ์ 

ให้เขาได้คุ้นเคยกับโลกภายนอกในอีกทางหน่ึงด้วย

 ด้ าน จัมโบ้ -กาญจน์พิศุทธิ์  บอกด้วย 

ความปลาบปลื้มว่า “เรียนหนังสือที่รามฯสนุก 

ได้ความรู้เยอะ อาจารย์ใจดี และเก่ง ดีใจท่ีเรียนจบ 

พร้อมบิดา เลือกเรียนสาขาชีววิทยาเพราะเป็น 

สิ่งที่ชอบ และมาเข้าเรียนเป็นประจำ เวลาว่าง 

ส่วนใหญ่ก็จะอ่านหนังสือเก่ียวกับชีววิทยา ชอบเรียน 

เกี่ยวกับสัตว์ พืช และสมุนไพร เห็นอะไรสามารถ 

ตอบได้หมด จากนี้ ไปตั้ งใจจะเรียนให้สำเร็จ 

คณะบริหารธุรกิจอีกหน่ึงสาขา  เพราะบิดาแนะนำ 

ให้ทำธุรกิจส่วนตัว และจะตั้งมั่นเป็นผู้มีความรู้  

คู่คุณธรรม” 

 “ความสำเร็จของลูกวันนี้ ผมขอยกความดี 

ให้คุณแม่ของเขา ที่วางพื้นฐานลูกมาตั้งแต่อนุบาล



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เดือนพฤษภาคม 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

 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ กำหนดการจัด
สอบภาคปฏิบัติและจัดสอบเอง ในการสอบภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 รวม  
6 กระบวนวิชา ดังน้ี
 EN 203 สอบปฏิบัติ วันจันทร์ท่ี 28 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30-15.00 น. 
คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1401 และห้อง 1415
 EN 204 สอบปฏิบัติ วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30- 
16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์  อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB. 1-2
 EN 309 จัดสอบเอง วันพุธท่ี 16  พฤษภาคม  2555  เวลา 09.30-12.00 น. 
คณะมนุษยศาสตร์  อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB.1-2

 EN 325 จัดสอบเอง วันพุธท่ี 16  พฤษภาคม  2555  เวลา 17.30-19.20 น. 
อาคารสวรรคโลก  ชั้น 5 ห้อง 502 (SWB 502)
 LI 211 จัดสอบเอง  วันจันทร์ที่ 14  พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-15.30 น.  
คณะมนุษยศาสตร์  อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องพวงแสด
 LI 310 จัดสอบเอง วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.00-15.30 น.  
คณะมนุษยศาสตร์  อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องพวงแสด
 ให้นักศึกษาดูรายละเอียดได้ท่ี หน้าห้องภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์   
อาคาร 1 ชั้น 4 และบอร์ดห้อง LAB.1-2 อาคาร 1 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์   
โดยให้นักศึกษาเตรียมใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนของการสอบภาคฤดูร้อน   
ปีการศึกษา 2554 พร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน  
และโปรดแต่งกายสุภาพ ตรงต่อเวลาให้มากที่สุด (หากมาสายเกิน 5 นาที  
ในกำหนดเวลาเข้าสอบจะหมดสิทธิในการสอบไล่)

จัดสอบเองวิชา EN และ LI
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(อ่านต่อหน้า 6)

 นับตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2536 ที่มหาวิทยาลัยนำระบบแถบรหัส 

กระบวนวิชามาใช้ในการลงทะเบียนเรียนจนถึงปัจจุบัน  ทำให้นักศึกษาได้รับความ 

สะดวกเพราะช่วยประหยัดเวลา  และลดขั้นตอนการปฏิบัติงานลงโดยเสร็จสิ้น

ทุกขั้นตอน  ณ  จุดเดียวเท่านั้น

 จากปี 2536 ซึ่งมีกระบวนวิชาที่เปิดสอน 1,607 กระบวนวิชา  ปัจจุบัน 

เพิ่มเป็น 2,605 กระบวนวิชา เพราะแต่ละคณะได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและ 

เปิดกระบวนวิชาใหม่ๆ เพ่ือให้ได้มาตรฐานเท่าเทียมบัณฑิตจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  

ด้วยจำนวนกระบวนวิชาท่ีเพ่ิมข้ึนน้ีเองทำให้รหัสวิชาท่ีใช้อยู่เดิม 5 หลัก ไม่สามารถ 

รองรับจำนวนวิชาที่เพิ่มขึ้นได้  ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศ   

เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  กำหนดให้มีการ

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับโดยใช้กรอบมาตรฐานดังกล่าว 

เป็นแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร  มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องเปล่ียนแปลง 

รหัสวิชาที่ใช้อยู่เดิม 5 หลัก  เป็น  7 หลัก  และจะเริ่มใช้ตั้งแต่ ภาค 1  ปีการศึกษา 

2555  เป็นต้นไป

 จากการเปลี่ยนรหัสวิชานี้  นักศึกษาที่ยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาตั้งแต่ 

รหัสประจำตัว 47 (สำหรับผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในภาคที่ 2/2547) ถึง 54  

อาจเกิดความกังวลว่า จะมีผลกระทบอะไรบ้าง ขอเรียนว่าไม่มีผลกระทบใดๆ  

ต่อโครงสร้างหลักสูตร  และการจบการศึกษาของนักศึกษาท้ังส้ิน  เพียงแต่นักศึกษา 

ต้องเตรียมตัวศึกษาข้อมูลให้พร้อมก่อนการลงทะเบียนเรียน  ภาค 1  ปีการศึกษา  

2555  โดยขอให้ปฏิบัติดังนี้

 1. เลอืกวชิาลงทะเบยีนเรยีน      ใหน้กัศกึษาแตล่ะรหสัดหูลกัสตูรของคณะ 

ที่สมัครเข้าศึกษาจากหนังสือระเบียบการเข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนด 

การศึกษาช้ันปริญญาตรี ท่ีนักศึกษาได้รับต้ังแต่วันสมัคร ซ่ึงจะเป็นรหัสวิชา 5 หลัก

 2. เทียบรหัสวิชาจาก 5 หลัก เป็น 7 หลัก ซึ่งสามารถเทียบได้จากบอร์ด 

ติดประกาศตามคณะต่างๆ จากหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง หรือจากเว็บไซต์ของ 

มหาวิทยาลัย  ตัวอย่าง  เช่น

   

 นักศึกษาที่ต้องเรียนวิชา AC101 ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร จะต้อง 

ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา ACC1101  เป็นต้น

 3. ตรวจสอบวันเวลาเรียน และวันเวลาสอบไล่ของกระบวนวิชาท่ีจะต้อง 

ลงทะเบียนเรียน อย่าให้ซ้ำซ้อนกัน โดยดูจากประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน 

พร้อมกับวันและเวลาสอบไล่ (ม.ร.30)  ภาค 1  ปีการศึกษา 2555  ซึ่งจะลงพิมพ์ 

ในข่าวรามคำแหง  หรือดูที่บอร์ดคณะ  บอร์ด สวป.  และที่อาคารเวียงคำ

 ใน ม.ร.30  ภาค 1  ปีการศึกษา 2555  ยังคงมีรายละเอียดที่นักศึกษาจะต้อง

ทราบเหมือนเดิม  ประกอบด้วย วิชา (CR.), วัน/เวลาเรียน, ห้องเรียน, ชื่อผู้สอน 

และวันเวลาสอบ

 แต่เนื่องจากการปรับปรุงหลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีมาก่อนจะใช้รหัส

วิชา 7 หลักและมีหลากหลายรูปแบบ การกำหนดรายละเอียดกระบวนวิชาใน 

ม.ร.30 จึงแตกต่างกันไปตามฐานข้อมูลกระบวนวิชา 5 หลักเดิม ท่ีนักศึกษาแต่ละ 

รหัสจะต้องเรียน  ดังน้ัน  นักศึกษาจะต้องดูเง่ือนไขของกระบวนวิชาประกอบด้วย  

ดังตัวอย่าง ม.ร.30  ภาค 1  ปีการศึกษา 2555  รูปแบบต่างๆ คือ

 ( 1 ) กระบวนวิชา 7 หลัก ที่เปิดสอนครั้งแรกในภาค 1 ปีการศึกษา 2555  

เช่น

รูปแบบการลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2555
  สุนันทา   เตชะมา                                                           สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

 อธิบาย กระบวนวิชา LAW4059 จำนวน 3 หน่วยกิต ชื่อวิชา คือ  

การเจรจาต่อรอง เรียนวันพฤหัสบดี เวลา 1330-1520 น. ที่อาคารที่ทำการ 

คณะนิติศาสตร์ ชั้น 2  ห้อง 2313  ผู้สอน คือ อาจารย์ปิยะพร     

 สอบวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2555   เวลา 0930-1200  น.

 ( 2 ) กระบวนวิชาที่เคยเปิดสอนมาแล้ว เช่น กระบวนวิชา AC101 

จะวงเล็บรหัสวิชา 5 หลักเดิมไว้หน้าชื่อวิชา  

 อธิบาย กระบวนวิชา ACC1101 จำนวน 3 หน่วยกิต ชื่อวิชา การบัญชี 

ขั้นต้น 1  วิชาเดิม 5 หลัก  คือ AC101  เรียนวันจันทร์  เวลา 0830-1110  น.  

อาคารคนฑี ห้อง 201  ผู้สอน  รศ.นิภา และ ดร.เมธาวี  

 สอบวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2555   เวลา 0930-1200  น.

 ( 3 ) รหัสกระบวนวิชา 5 หลัก เดิมที่มีการปรับปรุงหลักสูตร  และยังคง 

ใช้รหัสวิชาเหมือนเดิม  ชื่อวิชาเดียวกัน แต่หน่วยกิตต่างกัน  เช่น  กระบวนวิชา 

MY313

 อธิบาย กระบวนวิชา MY313 มีการปรับปรุงหลักสูตรในปี 2552 โดยปรับ 

จาก 2 หน่วยกิต  เป็น  3 หน่วยกิต  แต่รหัสวิชาและชื่อวิชายังคงเดิม

 การปรับปรุงหลักสูตรกรณีนี้ นักศึกษาจะต้องดูเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใต้ชื่อ 

กระบวนวิชา ว่าสำหรับนักศึกษารหัสใดบ้าง แม้ว่าทั้งสองวิชานี้จะเรียนและ 

สอบร่วมกัน แต่ในทางทะเบียนถือว่าเป็นคนละวิชากัน จากข้อมูลข้างต้น นักศึกษา 

ที่สมัครเรียนก่อนปี 2552  เป็นต้นไปให้ลงทะเบียนรหัสวิชา MTT3103

 ( 4 ) รหัสกระบวนวิชา 5 หลักเดิมที่เคยปรับปรุงหลักสูตรแล้ว ใช้รหัส 

วิชาต่างกัน แต่ชื่อกระบวนวิชาเหมือนกัน และจำนวนหน่วยกิตเท่ากัน เช่น   

วิชา PH101 กับ PH103 ใน ม.ร.30 จะปรากฏรายละเอียด  ดังนี้
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(อ่านต่อหน้า 7)

(ต่อจากหน้า 5)

 อธิบาย ในปีการศึกษา 2552 คณะได้ปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา PH103  

เป็น PH101 แต่ยังคงใช้ชื่อวิชาเดิม คือ INTRODUCTION TO PHYSICS   

และจำนวนหน่วยกิตเท่าเดิม  คือ  3  หน่วยกิต  และเพื่อไม่ให้นักศึกษาสับสนจึงได้ 

กำหนดเง่ือนไขว่าวิชาใดเป็นหลักสูตรของนักศึกษารหัสใด  สังเกตได้จากรหัสวิชา  

5 หลักเดิม ที่อยู่ในวงเล็บหน้าชื่อกระบวนวิชา  ถ้าหลักสูตรของนักศึกษา คือ 

PH101 จะต้องลงทะเบียนเรียนด้วยรหัสวิชา PHY1051 

 และเพื่อให้ชื่อกระบวนวิชา INTRODUCTION TO PHYSICS มีเพียง 

วิชาเดียวในการปรับปรุงหลักสูตรปี 2555 คณะจึงได้กำหนดรหัสวิชาเป็น PHY1001   

ให้นักศึกษาที่สมัครตั้งแต่ปี 2555 ลงทะเบียนเรียน ซึ่งทั้ง 3 กระบวนวิชานี้จะ 

ต้องเปิดคู่ขนานกันไป โดยมี วัน เวลาเรียน และวันเวลาสอบร่วมกัน โดยกระบวน 

วิชา PHY1053 จะเปิดสอนจนกว่านักศึกษารหัส 51 หมดสถานภาพการเป็น 

นักศึกษา สำหรับวิชา PHY1051 ก็เช่นเดียวกัน คือจะเปิดสอนจนกว่านักศึกษา 

รหัส 54 หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา เม่ือถึงเวลาน้ันช่ือวิชา INTRODUCTION  

TO PHYSICS ก็จะเหลือเพียงรหัสวิชาเดียว คือ PHY1001

 (5) รหัสกระบวนวิชา 5 หลักเดิมที่มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ และยัง 

คงใช้รหัสวิชาเหมือนเดิม แต่ชื่อวิชาต่างกัน จำนวนหน่วยกิตต่างกัน เช่น 

กระบวนวิชา MY473 ใน ม.ร.30 จะปรากฏรายละเอียด  ดังนี้

  

 อธิบาย  ในการปรับปรุงหลักสูตรปี 2552  คณะได้เปลี่ยนชื่อกระบวนวิชา 

MY473 จาก POLYMER DEGRADATIONS AND STABILIZATION   

จำนวน 2 หน่วยกิต เป็น HIGH TEMPERATURE OXIDATION OF ALLOYS   

จำนวน 3 หน่วยกิต รวมทั้งกำหนดวิชาความรู้พื้นฐานแตกต่างกัน โดยนักศึกษา 

รหัส 52 เป็นต้นไป ที่จะลงทะเบียนเรียนวิชา MTT4703 ต้องสอบผ่านความรู้ 

พื้นฐานในวิชา MTT4301 มาก่อน ซึ่งจัดบรรยายในวันพฤหัสบดี  เวลา 1330- 

1520  น.  โดยอาจารย์นวรัตน์

 ส่วนนักศึกษารหัส 47-51 ท่ีเรียน MY473 ในหลักสูตรเก่า จะต้องลงทะเบียน 

เรียนกระบวนวิชา MTT4451 มาก่อน และเข้าฟังคำบรรยายในวันอังคาร เวลา 

1330-1520 น.  สอนโดย ผศ.ดร.ชิดชนก ทั้งสองวิชานี้สอบวันเวลาเดียวกัน

 ( 6 ) รหัสกระบวนวิชา 5 หลักเดิมที่เคยปรับปรุงหลักสูตรแล้วเปลี่ยนไป

ใช้รหัสกระบวนวิชาใหม่  แต่ยังคงใช้ชื่อกระบวนวิชา MTT4753  และต้องสอบ

ผ่านความรู้พื้นฐานในกระบวนวิชา MTT4753 และจำนวนหน่วยกิตเหมือนเดิม  

เช่น  กระบวนวิชา MC210  เปลี่ยนเป็น  MC311  เมื่อต้องเปลี่ยนรหัสวิชาจาก  

5 หลัก  เป็น  7 หลัก  จะปรากฏข้อมูลใน ม.ร.30   ดังนี้

 ( 7 ) การปรับปรุงหลักสูตรด้วยการนำรหัสกระบวนวิชา 5 หลักเดิม 

หลายๆวิชาในหลักสูตรเก่าท่ีมีช่ือกระบวนวิชาคล้ายๆกัน มาปรับรวมเป็นหลักสูตรใหม่ 

ในรหัสวิชา 7 หลัก แต่เน่ืองจากนักศึกษาเก่าต้ังแต่รหัส 47-51 ยังจะต้องลงทะเบียน 

เรียนตามโครงสร้างหลักสูตรของปีการศึกษาท่ีสมัคร  จึงยังปรากฏรหัสวิชาเหล่าน้ัน 

ใน ม.ร.30  ดังนี้

 ท้ัง 4 กระบวนวิชาน้ี เรียนและสอบร่วมกัน น่ันคือ เรียนวันเวลาห้องเรียน 

เดียวกัน ผู้สอนคนเดียวกัน สอบวันเวลาเดียวกัน เพียงแต่นักศึกษาต้องดูโครงสร้าง 

หลักสูตรของตนว่าคณะกำหนดไว้อย่างไร หลังจากนักศึกษารหัส 54 หมดสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาแล้วคณะจะเปิดสอนวิชา APR3105 เพียงวิชาเดียว

 4. เลือกช่องทางการลงทะเบียนเรียนท่ีนักศึกษาสะดวก เช่น ลงทะเบียนเรียน 

ทาง INTERNET ทางไปรษณีย์ ทางโทรศัพท์ ทาง SMS หรือจะเลือกมาลงทะเบียน 

เรียนที่มหาวิทยาลัย ซึ่งอาจมาด้วยตนเอง หรือฝากผู้อื่นมาดำเนินการแทนก็ได ้

เพียงแต่นักศึกษาต้องเตรียมเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเรียนมาให้พร้อม   

นั่นคือ สมุดลงทะเบียนเรียนและแถบรหัสกระบวนวิชา 7 หลัก ซึ่งมีจำหน่าย 

ที่สำนักพิมพ์ หรือจะซื้อที่อาคารเวียงคำในช่วงการลงทะเบียนเรียนก็ได้

 นอกจากนี้ สถาบันคอมพิวเตอร์ยังได้เพิ่มทางเลือกให้นักศึกษา ด้วยการ 

จัดทำโปรแกรมสำเร็จรูป สำหรับการลงทะเบียนเรียนด้วย BARCODE ซ่ึงนักศึกษา 

สามารถดำเนินการได้เองจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย คือ www.ru.ac.th โดยปฏิบัติ 

ตามขั้นตอน  ดังนี้

 -  หน้าเว็บหลัก จะมีป๊อปอัพเพื่อเข้าสู่ระบบการเทียบรหัสวิชาจาก 5 หลัก  

เป็น  7 หลัก

 รูปแบบการลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2555



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 - ใส่รหัสวิชา 5 หลัก อื่นๆที่ต้องการเทียบทีละวิชา ทำซ้ำจนครบ 

กระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน

 - เมื่อครบทุกวิชาแล้วให้คลิกที่  “แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์” 

 - หน้าจอจะปรากฏรายการทั้งหมดที่นักศึกษาต้องการพร้อมบาร์โค้ด   

เมื่อต้องการจะพิมพ์ให้คลิกที่ข้อความ “สั่งพิมพ์รายงาน” ที่ด้านล่าง นักศึกษา 

จะได้กระบวนวิชาพร้อมบาร์โค้ดท่ีสามารถนำไปใช้ลงทะเบียนได้จริง  โดยไม่ต้อง 

ตัดบาร์โค้ดซ้ำอีก

 รูปแบบการลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 (ต่อจากหน้า 6)

 อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยได้เตรียมอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่ยัง 

ไม่เข้าใจวิธีการลงทะเบียนเรียน ด้วยรหัสวิชา 7 หลัก โดยการจัดบุคลากรไว้ 

แนะนำในช่วงการลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 นักศึกษาสามารถ 

สอบถามได้  ณ จุดปฏิบัติงานตรงทางเดินระหว่างกลางอาคารหอประชุมพ่อขุน

รามคำแหงมหาราช

 ดังนั้น เพื่อความถูกต้องของข้อมูลการลงทะเบียนเรียน และเพื่อความ 

สะดวกรวดเร็วในการปฏิบัติงาน นักศึกษาต้องเตรียมความพร้อมก่อนถึงวัน 

ลงทะเบียนเรียน หากมีข้อสงสัยอ่ืนใดก็สามารถสอบถามเจ้าหน้าท่ีทะเบียนคณะ 

ต่างๆ ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 - ใส่รหัสวิชา 5 หลัก ในช่องรหัสวิชา 5 หลัก แล้วคลิกที่ปุ่ม  

“คลิกเพิ่มรายการ” หรือ กดปุ่ม ENTER บนคีย์บอร์ด หน้าจอจะปรากฏ 

ตารางรหัสวิชาจาก 5 หลัก  เป็น  7 หลัก  ตามที่นักศึกษาต้องการโดยอัตโนมัติ

 
     ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

  พัฒนเดช  กอวัฒนา                                             คณะมนุษยศาสตร์

 ในสังคมที่อยู่กันแบบตัวใครตัวมันเช่นทุกวันนี้ ใครจะรู้ว่า แม้แต่ 

คำสั้นๆ เพียงคำเดียวก็เป็นดั่งน้ำใสๆ ที่ช่วยชโลมจิตใจอันแห้งแล้งได้

 “ขอบคุณ” คือคำหนึ่งคำนั้น เราจะเอ่ยคำๆ นี้เพื่อแสดงความซาบซึ้ง 

ในบุญคุณหรือน้ำใจของผู้ให้ ไม่ว่าสิ่งที่เราได้รับจากเขาจะเป็นของขวัญ 

มูลค่ามหาศาล หรือแค่คำปลอบโยนสั้นๆ ก็ตาม

 แน่นอนว่าการเอ่ยคำขอบคุณจะมีความหมายก็ต่อเมื่อเราใส่ความ 

รู้สึกลงไปในถ้อยคำ แต่เท่านั้นคงไม่เพียงพอ เพราะเราต้องใช้คำให้เหมาะ 

กับบุคคลด้วย

 ภาษาไทย นั้นมีระดับของการเอ่ยคำขอบคุณอยู่ เช่น “ขอบพระคุณ”  

เป็นคำที่ใช้กับบุคคลที่เสมอกัน หรือผู้น้อยใช้กับผู้ใหญ่ เช่นบุตรขอบคุณ 

บิดามารดา หรือลูกศิษย์ขอบคุณอาจารย์

 “ขอบใจ” เป็นคำที่ใช้กับบุคคลที่เสมอกันหรือผู้ใหญ่ใช้กับผู้น้อย 

เช่นเพื่อนพูดกับเพื่อน หรือเจ้านายพูดกับลูกน้อง

 ส่วน “ขอบคุณ” นั้นเป็นคำกลางๆ ที่ใช้ได้ทั้งในภาษาทางการและ 

ก่ึงทางการ เรามักได้ยินคำพูดน้ีทุกหนทุกแห่งเช่นในโทรทัศน์เวลาผู้ส่ือข่าว 

รายงานข่าวจบ ก็จะขอบคุณท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นต้น

 คำขอบคุณสำหรับคนไทยนั้นไม่ได้ใช้เพียงแสดงความซาบซึ้ง  

แต่ยังรวมไปถึงการแสดงความเคารพนอบน้อมต่อผู้มีพระคุณด้วย ซึ่งจะ 

สังเกตได้จากท่าไหว้ขอบคุณที่ต้องประนมมือแนบอกแล้วค้อมศีรษะลง  

หากเป็นกรณีที่บุตรขอบคุณบุพการีในวันพ่อหรือวันแม่แล้ว ก็ต้องพนมมือ 

กราบแทบเท้าพ่อแม่ นอกจากนี้ก็ยังธรรมเนียมการขอบคุณพระแม่โพสพ  

ที่คนโบราณใช้เป็นกุศโลบายสอนให้คนรู้จักสำนึกบุญคุณของธรรมชาติ

ที่มอบดินฟ้าอากาศอันอุดมสมบูรณ์ให้ ทำให้ปลูกข้าวงอกงาม

 ไม่ว่าจะเป็นการขอบคุณบิดามารดา ศิษย์ขอบคุณครูบาอาจารย์ ชาวนา 

ขอบคุณพระแม่โพสพ เจ้านายขอบคุณลูกน้อง หรือเพื่อนขอบคุณเพื่อน 

ก็ตาม ย่อมแสดงให้เห็นว่าคนเราไม่สามารถอยู่ตัวคนเดียวในโลกใบนี้ได้ 

จำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยกัน เป็นการลดความอหังการในตัวเอง

 คำขอบคุณทุกวันนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทต่างๆ 

เช่นขณะขับรถ เวลาที่เราขอทางแล้วมีคนให้ทางเราอาจจะยกมือขวาขึ้น 

โดยให้ศอกต้ังฉากขนานกับพ้ืนโลก เพ่ือแสดงความขอบคุณต่อความเอ้ือเฟ้ือ 

ของอีกฝ่าย การขอบคุณไม่เพียงช่วยลดอัตตาในตัวเราเอง แต่ยังทำให ้

ผู้ให้เป็นสุข  และมอบกำลังใจที่จะทำดีในครั้งต่อๆไปยิ่งขึ้น โดยนัยนี้คำว่า 

“ขอบคุณ” จึงเป็นเสมือนของขวัญอันวิเศษ เวลาที่เราได้รับน้ำใจจากใคร  

เพียงเราตอบแทนด้วยรอยยิ้มและคำขอบคุณที่จริงใจเพื่อสร้างสรรค์ 

สังคมนี้ให้น่าอยู่ยิ่งๆขึ้นไป



(อ่านต่อหน้า 11)

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ตารางออกอากาศรายการวิทยุการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาคฤดูร้อน/2554 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 1467 KHz. ระบบ AM

ระหว่างวันที่  7 - 13  พฤษภาคม  2555  

    เวลา/วัน        จ. 7 พ.ค.           อ. 8 พ.ค.          พ. 9 พ.ค.          พฤ. 10 พ.ค.       ศ. 11 พ.ค.      ส. 12 พ.ค.         อา. 13 พ.ค.

  05.00 น.     AC 101-13.1    AC 101-14.1   AC 101-15.1    AC 101-16.1   สังคีตภิรมย์  

  05.30 น.     AC 101-13.2    AC 101-14.2   AC 101-15.2    AC 101-16.2   สังคีตภิรมย์  

  06.00 น.     PS 190-11.1    LA 310-11.1   PS 190-12.1    LA 310-12.1   สังคีตภิรมย์ 

  06.30 น.     PS 190-11.2    LA 310-11.2   PS 190-12.2    LA 310-12.2   สังคีตภิรมย์์ 

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

  20.30 น.      LA 354-22.1    LA 354-23.1   LA 354-24.1    LA 354-25.1  EC 111-11.1 EC 111-12.1 EC 111-13.1

  21.00 น.     LA 354-22.2    LA 354-23.2   LA 354-24.2    LA 354-25.2  EC 111-11.2 EC 111-12.2 EC 111-13.2

  23.00 น.     EN 101-17.1    EN 101-18.1   EN 101-19.1    EN 101-20.1  EN 101-21.1 EN 101-22.1 EC 111-14.1

  23.30 น.     EN 101-17.2    EN 101-18.2   EN 101-19.2      EN 101-20.2  EN 101-21.2 EN 101-22.2 EC 111-14.2

    

    เวลา/วัน        จ. 14 พ.ค.         อ. 15 พ.ค.        พ. 16 พ.ค.        พฤ. 17 พ.ค.       ศ. 18 พ.ค.      ส. 19 พ.ค.         อา. 20 พ.ค.

  05.00 น.     AC 101-17.1    AC 101-19.1   AC 101-21.1   AC 101-23.1   สังคีตภิรมย์  

  05.30 น.     AC 101-17.2    AC 101-19.2   AC 101-21.2   AC 101-23.2   สังคีตภิรมย์  

  06.00 น.     AC 101-18.1    AC 101-20.1   AC 101-22.1   AC 101-24.1   สังคีตภิรมย์ 

  06.30 น.     AC 101-18.2    AC 101-20.2   AC 101-22.2   AC 101-24.2   สังคีตภิรมย์์ 

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

  20.30 น.      PS 190-13.1    PS 190-15.1   LA 354-26.1   AC 101-25.1 ติว MA 114-1 ติว MB 303-1 ติว LA 408-1

  21.00 น.     PS 190-13.2    PS 190-15.2   LA 354-26.2   AC 101-25.2 ติว MA 114-2 ติว MB 303-2 ติว LA 408-2

  23.00 น.        PS 190-14.1    PS 190-16.1   LW 312-13.1   AC 101-26.1 ติว MA 114-3 ติว MB 303-3 ติว LA 408-3

  23.30 น.     PS 190-14.2    PS 190-16.2   LW 312-13.2    AC 101-26.2 ติว MA 114-4 ติว MB 303-4 ติว LA 408-4

     

ระหว่างวันที่  14 - 20  พฤษภาคม  2555  

    เวลา/วัน        จ. 21 พ.ค.        อ. 22 พ.ค.         พ. 23 พ.ค.        พฤ. 24 พ.ค.       ศ. 25 พ.ค.      ส. 26 พ.ค.         อา. 27 พ.ค.

  05.00 น.     ติว ST 103-1   ติว MA 103-1   ติว PS 202-1    ติว HI 101-1   สังคีตภิรมย์  

  05.30 น.     ติว ST 103-2   ติว MA 103-2   ติว PS 202-2    ติว HI 101-2   สังคีตภิรมย์  

  06.00 น.     ติว ST 103-3   ติว MA 103-3   ติว PS 202-3    ติว HI 101-3   สังคีตภิรมย์ 

  06.30 น.     ติว ST 103-4   ติว MA 103-4   ติว PS 202-4    ติว HI 101-4   สังคีตภิรมย์ 

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

  20.30 น.      PS 190-17.1    EC 111-16.1      IS 103-17    ติว EN 201-1  ติว PS 110-1     ติว MA 111-1   CN 101-1

  21.00 น.     PS 190-17.2    EC 111-16.2      IS 103-18    ติว EN 201-2  ติว PS 110-2     ติว MA 111-2   CN 101-2

  23.00 น.     EC 111-15.1    EC 111-17.1   EN 101-23.1    ติว EN 201-3  ติว PS 110-3 ติว MA 111-3   CN 101-3

  23.30 น.     EC 111-15.2     EC 111-17.2   EN 101-23.2      ติว EN 201-4  ติว PS 110-4 ติว MA 111-4   CN 101-4

    

ระหว่างวันที่  21 - 27  พฤษภาคม  2555  

	 k	สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัคร 
บุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 
จำนวน 19 ตำแหน่ง 29 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  
11 พฤษภาคม 2555 รายละเอียดตำแหน่งที่รับสมัคร 
ดังนี้
 1. พนักงานนำเข้าข้อมูล จำนวน 2 อัตรา  
วุฒิ ปวส.ทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถ 
ในการใช้โปรแกรมการประมวลคำ/ฐานข้อมูล โปรแกรม 
คำนวณ โปรแกรมการนำเสนอข้อมูล มีประสบการณ์ 
ทำงานด้านโปรแกรมในระบบเครือข่าย 
 2. พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า) วุฒิ ปวส. 
สาขาไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์ด้าน 
ช่างไฟฟ้า 
 3. ช่างภาพ วุฒิปวส.-ปริญญาตรี ทางด้าน 
เทคโนโลยีทางการศึกษา โสตทัศนศึกษา วิจิตรศิลป์ 
การถ่ายภาพนิ่ง มีประสบการณ์ด้านการถ่ายภาพ
 4. เจ้าหน้าที่บันทึกภาพโทรทัศน์ วุฒิปวส.-
ปริญญาตรี ทางด้านโสตทัศนศึกษา มีความรู้ความ
สามารถในการถ่ายภาพโทรทัศน์ การถ่ายภาพยนตร์ 
สามารถใช้กล้อง Beta Cam, DV Cam กล้อง HD 
หรือกล้องถ่ายโทรทัศน์  มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี 
 5. พนักงานซ่อมบำรุง วุฒิ ปวส. ทางด้าน 
อิเล็กทรอนิกส์ มีประสบการณ์ในการคุมสัญญาณ 
ในการผลิตรายการอย่างน้อย 1 ปี
 6. เจ้าหน้าท่ีเทคนิคออกอากาศ จำนวน 2 อัตรา  
วุฒิ ปวส.-ปริญญาตรี ทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม  
คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 7. นักวิชาการพิมพ์ วุฒิปริญญาตรีทางด้าน 
การพิมพ์ มีความสามารถในการใช้โปรแกรม Photoshop,  
Illustrator และ Pagemaker ในการออกแบบงานพิมพ์
 8. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ประเมินผล จำนวน  
2 อัตรา วุฒิปริญญาโททางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ 
สังคมศาสตร์ การบริหารจัดการโครงการด้านนโยบาย 
การวางแผน และประเมินผล ใช้โปรแกรมวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS ได้ 
 9. ผู้เขียนบทโทรทัศน์ จำนวน 3 อัตรา วุฒิ 
ปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ 
สื่อสารมวลชน มีประสบการณ์ด้านการเขียนบท 
โทรทัศน์ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 10.  เจ้าหน้าที่ตัดต่อภาพและเสียง จำนวน  
3 อัตรา วุฒิปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์ ส่ือสาร- 
มวลชน หรือคอมพิวเตอร์ สามารถควบคุมและใช ้
งานชุดตัดต่อเทปโทรทัศน์
 11. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ประเมินผล วุฒิปริญญาโท 
ทางด้านสังคมศาสตร์ มีความรู้ความสามารถในการ 
วิเคราะห์ประเมินผลด้านโครงการ สามารถใช้โปรแกรม 
สำเร็จรูปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม 
SPSS ได้
 12. ผู้ส่ือข่าว วุฒิปริญญาตรีทางด้านนิเทศศาสตร์  
วารสารศาสตร์ และสื่อสารมวลชน มีบัตรผู้ประกาศ 
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง 
กิจการโทรทัศน์ฯ
 13. ผู้ป ร ะ ส า น ง า น ด้ า น ก า ร ผ ลิ ต ร า ย ก า ร 
จำนวน 2 อัตรา มีปริญญาตรีทางด้านสังคมศาสตร์ 
มีความรู้ความสามารถ 



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 

วัน/เวลา/สถานที่เรียน    

 Section 1   วันอังคาร พฤหัสฯ เสาร์

  เวลา  07.30 - 09.20 น. ห้อง VKB 302

 Section 2  วันจันทร์ พุธ ศุกร์   

 เวลา  07.30 - 09.20 น. ห้อง VKB 402

 Section 3  วันอังคาร พฤหัสฯ เสาร์  

  เวลา  09.30 - 11.20 น. ห้อง VKB 502

 Section 4  วันอังคาร พฤหัสฯ เสาร์  

  เวลา  15.30 - 17.20 น. ห้อง VPB 402

อาจารย์ผู้สอน    

 Section 1 รศ.นัญ   เจริญพันธุ์ศิริกุล

 Section 2  อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

 Section 3 อาจารย์กัลยาณี  สุภวัน

 Section 4 ผศ.คนึงนิตย์  จันทุรัตน์ 

ตำราท่ีใช้ EN 205 การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉท 

สั้นๆ  แต่งโดย รศ.รมณี กอวัฒนา

คำอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาลักษณะของภาษาเขียน 

ฝึกเขียนประโยคชนิดต่างๆให้ส่ือความหมายท่ีต้องการ  

โดยเร่ิมจากประโยคเด่ียวไปสู่ประโยคความรวม และ 

ประโยคความซ้อน ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทสั้นๆ 

ตามเรื่องที่อ่านหรือภาพที่เห็น

จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา 

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจโครงสร้างและส่วน 

ประกอบของประโยคพื้นฐาน

 2. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเขียนประโยค 

ความรวม  และรู้จักใช้คำเชื่อมชนิดต่างๆได้

 3. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเขียนประโยค 

ความซ้อนชนิดต่างๆได้

 4. เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถเขียนประโยค 

ความเดียวชนิดซับซ้อนชนิดต่างๆได้ 

 5. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนประโยคที่มี 

Gerund หรือ Infinitive ได้

 6. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเขียนอนุเฉทสั้นๆ  

เพื่ออธิบายหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็น 

ต่างๆได้ 

 7. เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และอธิบาย 

โครงสร้างของประโยคและอนุเฉทชนิดต่างๆได้

แนวทางการเรียน  การบรรยายประกอบ PowerPoint  

และฝึกทำแบบฝึกหัด

เนื้อหาวิชา สว่นประกอบของโครงสรา้งประโยค 

พื้นฐานชนิดต่างๆ รวมทั้งโครงสร้างของประโยค 

บอกเล่า ประโยคปฏิเสธ ประโยคคำถาม ประโยค 

คำสั่ง ประโยคขอร้อง ประโยคที่มี “there” เป็น 

ประธาน และประโยคกรรมวาจก ประโยคความรวม 

และคำเชื่อมชนิดต่างๆ ประโยคความซ้อนชนิดต่างๆ  

และประพันธสรรพนาม ประโยคความเดียวชนิด 

ซับซ้อน ประโยคที่มี Gerund และ Infinitive รวมทั้ง 

ประโยคท่ีข้ึนต้นด้วย “it” การเขียนอนุเฉท ส่วนประกอบ 

ของอนุเฉทและโครงสร้างของอนุเฉท

ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ  อัตนัย 110 คะแนน

 สอบวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 

 เวลา  09.30-12.00 น.

รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ   

 ข้อสอบแบ่งออกเป็น 5 part ดังนี้

 Part I. Combine each of the following  

sentences into a compound or complex sentence 

by using one of the connectors given below.  

Be sure to use each of them only once and put  

the punctuation where necessary.  (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้มี 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน  

ให้นักศึกษาเอาประโยคสองประโยคมารวมกันโดยเลือก 

คำเชื่อมที่มีให้ในการทำ นักศึกษาจะต้องใช้คำเชื่อม 

ท่ีให้มาคำละคร้ังเดียวเท่าน้ัน ถ้าใช้คำเช่ือมซ้ำประโยค 

อ่ืนๆท่ีใช้คำเช่ือมซ้ำกันจะไม่นับคะแนนให้ นอกจากน้ี  

นักศึกษาต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอนตามความ 

เหมาะสมด้วย

 Part II. Change each of the following 

complex sentences into a simple one by using  

participle modifiers in a suitable position.  

Use the correct punctuation where necessary. 

(20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ให้นักศึกษาเปลี่ยนประโยค 

ที่เป็นประโยคความซ้อนให้เป็นประโยคความเดียว 

ชนิดซับซ้อน และนักศึกษาต้องใส่เครื่องหมาย 

วรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

 Part III. Fill each of the following  

blanks with a suitable clauses.  Be sure to use 

punctuation where necessary.  (30 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเติมอนุประโยค 

หรือประโยคหลักในช่องว่างท่ีกำหนดให้ และนักศึกษา 

ต้องใส่เครื่องหมายวรรคตอนตามความเหมาะสมด้วย

 Part IV. Change the word within the 

parentheses into the correct form of infinitive  

or gerund. Be sure to use tense and voice  

correctly.  (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ให้นักศึกษาเปลี่ยนคำกริยา 

ที่ให้ไว้ในวงเล็บเป็น Gerund หรือ Infinitive ที่ 

เหมาะสม ในการเขียนตอบ นักศึกษาจะต้องคำนึง

ถึงเรื่องกาลและวาจกด้วยว่าเป็น present หรือ past 

tense เป็น active voice หรือ passive voice 

 Part V.  Paragraph Writing
 Choose One of the following topics to 
write a good paragraph of at least 8 sentences. 

Also underline the topic sentence.  (20 marks)

 ข้อสอบ part นี้ ให้นักศึกษาเลือกเขียนอนุเฉท 

หรือย่อหน้าหนึ่งย่อหน้าจากหัวข้อที่มีให้

หมายเหตุ ในการสอบให้นักศึกษาเขียนด้วยปากกา 

เท่านั้น ถ้าใช้ดินสอทำข้อสอบ อาจารย์ผู้ตรวจจะ 

ไม่ตรวจข้อสอบให้

                   อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา   อภัยบัณฑิตกุล

วันเวลาและสถานที่เรียน  ภาคฤดูร้อน /2554  

 MWF เวลา 13.30-15.20 น. อาคาร HOB 1507 

ตำรา 1. รศ.ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์,  

  ตรรกวิทยาเบื้องต้น (PY 105)

  สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546 

  หรือ PHI 1005 (PY 105, 2554)

 2. รศ.ดร.ลักษณวัต   ปาละรัตน์, 

  ตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) 

  วิชาตรรกวิทยาเบื้องต้น (PY 105),

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545

 3. รศ.ดร.ลักษณวัต   ปาละรัตน์,

   ส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)  

  วิชาตรรกวิทยาเบื้องต้น (PY 105)

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545

  ซึ่งผู้เรียนจะเข้าดูได้ที่ www.ram.edu

ขอบเขตเนื้อหา ศึกษาความหมายและขอบเขตของ 

วิชาตรรกวิทยา การคิดหาเหตุผลและเหตุผลวิบัติ 

ทั้งในแบบตรรกวิทยาอุปนัยและตรรกวิทยานิรนัย  

พร้อมท้ังฝึกใช้การคิดหาเหตุผล และพิจารณาประเมิน 

การคิดหาเหตุผลทั้ง 2 รูปแบบ

ข้อแนะนำในการเรียน  ให้ศึกษาเอกสารคำสอนอย่าง 

ละเอียดทั้ง 12 บท เนื่องจากกระบวนวิชา PY 105  

เป็นวิชาท่ีมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเข้าใจตรรกวิทยา ท้ังในส่วน 

ที่เป็นอุปนัยและนิรนัย สามารถคิดหาเหตุผลได้อย่าง 

ถูกต้องทั้งในสองรูปแบบ การเรียนที่จะให้ได้ผลดีนั้น  

นอกจากผู้เรียนจะต้องจดจำกฎและข้อห้ามต่างๆ  

ในการคิดหาเหตุผลได้อย่างแม่นยำและสามารถนำ 

ไปใช้การพิจารณาคิดหาเหตุผลได้อย่างถูกต้องและ 

รวดเร็วแล้ว ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรม 

การเรียนที่กำหนดให้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้เกิด 

ความเข้าใจ และความชำนาญในการใช้กฎต่างๆ ในการ 

คิดหาเหตุผล

การวัดผล  สอบปลายภาค ข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข้อแนะนำในการสอบ ข้อสอบจะออกครอบคลุม 

เน้ือหาท้ัง 12 บท ในตำราตรรกวิทยาเบ้ืองต้นและ/หรือ 

ตำราอิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ส่ือการสอนอิเล็กทรอนิกส์  

(e-Learning) วิชาตรรกวิทยาเบื้องต้น (PY 105) ของ 

รศ.ดร.ลักษณวัต ปาละรัตน์ ซึ่งเป็นผู้สอนในภาค 

ฤดูร้อน/2554 น้ี เท่าน้ัน เน่ืองจากมีเน้ือหาครบสมบูรณ์   

ตามขอบเขตเนื้อหาของกระบวนวิชานี้ 

               รศ.ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์

EN 205
ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

การเขียนประโยคต่างๆ และอนุเฉทสั้นๆ
Sentences and Short Paragraphs

PY 105
ตรรกวิทยาเบื้องต้น

(อ่านต่อหน้า 10)



 

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ขอบเขตเนื้อหาวิชา ศึกษาภาษาสเปนเบื้องต้น   

ได้แก่ ไวยากรณ์ภาษาสเปน การออกเสียงภาษาสเปน  

บทสนทนาและคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน โดยศึกษา 

ตามหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 - อักขระภาษาสเปน (los alfabetos espanoles) 

      - พยางค์และคำภาษาสเปน  ( las silabas y 

las palabras del espanol )

      - การแบ่งพยางค์และการเน้นเสียงหนักที่

พยางค์ในคำภาษาสเปน ( la division una palabra 

en silabas y la  acentuacion del espanol)

      - คำนามภาษาสเปน (el Nombre)

      -   คำนำหน้านามภาษาสเปน (Los Articulos)

      -   คำคุณศัพท์ภาษาสเปน ( El Adjetivo )

      - ประโยคพื้นฐานภาษาสเปน (la Oracion 

del espanol)

      -  คำกริยา Ser และ Estar

      -  คำกริยาและการกระจายกริยาในปัจจุบันกาล  

(los verbos y la conjungacion en el Presente de  

Indicativo)

       -  คำกริยาวิเศษณ์ (el Adverbio)

       -  ประโยคชนิดต่างๆ

 - คำบุพบทและคำสันธานภาษาสเปน  

(la preposicion y la conjuncion)

 -  คำกริยาและการกระจายกริยาแสดงการ

กระทำกำลังดำเนินอยู่  (el Gerundio)

      -  คำกริยาและการกระจายกริยาแสดงการ

กระทำในอนาคตกาล (el Futuro Imperfecto)

      - คำกริยาและการกระจายกริยาแสดงการ

กระทำที่เคยเกิดขึ้นในอดีต (el Preterito de Imper-

fecto)

      -   บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ

      -   คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

สื่อการสอน - 1. ตำราภาษาสเปนระดับพื้นฐาน 1  

(SN 101) โดย รศ.สมร วิเศษมณี (เนื่องจากกำลัง 

ปรับปรุงตำราจึงไม่มีจำหน่ายที่ฝ่ายตำราของ 

มหาวิทยาลัย แต่นักศึกษาสามารถยืมได้ที่สำนัก 

หอสมุดกลาง และหาอ่านได้ที่ e-Book จากเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย )

 2. เอกสารประกอบการสอน กระบวนวิชา 

SN101 โดย รศ.สมร วิเศษมณี  (ติดต่อที่อาจารย์ 

ผู้สอน ตามตารางบรรยาย และที่อีเมล wsamorn@

hotmail.com )

ข้อแนะนำ นักศึกษาควรมีตำราและเอกสารประกอบ 

การสอนกระบวนวิชา SN 101 ตามที่ได้ระบุไว้ และ 

ควรทำการศึกษาเนื้อหาสาระจากตำรามาก่อน 

SN 101
ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน 1

Fundamental Spanish 1

เข้าฟังการบรรยายในช้ันเรียน โดยหม่ันอ่านออกเสียง 

คำและประโยคตามหลักการออกเสียงคำภาษาสเปน 

จะได้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาอย่างต่อเนื่อง 

ทำแบบฝึกหัดในแต่ละบทอย่างสม่ำเสมอ สำหรับ

ผู้ที่ไม่สามารถไปเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียนได้ก็ 

ให้ทำตามข้อแนะนำข้างต้นเช่นกัน โดยสามารถติดตาม 

การบรรยายสดหรือดูบันทึกการบรรยายได้จากเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย และควรหาเวลาปรึกษาอาจารย ์

ผู้สอนเพื่อขอคำแนะนำต่างๆเพิ่มเติมโดยติดต่อ 

อาจารย์ผู้สอนได้ตามตารางเวลาบรรยายหรือที่ 

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์

วิธีการสอน - บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละบท โดย 

ใช้ส่ือท่ีเป็นตำรา เอกสารประกอบเพ่ิมเติม โปรแกรม  

Power Point  และ เว็บไซต์ภาษาสเปน

 - ฝึกการอ่ านออกเสียงอักขระภาษา 

สเปน การแบ่งพยางค์ การออกเสียงคำ วลี และ 

ประโยคที่ถูกต้อง

 - ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ 

พร้อมทั้งอธิบายข้อผิด (error) และข้อผิดพลาด 

(mistake)

 -   ฝึกเขียนคำและประโยค

 -   ฝึกการใช้ภาษาตามกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ 

ภาษาสเปน

 - ฝึ ก ก า ร ส น ท น า ตั้ ง แ ต่ ก า ร ทั ก ท า ย 

การแนะนำตัว และสถานการณ์ในชีวิตประจำวัน 

ตามตัวอย่าง

 -  แนะนำวิถีชีวิตในสังคมและวัฒนธรรม

ของประเทศสเปน  

 -  ฟังบทสนทนาที่เป็นเนื้อหาสาระเสริม 

จากตำรา  เพ่ือฝึกการฟัง  การออกเสียงและการสนทนา

 - ฟังเพลงภาษาสเปนเพื่อฝึกภาษา  คำศัพท์ 

และเพื่อความเพลิดเพลิน

การประเมินผล  ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ

 คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนสอบผ่าน 

(P) 50 คะแนนขึ้นไป คะแนนดีมาก (G) 80 

คะแนนขึ้นไป วัน-เวลาสอบเป็นไปตามตารางของ

มหาวิทยาลัย

          รศ.สมร  วิเศษมณี 

เน้ือหาโดยสรุป   ศึกษาลักษณะของภาษาเขียน  ฝึกเขียน 

ประโยคต่างๆให้ส่ือความหมายท่ีต้องการ โดยเร่ิมจาก 

เอกรรถประโยคไปสู่อเนกรรถประโยค และสังกร- 

ประโยค  ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทสั้นๆ 

 A study and practice of simple, compound, 

and complex sentences, with emphasis on short 

paragraph writing

ตำรา EN205: การเขียนประโยคต่างๆและอนุเฉทส้ันๆ 

(Sentences and Short Paragraphs) แต่งโดย 

รศ.รมณี  กอวัฒนา

เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาและฝึกใช้ประโยคและข้อความ 

ภาษาอังกฤษต่างๆที่จำเป็นสำหรับงานมัคคุเทศก์  

เช่น การทักทายและกล่าวโอภาปราศรัย การบอกเล่า 

เรื่องต่างๆ การฟังและการตอบคำถาม การพรรณนา 

ลักษณะและความสำคัญ การบรรยายประวัติบุคคล  

สิ่งของและสถานที่ ซึ่งเป็นจุดความสนใจของนัก 

ท่องเท่ียว ตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อ แต่ครอบคลุม 

สาระสำคัญในเร่ืองภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม  

การปกครอง และการเศรษฐกิจของประเทศไทย

ตำรา (1) EN 323 : English for Guides

   (ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์)

  แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

 (2) CDR และคู่มือ (Script) มีจำหน่ายที่ร้าน 

  ถ่ายเอกสาร  ช้ันล่างคณะมนุษยศาสตร์ 1

ขอ้แนะนำการเรยีน       ใหศ้กึษาตำราอยา่งละเอยีดซึง่ม ี

ทั้งหมด 6 บท

 Unit 1 : Welcome to Thailand

 Unit 2 : Introducing Thailand

 Unit 3 : Have a Pleasant Stay

 Unit 4 : Bon Appetit

 Unit 5 : Made in Thailand

 Unit 6 : Visiting Thai Temples

 ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ 

การฟังและการพูด หากมีรูปภาพซีดีกำกับอยู่ แสดงว่า 

มีเสียงประกอบบทเรียนส่วนน้ัน ให้นักศึกษาฟัง CDR  

ประกอบด้วย

แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 5 ข้อใหญ่ 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข้อแนะนำในการสอบ ข้อสอบจะออกครอบคลุม 

เนื้อหาในตำราทั้ง 6 บท และในเอกสารประกอบ 

CDR 

วันเวลาและสถานท่ีเรียน  TTS  13.30-15.20 น. VKB 402

วันและเวลาสอบ วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555 

คาบ B

                      รศ.นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

EN 205
การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ
English Sentences and Short Paragraphs

ข้อแนะนำการเรียน ให้ศึกษาตำราตั้งแต่บทที่ 3 ถึง 

บทที่ 11 อย่างละเอียดและฝึกทำแบบทดสอบใน 

หน้า 191 - 199 

แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วนมี 5 ข้อใหญ่ 

คะแนนเต็ม 110 คะแนน

เวลาและสถานที่เรียน

SEC.1 TTS  07.30-09.20  VKB 302  ASSOC.PROF.NAN

SEC.2  MWF 07.30-09.20   VKB 402    DR.KAEOKALLAYA

SEC.3 TTS 09.30-11.20   VKB 502  KALYANEE

SEC.4  TTS 15.30-17.20  VPB 402 ASST.PROF.KANUNGNID

วันและเวลาสอบ  วันศุกร์ท่ี 18 พฤษภาคม 2555 คาบ A

           รศ. นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล

EN 323
ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์

English for Guides

~

~

~

~

 ข่าวกระบวนวิชา                          (ต่อจากหน้า 9)



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 ๗ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 สองพ่อ-ลูกฯ                                (ต่อจากหน้า 3)   เชิญร่วมฯ                                   (ต่อจากหน้า 1)

 ม.ร. รับนักศึกษาฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

จนถึงชั้นมัธยม ส่วนผมมาดูแลช่วงเรียนปริญญาตรี 

วิธีการดูแลลูกนั้น สิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กทุกคน 

คือ ใกล้ชิด เอาใจใส่ พยายามเข้าใจ ใช้ความจริง และ 

ฝึกระเบียบวินัยในการใช้ชีวิตให้แก่เขา” คำพูด 

ทิ้งท้ายของคุณพ่อสมยศที่บอกได้เป็นอย่างดีว่า  

เวลานี้เขาได้ทำหน้าที่ของพ่อ และครูของลูกอย่าง 

เต็มความภาคภูมิ

 โดยเขียนเรียงความยาว 1 หน้ากระดาษ A4  

ผลงานท่ีส่งเข้าประกวดต้องเขียนด้วยตนเองไม่ลอกเลียน 

หรือดัดแปลงมาจากผู้อื่น

 ผู้สนใจส่งผลงานการประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้ 

ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (ตึกสภาคณาจารย์)  

ชั้น 1 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทร. Fax 0-2310-8884  e-mail.www.ubl.ru.ac.th, 

facebook..ram_rubl@hotmail.com  

ตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานในประเทศ (ไม่ค้างคืน) 

 130,000 บาท หรอืดงูาน ณ สาธารณรฐัประชาชนจนี 

หรือเทียบเท่า (อย่างน้อย 35 คน) 160,000 บาท 

แบ่งชำระ 7 งวด โดยผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษา 

สุดท้ายช้ันปริญญาตรี และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 

ก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง ณ อาคารสุโขทัย  

ชั้น 3 ห้อง 309A มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 วันธรรมดา  

เวลา 09.00-19.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00- 

17.00 น. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) โทร. 0-2310- 

8591-2, 085-043-5665, 089-487-4838 หรือสมัคร 

ทางเว็บไซต์ www.advanced-mba.ru.ac.th ตั้งแต่ 

บัดนี้ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2555 โดยชำระเงินค่าสมัคร 

ผ่านธนาคารทหารไทย    และธนาคารออมสิน   (นำหลักฐาน 

การสมัครยื่นในวันสัมภาษณ์)

มีประสบการณ์ด้านการประสานงานผลิตรายการโทรทัศน์

 14. นักวิชาการกฎหมาย วุฒิปริญญาโททาง 

กฎหมาย มีความรู้ความสามารถด้านการศึกษาวิเคราะห์  

ข้อมูลด้านกฎหมาย สังคมและการเมือง สามารถใช้ 

คอมพิวเตอร์ 

 15. นักวิชาการรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และ 

ศึกษาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา วุฒิปริญญาโททาง 

ด้านรัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ มีความรู้ 

มีประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 16. นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ วุฒิปริญญาตรี 

ทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้ความสามารถ และมี

ประสบการณ์ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 17. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์ประเมินผล วุฒิปริญญาโท 

ด้านรัฐประศาสนศาสตร์ สามารถใช้โปรแกรมวิเคราะห์ 

ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS 

 18. พิธีกรดำเนินรายการ จำนวน 2 อัตรา  

วุฒิปริญญาตรี-โท ทางด้านนิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์  

สื่อสารมวลชน หรือสังคมศาสตร์ มีความสามารถ  

มีประสบการณ์ในการเป็นพิธีกรและผู้ดำเนินรายการ 

โทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องในด้านการเมืองการปกครอง 

ไม่น้อยกว่า 4-6 ปี

 19. นักออกแบบเว็บ วุฒิปริญญาตรี-โท ทางด้าน 

เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

 และมีผลงานในงานที่ปฏิบัติไม่น้อยกว่า 4-6 ปี

 ผู้สนใจยื่นใบสมัครได้ ณ กลุ่มงานบริหารงาน 

บุคคล สำนักบริหารงานกลาง สำนักงานเลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎร อาคารทิปโก้ ชั้น 16 ถนน 

พระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ ตั้งแต่บัดนี้-11 

พฤษภาคม 2555 (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถาม 

โทร. 0-2357-3100 ต่อ 3109-12 หรือทางเว็บไซต์ 

www.parliament.go.th/government_employee 

โดยสามารถ download ใบสมัครเพื่อกรอกและมา 

ยื่นใบสมัครตามสถานที่ข้างต้น

 รับสมัครงาน                                 (ต่อจากหน้า 8)

รามคำแหงจัดงานฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงานนัดพบ- 
แรงงาน “RU-TODAY GUIDE JOB FAIR 2012”  
พร้อมด้วย คุณศิริวรรณ พิริยะเมธากุล รองประธาน 
อาวุโส บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี 
ณ ห้องอ่านหนังสือ ชั้น 1 อาคารเวียงผา เมื่อวันที่ 25 
เมษายน ที่ผ่านมา 
 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง  
เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษาอย่าง 
เท่าเทียมกัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับ 
ปริญญาเอก ผู้ท่ีจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ล้วนสร้างชื่อเสียงและทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ 
นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับในตลาด 
แรงงานว่าเป็นแหล่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
 ‘มหาวิทยาลัย ได้พัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ในหลักสูตร
ที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งส่งเสริมให้ 
นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกอาชีพกับสถานประกอบการ 
ในระหว่างการศึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ 
จากการทำงานจริง บัณฑิตจึงมีความพร้อมที่จะแข่งขัน 
ในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในโอกาสท่ีประเทศไทย 
จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ซึ่ง 
คาดว่าจะมีการแข่งขันด้านตลาดแรงงาน ทั้งจาก 
ภายในประเทศและประเทศสมาชกิประชาคมอาเซยีน 
ด้วยกันมากยิ่งขึ้น’
 อาจารย์สมหมาย กล่าวต่อไปว่าการจัดงาน 
นัดพบแรงงานครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมที่ควรให้การ 
ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษา บัณฑิต และ 
ผู้สนใจได้มีงานทำ สามารถประกอบอาชีพเพื่อยัง 
ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติได้  
หวังอย่างยิ่งว่า ตลอดระยะเวลาการจัดงาน ผู้ร่วมงาน 
จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ โดยผู้หางานทำสามารถ 
เลอืกสมคัรงานตามตำแหนง่ทีต่อ้งการตรงกบัความรู ้ 
ความสามารถและความถนัด ส่วนนายจ้าง/สถาน- 
ประกอบการสามารถพจิารณาคดัเลอืกผูส้มคัรงานได้
ตรงตามคณุสมบตัทิีต่อ้งการ    และเพือ่ใหผู้ส้มคัรงาน 
สามารถสมัครงานกับบริษัทชั้นนำได้โดยไม่ต้อง 
เสียเวลากรอกใบสมัครงาน คณะผู้จัดงานจึงได้นำ 
ระบบการสมคัรงานออนไลน ์  มาใชใ้นการสมคัรงาน 
ซึ่งข้อมูลที่ผู้สมัครลงทะเบียนไว้จะถูกเก็บไว้ในฐาน 
ข้อมูล และมีระบบ Matching ช่วยค้นหางานที่ 
เหมาะสมกับคุณสมบัติของผู้สมัครงานอย่างแท้จริง  
ก่อให้เกิดการจ้างงานอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นประโยชน์ 
กับทั้งสองฝ่าย รวมทั้งทำให้เศรษฐกิจในภาพรวม 
ของประเทศดีขึ้นด้วย 

 จ า ก นั้ น  คุ ณ ศิ ริ ว ร ร ณ  พิ ริ ย ะ เ ม ธ า กุ ล 
รองประธานอาวุโส บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด 
(มหาชน) ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง จำนวน 20,000 บาท โดยมี อาจารย์ 
สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ม.ร. เป็นผู้รับมอบ
 สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ มีบริษัทชั้นนำ 
กว่า 80 แห่ง เปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างกว่า 
5,000 อัตรา อาทิ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 
บริษัท โตโยต้าบัสส์ จำกัด บริษัทวิริยะประกันภัย 
จำกัด มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด 
(มหาชน) บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) บริษัท 
อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซล จำกัด บริษัท 
เวิลด์คลาส เรนท์ อะ คาร์ จำกัด ฯลฯ  ซึ่งมีนักศึกษา 
บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจ 
ร่วมงานเป็นจำนวนมาก



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔) วันที่ ๗ - ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  รับสมัครนักศึกษาใหม่
วันที่ 7 - 16 พฤษภาคม 2555  (ทุกวัน)

ทั้งส่วนกลาง (ม.ร. หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (สาขาวิทยบริการฯ 22 จังหวัด)
พร้อมรับนักเรียน ม.ปลาย เรียน Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th

นักศึกษา ม.ร. รับรางวัล
โต้วาทีอุดมศึกษา

รามฯ รวมใจช่วยกาชาด

 คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำนักหอสมุดกลาง 

สถาบันวิจัยและพัฒนา และกองงานวิทยาเขต 

บางนา  ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนสภากาชาดไทย 

จำนวน 50,000 บาท โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ เป็นผู้ 

รับมอบ ณ ร้านกาชาด ม.ร. เมื่อวันที่ 4 เมษายน 

2555 

 ต า ม ที่ ช ม ร ม ป า ฐ ก ถ า แ ล ะ โ ต้ ว า ที  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เข้าร่วมการแข่งขันโต้

วาทีอุดมศึกษา ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 18 ซึ่ง

จัดโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 

ทุจริตแห่งชาติร่วมกับกลุ่มอุดมศึกษาวาทศิลป์ 

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3  

อาคาร 2 สำนักงาน ป.ป.ช. (ถนนพิษณุโลก) นั้น  

ผลการแข่งขันทีมโต้วาทีจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึงพร้อมเกียรติบัตร 

และเงินรางวัล 15,000 บาท จาก นายปานเทพ  

กล้าณรงค์ราญ

 สำหรับทีมโต้วาทีจาก ม.ร. ท่ีเข้าแข่งขันคร้ังน้ี  

ประกอบด้วย

 1. นายพุทธชาติ   จันทร์ณธาดา

  คณะนิติศาสตร์

 2.  นายชญาน์วุฒิ  บำรุงหนูไหม

  คณะนิติศาสตร์

 3.  นายนวกัณฑ์   อุบล   

  คณะนิติศาสตร์

 4.  นายสิทธิ   ดอรอมาน 

  คณะรัฐศาสตร์

 5. นางสาวสุพิชฌาย์   โต๊ะฉิม  

  คณะนิติศาสตร์

 6.  นายอภินันท์   มิ่งโอโล

  คณะนิติศาสตร์  

 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในนาม 

ของพรรคพลังราม จัดโครงการ “พลังคนรุ่นใหม่ 

ใส่ใจสังคม ครั้งที่ 2” จัดกิจกรรมเพื่อสร้างขวัญ 

และกำลังใจให้แก่น้องๆผู้ด้อยโอกาสหญิง เน่ืองใน 

วันสตรีสากล 8 มีนาคม 2555 ณ สถานสงเคราะห์ 

เด็กหญิงบ้านราชวิถี  เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 

 กิจกรรมที่จัดขึ้นในโครงการเป็นไปตาม 

แนวคิดของวันสตรีสากล ท่ีว่า “การถือกำเนิดของ 

วันสตรีสากลเป็นเสมือนจุดเริ่มต้นในการขจัด 

การแบ่งแยกและการเหยียดเพศให้หมดไป” 

โดยจัดกิจกรรม อาทิ การเลี้ยงอาหารกลางวัน 

กิจกรรมนันทนาการ มอบทุนการศึกษา ทุนอาหาร 

กลางวัน และมอบเครื่องอุปโภค-บริโภคที่จำเป็น

แก่น้องๆและสถานสงเคราะห์  

นักศึกษารามฯ จัดกิจกรรม
วันสตรีสากล

 ห น่ ว ย แ น ะ แ น ว ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ อ า ชี พ 

งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขต 

บางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมอาชีพอิสระ 

ในหัวข้อ ชาไข่มุกและการทำผลไม้ปั่น สำหรับเปิด 

ร้านขนาดเล็ก ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 ณ 

วิทยาเขตบางนา รามฯ2 โดยอาจารย์เชษฐา ใจใส 

และทีมงาน (จากผู้เขียนหนังสือสูตรสำเร็จสร้าง

ความร่ำรวย, สมูธตี้และเหล้าป่ัน, กาแฟ 3 สไตล์) 

เป็นวิทยากร

 ผู้สนใจสอบถาม และสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไป ที่ห้องฝึกอบรมอาชีพ อาคารพระมาส 

(PRB) ชั้นล่าง, ห้องแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 

อาคารพระบาง (PBB) ชั้นล่าง โทร. 0-2397-6314,  

089-452-8231, 089-133-5406 สามารถดาวน์โหลด 

ใบสมัครได้ที่ www.bangna.ru.ac.th (นักศึกษาเสีย 

ค่าวัสดุ 40 บาท ประชาชน 100 บาท)

วิทยาเขตบางนา
จัดอบรมอาชีพอิสระ

 สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราช- 

นครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ขอเชิญผู้ที่บกพร่องทางการได้ยิน และผู้สนใจเรียน 

ภาษามือไทย และฝึกออกเสียงภาษาไทย สามารถดาวน์โหลด 

โปรแกรม Apple App Store หรือ iTune โดย 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ที่เว็บไซต์ http://rilc.ku.ac.th/ 

project/THSLindex.html และระบบเสียงภาษาไทย 

ออนไลน์ ท่ีเว็บไซต์ http://rilc.ku.ac.th/Thai Sound  

System Online/Home.html 

 หรื อสอบถามรายละ เอี ยด เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่   

ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ งานบริการและสวัสดิการ 

นักศึกษา ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-

8306


