
            
   
         

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 ๔๒ 

วันท่ี ๒๘ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 

ธ.ไทยพาณิชย์เปิดสาขาใหม่ ที่ ม.ร. (หัวหมาก) 

(อ่านต่อหน้า 2)

  อาจารย์ ตูซาร์   นวย 

ม.ร. ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษาม.ร. รับนักศึกษา ป.เอก
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

(อ่านต่อหน้า 10)

“พม่า” หรือ “เมียนมา”

ผู้แทนหน่วยงานวางพานพุ่ม “วันพ่อขุนฯ” ที่ ม.ร.

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 

นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง 

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส 

สายเครือข่ายสาขา ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

เป็นประธานเปิดที่ทำการ 

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา 

มหาวิทยาลั ยรามคำแหง 

(หัวหมาก) พร้อมมอบทุนการศึกษา จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนกิจกรรมและทุนการ

ศึกษาของ ม.ร. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 ณ ที่ทำการธนาคารฯ ชั้นล่างอาคาร สวป. 

 ผู้แทนส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานและชุมชน  

ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน- 

รามคําแหงมหาราช ในโอกาส “วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช”  

วันที่ 17 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัยรามคําแหง หัวหมาก
 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกําหนดให้วันที่ 17 มกราคมของทุกปี 

เป็นวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช วันสําคัญทางประวัติศาสตร์และ 

วันรัฐพิธี นั้น มหาวิทยาลัยรามคําแหงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 

และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 

ในโอกาสดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ประกอบด้วย พิธีทาง 

ศาสนา พิธีบวงสรวง และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ โดยมี 

นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน พร้อมด้วย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคําแหง คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 

 ก ร ะ แ ส ปั จ จุ บั น ที่  

พูดถึงกันเรื่องประชาคม 

อาเซียน ประเทศพม่าเป็นหน่ึง 

ในนั้นที่คนไทยเริ่มมีการ 

ให้ความสนใจกันมากขึ้น 

ในด้านต่างๆ เช่น เศรษฐกิจ  

ธุรกิจ การลงทุนและการเมืองฯ  

ตั้งแต่นั้นทุกคนเริ่มพูดถึง 

ว่าควรจะเรียกช่ือเดิมท่ีคนไทย 

คุ้ น เ ค ย กั บ ก า ร เ รี ย ก ชื่ อ 

ประเทศว่า “พม่า” ตั้งแต่  

4-5 ร้อยปีท่ีผ่านมาแล้ว หรือ 

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ 

ปริญญาเอก ประจำปี 2556 รุ่นที่ 14 บัดนี้- 

28 กุมภาพันธ์ 2556 หลักสูตร 68 หน่วยกิต  

เรียน Coursework 32 หน่วยกิต และทำ 

ดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต เรียนวันธรรมดา  

(อังคาร-พฤหัสบดี)  เวลา 18.00 - 21.00 น.   
(อ่านต่อหน้า 2)

 กองกิจการนักศึกษา จะจัดปฐมนิเทศ 

และมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แก่นักศึกษาที่ ได้รับทุนประเภทเรียนดี   

ประเภทขัดสน และประเภทกิจกรรม ในวันอังคาร 

ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 

อาคารสุโขทัย เวลา 10.30 น.

 นักศึกษาผู้ได้รับทุน สามารถตรวจสอบ 

รายชื่อได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่บอร์ดงาน 

แนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา กองกิจการ- 

นักศึกษา (อาคารศิลาบาตรช้ันล่าง) หรือท่ีเว็บไซต์  

www.ru.ac.th/scholarship



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๒๘ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ผู้แทนหน่วยงานฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

 และศิษย์เก่าร่วมในพิธีจํานวนมาก

 วันพ่อขุนรามคําแหงมหาราชในปีน้ี มหาวิทยาลัย 

ได้เชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ร่วมวาง 

พานพุ่มถวายราชสักการะ ซึ่งได้รับเกียรติจากบุคคล 

ผู้แทนส่วนราชการ สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 

ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะในโอกาสนี้ ได้แก่ 

ศาสตราจารย์พิเศษ ปัญญา สุทธิบดี กรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนนายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์  

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พล.ต.อ. สุนทร  

ซ้ายขวัญ อดีตกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  

นายอิสสระ สมชัย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณหญิงพันธ์ุเครือ 

ยงใจยุทธ ศิษย์เก่า และนายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา  

กรรมการบริหาร อสมท จำกัด (มหาชน) รวมท้ังผู้แทน 

ส่วนราชการต่างๆ ได้แก่ 

 ผู้แทนสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ  

กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงมหาดไทย กระทรวง 

ยุติธรรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวง 

การท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการส่ือสาร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง 

คมนาคม กระทรวงพลังงาน กระทรวงกลาโหม การทาง 

พิเศษแห่งประเทศไทย 

 นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากสถาบันการศึกษา  

ร่วมวางพานพุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สถาบันบัณฑิตพัฒน- 

บริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย มหาวิทยาลัย 

เอเชียอาคเนย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และ 

โรงเรียนบดินทรเดชา 

 อีกท้ังยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 

ในชุมชน ร่วมวางพานพุ่ม ได้แก่ สํานักงานเขตบางกะปิ  

สำนักงานเขตลาดพร้าว กองบังคับการตํารวจนครบาล 4  

สน.หัวหมาก สน.อุดมสุข ไปรษณีย์รามคําแหง ธนาคาร 

ออมสิน สาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง ธนาคารทหารไทย  

สาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง ธนาคารไทยพาณิชย ์

สาขามหาวิทยาลัยรามคําแหง ธนาคารกรุงเทพ สาขา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง บริษัท โอสถสภา จํากัด บริษัท  

คังเซนเคนโก อินเตอร์เนช่ันแนล จํากัด บริษัท แอดวานซ์  

อินโฟร์ เซอร์วิส จํากัด (มหาชน) หอพักชายบ้านนพดล  

หอพักสตรีนัมเบอร์วันอพาร์ทเมนท์ หอพักสตร ี

เกียรติไพศาล สมาคมมหาวิทยาลัยรามคําแหง สมาคม 

ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคําแหง 

จะเรียกตามท่ีรัฐบาลพม่าประกาศให้เรียกว่า “เมียนมา” 

 ยังไม่มีเอกสารท่ีเห็นได้ชัดเจนว่าช่ือ “เมียนมา”  

(Myanmar) ต้ังมาต้ังแต่เม่ือไร ในตำนานเมียนมาเมืองตะกอง  

(Ta-kaung) กล่าวว่าพระราชาอินเดียช่ืออะพิยาซาเป็น 

ราชวงศ์คนแรกท่ีสร้างเมืองตะกองเป็นเมืองหลวงแรก 

ของประเทศเมียนมา นักประวัติศาสตร์ฝร่ังเศสว่าเดิมที 

เรียกพวกพม่าว่า “มเยน” (Myen) ซ่ึงเสียงใกล้กับคำว่า  

“เม้ียน” ซ่ึงจีนบางพวกใช้เรียก “เม้ีย” พวกไตหรือไทยใหญ่ 

เรียกพม่าว่า “ม่าน” พวกกะเหร่ียงสาขาหน่ึงเรียกพม่าว่า  

ปโย นักประวัติศาสตร์โปรตุเกสว่าช่ือพม่ามาจากคำว่า  

“พรมา” หรือ “พรหมา” เพราะเป็นพวกที่อพยพจาก 

เหนือเข้าไปอยู่ตามลำแม่น้ำพรหมบุตร มณฑลอัสสัม  

ประเทศอินเดีย คนอินเดียกับปากีสถานเรียก “ม่าค์”  

นอกจากน้ีปากีสถานตะวันออกจะเรียกเป็น “มระหมากรี”  

ชาวเผ่ามอญ-เขมร เรียกพวกพม่าว่า “มะลัน/มะรัน”  

จารึกพม่า (ค.ศ. 1102) ในสมัยพระเจ้ากษัตริย์ “จานซิตา”  

ท่ีเขียนเอาไว้โดยภาษามอญโบราณเรียกพม่าเป็น “มิระมา”  

หลังจากนั้นในจารึกพม่าที่ได้พบเห็นการเขียนเปลี่ยน 

มาเป็นหลายๆรูปแบบจากการสะกดคำว่า “เมียนมา”  

จนถึงการเขียนที่เป็นรูปแบบปัจจุบันในภาษาพม่า  

ประเทศเมียนมาเรียกตัวเองว่า “เมียนมา” มาต้ังแต่สมัย  

“ปะกาน (พุกาม)” ปรากฏในจารึกที่บันทึกเอาไว้ในปี  

ค.ศ. 1190 

 ในประเทศเมียนมาปัจจุบันนี้เป็นที่อาศัยอยู่ 

ของชาวเผ่าทั้งหมด 135 ชนเผ่า แต่หลักๆ แยกเป็น 

กลุ่ม 8 ชนเผ่าใหญ่ๆ คือ กะฉิน, กะยา, กะยิน, ฉิน, 

บะมา, มอญ, ยะไค, ชัน หนึ่งในนั้นที่เป็นชนเผ่า 

“บะมา” ซึ่งเป็นชนเผ่ากลุ่มหลักที่ใหญ่ที่สุดซึ่งอาศัย 

อยู่ในประเทศถึง 7 รัฐ สันนิษฐานว่าครั้งประเทศ 

สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) เข้ามาปกครองได้เปลี่ยน 

ชื่อประเทศ โดยยึดชนเผ่ากลุ่มหลัก และใหญ่ที่สุด 

จึงขนานนามว่า “เบอมา (Burma)” อย่างไรก็ตาม 

ในปัจจุบันนี้ชนเผ่าทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในประเทศ 

เมียนมารวมทั้งหมดแล้วถึงเรียกว่าชาวเมียนมา 

นานาสาระฯ                               (ต่อจากหน้า 1)

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์และการประเมินศักยภาพ 

การสอบภาษาอังกฤษ สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ  

วันที่ 15 มีนาคม 2556 สอบสัมภาษณ์ วันที่ 21-22 

มีนาคม 2556 และประกาศผล วันที่ 1 เมษายน 2556 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงาน 

โครงการฯ คณะรัฐศาสตร์ ชั้น 1 โทร. 0-2310-8493, 

089-485-4845 และ 081-905-3677 หรือ http://phd-pa. 

ru.ac.th

ม.ร. รับนักศึกษาฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

 นอกจากนี้ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ

ส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคําแหงในหลาย 

จังหวัด ได้จัดกิจกรรมวันพ่อขุนรามคําแหงมหาราช 

อย่างยิ่งใหญ่ และได้รับเกียรติจากบุคคลสําคัญและ 

ส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร่วม 

วางพานพุ่มถวายราชสักการะเป็นจํานวนมาก



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๘ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี
ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

 ผู้คนทั่วไปรวมทั้งชาวมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ยังมีความสับสนเกี่ยวกับวันสำคัญ 

อันเนื่องด้วยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช อยู่  

๒ วันคือ

  วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หนึ่ง

 และวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

อีกหนึ่ง

 เนื่องเพราะ วันสถาปนามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง นั้น ตรงกับวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน 

 อันเป็นวันท่ี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

และ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

มีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จฯมาทรงเปิด พระบรม- 

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ส่วนวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชน้ัน  

ตรงกับวันที่ ๑๗ มกราคม

 เป็นวันที่ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว ทรงพบศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ 

หรือศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ 

กรุงสุโขทัย

 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้เป็นวันพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช และต่อมาได้ประกาศให ้

เป็นวันรัฐพิธีที่มิได้หยุดราชการ

 ชาวมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ถือวัน 

สำคัญทั้ง ๒ วันนี้ เป็นวันที่รำลึกถึงพระมหา- 

กรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

ที่ทรงมีต่อชาวมหาวิทยาลัยรามคำแหงและ 

ต่อพสกนิกรชาวไทย

 จึงได้จัดงานดังกล่าว อย่างยิ่งใหญ่และ 

สมพระเกียรติ

 ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 และจะยังคงจัดงานเช่นน้ีทุกปี ตลอดไป 

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับช้ันปริญญาตรี ได้แก่ คณะนิติศาสตร์     

คณะบริหารธุรกิจ     คณะมนุษยศาสตร์    คณะศึกษาศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์   คณะรัฐศาสตร์   คณะเศรษฐศาสตร์     

คณะส่ือสารมวลชน  และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   

ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ดังรายละเอียดต่อไปน้ี 

 1. กำหนดการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

  1.1 จำหน่ายทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ 

ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ต้ังแต่วันท่ี 18 มีนาคม   

2556 ถึงวันท่ี 30 เมษายน 2556 ราคาชุดละ 140.- บาท  

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติธรรมดา สั่งจ่ายเงินที่ ปณฝ. 

รามคำแหง 10241 ผู้รับเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร ตู้ ปณ. 1002 ปณฝ.รามคำแหง กรุงเทพฯ 

10241 (ชุดสมัครทางไปรษณีย์) หากไปซ้ือด้วยตนเอง 

ที่มหาวิทยาลัย  ราคาชุดละ 140 บาท  จำหน่ายที่ 

ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร  อาคาร สวป. 

ชั้น 3

  1.2 จำหน่ายท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(รามฯ 1) ชุดสมัครด้วยตนเอง จำหน่ายตั้งแต่วันที่  

18 มีนาคม 2556 ถึงวันที่ 13 พฤษภาคม 2556  

(เว้นวันที่ 13 - 16 เมษายน 2556) โดยจำหน่าย 

ที่อาคาร สวป.  ชั้น 1  ราคาชุดละ 120 บาท

  1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต 

ไม่ต้องซ้ือระเบียบการรับสมัครสามารถ Download  

ได้ที่ www.iregis.ru.ac.th 

 2. คุณวุฒิผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณวุฒิ 

ข้อใดข้อหนึ่ง  ดังต่อไปนี้

  2.1 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าข้ึนไป (ม.ศ.5 

หรือ ม.6)  หรือ

  2.2   จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า (ม.3  

หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม)  และต้องมีคุณสมบัติ  ดังนี้ 

   2.2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  

ซ่ึงมีตำแหน่งและเงินเดือน ต้ังแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป  หรือ

   2.2.2 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ 

หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้างของรัฐ 

ซ่ึงได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ          

   2.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา  

สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาจังหวัด 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต  

สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิก 

สภาตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือ 

กรรมการสุขาภิบาล หรือกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ 

  2.3 เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา 

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  3.1 รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะ 

ผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ระหว่างวันที่ 13  

กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2556 สมัครได้ 

ที่เว็บไซต์  www.iregis.ru.ac.th

  3.2 รับสมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้ 

สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ระหว่างวันที่ 18 มีนาคม 

2556 ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 ให้ผู้สมัครส่ง 

ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการรับสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษา (ม.ร.1) ให้ครบถ้วน

 นอกจากน้ัน มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธิรับเทียบโอน 

หน่วยกิต สำหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  หรือจากสถาบัน 

อุดมศึกษาอื่น  โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะ- 

กรรมการประจำคณะที่รับเข้าศึกษากำหนด ทั้งนี้จะ 

ต้องไปสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  3.3 การรับสมัครท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(รามฯ 1) ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2556 ถึงวันที่ 

13 พฤษภาคม 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่ 

เวลา 08.30 - 15.30 น. ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช 

 4. หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร  (ถ่ายสำเนาขนาด  

A4 เท่านั้น)

  4.1 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา  

(ม.ร.2)

  4.2 สำเนาคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา 

จำนวน 2 ฉบับ (กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตต้อง 

ถ่ายเอกสารคุณวุฒิ  จำนวน 4 ฉบับ ) 

   4.2.1 กรณีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา 

เป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้ 

จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร โดย 

ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย  

ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สำนักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา 

(อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ติดต่อสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐานและประเมินผล 

อุดมศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการ 

จัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด 

รายละ 500 บาท ในวันที่สมัครด้วย

   4.2.2 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิ ม.3 หรือ 

เทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี    

ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากอง 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป (อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๘ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 งานแพทย์และอนามัย แจ้งการตั้งหน่วย 

ปฐมพยาบาล ระหว่างมีพิธีซ้อมและรับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ครั้งที่ 38 ดังนี้

 1. การซ้อมย่อย  (18-22 กุมภาพันธ์ 2556) 

  หน่วยที่ 1 ห้อง 0316 อาคารสุโขทัย 

ชั้น 3

 2. การซ้อมใหญ่ (25 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม  

2556)

  หน่วยที่ 1 ที่อาคารกงไกรลาศ ชั้น 2  

(ด้านอาคารงานแพทย์และอนามัย)

  หน่วยที่ 2 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช ช้ัน 1 (ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์) 

  หน่วยที่ 3 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช ช้ัน 2 (ด้านหลังห้องประชุมใหญ่) 

 3. พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

(4-8 มีนาคม 2556)

  หน่วยที่ 1 ที่อาคารกงไกรลาศ ชั้น 2 

(ด้านอาคารงานแพทย์และอนามัย)

  หน่วยที่ 2 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช ช้ัน 1 (ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์) 

  หน่วยที่ 3 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช ช้ัน 2 (ด้านหลังห้องประชุมใหญ่) 

  หน่วยที่ 4 ที่อาคารเวียงผา ชั้น 1 

(ห้องอ่านหนังสือ)

  หน่วยที่ 5 ที่อาคาร เอ.ดี. 1 ชั้นล่าง

  หน่วยที่ 6 ที่งานแพทย์และอนามัย 

 สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุม 

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

(ปอมท.) โดยมี รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร 

ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

บรรยายพิเศษ เร่ือง “ทิศทางนโยบายการอุดมศึกษาไทย 

สู่การแข่งขันในระดับสากล” พร้อมด้วย ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและรองศาสตราจารย์  

จันทร์จารี เกตุมาโร ประธานสภาคณาจารย์มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 

วิทยบริการและบริหาร เมื่อวันที่ 22 ธันวาคมที่ผ่านมา 

  โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์นายแพทย์กำจร 

ตติยกวี รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กล่าวว่า นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายให้กระทรวง 

ศึกษาธิการเน้นย้ำการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลด้าน

การศึกษาอย่างต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนแนวทางวิธีการ

ทำงานให้เหมาะสม 

 กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับท่ี 2 

(พ.ศ.2551-2565) มีเป้าหมายที่จะยกระดับคุณภาพ 

อุดมศึกษาไทยเพ่ือผลิตและพัฒนาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

สามารถปรับตัวสำหรับงานที่ เกิดขึ้นตลอดชีวิต  

พัฒนาศักยภาพอุดมศึกษาในการสร้างความรู้และ

นวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ของประเทศในโลกาภิวัตน์ สนับสนุนการพัฒนาที่

ยั่งยืนของท้องถิ่นไทย โดยใช้กลไกของธรรมาภิบาล 

การเงิน การกำกับมาตรฐาน และเครือข่ายอุดมศึกษา 

บนพ้ืนฐานของเสรีภาพทางวิชาการ ความหลากหลาย 

และเอกภาพเชิงระบบ 

 รศ.นพ.กำจร กล่าวต่อไปว่า แผนพัฒนา 

การศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-

2559) ตั้งวิสัยทัศน์ ปี 2559 คือ อุดมศึกษาเป็น 

แหล่งองค์ความรู้และพัฒนากำลังคนระดับสูงที่มี 

คุณภาพเพื่อการพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน สร้างสังคม 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 

สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555-2559) บนพ้ืนฐาน 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสูงในประชาคม 

และมุ่งสู่คุณภาพอุดมศึกษาระดับนานาชาติ โดยม ี

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 4 ยุทธศาสตร์

 ยุทธศาสตร์ท่ี 1 เปล่ียนระบบการนำองค์กร 

ให้ขับเคลื่อนอุดมศึกษาแบบองค์รวม การขับเคลื่อน 

อุดมศึกษาโดยเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ โดยการ 

กำหนดวิสัยทัศน์ร่วมด้านอุดมศึกษาโดยเน้นคุณภาพ 

มากกว่าปริมาณ โดยการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมด้านอุดมศึกษา  

เพ่ือเป้าหมายในการบริหารอุดมศึกษาของประเทศตาม 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 11 เปล่ียนกระบวนทัศน์ 

ในการบริหารจัดการอุดมศึกษาในลักษณะเชิงรุก มุ่งสู่ 

องค์กรแห่งการเรียนรู้ บนพื้นฐานของสารสนเทศ 

อุดมศึกษา พัฒนาบัณฑิตที่ตอบสนองความต้องการ 

ของสังคม สร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพของสถาบัน 

อุดมศึกษาให้มีมาตรฐานสากล 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพ 

และพัฒนาผู้เช่ียวชาญมืออาชีพให้เป็นอาจารย์ อาจารย์มี 

จำนวนเพียงพอ ตรงความต้องการในการผลิตบัณฑิต 

มีความสามารถในการทำวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม  

มีทักษะ ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ที่ทันต่อ 

การเปลี่ยนแปลงของโลก มีจิตวิญญาณความเป็นครู  

มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถดำรงตนอย่างมีเกียรติและ 

ศักด์ิศรี ได้รับการยกย่องจากสังคม ได้รับการยอมรับ 

ในระดับนานาชาติ รวมท้ังการพัฒนาผู้ท่ีมีความรู้ ความ 

เชี่ยวชาญ       มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพให้ 

เข้าสู่การเป็นอาจารย์ 

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ยกระดับคุณภาพบัณฑิตอย่าง 

ก้าวกระโดด เปล่ียนกระบวนทัศน์การเรียนรู้ของบัณฑิต 

ให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  

อย่างน้อย 5 ด้าน ได้แก่ ด้านคุณธรรมจริยธรรม  

ด้านความรู้ ด้านทักษะทางปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ 

ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์ 

เชิงตัวเลข การส่ือสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

มีกระบวนทัศน์ใหม่ในการเรียนรู้ด้วยตนเองตลอดชีวิต 

มีจิตอาสา มีความเป็นพลเมือง ดำรงไว้ซ่ึงวัฒนธรรมและ 

ภูมิปัญญาท้องถ่ินสอดคล้องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

 เพ่ือให้บัณฑิตมีดุลยภาพระหว่างเก่งงานและเก่งความดี 

ปรับตัวเข้ากับสภาพงานที่เปลี่ยนแปลงได้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปฏิรูปการบริหารการเงิน 

อุดมศึกษาสู่ความเป็นเลิศ ใช้ยุทธศาสตร์การเงิน 

เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและเป็นกลไกกำกับ 

เชิงนโยบายให้สถาบันอุดมศึกษาบรรลุเป้าหมาย 

ตามแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับท่ี 11 

และก้าวสู่ความเป็นเลิศตามกลุ่มสถาบัน ครอบคลุม 

การจัดสรรทุนการศึกษาเพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษา 

มีการระดมทุนจากทุกภาคส่วนและบูรณาการในการ 

ใช้ทรัพยากรร่วมกัน และมีการติดตามประเมินผล 

ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานจากการใช้ 

งบประมาณ

 “การเป็นประชาคมอาเซียน จะต้องมีการ 

เคล่ือนย้ายแรงงานโดยเสรี โดยจะต้องยอมรับในมาตรฐาน

การศึกษาและปริญญาร่วมกัน และยอมรับคุณสมบัติ

ของบริการวิชาชีพร่วมกัน นอกจากนี้จะต้องมีการ 

ให้บริการการศึกษาโดยเสรี การศึกษาข้ามพรมแดน 

และต้องมีคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในระดับ 

นานาชาติิ”  รศ.นพ.กำจร กล่าว

รองเลขาฯ กกอ. แจง ทิศทางนโยบายอุดมศึกษาไทย ตั้งจุดปฐมพยาบาลงานปริญญาบัตร



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๘ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ยกฐานะหลักสูตร 

ทางการแพทย์ด้านสายตาและสุขภาพตา เป็น 

“คณะทัศนมาตรศาสตร์” พร้อมเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต  

ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 

อินเดียน่า (School of Optometry) ประเทศสหรัฐ- 

อเมริกา เปิดรับสมัคร บัดนี้-17 พฤษภาคม 2556

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เปิดเผยว่า 

การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง คร้ังท่ี 14/2555  

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 

2555 มีมติให้จัดต้ัง “คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง” อย่างเป็นทางการ เพราะมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเห็นถึงความสำคัญและบทบาทของสาขา 

วิชาทัศนมาตรศาสตร์ในการพัฒนามาตรฐานคุณภาพ 

ชีวิตทางด้านสุขภาพสายตาของคนไทย และเป็น 

การรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

ซึ่งจะทำให้หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตของ 

ประเทศไทยสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา 

สากลด้านทัศนมาตรศาสตร์มากยิ่งขึ้น

 “หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นหลักสูตรเฉพาะทางในการให้บริการ 

ทางการแพทย์ด้านสายตาและสุขภาพตา โดยเน้น 

การดูแล แก้ไข และป้องกันสุขภาพของระบบการเห็น 

ซึ่งรวมตั้งแต่สุขภาพของลูกตาไปจนถึงอวัยวะที่อยู่ 

รอบๆ เช่น ระบบกล้ามเน้ือ กระดูก และระบบประสาท 

ที่เกี่ยวเนื่องกับระบบการเห็น เป็นหลักสูตร 6 ปี  

เมื่อเรียนสำเร็จตามหลักสูตรแล้วจะได้รับ “ปริญญา 

ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต” (Doctor of Optometry)  

ซึ่งปริญญานี้มีสิทธิในการขอสอบขึ้นทะเบียนเป็น 

ผู้ได้รับอนุญาตประกอบโรคศิลปะตามมาตรฐาน

ของกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ สำนักงาน 

ก.พ.ได้รับรองคุณวุฒิปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต  

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นคุณสมบัติเฉพาะ 

สำหรับตำแหน่งได้ ในอัตราเงินเดือนเทียบเท่าระดับ 

ปริญญาโท”

        ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาที่มีการเรียนการสอน 

หลักสูตรนี้ได้รับความร่วมมือทางวิชาการอย่าง 

ใกล้ชิดจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า ประเทศสหรัฐ- 

อเมริกา นับต้ังแต่การร่างหลักสูตร กำหนดการเรียน 

การสอน และยังได้ส่งคณาจารย์ท้ังท่ีมาจากมหาวิทยาลัย 

อินเดียน่า และมหาวิทยาลัยอื่นๆของสหรัฐอเมริกา 

ที่มีชื่อเสียงในการให้การศึกษาด้านทัศนมาตรศาสตร์ 

ระดับโลกมาสอนตามหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร- 

บัณฑิตในมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย อีกท้ัง ข้อตกลง 

ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า  

ยังเอื้อให้นักศึกษาที่มุ่งเน้นการทำงานในเชิงวิชาการ 

และมีคุณสมบัติครบถ้วนมีโอกาสศึกษาเพิ่มเติม 

ทั้งในรูปของทักษะทางคลินิกหรือการศึกษาใน 

วิชาการชั้นสูงขึ้นไปถึงระดับปริญญาโท-เอกใน 

สหรัฐอเมริกาได้อีกด้วย ความร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่าง มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับมหาวิทยาลัยอินเดียน่า  

จึงมีศักยภาพท่ีจะเป็นรากฐานของการพัฒนาทางวิชาการ 

ด้านทัศนมาตรศาสตร์ต่อไป

 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวถึงจุดเด่น 

ของสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ว่า ในประเทศไทยถ้าใคร 

อยากเป็นผู้เช่ียวชาญด้านสายตา นอกจากจักษุแพทย์แล้ว  

ยังมีสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์ท่ีเน้นสอนเก่ียวกับสายตา  

ซึ่งประเทศไทยเปิดสอนเพียงไม่กี่แห่ง และเป็นสาขา 

ที่ต้องการของสังคม เนื่องจากปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญทาง 

ด้านสายตาในเมืองไทยมีอยู่น้อย แต่มีคนไข้มากขึ้น 

ทุกวัน รามคำแหงจึงมุ่งผลิตบุคลากรที่มีความสามารถ 

โดยตรง ด้วยความพร้อมของเครื่องมือ และเน้นให้ 

นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นก่อนที่จะออกไป 

ทำงานจริง เช่ือว่านักศึกษาท่ีจบไปแล้วจะต้องมีงานทำ  

และเป็นที่ยอมรับในความรู้ความสามารถ 

 “ถึงแม้ว่าคณะทัศนมาตรศาสตร์จะเป็นคณะใหม่ 

ในประเทศไทย แต่ที่รามคำแหงเปิดสอนมาเป็นปีที ่

12 แล้ว ลูกศิษย์หลายรุ่นท่ีผ่านมามีท้ังนักเรียนท่ีจบใหม่  

นักศึกษาท่ีเลือกเรียนเป็นปริญญาตรีใบท่ี 2 หรือเจ้าของ 

ธุรกิจเกี่ยวกับแว่นตา ล้วนจบไปทำงานในสาขาทัศน- 

มาตรศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นหมอแว่นในธุรกิจส่วนตัว 

โรงงานที่ผลิตเกี่ยวกับแว่น  เลนส์หรือเครื่องมือต่างๆ 

ท่ีใช้ในการตรวจตา เป็นผู้เช่ียวชาญด้านสายตาในโรงพยาบาล  

หรือเปิดคลินิกของตัวเองก็มี เชื่อว่าอนาคตมีแนวโน้ม 

ว่าจะมีผู้ท่ีมีปัญหาทางสายตามากข้ึนเพราะผู้ใช้คอมพิวเตอร์ 

ในการเรียน การทำงาน หรือใช้สายตาในชีวิตประจำวัน 

ต้องอาศัยบุคลากรสาขาน้ีในการช่วยดูแลสุขภาพของ 

พวกเขา บุคลากรสาขานี้จึงเป็นอาชีพที่ต้องการของ 

สังคมอย่างแน่นอน” 

 ที่สำคัญ หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต 

ไม่ได้มุ่งผลิตบุคลากรสำหรับร้านแว่นสายตาเท่าน้ัน  

แต่เป็นการปฏิวัติการปฏิบัติงานทางการแพทย์ 

ด้านสายตาของทั้งประเทศขึ้นมาใหม่ ซึ่งหลังจาก 

ผู้ศึกษาได้รับปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตแล้ว  

บุคลากรเหล่านี้ต้องผ่านการทดสอบขึ้นทะเบียน 

ภายใต้กฎหมายการประกอบโรคศิลปะ เป็นผู้ประกอบ 

โรคศิลปะตามมาตรฐานท่ีคณะกรรมการประกอบโรค 

ศิลปะในสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์เป็นผู้กำหนด 

ผู้ที่ได้รับปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิตและผ่าน 

การสอบขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะอย่าง 

ถูกต้อง เรียกว่า “นักทัศนมาตรวิชาชีพ” 

 คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2556 หลักสูตร 

ทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต ภายใต้ความร่วมมือทาง 

วิชาการจากมหาวิทยาลัยอินเดียน่า (School of Optometry)  

ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดสอนหลักสูตร 6 ปี สำหรับ 

ผู้จบการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 (สายวิทย์-คณิต)   

และหลักสูตร 4 ปี สำหรับผู้จบการศึกษาปริญญาตรี 

ในสาขาที่ได้รับการรับรองแล้ว

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้-17 พฤษภาคม 

2556 สอบถามรายละเอียดและสมัครสอบด้วยตนเอง 

ได้ที่ คณะทัศนมาตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(หัวหมาก) อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ห้อง 0212 โทร. 

0-2310-8906-7  หรือ www.ihs.ru.ac.th 

ม.ร. ยกฐานะการเรียนแพทย์ด้านสายตา
เป็น “คณะทัศนมาตรศาสตร์” รองรับ AEC-มาตรฐานโลก



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๘ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) 

หมายเลข ๑ พรรคสานแสงทอง

นายอุทัย  ยอดมณี
รหัส 5106123671

นายกองค์การนักศึกษา

นายธีระวุฒิ  เกิดเกตุ
รหัส 5306022897

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 1

นายอนิวัฒน์  นาคเป้า
รหัส 5206070772

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 2

นายประณต  เพ็ชรรัตน์
รหัส 5451001761

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 3

นายอภิวัฒน์  สถานเดิม
รหัส 5206121674

เลขานุการ

นายอนุสรณ์  เสมสวัสดิ์
รหัส 4906169729

เหรัญญิก

นายสราวุธ  อินทร์โน
รหัส 5101085990

ปฏิคม

นายวีรวุฒิ  จันดาปึ้ง
รหัส 5406051051

พัสดุ

นายอดิศักดิ์  สุระขุนทด
 5454004614
ประชาสัมพันธ์

นายภาณุพันธ์  คงยืน
รหัส 5506058170

สวัสดิการ

นายศรีปาณสรวง  ต้ังสุวรรณจินดา
รหัส 5101053998
กรรมการวิชาการ

นายศรชัย  ใจดี 
รหัส 5501048903
กรรมการกิจกรรม

หมายเลข ๒ พรรคตะวันใหม่

นายเดชธีรภพ  ทองมณโฑ
รหัส 4901061459

นายกองค์การนักศึกษา

นายเอกชัย  ควรศิริ
รหัส 5101109212

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 1

นายอภิรัฐ  เชาวลิต
รหัส 5106072910

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 2

นายวีรพร  ดอนเทียนพวง
รหัส 5201001202

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 3

นายวรวัฒน์  ตันจริยภรณ์
รหัส 5206037441

เลขานุการ

นางสาวอักษร  แฉล้มวารี
รหัส 5201044376

เหรัญญิก

นายสิทธิพร  ผกาศรี
รหัส 5301012026

ปฏิคม

นายพชรพล  คำศรี
รหัส 5201028114

พัสดุ

นายเริงชัย  เพชรแก้ว
รหัส 5406152545

ประชาสัมพันธ์

นายวรวุฒิ  ศรีเพ็ชร  
รหัส 5201015087

สวัสดิการ

นายมารุต  หนูแก้ว
รหัส 5306041988
กรรมการวิชาการ

นายพุฒิชัย  บุญเชิด
รหัส 5301014600
กรรมการกิจกรรม

หมายเลข ๓ พรรคพลังราม

นายพงษ์พิทักษ์  สูงสันเขต
รหัส 5403510547

นายกองค์การนักศึกษา

นายมาโนช  แก้วทองพันธ์
รหัส 5506110682

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 1

นายณัฐภาส  บริรักษ์สกุลชัย
รหัส 5306048850

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 2

นายชิราวุฒิ  มาปัด
รหัส 5004004494

รองนายกองค์การนักศึกษา คนท่ี 3

นางสาวดวงพร  ราชบัณฑิตย์
รหัส 5202028881

เลขานุการ

นายมนตรี  แซ่ผ่าน
รหัส 5207003210

เหรัญญิก

นายพงษ์นรินทร์  นนท์ก่ำ
รหัส 5501023302

ปฏิคม

นายธวัชชัย  คำทองแก้ว
รหัส 5301033667

พัสดุ

นางสาวคัทลียา  พึ่งไพฑูรย์
รหัส 5502066003

ประชาสัมพันธ์

นายอนุสรณ์  บานชน
รหัส 5203032387

สวัสดิการ

นางสาวไอรดา  เหลาเจริญ
รหัส 5202011150
กรรมการวิชาการ

นายพีระศิลป์  ไชยศร
รหัส 5504500694
กรรมการกิจกรรม

ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้ง
อ.ศ.ม.ร. และ ส.ม.ร.

วันที่  ๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๖

เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

สมาชิกสภานักศึกษา
ประเภทระบุพรรค

  หมายเลข ๑ พรรคสานแสงทอง
  หมายเลข ๒ พรรคตะวันใหม่
  หมายเลข ๓ พรรคพลังราม



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๘ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) ประเภทระบตุัวบุคคล

หมายเลข  ๑ - ๘   พรรคสานแสงทอง

หมายเลข  ๙ - ๑๖   พรรคตะวันใหม่

นายยะห์ยา  ดามะ นางสาววาทินี  ลาดบาศรี นายกองพล  โมราศิลป์ นายพันธพงษ์  สุวรรณฤทธิ์ นายศรายุทธ  ผลาญไกรเพชร นายณภพ์  ธีระวาณิศ นายชาญชัย  ตอพิมาย นายมูฮำมัดอัสมี  บินสาและ

นายมุสลิม  เมาะอะ นายอรรฆเดช  สินธุพาชี  นายศุภกรณ์  ประคองเกื้อ นายนัทธี  ยังอ้น นางสาวสุพัฒน์ศจี  เพชรมั่ง นายธีรยุทธ์  นิลบารันดร์ นายอลงกรณ์  มีศรี นายอัมหรัน  บินมะนอ

นายสุทธิพงษ์  อินทร์รักษา นายโกวิทย์  ภูคงคา นางสาววรรณิดา  เศษเพชร นายเอกวุฒิ  บุญกาญจน์ นายคุณากร  อินทพันธ์ุ นางสาวกาญจนา  รัตนจักร์ นางสาวพัชรีภรณ์  โคตรจักร นายยุทธศักดิ์  ละมูลสุข

นายอีลียะห์  สาและ นายณัฐวุฒิ  กมลฤกษ์ นายกรุงไกร  ศิริกุล นายกมลศักดิ์  พุทธรักษา นายศราวุธ  แสงทับ นายพิชิตพงษ์  เมฆวิบูลย์ชัย นายพิชญ  อนันตรเศรษฐ์ นายอีลียาห์  มะลี

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

นายสุวิชา  ศุมานนท์ นายธราวุฒิ  ด้วงฉีด นายชัยโรจน์  พูนศิริเศรษฐ์ นายวิศกร  ปานจันทร์ นายชัยวัฒน์  ก้านสี นางสาววิไลวรรณ  การุณ นางสาวหทัยทิพย์  ชัยฤกษ์ นางสาวกชพร  งามวงษ์วาน

นายพรเทพ  อินปุ๊ด นางสาวมาริษา  นัยเนตร นางสาวจารุณี  คุณคำ นายสุวรรณ  จันทร์เพ็ญ นายระพีพัฒน์  วงศ์ก่อ นางสาวณัฐริกา  นวลแสง นางสาวกาญจนา  บุตรศรี นายมนูญ  นิลล้วน

นายจิรเมธ  จำปากอ นางสาวกรรณิการ์  ตาลาสาตร์ นางสาวไพจิตร  จันทร์ภักดี นายจักรชัย  ธนสุภนัย นายปณต  มากจันทร์ นายภานุพงศ์  ขวัญช่วย นายวทัญญู  แสงแก้ว นายวัชรพงษ์  ไกรบุตร

นายกัมปนาท  น้อยดอนไพร นายนวพล  ศรีทรง นายธนศักดิ์  ณ พัทลุง นายพงษ์ดนัย  กุฎเพ็ชร์ นายอรุณ  ทองชู นายจีรายุทธิ์  ริมวรลักษณ์ นายภาณุวัฒน์  หมาดสง่า นายสันธาน  หนูโม

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

ฐานะปีที่
๑

ฐานะปีที่
๒

ฐานะปีที่
๓

ฐานะปีที่
๔

ฐานะปีที่
๑

ฐานะปีที่
๒

ฐานะปีที่
๓

ฐานะปีที่
๔



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๘ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) ประเภทระบุตัวบุคคล

หมายเลข  ๑๗ - ๒๔   พรรคพลังราม

นายสิทธิ์ศักดิ์  ประดา นายเจษฎา  ถวิลวรรณะ นายอนุชา  ทองปาน นางสาวปภาวรินท์  ระลึก นางสาวไอเฟริน  วสุวิภา นายชาตรี  ระลี นายรุ่งอรุณ  บัวเล็ก นายพงภิพัท  ถนอม

นายไพโรจน์  ทองรักษา นายอาเบิดร์  ดาวาเซาะ นายเจตพล  อ้นน่วม นางสาวญาณิศา  สุระศิลปิกุล นายนครินทร์  มีฟัก นายประสิทธิ์  นภสิทธิ์จินดา นายปุรเชษฐ์  ปันทะยม นายปรัชญา  กรรณ์เกตแก้ว

นายณรงค์ฤทธิ์  ศาลากิจ นายสมศักดิ์  ยนตสุข นางสาววันวิสาข์  ห่อทอง นายสุริโย  สมอคำ นางสาวฉวีวรรณ  แซ่จืึ้อ นางสาวณัฐธิดา  เขื่อนเมือง นายปิยะพงษ์  แสงทับ นางสาวชฎาพร  ไพรตื่น

นายนัฎฐกิตติ์  มานะเสริมวงศ์ นางสาวณัฎฐฎาพร  แก้วโพธิ์ นายณรงค์ฤทธิ์  เหล็กทั่ง นางสาวสุภามาศ  คำแหง นายรังสรรค์  ขอนยาง นางสาวจารุวรรณ  จรูญมีทรัพย์ นางสาวแพรวพรรณ  พรหมณี นางสาวฐิติชยา  ศรีใส

๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔

๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔

๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔

๑๗ ๑๘ ๑๙ ๒๐ ๒๑ ๒๒ ๒๓ ๒๔

ฐานะปีที่
๑

ฐานะปีที่
๒

ฐานะปีที่
๓

ฐานะปีที่
๔

 ศึกษาดูงาน.....คณาจารย์และนักศึกษา 

จากวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน 

ด้านบริการนักศึกษาพิการ พร้อมท้ังเข้าสังเกตการณ์ 

ล่ามทางออนไลน์และล่ามในห้องเรียนของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ 

ความเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของล่ามภาษามือ ตระหนัก 

ถึงเนื้อหาและเรียนรู้บริบทต่างๆ และได้มีโอกาส 

พบกับหน่วยงานที่ให้บริการล่ามภาษามือของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อจะได้นำนักศึกษามา 

ฝึกงานในชั้นเรียนสำหรับนักศึกษาหูหนวกของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป โดยมี นายสมบัติ   

คำแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการ- 

นักศึกษา ให้การต้อนรับ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 

มกราคม 2556 ณ ห้องประชุมสหกิจศึกษาและ 

พัฒนาอาชีพ 

 สาขาวิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก  

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

อบรมภาษารัสเซีย ครั้งที่ 40 สําหรับนักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 16 กุมภาพันธ์ - 

20 เมษายน 2556 โดยเปิดอบรม 3 หลักสูตร  

เน้นทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน 

 หลักสูตรที่เปิดอบรม คือ ภาษารัสเซีย 

พื้นฐาน 1 (RS 1) ภาษารัสเซียพื้นฐาน 2 (RS 2) 

และภาษารัสเซียเพ่ือการท่องเท่ียว (RT 1) จัดอบรม 

วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ค่าอบรม 2,800 บาท 

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่   

14 กุมภาพันธ์ 2556 เว้นวันอาทิตย์ ที่สาขาวิชา 

ภาษารัสเซีย อาคาร 2 ช้ัน 3 ภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนุษยศาสตร์ โทร. 0-2318-0054-5 ต่อ  

1057, 1099 หรือ 081-854-3340, 081-647-1200,  

081-551-7219 

 อาจารย์วิริยะ เกตุมาโร รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์ และบุคลากรของ 

สาขาฯรับมอบศาลาที่พักสำหรับนักศึกษาจาก 

นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ รุ่น 7  

และ รุ่น 8 เพ่ือเป็นท่ีพักของนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป   

เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2556 

คณะมนุษย์ฯ อบรมภาษารัสเซีย
สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป
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กองบรรณาธิการ

ถาม ขอถามเรื่องการเปลี่ยนชื่อเป็นข้อๆ ดังนี้  

 1. เป็นนักศึกษารหัส 48 ครับ คาดว่าคงจบแน่  

แต่จะเปล่ียนช่ือ อยากทราบว่าบัตรประจำตัวนักศึกษา 

ต้องไปทำใหม่หรือไม่ ท้ังๆท่ีซ่อม 2, ฤดูร้อน/2555  

บัตรก็จะหมดอายุแล้ว

 2.  ถ้าไม่ทำบัตรใหม่ตอนสอบจะยื่นเอา 

ใบขับขี่ (ชื่อเดิม) ร่วมกับบัตรประจำตัวนักศึกษา 

ช่ือเดิมแทน แล้วตอนท่ีทำเร่ืองข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

ค่อยไปทำเร่ืองเปล่ียนช่ือได้หรือไม่ ช่วยอธิบายด้วย  

ตอบ 1. นักศึกษาเป็นนักศึกษารหัส 48 ถ้าสมัคร 

ภาค 1/2548 สถานภาพการเป็นนักศึกษาจะหมด 

เมื่อสิ้นสุดภาคซ่อม 2, ฤดูร้อน/2555 และต้องแยก 

เป็น 2 กรณี กรณีแรกถ้านักศึกษายังเรียนไม่ครบ 

ตามหลักสูตร และประสงค์จะใช้ชื่อใหม่ในการรับ 

พระราชทานปริญญาบัตร นักศึกษาต้องทำบัตรใหม่ 

โดยนำใบเปลี่ยนชื่อไปดำเนินการที่ ฝ่ายทะเบียน 

ประวัตินักศึกษา (อาคาร สวป. ชั้น 2) กรณีที่สอง 

ถ้านักศึกษาเรียนครบหลักสูตรแล้วและไม่มีการ 

สอบอีก นักศึกษาไม่ต้องทำบัตรใหม่ให้นักศึกษา 

นำใบเปล่ียนช่ือไปติดต่อท่ี ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา   

(อาคาร สวป. ช้ัน 2) เพ่ือทำเร่ืองเปล่ียนช่ือ นักศึกษา 

จะได้รับพระราชทานปริญญาบัตรในชื่อใหม่ แต่ 

นักศึกษาต้องไปทำเรื่องจบการศึกษาที่คณะของ 

นักศึกษาหลังจากการทำเรื่องเปลี่ยนชื่อแล้ว

 2. ถ้านักศึกษาไม่ทำเรื่องเปลี่ยนชื่อก่อน 

ลงทะเบียน การลงทะเบียนใช้ช่ือเดิมใบเสร็จลงทะเบียน 

ก็จะเป็นช่ือเดิม แต่บัตรประจำตัวประชาชนนักศึกษา 

เป็นช่ือใหม่แล้ว และนักศึกษาใช้บัตรประจำตัวประชาชน 

ช่ือใหม่เข้าสอบ ให้นักศึกษานำใบเปล่ียนช่ือเข้าไป 

เป็นหลักฐานการเข้าสอบด้วย แต่ถ้านักศึกษาใช้ใบ 

ขับขี่ซึ่งเป็นชื่อเดิมแทนบัตรประจำตัวประชาชน  

นักศึกษาก็ไม่ต้องนำใบเปล่ียนช่ือไป และในการเซ็นช่ือ 

เข้าสอบ นักศึกษาเซ็นชื่อในชื่อเดิมได้ เมื่อผลสอบ 

ออกครบแล้วว่านักศึกษาเรียนครบหลักสูตร ให้นักศึกษา 

ไปทำเรื่องเปลี่ยนชื่อที่ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา  

อาคาร สวป. ชั้น 2 ก่อนท่ีจะไปย่ืนเร่ืองจบการศึกษา 

ท่ีคณะของนักศึกษา เพราะถ้านักศึกษาได้มีรายช่ือ 

ข้ึนทะเบียนบัณฑิตแล้ว  นักศึกษาไม่สามารถทำเร่ือง 

เปล่ียนช่ือได้เพราะสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญา 

ให้นักศึกษาเป็นช่ือเดิมซ่ึงเป็นช่ือเดียวกับท่ีนักศึกษา 

ต้องไปขึ้นทะเบียนบัณฑิต  ซึ่งไม่สามารถแก้ไขได้แล้ว 

ถาม-ตอบ 
“เกรดระบบใหม่”

สุทธิกุล  ศรีสุทธิ์

 lสวัสดีครับ สำหรับสัปดาห์นี้ หลังจาก 

กลับมาจากปฏิบัติราชการที่วิทยาเขตบางนา ก็รีบ 

ตอบปัญหาที่เมล์มาจากนักศึกษา รหัส  50 และ 52 

คำถามของนักศึกษารหัส 50 คือ

 1. อยากทราบว่าวิชาที่เราสอบผ่านไปก่อน

เปลี่ยนระบบเกรด โดยเกรดจะเป็น P G มหาวิทยาลัย 

จะคิดเกรดเฉลี่ยรวมกับการปรับเกรดเป็น A B C D 

อย่างไร

         2. ได้ทำเรื่องขอจบและลงทะเบียนเผื่อไปใน 

เทอม 2/2555 แต่วิชาที่ลงไป เกรดเพิ่งออกมาว่า ผ่าน  

วิชาที่ลงเผื่อไปในเทอม 2/2555 ต้องไปบอกเลิกหรือ 

ไม่ต้องไปสอบวิชาที่ผ่านแล้วได้หรือไม่ 

 จากคำถามข้อ 1 

 วิชาที่สอบผ่านก่อนภาค 1 ปีการศึกษา 2555 

เป็นเกรด G P เมื่อเข้าระบบเกรดใหม่ตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3)  

พ.ศ. 2555  (ข้อ. 16)  มหาวิทยาลัยจะปรับเกรด G เป็น  

A, P เป็น C+ ย้อนหลังให้ครับ และเมื่อนักศึกษา 

สอบไล่ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

เกรดใหม่ก็จะเป็น A  B+  B  C+  C  D+  D  F

 วิธีคิดค่าเฉลี่ย  ให้เอาผลการสอบที่สอบได้ 

ก่อนภาค 1 ปีการศึกษา 2555 ที่แปลงค่า จาก G 

เป็น A และ P เป็น C+ รวมกับผลการสอบที่เป็น 

A B+ B C+ C D+ D  แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิต 

ท่ีสอบได้ท้ังหมด จะได้ผลลัพธ์ท่ีเป็นค่าเฉล่ีย ลองคำนวณ 

ดูนะครับ

 แปลงค่าเกรด ที่ได้ก่อน 1/2555         

 G = A-----------P = C+ ------------

 GPA ระบบใหม่   =         

(AxN)+(B+xN)+(BxN)+(C+xN)+(CxN)+(D+xN)+(DxN) 

              จำนวนหน่วยกิตที่สอบได้ทั้งหมด  

    N  คือ จำนวนหน่วยกิตของแต่ละวิชา  

 จากคำถามข้อ 2 กรณีที่นักศึกษาทราบผล 

การสอบว่าสอบได้ผมเข้าใจว่าคงจะเป็นการสอบ 

ภาค 1/2555 ที่ผ่านมาและได้ลงทะเบียนเรียนกัน 

หรือเผื่อไว้ในภาค 2/2555 วิชาที่ลงกันหรือเผื่อไว้  

นักศึกษาอาจทำเร่ืองยกเลิกและขอคืนเงินค่าหน่วยกิต 

จาก สวป. ได้  และไม่ต้องเข้าสอบวิชานั้นในภาค 

2/2555 ครับ หรือถ้ายังไม่พอใจผลสอบที่ได้ก็อาจ 

เข้าสอบอีกคร้ังในภาค 2/2555 เป็นการปรับผลสอบ  

ไม่ต้องไปทำเรื่องยกเลิกและขอคืนเงินค่าหน่วยกิต 

ก็ได้ครับ  ขึ้นอยู่กับความพอใจของนักศึกษาว่าจะ 

เลือกวิธีปฏิบัติแบบไหนไม่ผิดกติกาหรอกครับ 

 l คำถามตอ่ไปเปน็คำถามของนกัศกึษา 

 รหัส 52 ครับ ถามว่า ปี 52 ตัดเกรด G P พอมาปี 2555 

ตัดเกรดใหม่ อยากทราบว่ามีหลักเกณฑ์อย่างไร

 ก็ต้องขออธิบายว่า ก่อนภาค 1 ปีการศึกษา  

2555 ระบบเกรด G P F ค่า  G  = 75-100% ค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4, ค่า  P = 60-74% ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25, 

ค่า F = 0-59% ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.00

 และต้ังแต่ภาค 1/2555 เป็นต้นไป เข้าระบบ 

เกรดใหม่ คือ ค่า A = 80-100% มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4,  

ค่า B+ = 75-79% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50, ค่า  B =  

70-74%  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00, ค่า C+ = 65-69%  

มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50, ค่า C = 60-64% มีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 2.00, ค่า D+ = 55-59% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

1.50, ค่า D = 50-54% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00  

ค่า F = 00-49% มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.00 เป็น 

ค่าเฉล่ียของแต่ละวิชา แต่ถ้าต้องการทราบค่าเฉล่ีย 

รวมทั้งหมด ก็ลองใช้วิธีคิดคำนวณจากตัวอย่าง 

ข้างบนนะครับ  ผมอยากให้นักศึกษาลองคำนวณดู 

จากผลการสอบที่ผ่านมา จะได้วางแผนการเรียนได้ 

ถูกต้องมากขึ้น

 พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ  สวัสดี  

ถาม  ผมได้ไปทำเรื่องขอใบรับรองสภา และ 

ทรานสคริปท์จบที่อาคาร สวป. ไว้ แต่ไม่ได้ไปรับตาม 

วันที่นัดให้ไปรับ ผมจะไปรับทีหลังได้หรือไม่ และ 

ภายในกี่วัน

ตอบ ท้ังใบรับรองสภาและทรานสคริปท์จบ นักศึกษา 

สามารถไปรับได้ภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ สวป. 

นัดให้มารับเอกสาร หากเลยกำหนดนักศึกษาจะต้อง 

ชำระค่าขอใบรับรองสภา และทรานสคริปท์จบใหม ่

ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 และมายื่นเรื่อง 

ขอที่ อาคารสวป.

 หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ 
งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขต 
บางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญผู้สนใจ 
สมัครเข้ารับการฝึกอบรมอาชีพอิสระ “การทำ 
ข้าวเหนียวหมูป้ิง”  อบรมวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2556   
 ผู้สนใจสอบถามและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 
เป็นต้นไป ท่ีห้องฝึกอบรมอาชีพอิสระ อาคารพระมาส 
(PRB) ชั้นล่าง งานกิจการและบริการนักศึกษา 
โทร. 0-2397-6314   คุณดาลิน  089-133-5406   
คุณอาริยา  081-868-6719

อบรม “การทำข้าวเหนียวหมูปิ้ง”
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การรับสมัคร นศ.ใหม่ฯ             (ต่อจากหน้า 3)

  4.3 สำเนาหลักฐานต่าง  ๆหากมีการเปล่ียนแปลง  

ชื่อตัว หรือนามสกุล หรือกรณีสมรส หรือกรณีหย่า  

ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิ นั้น

  4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ และ 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  (หน้า-หลัง)   จำนวน   3  ฉบับ 

          สำหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้สำเนา

บัตรประจำตัวคนพิการ  จำนวน 2 ฉบับ

       4.5 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน  

1 รูป

         4.6 คู่มือการกรอกระเบียนประวัตินักศึกษาใหม่ 

และแผ่นระบาย (ม.ร.25) 

        4.7 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ (ขอได้ 

ท่ีงานแพทย์และอนามัย ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 20 บาท) 

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ – สามเณรและ 

ไม่ได้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตให้ดำเนินการสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น ที่ www.

iregis.ru.ac.th 

 ทั้งนี้ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมี 

สถานภาพนักศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดียวกัน 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่อีกไม่ได้  

           ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร  สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ช้ัน 3) มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 

10240  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623

 ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เปิดให้

บริการธุรกรรมทางการเงินครบวงจรแก่บุคลากร 

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์ 

เวลา 08.30 - 16.30 น. และวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 

10.30 - 16.00 น. 

ธ.ไทยพาณิชย์ฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

 สืบเนื่องจากเนื่องในพระราชพิธีถวาย 

พระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระนโรดม  

สีหนุ พระมหากษัตริย์ของกัมพูชา ที่จะมีขึ้นใน 

วันท่ี 4 กุมภาพันธ์น้ี ทางการกัมพูชาจึงได้ประกาศให้  

น.ส.ราตรี พิพัฒนาไพบูรณ์ จะได้รับการปล่อยตัวในช่วง 

งานพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระนโรดม  

สีหนุ ในวันท่ี 1 กุมภาพันธ์น้ี ส่วนนายวีระ สมความคิด  

แกนนำภาคีเครือข่ายประชาชนไทยหัวใจรักชาติ 

ได้รับพระราชทานอภัยโทษลดหย่อนโทษให้เป็น 

เวลา 6 เดือน เพื่อที่จะได้รับการปล่อยตัวในเวลา 

อันใกล้ขึ้น ตามคำประกาศอย่างเป็นทางการของ 

กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชา เม่ือวันท่ี 10 มกราคม 

ที่ผ่านมา

 ที่มาของเรื่องนี้ เกิดจากการที่ศาลกัมพูชา 

ได้มีคำตัดสินลงโทษนายวีระและนางสาวราตรี 

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 ให้มีความผิด 3 ข้อหา 

คือ 1. รุกล้ำชายแดน 2. เข้าไปในเขตทหาร และ 

3. โจรกรรมข้อมูลทางทหาร หลังถูกเจ้าหน้าท่ีกัมพูชา 

ควบคุมตัวขณะเดินทางไปในพ้ืนท่ีหมู่บ้านหนองจัน  

ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโนนสูง จังหวัดสระแก้ว  

เพื่อเข้าไปตรวจสอบในพื้นที่ดังกล่าวที่เป็นพื้นที่ 

ทับซ้อนเม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 2553 น้ัน ศาลกัมพูชา 

จึงได้ตัดสินจำคุก นายวีระ สมความคิด 8 ปี ปรับ  

1 ล้าน 8 แสนเรียล (ราว 13,600 บาท) และ 

ตัดสินจำคุก น.ส.ราตรี 6 ปี ปรับ 1 ล้าน 2 แสนเรียล  

(ราว 9,100 บาท) โดยไม่รอลงอาญา

 ซ่ึงแม้ในสมัยท่ีรัฐบาลนายอภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ  

เวลาน้ันจะพยายามติดต่อช่วยเหลือบุคคลท้ังสอง 

ให้ได้รับการปล่อยตัว แต่ก็ติดขัดเง่ือนไขหลายประการ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นทางการเมืองที่มีความ 

ขัดแย้งกัน อย่างไรก็ตามต้องถือว่าเป็นความสำเร็จ 

ของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่สามารถ 

เจรจาให้มีการอภัยโทษได้สำเร็จในการประชุมอาเซียน 

ซัมมิต (ASEAN Summit) ในกรุงพนมเปญเมื่อ 

เดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา

 ตามข้อกฎหมายแล้ว ประเทศไทยและประเทศ 

กัมพูชาไม่มีข้อตกลงเก่ียวกับการแลกเปล่ียนนักโทษ  

มีแต่สนธิสัญญาโอนนักโทษคดีอาญาซึ่งต้องโทษ 

จำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุด หรือคดีเด็ดขาดแล้ว  

ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2552 โดย 

สนธสิญัญามขีอ้ตกลงวา่ นกัโทษกมัพชูาทีต่อ้งโทษ 

อยู่ในประเทศไทยสามารถร้องขอให้โอนตัวไปรับโทษ 

ต่อที่ประเทศกัมพูชา ในขณะที่นักโทษไทยที่ต้อง 

โทษอยู่ในประเทศกัมพูชาสามารถร้องขอให้โอน 

ตัวไปรับโทษที่ประเทศไทยได้เช่นกัน โดยที่ไม่ใช ่

เป็นนักโทษในคดีความม่ันคงและต้องรับโทษจำคุก 

แล้วถึง 1 ใน 3 ทั้งนี้ สนธิสัญญากำหนดให้การ 

ดำเนินการต้องประกอบด้วยความเห็นชอบจาก 

3 ฝ่าย คือ 1. ผู้ต้องโทษคดีถึงที่สุด ซึ่งต้องเป็นผู้แจ้ง 

ความประสงค์ผ่านทางช่องทางกระทรวงต่างประเทศ  

2. ประเทศของผู้ท่ีรับขอโอนตัว และ 3. ประเทศผู้ให้ 

ตัวผู้ต้องโทษ พร้อมกันนี้ตามระเบียบยังกำหนดให้ 

ไทยและกัมพูชาต้องต้ังคณะกรรมการข้ึนมาพิจารณา 

การโอนนักโทษ ซ่ึงคณะกรรมการในส่วนของประเทศไทย 

จะมีปลัดกระทรวงยุติธรรมเป็นประธาน 

 ภายใต้สนธิสัญญาดังกล่าว คณะกรรมการโอนตัว 

นักโทษจึงได้มีการประชุมกัน เมื่อวันที่ 11 มกราคม 

ที่ผ่านมา ให้มีการพิจารณาขอโอนตัวนักโทษระหว่าง 

ไทย-กัมพูชา โดยฝ่ายไทยขอให้กัมพูชาโอนตัวนักโทษ 

สัญชาติไทยกลับมารับโทษต่อในประเทศไทย รวม  

5 ราย โดยในจำนวนดังกล่าว 2 ราย คือนายวีระและ 

นางสาวราตรี ขณะที่ฝ่ายกัมพูชาขอให้ไทยโอนตัว 

นักโทษสัญชาติกัมพูชากลับประเทศ 2 ราย ซ่ึงตรวจสอบ 

เอกสารและคุณสมบัติแล้วพบว่าไม่ใช่นักโทษในคดี 

ความมั่นคงและต้องโทษมาแล้ว 1 ใน 3 นางสาวราตรี 

รับโทษมาแล้ว 1 ใน 3 จึงมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่จะ 

มีการโอนตัวกลับได้ แต่นายวีระได้รับอภัยโทษ 6 เดือน  

เมื่อรวมโทษจำคุกแล้วยังรับโทษไม่ถึง 1 ใน 3 คือ 

ยังรับโทษไม่ครบ 2 ปี 10 เดือน จากโทษจำคุกท้ังส้ิน 

8 ปี  จึงยังไม่สามารถโอนตัวกลับมายังไทยได้

 การแสดงออกของกัมพูชาในคร้ังน้ี แม้จะเป็น 

เร่ืองท่ีน่ายินดีกับตัวนักโทษและครอบครัว แต่อย่างไรก็ตาม  

ช่วงจังหวะเวลาของการลดโทษของฝ่ายกัมพูชา เหตุใด 

จึงสอดรับช่วงที่รัฐบาลไทยกำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์ 

อย่างมากมายถึงท่าทีในการต่อสู้คดีปราสาทเขาพระวิหาร  

ที่จะมีการแถลงปิดคดีด้วยวาจาครั้งสุดท้ายในช่วง 

วันที่ 15 ถึง 19 เมษายนนี้ ในศาลยุติธรรมระหว่าง 

ประเทศ ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ จึงเป็น 

อีกหน่ึงประเด็นร้อนทางการเมืองท้ังในระดับประเทศ 

และระหว่างประเทศที่อาจส่งผลต่อรัฐบาลอย่าง 

มหาศาล หากความเป็นไปของคดีออกมาแล้วไม่เป็น 

ผลดีกับอธิปไตยบนผืนแผ่นดินไทย จนอาจส่งผลต่อ 

สัมพันธภาพรัฐบาลไทยกับกัมพูชา และความสงบ 

เรียบร้อยบริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา 

 อีกทั้ง ท่าทีของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ถูกตั้งคำถาม 

ว่าสนับสนุนเต็มท่ีหรือไม่ เพราะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การต่างประเทศกลับแสดงท่าทีไม่เต็มท่ีให้สาธารณชน 

ได้เห็น จนทำให้นายกฯต้องนำมือกฎหมายคนสำคัญ 

ของรัฐบาล อย่างนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา เป็น 

ตัวช่วยและเตรียมยกคณะทำงานไปหารือกับท่ีปรึกษา 

ฝ่ายกฎหมายชาวต่างประเทศที่ประเทศอังกฤษใน 

อนาคตอันใกล้ด้วย ทั้งที่ ความจริงแล้วหน้าที่ของ 

คณะทีมสู้คดีของกระทรวงการต่างประเทศที่  

นำโดยท่านทูตวีรชัย พลาศรัย และท่ีปรึกษากฎหมาย 

ชาวต่างประเทศ ได้ถูกตระเตรียมการไว้เป็นอย่างดี 

ล่วงหน้าแล้ว ส่งผลให้การดึงนายพงศ์เทพไปช่วย 

ดูแลภาพรวมในคร้ังน้ี นอกจากจะไม่มีส่วนเก่ียวข้อง 

โดยตรงกับกระบวนการสู้คดีในสาระสำคัญแล้ว  

ยังเป็นเพียงสัญลักษณ์ทางการเมืองของรัฐบาล  

ที่ประชาชนคนไทยจะต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ 

ที่ดีที่สุดถึงเจตนาที่แท้จริงของฝ่ายการเมือง

การโอนตัวนักโทษกับ
คดีปราสาทเขาพระวิหาร

   อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์  ม.ร.



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 ๒๘ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

  ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

อย่างเช่น ได้คุณปกรณ์ พรพิสุทธิ์ จากกรมศิลปากร 

มาศึกษา แล้วก็คนอ่ืนๆ อีกเยอะแยะมากมาย จะเอ่ยช่ือ 

ก็คงจะยืดยาวมากไป คุณปกรณ์ พรพิสุทธิ์นั้นเป็น 

ศิลปินท่ีครบเคร่ืองก็ว่าได้ แสดงท้ังละครพันทาง ละครนอก  

ละครใน  แสดงโขน  แสดงนาฏกรรม  แสดงอะไรต่างๆ 

ที่เป็นการแสดง แล้วก็เป็นนักร้องด้วย นักร้องของ 

กรมศิลปากร และที่มาใหม่ๆ สดๆ นี่ก็ใครๆ ก็อาจ 

จะเชียร์ พอเอ่ยชื่อบอกว่า เอเอฟ หมายเลข 8 น้องไอซ์  

ยังไงเล่า น้องไอซ์ก็เป็นลูกศิษย์รามฯตั้งแต่เป็นเด็ก  

เรียนสาธิตจบแล้วก็มาเรียนคณะศิลปกรรม แล้วก็ไป 

ประกวดเอเอฟ ปรากฏว่าชาวรามคำแหงและประชาชน 

ชอบเธอมาก ก็เลยโหวตกันถล่มทลาย จนเธอเป็นผู้ชนะ  

อย่างนี้เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีอีกหลายคนหลายผู้ 

เช่น น้องใบเตย บ่าววี คุณสุเทพ วงศ์กำแหง คุณธานินทร์  

อินทรเทพ แอ๊ด คาราบาว และนักร้องอ่ืนๆ อีกเยอะแยะ 

มากมาย ท่ีสังกัดค่ายโน้นค่ายน้ี แต่ว่าเป็นลูกศิษย์ของรามฯ  

ทั้งนี้ทั้งนั้นกำลังประสานงานกันเป็นการใหญ่นะครับ 

ตอนนี้ ตอนที่ครูกำลังเขียนอยู่นั้น กำลังประสานงาน 

กันว่าจะได้ใครมาวันไหน ช่ัวโมงไหน พูดไปเลยลืมบอกว่า  

งานเรากำลังจะจัดวันท่ีเท่าไร เราจะจัดหลังเลือก อ.ศ.ม.ร.  

เขาเลือก อ.ศ.ม.ร. กันประมาณวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 

ครูก็ขอให้พวกเราไปใช้สิทธิเลือก รู้สึกว่ามีสู้กันอยู่ 

2 พรรคหรืออย่างไร ก็ไปเลือกกันตามใจปรารถนา หลังจาก 

เลือกแล้วก็ไปถึงวันที่ 12-13 ก่อนวันวาเลนไทน์ วันที่ 

12-13 กุมภาพันธ์นั้น ก็จะมี ทุ่ง กรุง เฟส มีทั้งดารา 

นักร้อง ทั้งที่สังกัดรามคำแหง ทั้งที่ไม่ได้สังกัด ทั้งที่ 

อยากจะเป็นรามคำแหง อยากจะมาอะไรต่างๆ แม้กระท่ัง 

ที่ว่า ขอบอกไว้ตรงนี้ ผู้ปกครองก็ดี ครูบาอาจารย ์

โรงเรียนต่างๆก็ดี ถ้าลูกศิษย์ของท่านไปเคยชนะเลิศ 

เคยไปแข่งขันอะไรมา แล้วอยากจะหาเวทีมาปรากฏ 

ตัวขึ้นมาอีก เราให้เวทีในการปรากฏตัวนะครับ ขอให้ 

ติดต่อมาท่ีคณะศิลปกรรมของเรา หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ของมหาวิทยาลัย ฉบับน้ีก็คงจะพูดให้เกิดความอยากไว้ 

คร่าวๆ เพราะว่าฉบับหน้าจะมีรายละเอียดของงาน  

ใครเข้ามาชมเขาก็ไม่ได้เก็บบัตร เก็บเบอร์อะไร การจัดงาน 

ก็จัดตรงท่ีลานพ่อขุนฯ ตรงใกล้ๆกับสระน้ำหน้ามหาวิทยาลัย  

จะมีการชิงโชคกันบ้าง แล้วก็จะมีการประกวดประชัน 

อันโน้นอันนี้อะไรต่างๆ ขอให้มาก็แล้วกัน ไม่จำเป็น 

ว่าจะต้องเป็นนักศึกษารามคำแหง ไม่จำเป็นว่าจะต้อง 

เรียนมาจากชั้นไหน เพราะคนรามคำแหงนั้นมาจาก 

ชนทุกชั้น มาจากคนทุกระดับการศึกษา รามคำแหง 

เราจึงมีแฟนมากมาย แล้วก็ใครเป็นแฟนใครมาดูกันเอาเอง 

นะครับ ฉบับหน้าก็จะขยายความให้ฟังว่ามีใครบ้าง 

ในรายละเอียด แล้วก็อยากฟังใครร้อง หรืออยากจะ 

ให้ใครมาร้อง หรือตนเองอยากจะมาร้องก็บอกมา 

จดหมายมาบอกก็ได้นะครับ รีบจัดการ รีบบอกมา 

จะได้จัดให้ งานน้ีเรียกว่าครูรังสรรค์จัดให้ก็ว่าได้นะครับ  

 ดังนั้นฉบับนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อน ขอให้ 

เกิดความอยากมากๆ เพ่ือท่ีจะติดตามฉบับต่อไป แต่จะ 

อย่างไรก็อย่าพลาดนะครับ วันที่ 12-13 กุมภาพันธ์  

ตอนเย็นนะครับ แดดร่มลมตกก็ประมาณ 4 โมงเย็น 

ม.ร. เปิดอบรมภาษาแก่นักศึกษา
 สถาบันภาษา จัดโครงการฝึกอบรมภาษา 

ต่างๆหลายโครงการ ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน  

2556 เพ่ือบริการทางวิชาการแก่นักศึกษาและผู้สนใจ 

ทั่วไป โดยสถาบันฯจะออกใบประกาศนียบัตรแก่ 

ผู้ท่ีเข้ารับการอบรมและสอบผ่านครบตามหลักสูตร  

และเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ณ สถาบัน 

ภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคารสุโขทัย ชั้น 4  

ห้อง 408 รายละเอียดดังนี้

 eภาษาอังกฤษทั่วไป (พูด-ฟัง/อ่าน-เขียน) 

  เปิด ม.ค.-เม.ย. 2556

 eภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการฟื้นฟู 

 eภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

 eภาษาต่างประเทศ จีนกลาง ญ่ีปุ่น เกาหลี  

  ฝรั่งเศส อินโดนีเซีย กรีก

 eภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ 

 eการเขียนภาษาอังกฤษ

 eไวยากรณ์อังกฤษ

 eภาษาอังกฤษเตรียมสอบเข้าปริญญาโท 

 eเตรียมสอบ TOEFL TOEIC 

 eภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย 

 eการแปล

 eอังกฤษธุรกิจ

 eภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก อายุ 8-12 ปี

 eภาษาอังกฤษเร่งรัด นศ.รามฯ 600.- บาท 

  บุคคลทั่วไป 800.- บาท 

  (เปิด 1 ก.พ.-1 มี.ค. 2556)

 สอบถามรายละเอียดได้ท่ี สถาบันภาษา อาคาร 

สุโขทัย ช้ัน 4 โทร. 0-2310-8903-4, 8682-3 (รามฯ1) 

http://www.ril.ru.ac.th   email : ril@ru.ac.th   

 หลักฐานการสมัคร 

 รูปถ่าย 1 นิ้ว  จำนวน 2 รูป 

บุคคลทั่วไป : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

นักศึกษารามคำแหง : สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา, 

ใบเสร็จลงทะเบียน 1 ฉบับ, บัตรประจำตัวประชาชน  

1 ฉบับ

เป็น อ.ศ.ม.ร. และ ส.ม.ร. ประจําปีการศึกษา 2556  

จํานวน 3 พรรค ได้แก่ 

 หมายเลข 1 พรรคสานแสงทอง

 หมายเลข 2 พรรคตะวันใหม่

 หมายเลข 3 พรรคพลังราม 

 นอกจากนี้ การลงคะแนนเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร.  

และ ส.ม.ร. ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2556 มหาวิทยาลัย 

ยังอํานวยความสะดวกแก่นักศึกษาท่ีพิการทางสายตา 

ให้สามารถใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วยบัตรเลือกตั้งที่ 

เป็นอักษรเบรลล์อีกด้วย มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ขอเชิญชวนนักศึกษาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง  

อ.ศ.ม.ร. และ ส.ม.ร.  ตามวันเวลาและสถานท่ีดังกล่าว  

โดยนําบัตรประจําตัวนักศึกษามาแสดงเพื่อใช้สิทธิ  

และใช้เคร่ืองหมายกากบาท X เท่าน้ันในการลงคะแนน 

  ม.ร. เลือกตั้งฯ                            (ต่อจากหน้า 12)

ยาวไปถึง 3 ทุ่ม 4 ทุ่ม แล้วแต่จะสนุกสนานกันแค่ไหน 

ใครสนใจจะมาออกร้านออกรวงอะไรต่างๆ ก็รีบไป 

ติดต่อเสีย เพราะว่ามีเนื้อที่ให้อยู่น้อย แต่คนอยากจะ 

มากันเยอะ ถ้าอ่านอันนี้แล้วไป อาจจะได้สิทธิพิเศษ 

นะครับ ถือว่าเป็นแฟนกัน ไม่ให้แฟนก่อนแล้วจะ 

ให้ใคร เอาไว้พบกันฉบับหน้านะครับ ถ้าสงสัยรายละเอียด 

ใดๆ ก็ติดต่อได้ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ เรื่อง ทุ่ง 

กรุง  เฟส  เอาไว้พบกันใหม่นะครับ  สวัสดีครับ

 รศ.ทศพร คล้ายอุดม รักษาการในตำแหน่ง 
ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์ พร้อมตัวแทนบุคลากร 
สำนักพิมพ์ นำรายได้ส่วนหน่ึงของการจัดการแข่งขัน 
โบว์ลิ่งของสำนักพิมพ์ และรวบรวมทุนทรัพย์จาก 
การบริจาคของผู้มีจิตศรัทธา นำไปซื้อโต๊ะอาหาร 
โต๊ะอ่านหนังสือ อุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์กีฬา  
พร้อมทุนการศึกษา มอบให้กับ ร.ร.บ้านคกงิ้ว  
ร.ร.บ้านท่าดีหมี และร.ร.บ้านคกมาด อ.เชียงคาน 
จ.เลย  เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2556 

สำนักพิมพม์อบอุปกรณ์การศึกษา



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๒) วันที่ ๒๘ มกราคม - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

    
 
 
 

ทุ่ง กรุง เฟส

(อ่านต่อหน้า 11)

นักศึกษา Universiti Putra เยี่ยมชม ม.ร.

ม.ร. เลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร.
และ ส.ม.ร.  7 ก.พ.นี้

 ครูให้ชื่อตอนนี้ว่า ทุ่ง กรุง เฟส นั้น  

ก็เพื่อที่จะต้องการให้ลูกศิษย์ได้ให้ความสนใจ 

จากต้ังแต่ช่ือข้างบน ท่ีมีช่ือข้างบนออกจะแปลกอยู่  

ทุ่ง กรุง เฟส เป็นคำผสมผสาน เอามาใช้สองภาษา 

ด้วยกัน ภาษาหนึ่งก็คือ ทุ่ง กรุง อีกคำหนึ่งก็คือ 

เฟส ท่ีครูบอกว่าเอามาผสมผสานกันน้ัน ย่อเอามา 

จากภาษาอังกฤษ กับภาษาไทย ทุ่ง หมายความ 

ถึงลูกทุ่ง หรือเพลงแนวลูกทุ่ง หรือว่าลายลูกทุ่ง 

ส่วนกรุง มาจากคำว่าลูกกรุง หรือเพลงไทยสากล 

ท่ีบางท่านก็เรียกอย่างน้ัน หรือถ้าพูดให้ง่ายๆ ก็คือ 

เป็นเพลงไทยที่ร้องกันโดยทั่วไป ส่วนคำว่าเฟส  

ถ้าเขียนเป็นภาษาอังกฤษคือ Festival คำว่า Festival  

หมายถึงการเฉลิมฉลอง การจัดงานเป็นการเป็นงาน  

เป็นฤดูกาล หรือว่าเป็นเทศกาลอะไรเหล่านี้ก็ได้ 

ท้ังน้ัน พูดง่ายๆว่ามีการเฉลิมฉลองอย่างสนุกสนาน 

จะมีการออกร้าน มีขบวนแห่ มีอะไรก็แล้วแต่ 

คือจัดให้มันสนุกก็แล้วกัน ก็จะเป็น Festival ถ้าเป็น 

เทศกาลก็เช่น สงกรานต์ Festival ลอยกระทง 

Festival อย่างนี้เป็นต้น เราเอาคำเหล่านี้มาผสม 

ผสานกันขึ้น เป็น ทุ่ง กรุง เฟส 

 ทีนี้ ทุ่ง กรุง เฟส จะเกิดอะไรขึ้น ก็เกิด 

การเฉลิมฉลองให้มีเพลงลูกทุ่ง ลูกกรุง มีการแสดง 

อื่นๆ ให้สนุกสนาน เช่น เริงระบำ รำฟ้อน อะไร 

ต่างๆ ออกจะเป็นอาเซียนบ้าง ออกจะเป็นฝร่ังบ้าง  

ออกจะเป็นลายแบบไทย ลายแบบอาเซียนชาติไหน 

หรือเพลงก็ออกสำเนียง อาจจะเป็นสำเนียงมอญ 

สำเนียงพม่า สำเนียงเขมร สำเนียงลาว อะไรก็ 

ว่ากันไป อันน้ีเป็นความรู้ท่ีจะต้องไปศึกษา ว่าเพลง 

สำเนียงนั้นเป็นเพลงอย่างไร คืออะไร 

 ทีน้ีการท่ีจะจัดน้ัน คณะศิลปกรรม คำเต็มๆ  

ก็ต้องเรียกให้เต็ม เป็นภาษาเขียนก็จะเป็นคณะ- 

ศิลปกรรมศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์นี้นั้น 

ต้ังข้ึนมาหลายปีแล้ว ประมาณ 5 ปีกว่าๆ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงของเรา มีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ผลิต 

ลูกศิษย์ลูกหาท่ีเป็นนักร้องลูกทุ่ง ลูกกรุง ผลิตดารา 

ก็มากมายอยู่พอสมควรทีเดียว แต่ก็ใช่ว่ามากมาย 

ถ้าหากไปทาบกับสถาบันอ่ืน ก็คงจะน้อยกว่า เพราะว่า 

เราพึ่งตั้งมาได้ 5 ปี แต่ 5 ปีของเรานั้น โตเร็ว 

เหลือเกิน เพราะว่าบางทีก็ได้คนที่โตแล้วมาเรียน 

  นักศึกษาจาก Universiti  
Putra Malaysia เยี่ยมชม 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 
พบปะกับผู้บริหารและคณาจารย์  
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
ทางด้านวิชาการ โดยมี รศ.รำไพ  
สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่าย 
วิเทศสัมพันธ์                  ให้การต้อนรับ  
เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2556 
ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 อาคาร 

วิทยบริการและบริหาร 

 โครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 

วิชาการสื่อสารพัฒนาการ (DEVELOPMENT  

COMMUNICATION : DEVCOM) คณะมนุษยศาสตร์  

จัดงาน เปิดบ้านการส่ือสารพัฒนาการ (DEVCOM 

R.U. OPEN HOUSE SEASON 2) ในวันพุธท่ี 6 

กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 08.00-16.00 น.  

ณ ห้องประชุมพวงแสด และลานปสาน คณะ 

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 พบกับเวทีเสวนา เร่ือง “สมรภูมิลิขสิทธ์ิ 

กับความคิดท่ีแตกต่าง” โดย คุณศศกร วัฒนาสุทธิวงศ์  

ผู้อำนวยการสายงานธุรกิจส่ิงพิมพ์ และบรรณาธิการ 

สำนักพิมพ์แจ่มใส คุณสุทธิพงษ์ วัฒนจัง ศิลปินอิสระ  

ผู้ประพันธ์เพลง นักแสดง คุณสุวรรณา  สมบัติรักษาสุข  

อดีตประธานสภาวิชาชีพข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  

คุณศรีดา ตันทะอธิพานิช ผู้จัดการมูลนิธิอินเทอร์เน็ต 

ร่วมพัฒนาไทย  คุณศิริบูรณ์   ณัฐพันธ์  ผู้ประกาศ 

ข่าวทางสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 ร่วมถ่ายทอด 

ความเห็นต่อการละเมิดลิขสิทธ์ิผลงานในมุมมอง 

ของเจ้าของหรือผู้สร้างสรรค์ผลงานลิขสิทธิ์ 

นักวิชาการ นักวิชาชีพด้านการสื่อสาร 

 นอกจากน้ี ยังมีการนำเสนอส่ือสาระบันเทิง  

เช่น หนังสั้น หนังสือทำมือ นิทรรศการ ฯลฯ  

สะท้อนปัญหาวัยรุ่นกับการละเมิดลิขสิทธ์ิผลงาน 

อินเทอร์เน็ต  ซ่ึงเป็นผลงานสร้างสรรค์ของนักศึกษา 

ในโครงการ เพื่อร่วมรณรงค์ต่อต้านการละเมิด

ลิขสิทธิ์ 

DEVCOM เปิดบ้าน 
เชิญนักวิชาชีพ ถกปัญหา

ละเมิดลิขสิทธิ์ในโลกออนไลน์

 3 พรรคนักศึกษาสมัครรับเลือกต้ัง อ.ศ.ม.ร.  

และ ส.ม.ร. ในวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หน่วย 

ลงคะแนนรามคําแหง หัวหมาก วิทยาเขตบางนา 

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด 

พร้อมอํานวยความสะดวกให้นักศึกษาที่พิการ 

ทางสายตา ใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วยบัตรลงคะแนน 

อักษรเบรลล์ มหาวิทยาลัยรามคําแหงกําหนดการ 

เลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการ 

องค์การนักศึกษา  (อ.ศ.ม.ร.) ประจําปีการศึกษา 

2556 ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 

08.30-16.00 น. โดยกําหนดสถานที่เป็นหน่วย 

ลงคะแนนเลือกตั้ง ดังนี้

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เลือกต้ังท่ีวิทยาเขตบางนา 

เวลา 08.30-11.30 น. หรือท่ีมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

หัวหมาก เวลา 13.00-16.00 น.

 นักศึกษาช้ันปีท่ี 2 ข้ึนไปเลือกต้ังท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคําแหง หัวหมาก  เวลา 08.30-16.00 น.

 สําหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคลงคะแนน 

เลือกตั้งที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ- 

ส่วนภูมิภาค 23 แห่ง ได้แก่ สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดอุทัยธานี ปราจีนบุรี นครศรีธรรมราช 

แพร่ นครพนม อํานาจเจริญ สุโขทัย ตรัง ศรีสะเกษ  

ขอนแก่น ลพบุรี นครราชสีมา หนองบัวลําภู 

บุรีรัมย์ ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เชียงราย 

กาญจนบุรี สุรินทร์ อุดรธานี สงขลา  และพังงา

  ท้ังน้ี จากการรับสมัครพรรคนักศึกษาเข้ารับ 

การเลือกตั้ง ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม ที่ผ่านมา 

ปรากฏว่ามีพรรคนักศึกษาสมัครรับการเลือกตั้ง 
(อ่านต่อหน้า 11)


