
            
   

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 ๒๙ 

วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
 

(อ่านต่อหน้า 11)

  

บัณฑิตวิทยาลัย รับนักศึกษา ปี 56
    
 กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

จม.ร

ม.ร. รับนักศึกษาใหม่ 3-6 พฤศจิกายน นี้

คณาจารย์ ม.ร. อบรมการออกข้อสอบ

(อ่านต่อหน้า 2)

สพฐ.ร่วมมือ ม.ร. พัฒนาโรงเรียนต้นแบบทั่วประเทศ

(อ่านต่อหน้า 11)

 ม.รามคำแหง เดินหน้าพัฒนาการศึกษาไทยทุก 

ระดับช้ัน  ส่งคณาจารย์รามคำแหงลงพ้ืนท่ีพัฒนาโรงเรียน 

ต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

นำร่องโรงเรียนดีประจำตำบล    13     แห่งท่ัวไทย       หวังยกระดับ 

คุณภาพผู้บริหาร/ครู พร้อมสร้างความเสมอภาคการศึกษา 

แก่นักเรียนในท้องถิ่น 

 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่าย 

นโยบายและแผน ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(ฝ่ายประถม) เปิดเผยว่า ม.รามคำแหงได้รับมอบหมายจาก 

ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการ ให้ ม.รามคำแหงดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียน 

ต้นแบบเข้าสู่ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ  

โดยให้มหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาทางวิชาการในโรงเรียนดี 

     กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  

“การออกข้อสอบท่ีมีคุณภาพ” ให้แก่คณาจารย์ใหม่ 

ของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่าย 

วิชาการและวิจัย เป็นประธาน และมีศาสตราจารย์  

ดร.อุทุมพร จามรมาน ที่ปรึกษาผู้ตรวจการ 

แผ่นดิน เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 28 กันยายน 

2555 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่า การอบรมเรื่อง 

การออกข้อสอบ ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการออกข้อสอบ การวัดผลและประเมินผลการเรียนการสอน  

เป็นองค์ประกอบสำคัญต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ซึ่งนอกจากจะเป็นกระบวนการ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 ในส่วนกลาง (หัวหมาก) ระหว่าง 

วันที่ 3 - 6 พฤศจิกายน 2555 (ทุกวัน) ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช และรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

(www.iregis.ru.ac.th) ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่  6 พฤศจิกายน 

2555 รวมทั้งรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียน 

มหาวิทยาลัยล่วงหน้า ด้วยระบบ Pre-degree 

 ท้ังน้ี เปิดรับสมัครนักศึกษาใน 11 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์  

คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะ 

เทคโนโลยกีารสื่อสารมวลชน คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

คณะวิศวกรรมศาสตร์  และคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 ผูส้นใจซือ้ใบสมคัรไดต้ัง้แตบ่ดันีเ้ปน็ตน้ไปที ่   อาคาร  

สวป. ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบถามรายละเอียด 

โทร. 0-2310-8614-24  หรือที่ www.ru.ac.th 

 บัณฑิตวิทยาลัย กำหนดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง)  

ปีการศึกษา 2556 โดยสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

และทางไปรษณีย์ ระหว่างวันท่ี 1-30 พฤศจิกายน  

2555 และสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง วันที่ 14-23 ธันวาคม 2555

 คณะท่ีเปิดรับสมัคร ได้แก่ คณะนิติศาสตร์  

คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์ คณะ 

ศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์  

 นักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 
การศึกษา กยศ. ขณะน้ีระบบ e-studentloan เปิด 
ให้นักศึกษาผู้เคยกู้ในภาคเรียนที่ 1/2555 บันทึก 
แบบคำขอกู้ประจำภาคเรียนที่ 2/2555 แล้ว ที่ 
www.studentloan.or.th 
 นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ  
ติดตามอ่านรายละเอียดการจัดเตรียมเอกสาร 
การขอกู้ได้ท่ีบอร์ด งานแนะแนวจัดหางานและ 
ทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา (อาคารศิลาบาตร 
ชั้นล่าง) , ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ www.ru.ac.th/
scholarship/ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สพฐ. ร่วมมือ ม.ร.ฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

ประจำตำบล 13 โรงเรียน ซึ่งได้รับงบประมาณจาก 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 ผอ.โรงเรียนสาธิต ม.ร. กล่าวว่าเม่ือ ม.รามคำแหง 

ได้รับมอบหมายในเรื่องดังกล่าว จึงได้เชิญคณะผู้บริหาร 

ของโรงเรียนทั้ง 13 แห่ง มาประชุมร่วมกันเพื่อเตรียม 

ดำเนินการตามโครงการเมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 

ที่ผ่านมา โดยวัตถุประสงค์ของโครงการฯนั้น เพื่อสร้าง 

โอกาสความเสมอภาคแก่ผู้เรียนให้ได้รับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐานด้วยมาตรฐานเช่นเดียวกับโรงเรียนสาธิต  

ม.รามคำแหง เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนครู อาจารย์  

ของโรงเรียนต้นแบบให้มีคุณภาพตามหลักสูตรสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทาง 

การเรียนของนักเรียนสูงขึ้น และมุ่งพัฒนาการเรียน 

การสอนของโรงเรียนต้นแบบให้มีคุณภาพเทียบเคียง 

กับโรงเรียนสาธิต ม.รามคำแหงด้วย

 ด้านระยะเวลาดำเนินโครงการ 1 ปี เริ่มเดือน 

กันยายน 2555-กันยายน 2556 โดยคณาจารย์ของรามคำแหง 

จะลงพื้นที่พัฒนาครู อาจารย์และนักเรียนในโรงเรียน 

ต้นแบบท้ัง 13 แห่ง เป็นรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

จัดการนิเทศการเรียนการสอนและการให้คำปรึกษา 

ด้านวิชาการ ประเมินประสิทธิภาพผู้สอน โดยผู้ปกครอง 

และนักเรียน จัดการสอนเสริมและบรรยายสรุปใน 

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ใน 4 วิชาหลัก และสอนสรุปคำบรรยายทางไกลผ่าน 

ดาวเทียม รวมถึงการออกข้อสอบ จัดทำข้อสอบ การตรวจ 

และประเมินผลการสอบตามมาตรฐาน ช่วงชั้นที่ 2 

(สอบคัดเลือก ม.1) ตลอดจนประสานงาน และ 

ดำเนินงานทางวิชาการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จนถึงการจัด 

ทำเอกสารรายงานการดำเนินงานของโครงการ 

 สำหรับโรงเรียนดีประจำตำบล 13 แห่ง สังกัด 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบด้วย  

1) โรงเรียนวัดบางหลวง จังหวัดนครปฐม 2) โรงเรียน 

บ้านหนองสะแก จังหวัดพิจิตร 3) โรงเรียนชุมชน 

บ้านเมืองการุ้ง จังหวัดอุทัยธานี 4) โรงเรียนบ้านบัวชุม  

จังหวัดลพบุรี 5) โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 

จังหวัดสมุทรสงคราม 6) โรงเรียนวัดไทรทอง จังหวัด 

เพชรบุรี 7) โรงเรียนวัดดงขวาง จังหวัดเพชรบูรณ์ 

8) โรงเรียนวัดบ้านดง จังหวัดพิษณุโลก 9) โรงเรียน 

วัดระเบาะไผ่ จังหวัดปราจีนบุรี 10) โรงเรียนบ้านภูดิน 

(มิตรผลอุปถัมภ์) จังหวัดชัยภูมิ 11) โรงเรียนบ้านพลจลก  

จังหวัดนครราชสีมา 12) โรงเรียนบ้านโพน จังหวัด 

มหาสารคาม  และ13) โรงเรียนบ้านหินกอง จังหวัด 

ร้อยเอ็ด

 “ในนามของ ม.รามคำแหง มีความยินดีที่ทาง 

กระทรวงศึกษาธิการไว้ใจให้โรงเรียนสาธิต               ม.รามคำแหง  

คณะศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์  

เป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ  

ทั้งครู อาจารย์ และนักเรียนที่อยู่ในต่างจังหวัด ให้ 

พวกเขาได้มีโอกาสยกระดับคุณภาพการศึกษา สามารถ 

พัฒนาหลักสูตรทั้งชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และที่สำคัญเมื่อโครงการเสร็จ 

ส้ินแล้ว หวังว่าท้ัง 13 โรงเรียนจะสามารถเป็นโรงเรียน 

หลักในการขยายผลให้กับโรงเรียนอื่นๆในเครือข่าย 

พื้นที่ใกล้เคียงได้”  รศ.นพคุณกล่าวในที่สุด

 สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรม 

เชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ออกกำลังกายไร้โรคา”  เพื่อ 

เป็นการเพ่ิมพูนความรู้ในการพัฒนาศักยภาพให้แก่ 

บุคลากรชาวรามคำแหง มีสุขภาพร่างกายท่ีแข็งแรง 

สมบูรณ์ และพร้อมที่จะทำงานให้กับมหาวิทยาลัย 

อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมี อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์  

ผู้อำนวยการสำนักกีฬา ม.ร. เป็นประธานเปิดการ 

อบรม พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์เจริญ กระบวนรัตน์  

อาจารย์ประจำภาควิชาพลศึกษา     คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่  

29 สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้อง 322 ชั้น 3 อาคาร 

สุโขทัย

 รศ.เจริญ กล่าวว่า ข้อดีของการออกกำลังกาย 

คือ ช่วยชะลอความเสื่อมของสมองที่เสื่อมลงตาม 

วัยได้ ทำให้สามารถคิดและจดจำได้ดีกว่าคนที่ไม ่

ออกกำลังกาย นอกจากน้ีการออกกำลังกายเป็นประจำ 

จะทำให้ดูกระฉับกระเฉง มีสมาธิในการเรียนรู้ได ้

ดีกว่า และทำให้กระดูกแข็งแรงหนาข้ึนช่วยลดความ 

วิตกกังวล ผ่อนคลายความเครียดได้ ทำให้หลับ 

ง่ายขึ้น การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้ 

กล้ามเนื้อแต่ละส่วนแข็งแรง และทำให้หุ่นกระชับ 

สมส่วนอีกด้วย  จากปัญหาที่คนส่วนใหญ่ไม่นิยม 

ออกกำลังกายและมักอ้างว่าไม่มีเวลา ไม่มีสถานที ่

รวมทั้งไม่มีอุปกรณ์ จึงได้พยายามคิดค้นวิธีที่จะทำ 

ให้คนเหล่านั้นหันมาใส่ใจกับสุขภาพ โดยประยุกต์ 

ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่รอบตัวมาเป็นเครื่องมือในการ 

ออกกำลังกาย  คือการออกกำลังกายด้วยตาราง 9 ช่อง  

และยางยืด

 สำหรับการออกกำลังกายแบบตาราง 9 ช่อง 

นั้น จะเน้นการกระตุ้นการทำงานของสมองหรือ 

ระบบประสาทท่ีทำหน้าท่ีในการรับรู้ข้อมูล โดยเน้น 

ความถูกต้อง แม่นยำและความรวดเร็วในการเคล่ือนไหว  

ตลอดจนการทรงตัวทำให้การเคลื่อนไหวร่างกาย

มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

   รศ.เจริญ กล่าวต่อไปว่า ขณะเดียวกันการ 

ออกกำลังกายด้วยยางยืดช่วยรักษาและป้องกัน 

การเสื่อมสภาพของระบบกลไกการเคลื่อนไหว 

ของร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบประสาท กล้ามเนื้อ 

กระดูก  ข้อต่อ เอ็นกล้ามเนื้อและเอ็นข้อต่อ 

ท่ีมีผลต่อรูปร่างโครงสร้างร่างกายและความสัมพันธ์ 

ในการเคล่ือนไหว รวมท้ังการทรงตัวและช่วยป้องกัน 

บำบัดรักษาอาการปวดเข่า ปวดหลัง กระดูกบาง  

กระดูกพรุน ข้อติด ข้อเสื่อม และช่วยแก้ไขปัญหา 

บุคลิกภาพ รูปร่างทรวดทรงให้กระชับได้สัดส่วน 

อย่างสมวัย

  นอกจากน้ี ยางยืดสามารถนำมาใช้เป็นอุปกรณ์ 

ในการออกกำลังกายช่วยพัฒนาเสริมสร้างความ 

แข็งแรงและความอดทนของกล้ามเน้ือ ช่วยในการ 

บำบัดรักษาฟ้ืนฟู และเสริมสร้างสุขภาพและสมรรถภาพ 

ทางกาย รวมท้ังช่วยลดไขมันในร่างกาย ทำให้กล้ามเน้ือ 

มีความตึงตัว กระชับได้สัดส่วนสวยงาม ส่งผล 

ให้ผู้ออกกำลังกายเกิดความม่ันใจในรูปร่างทรวดทรง  

ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพ และความสัมพันธ์ในการ 

เคลื่อนไหว ส่งผลให้ดูกระฉับกระเฉง คล่องแคล่ว 

ว่องไวข้ึน ย่ิงไปกว่าน้ัน การออกกำลังกายประเภทน้ี  

จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการสะสมแคลเซียมเก็บไว้ 

ในกระดูก ทำให้กระดูกมีความหนาแน่นและแข็งแรง 

เพิ่มขึ้น ช่วยป้องกันปัญหาโรคกระดูกบาง โรค 

กระดูกพรุน อาการข้อติดและข้อเสื่อม รวมทั้ง 

ปัญหาเกี่ยวกับระบบโครงสร้างของร่างกาย 

 “การออกกำลังกายด้วยยางยืดท่ีจัดปรับความ 

ต้านทานหรือความหนักให้เหมาะสมกับตนเอง 

และวัตถุประสงค์ จะช่วยให้บุคคลทุกเพศทุกวัย  

ได้รับการพัฒนาเสริมสร้างความแข็งแรงกล้ามเน้ือ 

และกระดูก ช่วยป้องกันและชะลอการเส่ือมสภาพ 

ของโครงสร้างร่างกายและระบบประสาทกล้ามเน้ือ  

ซ่ึงมีผลต่อการพัฒนาสร้างเสริมสุขภาพร่างกายและ 

สมรรถภาพทางด้านความแข็งแรง ให้กับบุคคล 

ในแต่ละวัยอีกด้วย”   รศ.เจริญกล่าวในตอนท้าย

 ชมรมปาฐกถาและโต้วาที  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ทำบุญชมรมประจำปี 2555 และพบปะ 

พ่ีๆน้องๆ ชาวปาฐก ณ ท่ีทำการชมรมฯ ห้อง 327  

ช้ัน 3 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2555

ผูเ้ชี่ยวชาญแนะ การออกกำลังกาย

ช่วยชะลอความเสื่อม  เพิ่มความแข็งแรง



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 eกำหนดการสอบไล่ ประจำภาค  1  ปีการศึกษา  

2555 จัดสอบระหว่างวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 3-4 และ 

10-11 พฤศจิกายน 2555 สำหรับการสอบไล่ภูมิภาค 

ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2555 มีท้ังหมด 57 ศูนย์สอบ   

ดังต่อไปนี้

          -  ศูนย์สอบปกติ จำนวน    39     ศูนย์                                                   

 - ศูนย์สอบ อบต./อบจ./เทศบาล จำนวน     

  18 ศูนย์                        

	 eคาบเวลาสอบปกติและซ้ำซ้อน

         (สอบปกติ)   คาบเช้า  09.00-11.30  น. 

             คาบบ่าย 13.00-15.30  น.

         (สอบซ้ำซ้อน)  คาบเช้า  09.00-12.30  น. 

    คาบบ่าย 13.00-16.30  น.

	 eกระบวนวิชาท่ีจัดสอบส่วนภูมิภาค    มีจำนวน 

ศูนย์ละ  184  วิชา

    l ข้อสอบปรนัย    จำนวน  63  วิชา

ANT 3057,  APR 2101,  ART 1003,  BUS 3103,

BUS 3104,  ECO 1003,  ECO 1101, ECO 1102,  

ENG 1001,  ENG 1002, ENG 2001,   ENG 2002,

HIS 1001,   HIS 1003,  HIS 1201, HPR 1001,

HRM 2101,   HRM 3206,  HRM 3207,  INT 1004,

LAW 1004,  LIS 1001,  LIS 1003,   MCS1100, 

MCS 1101,  MCS 1300, MCS 1400, MCS 2100,

MCS 2106,  MCS 2108, MCS 2200,  MCS 2203,

MCS 2603,  MCS 3100,   MCS 3204,   MCS 3300, 

MCS 3301,  MCS 3403,  MCS 4106,  MCS 4201,

MCS 4403,  MGT 2101,   MGT 2102,   MGT 2202,

MGT 3203,  MGT 3301,   MKT 2101,  MTH 1003,

MTH 1103,  MTH 1104, PHI 1003, POL 1100, 

POL 1101,   RAM 1000,  SCI 1003,  SOC 1003,   

SOC 2033,   SOC 2043,  SOC 2065,  SOC 4077, 

THA 1001,  THA 1002, THA 1003

 l ข้อสอบอัตนัย    จำนวน 121 วิชา

ACC 1101,  ACC 1102, ACC 2134, ANT 1013, 

ANT 4078,  APR 3107,  BI0 2202,  FIN 2101,  

FIN 2203,   GAS 2802,  LAW 1001,  LAW 1002, 

LAW 1003,  LAW 2001,  LAW 2002,  LAW 2003,

LAW 2004,   LAW 2005,  LAW 2006,  LAW 2007,

LAW 2008,  LAW 2009,  LAW 2010,  LAW 2011,

LAW 2012, LAW 2013,  LAW 2015,  LAW 3001, 

LAW 3002, LAW 3003,  LAW 3004, LAW 3005,

LAW 3006, LAW 3007, LAW 3008, LAW 3009, 

LAW 3010, LAW 3011,  LAW 3012,  LAW 3015,

LAW 3033,   LAW 3035,  LAW 3038,   LAW 3041,

LAW 3054,  LAW 4001,  LAW 4002,  LAW 4003,

LAW 4004, LAW 4005,  LAW 4006,  LAW 4007,

LAW 4008,  LAW 4009,  LAW 4010, LAW 4011,  

LAW 4012,  LAW 4013,  LAW 4017,   MCS 2201, 

MCS 3104,  MCS 3205,  MCS 3206,  MCS 3208,

การสอบไล่ส่วนภูมิภาค ประจำภาค 1/2555
นายวันชัย   เทียบพุฒ           สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

MCS 3309,  MCS 3400,  MCS 4103, MCS 4304,

MCS 4603,  MGT 1001, MGT 2201, MGT 3101,  

MGT 3102 , MGT 3204,   MGT 3205, MGT 3401, 

MGT 3402, MGT 3403, MGT 3404, MGT 3405,  

MGT 3408,  MGT 3409,   MGT 4004,  MGT 4006,

MGT 4007,  MGT 4206,  MGT 4207,  MGT 4208,

MGT 4209,  PHI 1000,   POL 2100,   POL 2102, 

POL 2103,  POL 2200,  POL 2203,  POL 2300, 

POL 2301,  POL 2302,  POL 2303,   POL 3300,  

POL 3301,   POL 3302,  POL 3311,  POL 3313, 

POL 3316,  POL 3329,  POL 3330,  POL 4100,  

POL 4128,   POL 4310, POL 4312, POL 4348,

POL 4349, POL 4350, PSY 1001, SOC 2091, 

SOC 4074,  SOC 4083,  STA 1003,   STA 2003,

 STA 2006 

 eกระบวนวิชาท่ีจัดสอบโครงการความร่วมมือ    

อบต./ อบจ./เทศบาล  มีจำนวนศูนย์ละ  49  วิชา

  l ข้อสอบปรนัย   จำนวน  17  วิชา

ECO 1003,  ENG 1001, ENG 1002, ENG 2001, 

ENG 2002,  HIS 1003,  INT 1005,  LAW1004,

LIS 1003,  PHI 1001,  POL 1100,  RAM 1000, 

SOC 1003,  SOC 2033,  SOC 2065,  SOC 4077,

THA 1003 

  l ข้อสอบอัตนัย  จำนวน   31   วิชา

ENV 2650, ENV 4851, LAW 3016, POL 1101,

POL 2100,  POL 2101,  POL 2102,  POL 2103,  

POL 2104,  POL 2105,  POL 2200,   POL 2300, 

POL 2301,  POL 3100,  POL 3101,  POL 3102, 

POL 3129,   POL 3366,  POL 3382,  POL 4100, 

POL 4147,  POL 4183,  POL 4188,  POL 4190, 

POL 4318,  POL 4346,   PSY 1001,  SOC 2066, 

SOC 3035,  SOC 3036,  SOC 4035   

  l วิชาท่ีอาจารย์จัดสอบเอง จำนวน 1 วิชา 

                      POL4191**  

 eจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  ทั้งสิ้น  

25,266  คน  คิดเป็นที่นั่งสอบ 173,013  ที่นั่งสอบ

 eตารางสอบไล่รายบุคคล ได้จัดส่งไปให ้

นักศึกษาทางไปรษณีย์  ก่อนการสอบประมาณ 2 อาทิตย์   

และนักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคล 

ได้จากระบบ INTERNET ที่ WEBSITE  WWW. 

RU.AC.TH หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)  

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานที่สอบ 

และหมายเลขห้องสอบ  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน 

ในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้      

 ในกรณีที่มีปัญหา   เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให ้

นักศึกษาติดต่อไปที่   ฝ่ายจัดสอบ  สำนักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

10240 โทร. 0-2310-8611

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่ใส่ใจในการอนุรักษ์พลังงานเป็นอย่างยิ่ง 

แห่งหนึ่ง

 กิจกรรมอย่างหน่ึงท่ีมหาวิทยาลัยจัดข้ึน 

เพื่อรณรงค์การอนุรักษ์พลังงานคือ 

 การประกวดตราสัญลักษณ์ และคำขวัญ 

การอนุรักษ์พลังงาน

 ซึ่งมีผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด 

จำนวนมาก ผู้ส่งผลงาน มีท้ังอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  

นักศึกษา และนักเรียน

 ในท่ีสุด คณะกรรมการตัดสิน ซ่ึงประกอบ 

ด้วย รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ เป็น 

ประธานกรรมการ และกรรมการซึ่งมี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  สระมาลีย์  

รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต และ อาจารย์ 

ดร. ยอด สุขะมงคล

 ได้พิจารณาตัดสินให้ตราสัญลักษณ์ของ

 นางสาวธัญมน คุณาศรี และคำขวัญ 

ของ

         นายณัฐวุฒ โอนรัมย์

 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ 

รางวัลชนะเลิศ

        “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความยินดีต่อ

ผู้ชนะเลิศทั้ง ๒ ประเภท 

 และคณะกรรมการจะได้เผยแพร่ตรา 

สัญลักษณ์ และคำขวัญดังกล่าวต่อไป

 น่าแปลกที่ตราสัญลักษณ์และคำขวัญ

ที่ชนะเลิศมีนัยที่สอดคล้องกันโดยบังเอิญ

 กล่าวคือ ตราสัญลักษณ์ มีความหมาย 

ตรงกับคำขวัญที่ว่า

 “รักษ์พลังงาน

         ลดพลังงาน

         ด้วยพลังรามฯ”



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม  

ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 โดยมี  

นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ  ดังนี้

 1. แต่งตั้งกรรมการ   

  -  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำ 

บัณฑิตวิทยาลัย  ดังนี้     

  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

  ประธานกรรมการ

  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

  รองประธานกรรมการ

  ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

  หรือผู้แทน        กรรมการ

  ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

  หรือผู้แทน กรรมการ

  ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

  หรือผู้แทน กรรมการ

  ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

  หรือผู้แทน กรรมการ

  ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

  หรือผู้แทน กรรมการ

  ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

  หรือผู้แทน กรรมการ

  ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 

  หรือผู้แทน กรรมการ

  ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรม- 

  ศาสตร์หรือผู้แทน กรรมการ

  ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะพัฒนา- 

  ทรัพยากรมนุษย์หรือผู้แทน    กรรมการ

  ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษาคณะเทคโนโลยี- 

  การส่ือสารมวลชนหรือผู้แทน      กรรมการ

  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

  เลขานุการ

  นางนิรมล  กิตติเรืองชาญ

  ผู้ช่วยเลขานุการ

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 

กันยายน 2557  

 -  อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประจำสถาบัน 

วิจัยและพัฒนา  ดังนี้

  รศ. ดร.มณี  อัชวรานนท์

  ประธานกรรมการ

  รศ.ดร.สุทัศน์  สุบินประเสริฐ

  รองประธานกรรมการ

   รศ.ดร.พงษ์ศานต์  พันธุลาภ

  กรรมการ

   รศ.พิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท์

  กรรมการ

  รศ.อนุกูล  พลศิริ           กรรมการ

   ผศ.ดร.สุนันท์  โรจนกิจ           กรรมการ

   ผศ.ดร.วิมล  จันทร์แจ่ม           กรรมการ

   ผศ.ดร.วรานนท์  คงสง           กรรมการ

  ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

  กรรมการและเลขานุการ

   นายภูมิพัฒน์  ศิริพลานนท์

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

   นางสาวสุภาภรณ์  อินทร์น้อย

  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 

กันยายน 2557

  - อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำ 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

ดังนี้

  ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและ 

  ทดสอบประเมินผล      ประธานกรรมการ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายและแผน  

                 กรรมการ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและประกันคุณภาพ 

       กรรมการ

  รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและวิจัย                                         

  กรรมการ

  นางดรุณี  คงสุวรรณ์             กรรมการ

                 นายธัมนุ  ทองแก้วกูล             กรรมการ

  นายสมยศ   ขวัญมงคล             กรรมการ

     รศ.ขนบพันธ์ุ  เอี่ยมโอภาส        กรรมการ

  ผศ.มณีรัตน์  จรุงเดชากุล           กรรมการ

  หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักบริการ 

  ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

  กรรมการและเลขานุการ

  นางมัทรี ชูทรัพย์

                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2555  เป็นต้นไป 

 2.  ปิดหลักสูตร

  - อนุมัติปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาสารสนเทศทางสุขภาพ ต้ังแต่ภาค 1 ปีการศึกษา  

2555 เป็นต้นไป

  - อนุมัติปิดหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  

สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

 3. อนุมัติหลักสูตร

  - อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.  2555)

 4. ปรับปรุงหลักสูตร  

  - อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรจาก 

รหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก ของหลักสูตรวิทยาศาสตร- 

บัณฑิต จำนวน 2 สาขาวิชา  ดังนี้ 

   1. สาขาวิชาสถิติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 

2551 และฉบับปี พ.ศ. 2540

   2. สาขาวิชาวิจัยดำเนินงาน ฉบับปี พ.ศ.  

2551 และฉบับปี พ.ศ. 2540

  - อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา  

5 หลัก เป็น 7 หลัก ของหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิตวิชาชีพครู ฉบับปี พ.ศ. 2553

 5. อนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะ

  อนุมัติเปลี่ยนชื่อคณะเทคโนโลยีการ- 

สื่อสารมวลชน เป็น คณะสื่อสารมวลชน

 6. ร่างระเบียบ

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานชั่วคราว  พ.ศ. 2555 

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการจ่ายเงินให้บุคลากรท่ีอุทิศเวลาให้แก่ทาง 

ราชการ พ.ศ. 2555

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการจ่ายเงินอุดหนุนส่งเสริมคณาจารย์ที่ 

สามารถใช้เทคโนโลยีสื่อสารในการเรียนการสอน 

พ.ศ. 2555

 7. ข้อบังคับ

  - อนุมัติแก้ไขข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการจ้างอัตราค่าจ้างและเงินประจำตำแหน่ง 

พนักงานมหาวิทยาลัย งบรายได้ ตำแหน่งประเภท 

ผู้บริหาร พ.ศ. 2555

  - อนุมัติแก้ไขร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

 8. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

         - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 1  

ปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 2) ดังนี้

              โครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

     บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต  แบบ 2

     1.  นายธานินทร์ ศิลป์จารุ รหัสประจำตัว  

5219 11010 0  ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม 2555

  โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
(อ่านต่อหน้า 11)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 7)

 สำหรับผู้ท่ีเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค  ก่อนการสอบไล่ในแต่ละภาคการศึกษา 

นักศึกษาจะได้รับตารางสอบไล่รายบุคคล   เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าห้องสอบ 

ของแต่ละกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ได้ถูกต้อง โดยตารางสอบไล ่

รายบุคคลจะจัดส่งให้นักศึกษาส่วนภูมิภาคทุกคนทางไปรษณีย์ตามข้อมูลที่อยู่ 

ของนักศึกษาที่แจ้งกับมหาวิทยาลัยไว้ตั้งแต่การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 ตารางสอบไล่รายบุคคล เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล 

กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้ พร้อมรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้องใน 

การเข้าสอบโดยตารางสอบไล่รายบุคคลจะเป็นแบบฟอร์มพิมพ์ด้วยกระดาษ 

พ้ืนสีม่วงขนาดกระดาษ  A4  แต่พับให้เหลือขนาดส่ีเหล่ียมผืนผ้า  โดยมีรายละเอียด 

แบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้

 1. ส่วนที่  1  จะเป็นข้อมูล  ชื่อ-นามสกุล  รหัสประจำตัว  พร้อมที่อยู่ของ 

นักศึกษา  ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษาส่วนภูมิภาค
นายวันชัย   เทียบพุฒ                    สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

      2. ส่วนที่ 2  จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าสอบ   และ 

แบบฟอร์มในกรณีนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ได้แจ้งไว้    

ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง

เอกสารที่นักศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ

 1. บัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร

ประจำตัวที่ทางราชการออกให้

 2. ใบเสร็จรับเงินประจำภาคการศึกษา หรือตารางสอบไล่รายบุคคลฉบับจริง 

 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้นำใบเสร็จรับเงินและบัตรประจำตัวนักศึกษามา

เข้าสอบให้ปฏิบัติดังนี้

 1. ในกรณีนักศึกษาไม่ได้นำใบเสร็จรับเงินมาเข้าสอบ ให้นักศึกษาติดต่อ 

ผู้ประสานงานการสอบ เพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เมื่อ 

ตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆจริง  

ผู้ประสานงานการสอบจะออกบันทึกรับรองการลงทะเบียนเรียน เพื่อใช้ในการ 

เข้าสอบทุกกระบวนวิชา

 2. ในกรณีท่ีไม่ได้นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาเข้าสอบ ให้ติดต่อหัวหน้า 

ตึกสอบ โดยนักศึกษาจะต้องเขียนใบคำร้องขออนุญาตเข้าสอบ พร้อมกับแสดง 

บตัรประจำตวัประชาชน หรอืบตัรทีท่างราชการออกใหต้อ่หวัหนา้ตกึสอบ กอ่น 

เข้าห้องสอบกระบวนวิชานั้นๆ แล้วนำไปยื่นต่อกรรมการประจำห้องสอบ 

 3.  ส่วนที่  3   จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้   

และรายละเอียดเก่ียวกับสถานท่ีสอบของศูนย์สอบน้ันๆ รวมท้ังรายละเอียดอ่ืนๆ   

ที่จำเป็นในการเข้าสอบ

  1.  ภาคการศึกษา

  2.  ชื่อ-นามสกุล , รหัสประจำตัว

  3.  ชื่อศูนย์สอบและสถานที่สอบ

  4. วิชา, วันสอบ, เวลาสอบ, ห้องสอบ, ข้อสอบปรนัย, อัตนัย,  

       แถว-ที่นั่งสอบ,  ห้องสอบซ้ำซ้อน

  5.  ที่ตั้งศูนย์สอบ

  6.  รายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการสอบ

ตัวอย่าง

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล  หรือทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคล

สามารถทำได้  ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยจัดส่งให้นักศึกษาทุกคนทางไปรษณีย์ตามข้อมูลที่อยู่ที ่

นักศึกษาแจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัย โดยจะจัดส่งให้นักศึกษาก่อนการสอบไล ่

ประมาณ  2  สัปดาห์

 2. นักศึกษาสามารถทราบตารางสอบไล่รายบุคคลทางระบบ  INTERNET   

ที่  WEBSITE  :  WWW.RU.AC.TH   ดูที่หัวข้อสารสนเทศนักศึกษา ให้คลิกท่ีตรง 

นักศึกษาส่วนภูมิภาคจะพบข้อความตรวจสอบตารางสอบส่วนภูมิภาคให้คลิก 

ที่ส่วนภูมิภาค และใส่รหัสนักศึกษาตรงกรอบสี่เหลี่ยมและคลิกตกลงจะปรากฏ 

ตารางสอบไล่รายบุคคล  ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 7)

 ในระบบการจัดสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไม่ว่าจะเป็นส่วนกลาง 

หรือส่วนภูมิภาค ได้กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบ ตามวัน เวลา ห้องสอบ  

แถวและที่นั่งสอบ ที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักศึกษาส่วนภูมิภาคจะมีขั้นตอน 

ในการทราบแถวสอบและที่นั่งสอบของตนเองได้จาก ตารางแถวและที่นั่งสอบ 

ที่ติดไว้หน้าห้องสอบ และมีบัญชีติดที่นั่ง ซึ่งในการจัดสอบไล่ ประจำภาค 1  

ปีการศึกษา 2555 นี้ มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงพัฒนาวิธีการจัดสอบไล่ และ 

เอกสารการสอบไล่ของส่วนภูมิภาคให้มีความชัดเจน ในส่วนของการระบุแถวสอบ  

และที่นั่งสอบในเอกสารแต่ละประเภท ดังนี้

1. ตารางสอบไล่ประจำศูนย์สอบ

 ตารางสอบไล่ประจำศูนย์สอบ จะแสดงรายละเอียดของกระบวนวิชาที่ 

จัดสอบในแต่ละคาบเวลาของแต่ละวันสอบ พร้อมแสดงประเภทของข้อสอบ 

กำหนดเวลาสอบ ช่วงรหัสประจำตัวของผู้เข้าสอบ หมายเลขห้องสอบ และ 

หมายเลขแถวสอบ

(ตัวอย่าง)

ข้อควรรู้เกี่ยวกับเอกสารการสอบไล่ของส่วนภูมิภาค
นายวันชัย   เทียบพุฒ                    สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

2. ตารางสอบจำแนกตามห้องสอบ สำหรับติดหน้าห้องสอบ

 ตารางสอบจำแนกตามห้องสอบ สำหรับติดหน้าห้องสอบ เป็นเอกสาร 

สำหรับติดประกาศไว้หน้าห้องสอบ ก่อนการสอบกระบวนวิชานั้นๆ เพื่อให ้

นักศึกษาได้ตรวจสอบว่าช่วงรหัสประจำตัวของนักศึกษา จะเข้าสอบที่แถวและ 

ที่นั่งสอบหมายเลขใด โดยใช้วิธีตรวจดูช่วงรหัสประจำตัวนักศึกษาว่าอยู่ในช่วงใด   

ดังตัวอย่าง

(ตัวอย่าง)

  จากตัวอย่าง กระบวนวิชา ACC 2134 ซึ่งจัดสอบที่ศูนย์สอบจังหวัด 

เชียงใหม่ สถานที่สอบคือวิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชีย (TA) อาคาร 1 (TA 1)  

หมายเลขห้องสอบ คือ ห้อง 301 มีแถวสอบทั้งหมด 5 แถว มีนักศึกษาเข้าสอบ 

แถวท่ี 1-4 แถวละ 7 คน แถวท่ี 5 มี 5 คน รวมนักศึกษาเข้าสอบท้ังห้อง 33 คน 

ถ้านักศึกษารหัส 5002416435 แถวสอบของนักศึกษาคือ แถวที่ 1

3. บัญชีติดที่นั่งสอบ

 บัญชีติดที่นั่งสอบ เป็นเอกสารสำหรับใช้ติดไว้ที่นั่งสอบ ในแต่ละแถว 

เพื่อแสดงให้ทราบว่า ที่นั่งสอบนั้นๆ เป็นที่นั่งสอบของนักศึกษาผู้ใด นักศึกษาต้อง 

เข้าสอบตามที่นั่งสอบที่มีรหัสประจำตัว พร้อมชื่อ - นามสกุลของนักศึกษาติดอยู่ 

ดังตัวอย่าง

(ตัวอย่าง)

4. บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบ หรือบัญชีเซ็นชื่อนักศึกษา

 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบ หรือบัญชีเซ็นชื่อนักศึกษา เป็นเอกสารที่ม ี

รายละเอียดเช่นเดียวกับบัญชีติดท่ีน่ังสอบ โดยนักศึกษาท่ีเข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา  

จะต้องลงลายมือชื่อของตนเองในช่องที่ตรงกับรหัสประจำตัว ชื่อ-นามสกุล ของ 

นักศึกษา เพื่อแสดงว่านักศึกษาได้เข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆจริง

 กรรมการคุมสอบ จะนำบัญชีเซ็นช่ือไปให้นักศึกษาเซ็นช่ือเข้าสอบ หลังการ 

สอบเริ่มไปประมาณ 10 นาที พร้อมตรวจหลักฐานบัตรประจำตัวนักศึกษา  

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ และใบเสร็จรับเงิน 

ประจำภาคการศึกษานั้นๆ ก่อนการเข้าสอบ ให้นักศึกษาปฏิบัติดังนี้

 1. ตรวจสอบรหัสประจำตัว พร้อมชื่อ-นามสกุล ว่าเป็นของนักศึกษาจริง 

 2.  ควรเซ็นชื่อตัวบรรจง  ให้ตรงกับช่องชื่อ-นามสกุลของตนเอง

 3.  อย่าลืมเซ็นชื่อเข้าสอบทุกครั้ง

(ตัวอย่าง)

5. ตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษาส่วนภูมิภาค

 ตารางสอบไล่รายบุคคล เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด เก่ียวกับหมายเลข 

ห้องสอบของกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ พร้อมท้ังรายละเอียด 

เกี่ยวกับ วัน เวลาสอบ และชนิดของข้อสอบ



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ
เปิดให้บริการกายภาพบำบัด

 ข้อควรรู้เกี่ยวกับตารางสอบไล่รายบุคคลฯ                             (ต่อจากหน้า 5)

 มหาวิทยาลัยจะจัดส่งตารางสอบไล่รายบุคคลไปให้นักศึกษาทุกคนทาง 

ไปรษณีย์ ตามที่อยู่ที่นักศึกษาได้แจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัย ก่อนการสอบไล ่

ประมาณ 2 สัปดาห์

 ตารางสอบไล่ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนประกอบด้วย 

 ส่วนที่ 1  จะมีรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล และที่อยู่ของนักศึกษา

 ส่วนที่ 2 จะมีรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวนักศึกษา จังหวัด 

ท่ีเป็นศูนย์สอบ ข้อมูลท่ีต้ังโรงเรียนท่ีใช้เป็นสถานท่ีสอบ พร้อมรายละเอียดกระบวนวิชา 

ที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน วัน เวลาสอบ ห้องสอบ จำนวนข้อสอบแต่ละ 

กระบวนวิชา แถว-ที่นั่งสอบ และเครื่องหมาย (*) แสดงให้เห็นว่านักศึกษาสอบ 

ซ้ำซ้อน (ถ้ามี)

 ส่วนที่ 3  จะมีรายละเอียดขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าสอบ และแบบฟอร์ม 

ในกรณีนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ได้แจ้งไว้

(ตัวอย่าง ส่วนที่ 1)

(ส่วนที่ 2)

(ส่วนที่ 3)

เอกสารที่นักศึกษาต้องใช้ในการเข้าสอบ

 1. บัตรประจำตัวนักศึกษาพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตร-

ประจำตัวที่ทางราชการออกให้

 2. ใบเสร็จรับเงินประจำภาคการศึกษา หรือตารางสอบไล่รายบุคคลฉบับจริง 

 ในกรณีที่นักศึกษาไม่ได้นำใบเสร็จรับเงินและบัตรประจำตัวนักศึกษามา

เข้าสอบให้ปฏิบัติดังนี้

 1. ในกรณีนักศึกษาไม่ได้นำใบเสร็จรับเงินมาเข้าสอบ ให้นักศึกษาติดต่อ

ผู้ประสานงานการสอบ เพื่อตรวจสอบการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา เมื่อ 

ตรวจสอบแล้วพบว่านักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นๆจริง  

ผู้ประสานงานการสอบจะออกบันทึกรับรองการลงทะเบียนเรียน เพื่อใช้ในการ 

เข้าสอบทุกกระบวนวิชา

 2. ในกรณีที่ไม่ได้นำบัตรประจำตัวนักศึกษามาเข้าสอบ ให้ติดต่อหัวหน้า 

ตึกสอบ โดยนักศึกษาจะต้องเขียนใบคำร้องขออนุญาตเข้าสอบ พร้อมกับแสดง 

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ต่อหัวหน้าตึกสอบก่อน 

เข้าห้องสอบกระบวนวิชานั้นๆ แล้วนำไปยื่นต่อกรรมการประจำห้องสอบ 

ตัวอย่างบัญชีติดที่นั่งสอบ

 กรณีนักศึกษามีปัญหาเก่ียวกับตารางสอบไล่รายบุคคล  สามารถติดต่อสอบถาม 

ได้ที่   ฝ่ายจัดสอบ  สวป.  ชั้น 6  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   หัวหมาก   กทม.  10240     

โทร.  0-2310-8611

 ข้อควรรู้เกี่ยวกับเอกสารการสอบไล่ฯ                                    (ต่อจากหน้า 6)

 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดบริการกายภาพ 

บำบัดแก่บุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งเป็นการบริการดูแลรักษา  

และฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยที่มีปัญหาทางด้านระบบกระดูก กล้ามเนื้อ  

ระบบประสาท เด็กที่มีปัญหาพิการทางสมองและปัญหาทางด้านทรวงอกที ่

สามารถรักษาได้ด้วยวิธีทางกายภาพบำบัด ได้แก่ การออกกำลังกายเพื่อการ 

รักษา การรักษาด้วยคลื่นเสียง การประคบร้อน การประคบเย็น การใช้คลื่นสั้น  

การดึงคอหรือดึงหลัง ฯลฯ ท้ังน้ีก่อนทำการรักษาผู้ป่วยจะได้รับการตรวจประเมิน 

สุขภาพจากนักกายภาพบำบัด เพ่ือให้ได้รับการรักษาท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

มากที่สุด เริ่มเปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป (ให้บริการ 

วันจันทร์-วันศุกร์  เวลา 09.00- 16.00 น.)

อัตราค่าบริการทางกายภาพบำบัด

     ประคบด้วยแผ่นความร้อน   (Hydrocollator Pack) 100 บาท/แผ่น

 ประคบด้วยแผ่นประคบเย็น  (Cold Pack)  100 บาท/แผ่น

 การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า  (Electrical stimulation) 100 บาท/ครั้ง

     การรักษาด้วยคลื่นเสียง  (Ultrasound Therapy) 100 บาท/จุด

 การรักษาด้วยคลื่นสั้น   (Shortwave)   100 บาท/ครั้ง

     การดึงคอหรือหลังด้วยเครื่อง    100 บาท/ครั้ง

  (Cervical or Pelvic Traction)            

     การดัดดึงข้อต่อ  (Mobilization and Manipulation)  100 บาท/ครั้ง

     การออกกำลังกายเพื่อการรักษา  (Exercise Therapy)  100 บาท/ครั้ง

     การฝึกผู้ป่วยระบบประสาท   300 บาท/ครั้ง

 (Neurological Rehabilitation Program)       



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรีย์  ตู้ประกาย 4851000556/4851001844/4851002495
4951000316 - 4951600883
5051000114 - 5051001864

อาจารย์ปิยวิทย์  เหลืองอร่าม 5051001989 - 5051600848
5151000105 - 5151000543

อาจารย์มานิตย์  กู้ธนพัฒน์ 5151000659 - 5151600011

อาจารย์ ดร.นันท์นภัสร  อินยิ้ม 5151600086 - 5151600623
5251000013 - 5251000542

อาจารย์ ดร.เลิศเลขา  ธนะชัยขันธ์ 5251000575 - 5251001177

อาจารย์กรกช  ทวีสิน 5251001235 - 5251500160

อาจารย์นุกูล  อุบลบาน 5251500178 - 5251600663

อาจารย์ ดร.บุญช่วย  ศรีธรรมศักด์ิ 5251600689 - 5251600861
5351700017 - 5351000103

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรสรณ์  สันติสิริสมบูรณ์ 5351000111 - 5351000533

อาจารย์ ดร.ปิยะรัตน์  ปรีย์มาโนช 5351000558 - 5351001028

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิศีโรฒม์  เกตุแก้ว 5351001051 - 5351001580

อาจารย์นันทวรรณ  อ่ำเอี่ยม 5351001598 - 5351002232

อาจารย์ปริทรรศน์  อร่ามวาณิชย์ 5351002257 - 5351600415

อาจารย์ทฤษฎี  สิงห์ศิลารักษ์ 5351600423 - 5351600589
5451000011 - 5451000250

อาจารย์พนารัตน์  ขำวงฆ้อง 5451000268 - 5451000730

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรรณนา  ภาณุวัฒน์สุข 5451000763 - 5451001209

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริลักษณ์  แสง-ชูโต 5451001217 - 5451001696

อาจารย์ปรีชาพัฒน์  โปรียนนท์ 5451001704 - 5451002298

อาจารย์จิตรกร  พูลโพธิ์ทอง 5451002322 - 5451600224

อาจารย์ ดร.ยอด  สุขะมงคล 5451600232 - 5451500168

อาจารย์บุญส่ง  คำอ่อน 5451500176 - 5451700230

อาจารย์พงศกร  พรมสวัสดิ์ 5451700255 - 5451700495
5551000010 - 5551000127

อาจารย์ปาริชาติ  หมื่นสีทา 5551000135 - 5551000473

อาจารย์เกียรติชัย  อัทธายุวัฒน์ 5551000481 - 5551000820

อาจารย์ศศิธร  จันทร์เทียน 5551000838 - 5551001174

อาจารย์กานต์  กานต์กนก 5551001182 - 5551001521

อาจารย์พิชัย  สุวรรณลอยล่อง 5551001539 - 5551001877

อาจารย์วิบูลย์  เตชะไพศาลกุล 5551001885 - 5551002222

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์สิทธิ์  ศรีคิรินทร์ 5551002230 - 5551600207

อาจารย์อุษณีย์  ระหา 5551600215 - 5551602211

อาจารย์วีรพันธ์  แซ่ด่าน 5551602229 - 5551602567

อาจารย์อัจฉริยา  มาลากุล ณ อยุธยา 5551602575 - 5551090060

อาจารย์ปวันรัตน์  อักษรสิงห์ชัย 5551090078 - 5551090276

คณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและช่วงรหัสนักศึกษา 
คณะนิติศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

รศ.มยุรี  พันแสงดาว 4701120257 - 4801050677

อ.สลิล  สิรพิทูร 4801050701 - 4806033140

ผศ.ดร.ปภาศรี  บัวสวรรค์ 4806081552 - 4901047995

อ.พรพรหม อินทรัมพรรย์ 4901048134 - 4901506347

อ.ธีรนิติ์  เทพสุเมธานนท์ 4901506388 - 5001023901

อ.อภิชัย  มานิตยกุล 5001023919 - 5001057487

อ.นันทรัตน์ เตชะมา 5001057503 - 5001108918

อ.กุลทิตา  ยุวะหงษ์ 5001108991 - 5101014610

อ.แพรวพรรณ  หลายปัญญา 5101014644 - 5101037249

อ.กนกวรรณ  ผลศรัทธา 5101037298 - 5101062288

อ.พัชรดา  เอื้อวรรณกิจ 5101062304 - 5101095007

อ.ภัทระ  ลิมป์ศิระ 5101095049 - 5101523206

อ.แนบภู  ไชยวิสุทธิกุล 5101523263 - 5201017802

อ.ภัทรวรรณ  ทองใหญ่ 5201017810 - 5201035143

รศ.มณฑา  ประพันธ์เนติวุฒิ 5201035150 - 5201052312

รศ.นิวัติ  วุฒิ 5201052346 - 5201073763

รศ.กำธร  กำประเสริฐ 5201073813 - 5201101168

รศ.ดวงจิตต์  กำประเสริฐ 5201101192 - 5201506648

ผศ.นพพงษ์ จูห้อง 5201506655 - 5301004247

รศ.ประกอบ  ประพันธ์เนติวุฒิ 5301004254 - 5301019310

รศ.นิมิตร ชิณเครือ 5301019336 - 5301032446

รศ.จตุพร  วงศ์ทองสรรค์ 5301032453 - 5301045091

รศ.วินัย  ล้ำเลิศ 5301045109 - 5301058672

รศ.มรกต  ศรีจรุณรัตน์ 5301058755 - 5301074356

รศ.พรทิพย์  เพ็ชรศิริ 5301074372 - 5301091665

รศ.นคร  เศรษฐ์ภูริวัจน์ 5301091673 - 5301503966

รศ.ดร.มัลลิกา พินิจจันทร์ 5301503982 - 5301518139

รศ.จรัล  เล็งวิทยา 5301518162 - 5401004519

รศ.ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ์ 5501072176 - 5501073174

รศ.สุขสมัย  สุทธิบดี 5501073182 - 5501074172

รศ.สุธินี  รัตนวราห 5501074180 - 5501075187

รศ.ประเสริฐ  ตัณศิริ 5501075195 - 5501076193

อ.สมหมาย สุระชัย 5501076201 - 5501077191

รศ.พัฒนะ  เรือนใจดี 5501077209 - 5501078199

ผศ.ดร.สถาพร  สระมาลีย์ 5501078207 - 5501079148

รศ.สุเมธ  จานประดับ 5401004527 - 5401012603

รศ.ประโมทย์  จารุนิล 5401012611 - 5401020705

รศ.จุฑามาศ  นิศารัตน์ 5401020713 - 5401028872

รศ.เรืองยศ  แสนภักดี 5401028880 - 5401037097

รศ.ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ 5401037105 - 5401045280

รศ.ดร.กัลยา  ตัณศิริ 5401045298 - 5401053557

รศ.เพิ่มบุญ  แก้วเขียว 5401053565 - 5401061717

รศ.ดร.ภูริชญา  วัฒนรุ่ง 5401061725 - 5401069744

รศ.ดร.สุมาลี  วงษ์วิฑิต 5401069769 - 5401077812

รศ.จรัญ  โฆษณานันท์ 5401077820 - 5401085849

รศ.ดร.สมชาย  กษิติประดิษฐ์ 5401085856 - 5401094098

รศ.ดร.ณฐ  สันตสว่าง 5401094106 - 5401102016

รศ.ประสิทธิ์ จงวิชิต 5401102024 - 5401507883

ผศ.กฤษณะ พานิชอัตรา 5401507891 - 5401515803

รศ.ประเทือง ธนิยผล 5401515811 - 5501002157

ผศ.สุนทร เฉลิมสันต์ 5501002165 - 5501009871

ผศ.บัณฑูรย์ ไพบูลย์ 5501009889 - 5501017619

 สำหรับตารางเวลาและสถานที่ที่อาจารย์ให้คำปรึกษา นักศึกษาสามารถติดต่อ 

ประสานงานกับเลขาภาควิชาที่อาจารย์ที่ปรึกษาสังกัด ณ อาคาร 2 ชั้น 5 คณะนิติศาสตร์ 

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

ผศ.พิมพ์ใจ  สระทองอุ่น 5501017627 - 5501025406

รศ.ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช 5501025414 - 5501033145

รศ.ดร.สมชัย  ศิริสมบูรณ์เวช 5501033152 - 5501040900

อ.สาครินทร์  ยุวะพุกกะ 5501040918 - 5501048689

ผศ.ฐิติพร ลิ้มแหลมทอง 5501048697 - 5501056534

ผศ.ดร.วิณัฏฐา แสงสุข 5501056542 - 5501064405

ผศ.ศิริพร  มณีพันธ์ 5501064413 - 5501072168



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

 พรรคพลังราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ขอเชิญร่วมงาน “อบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์และ 
ส่งเสริมประชาธิปไตย : มหาวิทยาลัยประชาธิปไตย”  
ในวันท่ี 13 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์  
อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
 ในงานพบกับนิทรรศการประวัติศาสตร์ 
ประชาธิปไตย บรรยายพิเศษ โดยวิทยากรรับเชิญ 
จาก สถาบันพระปกเกล้า เร่ือง “ความหมายและความ 
เข้าใจเร่ืองประชาธิปไตย สิทธิ เสรีภาพและศักด์ิศรี 
ของความเป็นมนุษย์และการปกป้องสิทธิ นักศึกษา 
กับจิตสำนึกเรื่องประชาธิปไตย และมหาวิทยาลัย 
ประชาธิปไตย “สร้างได้” ด้วยนักศึกษา” รวมทั้ง  
การแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์การรณรงค์เร่ือง 
ประชาธิปไตย โดยวิทยากรจากสถาบัน ปรีดี พนมยงค์  
และการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง โมเดลมหาวิทยาลัย 
ประชาธิปไตย โดยวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้า  
ผู้เข้าอบรมจะได้รับเกียรติบัตร 
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม หรือสำรองท่ีน่ัง 
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ โทร. 086-430-8390 หรือ 
www.facebook.com/พรรคพลังราม ม.รามคำแหง

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ- 

นักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัยอุบัติเหต ุ

ส่วนบุคคล โดยเสียค่าเบ้ียประกันในอัตรา 120 บาท 

ต่อปี คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง กรณีได้รับอุบัติเหตุ 

เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท  

และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ จะได้รับ 

เงินชดเชย 120,000 บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจำนวน 120 บาท ส่ังจ่าย 

ในนาม (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา)  

ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว 

ข้าราชการ 1 ฉบับ และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียน 

ภาคล่าสุด 1 ฉบับ เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1-20  

พฤศจิกายน 2555 คุ้มครองวันที่ 30 พฤศจิกายน 

2555 ส่งมาที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  

กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ  

10240 โทร. 0-2310-8076

 อน่ึง ให้นักศึกษาส่งซองเปล่า 2 ซอง ติดแสตมป์ 

ซองละ 3 บาท เขียนชื่อที่อยู่ของตนเอง ให้ชัดเจน 

ส่งแนบมาในซองธนาณัติ

ถาม  กระผมนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดชัยภูมิ มีเรื่องที่จะขอสอบถาม ดังนี้

 1. ถ้าผมสามารถสอบและเก็บสะสมหน่วยกิต 

ตามหลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป 

ได้จำนวน 100 หน่วยกิต ผมจะขออนุปริญญา 

ได้หรือไม่ 

 2. หากไม่สามารถขออนุปริญญาได้ ผมจะ 

ขอเทียบโอนวุฒิปริญญาตรีจากต่างสถาบันได้ 

หรือไม่ หากกระทำได้ต้องดำเนินการอย่างไร

ตอบ 1. คณะบริหารธุรกิจไม่มีหลักสูตรอนุปริญญา 

แล้ว  ดังนั้นจึงไม่สามารถขออนุปริญญาได้

 2. ถ้านักศึกษาต้องการใช้สิทธิเทียบโอน 

นักศึกษาต้องทำเร่ืองลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

แล้วจึงมาสมัครใหม่พร้อมขอเทียบโอนรายวิชา 

ที่ผ่านแล้ว จำนวน 100 หน่วยกิตของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  และนำวุฒิปริญญาตรีจากต่างสถาบัน 

มาขอเทียบโอนร่วมกันได้

 วิธีการสมัครเทียบโอนหน่วยกิตดังกล่าว 

ให้ดำเนินการดังนี้

 2.1  ขอใบรับรองผลการศึกษา Transcript 

กรณียังไม่สำเร็จการศึกษา รหัสเดิม 

 2.2 ซื้อใบสมัครและเตรียมหลักฐาน 

การสมัคร พร้อมสำเนา Transcript กรณียังไม่ 

สำเร็จการศึกษา จำนวน 4 ชุด

 2.3 ดำ เนินการสมัครตามวัน- เวลา 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนดพร้อมขอใช้สิทธิเทียบโอน 

หน่วยกิต และลงทะเบียนเรียนวิชาท่ีเหลือในหลักสูตร 

ในวันที่มาสมัครใหม่ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 

ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ช้ัน 3 โทร. 0-2310-8615,  

0-2310-8623-4

ถาม	 ดิฉันขอจบภาค 1/2555 ไว้ 5 กระบวนวิชา 

แต่ไม่มั่นใจว่าจะสอบผ่านหรือไม่ จึงสอบถามว่า

 1. ถ้าสอบไม่ผ่านในภาค 1/2555 และ 

เกรงว่าจะลงซ่อม 1/2555 ไม่ผ่านอีก กรณีนี้เราจะ 

ลงกันในภาค 2/2555 ได้หรือไม่

 2. เราต้องกากบาทขอจบทุกครั้งที่ลง 

ทะเบียนเรียน จนกว่าจะสอบผ่านใช่หรือไม่ แล้วจะ 

ถือว่าเป็นการแจ้งจบเท็จหรือไม่ถ้าเราสอบไม่ผ่าน 

 3. อยากทราบกำหนดการสอบซ่อม 

1/2555 และ ภาค 2/2555 ไม่ทราบว่าขณะนี้มีการ

ประกาศหรือยัง

ตอบ 1. นักศึกษาลงทะเบียนกันในภาค 2/2555 ได้

 2. นักศึกษาต้องกากบาททุกครั้งจนกว่า 

จะสำเร็จการศึกษา ไม่ถือว่าเป็นการแจ้งจบเท็จ และ กองบรรณาธิการ

ภาคซ่อมนักศึกษาไม่ต้องกากบาทขอจบการศึกษา

 3. กระบวนวิชาและวัน เวลาสอบภาคซ่อม 

1/2555 และภาค 2/2555 มีการประกาศให้ทราบแล้ว 

ซ่อม 1/2555 นักศึกษาดูได้จากท้ายตาราง ม.ร.30 ภาค 

1/2555 ส่วนภาค 2/2555 นักศึกษาดูได้จากหน้าเว็บไซต์ 

มหาวิทยาลัย www.ru.ac.th หรือขอตาราง ม.ร.30 

ภาค 2/2555 ได้ที่ฝ่ายทะเบียนคณะที่นักศึกษาสังกัด

ตารางออกอากาศรายการวิทยุการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 2/2555 

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 1467 KHz. ระบบ AM ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วัน/เวลา จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์

05.00 น.
ถึง

06.00 น.

ACC 1101
(AC 101)

HIS 1001
(HI 101)

ENG 2002
(EN 202)

LAW 4008
(LW 402)

สังคีตภิรมย์

06.00 น.
ถึง

07.00 น.

ACC 1101
(AC 101)

LAW 3016
(LA 316)

ECO 1003
(EC 103)

POL 2101
(PS 190)

สังคีตภิรมย์

19.30 น. Radio show นานาน่ารู้ Radio Show นานาน่ารู้ ข่าวมหาฯ สิ่งดีดีวันนี้ Radio show

20.30 น.
ถึง

21.30 น.

POL 1100
(PS 103)

ENG 1002
(EN 102)

MGT 3102
(GM 306)

ENG 2001
(EN 201)

LAW 3003 
(LA 303)

LAW 2006
(LW 206)

ENG 1001
(EN 101)

23.00 น.
ถึง

24.00 น.

FIN 2203
(MB 303)

LAW 3054
(LA 354)

PSY 1001
(PC 103)

LAW 3012
(LW 312

ECO 1101
(EC 111)

LAW 4008
(LW 402)

ENG 1001
(EN 101)

ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัย
อุบัติเหตุทางไปรษณีย์

อบรมเชิงปฏิบัติการฯ

 กลุ่มนักศึกษาชาวปักษ์ใต้ และศูนย์นักศึกษา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วม 
จัดงานสืบสานประเพณีงานสารทเดือนสิบ ประเพณี 
ของชาวภาคใต้เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ ซึ่งมี 
กลุ่มนักศึกษาชาวปักษ์ใต้ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ทั้งหมดเข้าร่วมกิจกรรมสืบสานประเพณีครั้งนี้ โดยมี 
ขบวนแห่รอบ ม.ร. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2555



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ร้อยเอ็ด เพื่อให้อาจารย์แนะแนวได้มีโอกาสเดินทาง 

ไปศึกษาดูงานต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เกิดองค์ความรู้ใหม่นำไปพัฒนาตนเอง 

และแนะนำนักเรียนต่อไป”

 ด้าน นางสาวสวรส พันธ์ุประเสริฐ อาจารย์ 

แนะแนว โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

กล่าวว่า โครงการสัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียน 

มัธยมศึกษา ถือเป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้อาจารย์ 

แนะแนวจากทั่วประเทศได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็น และรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการนำไปแนะแนวการศึกษาให้กับนักเรียนใน 

โรงเรียน ทั้งยังสร้างเครือข่ายและความสัมพันธ์อันด ี

ระหว่างอาจารย์แนะแนว และมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย 

 “ดิฉันเพ่ิงเข้ามาเป็นอาจารย์แนะแนวของโรงเรียน 

และก็เป็นคร้ังแรกเช่นกัน ท่ีได้เข้าร่วมการสัมมนาอาจารย์ 

แนะแนวฯ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง รู้สึกดีใจมาก 

เพราะนอกจากจะได้ความรู้ ความอบอุ่นจากพ่ีๆ อาจารย์ 

แนะแนวด้วยกัน และจากเจ้าหน้าที่ ม.ร. แล้ว ยังได้ 

รับรางวัลทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน 

ในคร้ังน้ี ถือเป็นโอกาสท่ีดีของชีวิตท่ีจะได้ร่วมเดินทาง 

ไปศึกษาดูงานต่างประเทศกับ ม.ร. และตั้งใจจะนำ 

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปพัฒนาตนเอง  

และนักเรียนต่อไป”

 นายเจริญพร มูลภักดี อาจารย์แนะแนว โรงเรียน 

พนมไพรวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า รู้สึกประทับใจ 

อย่างย่ิง คร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 2 ท่ีได้เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์ 

แนะแนวฯ โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รวบรวม 

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาตอนปลาย ท้ังในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด ท่ีต้ังใจ 

ศึกษาเล่าเรียน แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเอกสาร 

แนะนำหลักสูตร Pre-degree ก็ช่วยให้นักเรียนได้รับ 

ข้อมูล รวมท้ังตัดสินใจเรียนมหาวิทยาลัยล่วงหน้าเพ่ิมข้ึน  

อีกทั้งยังได้นำความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนของอาจารย์แนะแนว เพ่ือเป็น 

แนวทางในการปรับตัว และแนะนำนักเรียนต่อไป

 “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้จัด 

งานสัมมนาอาจารย์แนะแนวฯ เป็นประจำทุกปี และ 

ขอบคุณโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สำหรับ 

นักบริหารรุ่นใหม่ (Y-MBA) ที่มอบรางวัลทัศนศึกษา 

ณ ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน ให้ในครั้งนี้ และขอ 

เชิญชวนอาจารย์แนะแนวจากท่ัวประเทศ เข้าร่วมงาน 

สัมมนาอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา  

ในคร้ังต่อไป ขอให้เข้ามาเป็นเครือข่ายเดียวกัน เพ่ือนำ 

ความรู้และข้อมูลต่างๆ กลับไปปรับใช้กับนักเรียน ซึ่ง 

จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในอนาคต”

อาจารย์แนะแนว                         (ต่อจากหน้า 12)

ภาค  2  ปีการศึกษา  2555
จ. 15 ต.ค. 2555 - อ. 27 พ.ย. 2555 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 2/2555 ทางINTERNET
พ. 7 พ.ย. 2555 - ศ. 22 ก.พ. 2556 บรรยายในชั้นเรียน
พ. 7 พ.ย. 2555 - อา. 11 พ.ย. 2555 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 2/2555 ที่มหาวิทยาลัย
พ. 7 พ.ย. 2555 - ศ. 15 ก.พ. 2556 ลงทะเบียนสอบ  e-Testing
พฤ. 15 พ.ย. 2555 - อ. 8 ม.ค. 2556 สอบ  e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตาม                     
พ. 23 ม.ค. 2556 - พฤ. 21 ก.พ. 2556 ประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)
ศ. 7 ธ.ค. 2555 - อ. 11 ธ.ค. 2555 ลงทะเบียนสอบซ่อม ของภาค 1/2555 (ไม่งดบรรยาย)
พฤ. 22 พ.ย. 2555 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
 ภาค  2/2555 ของนักศึกษาเก่า
อ. 8 ม.ค.  2556 เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย) 
พ. 9 ม.ค. 2556 - พ. 16 ม.ค. 2556 สอบซ่อม ภาค 1/2555
ส. 23 ก.พ. 2556 เตรียมสอบไล่ ภาค 2/2555
อ. 12 มี.ค. 2556 - พฤ. 4 เม.ย. 2556 สอบไล่ภาค2/2555 (เว้นวันที่ 17 , 24และ 31  มี.ค. 2556)
ศ. 5 เม.ย. 2556 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2555
จ. 11 มี.ค. 2556 - พ. 27 มี.ค. 2556 ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2555 ทาง INTERNET
ศ. 5 เม.ย. 2556 - อ. 9 เม.ย. 2556 ลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน/2555  ที่มหาวิทยาลัย
ศ. 5 เม.ย. 2556 - ศ. 10 พ.ค. 2556 ลงทะเบียนสอบ  e-Testing (เว้นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)
พฤ. 18 เม.ย. 2556 - พ. 15 พ.ค. 2556 สอบ e -Testing   
จ. 25 มี.ค. 2556 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
พฤ. 18 เม.ย. 2556 - พฤ. 16 พ.ค. 2556 บรรยายในชั้นเรียน
ศ. 17 พ.ค.2556 เตรียมสอบไล่ ภาคฤดูร้อน/2555 (งดบรรยาย)
ส. 18 พ.ค. 2556 - จ. 27 พ.ค. 2556 สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2555
อ. 28 พ.ค. 2556 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

การเปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง
ภาค 2  และภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2555

ภาค  2  ปีการศึกษา  2555
พฤ. 1  พ.ย. 2555 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
ส.10 พ.ย. 2555 - จ. 12 พ.ย. 2555 ลงทะเบียนเรียนภาค  2/2555  ที่สาขาวิทยบริการฯ
พฤ. 29 พ.ย. 2555 - พ. 19 ธ.ค. 2555 ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET  
ศ. 21 ธ.ค. 2555 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
จ.19 พ.ย. 2555 - ศ. 15 ก.พ. 2556 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม
ส. 24 พ.ย. 2555 - อา. 10 มี.ค. 2556 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ
ส. 15 ธ.ค. 2555 - อา. 16 ธ.ค. 2555 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1/2555ที่สาขาวิทยบริการฯ
ส. 19 ม.ค. 2556 - อา. 20 ม.ค. 2556 
ส. 26 ม.ค. 2556 - อา. 27 ม.ค. 2556
ส. 6 เม.ย. 2556 - อา. 7 เม.ย. 2556
ส. 20 เม.ย. 2556 - อา. 21 เม.ย. 2556
จ. 22 เม.ย. 2556 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน 

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  2555
พ. 27 มี.ค. 2556 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา
ส. 6 เม.ย. 2556 - จ. 8 เม.ย. 2556 ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ
อ. 9 เม.ย. 2556 - พ.17 เม.ย.2556 ลงทะเบียนเรียนทาง  INTERNET   
พฤ. 11 เม.ย. 2556 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์
จ. 22 เม.ย. 2556 - ศ. 17 พ.ค. 2556 เทปการบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม
ส. 1 มิ.ย. 2556 - อา. 2 มิ.ย. 2556 
ส. 8 มิ.ย. 2556 - อา. 9 มิ.ย. 2556
จ. 10 มิ.ย. 2556 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

การเปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
ภาค  2  และภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2555

}

}
}

วันสอบซ่อมของภาค 1/2555

วันสอบไล่ ภาค 2/2555

วันสอบไล่ ภาคฤดูร้อน/2555}



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 ๒๙ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

 บัณฑิตวิทยาลัยฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

คณาจารย์ ม.ร. อบรมฯ                 (ต่อจากหน้า 1)

 ผลการประชุมสภาฯ                     (ต่อจากหน้า 4)

ที่ทำให้ผู้สอนได้ทราบว่า นักศึกษาเกิดการเรียนรู้และ 

บรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้หรือไม่ ยังจะเป็นกระบวนการ 

ที่ทำให้ผู้สอนสามารถกำหนดทิศทางวิธีการเรียนรู้ 

ของนักศึกษาด้วย

 ท้ังน้ี การออกข้อสอบและเทคนิคการออกข้อสอบ 

ท่ีดีน้ัน จะสามารถทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ความคิด 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ 

เพื่อแก้ปัญหาได้มากกว่าความจำ ฉะนั้น การวัดและ 

ประเมินผลที่ดี เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพ 

การเรียนการสอน ทำให้ผู้สอนทราบถึงปัญหาข้อบกพร่อง 

ในการสอน สามารถแก้ไขและปรับปรุงวิธีการสอนได้ 

 นอกจากน้ี การวัดและประเมินผลยังเป็นส่ิงสะท้อน 

ภาพของการจัดประสบการณ์ของผู้สอนว่า บรรลุจุดหมาย 

ของการจัดการศึกษาหรือไม่และสืบเนื่องจากการ 

ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้กำหนด 

ไว้ในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ 

พ.ศ. 2552 ใน มศอ. 2 รายละเอียดของหลักสูตร หมวดท่ี 6  

การพัฒนาอาจารย์ โดยมหาวิทยาลัยจะต้องพัฒนาความรู้ 

และทักษะด้านการวัดและประเมินผลให้แก่คณาจารย์  

จึงจัดการอบรมดังกล่าวขึ้น

 “วันน้ีคณาจารย์ใหม่จะได้เรียนรู้การออกข้อสอบ 

ให้เหมาะสมกับความเป็นตลาดวิชาของรามคำแหง 

ซึ่งเป็นสิ่งท้าทายที่จะทำให้คณาจารย์ได้ปรับตัวและ 

เรียนรู้การทำงาน เป็นการเพิ่มพูนความรู้และทักษะใน 

การออกแบบวิธีวัดและประเมินผลท่ีมีความเช่ือม่ันได้  

แม่นยำและการทำอย่างรอบคอบ อีกทั้ง ยังเป็นการ 

พัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งผู้สอนและผู้เรียน ซึ่งเป็น 

หัวใจของการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป”  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าว

คณะเศรษฐศาสตร์ และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

จัดการเรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก  

เป็นระบบการศึกษาแบบทวิภาค (เรียนพร้อมกันทุกวิชา  

โดยแบ่งตามคาบเรียน) ระยะเวลาในการศึกษา 2 ปี 

หลักสูตรแบ่งเป็น

 ภาคปกติ เรียนในเวลาราชการ วันจันทร์-วันศุกร์  

เวลา 09.00-12.00 น. และเวลา 13.00-16.00 น. 

หน่วยกิตละ 500 บาท

 ภาคพิเศษ เรียนนอกเวลาราชการ วันจันทร์-

วันศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. เสาร์-อาทิตย์ เวลา 

09.00-16.30 น. หน่วยกิตละ 1,000 บาท

 คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน วันที่ 26 มกราคม  

2556 (ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบข้อเขียน 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556) สอบสัมภาษณ์ วันที่ 20-

21 กุมภาพันธ์ 2556 และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า

ศึกษา วันที่ 22 มีนาคม 2556

 ผู้สนใจดูรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี บัณฑิตวิทยาลัย  

อาคารท่าชัย ชั้น 3 หรือที่ www.grad.ru.ac.th  

โทร. 0-2310-8561 และ 0-2310-8563 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  

แบบ 2

 2.   นายปิยนันท์  สวัสด์ิศฤงฆาร   รหัสประจำตัว  

5119 48014 9   ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2555

 3.  นายเสริมศักดิ์ สุรวัลลภ รหัสประจำตัว 

5119 48024 6  ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2555

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมือง

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2

 4. นางสาววราภรณ์   จุลปานนท์   รหัสประจำตัว  

5119 86020 8  ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2555

ไม่มีอะไรต่างๆเหล่านั้นมันจะถูกต้องหรือไม่ ต้องคิด 

ให้ดี 

 สิ่งที่ครูอยากจะบอกกับลูกศิษย์ว่า การที่เรา 

มองตนเองหรือเตือนตนเองนั้น เคยได้ยินไหมว่าม ี

กลอนของครูสุนทรภู่ (หรือท่านพุทธทาส ครูก็ไม่แน่ใจ)  

ท่านบอกไว้ 

      “ตนเตือนตนให้พ้นผิด    

 ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน

       ตนไม่เตือนตนแล้วเล่าใครเล่าเตือน  

 อย่าแชเชือนเตือนตนให้พ้นภัย”

 นี่ก็คือสิ่งที่น่าจะต้องนำเอามาคิด อย่าอ่าน 

ผ่านไปเฉยๆ นำมาคิดว่าเราต้องรู้จักเตือนตน เราต้อง 

รู้จักมองตนว่าส่ิงท่ีเราทำน้ันถูกต้องไม่ถูกต้อง เรากำลัง 

เป็นอะไรและกำลังทำอะไรน้ันน่ันเอง ในขณะเดียวกัน 

การท่ีเราจะวิพากษ์วิจารณ์คนอ่ืนเขา เราก็ควรจะวิพากษ์ 

วิจารณ์ในทางสร้างสรรค์ วิพากษ์วิจารณ์ในสิ่งที่เรา 

รู้จริง ท่ีครูพูดเร่ืองน้ีข้ึนมาก็เพราะว่า ท่ีครูไปต่างประเทศ 

มาไม่กี่วันมานี้นั้น บางคนก็บอกว่าครูหนีเรื่องนั้น 

เรื่องนี้ ครูเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ ทำผิดแล้วหนีไป

ต่างประเทศอะไรต่างๆ ก็มีคนเป็นห่วงกันมากมาย 

ครูก็ต้องพูดตรงนี้ว่าครูไม่ได้หนี แล้วก็ไม่ได้กระทำ 

ความผิด แต่ใครคิดว่าเรากระทำความผิดเขาก็ต้อง 

ดำเนินกับเราตามกฎหมาย ถ้าเราหนีเขาก็ต้องจับถ้ามี 

กฎหมายให้เขาจับ หรือถ้าเขาออกหมายมาโดยมิชอบ 

มันก็ไม่มีใครที่จะมานอนคอยให้เขามาจับ ใครจะไป 

เดินเข้าไปหาความผิดนอกจากเราจะต้องตั้งใจ หรือ 

เราตั้งใจว่าจะทำความผิดเราจึงจะต้องเดินเข้าไปหา  

แต่นี่ ในเมื่อเราไม่ได้กระทำความผิดแล้วเราก็  

ไม่จำต้องไปหนี ไม่ต้องไปหลบหนีอะไร เราก็ทำงาน 

ของเราไปตามปกติ แล้วก็ใครจะมองเราอย่างไรก็เร่ือง 

ของเขาแล้วทีน้ี ขอให้เรามองว่าเราได้ทำในส่ิงท่ีถูกต้อง 

หรือไม่ เรามีความยุติธรรมให้ตนเองบ้างว่าเราได้ทำ 

อะไรผิดหรือไม่ผิด 

 เพราะฉะน้ันวันน้ีอาจจะเขียนให้ดูว่าส้ันๆหน่อย 

แต่ว่าเป็นข้อท่ีอยากจะบอกว่าให้สำรวจตัวเองอยู่เสมอ 

ให้มองตัวเองอยู่เสมอ แต่ระวังอย่าเอาตัวเองเป็น 

บรรทัดฐาน เพราะว่าตนเองมองตนเองนั้นมักจะเข้า 

ข้างตนเอง ถ้ามองตนเองโดยไม่เข้าข้างตนเองโดย 

ไม่ต้องให้ร้ายตัวเองแต่มองตัวเองอย่างเป็นธรรม  

มองด้วยเหตุด้วยผลอันนั้นแหละเป็นสิ่งที่ถูกต้อง 

ครูเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนวันหลังพบกันใหม่นะครับ 

 สวัสดีครับ

  พรรคพลังราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

โครงการ “ทัศนศึกษา รำลึก 80 ปี ประชาธิปไตย”  

ณ สถาบันปรีดี พนมยงค์ เม่ือวันท่ี 7 สิงหาคม 2555  

เพ่ือนำนักศึกษาทัศนศึกษา เรียนรู้เร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ 

ของการกำเนิดประชาธิปไตย การจัดโครงการครั้งนี ้

นักศึกษาได้แลกเปล่ียนความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย  

และเกิดแรงบันดาลใจในการรณรงค์ให้นักศึกษา 

รามคำแหงทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าใน 

ประชาธิปไตย โดยมี นายสินธิ์สวัสดิ์ ยอดบางเตย 

ผู้จัดการสถาบันปรีดี  พนมยงค์  เป็นวิทยากร



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๙) วันที่ ๒๙ ตุลาคม - ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

   

มองตน มองผู้อ่ืน

(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 10)

คณะมนุษย์ฯ รับ นศ.ป.ตรี ภาคพิเศษ

เครื่องดื่มกระทิงแดงสนับสนุน

นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า

อาจารย์แนะแนวร่วมทัศนศึกษา
“ประเทศไต้หวันกับโครงการ Y-MBA”

 รองศาสตราจารย์สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดกาญจนบุรี   

มอบรางวัลทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน  

จำนวน 2 รางวัลๆ ละ 35,800.- บาท จากโครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่  

(Y-MBA) แก่ นางสาวสวรส พันธุ์ประเสริฐ อาจารย์ 

แนะแนว โรงเรียนหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

และ นายเจริญพร มูลภักดี อาจารย์แนะแนว โรงเรียน 

พนมไพรวิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด ในงานสัมมนา 

อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ครั้งที่ 8  

จัดโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2555 ณ ห้อง 

ประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย  

 โอกาสน้ี รศ.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ กล่าวว่า  

การจัดสัมมนาต่างๆ ท่ีมีบุคคลจากภายนอกเข้าร่วม 

สัมมนา และมีการมอบของที่ระลึก รวมทั้งรางวัล 

พิเศษให้กับผู้ร่วมงาน ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยรูปแบบหนึ่ง เช่นเดียวกับการจัดงาน 

สัมมนาอาจารย์แนะแนวฯคร้ังน้ี นอกจากได้ประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงแล้ว ยังได้เผยแพร่หลักสูตร 

การเรียนระบบ Pre-degree ให้แก่นักเรียนช้ันมัธยม- 

ศึกษาตอนปลาย ถึงโอกาสเข้าเรียนมหาวิทยาลัยก่อน 

และสำเร็จการศึกษาก่อนเพ่ือนๆในวัยเดียวกัน รวมท้ัง 

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

ผ่านอาจารย์แนะแนว เพื่อนำกลับไปแนะนำและ

ชี้แนะแนวทางให้กับนักเรียนต่อไป

 “ภูมิใจที่โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ (Y-MBA) ได้ร่วมเป็นส่วนหน่ึง 

ในการมอบรางวัลพิเศษให้แก่อาจารย์แนะแนวท่ีเข้า 

ร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนว ครั้งที่ 7 เมื่อปีที่แล้ว 

โดยมอบแพคเกจทัศนศึกษา “กรุงเทพฯ-เกาหลี”  

จำนวน 2 รางวัล ให้แก่ นายไพรวัลย์  สว่างสุข  

อาจารย์แนะแนวโรงเรียนบางปะกงบวรวิทยายน  

และนายประสิทธ์ิ เผยกล่ิน อาจารย์แนะแนวโรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยปทุมธานี   
และคร้ังท่ี 8 น้ี ได้มอบรางวัลทัศนศึกษา ณ ประเทศ 
สาธารณรัฐไต้หวัน จำนวน 2 รางวัล ให้แก่ นางสาวสวรส  
พันธ์ุประเสริฐ อาจารย์แนะแนว โรงเรียนหัวหิน 
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และ นายเจริญพร มูลภักดี 
อาจารย์แนะแนว โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร จังหวัด 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต นายปรารภ  ลีลาศเจริญ  

ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา และผู้บริหาร 

วิทยาเขตบางนา ร่วมแสดงความยินดีกับกลุ่มรามฯ 

รักษ์ป่า ในโอกาสท่ีนักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่า ซ่ึงมี  

นางผ่องศรี เสียมไหม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  

เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษา ได้นำเสนอผลงานและโครงการ 

เพื่อเข้าประกวด จนได้รับทุนสนับสนุนกิจกรรม 

จาก บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด ในโครงการ 

กระดานดำ กับกระทิงแดง ปีที่ 11 ทั้งนี้ นักศึกษา 

กลุ่มรามฯรักษ์ป่า ได้รับทุนจากบริษัท เครื่องดื่ม 

กระทิงแดง เป็นปีท่ี 2 ติดต่อกัน และได้รับทุนปีละ  

100,000 บาท โดยนักศึกษาจะไปก่อสร้างโรงอาหาร 

ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านปากแดง อำเภอ 

ด่านซ้าย จังหวัดเลย 

 ท้ังน้ี โครงการมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกจิตสำนึก 

ต่อส่วนรวมให้เกิดขึ้นโดยมีการปฏิบัติจริงภายใต ้

สภาพปัญหาและสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึน และเพ่ือ 

ให้นักศึกษามีจิตสำนึกในความรับผิดชอบร่วมกัน  

ฝึกการเรียนรู้กระบวนการกลุ่ม มีจิตใฝ่สาธารณะ 

ฝึกการเรียนรู้การเป็นผู้นำ ผู้ตาม มีความเสียสละ  

เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ รู้จักวางแผน การประสานงานกับ 

บุคคลอ่ืน ปรับตัวได้ตามสถานการณ์และทำให้มีระเบียบ 

วินัยในตัวบุคคล และเพื่อเสริมแหล่งเรียนรู้ใหม่ให้ 

แก่ชุมชนและโรงเรียน ภายใต้โครงการค่ายอาสา  

รามฯรักษ์ป่า ร่วมใจสร้างโรงอาหารเพื่อน้อง

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ รุ่นท่ี 22  

ประจำภาค 2/2555 ใน 4 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา 

ภาษาจีน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ สาขาวิชาสื่อสาร- 

มวลชน และสาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

(เรียนวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 17.00 - 21.00 น.) 

โดยรับสมัคร ระหว่างวันที่ 5 - 16 พฤศจิกายน 

2555 (เว้นวันหยุดราชการ) 

 ผู้สนใจสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ได้ท่ีสำนักงานโครงการภาคพิเศษ คณะมนุษยศาสตร์  

อาคาร 2 ชั้น 1 โทร. 0-2310-8263 , 0-2318-0054-5 

 ต่อ 1030 หรือ 089-129-7822

 สวัสดีครับนักศึกษา วันนี้ครูอยากจะให ้

นักศึกษาได้ช่วยกันคิดช่วยกันหาวิธี ร่วมกันคิด 

กับครูถ้าหากว่าเป็นไปได้ ถ้าหากว่ามานั่งล้อมวง 

คุยกันเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะได้แลกเปลี่ยนความคิด 

เห็นกันไปได้ สภาพของการเล่าการเขียนแล้วมา

พิมพ์ให้ลูกศิษย์อ่านนี้ การคุยร่วมกันก็คงจะยาก 

คิดร่วมกันก็คงจะลำบาก ก็เลยกลายเป็นการคิด 

ด้านเดียวหรือเป็นการมองไปจากครูด้านเดียว  

แต่การมองด้านเดียวการคิดด้านเดียวนั้นครูเคย 

พูดมาหลายหนแล้วว่า วิธีการท่ีเรารับข้อมูลข่าวสาร 

น้ันจะรับเพียงด้านเดียวไม่ได้ เราก็จะต้องรับสองด้าน 

สามด้านรับในท้ังบวกท้ังลบเข้ามาแล้วก็ค่อยวิเคราะห์ 

สังเคราะห์เอามากลั่นมากรอง ต้องเอาเหตุเอาผล 

มาพินิจพิจารณาว่าเราควรจะเชื่ออย่างไรและสิ่ง 

ที่มันเกิดขึ้นมันควรจะเป็นอะไรได้บ้าง มันเป็น 

อย่างไรบ้าง มิได้หมายความว่าเราดูทีวีแล้วเราก ็

เช่ือทีวี เราดูหนังสือพิมพ์แล้วเราก็เช่ือหนังสือพิมพ์  

ฟังข่าวลือคนนั้นคนนี้พูดแล้วเราก็จะเชื่อไปหมด 

ฟังเขาพูดรายการนั้นรายการนี้ หรือแม้กระทั่งที่ 

อ่านของครูพูดกันกับครูนี้ก็จะเชื่อไปเสียทั้งสิ้น 

ทั้งปวงโดยไม่คิดไม่ไตร่ตรองนั้นไม่ถูกต้อง จะต้อง 

คิดจะต้องไตร่ตรองว่าตรงไหนมันเป็นข้อมูลที่ 

อ้างอิงได้ ตรงไหนมันเป็นข้อมูลท่ีเขาฟังกันมาเล่า 

ต่อกันมา ต้องพินิจพิจารณาตัดต่อข้อมูลข่าวสาร

นั้นให้ได้ 

 ในขณะเดียวกันเรามองอะไรต่อมิอะไร 

ต่างๆนั้น ครูก็อยากจะให้มองตนเองด้วยอย่ามอง 

แต่คนอื่น ถามว่าทำไมถึงต้องมองตนเอง การที่ 

จะติเตียนแต่ผู้อื่นติเตียนว่าเขาไม่ดี ติเตียนว่าเขา 

ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  เราก็ต้องมองตัวเราเอง ว่าเรา 

ทำถูกต้องหรือไม่ ส่ิงท่ีเราไปติเขาน้ันแม้แต่กระท่ัง 

ว่าการตินั้นเรามีสิทธิอะไรที่จะติ เรามีสิทธิอะไร 

ที่จะคิด เรามีสิทธิอะไรที่จะดำเนินการอย่างนั้น 

หรือไม่อย่างนี้เป็นต้น เริ่มมองตั้งแต่ตนเองมอง 

ตนเองว่าการท่ีตนเองทำอย่างน้ีอย่างน้ันมันเหมาะ 

แล้วหรือ แล้วการท่ีคนอ่ืนเขาทำแบบน้ันมันไม่เหมาะ 

อย่างไรมันเหมาะอย่างไร แล้วเราจะไปตำหนิเขา

โดยไม่มีคำแนะนำโดยไม่มีคำวิพากษ์วิจารณ์โดย 


