
               

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
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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 ๑๒

วันที่  ๒ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

ลงทะเบียน ภาค 1/55 ใช้รหัสวิชา 7 หลัก

    

รามฯ2 ฝึกอบรมอาชีพ

(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)

    

นิติศาสตร์ รับนศ.ป.ตรี ภาคพิเศษ

ม.ร. จัดสัมมนา “เผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน”

(อ่านต่อหน้า 2)

 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ 

เผยแพร่วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อให ้

ประชากรชาวรามคำแหงได้รับรู้และเข้าใจถึงวัฒนธรรมความ 

เป็นอยู่ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ โดยมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ  

เร่ือง “การปรับตัวของมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน”  เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555 ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  กล่าวถึงความเป็นมาของสมาคมประชาชาต ิ

แห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) ว่า ก่อต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพ  

(Bangkok Declaration) หรือปฏิญญาอาเซียน (ASEAN Declaration)  

  

ม.ร.จัดนัดพบแรงงาน ช่วยลูกศิษย์-ปชช.มีงานทำ 

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ร่วมกับ 

ส ำ นั ก จั ด ห า ง า น 

กรุงเทพเขตพื้นที่ 9  

กรมการจัดหางาน 

จัดโครงการ “นัดพบ 

แรงงาน’55 ejob-doe9. 

net@รามคำแหง” โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนางสาวสุภาวดี ตันเจริญผล หัวหน้าผู้ตรวจราชการ 

กรมการจัดหางาน เป็นประธาน พร้อมด้วย นางเพ็ญศรี ฉัตรอนันทเวช ผู้อำนวยการสำนัก- 

จัดหางานกรุงเทพเขตพ้ืนท่ี 9 เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน ท่ีผ่านมา ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

คัดเลือกผู้เข้าประกวดดาวและเดือนมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประจำปี 2555 รอบ 30 คนสุดท้าย จากผู้เข้าประกวดดาว จำนวน 

47 คน และเดือน จำนวน 45 คน โดยมีนางสุชาดา วรกาญจน์ 

ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา นางสุพรรณี อินทรบุญสม 

รักษาการแทนหัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

และนางนฤมล มนาปี หัวหน้างานแนะแนวจัดหางานและทุน 

การศึกษา ม.ร. เป็นกรรมการคัดเลือก เม่ือวันท่ี 20 มิถุนายน 2555 

ณ ห้องสโมสร อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

เชิญร่วมโหวต 30 คนสุดท้าย เดือน-ดาวรามคำแหง 
พร้อมร่วมงาน “มหกรรมแนะแนวการศึกษา”

 กองงานวิทยาเขตบางนา จัดโครงการ  

“เส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการรายใหม่” 

สำหรับนักศึกษา ศิษย์เก่า บุคลากร และ 

ประชาชนทั่วไป เป็นการฝึกอบรมอาชีพเพื่อ 

พัฒนาความรู้ สร้างเสริมประสบการณ์ด้าน 

อาชีพ นำไปสู่การประกอบธุรกิจส่วนตัว โดย 

วิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ มีความ 

เชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการประกอบ

ธุรกิจ  โดยมีการอบรม 3 หัวข้อ  ดังนี้

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  

หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ  

จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 4 ประจำภาค 2/2555  

โดยจำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ท่ีคณะนิติศาสตร์ ม.ร. และโรงเรียนโสตศึกษา  

จังหวัดนนทบุรี และกำหนดการรับสมัคร 

ระหว่างวันที่ 25-26 สิงหาคม 1-2 22-23  

29-30 กันยายน และ 3-4 พฤศจิกายน 



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 เชิญร่วมโหวตฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

 สำหรับผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดทั้ง 30 คน 

จะเข้าประกวดรอบตัดสิน ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2555  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช สมาพันธ์ 

นักศึกษาคริสเตียน เชิญชวนเพ่ือนนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงร่วมเชียร์และเป็นกำลังใจแก่ผู้เข้าประกวด 

พร้อมชมงาน “มหกรรมแนะแนวการศึกษา ครั้งที่ 2 :1st  

STEP Project 2” ซึ่งจัดขึ้นในวันเดียวกัน ตั้งแต่เวลา 

09.00 น.  เป็นต้นไป 

 ภายในงานพบกับกิจกรรมการแนะแนวการศึกษา  

แนะแนวระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

การเรียนในแต่ละคณะ วิธีการปรับตัวสำหรับการเรียนใน 

รั้วมหาวิทยาลัย  นิทรรศการความสำเร็จที่จับต้องได้   

การบรรยายพเิศษ  “การเตรยีมความพรอ้มของนกัศกึษา 

สู่ประชาคมอาเซียน”    โดย    ผศ.วุฒิศักดิ์    ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี ม.ร. ทอล์คโชว์ “ประสบการณ์ชีวิตจากดิน 

สู่ดาว” โดย ตุ๊กก้ี ชิงร้อยชิงล้าน (คุณสุดารัตน์ บุตรพรม)  

และข้อคิดสู่การประสบความสำเร็จ โดยวิทยากรรับเชิญ 

 สำหรับการประกวดดาวและเดือน ม.ร. ประจำปี  

2555 ได้เชิญ พัน พลุแตก จากเวิร์คพอยท์ เอ็นเทอร์เทนเมนท์  

เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งผู้ชนะการประกวดจะได้รับโล ่

รางวัลจากอธิการบดี ม.ร. ทุนการศึกษา 10,000 บาท  

ของรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท และโอกาสในการ

ก้าวสู่วงการบันเทิง ซึ่งการประกวดครั้งนี้ตัดสิน โดย  

คณะกรรมการผู้ทรงวุฒิจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

คณะกรรมการจาก Workpoint TV  และคณะกรรมการ 

รับเชิญจากวงการบันเทิง

 นอกจากน้ี ขอเชิญร่วมโหวต ผู้ได้รับรางวัล LIKE STAR  

ด้วยการกด Like ที่รูปของผู้เข้าประกวด ซึ่งผู้ที่ได้รับ 

คะแนนสูงสุด จะได้รับรางวัล LIKE STAR โหวตได้ 

ตั้งแต่บัดนี้-11 กรกฎาคม 2555 ที่ www.facebook.com/ 

rcsfclub อัลบั้ม “30 คนสุดท้าย การประกวดดาวเเละ 

เดือน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปี 2555”

 รายช่ือผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดดาว  ม.ร. ได้แก่  

F1 นางสาวศิรินทิพย์ สวัสดี F2 นางสาวกัลยรัตน์  

อินทร์อุไร F3 นางสาวณัฐนรี  ขจรศรี  F4 นางสาวกีรัตยา  

วรวัฒน์ F5 นางสาวขนิษฐา นีระพุฒ F6 นางสาวสัญพิชา  

ปองได้ F7 นางสาวมนัสนันท์ ขวัญเสน่ห์ F8 นางสาวรัชฎาภรณ์  

สรรค์พฤกษ์สิน F9 นางสาวณัฐศศิ เอกเธียรรัตน์ F10 นางสาว 

สุดาภรณ์ วงศาศิริพัฒน์ F11 นางสาววาสนา แจ่มจันทร์  

F12 นางสาวภูษณิศา ภควัตทิวัฒ F13 นางสาวพลอยณพัชร์  

ปริญรัมย์ F14 นางสาวลักษณารีย์ หุ่นภู และ F15 นางสาว 

พัชรวลัย  พงษ์ภมร

 รายช่ือผู้ผ่านเข้ารอบการประกวดเดือน ม.ร. ได้แก่  

M1 นายสุรนันท์ สุพานิชย์ M2 นายคุณวุฒิ โป๋ทอง  

M3 นายนันทรัชต์ กุลทอง M4 นายภูวดล เวชวงศา  

M5 นายสิรภพ คณีกุล M6 นายศรายุตย์ สรานุกูลวงศ์  

M7 นายณัฐวุฒิ ปัตถา M8 นายวุฒิพงษ์ วิเศษศักดิ์  

M9 นายเศรษฐโชค ศรรัตนสกุล M10 นายพชรพร 

นโคลัส เกลาจัน วงศาโรจน์ M11 นายสหภาพ มีชัย  

M12 นายพิชญุตม์ สถิตเดชกุญชร M13 นายพลาวัฒน์ 

มุขคีรี  M14  นายคมห์พิชร ธรรมวัชรพันธ  และ M15 

นายชาติกุล วัฒนศัพท์

 ม.ร. จัดสัมมนา  “เผยแพร่วัฒนธรรมอาเซียน”                                                         (ต่อจากหน้า 1)

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมีประเทศสมาชิก 

5 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย  

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือ 

ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ของประเทศ 

ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ต่อมามีประเทศ 

สมาชิกเพิ่มขึ้น ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เวียดนาม 

ลาว เมียนมาร์ และกัมพูชา จึงทำให้ปัจจุบันประเทศ 

สมาชิกอาเซียนมี 10 ประเทศ

 “ประชาคมอาเซียน คือการรวมกลุ่มของประเทศ 

สมาชิกอาเซียนให้เป็นชุมชนที่มีความแข็งแกร่ง  

สามารถสร้างโอกาสและรับมือกับส่ิงท้าทาย ท้ังด้าน 

การเมืองความม่ันคง เศรษฐกิจ และภัยคุกคามรูปแบบใหม่  

โดยสมาชิกในชุมชนท่ีมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี สามารถ 

ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างสะดวกมากย่ิงข้ึน  

และรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย 

3 เสาหลัก ได้แก่ 1) ประชาคมการเมืองและความ 

ม่ันคงอาเซียน มุ่งส่งเสริมความร่วมมือในด้านการเมือง 

และความม่ันคง เพ่ือเสริมสร้างและธำรงไว้ซ่ึงสันติภาพ 

ของภูมิภาค และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 2) ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน มีเป้าหมายให้อาเซียนเป็นตลาด 

และฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ  

การลงทุน และแรงงานมีฝีมืออย่างเสรี รวมทั้งการ 

เคล่ือนย้ายเงินทุนท่ีเสรีย่ิงข้ึน  และ 3)  ประชาคมสังคม 

และวัฒนธรรมอาเซียน มุ่งหวังประโยชน์จากการ 

รวมกันเพ่ือทำให้ประชาชนมีการอยู่ดีกินดี ปราศจาก 

โรคภัยไข้เจ็บ มีสิ่งแวดล้อมที่ดี และมีความรู้สึกเป็น 

อันหนึ่งอันเดียวกัน  เอื้ออาทรและแบ่งปันกัน”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า การรวมกลุ่มประเทศ 

สมาชิกอาเซียน ย่อมมีปัญหาและอุปสรรคทั้งด้าน 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  ด้านสินค้าและบริการ 

ที่คล้ายกัน และความแตกต่างทางสังคม เศรษฐกิจ 

และวัฒนธรรม รวมทั้งความแตกต่างเรื่องจำนวน 

ประชากรของแต่ละประเทศสมาชิก ซึ่งมีผลต่อการ 

ดำเนินการด้านต่างๆ ทำให้ทุกประเทศต้องเร่งปรับตัว 

เพื่อให้เกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน สำหรับ 

ประเทศไทย ปัญหาที่สำคัญ คือปัญหาการเมือง 

ภายในประเทศ  ทำให้ต่างประเทศไม่ให้ความสนใจ 

ท่ีจะเข้ามาลงทุนในประเทศไทย  และโครงสร้างประชากร  

คืออัตราการเกิดน้อยลง ทำให้ประชากรในวัยทำงาน 

ลดลงและวัยสูงอายุเพ่ิมข้ึน ทำให้ขาดกำลังคนท่ีสำคัญ 

ในการพัฒนาประเทศต่อไป 

 การลดลงของประชากรในวัยศึกษาเล่าเรียน  

ส่งผลกระทบต่อ มหาวิทยาลัยรามคำแหง คือจำนวน 

นักเรียนท่ีจบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายน้อยลง  

และมหาวิทยาลัยของรัฐเปิดรับนักศึกษาเพิ่มขึ้น ทำให้ 

รามคำแหงต้องเร่งปรับแนวทางการศึกษา โดยเปิดการ 

ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาให้มากขึ้น เพื่อรองรับความ 

ต้องการของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  

รวมทั้งเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนโดย 

การเปิดอบรม เรียนรู้ และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  

และภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนให้กับนักศึกษา  

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสารกับ 

ต่างประเทศ และพัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญในสาขา 

อาชีพเฉพาะด้านอย่างมีมาตรฐาน เพื่อตอบสนองต่อ 

ตลาดแรงงานที่สูงขึ้น อีกทั้งจัดการเรียนการสอนและ 

อบรม เร่ืองเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของประเทศ 

สมาชิกอาเซียน รวมทั้งให้นักศึกษาเรียนรู้ กฎ ระเบียบ  

และข้อบังคับของอาเซียนด้วย เพื่อให้เกิดประโยชน์ 

สูงสุดกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และเมื่อ 

สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ก็จะสามารถพัฒนาตนเอง สังคม  

และประเทศชาติ ให้มีความมั่นคงและเจริญก้าวหน้า

ทัดเทียมนานาประเทศต่อไป

 ท้ังน้ี นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(ฝ่ายมัธยม) ได้จัดการแสดงชุด “ระบำนานาชาติ” และ 

สถานทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย ได้จัดการแสดง  

2 ชุด คือ “ซูมีเลียนแดนซ์” และ “เกอลานนา โตแปลง” 

(ระบำหน้ากาก) ร่วมในพิธีเปิดการสัมมนาครั้งนี้ 

 จากนั้น อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  

ร่วมเปิดบูธวัฒนธรรมอาเซียนและเยี่ยมชมกิจกรรม 

ครัว 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งแต่ละประเทศได้นำสินค้า 

เสื้อผ้า เครื่องใช้และของที่ระลึก มาร่วมออกบูธ อาทิ  

ประเทศไทย สาธิตการแกะสลักผัก ผลไม้ ประเทศ 

อินโดนีเซีย มาเลเซีย และบรูไน จัดแสดงของที่ระลึก 

ประจำชาติ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

จัดแสดงรูปแบบตัวอักษรลาว เป็นต้น นอกจากนี้  

ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้า เคร่ืองอุปโภคบริโภค  

ของชาติต่างๆ เช่น ก๋วยเต๋ียวไทใหญ่ดังเด๋ิม ขนมจีนพม่า  

โรตี-ชาชัก มาเลเซีย ข้าวนาซิ-กูนิง (ข้าวหมกไก ่

อินโดนีเซีย)  กวยจั๊บเวียดนาม  เป็นต้น
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เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ผ่านไปทางคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง “ข่าวรามคำแหง” เห็นโปสเตอร์ 

แผ่นไม่เล็กไม่ใหญ่ติดไว้ที่นั่นบ้าง ที่โน่นบ้าง

 เป็นโปสเตอร์ที่สวย

 แน่นอน  ผู้เป็นแบบเป็นหญิงสาวสวย

 ทราบมาว่าเธอเป็นสาว เมืองแพร่

 แต่ที่สวยกว่านั้นคือ เธอ

 ไหว้สวย

 เข้าไปพินิจสักครู่  “ข่าวรามคำแหง”  จึงรู้ว่า 

เป็นความคิดดีๆ ที่น่าชื่นชมอย่างยิ่งของ

 คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งมี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพร  ลิ้มแหลมทอง 

เป็นประธานกรรมการ

 อยากจะเรียนท่านอาจารย์ฐิติพรว่า อาจารย์ 

ทำสิ่งที่ตรงกับใจ “ข่าวรามคำแหง” เหลือเกิน

 ทั้งภาพและคำ

 คำที่ว่า สวัสดี ขอบคุณ ขอโทษ

 ร่วมแสดงเอกลักษณ์ความงดงามแห่ง 

ไมตรีจิตของคนไทย

 พร้อมใจร่วมทักทายกันด้วยการไหว้

 ท่านอาจารย์ฐิติพร  ทำให้ “ข่าวรามคำแหง” 

คิดถึงคำพูด ของท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข 

ท่ีบอกให้สอนลูกศิษย์ท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ว่า

 สอนให้เขาใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง และ 

สอนให้เขาอ่อนน้อมถ่อมตน

 การแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนของ 

คนไทยเห็นจะอยู่ตรงที่

 กาย - การไหว้

 วาจา - การพูดไพเราะ

 ใจ - การให้เกียรติผู้อื่น

 “ข่าวรามคำแหง” ขอยกให้โปสเตอร์ท่ีกล่าว 

ถึงนี้ เป็นประดิษฐกรรมที่ยอดเยี่ยมชิ้นหนึ่ง 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ขอคารวะด้วยการไหว้สวยๆ ครั้งหนึ่ง 

พร้อมคำกล่าวว่า “ขอบคุณ” ต่อ

 ผู้จัดทำโปสเตอร์นี้

 สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดนิทรรศการแสดงผลงานสมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน 

ครบรอบ 10 ปี 10 โครงการทำดีเพื่อสังคม โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และมีพันตำรวจเอก 

สมบัติ หงษ์ทอง ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาล 

อุดมสุข พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ สมาชิก 

ของสมาพันธ์ฯและนักศึกษา ม.ร. ร่วมในงาน เมื่อ 

วันที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ บริเวณริมสระน้ำ อาคาร 

BNB 9 วิทยาเขตบางนา 

 ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงาน 

ของกลุ่มตลอดท้ัง 10 ปีท่ีผ่านมา และเปิดตัว 10 โครงการ 

ทำดีเพื่อสังคมที่จะจัดขึ้นในอนาคต มีการแสดงดนตรี

และความสามารถของนักศึกษากลุ่มต่างๆ รวมทั้งเปิด

รับสมัครนักศึกษาใหม่เป็นสมาชิก ซึ่งได้รับความสนใจ 

จากนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมตลอดการจัดงาน

        โอกาสนี้ นายสราวุธ  เอี่ยมสนาม รองประธาน 

สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน ม.ร. กล่าวรายงานว่าสมาพันธ์ 

นักศึกษาคริสเตียน เป็นกลุ่มนักศึกษาที่รวมตัวขึ้น 

เพื่อดำเนินกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย 

และสังคม เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ 

ค่านิยมที่ถูกต้องแก่เยาวชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 

ฐานะที่เป็นนักศึกษาและอนาคตของชาติ โครงการ

และกิจกรรมที่สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียนจัดขึ้น 

ล้วนยึดหลักการของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ ดังนั้น 

นักศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯจึงได้รับการ

ปลูกฝังค่านิยมอันดี สามารถเป็นแบบอย่างในการ 

ดำเนินชีวิตต่อกลุ่มนักศึกษาทุกคน รวมทั้งยังได้รับ 

การพัฒนาศักยภาพด้วยการเป็นผู้นำและเป็นบุคลากร 

ที่ดีที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ นำมา 

ซึ่งชื่อเสียงและเกียรติภูมิแก่มหาวิทยาลัย 

 “เนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี ในปี 2555  

สมาพันธ์ฯได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมา 

ให้นักศึกษา ม.ร. และผู้สนใจได้ร่วมชม และรับทราบ 

เกี่ยวกับกิจกรรมการดำเนินงานต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ 

ในการสร้างแรงบันดาลใจหรือแนวคิดต่อผู้เยี่ยมชม 

ในการดำเนินกิจกรรมเพ่ือสังคมเช่นเดียวกับสมาพันธ์ฯ  

ซึ่งต่อไปสมาพันธ์ฯจะมีโครงการจัดกิจกรรมเพื่อ 

ประโยชน์ต่อสังคมอีกหลายโครงการ คือ 10 โครงการ 

ทำดีเพ่ือสังคมท่ีจะจัดข้ึนในอนาคต จึงหวังเป็นอย่างย่ิง 

ว่าจะได้รับการตอบรับและการสนับสนุนเป็นอย่างดี 

จากทุกท่านเช่นที่ผ่านมา”

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า  

มหาวิทยาลัยมีความยินดีที่ได้เห็นการจัดโครงการ 

และกิจกรรมที่ดีของสมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน  

ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษาของสมาพันธ์ฯมีความ 

ต้ังใจในการทำส่ิงดีๆเพ่ือสังคม ฉะน้ัน การท่ีนักศึกษา 

เข้ามาเรียนหนังสือที่รามคำแหง นอกจากจะได้รับ 

ความรู้อย่างถ่องแท้แล้ว การทำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ 

และสร้างสรรค์ต่อสังคม มหาวิทยาลัยก็ยินดีที่จะให้ 

การสนับสนุนอย่างเต็มที่ โดยมีรุ่นพี่ในแต่ละรุ่นมา 

คอยดูแลและต้อนรับสมาชิกใหม่ในทุกๆปี

 “ตลอดระยะเวลา 10 ปีท่ีนักศึกษาของสมาพันธ์ฯ 

ได้ทำกิจกรรมจนเป็นท่ีประจักษ์ต่อสังคมน้ัน ยังแสดง 

ให้เห็นว่านักศึกษามีความสามัคคีและมีการทำงานที่ 

เป็นรูปธรรม ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษา 

เม่ือสำเร็จการศึกษาไปแล้วสามารถออกไปอยู่ในสังคม 

ได้อย่างสง่างาม วันนี้ขอแสดงความยินดีที่สามารถ 

ก้าวมาสู่ปีท่ี 10 และขอให้นักศึกษาทุกคนทำงานด้วย 

ความมุ่งม่ันทุ่มเท ไม่ว่านักศึกษาจะนับถือศาสนาใดก็ตาม  

ขอให้เชื่อมั่นและทำความดีเพื่อสังคมกันตลอดไป”
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ชี้วิศวกรไทยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพวิชาการ - ภาษา รับมือเปิดเสรีอาเซียน
 รองศาสตราจารย์ ดร.วิบูลย์  ชื่นแขก คณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

พระนครเหนือ และดร.วิชา  จิวาลัย กรรมการสภาวิศวกร 

ช้ีวิศวกรไทยต้องเร่งพัฒนาคุณภาพวิชาการและภาษา 

โดยเร่ิมฝึกให้ตนเองเป็นผู้ใฝ่รู้  มีวิสัยทัศน์และมีความ 

อดทน ในการเสวนาวิชาการ “การเตรียมความพร้อม 

วิศวกรไทยสู่ประชาคมอาเซียน” เนื่องในโอกาสวัน 

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 15 ปี  

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

   โอกาสนี้ รศ.ดร.วิบูลย์ 

กล่าวว่าการเตรียมความพร้อม 

ของวิศวกรไทยนั้น ต้อง 

กระตุ้นให้นักศึกษามี ใ จ 

ปรารถนาท่ีจะค้นพบโลกกว้าง 

พัฒนาการศึกษาให้บัณฑิต 

มีความรู้ความสามารถทาง 

วิชาการท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน ให้บัณฑิตมีความสามารถ 

ทางภาษาและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้าง 

ทักษะการทำงานข้ามวัฒนธรรม ด้วยการเรียนรู้ประเทศ

เพื่อนบ้านและแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน 

 รศ.ดร.วิบูลย์ กล่าวต่อไปว่า ส่ิงท่ีควรดำเนินการ 

ต้องเริ่มตั้งแต่ 1)การเตรียมตัวนักศึกษา คือ การให้ 

ความรู้ด้านอาเซียน พัฒนาภาษาต่างประเทศ และเพ่ิม 

การเรียนการสอนด้านภาษาอังกฤษ 2)การทำตัวให้เป็น 

ท่ีรู้จัก คือ การประชาสัมพันธ์สถาบันและหลักสูตร 

ผ่านช่องทางต่างๆด้วยภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ 

รวมถึง การสร้างความสัมพันธ์กับมหาวิทยาลัยต่างๆ 

ในอาเซียน อีกท้ัง สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของไทย 

ให้สังคมโลกรู้จัก และสร้างชื่อเสียงของคณาจารย์ 

บุคลากรอย่างต่อเนื่อง และเข้าไปมีส่วนร่วมด้วย 

 และ3)การสร้างความร่วมมือ คือ การทบทวน 

MOU ท่ีมีอยู่ สร้างกิจกรรมให้เกิดข้ึน การเย่ียมเยือน 

ระหว่างกันของคณาจารย์ ผู้บริหาร และการจัดประชุม 

วิชาการร่วมกัน ส่วนนักศึกษาให้มีการแลกเปลี่ยน 

นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัยในการทำงานวิจัย ส่งนักศึกษา 

เพ่ือแลกเปล่ียนการเรียน และการทำ Credit Transfer 

รวมถึง Dual degree program และการจัดทำระบบ 

Asean Credit  Transfer System (ACTS) ด้วยการเทียบ

หลักสูตรระหว่างประเทศหรือทำหลักสูตรร่วมกัน 

 “ขณะนี้หลักสูตรการเรียนการสอนด้าน 

วิศวกรรมได้รับการยอมรับเป็นสากลเพราะมีสภาวิศวกร

เข้ามาดูแล และเท่าท่ีผ่านมานักศึกษาสามารถไปศึกษา 

ต่อต่างประเทศได้ โดยไม่มีปัญหาใดๆ ส่วนการทำงาน

ของวิศวกรไทยที่ไปทำงานต่างประเทศก็มีฝีมือและ

มีความสามารถในการทำงานอย่างดีเยี่ยม

 นอกจากน้ันแล้ว สภาคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ยังได้เตรียมความพร้อม คือ ด้านหลักสูตร ให้มีความ 

สอดคล้องกับสภาวิศวกร มีการสร้างความร่วมมือกับ 

วสท.  ผู้ใช้บัณฑิต หรือสภาวิศวกร เพ่ือเตรียมวิศวกรไทย 

ให้พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อีกทั้ง ยังให้มีการ 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร 

เรียนรู้การสอนแบบใหม่  หรือการทำวิจัยให้บริษัท 

ข้ามชาติ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์กับ 

มหาวิทยาลัยต่างชาติ และด้านภาษาวัฒนธรรมและ

การพัฒนานักศึกษา โดยนักศึกษาจะต้องเริ่มพัฒนา

ที่ตนเองให้พร้อมเป็นอันดับแรก” 

 ขณะที่ ดร.วิชา  จิวาลัย กรรมการสภาวิศวกร 

กล่าวว่า ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียนอย่างเป็นทางการ ฉะน้ัน การเป็น AEC ต้อง 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และสร้างขีดความสามารถ 

ให้กับทรัพยากรมนุษย์ การรับรองคุณสมบัติของ 

การประกอบอาชีพ และสามารถที่จะปรึกษาหารือ 

ได้อย่างใกล้ชิดในส่วนของเศรษฐกิจมหภาคและ 

นโยบายการเงิน รวมถึง มาตรฐานต่างๆในการค้าขาย 

และการเงิน และการสื่อสารที่เชื่อมต่อกันได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเป็น e-Asean ตลอดจน 

การรวมอุตสาหกรรมในภูมิภาคให้เกิดการกระจาย

รายได้และเป็นแหล่งผลิตประจำภูมิภาค และกระตุ้น 

ให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการสร้างประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน ดังนั้น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะเป็น 

ภูมิภาคที่มีความเคลื่อนไหว การถ่ายสินค้า การให้ 

บริการ การลงทุน แรงงานที่มีฝีมือ และทุนอย่างเสรี 

 “ปี 2009 ได้เริ่มกำหนดมาตรฐานกลางของผู ้

ประกอบวชิาชพี ( MRAs) จะมกีารเปดิเสรอีาเซยีนใน 

8 สาขาอาชีพ และมีการเปิดเคลื่อนย้ายแรงงานเสรี 

ทั้งสาขาการแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล วิศวกร 

สถาปนิก นักบัญชี ช่างสำรวจ และสาขาการท่องเท่ียว 

โดยด้านวิศวกรรม มีหลักการ คือ เปิดให้วิศวกรที่มี 

คุณสมบัติตามที่กำหนดสามารถจดทะเบียนเป็น 

วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional 

Engineer) ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขอ 

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมในประเทศอาเซียน 

อื่นได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบภายในของ 

ประเทศนั้นๆ ซึ่งบางประเทศรวมทั้งไทยกำหนดให้

วิศวกรอาเซียนต้องปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรท้องถ่ิน

 วิศวกรที่ต้องการจดทะเบียนต้องผ่านการ 

ประเมินจากคณะกรรมการกำกับดูแลในแต่ละประเทศ  

ซ่ึงในส่วนของประเทศไทยจะดำเนินการโดยสภาวิศวกร 

สำหรับการดำเนินงานในเรื่องนี้ของอาเซียนจะอยู่ 

ภายใต้การดูแลของคณะกรรมการประสานงานด้าน

วิศวกรวิชาชีพอาเซียน (ASEAN Chartered Professional 

Engineer Coordinating Committee) ซึ่งประกอบด้วย 

ผู้แทนจาก Monitoring Committee ของประเทศ 

สมาชิก”

      ดร.วิชา กล่าวต่อไปว่า  

สำหรับประโยชน์ของการ 

ทำความร่วมมือน้ัน วิศวกร 

วิชาชีพมีสิทธิขออนุญาต 

องค์กรกำกับดูแลวิชาชีพ 

วิศวกรในประเทศสมาชิก 

อ า เ ซีย น เ พ่ือ ป ร ะ ก อ บ 

วิชาชีพวิศวกรรมในประเทศนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ วิศวกร 

อาเซียนท่ีได้รับอนุญาต จะได้ข้ึนทะเบียนเป็นวิศวกร 

วิชาชีพต่างด้าวจดทะเบียน (Registered Foreign 

Professional Engineer) ซ่ึงจะสามารถประกอบวิชาชีพ 

วิศวกรในประเทศน้ันๆได้ ภายใต้เง่ือนไขว่าต้องปฏิบัติ 

ตามกฎระเบียบภายในของประเทศน้ันๆ ด้วย ซ่ึงบาง 

ประเทศ รวมท้ังไทยจะกำหนดให้ต้องทำงานร่วมกับ

วิศวกรที่มีใบอนุญาตของประเทศนั้นๆ

 “การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างภาคภูมิ 

วิศวกรไทยต้องสามารถส่ือสารท้ังฟัง พูด อ่าน เขียน 

ภาษาอังกฤษให้ได้ ส่วนความเช่ียวชาญ ความเจนจัด 

ในวิชาชีพ เชื่อมั่นว่าไทยไม่เป็นรองใคร เพียงแต ่

ขาดความเชื่อมั่นที่ว่า วิศวกรไทยต้องทำหน้าที่เป็น 

Project Engineer มากกว่า Project Management  

ซึ่งวิศวกรไทยมีความเชี่ยวชาญน้อยกว่าสมัยก่อนที่

มีการจัดการด้วยระบบราชการ เพราะมีการเปล่ียนแปลง

เม่ือมีระบบเอกชนเข้ามาโดยอาศัยชาวต่างชาติทำงาน 

ทำให้ขาดการสร้างพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ใหม่ๆ 

ของไทยไปช่วงหนึ่ง

 ดังน้ัน วิศวกรไทยต้องใฝ่รู้  มีวิสัยทัศน์ วิเคราะห์ 

ปัญหาให้เป็น และต้องมีความอดทน ซึ่งเป็นสิ่งที ่

สำคัญที่สุด ขอแนะว่า บัณฑิตที่เรียนจบใหม่ๆ  

อย่าเพ่ิงสนใจในเร่ืองค่าตอบแทน ขอให้ทำงานท่ีสร้าง 

ประสบการณ์ให้ตนเองก่อน รวมท้ัง ต้องปรับวิสัยทัศน์ 

ต่อสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปพร้อมกับการมองว่า 

วิศวกรไทยจะยืนอยู่จุดใดของอาเซียน แล้วก้าวไปถึง 

จุดนั้นให้ได้อย่างมั่นคง”



 
    ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

สรตี  ปรีชาปัญญากุล                                             คณะมนุษยศาสตร์

ขอบคุณ “             ”

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

พ.ร.บ. คอมพิวเตอร์น่ารู้
 ปัจจุบันคอมพิวเตอร์และการสื่อสารเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวัน 

หลายด้าน ตั้งแต่การศึกษา การทำงาน และด้านความบันเทิง โดยอำนวย 

ความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งานเป็นอย่างมาก ข้อมูลท่ีรับส่งกันในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

มีท้ังการส่งข้อมูลภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว ได้อย่างรวดเร็ว หากแต่ในปัจจุบัน 

มีการใช้งานคอมพิวเตอร์ในทางที่ไม่เหมาะสมนั้นมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 

ซ่ึงส่งผลกระทบ และความเสียหายแก่ผู้ใช้คนอ่ืนในสังคมอย่างกว้างขวางและ 

อย่างรวดเร็ว เช่น นำภาพตัดต่อของผู้มีชื่อเสียงมาเผยแพร่ ทำให้บุคคลนั้น 

เสียหาย การส่งจดหมายรบกวนผู้อ่ืน และการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวผู้อ่ืน เป็นต้น 

การดูแลและควบคุมการใช้งานเป็นเรื่องสำคัญ จึงมีการออกพระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ. 2550 ท่ีมีผลบังคับใช้ 

ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.  2550   

 สรุปมาตราและฐานความผิดของพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ว่าด้วยการ 

กระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ดังนี้ 

 1.  เข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต...โทษจำคุก 

6 เดือน และปรับไม่เกิน 10,000บาท

 2. รู้วิธีการเข้าระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น แล้วไปบอกต่อ...โทษจำคุก 

ไม่เกิน 1 ปี + ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 3. ข้อมูลของผู้อ่ืนเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ แล้วแอบเข้าไปดู...โทษจำคุก 

ไม่เกิน 2 ปี + ปรับไม่เกิน 40,000 บาท

 4. ข้อมูลในเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วดักรับข้อมูลของผู้อ่ืน...โทษจำคุก 

ไม่เกิน 3 ปี + ปรับ ไม่เกิน 60,000 บาท

 5. ข้อมูลของผู้อื่นอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ เข้าไปยุ่ง แก้ไขข้อมูล 

ของผู้อื่น...โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี + ปรับไม่เกิน 100,000 บาท 

 6. ระบบคอมพิวเตอร์ของผู้อื่น เข้าไปก่อกวนจนระบบเสียหาย...

โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี + ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

 7. ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้อ่ืนโดยปกปิดท่ีมาจนทำให้เบ่ือหน่าย 

รำคาญ...ปรับไม่เกิน 100,000  บาท

 8. ทำผิดข้อ 5 กับ ข้อ 6 แล้วสร้างความเสียหายใหญ่โต...โทษจำคุก  

3 ถึง 5 หรือ 10 ปี ขึ้นไป + ปรับไม่เกิน 200,000 บาท

 9. สร้างซอฟต์แวร์แล้วเผยแพร่ให้ผู้อื่นไปใช้ ทำเรื่องเสียหาย ในข้อ 

ข้างบน...โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี + ปรับไม่เกิน 20,000 บาท

 10. นำเข้า ส่งต่อ เผยแพร่ข้อมูลปลอม เป็นเท็จ ท้าทายอำนาจรัฐ 

ลามก...โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี + ปรับไม่เกิน 100,000 บาท

 11. เจ้าของเว็บ เจ้าของระบบ เจ้าของอินเทอร์เน็ต แล้วยอมให้เกิด 

ข้อ 10 โดนเหมือนกัน...โทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี + ปรับไม่เกิน 100,000  บาท

 12. เอารูปคนอื่นมาตัดต่อ หรือเอารูปที่ตัดต่อไปใส่ไว้ในอินเทอร์เน็ต...

โทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี + ปรับไม่เกิน 60,000 บาท

 13. การกระทำผิด ถึงแม้จะอยู่ต่างประเทศ หรือเป็นคนต่างชาติ ต้อง 

เข้ามารับโทษในประเทศไทย

 นอกจากนี้ ร้านค้า/บริษัท/หน่วยงานของรัฐ ในฐานะผู้ให้บริการยังมี

หน้าที่ต้องเก็บข้อมูลการใช้งานอินเทอร์เน็ตของทุกคนตามกฎหมายอีกด้วย 

หรือที่เรียกอย่างเป็นทางการว่า “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์”

 หมายเหตุ  “ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์”  หมายถึง  ข้อมูลเกี่ยวกับ 

การติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์  ซึ่งแสดงถึง   แหล่งกําเนิด  ต้นทาง  

                 (ซิน จ่าว) สวัสดีผู้อ่านทุกท่าน  

 นอกเหนือจากคำทักทายที่มักกล่าวกันบ่อยครั้งแล้วเมื่อพบหน้ากัน 

การกล่าวคำ “ขอบคุณ” เพื่อแสดงความซาบซึ้งในน้ำใจ หรือการกระทำของ 

ผู้อ่ืนท่ีมีต่อเรา ก็มักจะเป็นวัฒนธรรมท่ีพบเห็นได้บ่อยคร้ังในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ในภาษาเวียดนาม สามารถกล่าวคำเพื่อแสดงความขอบคุณ โดยใช้คำว่า

                หรือ                (ก๋าม เอิน) สามารถเขียนได้ทั้งสองรูปแบบ 

 หากใช้อย่างเป็นทางการ เพื่อกล่าวขอบคุณคนทั่วไป มักจะเติมคำว่า 

xin (ซิน) ไปข้างหน้าคำขอบคุณ โดยจะกล่าวว่า

                      (ซิน ก๋าม เอิน) ขอขอบคุณ

 การกล่าวขอบคุณในรูปแบบข้างต้นน้ี มักจะใช้ในการพูดต่อหน้าสาธารณชน

จำนวนมาก หากโดยท่ัวไป การขอบคุณระหว่างคู่สนทนา สามารถระบุคู่สนทนา 

ของเราไว้ในการขอบคุณด้วย สามารถทำได้ โดย

 1.ใช้คำสรรพนามแทนคู่สนทนา เช่น

  (ก๋าม เอิน จิ) ขอบคุณพี่สาว

  (ก๋าม เอิน แอง) ขอบคุณพี่ชาย

  (ก๋าม เอิน โก) ขอบคุณคุณอา (ผู้หญิง)

 2. ใช้ชื่อคู่สนทนา ในกรณีคู่สนทนาเป็นเพื่อน สามารถใช้ชื่อแทน 

ตำแหน่งของคำสรรพนามได้ เช่น

  (ก๋าม เอิน ลาน) ขอบคุณลาน

  (ก๋าม เอิน ถัง) ขอบคุณถัง

 หากผู้พูดต้องการกล่าวขอบคุณอย่างสุภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากต้อง 

กล่าวขอบคุณผู้ใหญ่ มักจะใส่ คำว่า  (อ่ะ) หมายถึง ครับ/ค่ะ ลงท้ายวลี 

กล่าวขอบคุณนั้น ๆ เช่น

  (ก๋าม เอิน โก สาว อ่ะ) ขอบคุณคุณครู (ผู้หญิง) ครับ/ค่ะ 

  (ก๋าม เอิน บ๊าก อ่ะ) ขอบคุณคุณลุง/คุณป้า ครับ/ค่ะ

 การกล่าวตอบ เมื่อมีคนกล่าวขอบคุณ สามารถใช้วลี เพื่อแทนคำว่า 

“ไม่เป็นไร” หรือ “ด้วยความยินดี” ได้ดังนี้ 

  (คง ก๋อ สี่) ด้วยความยินดี

  (คง ก๋อ สี่ โดว่) ด้วยความยินดี (สุภาพ  เป็นทางการ)

  (คง ซาว โดว่) ไม่เป็นไร

ประหยัด  เลวัน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร.

  

ปลายทาง  เส้นทาง  เวลา  วันท่ี  ปริมาณ  ระยะเวลา ชนิดของบริการ  หรืออ่ืน ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ นั้น

แหล่งข้อมูล

 1. ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. “พระราชบัญญัติ 

ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550” (URL: http://www.

cc.psu.ac.th/help-a-document/rules-computer/136-law-computer-2550) 

ค้นวันที่ 15 เม.ย. 2555.

 2. สำนักกำกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสาร. “คู่มือการปฏิบัติและแนวทางการป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการ 

กระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.” สิงหาคม 2551.
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(อ่านต่อหน้า 7)

รศ. เพ็ญศรี   รังสิยากูล

Phrasal verbs and adverb particles (5)

 Phrasal verbs ฉบับนี้เป็นบทเรียนที่ให้เรียนรู้ความหมายของกริยาที ่

น่าสนใจเพียง 1 คำเท่านั้นคือ ‘DO’  เฉพาะกริยาคำนี้คำเดียวแต่ก็มีหน้าที่และ 

ให้ความหมายที่หลากหลายมากเหลือเกิน เริ่มตั้งแต่ใช้เป็นกริยาช่วยในประโยค 

คำถามและปฏิเสธดังที่ทราบกันดีอยู่แล้ว   ใช้เป็น กริยาแท้ แทนที่คำกริยาอื่นๆ 

ที่มีความหมายเดียวกันเช่น ‘Do your teeth’= ‘Brush your teeth’/ ‘Do 

your hair’ = ‘Comb or make it tidy’ / Do the flowers = arrange the 

flowers / Do the beds = rearrange the sheets or blankets  เป็นต้น 

และเมื่อนำไปจับคู่กับคำนามอื่นๆ ก็ยังใช้ในฐานะที่เป็นคำสำนวน เช่น ‘Do 

business’ / ‘Do harm’/ ‘Do exercise’ (ออกกำลังกาย) /  หรือ ‘Do me a favor’ 

เป็นต้น ด้วยเหตุนี้จึงได้กล่าวว่ากริยาคำนี้เพียงคำเดียวแต่ก็มีอะไรๆหลายอย่าง 

ท่ีน่าสนใจและน่าเรียนรู้เป็นอย่างย่ิง และท่ีผู้เขียนจะกล่าวในข่าวรามคำแหงฉบับน้ี 

ก็เป็นเรื่องของคำกริยา DO ที่นำไปใช้กับ adverb particles อีกหลายๆคำเพื่อ 

ให้เกิดเป็น phrasal verbs ที่ให้ความหมายต่างๆกันอีกมากมายและนำมาใช้เป็น

คำสแลงบ้าง หรือ เป็นภาษาพูดบ้าง (colloquial) เพื่อให้โอกาสผู้พูดได้เลือกใช้ 

แทนคำศัพท์อื่นๆที่มีความหมายเดียวกันได้อีก ดังที่ได้เคยกล่าวมาแล้วในฉบับ

ก่อนๆ และการที่ผู้เขียนเปลี่ยนวิธีมานำเสนอบทเรียนแบบที่ให้เรียนกริยาเพียง 

ครั้งละ 1 คำเช่นนี้ ก็เพราะเชื่อว่าจะเป็นวิธีที่ช่วยให้นักศึกษาจดจำความหมาย 

ของแต่ละคำได้ง่ายขึ้นกว่าบทเรียนก่อนๆที่ให้เรียนเป็นกลุ่มและแต่ละกลุ่ม 

ก็ยังมีกริยาวลีที่ต่างกันอีกจึงอาจทำให้จดจำยากและสับสนเรื่องความหมายได้

Phrasal verbs with ‘Do’ are: to do up / to do someone in / to do out / to do for 

 to do over / to do with / and to do without   

 1. To do up ตามความหมายในพจนานุกรม  Collins COBUILD   

ได้กล่าวไว้ว่ามี 5 ความหมายดังนี้คือ    

  1.1 to fasten (ตรงข้ามกับ undo)  หมายถึง “ผูกหรือติดให้แน่น” ตัวอย่าง

   Sunanta can’t do her top button up.  Or  Do up your shoes!

   Will you do up my dress at the back, please?

  1.2  to parcel together หมายถึงห่อหุ้มของ ตัวอย่าง

                      The books have been done up in brow paper. 

   (หนังสือพวกนี้ถูกห่อด้วยกระดาษสีน้ำตาล)    

   Please do up these books and take them to the company manager.

                    (กรุณาห่อหนังสือพวกนี้และนำส่งให้ผู้จัดการบริษัทด้วย)

  1.3 to repair or renovate an old building or vehicle so that it looks  

   like a new one, especially when you do this as a way of making 

    money. หมายถึงการซ่อมแซม ตกแต่งของเก่าให้ดูใหม่ เพื่อให้ 

   ดูดีขึ้น หรือเพื่อนำไปขายต่อ  ตัวอย่าง 

                   Wichai decided to do up his house after it was flooded.

   (วิชัยจัดการซ่อมบ้านของเขาใหม่หลังโดนน้ำท่วม)

            That’s how I made my first ten thousand-by doing up old cars and  

   selling them. 

   ( ฉันหาเงินก้อนแรกได้หนึ่งหมื่นบาทจากการซ่อมรถเก่าขาย)

                  My son’s room needs doing up. 

                  (ห้องลูกชายของฉันต้องมีการตกแต่งใหม่เสียให้น่าอยู่มากขึ้น)

  1.4 to improve  appearance  หมายถึง ปรับปรุงตนเองให้น่ามองหรือ 

   ดูดีขึ้น  ตัวอย่าง     

    Nok did herself up for the occasion.

   (นกได้ปรับเปลี่ยนโฉมตนเองให้ดูดีขึ้นในบางโอกาส)

  1.5 ความหมายข้อนี้เป็นกรณีที่ใช้อย่าง passive voice เท่านั้นคือ    

   If things are done up in a particular way, they are decorated in  

   that way, often a way that is ridiculous or extreme. หมายถึงว่า 

   เมื่อสิ่งของใดๆถูกกระทำในทางใดทางหนึ่ง หมายความว่ามันได้ 

   ถูกกำหนดเอาไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นไป 

   ในทางที่น่าขบขันหรือดูแย่สุดๆมากกว่า ตัวอย่าง

   Nid, my classmate, always has her hair done up exactly like her  

   favorite movie star’s.

           (นิดเป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียนที่ชอบแต่งทรงผมของเธอให้เหมือน 

   ของดาราคนโปรดเสมอ)  หรือถ้าใช้กับ “คน” จะหมายถึง ‘exhausted’; 

   ‘tired out’ เป็นภาษาพูดทั่วๆไปที่ใช้อย่างไม่เป็นทางการ เช่น       

   My husband felt really done up after that walk.

                       (สามีดิฉันรู้สึกเหนื่อยมากๆหลังจากที่เดินในครั้งนั้น)  

                        My uncle was quite done up after the long journey.

   (ลุงของฉันเหน็ดเหนื่อยมากจากการเดินทางที่ยาวนาน)

 คำแนะนำเพิ่มเติม    นักศึกษาจะเห็นว่ากริยาวลีคำนี้(do up) มีความหมาย 

ได้หลายอย่างมากทีเดียว ดังนั้นถ้าจะให้เข้าใจความหมายได้ถูกต้อง นักศึกษา 

จะตอ้งจดจำความหมายทัง้ 5 ขอ้ใหไ้ดห้มดเสยีกอ่น และเมือ่อา่นพบกรยิาวลคีำนี ้

ขอให้สังเกตประโยคแต่ละประโยคว่าใช้กับ คน หรือ สิ่งของ และอาศัยคำอื่นๆ

ในประโยคมาช่วยตัดสิน เพื่อจะได้เข้าใจความหมายที่ถูกต้องต่อไป

 2.  To do someone in  (separable phrasal verb) = to kill someone  

(informal)  แปลว่า “ฆ่า” เป็นคำที่นำมาใช้อย่างไม่เป็นทางการ ตัวอย่าง   

 Hoping to get some money to buy a new mobile phone, the youngster 

did the taxi driver in.                                 

 (กลุ่มวัยรุ่นได้ฆ่าคนขับแท็กซี่เพื่อชิงเอาเงินไปซื้อโทรศัพท์)

 แต่ถ้าเป็น  to do in a part of the body especially the back (คือใช้กับ 

ส่วนต่างๆของร่างกายโดยเฉพาะที่หลัง)  จะหมายถึงบาดเจ็บ เช่น

  Preecha’s not coming to work today-he’s done his back in again.        

 (ปรีชาไม่มาทำงานวันนี้เป็นเพราะเขากลับมาเจ็บหลังอีก)

 3. To do out something or do (something) out =  clean, wash, sweep, 

put in order    กริยาวลีคำนี้นิยมใช้กันในอังกฤษเท่านั้น ส่วนอเมริกันไม่นิยมใช้  

มีความหมายว่า “ทำความสะอาด ปัดกวาด จัดของให้เป็นระเบียบ ใช้ได้ท้ังประโยค 

active voice และ passive voice ตัวอย่าง 

 Tell your workers to do out the stables.(บอกให้คนงานล้างคอกม้าด้วย)

 Pim’s new rented room is done out in her own style.     

 (ห้องเช่าแห่งใหม่ของพิมได้รับการทำความสะอาดและจัดใหม่ตามสไตล์ของเธอ) 

 Many things in my drawer need to be done out.

 (ของในลิ้นชักโต๊ะจำเป็นต้องได้รับการจัดใหม่ให้เรียบร้อย)

 4.  To do for : มีใช้ 2 แบบ คือใช้อย่าง active voice and passive voice 

กรณีที่ใช้ในรูป passive voice  จะแสดง 2 ความหมายดังนี้

  4.1 to be done for ที่ใช้กับสิ่งของจะหมายความว่า สิ่งของนั้นๆ 

   อยู่ในสภาพที่ useless, ruined, worn out or broken คือผุพัง  

   จนใช้การไม่ได้ หรือใช้ประโยชน์ไม่ได้แล้ว ตัวอย่าง  

   - Can you lend me your pen?  Mine’s done for.

    (ขอยืมปากกาหน่อยค่ะ ของดิฉันเสียแล้วค่ะ)

                        -  I’m afraid these shoes are done for; throw them away.

                            (รองเท้าคู่นี้ขาดหมดแล้ว โยนทิ้งได้เลย)
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                        -  Many streets in London were done for because of snows. 

 (ถนนหลายสายในลอนดอนใช้การไม่ได้เพราะถูกหิมะท่วมเสียหาย)

 4.2  to be done for ที่ใช้กับบุคคลจะหมายความว่าคนที่โดนกระทำนั้น

จะอยู่ในสถานการณ์ที่ลำบากและรู้สึกสิ้นหวัง  ตัวอย่าง  

  - I’m afraid he’s done for; he won’t get over pneumonia at his age. 

  (ฉันคิดว่าเขาตกอยู่ในสภาพท่ีหมดหวังจะหายขาดจากโรคปอดบวม)

 สำหรับกรณีที่ To do for ใช้อย่าง active voice’ จะมีความหมายได้  

2 อย่างเช่นกันคือ

  1.  to do for (colloquial) =  look after; act as servant or housekeeper.  

   -  She does for the people in that apartment.

   (เธอเป็นคนทำความสะอาดให้กับคนที่พักอาศัยในที่แห่งนี้)

  2.  to do for someone (slang) = to kill, assault violently or  

   injure him. ตัวอย่าง

                 -   I’ll do for him one of these days. (ฉันจะฆ่าเขาแน่ไม่วันใดก็วันหน่ึง).

 5. To do (something) over เป็นกริยาวลีที่ให้ความหมายว่า overlay;  

re-cover; recoat.  หมายถึงมีการทำกริยานั้นซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ตัวอย่าง             

  -  If I were you, I should do it over with green paint. 

         (ถ้าฉันเป็นเธอนะ ฉันจะทาสีเขียวซ้ำอีกครั้งหนึ่ง)  

  -  He has done the walls over in pale blue.

          (เขาทาสีบนกำแพงซ้ำอีกครั้งด้วยสีน้ำเงินอ่อน)

              -    The teacher made all of us to do over our exercises because  

   there were so many mistakes in them.

   (อาจารย์ส่ังให้พวกเราทำแบบฝึกหัดใหม่อีกคร้ัง  เพราะมีท่ีผิดมากมาย)

 6. To do with  มีความหมายได้หลายอย่าง ดังนี้

  6.1 to do with ในกรณีท่ัวไปและใช้กับ กริยาช่วย ‘can’ จะมีความหมายว่า 

   ‘be satisfied with’, as there is nothing better.  น่ันคือ พอใจกับ...  

   เพราะไม่มีตัวเลือกที่ดีกว่า  ตัวอย่าง

    -  Can you do with cold meat? I’ve been too busy to prepare a hot meal. 

                  (คุณยินดีที่จะทานเนื้อเย็นๆได้ไหม เพราะฉันไม่มีเวลาพอที่จะ 

   อุ่นให้ร้อน)

  6.2 to do with ที่ใช้กับกริยาช่วย ‘could’  จะแสดงถึงความปรารถนา 

   ที่บอกความหมายว่า  ‘need’, be ready to take, or be glad to  

   have  ตัวอย่าง   

         - Oh, I could do with a cup of tea. 

              ( เอ่อ, ดิฉันอยากดื่มกาแฟสักถ้วยค่ะ)

    -  I’m tired and could do with a good night’s rest.

     (ดิฉันเหนื่อยมากและต้องการพักผ่อนมากค่ะ)

         -  That fellow could do with a shave and hair cut, couldn’t he? 

     (ชายคนนั้นพร้อมที่จะตัดผมและโกนหนวดแล้วใช่ไหม)

  6.3 to do with ที่ใช้กับกริยาช่วยชนิดปฏิเสธ ‘can’t’; ‘couldn’t’  

   จะมีความหมายว่า ‘endure’; ‘put up with’ คือ “ทนได้” ตัวอย่าง   

   -  I just can’t do with whining children.

    (ฉันทนไม่ได้กับเด็กๆที่ร้องไห้ครวญคราง)

   -  I can’t do with him and his insolent ways.

    (ฉันทนไม่ได้กับการแสดงกริยาดูหมิ่นของเขา)

 7. To do without (something) = to manage without หมายถึงทำส่ิงต่างๆ

ได้โดยไม่ต้องมีตัวช่วย  

  - Things like butter and fresh eggs were scarce during the war.  

   Most of them we simply had to do without.

         (ระหว่างสงครามมีของหลายอย่างท่ีหายากเช่น เนยและไข่ แต่เราก็

อยู่ได้โดยไม่มีสิ่งเหล่านี้)

  - We can’t do without money, can we? 

         (เราอยู่โดยไม่มีเงินไม่ได้ใช่ไหม)

 ขณะท่ีเขียนต้นฉบับน้ี ผู้เขียนได้อ่านพบคอลัมน์ใหม่คือ “ภาษาอาเซียน 

เรียนรู้ไว้” ในข่าวรามคำแหงฉบับท่ี 48 วันท่ี 12 -18 มีนาคม 2555 (หน้า 7) ผู้เขียน 

รู้สึกดีใจและยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ได้เห็นความสำคัญ 

เร่ืองภาษาอาเซียนและการก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

ในปี 2558 จึงได้นำเสนอคอลัมน์ใหม่ในข่าวรามคำแหง โดยนำความรู้เก่ียวกับภาษา 

อาเซียนมาให้กับนักศึกษาได้อ่านเป็นประจำทุกสัปดาห์ ผู้เขียนเองก็เห็นความ 

สำคัญของอาเซียนเช่นเดียวกัน ดังที่ผู้เขียนได้เขียนลงข่าวรามคำแหงในหัวข้อ 

“Thinking in English” เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาได้ตื่นตัวและเห็นความสำคัญ

ของภาษาอังกฤษและภาษาของเพื่อนบ้าน เพราะภาษาเหล่านี้จะช่วยนำพาให้

นักศึกษาเป็นคนท่ีมีคุณภาพและมีโอกาสออกไปทำงานแลกเปล่ียนกับประเทศ 

อ่ืนๆได้มากข้ึน ประกอบกับในช่วงเวลาน้ีมีหลายหน่วยงานต่างก็ให้ความสนใจ 

และหาวิธีเตรียมบุคลากรของตนให้มีความพร้อมเพ่ือก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

กันท้ังน้ัน  ผู้เขียนจึงอยากให้นักศึกษาท้ังหลายจงเปิดใจ ใส่ใจ และใฝ่หาความรู้ 

ภาษาอาเซียนต่อไปให้มากขึ้นๆ จะไม่สนใจเลยคงไม่ได้แล้วนะคะ และเมื่อได้ 

พยายามแล้วก็ขอให้โชคดีค่ะ

ขอแก้ไข ชื่อเรื่อง Thinking English ที่ลงในข่าวรามคำแหง ฉบับที่ 5 (วันที่ 14-

20 พ.ค.55) หน้า 6 ที่ถูกต้อง คือ Thinking in English 

Phrasal verbs and adverb particles (5) (ต่อจากหน้า 6)

การเปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชา
ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นได้ขอ 

เปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชาที่เปิดสอน ในภาค 1 ปีการศึกษา 2555 

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปลี่ยนแปลงรหัสของกระบวนวิชาดังกล่าว 

จากที่ได้ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นดังนี้

 เดิม

CMS 3303 (CM333)  ELECTROANALTICAL  CHEMISTRY  2 CR

   PR:CMS 2303

KOR 1101 (KO101) FUNDAMENTAL  KOREAN 1 3 CR

KOR 1102 (KO102) FUNDAMENTAL  KOREAN 2 3 CR

KOR 2101 (KO201) FUNDAMENTAL  KOREAN 3 3 CR

KOR 2102 (KO 202) FUNDAMENTAL  KOREAN 4 3 CR

 เปลี่ยนเป็น 

CMS 3353 (CM333) ELECTROANALTICAL  CHEMISTRY 2 CR

   PR:CMS 2303

KOR 1001 (KO101) FUNDAMENTAL  KOREAN 1 3 CR

KOR 1002 (KO102) FUNDAMENTAL  KOREAN 2 3 CR

KOR 2001 (KO201) FUNDAMENTAL  KOREAN 3 3 CR

KOR 2002 (KO 202) FUNDAMENTAL  KOREAN 4 3 CR

 สำหรับวันเวลาเรียนและวันเวลาสอบไล่ให้เป็นไปตาม ม.ร. 30 ภาค 1 

ปีการศึกษา 2555
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คณะรัฐศาสตร์เปลี่ยนแปลงข้อมูลในระเบียบการรับสมัคร
เข้าเป็นนักศึกษา ส่วนกลาง ประจำปีการศึกษา 2555

 ตามท่ีได้มีการจัดทำรายละเอียดโครงสร้างหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต  

ในระเบียบการรับสมัครนักศึกษาใหม่ (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2555 

ไปแล้วนั้น 

 จากการตรวจสอบรายละเอียดในระเบียบฯ พบว่ามีความคลาดเคลื่อน  

จึงขอแก้ไขข้อมูลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. หน้า 328  ข้อ 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จำนวน 18 หน่วยกิต)

  แก้ไขเป็น  ข้อ 1.2 กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (จำนวน 15 หน่วยกิต)

 2. หน้า 329  ข้อ 2.3 POL3110 (PS 390)  ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง

  แก้ไขเป็น  ข้อ 2.3 POL3110 (PS 390)  ทฤษฎีและจริยธรรมทางการเมือง 3 

 3. หน้า 330  กลุ่มท่ี 4 การเมืองการปกครองในภูมิภาคและประเทศต่างๆ 

    POL3167 (PS 348) การเมืองในแอฟริกา Politics in Africa แก้ไขเป็น  

POL3167 (PS 347) การเมืองในตะวันออกกลาง Politics in Middle East 

  POL3168 (PS 330) การเมืองในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝร่ังเศส Politics 

in the U.S.A. United Kingdom and France แก้ไขเป็น  POL3168 (PS348) การเมือง 

ในแอฟริกา Politics in Africa

  POL3169 (PS335) การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต์ Politics in Communist 

Countries แก้ไขเป็น   POL3169 (PS344) การเมืองในลาตินอเมริกา Politics in  

Latin America

  POL3170 (PS334) การเมืองในจีน Politics in China แก้ไขเป็น  

POL3170 (PS330) การเมืองในสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส Politics in the 

U.S.A. United Kingdom and France

  POL3171 (PS485) การเมืองในญ่ีปุ่น Politics in Japan แก้ไขเป็น  POL3171 

(PS335) การเมืองในประเทศคอมมิวนิสต์ Politics in Communist Countries

  POL3172 (PS476) การเมืองในลาว Politics in Lao แก้ไขเป็น POL3172 

(PS334) การเมืองในจีน Politics in China

  POL3173 (PS479) การเมืองในเวียดนาม Politics in Vietnam แก้ไขเป็น 

POL3173 (PS485) การเมืองในญี่ปุ่น Politics in Japan

  POL3174 (PS481) การเมืองในสิงคโปร์ Politics in Singapore แก้ไขเป็น 

POL3174 (PS476) การเมืองในลาว Politics in Lao

  POL3175 (PS483) การเมืองในฟิลิปปินส์ Politics in Philippines แก้ไขเป็น 

POL3175 (PS479) การเมืองในเวียดนาม Politics in Vietnam

  POL3176 (PS488) การเมืองในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ Politics in 

Australia and New Zealand แก้ไขเป็น  POL3176 (PS481) การเมืองในสิงคโปร์ 

Politics in Singapore

  POL3177 (PS322) การเมืองในสหรัฐอเมริกา Politics in the United 

States of America แก้ไขเป็น  POL3177 (PS483) การเมืองในฟิลิปปินส์ Politics 

in Philippines

  POL3178 (PS342) การเมืองในรัสเซีย Politics in Russia แก้ไขเป็น   

POL3178 (PS488) การเมืองในออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ Politics in Australia 

and New Zealand

 4.  เพิ่มเติมกระบวนวิชาในกลุ่มที่ 4 การเมืองการปกครองในภูมิภาคและ 

ประเทศต่างๆ

  POL3179 (PS322) การเมืองในสหรัฐอเมริกา Politics in the United States  

  of America

  POL3180 (PS342) การเมืองในรัสเซีย Politics in Russia

 5.  หน้า 330 กลุ่มที่ 5 การปฏิบัติทางการเมืองการปกครอง

  POL4189 (PS492) การเมืองกับศิลปะ Politics and Arts

  แก้ไขเป็น *POL4189  การเมืองกับศิลปะ Politics and Arts

 6.  หน้า 331 กลุ่มที่ 2 ภูมิภาคศึกษา

  POL4232 (PS430) การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปตะวันตก International 

Politics in Western Europe แก้ไขเป็น POL4232 (PS375) การเมืองระหว่างประเทศ 

ในโอเชียเนีย International Politics in Oceania

  POL4233 (PS431) การเมืองระหว่างประเทศในยุโรปตะวันออก 

International Politics in Eastern Europe แก้ไขเป็น POL4233 (PS430) การเมือง 

ระหว่างประเทศ ในยุโรปตะวันตก International Politics in Western Europe  

  POL4234 (PS432) การเมืองระหว่างประเทศในกลุ่มบอลติก International 

Politics in the Baltic Countries แก้ไขเป็น POL4234 (PS431) การเมืองระหว่าง 

ประเทศในยุโรปตะวันออก  International Politics in Eastern Europe

  POL4235 (PS434) การเมืองระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป International 

Politics in the European Union แก้ไขเป็น POL4235 (PS432) การเมืองระหว่างประเทศ 

ในกลุ่มบอลติก International Politics in the Baltic Countries

  POL4236 (PS437) การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

International Politics in Southeast Asia แก้ไขเป็น POL4236 (PS434) การเมือง 

ระหว่างประเทศในสหภาพยุโรป International Politics in the European Union

  POL4237 (PS446) การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออก 

International Politics in East Asia แก้ไขเป็น POL4237 (PS437) การเมือง 

ระหว่างประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ International Politics in Southeast Asia

  POL4238 (PS456) การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียใต้ International 

Politics in South Asia แก้ไขเป็น POL4238 (PS446) การเมืองระหว่างประเทศ 

ในเอเชียตะวันออก International Politics in East Asia

 7.  เพิ่มเติมกระบวนวิชาในกลุ่มที่ 2 ภูมิภาคศึกษา

  POL4239 (PS456) การเมืองระหว่างประเทศในเอเชียใต้ International  

  Politics in South Asia

 8. หน้า 333 และหน้า 336 หมวดวิชาโท

  ยกเลิกข้อความเดิมทั้งหมดโดยแก้ไขเป็น

 วิชาโท (Minor) 18 หน่วยกิต

  ให้เลือกเรียนสาขาใดสาขาหนึ่งเพียงสาขาเดียวให้ครบจำนวนหน่วยกิต

ที่กำหนดคือ

 1. คณะนิติศาสตร์ 

 2. คณะบริหารธุรกิจ 

 3. คณะมนุษยศาสตร์

 4. คณะศึกษาศาสตร์ 

 5. คณะรัฐศาสตร์ 

 6. คณะเศรษฐศาสตร์

 7. คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน  

 8. คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
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กองบรรณาธิการ

ถาม  ดิฉันเป็นนักศึกษารหัส 49 คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นโครงสร้างหลักสูตรเก่า 

142 หน่วยกิต แต่หลักสูตรใหม่ 135 หน่วยกิต 

อยากทราบว่า

 1.  ภาค 1/2555 ดิฉันต้องลงทะเบียนเรียนตาม 

หลักสูตรเดิม หรือหลักสูตรใหม่ เพราะมีบาง 

กระบวนวิชาถูกยกเลิก บางวิชาเพิ่มเข้ามา และม ี

วิชาเป็นรหัส 7 หลักด้วยจะทำอย่างไร

 2.  ต้องติดต่อสอบถามที่ไหนถึงจะทราบ 

ข้อมูลที่ชัดเจน เพราะตอนนี้ยังมีข้อสงสัยมาก

ตอบ 1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนตามโครงสร้าง 

หลักสูตรในปีที่สมัครเข้าศึกษา นักศึกษารหัส 49 

ให้ยึดตามระเบียบการรับสมัครปี 2549 สำหรับการ 

เปลี่ยนวิชาจาก 5 หลักเป็นเลข 7 หลักนั้น เนื้อหา 

ยังคงเหมือนเดิม เปลี่ยนเฉพาะเลขรหัสวิชา และ 

มหาวิทยาลัยมีการเทียบรหัสจาก 5 หลักเป็น 7 หลัก 

ดังต่อไปนี้

  - สามารถเทียบได้จาก ม.ร.30 ที่แจกให้ 

นักศึกษาตามคณะต่างๆ

  -  หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

  -  เอกสารการเทียบรหัสวิชา 5 หลักเป็น 

7 หลักที่ประกาศที่คณะต่างๆ หรือ

  -  ตรวจสอบการเปลี่ยนรหัสวิชาได้จาก 

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย www.ru.ac.th

  2. นักศึกษาสามารถสอบถามข้อมูล 

เกี่ยวกับโครงสร้างหลักสูตรได้ที่ฝ่ายทะเบียนคณะ

ที่สังกัดจะได้คำตอบที่ชัดเจนและถูกต้องที่สุด

ถาม  ผมอยากทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมเก่ียวกับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงส่วนกลาง เพื่อจะใช้เป็น 

ข้อมูลในการตัดสินใจสมัครเป็นนักศึกษา

  1. ผมเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ 

อยากศึกษาในคณะศึกษาศาสตร์ อยากทราบค่าใช้จ่าย 

ในการเรียนครับ

  2. มหาวิทยาลัยมีหอพักในมหาวิทยาลัย 

หรือไม่

ตอบ 1. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลง 

ทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษาปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีดังนี้

ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต ๆ ละ 25 บาท

ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 60 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 900 บาท

ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 800 บาท

ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง 100 บาท

ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 500 บาท 

 2. มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่มีหอพักภายใน 

มหาวิทยาลัย แต่มีบริการข้อมูลรายชื่อหอพักบริเวณ 

โดยรอบมหาวิทยาลัยทั้งรามคำแหง 1 หัวหมาก และ 

รามคำแหง 2 วิทยาเขตบางนา สนใจติดต่อขอทราบ 

ข้อมูลได้ท่ี งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ- 

นักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 โทรศัพท์ 

สอบถาม 0-2310-8076 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ที่เว็บไซต์ www.stdaffair.ru.ac.th

 “แนะนำการเรียน การสอน การสอบ สำหรับ 

นักศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค”

อาจารย์เริงรณ ล้อมลาย 

รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา 

ปรญิญาตรภีมูภิาค เปดิเผย 

กับข่าวรามคำแหงว่า หลังจาก 

ที่อธิการบดีได้ปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่  ประจำป ี

การศึกษา 2555 ท้ังส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 แล้ว  

ตนได้แนะนำนักศึกษาถึงเร่ืองการเรียน การสอน และ 

การสอบให้กับนักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาคเป็น

รายการต่อมา ดังมีรายละเอียดดังนี้

 ปีการศึกษา 2555 นี้ มีผู้มาสมัครเป็นนักศึกษา 

ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค  จำนวน 12,900 คน แยกเป็น 

คณะนิติศาสตร์ 3,532 คน คณะบริหารธุรกิจ 1,642 คน 

คณะมนุษยศาสตร์ 554 คน คณะรัฐศาสตร์ 3,239 คน 

และศึกษารายกระบวนวิชา (Pre-degree) จำนวน 

3,933 คน 

การลงทะเบียนเรียน การเรียน การสอน

    นักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียนตามเอกสาร 

ท่ีได้ในวันสมัคร และใช้เป็นคู่มือสำหรับการลงทะเบียน 

เรียนไปจนจบหลักสูตร ตรวจดูตารางบรรยายอย่าให้

วันเวลาสอบซ้ำซ้อนกัน สามารถลงทะเบียนเรียน 

ได้ภาคการศึกษาละ 24 หน่วยกิต (ภาค1-2-ฤดูร้อน) 

เฉพาะภาคการศึกษาที่แจ้งจบลงทะเบียนเรียนได้ 

ไม่เกิน 30 หน่วยกิต และให้นักศึกษาลงทะเบียนสอบ 

ซ้ำซ้อนได้รวมถึงภาคสอบซ่อม ซ่ึงการลงทะเบียนเรียน 

น้ันนักศึกษาลงได้ท้ังท่ีสาขาวิทยบริการฯทางไปรษณีย์ 

และทาง Internet (เฉพาะภาค 1-2) http://www.ru.ac.

th/newRu/reginal.html

 เนื่ องจากมหาวิทยาลั ยรามคำแหงเป็น 

มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา นักศึกษาจะศึกษาด้วย 

ตนเองหรือประสงค์จะมาฟังบรรยายในชั้นเรียน 

ก็ได้ โดยสาขาวิทยบริการฯจังหวัดต่างๆ ได้จัดห้อง 

ไว้เพื่อรับสัญญาณการถ่ายทอดผ่านดาวเทียมจาก 

ส่วนกลาง ตามตารางเรียนท่ีกำหนดไว้ในคู่มือ วันจันทร์ 

- วันศุกร์ จำนวน 12 ครั้งต่อภาคการศึกษา และ 

คณาจารย์จะไปบรรยายสรุปสด ณ สาขาวิทยบริการฯ 

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งๆละ 6 ชั่วโมงในวันเสาร์ 

หรือวันอาทิตย์  หากนักศึกษาไม่สะดวกที่จะมาเข้า 

ช้ันเรียน ก็ศึกษาด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ Online 

ในเว็บไซต์ www.reungrad.ru.ac.th มีท้ังการบรรยายสด 

พร้อมส่วนกลาง  เทปการบรรยาย  e-Book และ  

e-Learning เป็นต้น ท้ังน้ีขอให้นักศึกษาคอยติดตาม 

ข้อมูลข่าวสารการเรียนการสอน โดยเฉพาะตาราง

การบรรยายสรุปของคณาจารย์จากสาขาวิทยบริการฯ 

ที่สังกัดอยู่เสมอ

      เพ่ืออำนวยความสะดวกเร่ืองการสอบไล่ให้กับ 

นักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัย 

จัดให้มีศูนย์สอบจังหวัดต่างๆ จำนวน 39 ศูนย์สอบ 

รายละเอียดท่ีต้ังและหมายเลขโทรศัพท์จะปรากฏ 

ในคู่มืออยู่แล้ว นักศึกษาประสงค์จะไปสอบท่ีศูนย์ 

สอบจังหวัดใดให้ระบุหมายเลขศูนย์สอบให้ชัดเจน 

ตอนลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษา 

มหาวิทยาลัยจะจัดข้อสอบจากส่วนกลางโดยมี 

ผู้ประสานงานนำข้อสอบไปให้นักศึกษาสอบ 

ณ ศูนย์สอบ และขอย้ำเตือนเรื่องข้อห้าม ข้อพึง 

ปฏิบัติในการสอบไล่ เน้นเป็นอย่างยิ่งว่าอย่าทุจริต 

ในการทำข้อสอบ เพราะผลจากการสอบนี้จะเป็น 

ตัวชี้วัดตัวหนึ่งในความเป็นมาตรฐานของบัณฑิต 

รามคำแหงที่จะต้องมี “ความรู้คู่คุณธรรม” ดังที่ 

อดีตอธิการบดี รศ.รังสรรค์ แสงสุข ได้กล่าวไว้ว่า 

“มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ต้องสอบเข้า แต่สอบออก”  

เป็นเคร่ืองกรองน้ำไม่ว่าน้ำจากแหล่งใดๆ เม่ือไหลมา 

สู่เครื่องกรองน้ำแห่งน้ี ผ่านกระบวนการต่างๆของ 

มหาวิทยาลัยแล้วเม่ือไหลออกไปสู่ภายนอกจะต้อง 

สะอาดใสบริสุทธ์ิให้สังคมได้ใช้ ประชาชนได้ดื่ม  

อย่างมีคุณภาพ ดังนั้นขอให้นักศึกษาทำข้อสอบ 

ด้วยความรู้ความสามารถของตนเอง มีความเพียร  

เรียนรามคำแหงจบทุกคนหากมีความต้ังใจจริง  

นอกจากด้านวิชาการแล้ว มหาวิทยาลัยก็ส่งเสริมให้ 

นักศึกษาทำกิจกรรมอธิการบดีได้จัดสรรงบประมาณ 

ด้านกิจกรรมนักศึกษาให้ทุกสาขาวิทยบริการฯ   

และปีน้ีมีนโยบายจัดตั้งสโมสรนักศึกษา ได้ร่วมทำ 

กิจกรรม/โครงการบริการชุมชน หรืออ่ืนๆท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อสังคม ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 

การอยู่ร่วมกัน และการทำงานเป็นทีม ท้ังน้ีเพ่ือให้ 

นักศึกษามีความรู้และประสบการณ์ชีวิตท่ีเต็มศักยภาพ 

พร้อมท่ีจะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติอย่างเต็ม

ประสิทธิภาพ สืบสานปณิธานของมหาวิทยาลัย

ในคติพจน์ที่ว่า “รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน 

สนองคุณชาติิ”

 นั ก ศึ ก ษ า ที่ ต้ อ ง ก า ร ส อ บ ถ า ม ปั ญ ห า 

ไขข้อข้องใจ ก็มีช่องทางให้ติดต่อสื่อสารกับฝ่าย

ปริญญาตรีภูมิภาค ทางด้าน Social Network ได้ที่ 

www.reungrad.ru.ac.th, Facebook:reongron หรือ 

twitter@reongron ได้ตามสะดวกครับ     

นานาสาระภูมิภาค



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 
ภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษา

หัวข้ออบรม วันอบรม เวลา สถานที่
ค่าวัสดุ

นักศึกษา ประชาชน

กุยช่าย อ. 3 ก.ค. 55 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

เค้กมะตูม พฤ. 5 ก.ค. 55 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

สาคูไส้หมู - ข้าวเกรียบปากหม้อ อ. 10 ก.ค. 55 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ลูกชุบชาววัง พฤ. 12 ก.ค. 55 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ข้าวผัดน้ำพริกปลาสลิด, ข้าวผัดปู ศ. 13 ก.ค. 55 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

อาหารสุขภาพ 

(น้ำธัญพืช, อาหารมังสวิรัติ)
อ. 24 ก.ค. 55 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

เต้าหู้ทอด, ข้าวโพดทอด,

เผือกทอด
พฤ. 26 ก.ค. 55 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

การร้อยมาลัยดอกไม้สด ศ. 27 ก.ค. 55 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 110.-

ผัดไทยกุ้งสดโบราณ อ. 31 ก.ค. 55 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

 ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม โดยจะเลือกอบรมเพียงหัวข้อใดหัวข้อหน่ึง หรือหลายหัวข้อก็ได้ 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด หัวข้อละ 30 คน) 

 สอบถามและสมัครได้ท่ี ห้องฝึกอบรมอาชีพ อาคารพระมาส (PRB) ช้ันล่าง งานกิจการและบริการนักศึกษา 

ห้องแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาคารพระบาง (PBB)ชั้นล่าง โทร. 0-2397-6314, 089-452-8231 คุณอัญชลี  

089-133-5406 (คุณดาลิน), สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.bangna.ru.ac.th/

 หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา จัดอบรม 

อาชีพอิสระระยะสั้น (ภาค 1 / 2555) ตามรายละเอียดดังนี้
 เพ่ือเปิดโอกาสให้การขอใช้สิทธิเทียบโอน

หน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็นนักศึกษาขยาย 

อย่างกว้างขวางและชัดเจนยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึง

ได้กำหนดแนวปฏิบัติให้นักศึกษาและหน่วยงาน 

ท่ีเก่ียวข้องปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันโดยให้ยกเลิก 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการขอใช้

สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตภายหลังการสมัครเป็น 

นักศึกษา และกรณีหมดสถานภาพจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สมัครใหม่ ฉบับลงวันที่ 17 ตุลาคม  

พ.ศ. 2551 และเร่ืองการขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

จากสถาบันอุดมศึกษาอื่นภายหลังการสมัครเป็น

นักศึกษา (กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา) ฉบับลงวันท่ี  

11 มกราคม พ.ศ. 2554 และให้ใช้ประกาศมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงฉบับนี้แทน  ดังนี้

 คุณสมบัติของผู้ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

หลังการสมัครเป็นนักศึกษา

 1. เป็นผู้ท่ีมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่าอนุปริญญา 

ขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาก่อนวันสุดท้ายของ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ในภาค/ปีการศึกษาที่ 

นักศึกษาสมัคร

 2. เป็นผู้สมัครท่ีใช้วุฒิการศึกษาต้ังแต่ระดับ 

อนุปริญญาข้ึนไป แต่ไม่ได้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

ในวันสมัคร

 3. เป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ หรือเป็น 

นักศึกษาหมดสถานภาพ หรือเคยเป็นผู้ศึกษา 

รายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 

(Pre-degree) แต่ไม่ได้ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

ในวันสมัคร

 4. เป็นผู้ที่เคยศึกษาระดับปริญญาตรีใน 

สถาบันอื่น และยังไม่สำเร็จการศึกษา และไม่ได้ 

ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตแบบย้ายโอนหน่วยกิต 

ในวันสมัคร

 5.  เป็นผู้ที่ต้องการเปลี่ยนจากวุฒิการศึกษา 

ท่ีใช้สมัครในวันสมัครเป็นวุฒิการศึกษาอ่ืนท่ีสำเร็จ 

การศึกษาก่อนวันสมัครและเทียบโอนหน่วยกิต 

ได้มากกว่า

 เอกสารที่ใช้ดำเนินการ

 1. สำเนาวุฒิการศึกษาที่ใช้สมัคร และวุฒิ

การศึกษาที่จะนำมาเปลี่ยนใหม่ จำนวนอย่างละ  

1 ฉบับ

 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา จำนวน 

1 ฉบับ

 3.  สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด 

จำนวน 1 ฉบับ

 4. สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ ยั ง ไม่สำ เร็ จ 

การศึกษา จำนวน 1 ฉบับ (กรณี 8 ปีสมัครใหม่ 

หมดสถานภาพ และPre-degree)

 5.  ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) จาก 

สถาบันเดิมที่มีผลการศึกษาถึงวันที่มาสมัคร 

พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และคำอธิบายรายวิชา (Course 

Description) ของแผนการศึกษานั้น จำนวน 1 ฉบับ 

(กรณีย้ายโอนจากสถาบันอื่น)

 วิธีดำเนินการ

 1. ให้นักศึกษานำเอกสารข้างต้น มาเขียน 

คำร้องขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตและขอเปลี่ยน 

วุฒิการศึกษา (แล้วแต่กรณี) ที่ฝ่ายรับสมัครและ 

ตรวจสอบวุฒิบัตร อาคารสำนักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล ชั้น 3 หลังเสร็จสิ้นการ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละภาคการศึกษาแล้ว 

2 เดือน

 2. ชำระค่าธรรมเนียมในการปรับฐานข้อมูล 

การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต จำนวน 500 บาท

 ทั้งนี้ให้ถือเป็นแนวปฏิบัติ รวมถึงนักศึกษา 

ในโครงการพิเศษ และหน่วยงานการศึกษานอกระบบ

ในกำกับมหาวิทยาลัย และให้สิทธิย้อนหลังกับนักศึกษา 

ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ในปัจจุบัน  

ณ วันที่ได้ออกประกาศฉบับนี้ เป็นต้นไป

 วิทยาเขตบางนา จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนได้มีส่วน

ร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้ผู้

เข้าร่วมโครงการตระหนักในคุณค่าและธำรงไว้ซึ่ง 

เอกลักษณ์ของชาติ มีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ 

สืบทอด และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนมีความ

ภาคภูมิใจในความเป็นไทย และผู้เข้าร่วมโครงการ  

ได้ศึกษาประวัติศาสตร์จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

ในภาค 1/2555 โดยมีกิจกรรม ดังนี้ 

[	อบรมการเขียนรูปด้วยดินสอ (4 ก.ค. - 9 ส.ค. 55)

[	อบรมนาฏศิลป์ไทย, อบรมมารยาทไทย อบรมเดือน 

 กรกฎาคม 55

[	ศึกษาศิลปะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ณ พระบรมมหาราชวัง

 และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  กรุงเทพมหานคร, 

 ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์พระที่นั่งวิมานเมฆ  

 กรุงเทพมหานคร, เดือน กรกฎาคม 55

[ ศึ ก ษ า ศิ ล ป ะ ส มั ย อ ยุ ธ ย า แ ล ะ ขี่ จั ก ร ย า น 

 รอบเกาะอยุธยา เดินทางโดยรถไฟ, ศึกษาวิถีชีวิต 

 ชาวมอญ ณ เกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี, ศึกษาดูงาน 

 ณ พิพิธภัณฑ์สายการบินไทย เดือน สิงหาคม 55

  ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ท่ี งานกิจการ 

และบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา 

รามฯ 2 (อาคาร PRB ชั้นล่าง) โทร. 0-2397-6314

รามฯ 2 ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม



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 กรกฎาคม ๒๕๕๕

รามฯ2ฝึกอบรมฯ                        (ต่อจากหน้า 1)ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)ม.ร.จัดนัดพบแรงงานฯ                 (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี  

ม.ร. กล่าวว่าปัจจุบันนี้คนที่สำเร็จการศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรีมีการแข่งขันในการหางานสูงมาก และ 

มีโอกาสในการทำงานประมาณ 26% เท่านั้น ทำให้ 

มหาวิทยาลัยต้องมีการเตรียมการรองรับและแก้ไข 

ปัญหาท่ีจะเกิดข้ึน โดยมหาวิทยาลัยและกรมการจัดหางาน 

ร่วมกันจัดกิจกรรมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมและ 

ชี้ช่องทางหางานให้นักศึกษา  และประชาชนทั่วไป

 “การจัดงานครั้งนี้ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เป็น 

ประโยชน์ เพราะตลาดแรงงานในปัจจุบันมีการแข่งขัน 

สูงมาก มหาวิทยาลัยรามคำแหงยินดีที่มีโอกาสช่วย 

ลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยและประชาชนให้ได้มีโอกาส 

หางานทำที่ตรงตามความต้องการของผู้สมัครงานและ 

ให้สถานประกอบการได้บุคคลท่ีตรงตามความต้องการด้วย”

 ด้านผู้อำนวยการสำนักจัดหางานกรุงเทพ 

เขตพื้นที่ 9 กล่าวว่า การจัดงานนัดพบแรงงาน’55  

ejob-doe9.net@รามคำแหง เปิดโอกาสให้แก่ผู้สำเร็จ 

การศึกษาใหม่ ประชาชนที่ว่างงานในเขตกรุงเทพ- 

มหานครและจังหวัดใกล้เคียง ได้มีโอกาสสมัครงานกับ 

นายจ้างและสถานประกอบการจำนวนมาก ท้ังน้ีในการ 

จัดงานได้มีการพัฒนาระบบการสมัครงานให้ทันสมัย 

โดยนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการเพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพในการรับสมัครงานให้นายจ้าง  

สถานประกอบการและผู้สมัครงานให้ได้รับความ 

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น 

 นอกจากการให้บริการในการสมัครงานยังมี 

บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ ทดสอบภาษา 

อังกฤษในการสมัครงาน การให้คำปรึกษาด้านอาชีพ 

การให้คำแนะนำในการเตรียมตัวไปสมัครงานและ 

สัมภาษณ์งาน การสาธิตอาชีพและฝึกปฏิบัติ จำนวน  

16 อาชีพ การให้คำปรึกษาในด้านแรงงานของแรงงาน 

ในสังกัดกระทรวงแรงงาน  

  จากน้ัน หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมการจัดหางาน  

กล่าวว่ากรมการจัดหางานมีภารกิจท่ีสำคัญประการหน่ึง 

คือส่งเสริมให้ประชาชนมีงานทำ โดยมีการจัดกิจกรรม 

และโครงการต่างๆ การจัดงานนัดพบแรงงานเป็น 

กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือให้ผู้ท่ีประสงค์หางานทำ รวมท้ัง 

ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ที่จะเข้าสู่ตลาดแรงงานได้มี 

โอกาสเลือกตำแหน่งงานที่เหมาะสมกับความรู้ความ 

สามารถ และได้สมัครงานกับนายจ้าง สถานประกอบการ 

โดยตรง ขณะเดียวกันนายจ้างและสถานประกอบการ 

สามารถท่ีจะคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติตรงกับ 

ความต้องการของนายจ้างและสถานประกอบการ  

นับว่าเป็นการตอบสนองความต้องการของท้ัง 2 ฝ่าย 

ได้เป็นอย่างดีย่ิง การจัดงานนัดพบแรงงาน’55 ejob- 

doe9.net@รามคำแหง เป็นการดำเนินงานตามนโยบาย 

ของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในเร่ือง 

การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีรายได ้

วันละไม่น้อยกว่า 300 บาท และผู้สำเร็จการศึกษา 

ในระดับปริญญาตรีมีรายได้ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท 

โดยสอดคล้องกับผลิตภาพและประสิทธิภาพของ 

บุคลากร 

เหมือนคนตาบอด ในเมื่อตามองไม่เห็นเขาก็ต้องมี 

จินตนาการ ขณะเดียวกันเขาก็ฝึกใช้มือ ฝึกใช้ประสาท 

สัมผัส ฝึกใช้ประสาททางจมูก ทางหู ทางอื่นๆ เช่น 

อุณหภูมิร้อนหนาวก็สามารถจะบอกได้ หรือบอกได้ 

ว่าดวงอาทิตย์ขึ้นแล้ว และดวงอาทิตย์ตกแล้วด้วย 

การฝึกฝน ด้วยความฝึกตนอย่างไม่ท้อแท้ท้อถอย  

ไม่งอมืองอเท้า เพราะหากเขางอมืองอเท้าเขาก็ไม ่

สามารถจะไปไหน เพราะนอกจากเขาจะตาบอดแล้ว 

สมองบอดอีกก็ยิ่งแล้วใหญ่ เพราะฉะนั้นเราไม่ควร 

อย่างยิ่งที่จะให้สมองบอด ไม่ควรให้สมองคิดท้อแท้ 

ท้อถอย ควรสร้างความหวังในทางที่ดีและมีมานะ

พยายาม

 ที่พูดถึงคุณแม่นั้น เพราะวันที่คุณแม่จะให้ครู 

มาเรียนหนังสือท่ีกรุงเทพฯ คุณแม่ลูบหลังแล้วบอกว่า  

“ไปนะ ตั้งใจเรียนหนังสือแล้วกลับมาหาแม่” และ 

คำสุดท้ายท่ีครูจำได้ตลอดมาคือ “รังสรรค์ เรียนหนังสือ 

แทนแม่หน่อย แม่อ่านหนังสือไม่ออก” ฟังแล้วเศร้า 

ก็เศร้าใจ สงสารก็สงสาร เพราะเม่ือก่อนครูอ่านหนังสือ 

ให้แม่ฟังทุกวันหลังจากทานข้าวเย็นเสร็จแล้ว แม่ก็ 

ฟังเราอ่านหนังสือแม่ก็ได้ความรู้จากท่ีเราอ่านให้ฟัง 

ตรงนั้นมากทีเดียว และแม่ก็รู้จักพูดจาปราศรัย รู้จัก 

พูดให้กำลังใจเรา แม่เป็นคนบ้านนอก กินหมาก ปากดำ  

ทำงานก็คุมคนทำไร่ทำนา แต่แม่ก็ยังรู้จักพูดว่า เรียนแทน 

แม่หน่อย แม่ไม่ได้เรียนหนังสือ อย่างนี้เป็นทั้งแรง 

ผลักดันและเป็นทั้งกำลังใจให้ครู พูดง่ายๆว่าทำอะไร 

ต่างๆ คนท่ีเกิดท่ีชนบทมักจะนับถือพ่อแม่อย่างออกหน้า 

ออกตาและชัดเจนมาก ไม่อยากทำให้พ่อแม่เสียใจ 

ไม่อยากทำร้ายคนที่เรารัก 

 ดังนั้น เวลาครูลงมาเรียนหนังสือ ถ้าท้อแท้ 

เมื่อไหร่ ครูก็จะบอกตัวเองว่า เรามาเรียนหนังสือ 

เพราะแม่ขอร้องให้ทำให้เขา เพราะฉะนั้น เมื่อเรามา 

เรียนหนังสือเราก็รู้อีกข้อหน่ึงว่า พ่อแม่เป็นผู้มีพระคุณ 

อย่างล้นเหลือ เราจะต้องตอบแทนพระคุณเขาท่ีเขาเล้ียง 

เรามา ไม่ว่าจะลำบากหรือไม่ลำบากก็ตาม พ่อแม่ก็ต้อง 

ลำบากอยู่ดีในการเลี้ยง ต้องอดหลับอดนอน ยิ่งอยู่ 

ตามบ้านนอกบ้านนาก็ขาดสิ่งอำนวยความสะดวก 

ทั้งหลาย แต่เขาก็เลี้ยงเราจนเติบใหญ่มาได้ เมื่อเป็น 

ดั่งนั้นในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เราจะทำให้พ่อแม่บ้าง 

ไม่ได้หรือ  หรือถ้ามีปู่ย่าตาทวดเราก็ทำให้เขาไม่ได้หรือ 

 การเรียนมันเป็นกระบวนการสร้างปัญญา  

เมื่อเรามีสติปัญญาแล้วเราก็หลีกเว้นในสิ่งที่ไม่ดีงาม  

เราจะกระทำแต่ในสิ่งที่ดีงาม ดังนั้นถ้าคิดเอากำลังใจ 

จากใครไม่ได้ก็คิดเอามาจากครอบครัวแหละเป็นอันดี  

และก็คิดในทางบวก หากใครมาจากครอบครัวท่ียากจน  

เราก็ไม่ได้หวังว่าเรียนแล้วจะหนีความยากจนเสีย 

ทั้งสิ้นทั้งปวง แต่สิ่งที่เราต้องการคืออย่างน้อยไม่จน 

ไปกว่าเดิม เราก็อยู่อย่างพอเพียงได้ อย่างที่พระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่านทรงสอนพวกเราไว้ เราก็ 

พยายามทำในสิ่งที่ดี เรียกว่าทำแทนสกุลวงศ์ เป็น 

ตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกหลาน

 ดังนั้น นักศึกษาทั้งหลายขอให้มีกำลังใจว่าเรา 

เรียนเพื่ออะไร เราเรียนเพื่อสกุลวงศ์ เพื่อบิดามารดา  

หรือเพ่ือความเจริญของหมู่บ้าน ของจังหวัดและของ 

ประเทศไทย  เป็นต้น  พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีครับ

 1. ก๋วยเต๋ียวต้มยำหมูมะนาว  ก๋วยเต๋ียวเย็นตาโฟ   

โดย อาจารย์อาภรณ์ กะตากูล อบรมวันที่ 17 

กรกฎาคม 2555

 2. ขนมจีนปักษ์ใต้ (น้ำยากะทิ น้ำยาป่า น้ำพริก  

แกงไตปลา) โดย อาจารย์อาภรณ์ กะตากูล อบรม 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2555

 3. ไอศกรีมกะทิสูตรโบราณ โดย อาจารย์มนตรี    

กะตากูล  อบรมวันที่ 19 กรกฎาคม 2555

 ผู้สนใจสมัครได้ท่ี ห้องฝึกอบรมอาชีพ อาคาร 

พระมาส (PRB) (รับจำนวนจำกัด) สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2397-6314, 081-868-6719   

089-133-5406 (ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.

bangna.ru.ac.th)

 หมายเหตุ  ค่าวัสดุอบรมหัวข้อละ นักศึกษา 

40.- บาท  ศิษย์เก่า  บุคลากร และประชาชน 100.- บาท

2555 ที่โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี อำเภอ 

บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 โดยเรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 08.30-17.00 น.  

ที่โรงเรียนโสตศึกษา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติม โทร. 082-790-0678, 085-130-5515, 089-

883-8082, 081-689-0148 และ 081-710-9905

นิติฯรับนศ.ฯ                                (ต่อจากหน้า 1)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๒) วันที่ ๒ - ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 11)

กำลังใจ

ครูรังสรรค์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

 วันก่อนครูไปเปิดการบรรยายวิชา RAM 1000  

หรือวิชาความรู้คู่คุณธรรมสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี  

ครูได้พูดคุยถึงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการเรียน สิ่งที่ 

ครูมองเห็นมาโดยตลอดก็คือ “กำลังใจ” คือความ 

รู้สึกท่ีได้รับ เป็นแรงผลักดันให้เราต่อสู้ไม่ท้อถอย   

เป็นแรงผลักดันให้เราอยากเรียนหนังสือ อยาก 

อ่านหนังสือ อยากหาความรู้ ทำให้เราอยากฝึกตน 

สิ่งเหล่านี้เป็นความจำเป็นที่นักศึกษาจะต้องมี  

โดยเฉพาะนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด ครูเข้าใจ 

ดีที่สุดเพราะครูก็เป็นคนที่มาจากต่างจังหวัด 

เช่นกัน มาจากที่ที่ห่างไกลจากความเจริญทางด้าน 

วัตถุมากมายแตค่รูไมเ่คยห่างไกลจากสิง่ทีเ่รียกว่า 

“วัฒนธรรมหรือความดีงาม” 

 ทุกคนมีความหวังแต่ต้องดูว่า ความหวัง 

เกินกว่าที่เราคาดหวังหรือไม่ เกินกว่าสิ่งที่ควรจะ 

เป็นหรือไม่ เราหวังมากเกินไปหรือไม่ แต่ถ้าหาก 

ว่าเราไม่หวังได้ หวังมี หวังเป็น เราก็จะกลายเป็น 

คนที่นิ่ง ไม่อยากทำอะไร อยากแต่จะหาความสงบ 

ใส่ตนเองแล้วแต่ว่าดินฟ้าอากาศจะลมเพลมพัด 

ไปอย่างไร ก็จะคงสภาพไปอย่างนั้น

 ลูกศิษย์ท่ีรักครับ ในการท่ีมีกำลังใจน้ัน ครูเล่า 

มาหลายต่อหลายคร้ัง เล่าให้ใครต่อใครฟังว่า คุณแม่ 

ของครูอ่านหนังสือไม่ได้ อ่านหนังสือไม่ออก ไม่ได้ 

เรียนหนังสือ เพราะคนในสมัยนั้นคือถ้าแม่ของ 

ครูยังมีชีวิตอยู่ก็อายุเกือบร้อยปีแล้ว  คนที่มีอายุ 

ขนาดนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้เรียนหนังสือ หรือถ้าเรียน 

บางทีก็ไม่จบ จบชั้น ป.2 หรือบางคนอยู่แค่ ป.1  

ก็อ่านหนังสือไม่ออก หรือแค่ชั้น ป.2 ก็ต้องออก 

เพราะอายุเกินเกณฑ์ท่ีจะศึกษาแล้ว คือแต่ก่อนน้ัน 

คนอายุถึง 15 ปี ก็จะเรียนอยู่ในชั้นประถมต่อไม่ได้ 

ก็ต้องออกไป ดังนั้นก็ทำให้ไม่ได้เรียนหนังสือกัน 

แล้วครูที่สอนก็เป็นครูที่จบในชั้นประถม หรือ 

บางทีสมัยที่ครูเรียนอยู่ก็มีครูที่จบมัธยม 3 คนหนึ่ง 

จบมัธยม 6 คนหนึ่ง นอกนั้นก็จบประถม 4 แต่ 

ก็สอนครูมาได้  จนครูได้มาเป็นครูจนทุกวันนี้ 

 การท่ีแม่ครูอ่านหนังสือไม่ออก ในตัวอย่าง 

ปัจจุบันก็ยังมีหลายคนที่อ่านหนังสือไม่ออก 

อย่างนักร้อง คุณพุ่มพวง  ดวงจันทร์  แต่การที่เขา 

อ่านหนังสือไม่ออกเขาก็มีการใฝ่เรียนใฝ่รู้ชดเชยกัน  

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี 

และผู้ก่อต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา  

2555 โดยมี อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์  

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี 

ประจำคณะศิลปกรรมศาสตร์ร่วมในงาน  เมื่อวันที่ 

18 มิถุนายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 0213 อาคาร 

ท่าชัย  

    โอกาสนี้ คณบดี- 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  

กล่าวว่าการปฐมนิเทศมี 

จุดมุ่งหมายให้สมาชิกใหม่ 

ไ ด้ พ บ กั บ ผู้ ท ร ง คุ ณ วุ ฒิ  

คณาจารย์ บุคลากรของคณะ  

และให้นักศึกษาได้ทราบถึง 

วัฒนธรรมขององค์กร  และ 

แนวทางปฏิบัติต่างๆเพื่อให้นักศึกษาใหม่ดำเนินชีวิต 

ได้อย่างมีความสุขและประสบความสำเร็จในการเรียน  

อยากฝากให้นักศึกษาใหม่ต้ังใจศึกษาหาความรู้ท้ัง 

ทางด้านภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ต้องมีสมาธิและ 

ความตั้งใจในการเรียนจึงจะสัมฤทธิผล ในอนาคต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคม 

อาเซียน ดังนั้นนักศึกษาจะเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของ 

ประเทศไทยอย่างเดียวคงไม่พอ นักศึกษาจำเป็นต้อง 

เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชาติอ่ืนๆ รวมท้ังเปิดใจให้ 

กว้างในการรับรู้วัฒนธรรมของชาติอื่นด้วย

 “ขอให้นักศึกษาต้ังใจเรียนรู้ในส่ิงท่ีครูถ่ายทอด  

มีความรักสามัคคี มีจิตใจที่หนักแน่น ขอให้นักศึกษา 

โชคดีและประสบความสำเร็จในการเรียน” 

 ทางด้าน รองศาสตราจารย์รังสรรค์   กล่าวว่า  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีปรัชญาที่สำคัญคือการ 

ให้โอกาสและการขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมุ่ง 

สนองตอบต่อองค์ทางการศึกษา เพราะเป็นมหาวิทยาลัย 

แบบตลาดวิชา ไม่บังคับเข้าชั้นเรียน  เว้นแต่ในกรณี 

ที่มหาวิทยาลัยเห็นว่าหลักสูตรบางหลักสูตรจะต้อง 

บังคับเวลาเรียนก็ให้ออกระเบียบเฉพาะในเรื่องนั้นๆ 

ภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยคือ การสอนหนังสือ  

เพ่ือให้เป็นความรู้แก่ลูกศิษย์ให้สามารถนำไปประกอบ 

วิชาชีพได้  รวมทั้งมหาวิทยาลัยจะต้องให้การบริการ 

ทางวิชาการต่างๆ และเผยแพร่ความรู้ให้ไปสู่ประชาชน  

พร้อมทั้งมีการทำวิจัยเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม  และสิ่ง 

ที่สำคัญคือการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้มีความ 

เจริญงอกงาม ดังนั้นเมื่อนักศึกษาเข้ามาศึกษาที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพ่ือแสวงหาความรู้ หาโอกาส 

ทางการศึกษา มหาวิทยาลัยก็ประสิทธ์ิประสาทความรู้ให้   

อาจารย์ทุกคนก็จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อให้นักศึกษา 

ทุกคนเป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม  สามารถดูแลชาต ิ

บ้านเมืองได้  ดังคำที่ว่า  “ครูคือผู้ให้ ผู้เติมเต็ม และ 

ผู้มีเมตตา” 

 “การท่ีได้มาอยู่รวมกันในวันน้ี จะทำให้ลูกศิษย์ 

มีความรักใคร่ปรองดองกันเสมือนอยู่ในครอบครัว 

เดียวกัน เวลามีทุกข์หรือภัยต่างๆจะได้ช่วยกันดูแล

และต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน  ให้ความเคารพครู-

บาอาจารย์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง อีกทั้งนักศึกษายัง 

จะต้องมีความละอายต่อบาปและการทำสิ่งที่ไม่ดี  

เพื่อต่อไปนักศึกษาจะได้เป็นคนดีของสังคม และ 

สามารถนำความดีท่ีมีอยู่ไปพัฒนาบ้านเมืองให้มีความ 

เจริญงอกงามต่อไป”

 ด้วยในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเก่า  

ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 นี้ มหาวิทยาลัยได้เปลี่ยน

รหัสกระบวนวิชาจาก 5 หลัก เป็น 7 หลัก จึงอาจ 

มีนักศึกษาจำนวนมากลงทะเบียนเรียนผิดพลาด 

อันเน่ืองมาจากสาเหตุต่างๆกัน  ซ่ึงมีผลทำให้นักศึกษา 

มีความประสงค์จะขอแก้ไขข้อมูล ขอสับเปลี่ยน 

กระบวนวิชาและขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มบาง 

กระบวนวิชา 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียน 

เรียนผิดพลาดในภาค 1 ปีการศึกษา 2555 สามารถ 

แก้ไขข้อมูล โดยแจ้งขอจบการศึกษาได้ ขอสับเปล่ียน 

กระบวนวชิา        และลงทะเบยีนเรยีนวชิาเพิม่เตมิได ้ 

1 ครั้ง รวมหน่วยกิตแล้วไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนด  

คือลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต สำหรับ 

ผู้ขอจบการศึกษาภาค 1 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 

30 หน่วยกิต โดยนำเอกสารมาดำเนินการดังนี้                                                                                                                      

 1. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ภาค 1 

ปีการศึกษา 2555  พร้อมสำเนา 1 ฉบับ                                                                            

 2. บัตรประจำตัวนักศึกษา

         3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พร้อม 

แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือ 

ลงทะเบียนเพิ่มกระบวนวิชา 

  4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท 

(ชำระที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี)                                                                                    

  5. นำเอกสารข้อ 1-4 ไปติดต่อที่งาน 

บอกเลิก-บอกเพ่ิมกระบวนวิชา อาคาร สวป. ชั้น 1  

เคาน์เตอร์ที่ 11-13 ในวันที่ 21 มิถุนายน ถึงวันที่  

8 สิงหาคม 2555  (เว้นวันหยุดราชการ)

การลงทะเบียนเรียนผิดพลาดของนศ.เก่า  
ภาค 1 ปีการศึกษา 2555


