
            
   

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

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

ฉบับที่ ๒๘ 

วันที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
 

(อ่านต่อหน้า 11)

  
สปสช. เปิดลงทะเบียนใช้สิทธิ
หลักประกันสุขภาพที่ ม.ร.

    
 ม.ร. รับสมัครนักศึกษา ป.โท

Saturday Program รุ่นที่ 10

จม.ร

‘รักษ์พลังงาน ลดพลังงาน ด้วยพลังรามฯ’
ชนะเลิศประกวดคำขวัญการอนุรักษ์พลังงาน

เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้าในโอกาส “41 ปีรามคำแหง”

(อ่านต่อหน้า 2)

สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จ

 รามคำแหงเตรียมจัดงานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบการสถาปนา 41 ปี 

เชิญชวนศิษย์เก่าร่วมงานคืนสู่เหย้า พร้อมจัดกิจกรรมทางวิชาการ มอบรางวัลศิษย์เก่า 

ดีเด่น  และชมรายการพิเศษทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยจะครบรอบ 

การสถาปนาปีที่ 41 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 มหาวิทยาลัย 

เตรียมจัดงาน “41 ปีรามคำแหง” ระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 

2555 เพื่อรำลึกถึงการก่อตั้งและเผยแพร่พัฒนาการความก้าวหน้า

ของ ม.ร. รวมทั้งเพื่อสานความสัมพันธ์ของศิษย์เก่า นักศึกษา และ 

คณาจารย์ โดยมีการจัดกิจกรรมสำคัญต่างๆ ได้แก่ พิธีทางศาสนา 

พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ การทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บุคลากร 

ผู้ล่วงลับ การจัดนิทรรศการ RU Open House การเสวนาทางวิชาการ รวมทั้งการจัดงาน 

คืนสู่เหย้า  “41 ปีไม่มีรามฯ ไม่มีเรา” 

    กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  

(สปสช.) ขอเชิญชวนนักศึกษาและประชาชน 

ท่ัวไป ท่ีประสงค์จะใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ  

ลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ระหว่างวันท่ี 6-7 และ 10-11 พฤศจิกายน 2555  

(บริเวณด้านหน้าอาคารเวียงคำ) โดยหลักฐาน 

ที่ใช้ในการลงทะเบียน มีดังนี้

    มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโท ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 โครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่  

(Saturday Program) รุ่นที่ 10 ในสาขาวิชา 

การจัดการท่ัวไป การเงินและการธนาคาร การตลาด  

การบัญชี หลักสูตร 39 หน่วยกิต แผน ข  

ไม่ทำวิทยานิพนธ์(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)

นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ 

นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดง 

ความยินดีกับ ผศ.วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้ 

รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง 

คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ   

(ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิ) และแสดง 

ความยินดีกับศิษย์เก่าคณะ 

รัฐศาสตร์ ม.ร. ที่ได้เลื่อนยศ 

เลื่อนตำแหน่ง ได้แก่ พล.ต.อ. 

วิเชียร พจน์โพธิ์ศร ี ได้รับ 

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดประกวดตราสัญลักษณ์  

(โลโก้) และคำขวัญอนุรักษ์พลังงาน เพื่อกระตุ้นให้ชาวรามคำแหง 

มีส่วนร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์พลังงานของ ม.ร. โดยเชิญชวน 

บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าประกวดภายในวันที่  

30 กันยายน 2555 ซึ่งมีผู้ส่งผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

เข้าประกวด 22 ผลงาน และส่งคำขวัญการอนุรักษ์พลังงานเข้า 

ประกวด 70 คำขวัญ นั้น (อ่านต่อหน้า 2)



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

สมาคมศิษย์เก่าฯ                          (ต่อจากหน้า 1)อบรมวิชา ENG พื้นฐานแก่นักศึกษา
นำผลไปใช้แทนผลการสอบได้ทั้ง 4 วิชา

 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์   

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดโครงการเสริมสร้างความรู้ 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  เพื่อฝึกอบรมแก่นักศึกษาที่ยัง 

สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน (ENG 1001, 

ENG 1002, ENG 2001 และ ENG 2002) อบรม 

วันที่ 11  พฤศจิกายน-9  ธันวาคม  2555  ให้มีโอกาส 

เพิ่มพูนความรู้และทักษะภาษาอังกฤษพื้นฐาน  

จนสามารถสอบผ่านและสำเร็จการศึกษาได้  ทั้งนี้ 

ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบสามารถนำ 

ผลสอบไปใช้แทนผลการสอบวิชาพื้นฐานทั้ง 4 วิชา  

ดังกล่าวได้ รายละเอียดดังนี้

 กลุ่ม A วิชา ENG1001   ENG2001 

 อบรม วันที่ 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 

พ.ย. 2555  เวลา 17.30-21.00 น.

 กลุ่ม B วิชา ENG 1002  ENG2002

 อบรม วันที่ 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 พ.ย., 

3 ธ.ค. 2555  เวลา 17.30-21.00 น.

 กลุ่ม C วิชา  ENG1001  ENG1002  ENG2002 

 อบรม วันเสาร์ที่ 17 พ.ย. 2555, วันเสาร์ 

ที่ 24 พ.ย. 2555,วันเสาร์ที่ 1 ธ.ค. 2555, วันเสาร์ 

ที่ 8 ธ.ค. 2555 เวลา 08.30-16.30 น.

 กลุ่ม D วิชา ENG1001  ENG1002  ENG2001 

ENG2002

 อบรม วันอาทิตย์ที่ 11 พ.ย. 2555,วันอาทิตย์ 

ที่ 18 พ.ย. 2555,วันอาทิตย์ที่ 2 ธ.ค. 2555, วันอาทิตย์ 

ที่ 9 ธ.ค. 2555 เวลา 08.30-16.30 น.

 สถานที่อบรม อาคารเรียนภายใน ม.ร.

 รับสมัคร วันเสาร์ที่ 3 พ.ย.  และวันอาทิตย์ที่ 

4 พ.ย. 2555 เวลา 09.30-15.30 น. ณ อาคารเวียงคำ 

ห้อง 101 (VKB 101) รามฯ 1

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 2. เคยแจ้งขอจบการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 

หนึ่งภาคการศึกษา (ไม่นับภาค 2/2555)

 3. เคยลงทะเบียนวิชาท่ีต้องการสมัครมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง (ไม่นับภาค 2/2555) ไม่นับรวม 

การสอบซ่อมทุกภาคการศึกษาและไม่นับการลง 

ทะเบียนภาค 2/2555

 4. ต้องเข้าเรียนทุกครั้งตลอดโครงการฯ

 5. จะต้องลงทะเบียนวิชาที่สมัครเข้ารับ 

การอบรมในภาค 2/2555

 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1. บัตรประจำตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าเคยลงทะเบียน 

วิชานั้นมาแล้ว 4 ครั้ง (ใช้ใบเช็คเกรดแทนได้)

 3. ใบเสร็จรับเงินท่ีมีเคร่ืองหมาย X หน้าข้อความ 

“ขอจบการศึกษา”  อย่างน้อยหนึ่งฉบับ

 4. เงินค่าอบรมตามจำนวนวิชาที่สมัคร

 ค่าอบรม วิชาละ 2,800.- บาท รวมค่าทดสอบแล้ว  

(กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

 *เงินค่าอบรมจะคืนให้เฉพาะในกรณีที่เกิด 

ความผิดพลาดของผู้ดำเนินโครงการฯ เท่านั้น* 

 การทดสอบ มีการทดสอบทุกครั้งที่เรียน และ 

หากผ่านการทดสอบจะได้รับเกรด C ซึ่งสามารถใช้ 

ผลสอบของวิชาที่ผ่านการอบรมในโครงการฯ แทน

ผลสอบวิชาที่ได้ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 2/2555 ได้ 

 นักศึกษาสามารถรับทราบข้อมูลโครงการฯ  

ได้จากข่าวรามคำแหง หรือป้ายประชาสัมพันธ์  บริเวณ 

ลานปสาน  คณะมนุษยศาสตร์  หรือ www.human.

ru.ac.th และ www.ru.ac.th หากมีปัญหา/ข้อสงสัย 

ติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ต่อไปนี้ในวันจันทร์-ศุกร์  

(เวลาราชการ) 084-119-2342, 081-583-6968, 081-344- 

1336, 081-842-7592, 089-455-4232, 084-546-8297,  

081-617-8523, 081-174-9219, 089-829-1605, 085-137-4087 

โปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง ปลัดกระทรวงคมนาคม                      

นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการ 

จังหวัดชุมพร พล.ต.อ.วุฒิ ลิปตพัลลภ ได้รับโปรดเกล้าฯ  

เลื่อนยศเป็นพลตำรวจเอก ตำแหน่งที่ปรึกษา สบ.10 

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ นายธรรมศักด์ิ  ชนะ ได้เล่ือน 

ตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมท่ีดิน และนายจรูญ อินทจาร  

ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เม่ือวันท่ี 10 ตุลาคม  

2555  ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์

 “สมาคมฯ ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าคณะ 

รัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง ทุกท่านท่ีได้รับการเล่ือนตำแหน่ง 

หน้าท่ีท่ีสูงข้ึน ซ่ึงถือเป็นเกียรติประวัติและความภาคภูมิใจ 

ของตนเอง ครอบครัว และองค์กร รวมถึงมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ขอให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต  

และขอให้เจริญก้าวหน้าย่ิงๆข้ึนไป สำหรับผมเองมีความ 

ภูมิใจอย่างย่ิงท่ีได้เป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เพราะมีคณาจารย์ที่ให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ ดูแล

ลูกศิษย์ด้วยความรักและเป็นกันเอง รวมทั้งเพื่อนๆท่ี 

เรียนด้วยกันต่างก็ช่วยเหลือดูแลกันและกันมาโดย 

ตลอด ทำให้ได้รู้จักสังคมที่กว้างขึ้นด้วย”

 โอกาสเดียวกันน้ี นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์  

นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ได้จัดการประชุมคณะกรรมการสรรหาคัดเลือกศิษย์เก่า 

รัฐศาสตร์ดีเด่น เพื่อพิจารณาคัดเลือกศิษย์เก่าดีเด่น  

คณะรัฐศาสตร์ เพื่อเชิดชูและยกย่องศิษย์เก่าที่ทำ 

คุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมและเผยแพร่ 

ชื่อเสียงของคณะรัฐศาสตร์ ม.ร.  

 สำหรับการมอบรางวัลศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ 

ดีเด่น แบ่งออกเป็น 5 ประเภท คือ 1) ดีเด่นภาค 

ราชการและรัฐวิสาหกิจ 2) ดีเด่นภาคการเมือง 3) ดีเด่น 

ภาคการศึกษา 4) ดีเด่นภาคธุรกิจเอกชน และ5) ดีเด่น 

ด้านอ่ืนๆ โดยผู้ท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการพิจารณา 

ต้องมีคุณสมบัติ เป็นศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ม.ร. 

ท่ีสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่ส่วนรวมของประเทศ หรือ 

ต่อสาขาวิชาท่ีศึกษาในระดับประเทศ มีมนุษยสัมพันธ์  

คุณธรรม รวมท้ังมีความรู้ความสามารถเป็นท่ีประจักษ์ 

และยอมรับในสังคม และต้องไม่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 

บริหารสมาคมศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ ม.ร. ในปีน้ันๆ  

อีกทั้งต้องไม่เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่า

คณะรัฐศาสตร์ดีเด่นมาก่อน

  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถเสนอชื่อศิษย์เก่าคณะ 

รัฐศาสตร์ ที่สมควรได้รับรางวัล พร้อมประวัติและ 

ผลงานได้ท่ี คุณบุญชอบ ล้ออุไร เลขาธิการสมาคมฯ 

ทาง E-mail : boonchobla@chr.co.th, krokaeo@ 

gmail.com หรือทางไปรษณีย์ท่ี โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์  

เซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 999/99 ถนนพระราม 1 เขต 

ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันท่ี 10 พฤศจิกายน  

2555 และทางสมาคมฯ จะจัดพิธีประกาศเกียรติคุณ 

และมอบโล่เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ดีเด่น  

ในเดือนธันวาคม 2555

 รักษ์พลังงานฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

 คณะกรรมการตัดสินตราสัญลักษณ์และคำขวัญ 

การอนุรักษ์พลังงาน  ซึ่งมี  รองศาสตราจารย์นพคุณ   

คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็น 

ประธาน ได้ประชุมเพ่ือพิจารณาตัดสินตราสัญลักษณ์ 

และคำขวัญการอนุรักษ์พลังงานจากผลงานท่ีส่งเข้า 

ประกวด  เม่ือวันท่ี 11 ตุลาคม 2555 ณ ห้องประชุม 1  

ช้ัน 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร โดยคณะกรรมการ 

ตัดสินมีมติเป็นเอกฉันท์ในการคัดเลือกผลงานที่ 

ชนะเลิศ ดังนี้  

การประกวดตราสัญลักษณ์ 

(โลโก้) การอนุรักษ์พลังงาน 

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผลงาน 

จากการออกแบบของน.ส.ธัญมน  

คุณาศรี นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  

ซ่ึงคณะกรรมการตัดสินมีความ 

เห็นว่าผลงานดังกล่าวสามารถ 

ส่ือความหมายได้ชัดเจน การออกแบบมีองค์ประกอบ 

ที่ครบถ้วน และมีสีสันที่โดดเด่น ทั้งนี้โลโก้ที่ชนะ 

การประกวดออกแบบเป็นภาพหลอดไฟที่มีพ่อขุนฯ 

อยู่ภายใน ที่ขั้วหลอดไฟออกแบบเป็นรูปการกำมือ 

ที่สื่อถึงความร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์พลังงาน  

โดยผู้ชนะเลิศจะได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท พร้อม 

เกียรติบัตร 

 ส่วนการประกวดคำขวัญการอนุรักษ์พลังงาน  

รางวัลชนะเลิศ  ได้แก่คำขวัญ  “รักษ์พลังงาน  ลดพลังงาน  

ด้วยพลังรามฯ”  ผลงานของนายณัฐวุฒ  โอนรัมย์  

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ โดยคณะกรรมการตัดสิน 

มีความเห็นว่าข้อความดังกล่าวสื่อความหมาย 

ได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ของการประกวด  

มีความชัดเจน การใช้คำมีพลัง กระชับ และจดจำได้ง่าย  

โดยผู้ชนะเลิศการประกวดคำขวัญจะได้รับเงินรางวัล  

4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 สำหรับคณะกรรมการตัดสินการประกวด 

ตราสัญลักษณ์และคำขวัญการอนุรักษ์พลังงานคร้ังน้ี  

ประกอบด้วย รศ.นพคุณ คุณาชีวะ (ประธานกรรมการ)  

รศ.ประทีป วาทิกทินกร ผศ.ศุภโชติ เดชะราช 

ผศ.ลีนา ล่ิมอภิชาต และอาจารย์ ดร.ยอด สุขะมงคล  

(กรรมการและเลขานุการ)



 
        
   

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน ร่วมกับชมรมเชียร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดงานมหกรรมกีฬาสร้างสุข  

ครั้งที่ 3 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  ศุภลักษณ์นาร ี 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต เป็นประธาน พร้อมด้วย 

นายฉลาด ลิ้มไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศ 

และ ร้อยตำรวจเอก ชำนาญ  บุตรภักดิ์ รองสารวัตร 

ป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข  

และ นายสนิท หอมจันทร์ รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท  

นัมเบอร์วัน กรุ๊ป คณาจารย์ นักศึกษา ม.ร. ร่วมใน 

พิธีเปิด เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2555 ณ ลาน 

อเนกประสงค์ หน้าธนาคารออมสิน วิทยาเขตบางนา  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 โอกาสน้ี นางสาวเฉลิมพร หนูพรหม ท่ีปรึกษา 

สมาพันธ์ฯ กล่าวว่า สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน ม.ร. 

เป็นกลุ่มนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรม 

จริยธรรมแก่ประชาชน โครงการและกิจกรรมท่ีจัดข้ึน 

ล้วนเป็นการปลูกฝังค่านิยมที่ถูกต้อง โดยยึดหลักการ 

ของพระคัมภีร์ สมาชิกของสมาพันธ์ฯ จึงได้รับการ 

ปลูกฝังค่านิยมที่ดี มีแบบอย่างในการดำเนินชีวิต 

รวมทั้งได้รับการพัฒนาศักยภาพ เพื่อเป็นผู้นำและ 

บุคลากรท่ีดีท่ีทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ  

นำมาซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

 การจัดกิจกรรม “มหกรรมสร้างสุข” ครั้งที่ 3  

เสริมสร้างสุขภาพกาย พัฒนาสุขภาพจิต เป็น 1 ใน 

โครงการทำดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสที่สมาพันธ์ฯ 

ครบรอบ 10 ปีแห่งการก่อตั้ง กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น 

ในวันที่ 14-15 กันยายน 2555 โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

เป็นนักศึกษาที่เป็นสมาชิกและนักศึกษาทั่วไป โดย 

จัดแข่งขันกีฬา ส่งเสริมค่านิยมการใช้เวลาว่างให้เกิด 

ประโยชน์ และสร้างสรรค์ โดยไม่ยุ่งเก่ียวกับยาเสพติด 

และอบายมุข ส่งเสริมให้นักศึกษารู้แพ้-รู้ชนะ รู้จัก 

การให้อภัยเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างกลุ่ม 

นักศึกษาที่ทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ 

กิจกรรมนอกจากการแข่งขันกีฬา ยังมีการออกบูธ 

รณรงค์การต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักศึกษาที่เข้า

ร่วมโครงการฯ และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วม 

มีการแจกน้ำยาอดบุหรี่ให้แก่ประชาชนที่มาร่วม 

โครงการฯ ด้วย 

 จากนั้น ร้อยตำรวจเอก ชำนาญ บุตรภักดิ์  

กล่าวว่า นโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลท่ีได้มอบให้เจ้าหน้าท่ี 

ตำรวจเป็นกำลังสำคัญในการรณรงค์ป้องกันปัญหา 

ยาเสพติด โดยเฉพาะตามแนวชายแดน อย่างไรก็ตาม  

เจ้าหน้าท่ีไม่สามารถสกัดก้ันได้ 100% ยังมีการเล็ดลอด 

เข้ามาถึงชุมชน และเยาวชน

 “สถานศึกษา ทั้งโรงเรียนและมหาวิทยาลัย 

ยังมียาเสพติดแพร่ระบาดอยู่มาก การจัดกิจกรรม 

กีฬาและการออกกำลังกายในรั้วมหาวิทยาลัยจึงเป็น 

การเล่นกีฬาที่ปลอดยาเสพติด เป็นการใช้เวลาว่าง 

ให้เกิดประโยชน์ อีกท้ังยังเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง  

มีชีวิตการเรียนที่ราบรื่น สำเร็จเป็นบัณฑิตอย่างม ี

คุณภาพ ได้รับโอกาสที่ดีจากสังคม ในขณะเดียวกัน 

ครอบครัวต้องเป็นตัวอย่างที่ดี

 ท้ังน้ี ได้เห็น ม.ร. ดำเนินการป้องกันยาเสพติด 

หลายโครงการอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการหอพัก 

สีขาว โครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภัย ประกอบกับ 

สน.อุดมสุข ก็มีการจัดโครงการ สุเหร่าสีขาว มัสยิด 

สีขาว โดยมุ่งหวังว่าจะช่วยสนับสนุนให้นักศึกษา 

สำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ 

แข็งแรง ห่างไกลยาเสพติด”

 ทางด้าน ผศ.สุพร ศุภลักษณ์นารี กล่าวว่า  

การเสริมสร้างสุขภาพน้ัน จำเป็นต้องพัฒนาท้ังสุขภาพ 

กายและสุขภาพจิตควบคู่กัน  โดยเฉพาะสุขภาพจิต 

ที่มีความสำคัญ เมื่อสุขภาพจิตแข็งแรง สุขภาพกาย 

ก็จะแข็งแรงด้วย การจัดแข่งขันกีฬาในคร้ังน้ี เป็นการ 

พัฒนาทั้งด้านสุขภาพกาย ในการเสริมสร้างร่างกาย 

ให้แข็งแรง และพัฒนาสุขภาพจิต โดยการใช้เวลาว่าง 

ให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด 

 “การเล่นกีฬายังเป็นการเสริมสร้างความ 

สัมพันธ์อันดี ก่อให้เกิดความรัก สามัคคี อย่างไร 

ก็ตาม การเล่นกีฬา ขอให้รู้จักแพ้ และรู้จักชนะ  

ผู้แพ้ก็อย่าย่อท้อ แต่ผู้ชนะก็อย่าประมาท ขอให้มี 

ความมุ่งม่ันพัฒนาทักษะทางการกีฬาให้เก่งย่ิงข้ึนไป  

ดังเช่น นักกีฬาพาราลิมปิกท่ีสามารถใช้ทักษะเอาชนะ 

ความพิการได้  มหาวิทยาลัยรู้สึกชื่นชมสมาพันธ์ฯ  

ที่เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกที่ทำประโยชน์เพื่อสังคม  

โอกาสนี้ขอฝากข้อคิดสำคัญ 3 D คือ Democracy  

การเป็นผู้มีประชาธิปไตย Decency การมีคุณธรรม  

จริยธรรม และ Drug-free การใช้ชีวิตห่างไกลยาเสพติด”  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกล่าวทิ้งท้าย 

สมาพันธ์ นศ.คริสเตียน จัดงาน “มหกรรมกีฬาสร้างสุข ครั้งที่ 3”

 มหาวิทยาลัยได้ประกาศข่าวที่น่ายินดี 

ออกมาในเวลาอันสมควร คือ 

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระ- 

กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- 

บรมราชกุมาร ี เสด็จฯแทนพระองค์ในการ 

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา  

๒๕๕๔ ถึง ๒๕๕๕ 

 ระหว่างวันที่ ๔ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ 

ทั้งช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดการ 

ฝึกซ้อมของผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ไว้ ดังนี้คือ

 ฝึกซ้อมครั้งที่ ๑ (ซ้อมย่อย) ส่วนกลาง  

ในวันที่ ๑๘ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ  

อาคารสุโขทัย สำหรับส่วนภูมิภาคให้สาขา 

วิทยบริการฯ แต่ละแห่งกำหนดตามความเหมาะสม 

 ฝึกซ้อมครั้งที่ ๒ (ซ้อมใหญ่) ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ระหว่าง 

วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ ถึงวันท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 การพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งนี้ 

ถือเป็นครั้งที่ ๓๘ 

 หากนับตั้งแต่ที่ สมเด็จพระเทพรัตน- 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทน 

พระองค์มาครั้งแรกในรุ่นที่ ๘

 นับถึง รุ่นนี้ ปีนี้

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม- 

บรมราชกุมารี เสด็จฯมาพระราชทานปริญญาบัตร 

 ๓๐ รุ่น ๓๐ ปี แล้ว

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นกล้า 

ล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
ฝาก นศ.วิชาทหาร ให้รวมใจเป็นหนึ่ง-จงรักภักดีต่อชาติ

   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับ ศูนย์การกำลังสำรอง 

หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  

จัดโครงการเสริมสร้างอุดมการณ์ 

ความรักชาติและความจงรักภักดี 

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ตามหลักการปกครองใน 

ระบอบประชาธิปไตย อันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

พระประมุข โดยมีพลโทวิชิต ศรีประเสริฐ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการ 

รักษาดินแดน เป็นประธาน มีนักศึกษาวิชาทหารจาก 29 สถาบัน จำนวน 

2,000 กว่าคนร่วมในงาน เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ภายในงานมีพิธีสำคัญ คือ พิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติหน่วยบัญชาการ 

รักษาดินแดนแก่ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

อาจารย์สมหมาย  สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ร. และผู้กำกับ 

นักศึกษาวิชาทหารหญิง สมพร  บุญทาวัน  มีการบรรยายพิเศษ ‘การสร้าง 

เครือข่ายผู้นำในระบอบประชาธิปไตย’ โดยอาจารย์สมชาย  ประภาสะโนบล 

ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคคลและทรัพยากรมนุษย์ ‘แนวทางปฏิบัติตามรอย 

พระยุคลบาทและหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยฯ’ โดยหม่อมหลวงปนัดดา  

ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

 โอกาสนี้ อาจารย์สมหมาย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ร. 

กลา่วรายงานวา่ การจดัโครงการครั้งนีม้วีตัถปุระสงคเ์พื่อสง่เสรมิให้นกัศกึษา 

วิชาทหาร มีอุดมการณ์ความรักชาติ มีความรักความสามัคคี มีอุดมการณ์ 

ประชาธิปไตยท่ีถูกต้อง เพ่ือปลูกจิตสำนึกด้านความม่ันคงให้กับนักศึกษาวิชาทหาร  

ในการที่จะผนึกกำลังร่วมกันเพื่อปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

ในทุกโอกาส ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายของมวลชนคนรักชาติท่ีมีประสิทธิภาพ  

สามารถหวังผลในทางปฏิบัติในอนาคตได้อย่างแท้จริง และสามารถถ่ายทอด 

ความรู้ให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติได้  

 ด้าน พลโทวิชิต  ศรีประเสริฐ  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน  

กล่าวว่า นับเป็นนิมิตหมายที่ดีที่นักศึกษาวิชาทหารระดับอุดมศึกษามีความ 

มุ่งมั่นที่จะมาร่วมกันเพื่อน้อมนำจิตใจตนเองให้มุ่งไปถึงหลักการที่สำคัญ 

คือ การเป็นหนึ่งเดียวในความเป็นสถาบันชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

ในการที่จะจรรโลงสังคมไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองต่อไป เพราะโลกปัจจุบัน 

เป็นโลกที่มีการปะทะระหว่างแนวความคิดหลายด้าน ล้วนเป็นแนวความคิด 

ท่ีอยู่คนละพวก ไม่สามารถรวมกันมาเป็นจุดเดียวกันได้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และกองทัพบก จึงมีจุดมุ่งหมายท่ีสำคัญเดียวกัน คืออยากให้นักศึกษาวิชาทหาร 

ที่เรียนอยู่ในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน เป็นแกนนำในการรวมและผสาน 

ความคิดที่เป็นประชาธิปไตยสุดโต่งให้กลับมาสู่สิ่งที่เรียกว่า สมานฉันท์และ 

ปรองดอง

 “วันนี้นักศึกษาวิชาทหารจะได้มาเพิ่มปุ๋ย เพิ่มน้ำ และเพิ่มสติปัญญาใน

การที่จะเจริญเติบโตและเกิดความหนักแน่นในความเป็นชาติและสถาบันให้

ยิ่งใหญ่มากขึ้น เพราะต่อไปทุกคนต้องมีงานหนึ่งร่วมกัน คือ การทำให้สังคม

ไทยเจริญต่อไปด้วยความสงบสุขอย่างแท้จริง...  

 ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้ามาเป็นเวลาหลายร้อยปี  จงมีความ 

ภาคภูมิใจว่า เราเป็นประเทศที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นหรือตกเป็นอาณานิคมของ 

ประเทศใด ในขณะเดียวกัน ท้ังๆท่ีเราไม่เคยแพ้สงครามโลก ไม่เคยเป็นอาณานิคม 

ของประเทศใด แต่ปรากฏว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เคยเป็นอาณานิคมกลับเป็น

ประเทศที่เจริญรุดหน้าไปมาก วันนี้ยังไม่สาย ประเทศไทยยังมีโอกาสที่จะเจริญ 

ก้าวหน้าขึ้นไป หรือยิ่งกว่าประเทศอื่นๆที่ก้าวล้ำไปก่อน 

 ขอให้นักศึกษาวิชาทหารได้เป็นจุดเริ่มต้นที่จะสรรค์สร้างประเทศไทย 

ให้เจริญย่ิงกว่าประเทศเหล่าน้ัน และต้องเป็นความเจริญท่ีม่ันคง ประกอบไปด้วย 

คุณธรรมและจริยธรรมของคนในชาติ โดยเฉพาะผู้ที่เป็นปัญญาชน เป็นผู้ที่ได้ 

เรียนรู้มาดี ไม่ใช่เจริญเพราะมีตึกสูง มีรถไฟฟ้า หรือวัตุถุใดๆ เพราะความเจริญ 

ทางวัตถุจะไม่มีทางที่จะเป็นความเจริญที่มั่นคงยั่งยืนได้แน่”

 ผบ.หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กล่าวต่อไปว่า นักศึกษาวิชาทหาร 

มีหน้าที่ร่วมกันในการที่จะสร้างประเทศชาติ และให้ระลึกเสมอว่าประเทศไทย 

มีสถาบันที่คู่กับประเทศ คือสถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยืนยงสร้าง 

ความเจริญให้แก่แผ่นดินมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ทำให้คนไทยมีอาชีพ ต้ังแต่รากหญ้า  

ชาวไร่ ชาวนา พวกเขาสามารถสร้างภูมิปัญญาไทย จนเป็นวัฒนธรรมที่แสดง 

ให้ชาวต่างชาติได้เห็นว่า ประเทศไทยไม่ได้เป็นสองรองใครในโลกนี้ มีงานที่ 

สามารถเชิดชูในระดับประเทศ ทำให้ชาวโลกประทับใจและเกิดความมหัศจรรย์ใจว่า  

นี่เป็นงานที่เกิดจากฝีมือมนุษย์หรือว่าเทพส่งมาสร้างสรรค์ ถือเป็นความภูมิใจ 

ของชาวไทยท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรม- 

ราชินีนาถ  พระราชทานไว้ให้คนไทย

 “สถาบันพระมหากษัตริย์ มีพระมหากรุณาย่ิงต่อประเทศชาติของเรา เราควร 

มาร่วมกันและตั้งใจมั่นในการเสียสละส่วนตนคนละเล็กคนละน้อย ดำเนินรอย 

ตามเบื้องพระยุคลบาท ซึ่งในอนาคตถ้านักศึกษาวิชาทหาร ต้องออกไปทำงาน 

เพ่ือสังคมและประเทศชาติ ขอให้ทำงานโดยไม่หวังว่าจะมีช่ือเสียงเกียรติคุณหรือ 

อื่นใด  แต่ขอให้นักศึกษาวิชาทหารมีความภูมิใจและมีอุดมการณ์เดียวกันในการ 

สร้างสรรค์ความเจริญและความมั่นคงอย่างแท้จริงแก่สถาบันพระมหากษัตริย์

และประเทศชาติ”

 ผู้ช่วยศาสตราจารยว์ุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารศรีจุฬาลักษณ์ อาคารเรียนรวม 

และปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2555 เวลา  

09.19 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคาร ใกล้ประตูด้านหลังมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

กล่าวรายงานว่า คณะมนุษยศาสตร์ได้รับงบประมาณแผ่นดินในปี พ.ศ. 2550   

จำนวน 50 ล้านบาท และงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย จำนวน 30 ล้านบาท  

รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น 80 ล้านบาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ  

ขนาด 7 ช้ัน สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องประชุม ขนาด 195 ท่ีน่ัง 

ห้องเรียนขนาด 40 ที่นั่ง 60 ที่นั่ง และ 80 ที่นั่ง โดยเริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2551 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2554 ซึ่งคณะฯจะใช้พื้นที่ภายในอาคารจัดตั้งศูนย์

การเรียนรู้นานาชาติด้วยตนเอง (Self-Access Learning International Center: 

SALIC) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558 โดยคาดว่าจะ 

สามารถเปิดใช้อาคารได้อย่างเป็นทางการประมาณต้นปี 2556

 จากน้ัน อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า มหาวิทยาลัยขอช่ืนชม 

คณะมนุษยศาสตร์ที่เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผู้เรียน 

เป็นสำคัญ  เห็นได้จากโครงการเตรียมจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้นานาชาติด้วยตนเอง   

เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนปี 2558 

คณะมนุษยศาสตร์เปิดป้ายอาคารศรีจุฬาลักษณ์

(อ่านต่อหน้า 11)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

 
    
 ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

   พลอย   แสงลอย    aseanlang_ram@yahoo.co.th

การนับเลขในภาษาเขมร

 คำที่ใช้นับตัวเลขในภาษาเขมรคล้ายกับคำที่ใช้นับตัวเลขในภาษาไทย 

แต่จำนวนนับในภาษาไทยมีมากกว่าในภาษาเขมร เช่น หนึ่ง สอง สาม สี่ ห้า 

หก เจ็ด แปด เก้า สิบ เป็นต้น แต่คำที่ใช้นับตัวเลขที่เป็นภาษาเขมรมีเพียง 8 

คำเท่านั้น คือ          (สูนฺย) โซน สูญ,         (มวย) มวย หนึ่ง,        (ปีร) ปีสอง, 

  (บี) เบ็ย สาม,    (บวน) บวน สี่,   (ปฺรำ) ปฺรำ ห้า,    (ฎบ่) ด็อบ  

คือสิบ,   (ไมฺภ) มเภ็ย ยี่สิบ คำนับจำนวน 6-9 เป็นคำผสม คือ      

      (ปฺรำมวย) ปฺรำ-มวย หก เป็นการผสมของคำว่า ปฺรำ กับ มวย  

(๕ + ๑ = ๖),  ปฺรำ กับ ปี (๕ + ๒ = ๗) ปฺรำ กับ บี (๕ + ๓ = ๘) ปฺรำ กับ 

บวน (๕ + ๔ = ๙) ส่วนคำนับจำนวนอื่น ตั้งแต่จำนวนสามสิบเป็นต้นไป 

เป็นคำยืมจากภาษาไทย เช่น        (สามสิบ) ซามเซิบ สามสิบ,      (แสสิบ)  

แซเซิบ สี่สิบ,                (เกาสิบ) เกาเซิบ เก้าสิบ ฯลฯ

      /โซน/ศูนย์                                  /มวย/หนึ่ง

            /ปี/สอง         /เบ็ย/สาม

        /บวน/สี่                         /ปฺรำ/ห้า        

          /ปฺรำ-มวย/หก                          /ปฺรำ-ปี/เจ็ด

                /ปฺรำ-เบ็ย/แปด                /ปฺรำ-บวน/เก้า

      /ด็อบ/สิบ                           /ด็อบ-มวย/สิบเอ็ด

                     /ด็อบ-ปี/สิบสอง                          /ด็อบ-เบ็ย/สิบสาม     

  /ด็อบ-บวน/สิบสี่                    /ด็อบ-ปฺรำ/สิบห้า        

     /ด็อบ-ปฺรำ-มวย/สิบหก                           /ด็อบ-ปฺรำ-ปี/สิบเจ็ด

                    /ด็อบ-ปฺรำ-เบ็ย/สิบแปด                     /ด็อบ-ปฺรำ-บวน/สิบเก้า 

                 /มเภ็ย-มวย-เภย/ยี่สิบ                                   /มเภ็ย-มวย/ยี่สิบเอ็ด

         /มเภ็ย-ปี/ยี่สิบสอง             /ซาม-เซิบ/สามสิบ

               /ซาม-เซิบ-มวย/สามสิบเอ็ด                    /แซ-เซิบ/สี่สิบ       

      /แซ-เซิบ-มวย/ส่ีสิบเอ็ด      /ฮา-เซิบ/ห้าสิบ         

    /ฮก-เซิบ/หกสิบ                           /เจด็-เซบิ/เจด็สบิ        

                /แปด-เซิบ/แปดสิบ     /เกา-เซิบ/เก้าสิบ         

              /มวย-โรย/หนึ่งร้อย             /มวย-เปือน/หน่ึงพัน

                                  /มวย-เมิน/หนึ่งหมื่น

                       /มวย-แซน/หนึ่งแสน

                                             /มวย-เลียน/หนึ่งล้าน       

                     /มวย-โรย-เลียน/หนึ่งร้อยล้าน      

                    /มวย-เปือน-เลียน/หนึ่งพันล้าน

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับกองกิจการนักศึกษาจัด 

โครงการระดมความคิดเห็นเรื่อง “บทบาทผู้นำนักศึกษากับการก้าวสู่การเป็น 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน และอาจารย์ 

สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษา 

จากคณะ/ชมรม จำนวน 80 คน รวมทั้งบุคลากรจากคณะสำนักต่างๆ จำนวน  

40 คน ร่วมในการอบรม เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง 301 อาคาร 

สวรรคโลก 

 โอกาสนี้ นางเพชราวรรณ ช่วยอินทร์ เลขานุการสำนักสหกิจศึกษา

และพัฒนาอาชีพ กล่าวว่า ในปีพ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะร่วมเป็นส่วนหนึ่ง 

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ส่งผลให้ประเทศไทยต้องเตรียมพร้อมทั้งด้าน 

พัฒนาทรัพยากรบุคคลให้พร้อมท่ีจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือรองรับ 

การเปล่ียนแปลงของสังคมไทยในอนาคต ซ่ึงจะมีความเป็นพหุวัฒนธรรมมากข้ึน  

มีแรงงานข้ามชาติเข้ามาทำงานในประเทศไทยมากข้ึน สถาบันการศึกษาต่างประเทศ  

จะเข้ามาจัดต้ังในประเทศไทย ทำให้สังคมไทยจะเปล่ียนแปลงไปจากเดิม ดังน้ัน  

บทบาทของผู้นำนักศึกษาจึงมีความสำคัญเป็นอย่างย่ิง ในการเป็นกลไกขับเคล่ือน 

การศึกษาให้สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่  

 จากนั้น ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวว่า ในปี 2558 ประชาคมอาเซียนจะส่ง 

ผลกระทบกับประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และหลีกเลี่ยง 

ไม่ได้ที่จะส่งผลถึงด้านการศึกษา เพราะแกนหลักทางความคิด (paradigm) 

กำลังจะเปลี่ยนไปจากเดิม เพราะที่ผ่านมาประเทศไทยอยู่ในยุคโลกาภิวัตน์ที ่

เร่งพัฒนาให้เยาวชนเก่งภาษาอังกฤษโดยส่งไปเรียนต่างประเทศ รับวัฒนธรรม 

ตะวันตก แต่ต่อจากนี้ประชาคมอาเซียนจะมีอิทธิพลมากขึ้น พลเมืองไทยต้อง 

ปรับตัวเป็นพลเมืองอาเซียน เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน  

เพื่อพัฒนาเป็นพลเมืองโลกตามลำดับ

 กลุ่มเศรษฐกิจอาเซียนมีอิทธิพลสำคัญไม่เฉพาะประเทศในแถบ 

ทวีปเอเชีย แต่มีการเปลี่ยนแปลงทั่วโลก ดังเช่นประเทศตะวันตกได้คาดการณ์ 

การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ของกลุ่มประเทศสมาชิก 

อาเซียน และเริ่มมีการเคลื่อนย้ายแรงงานข้ามถิ่น

 “ชาวตะวันตกเริ่มเรียนและพูดภาษาในกลุ่มประเทศอาเซียนมากขึ้น 

นักธุรกิจชาวฟิลิปปินส์ถือหุ้นโรงแรมชั้นนำในไทย ชนชั้นแรงงานจากพม่า 

กัมพูชาหลั่งไหลเข้าไทยเป็นจำนวนมาก สิ่งที่น่ากังวลคือ ขณะนี้คนพม่าพูด 

ภาษาไทยได้ แต่คนไทยพูดพม่าไม่ได้ ฉะนั้นผู้ที่มองการณ์ไกลจะได้รับโอกาส 

ทั้งทางทรัพยากร เศรษฐกิจ”

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการฯ กล่าวต่อไปว่า การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ยังมีผลกระทบถึงแวดวงการศึกษาด้วย ไม่ว่าจะเป็นจำนวนของสถาบันการ 

ศึกษาต่างชาติท่ีจะมาเปิดสอนในประเทศไทยมากข้ึน ในขณะเดียวกันรามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาจะมีคู่แข่งมากขึ้น ดังนั้น ทั้งผู้บริหาร บุคลากร 

และนักศึกษาต้องปรับตัวและตระหนักในการเปล่ียนแปลงน้ี พร้อมคิดหาแนวทาง 

ในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน โดยล่าสุด ม.ร. ได้ปรับมาตรฐานการวัดผล 

เป็นระบบ A B C D เพื่อให้การคิดคะแนนเฉลี่ยเป็นแบบสากล ทั้งนี้ เพื่อให ้

สามารถคิดเกรดเฉลี่ยให้นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนที่รามคำแหงในบางวิชาที ่

มหาวิทยาลัยประเทศตนไม่ได้เปิดสอน เป็นไปในเกณฑ์เดียวกันทั่วโลก 

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้คิดโครงการต่างๆ ทั้งการวิจัย การแลกเปลี่ยน 

นักศึกษา เพื่อสร้างเครือข่ายทางการศึกษา ทั้งนี้ เห็นได้จากในพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตรท่ีผ่านมา ได้มีนักศึกษาจากประเทศลาวจำนวนหน่ึงสำเร็จการศึกษา 

และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรท่ี ม.ร. ในขณะเดียวกัน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มีโครงการแลกเปล่ียนนักศึกษาลาวมาเรียนท่ีรามคำแหงด้วย  ต่อไปกระแสอาเซียน 

จะมาแรงมาก นักศึกษารามคำแหงจะมีเพื่อนต่างชาติมาเรียนเพิ่มขึ้น ในระดับ 

บุคลากร จะมีการศึกษาดูงานในต่างประเทศมากขึ้น

กองกิจฯ ระดมความคิดเห็นนักศึกษา
ที่มีต่อประชาคมอาเซียน

(อ่านต่อหน้า 9)



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

 
        
   ถกเชื่อมความสัมพันธ์ ‘รัฐ-ประชาชน’ ชายแดนใต้

รัฐต้องเยียวยา-สร้างความเข้าใจต่อชาวบ้าน

(อ่านต่อหน้า 10)

 นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล สมาชิกวุฒิสภา 

ปัตตานี นายกิตติ สุระคำแหง ผู้อำนวยการสำนัก 

บริหารงานยุติธรรม ศูนย์อำนวยการบริหารสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) คุณพรเพ็ญ คงขจรเกียรติ  

ผู้อำนวยการมูลนิธิผสานวัฒนธรรม อาจารย์โซรยา  

จามจุรี เครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพ่ือสันติภาพ 

ชายแดนใต้ และคุณแยนะ สะแลแม นักต่อสู้เพื่อ 

สิทธิมนุษยชน ถกประเด็น “การเช่ือมความสัมพันธ์ 

ภาครัฐและชาวบ้านในสถานการณ์ความขัดแย้ง” ในการ 

จัดเสวนา “ส่ือมวลชนกับการแก้ปัญหาสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้” จัดโดยภาควิชาสื่อสารมวลชน  

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. ดำเนินรายการโดยคุณนวลน้อย  

ธรรมเสถียร จากกลุ่มเอฟทีมีเดีย เม่ือวันท่ี 4 กันยายน  

2555 ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร 2 ชั้น 2 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. 

  การเสวนาเริ่มด้วย 

นายอนุศาสน์ สุวรรณมงคล 

สว.ปัตตานี กล่าวว่า 

การเข้าถึงของชาวบ้าน 

กับเจ้าหน้าที่รัฐ อาจจะ 

มีปัญหาแล้วแต่ประเด็น 

พื้นที่ ซึ่งในเรื่องของ 

การเยียวยา การเอาใจใส่และติดตามชาวบ้านของ 

รัฐเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลา ถ้าสามารถดำเนินการด้วย 

ศักยภาพของตนเองก็ควรจะทำก่อน เพราะบทบาท 

ของคนที่เป็นตัวแทนในพื้นที่ คือการเข้าถึงผู้ที่ม ี

ปัญหาและผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรง อธิบายให้ 

คนท่ีมีปัญหา ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองความไม่เข้าใจ หวาดระแวง  

ความกลัว หรือความไม่รู้ในข้ันตอนของการเยียวยา  

ให้เข้าใจตรงกัน

 สว.ปัตตานี กล่าวด้วยว่า ตนมองความสำคัญ 

ในการเยียวยาที่จิตใจเป็นหลัก ไม่เกี่ยวกับเรื่องของ 

เงินและด้วยความที่เป็นคนปัตตานี เราต้องดูแล 

พี่น้องของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะดูแลได้ และต้อง 

เอาใจใส่ชาวบ้านอย่างต่อเน่ืองในทุกเหตุการณ์ เราต้อง 

พยายามทำความเข้าใจในทุกมิติและอธิบายสร้าง 

ความเข้าใจกับชาวบ้านเสียก่อน โดยลงไปทำหน้าที่ 

ในมิติของตนเอง ไม่ต้องรอภาคราชการอื่นๆ ลงไป 

ช่วยประสานงานดูแลความเดือดร้อนของชาวบ้าน 

และเยียวยาทุกด้าน เพราะบทบาทของ สว.ต้องพยายาม 

ทำทุกเรื่องเพื่อปลดล็อกความขัดแย้งและปรับ 

ทัศนคติของประชาชนต่อรัฐ 

 นอกจากนี้ สว.ต้องเป็นตัวเชื่อมระหว่างรัฐ 

กับประชาชน แม้ว่าการแก้ไขบางเรื่องอาจจะไม่ใช่ 

บทบาทของ สว.โดยตรง แต่บางพ้ืนท่ีเป็นพ้ืนท่ีวิกฤต 

ต้องมีมิติการทำงานที่สามารถตรวจสอบ ถ่วงดุล และ 

กล่ันกรองท่ีสมบูรณ์ ตนเองทำงานจะไม่ทอดท้ิงชาวบ้าน  

เอาใจใส่ ติดตามรายละเอียด และก็เชื่อว่าชาวบ้าน 

ต้องการการเอาใจใส่ดูแล และคำอธิบายที่ถูกต้องเพื่อ

ลดช่องว่างและความหวาดระแวงที่เกิดขึ้น

      ด้านนายกิตติ  สุระคำแหง 

ผอ.สำนักบริหารงานยุติธรรม  

ศอ.บต. กล่าวว่าจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้มีสโลแกนท่ีน่าสนใจ  

คื อ จั ง ห วั ด ช า ย แ ด น ใ ต้   

ความหลากหลายที่ล้ำค่า 

 โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี  

ยะลา และนราธิวาส ซ่ึงมีความแตกต่างจากท่ีอ่ืนอย่างน้อย 

สามเร่ือง คือมีคนนับถือศาสนาอิสลามมากท่ีสุด มีความ 

เป็นมลายู และความเป็นคนปัตตานี 

 ทั้งนี้ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลายครั้งในภาคใต้  

เจ้าหน้าที่มองว่าไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เป็นความยิ่งใหญ ่

ในความรู้สึกของพ่ีน้องประชาชน ซ่ึงเป็นแผลเป็นและ 

ถูกฝังอยู่ในความรู้สึก ความหวาดระแวงที่เกิดขึ้นต่อ 

เจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะสังคมไทยปลูกฝัง 

มาว่า เจ้าหน้าที่รัฐเป็นเจ้าขุนมูลนาย ประกอบกับ 

สถานการณ์ท่ีมีการใช้กฎหมายพิเศษ ท่ีมักจะบอกเสมอว่า 

การขอใช้กฎหมายพิเศษเพื่อคุ้มครองเจ้าหน้าที่ให้ 

สามารถปฏิบัติการได้โดยที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องรับ 

ผิดทางแพ่ง อาญาและวินัย วันนี้ประชาชนมองว่า 

กฎหมายพิเศษนำมาใช้เพ่ือปกป้องเจ้าหน้าท่ี ซ่ึงเจ้าหน้าท่ี 

รัฐท่ีเข้ามาอยู่ในพ้ืนท่ี มีหน้าท่ีหลัก คือรักษาความปลอดภัย  

อำนวยความเป็นธรรม อำนวยโอกาส และความหวัง 

 “เจ้าหน้าท่ีของรัฐพยายามเข้าถึงพ่ีน้องประชาชน  

ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเข้าใจการทำงานของรัฐ 

ด้วยเช่นกัน เราต้องเข้าใจซึ่งกันและกัน เพื่อไม่ให้เกิด 

ความหวาดระแวง หลังจากนั้นก็ปรับเปลี่ยนกระบวน 

ทัศน์ในการเข้าถึงและวิธีการอย่างแท้จริง เพราะการ 

เยียวยาเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนผ่านสถานการณ์ 

ไปสู่เวทีของการพูดคุยระหว่างประชาชนกับเจ้าหน้าท่ี 

รัฐที่ดีได้” 

   ขณะที่ พรเพ็ญ  

คงขจรเกียรติ ผอ.มูลนิธิ 

ผสานวัฒนธรรม กล่าวว่า 

ในฐานะที่เป็นนักสิทธิ 

มนุษยชนหรือท่ีชาวบ้าน 

เรียกว่า ‘พวกสิทธิ์’   มอง 

ประเด็นท่ีพูดคุยว่า           ทำไม 

ต้องมีทหารอยู่ในพ้ืนท่ี อยากให้ชาวบ้านมองว่า ภายใต้ 

การดำเนินการของทหารตั้งแต่เดิมมาก็เพื่อการรบ  

ปกป้องประเทศชาติ และทำหน้าที่ในการบังคับใช้ 

กฎหมายท่ีประกาศใช้ในพ้ืนท่ีท่ีมีศึกสงคราม ฉะน้ัน  

บทบาทหน้าท่ีในภาวะท่ีบ้านเมืองมีเหตุการณ์ผิดปกติ  

อาจจะทำให้เกิดการปะทะต่อชาวบ้านท่ีรุนแรงหรือ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน ซ่ึงกรอบของกฎอัยการศึกน้ัน  

ได้ระบุอำนาจถึงการควบคุมตัวบุคคลได้โดยไม่ต้อง 

มีเหตุ ไม่ต้องตรวจสอบจากหน่วยงานใดหรือควบคุม 

ที่ไหนก็ได้ เมื่อการใช้กฎหมายไม่มีการตรวจสอบ

ก็ทำให้เกิดปัญหาขึ้นมา 

 “คดีความท่ีเกิดข้ึนแต่ละคร้ังชาวบ้านมองว่า  

เขาไม่ได้รับความยุติธรรม เป็นการจับแพะ จึงอยาก 

ให้รัฐใช้กระบวนการยุติธรรมมาเป็นหลักในการสร้าง 

ความเป็นธรรม และต้องมีมาตรการปราบปราม 

การก่อการร้ายท่ีชัดเจน ท่ีผ่านมายอมรับว่า เจ้าหน้าท่ี 

ทุกภาคส่วนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการที่ดีขึ้น เงื่อนไข 

ต่างๆในอดีตก็ลดน้อยลง ฉะนั้นแล้ว อยากให้เกิด 

ความเป็นประชาธิปไตยในพ้ืนท่ี เพ่ือจะช่วยส่งเสริม 

สิทธิมนุษยชนและเอื้อให้เกิดสันติภาพในชายแดน 

ภาคใต้มากขึ้น”

 อาจารย์โซรยา 

จามจุรี เครือข่ายผู้หญิง 

ภาคประชาสังคมเพื่อ 

สันติภาพชายแดนใต้ 

กล่าวว่า ความสัมพันธ์ 

ระหว่างทหารกับชาวบ้าน 

บางทีชาวบ้านก็กลัว 

เครื่องแบบ กลัวปืน เช่น เวลาตรวจค้นก็จะมากัน 

หลายคน และบางทีเรื่องภาษามลายูที่ชาวบ้านใช้ก็ 

ทำให้สื่อสารกันไม่เข้าใจ ถ้าสื่อสารกันเข้าใจคงจะ 

ลดช่องว่างตรงน้ีได้ เหตุท่ีชาวบ้านกลัว เพราะเจ้าหน้าท่ี 

ไม่อธิบายว่ากำลังทำอะไรอยู่หรือคุมตัวชาวบ้าน 

เพื่ออะไร ชาวบ้านก็จะเกิดความกังวล และคิดไป 

ต่างๆนานา ขณะที่สถานการณ์ไม่ปกติความหวาด 

ระแวงจะสูงมาก ทำให้คิดจินตนาการไปหลายแบบ 

บางพื้นที่มีทหารที่ช่วยกันพัฒนา สร้างบ้าน และ 
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(อ่านต่อหน้า 10)

 การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค   

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียน  ภาค 1  ภาค 2  และภาคฤดูร้อน  ได้  

3  ช่องทาง  คือ 

 1. การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง  ที่สาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด  คือ  เชียงใหม่   

เชียงราย แพร่ อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น สุรินทร์  

นครราชสีมา นครศรีธรรมราช ตรัง สงขลา เพชรบูรณ์  

ปราจีนบุรี อุทัยธานี อำนาจเจริญ สุโขทัย ศรีสะเกษ 

ลพบุรี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กาญจนบุรี 

และพังงา  โดยในช่วงวันที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้ 

ลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน 

ที่สาขาฯ ได้ทุกจังหวัดที่สะดวก  โดยระบุศูนย์สอบ 

38 แห่ง ที่ต้องการไปสอบ

 1.1 เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเรียน

     1.1.1  สมุดลงทะเบียน (ม.ร.36)

     1.1.2 ส มุ ด แ ถ บ ร หั ส ก ร ะ บ ว น วิ ช า 

     (ม.ร.37) ส่วนภูมิภาค

     1.1.3 บัตรประจำตัวนักศึกษา

 *ม.ร.36  และ ม.ร.37  มีจำหน่ายท่ีสาขาวิทยบริการฯ

 1.2 ข้ันตอนการดำเนินการ  ในสมุดลงทะเบียน  

  (ม.ร.36)

         1.2.1 เขียนช่ือ-สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา  

    และจังหวัดศูนย์สอบ  หากคาดว่า 

    จะจบการศึกษาในภาคนี้  ให้กา 

    เครื่องหมาย   “X”   ในช่อง  

             ขอจบการศึกษาในภาคนี้

     1.2.2 สอดบัตรประจำตัวนักศึกษา  ในช่อง 

    ที่กำหนด  โดยด้านที่มีแถบรหัส 

    ประจำตัวนักศึกษา  อยู่ด้านหน้า

     1.2.3 เลือกกระบวนวิชาที่ต้องการลง 

    ทะเบียนเรียนตามหลักสูตรของ 

    คณะ โดยดูวัน เวลาสอบไล่ไม่ให้ 

    ซ้ำซ้อนกัน  ไม่เกิน 24 หน่วยกิต 

      กรณีขอจบการศึกษา ไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

     1.2.4 ตัดแถบรหัสกระบวนวิชาท่ีต้องการ 

    ลงทะเบียนเรียน  จากสมุดแถบรหัส 

    กระบวนวิชา (ม.ร.37) ส่วนภูมิภาค 

     สอดลงในช่องพลาสติกด้านขวาของ 

    สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) ตาม 

    ลำดับหมายเลข

     1.2.5 ตัดแถบรหัสศูนย์สอบจังหวัด 

    ส่วนภูมิภาค  สอดแถบรหัสศูนย์สอบ  

    ที่ช่อง “แถบรหัสศูนย์สอบ”

 1.3 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

    1.3.1 นำสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) 

    ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วยื่น 

    ให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนเรียนที่ 

    สาขาวิทยบริการฯ  ตามวันท่ีกำหนด 

    ของปฏิทินการศึกษา  ประจำภาคการ 

    ศึกษาพร้อมจำนวนเงินที่คำนวณ 

    ไว้แล้ว

  1.3.2 เจ้าหน้าท่ีบันทึกข้อมูลการลงทะเบียน 

    เรียน และรับชำระเงิน

  1.3.3 นักศึกษารับใบเสร็จรับเงิน และสมุด 

    ลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) คืน  เพื่อใช้ 

    ในการลงทะเบียนเรียนครั้งต่อไป   

    และแถบรหัสกระบวนวิชาเก็บไว้ 

    ใช้ได้อีก

  1.3.4 นักศึกษาตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน 

    ให้ถูกต้อง เช่น ชื่อ-สกุล  ศูนย์สอบ 

     กระบวนวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  หาก 

    ไม่ถูกต้อง ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีทันที มิฉะน้ัน 

    จะถือว่าการลงทะเบียนเรียนถูกต้องแล้ว 

 2. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

 2.1 เอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียนเรียน

    2.1.1 แบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วน 

    ภูมิภาค

    2.1.2 ไปรษณีย์ธนาณัติ  ส่ังจ่ายมหาวิทยาลัย 

    รามคำแหง  จำนวนเงินถูกต้อง

  2.1.3 ซองเปล่าติดแสตมป์  จ่าหน้าซองถึง 

    ตัวนักศึกษาเอง  สำหรับส่งใบเสร็จ 

    รับเงินให้นักศึกษา

 2.2 แบบลงทะเบียน (ม.ร.34) ส่วนภูมิภาค

    2.2.1 ตัดแบบลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) 

     ส่วนภูมิภาค จากคู่มือการลงทะเบียนเรียน 

       สำหรับนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค   

    หน้า 3-4 

         2.2.2 กรอกรายละเอียดในแบบลงทะเบียน 

    เรียน (ม.ร.34) ให้สมบูรณ์ ชัดเจน 

     ถูกต้อง คือ ภาค/ปีการศึกษา ศูนย์สอบ   

    ช่ือ-สกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา ท่ีอยู่ 

    ปัจจุบัน  หมายเลขโทรศัพท์  เพ่ือสะดวก 

    ในการติดต่อ  และหากคาดว่าจะจบการ 

    ศึกษาในภาคน้ี  ให้กาเคร่ืองหมาย  “X”   

    ในช่อง             ขอจบการศึกษาในภาคนี้ 

  2.2.3 เลือกกระบวนวิชาท่ีต้องการลงทะเบียน 

    เรียน  ตามหลักสูตรของคณะ  โดยดู 

    วันเวลาสอบไล่ไม่ให้ซ้ำซ้อนกัน ไม่เกิน  

    24 หน่วยกิต  กรณีขอจบการศึกษา 

    ไม่เกิน 30 หน่วยกิต

  2.2.4 ตัดแถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการ 

    ลงทะเบียนเรียนจากสมุดแถบรหัส 

    กระบวนวิชา (ม.ร.37) ส่วนภูมิภาค 

      ติดลงในช่องที่กำหนดในแบบลง 

    ทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วนภูมิภาค   

    ระบุจำนวนหน่วยกิต  รวมจำนวน 

    วิชาและจำนวนหน่วยกิตให้ถูกต้อง 

      เพ่ือคำนวณเงินค่าลงทะเบียนเรียน 

    ได้ถูกต้อง

 2.3 การชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน

    2.3.1 นักศึกษาจะต้องคำนวณเงินค่าลง 

    ทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง  ตามแบบ 

    ลงทะเบียนเรียน (ม.ร.34) ส่วนภูมิภาค  

    หน้า 4

  2.3.2 การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ 

      นักศึกษาจะต้องชำระเงินเป็น ไปรษณีย์ 

    ธนาณัติ (การลงทะเบียนเรียนจะ 

    บันทึกข้อมูลไปรษณีย์ต้นทาง  และ 

    เลขที่ธนาณัติ เป็นหลักฐานด้วย)   

    โดยซ้ือไปรษณีย์ธนาณัติ ณ ท่ีทำการ 

    ไปรษณีย์ที่สะดวก  ตรวจข้อความ 

    ไปรษณีย์ธนาณัติให้ถูกต้อง ดังนี้

    - เพื่อรับเงิน ณ ที่ทำการไปรษณีย์ 

         รามคำแหง 10241

    -  ช่ือผู้รับเงิน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

    -  จำนวนเงิน  ค่าลงทะเบียนเรียน  ที่ 

      คำนวณได้

  2.3.3 ไปรษณีย์ธนาณัติ (สำหรับผู้รับนำไป 

    รับเงิน)  ส่งพร้อมเอกสารที่ใช้ในการ 

    ลงทะเบียนเรียน  ส่วนใบรับไปรษณีย์ 

    ธนาณัติ (สำหรับผู้ฝากเงิน) ให้นักศึกษา 

    เก็บไว้เป็นหลักฐาน

    * หากชำระเงินไม่ครบ จะตัดกระบวน 

    วิชาสุดท้ายตามลำดับ

 2.4 การส่งเอกสาร

   นำเอกสารท้ัง 3 อย่าง ตามข้อ 2.1 ใส่ซองจดหมาย  

จ่าหน้าซองถึง 

 ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและ 

 ทดสอบประเมินผล

   มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   ตู้ ป.ณ. 1028  ปณฝ.รามคำแหง

   กรุงเทพฯ 10241

 3. การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

 3.1 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต   

  ในช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ใน 

  ปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาคของแต่ละ 

  ภาคการศึกษา

 3.2 ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต ที่

   www.iregis.ru.ac.th เลือกหัวข้อ ลงทะเบียน 

การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาส่วนภูมิภาค
ลีวรรณ์  คูภูมิใจสกุล                                           ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน สวป.



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๕

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี

 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา ๔ มาตรา ๕ 

มาตรา ๑๘ (๑) และ (๒) มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑   

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง  จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี

 ข้อ ๑  ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  (ฉบับที่ ๔)  

พ.ศ. ๒๕๕๕”

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ภาค ๑ ปีการ 

ศึกษา ๒๕๕๕ เป็นต้นไป

 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกความในข้อ ๘ แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ ๘ การรับโอนนิสิตนักศึกษาจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น

  ๘.๑ การเทียบโอนผลการเรียนระดับ 

ปริญญาตรี ต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรือเทียบเท่า

  ๘.๒ ต้องเป็นหรือเคยเป็นนิสิตนักศึกษา

จากสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือเทียบเท่าใน 

หลักสูตรที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือ 

หน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจตามกฎหมายรับรอง และ

ไม่เป็นผู้ถูกสั่งให้พ้นสภาพนิสิตนักศึกษาด้วยความผิด

ทางวินัย

  ๘.๓ การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 

หรือกลุ่มรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระครอบคลุม ไม่น้อยกว่า 

สามในสี่ของรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่ขอเทียบ

  ๘.๔ การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 

หรือกลุ่มรายวิชาที่สอบได้ต้องไม่ต่ำกว่าระดับคะแนน 

ตัวอักษร C หรือแต้มระดับคะแนน ๒.๐๐  หรือเทียบเท่า 

และหรือเป็นไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรของสาขาวิชา 

นั้นกำหนด

  ๘.๕ นักศึกษาจะเทียบรายวิชาเรียนและ 

โอนหน่วยกิตได้ไม่เกินสามในสี่ของจำนวนหน่วยกิต 

รวมของหลักสูตรที่รับโอน

  ๘.๖ การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชา 

หรือกลุ่มรายวิชาท่ีได้รับอนุมัติให้เทียบโอนจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอ่ืน มหาวิทยาลัยจะไม่นำมาคำนวณแต้มระดับ 

คะแนนเฉลี่ยสะสม

  ๘.๗ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตร

ใหม่จะเทียบโอนนักศึกษาให้เข้าศึกษาได้ไม่เกินกว่าชั้น

ปีและภาคการศึกษาที่ได้รับอนุญาตให้มีนักศึกษาเรียน

อยู่ตามหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบแล้ว

  ๘.๘ กรณีที่คณะกรรมการประจำคณะที่ 

นักศึกษาสังกัดเป็นผู้กำหนดเกณฑ์ขึ้นและจัดทำ 

ประกาศต้องไม่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับฉบับน้ี ท้ังน้ีวิชา 

ที่ต้องการโอนหน่วยกิต ต้องเป็นวิชาที่สอบได้ก่อนการ 

สมัครเข้าศึกษา

  ๘.๙ ค่าใช้จ่ายและการชำระค่าใช้จ่ายในการ 

ขอเทียบโอนให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

  ๘.๑๐ นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจะต้องใช้เวลา

ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า ๑ ปีการศึกษาจึงจะ 

มีสิทธิขอสำเร็จการศึกษาได้

  ๘.๑๑ ระยะเวลาศึกษาและกระบวนวิชาที่ 

ต้องศึกษาในมหาวิทยาลัย ให้เป็นไปตามข้อ ๑๔

  ท้ังน้ี ต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัยไม่น้อย 

กว่า ๑ ปีการศึกษา และต้องศึกษากระบวนวิชาตามที่ 

คณะกรรมการประจำคณะที่รับเข้าศึกษากำหนด ให้ได ้

หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของหน่วยกิตรวม 

ทั้งหมด”

 ข้อ ๔  ให้ยกเลิกความในวรรคสอง ของข้อ ๑๐ แห่ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี  

พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “สำหรับผู้เคยเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยที่สมัคร 

กลับเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ และขอใช้สิทธิเทียบโอนตาม 

วรรคแรก หรือตามข้อ 9 หรือข้อ 14 มหาวิทยาลัยให้ 

สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตสะสมเดิมในกระบวนวิชาที่โอนได้  

โดยมหาวิทยาลัยจะปรับอักษรระดับคะแนนตามผล 

สอบไล่ที่นักศึกษาสอบได้ก่อนการใช้ข้อบังคับฉบับนี้  คือ 

อกัษรระดบัคะแนน G จะถกูปรบัเปน็อกัษรระดบัคะแนน 

A และอักษรระดับคะแนน P จะถูกปรับเป็นอักษรระดับ 

คะแนน C+”

 ข้อ ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ๑๖.๙ ของข้อ ๑๖   

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ 

  “๑๖.๙ กรณีท่ีไม่ผ่านการวัดผลและการประเมิน 

ผลการศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อมหนึ่งครั้ง 

ต่อภาคเรียนปกติ โดยผู้มีคุณสมบัติ คือเป็นนักศึกษาท่ีสอบตก 

หรือขาดสอบในภาคปกติ หรือภาคฤดูร้อน การใช้สิทธิให้ 

เป็นไปตามเงื่อนไขดังนี้

    ๑๖.๙.๑  กระบวนวิชาท่ีสอบตกในภาค ๑  

ของภาคปกติ นักศึกษาท่ีจะใช้สิทธิสอบซ่อมต้องดำเนินการ 

ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค ๒ ของปีการศึกษาเดียวกันน้ัน  

ส่วนกระบวนวิชาที่สอบตกในภาค ๒ ของภาคปกติหรือ 

ภาคฤดูร้อน นักศึกษาท่ีจะใช้สิทธิสอบซ่อมต้องดำเนินการ 

ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค ๑ ของปีการศึกษาถัดไป 

เท่านั้น  เมื่อนักศึกษาได้ใช้สิทธิสอบซ่อมไปแล้วถือว่าสิทธ ิ

ในการสอบซ่อมสิ้นสุดลง

    ๑๖.๙.๒  การลงทะเบียนสอบซ่อมดำเนินการ 

ตามวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด และต้องไม่ลงทะเบียน 

สอบซ่อมกระบวนวิชาท่ีมีการสอบซ้ำซ้อนในวันเวลาเดียวกัน  

เว้นแต่ได้แจ้งขอจบการศึกษาของภาคนั้น

   ๑๖.๙.๓  การวัดผลสอบซ่อมนั้น ผลการ

สอบได้ให้รายงานในภาคที่มีสิทธิสอบ และนักศึกษาที่

ลงทะเบียนสอบซ่อมไว้แล้ว มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน

ค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ

   ๑๖.๙.๔ ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

กระบวนวิชาใดมากกว่าหนึ่งครั้งให้นับเป็นหน่วยกิต 

สะสมได้เพียงครั้งเดียว โดยให้นับหน่วยกิตที่มีค่าระดับ 

คะแนนมากท่ีสุด หากกระบวนวิชาน้ันมีค่าระดับคะแนน 

ท่ีเท่ากันให้นับค่าระดับคะแนนคร้ังสุดท้ายเป็นหน่วยกิต 

สะสม

   ๑๖.๙.๕  ในกรณีท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

กระบวนวิชาใดที่ระบุว่าเป็นกระบวนวิชาที่เทียบเท่ากัน  

แม้จะไม่มีการเปลี่ยนหลักสูตรใหม่ก็ตาม ให้นับกระบวน 

วิชาใดกระบวนวิชาหนึ่งเท่านั้นเป็นหน่วยกิตเพื่อให้ครบ 

หลักสูตร

   ๑๖.๙.๖ ในกรณีที่นักศึกษาขาดสอบและ 

ไม่ได้แจ้งเหตุผลล่วงหน้าไว้เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 

การสอบไล่ในกระบวนวิชาใด นักศึกษาผู้นั้นจะได้อักษร 

ระดับคะแนน F ในกระบวนวิชานั้น

   ๑๖.๙.๗ ใบรับรองผลการศึกษาสำหรับนักศึกษา 

สำเร็จการศึกษา จะแสดงเฉพาะอักษรระดับคะแนน 

A, B+, B, C+, C, D+, D กระบวนวิชาที่นักศึกษาสอบ 

ได้ตลอดหลักสูตรเท่านั้น สำหรับใบรับรองผลการศึกษา 

ของนักศึกษาซึ่งยังศึกษาไม่ครบหลักสูตรจะแสดงผล 

สอบได้ตามอักษรระดับคะแนน  A, B+, B, C+, C, D+, 

D และ F ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในระหว่างการศึกษา”

 ข้อ ๖ ให้ยกเลิกความใน ๒๐.๓ ของข้อ ๒๐ แห่ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้น 

ปริญญาตรี (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ และให้ใช้ความ 

ต่อไปนี้แทน

  “๒๐.๓  นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรต ิ

นิยม ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลา 

ที่กำหนด มีความประพฤติดี และมีระดับคะแนนเฉลี่ย 

สะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้ตลอดหลักสูตรตาม 

เกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม โดยสภา 

มหาวิทยาลัยพิจารณาการอนุมัติปริญญาเกียรตินิยมแก่

ผู้ได้รับการเสนอชื่อจากคณะตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

   ๒๐.๓.๑ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 

หนึ่งเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสม 

ตั้งแต่ ๓.๗๕ ขึ้นไป

   ๒๐.๓.๒ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๕๐

   ๒๐.๓.๓ ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง  

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๓.๒๕ 

 ทั้งนี้ นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

ต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาใด  และสอบได้วิชานั้น 

มากกว่า ๑ คร้ัง หรือลงทะเบียนเรียนและสอบได้กระบวนวิชา 
(อ่านต่อหน้า 10)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

ถาม กระผมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รหัส 51  

สอบถามว่า

 1. ภาคสุดท้ายถ้าผมขอจบ ผมลงได้สูงสุด 

กี่หน่วยกิต  

 2. ถ้าขอจบเท็จ มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ 

อย่างไร 

 3. ผมจะทำเรื่องขอจบในภาค 2/2555 นี้ 

ผมมีสิทธิรับปริญญาทันต้นปีหน้าหรือไม่

ตอบ 1. นักศึกษาที่กากบาทขอจบการศึกษา 

ต้องเหลือวิชาที่จะต้องลงทะเบียนเรียนคือ 

ถ้าลงทะเบียนเรียนขอจบภาคปกติได้ไม่ เกิน 

30 หน่วยกิต, ภาคฤดูร้อนไม่เกิน 18 หน่วยกิต 

จากกระบวนวิชาที่เหลือในหลักสูตร

 2. ถ้าขอจบเท็จทางมหาวิทยาลัยจะตัด 

กระบวนวิชาให้เหลือเพียง 24 หน่วยกิตสำหรับ 

ภาคปกติ และเหลือเพียง 12 หน่วยกิตสำหรับภาค 

ฤดูร้อน โดยจะตัดกระบวนวิชาสุดท้ายขึ้นไปจาก

ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน

 3. รับปริญญาไม่ทัน นักศึกษาต้องแจ้งจบ  

ภาค 1/2554, 2/2554 และ S/2554 จึงจะเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตรในรุ่นที่ 38 ปี พ.ศ. 2556 

ถาม ดิฉันนักศึกษา Pre-degree สอบถามว่า 

การติดประกาศผลสอบทุกกระบวนวิชาของ 

นักศึกษา Pre-degree ดูผลสอบได้จากที่ไหน

ตอบ นักศึกษา Pre-degree ตรวจสอบผลการ 

สอบได้จากบริการที่มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ ดังนี้

 1. ตรวจสอบผลการสอบจากเคร่ืองบริการ 

ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย ณ จุดบริการที่  

อาคารเวียงคำ (VKB) ช้ัน 1, อาคารศิลาบาตร (SBB)  

ชั้น 1, สถาบันคอมพิวเตอร์, สำนักหอสมุดกลาง 

ม.รามฯ 1 หัวหมาก และม.รามฯ 2 วิทยาเขตบางนา 

นักศึกษาตรวจสอบผลการสอบได้ที่ อาคารคนฑี 

(KTB) ชั้น 1

 2. ตรวจสอบผลการสอบผ่านทางอินเทอร์เน็ต  

ที่หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง www. 

ru.ac.th หัวข้อบริการ e-services ปริญญาตรี

 3. ตรวจสอบผลการสอบได้จากระบบ

บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข 

0-2310-6000 และ 0-2310-6100

 4. หรือตรวจสอบผลการเรียน โดยขอใบ 

เช็คเกรดได้ที่ ศูนย์ One Stop Services อาคาร 

KLB ชั้น 1

กองบรรณาธิการ

  สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน ตุลาคม 2555  จำนวน 13 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 55208 CHI 1001 76/25 ภาษาจีน 1 รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

  (CN 101)

 55190 CLM 6605 160/25 การประเมินหลักสูตร รศ.ดร.ศักดิ์ศรี  ปาณะกุล

  (CU 614)

 55218 CMS 3505 71/25 ชีวเคมี รศ.เรืองลักขณา  จามิกรณ์

  (CM 355)

 55217 CMS 3508 55/25 ปฏิบัติการชีวเคมี รศ.ดร.ธีรนุช  วิชญานันต์

  (CM 358)

 55172 EC 477 60/25 เศรษฐมิติ 2 รศ.ดร.ถวิล  นิลใบ

 55231 ECT 3803 73/25 การจัดนิทรรศการ ผศ.ศุภชัย  ตันศิริ

  (ET 483)  ทางการศึกษา

 55233 EDA 6114 166/25 กฎหมายการศึกษา รศ.อำนวย  ทองโปร่ง  

  (EA 614) 

 55155 ENG 3706 58/25 วรรณคดีสมัยวิคตอเรียน รศ.รมณี  กอวัฒนา   

  (EN 342)  และเอ็ดเวอร์เดียน 

 55200 JPN 1002 52/25 ภาษาญี่ปุ่น 2 ผศ.ดร.พจนี  ศิริอักษรสาสน ์  

 55151 MGT 2201 36/25 จริยธรรมทางธุรกิจ รศ.ดร.นภาพร  ขันธนภา

  (GM 416)  และความรับผิดชอบต่อสังคม

 55144 MR 305 62/25 การประเมินพัฒนาการ รศ.ดร.เตือนใจ  เกตุษา

    เด็กระดับปฐมวัย

 55229 POL 4355 51/25 สัมมนาบทบาทของรัฐ อ.ดร.อารีวรรณ  มั่งมีชัย  

  (PA 495)  กับการจัดการทรัพยากร

    ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 55210 TTH 6112 185/25 การพัฒนาหลักสูตร ผศ.อดุลย์  ไทรเล็กทิม

  (TT 633)  ภาษาไทย

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ 

www.ru.ac.th/rupress และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่  สำนักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9  

ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) กองกิจฯระดมความคิดฯ             (ต่อจากหน้า 5)

 ...ในขณะเดียวกัน นักศึกษาต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ 

ตนเอง ทั้งในด้านวิชาการและภาษา โดยขณะนี้คณะ- 

มนุษยศาสตร์ได้เปิดโครงการสอนภาษาในกลุ่มประเทศ 

อาเซียน และโครงการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาฟรี  

อย่างไรก็ตาม ขอให้นักศึกษามีทัศนคติท่ีดีกับการเรียน 

ภาษา พัฒนาและสร้างความคุ้นเคย เพ่ือให้สามารถพูด 

และใช้ภาษาได้จริง อย่าให้ภาษากลายเป็นจุดอ่อนในการ 

พัฒนาตนเอง ในอนาคตคนไทยอาจต้องไปทำงานใน 

ต่างประเทศมากข้ึน แต่หากคนไทยพูดได้แต่ภาษาไทย  

แม้จะทำงานได้แต่ส่ือสารไม่ได้ จะทำให้สูญเสียโอกาส 

การทำงานที่ดีกลายเป็นปัญหาในการทำงาน”

 ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวต่อไปว่า ในปีพ.ศ. 2558  

ประชาคมอาเซียนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ  

แต่จะมีอิทธิพลรุนแรงกับประเทศไทย เยาวชนใน 

รุ่นต่อไปจะต้องอยู่ท่ามกลางการแข่งขันแบบเสรี  

ดังนั้น นักศึกษาต้องไม่เป็นกระต่ายตื่นตูม แต่ต้อง 

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนสำเร็จการศึกษา และช่วยกัน 

รักษาทรัพยากรที่มีค่าของประเทศไทย โดยเฉพาะ 

อย่างย่ิง วัฒนธรรมไทย เพราะการแลกเปล่ียนวัฒนธรรม 

ซ่ึงกันและกัน ต้องเปิดใจกว้าง เข้าใจผู้อ่ืน เข้าใจตนเอง  

แต่ต้องไม่โดนครอบงำทางวัฒนธรรม

 “ในขณะนี้เป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้ฝึกฝน 

ตนเอง มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะช่วยสนับสนุน และ 

สร้างความพร้อมให้นักศึกษามีศักยภาพพร้อมเป็น 

บัณฑิตที่สมบูรณ์ ขอให้นักศึกษาได้สร้างความพร้อม 

ให้ตนเอง และตระหนักถึงผลดีที่จะได้รับในภายหน้า  

เพราะทุกอย่างสามารถพัฒนาได้หากมีทัศนคติและ

มุมมองที่ดี” 



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) ถกเชื่อมความสัมพันธ์ฯ               (ต่อจากหน้า 6) บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) การลงทะเบียนเรียนฯ                   (ต่อจากหน้า 7)

ดูแลเรื่องยาเสพติดจนเป็นที่รักของชาวบ้านก็มี 

 “ถ้าถามว่า...ให้ชาวบ้านดูแลกันเองโดยที่ไม่ต้อง 

มีทหาร จะมีความปลอดภัยหรือไม่ ต้องลองดูก่อน 

สักช่วงเวลาหน่ึง ด้านเจ้าหน้าท่ีเองก็ต้องเข้าไปหาชาวบ้าน  

ส่วนเครือข่ายฯก็ต้องเป็นสะพานเช่ือมระหว่างชาวบ้าน 

กับภายนอกให้เข้าใจกันโดยยึดหลักมนุษยธรรม 

และช่วยเหลือเยียวยาผู้บริสุทธ์ิ ไม่ว่าหัวหน้าครอบครัว 

ไหนจะเป็นใครอย่างไร แต่ภรรยากับลูกต้องไม่ถูกทิ้ง 

เพราะเป็นผู้บริสุทธิ์ ต้องลดช่องว่างระหว่างชาวบ้าน 

กับรัฐให้น้อยลงที่สุด”

 แยนะ สะแลแม 

นักต่อสู้เพ่ือสิทธิมนุษยชน  

กล่าวว่า สมัยก่อนเวลาเห็น 

ทหาร ชาวบ้านจะรู้สึกกลัว  

ตนเองก็กลัว แต่พยายาม 

คิดว่าจะทำอย่างไรที่จะ 

มีความสัมพันธ์ในการ 

แก้ปัญหาตรงน้ีได้ จึงอดทน และพยายามหาความจริง 

ที่จะช่วยแก้ปัญหาชาวบ้านได้ ปัจจุบันความสัมพันธ์ 

มีความสำคัญ ทำให้ได้พูดคุยกับองค์กรมากขึ้น เพื่อ 

ให้เจ้าหน้าท่ีรัฐเข้าใจชาวบ้านว่า ส่ิงท่ีเขาทำ ไม่ใช่ว่าถูก 

ทุกอย่าง โดยต้องสร้างความเข้าใจระหว่างกัน แล้วไป 

บอกกล่าวกับชาวบ้านให้เข้าใจไม่ให้กลัวเจ้าหน้าที่ 

และสามารถเข้าไปทำงานได้เหมือนเป็นพี่น้องกัน 

ซ่ึงดิฉันต้ังใจไว้ว่า ต่อไปข้างหน้าจะสร้างความสัมพันธ์ 

กับกลุ่มผู้หญิงให้มากขึ้นทุกหมู่บ้านจะได้ช่วยกัน 

แก้ปัญหาและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

  เรียนส่วนภูมิภาค  จะเข้าสู่ระบบลงทะเบียน 

  เรียนส่วนภูมิภาคทางอินเทอร์เน็ต

 3.3 ให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียน โดยอ่านรายละเอียด 

  และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฏที่หน้าจอ

 3.4 เม่ือลงทะเบียนเรียนเรียบร้อยแล้ว  ให้นักศึกษา 

  พิมพ์หลักฐานการชำระเงิน  เพ่ือนำไปชำระเงิน 

  ท่ีเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์  ภายใน 3 วัน 

 3.5 เม่ือสถานะสำเนาใบเสร็จเป็นเคร่ืองหมายถูก   

  นักศึกษาสามารถพิมพ์สำเนาใบเสร็จไว้ 

    เป็นหลักฐานการลงทะเบียนเรียน

 3.6 สำหรับนักศึกษาที่ต้องการใบเสร็จรับเงิน 

  ตัวจริง  สามารถรับได้ที่สาขาวิทยบริการฯ 

  ท่ีใกล้บ้าน  ตามวัน-เวลา ท่ีมหาวิทยาลัยแจ้ง 

  ที่หน้าจอ ในช่วงลงทะเบียนเรียน

 ในแต่ละภาคเรียน  นักศึกษาสามารถเลือกช่องทาง 

การลงทะเบียนเรียนเพียงช่องทางเดียวเท่านั้น  และ 

เมื่อลงทะเบียนเรียนแล้ว  จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้  

ดังน้ันก่อนการลงทะเบียนเรียน  นักศึกษาจะต้องตรวจสอบ 

ข้อมูล  และดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ

 สำหรับการลงทะเบียนสอบซ่อม  ลงทะเบียน 

เพียง 1 ช่องทาง  คือนักศึกษาจะต้องลงทะเบียนเรียน 

สอบซ่อมที่สาขาวิทยบริการฯ 23 แห่ง  ตามวัน  เวลา 

ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดเท่าน้ัน  หากพ้นกำหนดนักศึกษา 

ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนสอบซ่อมในภาคนั้น

ตามหลักสูตรใหม่ท่ีใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสูตรเก่า 

ซึ่งเคยสอบได้แล้ว

   ๒๐.๓.๔ นักศึกษาที่เข้าศึกษาตามข้อ ๘  

ข้อ ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๔ จะไม่ได้รับการเสนอชื่อให้ 

ได้รับปริญญาเกียรตินิยม ยกเว้นสำหรับผู้สมัครท่ีมีหน่วยกิต 

สะสม เพราะเคยสมัครเข้าเป็นนักศึกษารายกระบวนวิชา 

มาก่อนตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการ 

ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับปริญญา พ.ศ. ๒๕๓๗  

ข้อ ๘ วรรค ๒ หรือระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วย 

การศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๘ วรรค ๒ ซึ่งมหาวิทยาลัย 

รับรองและรับเข้าเป็นนักศึกษาต่อเนื่อง ตามข้อ ๕ ต้อง 

ศึกษาให้ได้หน่วยกิตสะสมจากมหาวิทยาลัยเป็นจำนวน 

ท่ีกำหนดไว้ในหลักสูตร และอาจเสนอช่ือให้ได้รับปริญญา 

เกียรตินิยมตามข้อ ๒๐ โดยอนุโลม”                            

 ข้อ ๗ ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับน้ี ในกรณี 

มีปัญหาให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

บริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีอำนาจส่ังและปฏิบัติ 

ตามที่เห็นสมควร

    ประกาศ ณ วันที่  ๑๘ กันยายน                พ.ศ. ๒๕๕๕ 

                          

                                  

          (นายประจวบ  ไชยสาส์น)  

            นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) ข้อบังคับฯ                                    (ต่อจากหน้า 8)

  คะแนนรวม  97  คะแนน

  ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด

 7. เด็กชายเศรษฐพงศ์  ศศิพิกุลพงศ์ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการหลักสูตร 

ภาคภาษาอังกฤษ

  คะแนนรวม 97  คะแนน

  ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด

 8. เด็กชายตฤณ  วัฒนถาวร 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการหลักสูตร 

ภาคภาษาอังกฤษ

  คะแนนรวม  97  คะแนน

  ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด

 9. เด็กชายพันธ์ุทรัพย์  ดิเรกวัฒนะ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการหลักสูตร 

ภาคภาษาอังกฤษ

  คะแนนรวม  97  คะแนน

  ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด

 10. เด็กหญิงวรวรรณ  คำทองวิจิตร 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการหลักสูตร 

ภาคภาษาอังกฤษ

  คะแนนรวม  85  คะแนน

  ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด

 บริษัท เสริมปัญญา จำกัด ได้จัดสอบโครง 

การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 27  ณ โรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) เมื่อวันที่ 

18 สิงหาคม 2555 ซึ่งในการทดสอบครั้งนี้ นักเรียน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  

ได้เข้าร่วมทดสอบ จำนวน 115 คน ผลปรากฏว่า

 1. เด็กหญิงจุฬาพิชญ์ สนั่นพานิชกุล 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการหลักสูตร 

ภาคภาษาอังกฤษ 

  คะแนนรวม  98 คะแนน

  ได้อันดับท่ี 4 ของประเทศ และอันดับท่ี 1 ของภาค

 2. เด็กหญิงคุณากร ลีฬหคุณากร  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โครงการหลักสูตร 

ภาคภาษาอังกฤษ

  คะแนนรวม  87  คะแนน

  ได้อันดับที่ 1 ของภาค

 3. เด็กชายศิระ ดวงเนตร  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการหลักสูตร 

ภาคปกติ

  คะแนนรวม  96  คะแนน

  ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด 

 4. เด็กชายปัญชิกานต์  ทรงไพบูลย์ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการหลักสูตร 

ภาคภาษาอังกฤษ

  คะแนนรวม  96  คะแนน

  ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด

 5. เด็กหญิงแพรนันท์  บุญเลี่ยม  

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โครงการหลักสูตร 

ภาคภาษาอังกฤษ

  คะแนนรวม  96  คะแนน

  ได้อันดับที่ 1 ของจังหวัด

 6. เด็กหญิงฉัฐวีณ์  เบญจปรีชาสิทธิ์ 

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โครงการหลักสูตร 

ภาคภาษาอังกฤษ

หลานพ่อขุนฯคนเก่ง



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 ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12) สปสช. เปิดลงทะเบียนฯ               (ต่อจากหน้า 1) เชิญชวนศิษย์เก่าฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) คณะมนุษยศาสตร์ฯ                     (ต่อจากหน้า 4)

 เปิดนิทรรศการฯ                        (ต่อจากหน้า 12)

โดยมีการสอนภาษาต่างประเทศทั้งภาษาตะวันตก 

และภาษาตะวันออก ท่ีจะช่วยเสริมสร้างทักษะ ความรู้  

และพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อม 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป 

 “เชื่อว่าอาคารศรีจุฬาลักษณ์ สามารถรองรับ 

การจัดการเรียนการสอนและให้บริการแก่นักศึกษา  

อีกทั้งยังเป็นศูนย์กลางแหล่งเรียนรู้และการดำเนิน 

กิจกรรมต่างๆ ให้แก่นักศึกษาอย่างสมบูรณ์ เพราะมี 

ห้องเรียนรวม ห้องปฏิบัติการทางภาษา พร้อมสิ่ง 

อำนวยความสะดวกสำหรับนักศึกษาพิการด้วย”

จำได้ท้ังหมด ทำอยู่อย่างน้ีจนในท่ีสุดก็สอบผ่าน มีตก 

บ้างมีต้องสอบซ่อมบ้างอะไรบ้าง ต้องสอบแก้ตัวบ้าง 

ก็เป็นเร่ืองท่ีต้องทำความเข้าใจว่าจำเป็น เพราะว่าไม่ได้ 

มานั่งเรียนในชั้นเรียนอยู่เป็นประจำ

     ที่ครูเล่าถึงตรงนี้นั้นครูสงสารแล้วก็เข้าใจถึง 

ความยากลำบาก ความยากพากเพียรที่นักศึกษาจะ 

ต้องทำ แต่ถ้าหากว่าไม่มีความยากลำบากไม่มีความ 

พากเพียร ไฉนจึงจะประสบความสำเร็จได้ ไม่มีสิ่งใด 

ได้มาโดยง่ายดาย โดยเฉพาะการศึกษา มีนักศึกษา 

บางคนบอกว่าคนในต่างประเทศท่ีเป็นคนไทยด้วยกัน  

ถามว่าเรียนรามคำแหงจ่ายเงินครบจบแน่นอนไหม  

ถามในเชิงดูแคลนลูกศิษย์ก็เล่าให้ฟังอย่างน้อยใจว่า  

ทำไมเขาจึงดูแคลน ครูก็ได้แต่ปลอบใจว่า ก็ลองชวน 

เขาเรียนสิเขาจะได้มีสติปัญญาในการคิดในการอะไร 

กว้างขวางขึ้น แล้วก็ในการที่จะพูดจาปราศรัยอะไร 

ต่างๆนั้น ก็จะได้มีพื้นฐานของความคิดของคนที่ม ี

การศึกษา ให้เขาได้รู้ว่าเรียนอย่างไรเป็นอย่างไร สอบ 

อย่างไร ลองให้เรียนสักวิชาสองวิชาเขาก็ทราบเอง 

อย่างนี้เป็นต้น เรื่องนี้ขอให้ผ่านไปเถิด พวกเราที่อยู่ 

ในประเทศ เราเรียนกันอย่างแสนสบายก็มีเยอะแยะ 

มากมายที่ไม่ใช้ความเพียรความพยายามตรงนี้น่า 

เสียดายโดยแท้ คนท่ีเขาไม่ค่อยมีโอกาสคนท่ีเขาพยายาม 

หาโอกาสที่จะได้รับการศึกษา เพื่อที่จะได้เท่าเทียม 

ในความคิดการกระทำกับผู้คนที่อยู่ในสังคมเดียวกัน 

 ลูกศิษย์ครับ ถ้าหากว่าเราพากเพียรแต่ผลสอบ 

ออกมาบางทีเราก็จะประหลาดใจว่าเราทำได้แต่ทำไม 

เราถึงตก อย่างนี้เราก็ควรที่จะขวนขวายดูว่าแนวทาง 

ในการศึกษาวิชาน้ันๆ เรามาถูกแนวทางหรือไม่ ในการ 

ตอบคำถามนั้นเรามีวิธีการดำเนินการอะไรต่างๆ  

เป็นไปตามที่ควรจะมีควรจะเป็นหรือไม่ ควรจะได้ 

ปรึกษาท่านอาจารย์หรือดูจากตัวอย่างท่ีมหาวิทยาลัย 

มีให้ หรือดูจากตัวอย่างที่อาจารย์อาจจะมีไว้ให้เพื่อน 

ให้นักศึกษาดูว่าในการตอบน้ันมิได้สักแต่ว่ามีความรู้ 

แต่จะต้องสำคัญอยู่ตรงที่ว่านำความรู้มาตอบมา 

วิเคราะห์มาสังเคราะห์มาดัดแปลงหรือเอามาใช้ได้  

ไม่ใช่เอามาแต่ความจำ ความจำน้ันเป็นเร่ืองของหลักการ 

ว่าไปหลักการเท่านั้น แต่การที่จะคิดเพิ่มเติมการที่จะ 

ทำให้เราตอบได้ดีนั้นอยู่ตรงที่ความเพียรพยายาม 

ใฝ่หาใฝ่เรียนใฝ่รู้ต่างหาก เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ  

สวัสดีครับ

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า งานครบรอบ  

“41 ปีรามคำแหง” ยังมีกิจกรรมท่ีเป็นการยกย่อง เชิดชู 

เกียรติบุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า โดยจะมีการ 

มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่น มอบรางวัล “เพชรประดับรามฯ”  

แก่นักศึกษาปัจจุบันท่ีมีผลงานโดดเด่นและสร้างช่ือเสียง           

แก่มหาวิทยาลัย และการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแก่ 

ศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและ 

ได้อุทิศตนรับใช้สังคมและประเทศชาติ ตามคำขวัญ 

ม.ร. ท่ีว่า “รู้จักอภัย ต้ังใจศึกษา บูชาพ่อขุนฯ สนองคุณชาติ”  

โดยการมอบรางวัลดังกล่าวจะมีข้ึนในวันท่ี 26 พฤศจิกายน  

2555 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สำหรับงานคืนสู่เหย้า “41 ปีไม่มีรามฯ ไม่มีเรา”  

จะจัดในวันเสาร์ท่ี 24 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00 น.  

เป็นต้นไป ณ บริเวณลานพระรูปพ่อขุนฯ ซึ่งในปีนี้ 

มหาวิทยาลัยได้เตรียมการแสดงและกิจกรรมเวที 

ที่สื่อถึงพัฒนาการของมหาวิทยาลัย และการแสดง 

วาไรตี้ประกอบแสง สี เสียง ของศิษย์เก่า นักศึกษา  

และศิลปินลูกพ่อขุนฯ จึงขอเชิญศิษย์เก่ารามคำแหง 

ทุกรุ่น ทุกคณะร่วมงานคืนสู่เหย้า เพื่อกลับมาเยี่ยม 

มหาวิทยาลัย มาไหว้พ่อขุนฯ และพบปะเพื่อนพ้อง 

น้องพี่รวมทั้งครูบาอาจารย์

 สำหรับผู้สนใจร่วมงานคืนสู่เหย้า “41 ปีไม่มีรามฯ  

ไม่มีเรา” ติดต่อซื้อบัตร (ราคาโต๊ะละ 3,000.- บาท 

และ 5,000.- บาท) ได้ที่ห้องรองอธิการบดีฝ่ายนโยบาย 

และแผน อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 3 โทร. 

0-2310-8014

 นอกจากน้ียังมีการจัดรายการพิเศษ “41 ปีรามคำแหง”  

ทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน  

2555 ในช่วงเวลาของรายการ “วีไอพี”  ต้ังแต่เวลา 22.30 น.  

เป็นต้นไป ซึ่งรายละเอียดจะนำเสนอให้ทราบต่อไป

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาฯ               (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้ที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร

ประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้

 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

 ประชาชนทั่วไป  1. สำเนาบัตรประจำตัว 

ประชาชน หรือบัตรประจำตัวท่ีมีรูปถ่ายซ่ึงทางราชการ 

ออกให้ ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (ยังไม่มีบัตร 

ประจำตัวประชาชน) ใช้สำเนาสูติบัตร

 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่

***กรณีพักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน ให้แสดง 

หลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้***

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ตนไปพัก

อาศัยอยู่ พร้อมหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน

 2. หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน ซึ่งรับรอง

ว่าผู้ขอลงทะเบียนได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

 3. หนังสือรับรองของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้าง

 4. เอกสารหรือหลักฐานอื่น เช่น สัญญาเช่า 

ที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์ 

บ้าน ฯลฯ ที่แสดงว่าผู้ขอลงทะเบียนได้พักอาศัยอยู ่

ในพื้นที่นั้นๆจริง

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันเสาร์ เวลา 

08.00-21.30 น.  ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่าย 

ศึกษาดูงานในประเทศหรือเวียดนาม 145,000 บาท 

หรือดูงานประเทศสิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 155,000 บาท  

แบ่งชำระ 7 งวด

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง

ได้ที่ อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610 ม.ร. หัวหมาก 

โทร. 0-2310-8955-6 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 

2555 เวลา 09.00-19.00 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัคร 

และสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.mmm.ru.ac.th 

วิชาการ และการให้บริการอื่นๆ นอกจากนี้ผู้เข้าชม 

นิทรรศการจะได้รับเอกสารสารสนเทศ และสามารถ 

ขอรับคำปรึกษา แนะแนวการศึกษาจากบุคลากร 

ของฝ่ายบริการและสารสนเทศ

 โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 3-6 

พฤศจิกายน 2555 ที่ ม.ร.(หัวหมาก) เริ่มจำหน่าย 

ใบสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555  

ท่ีอาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

ชั้น 1  สอบถามรายละเอียด โทร. 0-2310-8614-24



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๘) วันที่ ๒๒ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๕

   

ผลสอบ

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. อบรมความรู้ด้านกฎหมาย

 ลูกศิษย์ท่ีรักท้ังหลายครับ                 ได้คุยกันกับนักศึกษา 

ที่เรียนอยู่ต่างประเทศหลายต่อหลายคน หลายรุ่น  

หลายครั้ง ทั้งที่มานั่งประชุมอยู่ร่วมกันก็ดีหรือ 

จากการที่โทรศัพท์พูดคุยปรึกษาปัญหาต่างๆก็ตาม  

เห็นเหตุอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า นักศึกษาที่เรียนอยู่ 

ต่างประเทศนั้นจำเป็นต้องใช้ความมานะ ความ 

พยายาม ความพากเพียรเป็นอย่างสูง สูงมากกว่า 

คนท่ีเรียนอยู่ในประเทศมากมายหลายเท่า บางคร้ัง 

ก็นึกท้อถอย บางคนบอกว่าท้อจนหยุดไปเทอมหน่ึง 

แล้วไปตั้งต้นใหม่ ตั้งต้นใหม่ก็ยังไม่ดี ก็ท้ออีก 

ก็หยุดอีก ก็เริ่มต้นใหม่อีก อยู่อย่างนี้หลายครั้ง 

หลายหนจนบางคร้ังเรียนถึง 8 ปีก็มี แต่ไม่ใช่เฉพาะ 

ท้ออย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการเป็นอยู่ใน 

ต่างประเทศ เขาจะต้องทำมาหารับประทานยังชีพ  

ต้องทำงานหนักกว่าคนท่ีอยู่ในประเทศน้ีหลายเท่า  

ทำงานทั้งวันแทบจะไม่มีวันหยุดแล้วยังจะต้อง 

อ่านหนังสือ ยังจะต้องเปิดฟังคำบรรยายจากที ่

มหาวิทยาลัยส่งไปให้แล้วก็ยังจะต้องติดตามถาม 

จากคนนั้นคนนี้เพื่อขอคำแนะนำในการเรียนใน 

การสอนในการสอบ

 ฟังนักศึกษาพูดให้ฟังแล้วรู้สึกว่าเราก็เป็น 

ครูมานาน มีความทุกข์แทนเป็นอย่างย่ิงก็ตรงท่ีว่า  

เกรงว่าบางคนจะท้อแล้วก็ท้ิงไปเสียก่อน แต่ก็ฟัง 

แล้วได้ความว่าคนที่ไปทำงานอยู่ต่างประเทศนั้น 

ถึงจะท้ออย่างไรก็กัดฟันสู้กัดฟันทน ชดเชยใน 

ส่วนที่เมื่ออยู่ในประเทศแล้วไม่ได้ร่ำเรียน เมื่อมี 

โอกาสจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปเปิดสอน 

แล้วก็เปิดสอบให้เขาได้เรียนหนังสือ จนเดี๋ยวนี้ 

มีหลายคนจบถึงปริญญาโทแล้ว แล้วก็คิดที่จะ 

เรียนปริญญาเอก ในขณะเดียวกันจำนวนนักศึกษา 

ชั้นปริญญาตรีก็มีมากขึ้นพอสมควร และวิธีการ 

เรียนการสอนน้ันก็พัฒนาข้ึนไปเร่ือยๆ ก็คือนักศึกษา 

มีความคุ้นเคยกับการเปิดบทเรียน การอ่าน การทำ 

ความเข้าใจกับบทเรียน นักศึกษาเล่าให้ฟังว่าใน 

ขณะที่นั่งรถไฟไปต่างเมืองตื่นตั้งแต่ยังไม่ทันสว่าง 

ก็นั่งรถไฟไปเพื่อไปทำงานในต่างเมืองก็ใช้เวลา 

ท่ีอยู่บนรถไฟน่ันเอง ฟังคำบรรยายเสียบหูฟังแล้ว 

ก็ฟังคำบรรยาย ฟังไปหลายครั้ง ฟังไปจนแทบจะ 

 สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดอบรมการพัฒนาความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับ 

ผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

เร่ือง “การทำนิติกรรมสัญญา ซ้ือขาย ขายฝาก เช่าซ้ือ  

เช่าทรัพย์ จำนำ จำนอง” โดยมี รองศาสตราจารย์ 

สุธินี  รัตนวราห  รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายไทย  

เป็นประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 

ณ อาคารนิติศาสตร์ 1 ชั้น 4 ห้องประชุม 1404 

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุธินี  รัตนวราห  

กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการ ได้กำหนดให้โรงเรียน 

ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551  

ซึ่งหลักสูตรนี้ มีผลให้การเรียนการสอนในกลุ่มสาระ 

การเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ต้องมีการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย 

ในทุกระดับชั้น สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ตระหนักถึงความสำคัญในเร่ืองดังกล่าว  

จึงจัดอบรมเรื่อง “การทำนิติกรรมสัญญา ซื้อขาย 

ขายฝาก เช่าซื้อ เช่าทรัพย์ จำนำ จำนอง” ให้แก่ 

ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียน 

สายสามัญศึกษา 18 โรงเรียน รวมทั้งบุคลากร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 80 คน เพ่ือบริการ 

วิชาการทางด้านกฎหมาย พัฒนาวิชาชีพ และเพ่ิมพูน 

ความรู้ทางด้านกฎหมายให้กับผู้ประกอบวิชาชีพ 

ครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สามารถนำความรู้ 

ไปใช้ประโยชน์ รวมท้ังประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

ของตนเอง

 “สถาบันกฎหมายไทย ให้ความสำคัญกับ 

การจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางด้าน 

กฎหมายให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครู และบุคลากร 

ทางการศึกษา ที่จะสามารถขยายความรู้ทางด้าน 

กฎหมายให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา  

ที่จะนำความรู้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิด 

ประโยชน์ในการดำรงชีวิตประจำวัน หรือนำไป 

เผยแพร่ และปรับปรุงการเรียนการสอนให้กับนักเรียน  

นักศึกษา ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ 

สูงสุดต่อไป” 

 รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย ผู้อำนวยการ 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

เป็นประธาน เปิดนิทรรศการ “ก้าวแรกสู่รั้วรามฯ” 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ณ บริเวณ ชั้น 1 อาคาร

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(สวป.)

 นิทรรศการ “ก้าวแรกสู่รั้วรามฯ” จัดแสดง 

ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2555  เพื่อ 

ประชาสัมพันธ์สารสนเทศของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงให้กับผู้สนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาตรี ได้รับทราบข้อมูลการเรียนการสอนของ 

มหาวิทยาลัยแต่ละคณะ สาขาวิชา ตลอดจนเทคโนโลยี 

ทางการศึกษา สภาพแวดล้อม ทุนการศึกษา การบริการ 

เปิดนิทรรศการ “ก้าวแรกสู่รั้วรามฯ”
พร้อมจำหน่ายใบสมัคร นศ.ใหม่

 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง จัดสัมมนา “การเตรียมความพร้อมใน 
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (มุมมองของภาครัฐและ 
เอกชน)”  Preparation for the ASEAN Community  
(Public and Private Perspective) มี นายผ่านพบ  
ปล่ังประยูร  ผู้อำนวยการกองอาเซียน 3 กรมอาเซียน  
กระทรวงการต่างประเทศ น.ส.นลินทิพย์ หอมวิเศษวงศา  
นักวิชาการพาณิชย์ 5 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ  
กระทรวงพาณิชย์ ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ ประธาน 
หอการค้าจังหวัดสงขลา และ Prof.Dr.Bahaudin  
Mujtaba จาก Nova Southeastern, Florida ประเทศ 
สหรัฐอเมริกา ร่วมเสนอมุมมองในฐานะตัวแทนภาครัฐ 
และภาคเอกชนท่ีมีต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนใน 
ปี 2015 และมี อาจารย์สาธิน สุนทรพันธุ์ ผู้อำนวยการ 
สถาบันการศึกษานานาชาติเป็นผู้ดำเนินรายการ  
เมื่อวันที่ 26 กันยายน ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 
ชั้น 9 อาคารสำนักพิมพ์ 

เตรียมความพร้อมสู่ ASEAN


