
            
   
         

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 ๔๓ 

วันท่ี ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 ม.รามคำแหงและสภากาชาดไทย 
เชิญร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

(อ่านต่อหน้า 2)

อาจารย์ เสาวภา   งามประมวญ 

ม.ร. รับนักศึกษา ป.เอก
10 สาขา เน้นการวิจัย 

(อ่านต่อหน้า 2)

พม่า (สาวน้อยที่ควรรู้จัก) ตอนที่ 1

14 ศิษย์เก่าคนดัง รับรางวัลศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น

(อ่านต่อหน้า 11)

 สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 โดยมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและนายสุทธิเกียรติ   จิราธิวัฒน์  นายกสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์

    รามคำแหงและสภากาชาดไทย 

จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือ 

ถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาส 

เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และก้าวสู่ปีท่ี 42 ของ ม.ร. เชิญชวน 

ชาวรามคำแหงและประชาชนท่ัวไป  

ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ร่วมบริจาคโลหิตได้ต้ังแต่บัดน้ี-  

5 ธันวาคม 2556 ตั้งเป้าหมายบริจาคโลหิต 4.2 ล้าน ซี.ซี. ให้สภากาชาดไทย

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคม- 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาเอก ปีการศึกษา 

2556 ส่วนกลาง รุ่นที่ 13 และส่วนภูมิภาค  

รุ่นที่ 10 ใน 10 สาขาวิชา คือ สาขาวิชา 

บริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  

เทคโนโลยีการศึกษา จิตวิทยาให้คำปรึกษา 

จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ วิจัยการศึกษา  

การบริหารการศึกษา และสังคมวิทยา (เมือง/ 

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและผู้ม ี

จิตอาสาเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครอ่านหนังสือและ 

ตำราเรียนสำหรับนักศึกษาพิการ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วไป 

และผู้มีจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ 

เพื่อนนักศึกษาผู้พิการทุกประเภทที่ศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผู้สนใจสมัครได้ท่ี ศูนย์บริการนักศึกษา 

พิการ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ 

นักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 ในวัน 

และเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-2310-8306

 หลังจากที่พม่าได้เปิดประเทศอย่างสวยงามราวกับหญิงสาว 

วัยกระเตาะที่ใครๆก็อยากเข้าไปจับจองค้นหา ไม่ว่าจะเป็นเจ้าพ่อ 

อย่างสหรัฐอเมริกา หรือหนุ่มเศรษฐีใหม่อย่างจีน แม้กระทั่ง 

มหาเศรษฐีวัยกลางคนอย่างยุโรปก็ไม่วายที่อยากจะเข้ามาชมเชย 

พม่าเสียนี่กระไร  มันทำให้น่าสงสัยเสียเหลือเกินว่าทำไมสาวเจ้า 

ถึงออกตัวแรงถึงเพียงนี้ ทั้งๆที่แต่ก่อนนั้นผู้คนประณามเจ้าหล่อน 

มากมาย

 ก่อนหน้านี้พม่ามีปัญหาภายในที่สร้างความวิตกกังวลต่อ 

ประชาคมโลกถึงความไม่เป็นประชาธิปไตยบ้างหละ และท่ีร้ายท่ีสุด 

คือเรื่องละเมิดสิทธิมนุษยชนอันสืบเนื่องจากความแตกต่างกัน 

ทางเผ่าพันธ์ุ ช่องว่างทางเศรษฐกิจ ศาสนา และความแตกต่างทาง 

ด้านอุดมการณ์ทางการเมือง อันนำไปสู่เหตุการณ์ความรุนแรงในวันท่ี  

8 กันยายน ค.ศ. 1988 ซึ่งส่งผลให้พม่าถูกประชาคมโลกโดดเด่ียว 



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

14 ศิษย์เก่าคนดังฯ                        (ต่อจากหน้า 1) ม.รามคำแหงฯ                               (ต่อจากหน้า 1)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานมอบโล่และ 

ประกาศเกียรติคุณให้แก่ศิษย์เก่า จำนวน 14 คน  

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็น 

ทาราแกรนด์ 

 ท้ังน้ี ยังได้รับเกียรติจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ  

อดีตเลขาธิการอาเซียน ปาฐกถาพิเศษ “การเมืองและ 

เศรษฐกิจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน” ภายในงาน 

มีแขกผู้มีเกียรติ คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า 

รัฐศาสตร์ อาทิ พล.ต.อ.สุนทร ซ้ายขวัญ นายปริญญา  

นาคฉัตรีย์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์  

และนายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ พร้อม 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ รวมท้ังส่ือมวลชนหลายแขนง ร่วมงาน 

จำนวนมาก 

 โอกาสน้ี นายสุทธิเกียรติ  จิราธิวัฒน์ นายกสมาคม 

ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ ม.ร. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการ 

จัดงานว่า สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ ม.ร. จัดงานครั้งนี ้

ขึ้นเป็นครั้งที่ 2 เพื่อต้องการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่า 

รัฐศาสตร์ทุกระดับ ต้ังแต่ปริญญาตรีจนถึงปริญญาเอก 

ท่ีได้ออกไปทำคุณประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ 

นับแสนคน เพราะในปัจจุบันสิงห์ทองรามคำแหง 

กระจายไปทุกภาคส่วนของประเทศ ไม่ว่าจะในประเทศ 

หรือต่างประเทศ มีศิษย์เก่าที่เป็นผู้นำหลายมิติอาชีพ  

ทั้งวงการการเมือง การปกครอง ผู้นำภาคราชการ 

เอกชน ธุรกิจ และองค์กรระหว่างประเทศ ซึ่งเชื่อว่า 

ศษิยเ์กา่รฐัศาสตรเ์ปน็ผูท้ีม่คีณุภาพ                     มคีวามสามารถ  

และยึดหลักความรู้คู่คุณธรรมในการครองตน อีกทัง้ 

รามคำแหงยังเป็นสถาบันเดียวที่รองรับนักศึกษาทุก 

ชนชั้น ทุกวัย และรับรองคุณภาพของบัณฑิตทุกคน 

ที่จบไปแล้วด้วย 

 “ในนามของสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ ขอขอบคุณ 

และแสดงความยินดีกับวันแห่งเกียรติยศของศิษย์ 

เก่ารัฐศาสตร์ทุกท่าน พวกเรามีความภูมิใจที่คุณงาม 

ความดีที่ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ได้สร้างขึ้นในช่วงเวลา 

ที่ผ่านมา วันนี้ได้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมจึงขอให ้

รักษาคุณงามความดีและเป็นแบบอย่างให้กับชาว 

สิงห์ทองที่มีอยู่ทั่วประเทศซึ่งในอนาคตพวกเขาอาจ

จะก้าวมายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ก็เป็นได้... 

 ...ขอขอบคุณอธิการบดี คณาจารย์และชาวสิงห์ทอง 

ที่มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้ ทำให้งานมีคุณค่า 

และเป็นประโยชน์ที่สุดต่อชาวสิงห์ทอง ซึ่งสมาคม 

ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ตั้งใจจัดงานอันทรงเกียรตินี้ให้สม 

กับเกียรติยศของชาวสิงห์ทอง ขอให้งานเชิดชูเกียรต ิ

ศิษย์เก่ารามคำแหงจงเป็นวันที่ชาวสิงห์ทองมีความ 

ภาคภูมิใจในผองเพื่อน และให้จดจำสถาบันแห่งนี้... 

รัฐศาสตร์รามคำแหงไปตลอดกาล ท่ีสำคัญ ขอให้สำนึก 

ในการคิดดี ทำดี ตั้งใจดี และมีความปรองดอง เพื่อ 

เป็นแบบอย่างที่ดีของเพื่อนและน้องรุ่นต่อๆไป” 

        ด้านผศ.วุฒิศักดิ์  อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความภูมิใจอย่างย่ิงท่ีสมาคม 

ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์รามคำแหงได้จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อ 

เชิดชูศิษย์เก่าที่ออกไปทำประโยชน์ให้สังคม       และ 

ที่ผ่านมามีบัณฑิตที่จบจากรามคำแหงไปแล้ว 8 แสน 

กว่าคน เป็นสิงห์ทองที่ออกไปรับใช้บ้านเมืองทั่ว 

ประเทศก็มีจำนวนมาก รามคำแหงจึงเปรียบศิษย์เก่า 

ด่ังต้นสุพรรณิการ์ท่ีแตกก่ิงก้านสาขาไปเจริญงอกงาม 

ในทุกที่ทุกถิ่น วันนี้จึงเป็นวันที่พวกเราทุกคนมีความ 

ภาคภูมิใจ เพราะศิษย์เก่ารามคำแหงไม่ลืมสถาบัน 

การศึกษาของตนเอง ทั้งยังระลึกถึงคุณงามความด ี

ที่เพื่อนพ้องได้ออกไปสร้างให้แก่ประเทศชาติด้วย 

 “ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณ 

สมาคมรัฐศาสตร์รามคำแหงที่ได้ทำหน้าที่และแสดง 

บทบาทสำคัญจัดงานมอบโล่รางวัลให้แก่ศิษย์เก่าที ่

ทำหน้าที่ในการบริหารบ้านเมืองมาอย่างโดดเด่น 

และประสบความสำเร็จ วันนี้จึงขอแสดงความยินด ี

กับศิษย์เก่าที่ได้รับรางวัลทุกท่านด้วยความปีติยิ่ง”

 สำหรับผู้ได้รับรางวัลศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น  

คร้ังท่ี 2 ประจำปี 2555 ได้แก่ (1) นายสันติ  พร้อมพัฒน์  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 

มั่นคงของมนุษย์ (2) นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ อดีต 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (3) นายวิทวัส  

บุญญสถิตย์ สมาชิกวุฒิสภา และประธานคณะกรรมาธิการ 

การเงิน การคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน 

(4) นายวิทยา เทียนทอง อดีตสมาชิกวุฒิสภา จังหวัด 

สระแก้ว (5) นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธาน 

กรรมการบริหาร บริษัทในเครือไทยซัมมิทกรุ๊ป  

(6) นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธ์ิศิริกุล ท่ีปรึกษารัฐมนตรี 

ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7) นายคมสัน  

เอกชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี (8) นายพรศักดิ์  

เจียรณัย ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ (9) นางสาวจิตรา  

พรหมชุติมา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (10) นายบัวสอน  

มีนาพันธ์ บัณฑิตหูหนวกคนแรกของประเทศไทย 

(11) นายธรรมศักดิ์ ชนะ รองอธิบดีกรมที่ดิน (12)

นายพัชระ สารพิมพา ผู้อำนวยการฝ่ายคลื่นวิทยุ 

FM 100.5 MHz (13) นายประพันธ์ อัศวอารี  

กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทจัดการและพัฒนา 

ทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) และ 

(14) นายทวีชัย จริยะเอี่ยมอุดม กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท ท๊อปไลน์ไดมอนด์ จำกัด 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย ์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นางอัญชลี ศุภนิตย์  

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้างาน 

ธนาคารเลือด โรงพยาบาลราชวิถี และอาจารย์สมหมาย  

สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมแถลงข่าว  

โครงการ “ชาวรามฯร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็น 

พระราชกุศล” เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2556 ณ ห้องศักด์ิ  

ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

ม.ร. กล่าวว่า ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา  

พระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว และก้าวสู่ปีท่ี 42 ของ ม.ร.   

มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับหน่วยรับบริจาคโลหิต 

เคล่ือนท่ีจากศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย จัดโครงการ  

“ชาวรามฯ ร่วมบริจาคโลหิต เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล”  

โดยต้ังเป้าหมายจำนวนโลหิตท่ีจะส่งมอบให้สภากาชาดไทย  

จำนวน 4.2 ล้าน ซี.ซี. และดำเนินการรับบริจาคตั้งแต ่

บัดนี้-5 ธันวาคม 2556 ทั้งนี้ ขอเชิญชวนบุคลากร 
นักศึกษา และประชาชน ทั้งในส่วนกลาง และสาขา 
วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดต่างๆ ร่วมบริจาค 
โลหิตถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 “ในฐานะสถาบันการศึกษา นอกจากมีพันธกิจ 
หลักทั้ง 4 ด้านแล้ว ยังมีบทบาทในการแสดงความ 
รับผิดชอบต่อสังคม (USR - University Social Responsibility)  
ซึ่งโครงการบริจาคโลหิตครั้งนี้ ถือเป็นกิจกรรมหนึ่ง 
ที่แสดงถึงการตอบสนองความต้องการของผู้ป่วย  
การรับใช้สังคม ปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรม การเสียสละ  
และจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่น ให้แก่อาจารย์ เจ้าหน้าที ่
และนักศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไปด้วย และขอขอบคุณ 
สภากาชาดไทยท่ีร่วมจัดโครงการดีๆในคร้ังน้ี หวังอย่างย่ิง 
ว่าจะได้รับปริมาณโลหิตตามเป้าหมายท่ีต้ังไว้ และช่วยเหลือ 
ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาได้มากยิ่งขึ้น”
 นางอัญชลี ศุภนิตย์ กล่าวว่า ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัย 
รามคำแหง ครบรอบ 42 ปี ได้เข้าสู่วัยกลางคน ที่ม ี
ความม่ันคงและมุ่งม่ันท่ีจะสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆให้แก่ 
สังคม ถือเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัย 
รามคำแหง และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 
ต่างๆ ของ ม.ร. จัดโครงการบริจาคโลหิตครั้งนี้ ซึ่งจะ 
ช่วยเพ่ิมจำนวนผู้บริจาคโลหิตและโลหิตได้มากย่ิงข้ึน  
เพ่ือรองรับความต้องการของผู้ป่วยท่ีต้องการใช้โลหิต 
จำนวนมาก โดยสภากาชาดไทยมีศูนย์รับบริจาคโลหิต  
ท้ังหมด 12 สาขา และเครือข่ายโรงพยาบาล จำนวน  
152 โรงพยาบาลทั่วประเทศ คอยให้บริการผู้ที่ต้องการ 
ร่วมบริจาคโลหิตทุกคน ทั้งยังมีระบบ Social Network  
ส่งต่อข้อมูลระหว่างกัน คือไม่ว่าท่านจะบริจาคที่ไหน 
ก็จะได้รับการเชิดชูเกียรติจากสภากาชาดไทย
 “ขอให้ผู้บริจาคโลหิตมีความภาคภูมิใจว่า ท่านเป็น 
บุคคลสำคัญที่ไ่ด้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่รอรับการรักษา  
ท้ังอุบัติเหตุและโรคต่างๆท่ีต้องอาศัยการผ่าตัด ซ่ึงจำเป็น 
ต้องใช้โลหิตจำนวนมาก ถือเป็นกุศลที่ยิ่งใหญ่ที่สามารถ 
ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ได้ และเป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแรง 
บันดาลใจให้กับผู้ที่มีสุขภาพดีทุกคนด้วย”
 ด้าน อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 
ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า เพื่อรองรับความต้องการ 
ของผู้ป่วยที่ต้องการใช้โลหิตจำนวนมากในทุกภูมิภาค  
ทั่วประเทศ สภากาชาดไทยจะจัดรถมารับบริจาคโลหิตที ่
บริเวณหน้าอาคารคณะบริหารธุรกิจ ม.ร. (หัวหมาก) เป็น 
ประจำทุกวันจันทร ์และวันอังคาร ระหว่างเวลา 10.00- 
15.00 น. และหากหน่วยงานต่างๆ ต้องการร่วมบริจาค 
เป็นจำนวนมาก สามารถประสานงานได้ที่งานแพทย ์
และอนามัย ม.ร. รวมทั้งสาขาวิทยบริการฯ ก็สามารถ 
ติดต่อโรงพยาบาลของรัฐท่ีเป็นเครือข่ายศูนย์รับบริจาค 
โลหิต หรือทำโครงการเข้าบริจาค โดยแจ้งมาท่ีกองกิจการ 
นักศึกษา ม.ร. ซึ่งจะประสานงานให้ต่อไป
 ภายหลังการแถลงข่าว อธิการบดี ม.ร. ได้นำ 
นักศึกษา ศิษย์เก่า และประชาชน จำนวน 400 คน 
บริจาคโลหิตแก่สภากาชาดไทย
 ท้ังน้ี ขอเชิญชวนบุคลากรชาวรามคำแหง นักศึกษา  
และประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระ- 
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่บัดนี้- 
5 ธันวาคม 2556 ที่บริเวณด้านหน้าคณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก สอบถามรายละเอียด 
เพ่ิมเติมได้ท่ี งานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
โทร. 0-2310-8066-67



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “มติชนสุดสัปดาห์”  นิตยสารรายสัปดาห์ 

ของเครือมติชน ที่มี ขรรค์ชัย บุนปาน 

เป็นประธานฯ และเสถียร จันทิมาธร เป็น 

บรรณาธิการบริหาร นั้น

 ได้ชื่อว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ส่งเสริม

ด้านวรรณกรรมอย่างเป็นล่ำเป็นสันฉบับหน่ึง 

 นักเขียน-นักอ่าน ในแวดวงวรรณกรรม

ปัจจุบันหลายคนเกิดที่นี่

 อย่างเวทีประกวดวรรณกรรมประเภท 

เร่ืองส้ัน และกวีนิพนธ์ของ “มติชนสุดสัปดาห์” 

ซ่ึงทยอยตีพิมพ์ในนิตยสารน้ี ตลอดปีพุทธศักราช 

๒๕๕๕

 และจะมีพิธีมอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศ

ในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖ นี้ ซึ่ง

 ชนะเลิศประเภทเรื่องสั้น ได้แก่ 

 “หญิงเสา” ของ บุญชิต ฟักม ี และ 

ประเภทกวีนิพนธ์ ได้แก่ 

 “แห่งการรอคอย” ของ “นายทิวา”

 กล่าวจำเพาะ บุญชิต ฟักมี เป็นนามปากกา 

ของ กล้า สมุทวณิช

 เห็นนามสกุลแล้วจะไม่แปลกใจเลย 

ถ้าจะบอกว่าเขาเป็นบุตรของนักเขียน- 

นักวิชาการวรรณกรรมอย่าง ชัยสิริ สมุทวณิช 

และ

 เป็นหลานลุงของ ศาสตราจารย์ ดร. 

ชัยอนันต์ สมุทวณิช 

 เขาทำให้คำว่า “ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น” 

เป็นคำที่หนักแน่นขึ้น

 กล้า สมุทวณิช เป็นศิษย์เก่าโรงเรียน 

บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

 คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

 ปัจจุบันเป็นเจ้าหน้าท่ีศาลรัฐธรรมนูญ

ฝ่ายคดีอาญา

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความ 

ยินดีต่อ 

 กล้า สมุทวณิช “บุญชิต ฟักมี”

 ดร.สุรินทร์  พิศสุวรรณ อดีตเลขาธิการอาเซียน 

ชี้คนไทยต้องกล้าออกไปยืนนอกประเทศ เพื่อเพิ่มจีดีพี 

และนำกำไรเข้าประเทศให้ไทยเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ 

ของอาเซียนอย่างยั่งยืน ในการปาฐกถาพิเศษ “การเมือง 

และเศรษฐกิจของประเทศไทยในประชาคมอาเซียน” 

จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2556  ณ โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์ 

 โอกาสนี้ ดร.สุรินทร์ กล่าวว่า ปัจจุบันสาขา 

รัฐศาสตร์ (Political science) เป็นการมองภาพรวมของ 

สังคม ก็เหมือน Architectonic science ซึ่งประเทศไทย 

อยู่ในมือของนักรัฐศาสตร์ที่จะต้องออกแบบสังคมและ

ประเทศนี้ให้เดินหน้าต่อไป แต่ปัญหามีอยู่ว่า โครงสร้าง 

ท่ีเป็นอยู่ขณะน้ีเราจะอยู่ในโลกยุคอาเซียน ยุคโลกาภิวัตน์นี ้

ได้หรือไม่ เพราะเป็นยุคท่ีเต็มไปด้วยการแข่งขัน  เป็นช่วง 

ของประวัติศาสตร์โลกท่ีเต็มไปด้วยความเปล่ียนแปลง 

อย่างรวดเร็วโดยไม่สามารถยับย้ังได้ ซ่ึงคนท่ีจะให้คำตอบ 

เร่ืองน้ีได้ก็คือ Architectonic science คือสิงห์ทองรามคำแหง 

ทุกท่าน

 “ผมมองประเทศไทยด้วยความเป็นห่วง เพราะ 

ประเทศไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใคร อยู่รอดอาณา 

นิคมมาได้อย่างน่าประหลาดใจ และเมื่อปี 1967 อาเซียน 

กำเนิดขึ้นมาด้วยความคิดของคนไทย และด้วยความที ่

ไทยไม่เคยเป็นเมืองขึ้นใคร ทำให้อีก 9 ประเทศมี 

ความเชื่อถือ แต่ไทยจะใช้โอกาสนี้ให้อยู่ในโลกที่เต็ม 

ไปด้วยการแข่งขันและการเปล่ียนแปลงได้หรือไม่ ซึ่งไทย 

ไม่คุ้นเคยกับการดิ้นรนกับการเอาตัวรอด ทำให้นิ่งเฉย 

การทูตประเทศไทยจึงเป็นแบบรับทุกด้านอยู่กับทุกฝ่ายได้ 

ซึ่งต่างจากประเทศอื่น เช่น กัมพูชา ลาว ที่ต้องต่อสู้จน

กว่าจะออกมาเป็นประเทศเอกราชได้”

 ดร.สุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ประชาคมอาเซียน 

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ไทยต้องออกไปโตข้างนอก แล้วส่ง 

ผลกำไรกลับบ้าน ต่อไปนี้ไทยต้องออกไปดิ้นรนจอง 

พื้นที่ในระบบเศรษฐกิจนอกประเทศ โดยอาเซียน 10 

ตลาดเศรษฐกิจ เปิดโอกาสให้กับคนไทย แต่นั่นย่อมขึ้น

อยู่กับความสามารถของแต่ละประเทศที่จะเข้าไปขยาย 

โอกาสให้ประเทศตนเองได้อย่างไร 

 ท้ังน้ี ในปี 2558 เหมือนกับการยุติสงครามเวียดนาม 

เหมือนแม่น้ำโขงที่ เปลี่ยนเป็นแม่น้ำแห่งสันติภาพ 

คนไทยพร้อมหรือไม่ และไทยเป็นศูนย์กลางที่ได้เปรียบ 

หลายเร่ือง ไทยเองต้องรักษาความเป็นศูนย์กลางของเอเซีย 

เอาไว้ให้ได้ ด้วยการมีแรงงานที่มีฝีมือ  มีนโยบายเกื้อกูล 

ด้านอุตสาหกรรม และส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยให้เกิดเป็น

ทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งไทยมีทั้งโอกาสและสิ่งท้าทาย 

ท่ีต้องปรับเปล่ียน  ส่ิงท่ีไทยมีโดดเด่น คือ การผลิตรถยนต์ 

การแปรรูปอาหาร การเกษตร การท่องเท่ียวและศูนย์กลาง

การบินที่ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 อดีตเลขาธิการอาเซียน ย้ำด้วยว่า ดีใจที่ได้เห็น 

คนไทยต่ืนตัวในการทำความเข้าใจกับประชาคมอาเซียน 

แต่ขอให้ตื่นตัวเพื่อเตรียมตัวอย่างมีสติเพราะอาเซียน 

เป็นส่ิงท้าทาย และโอกาสท่ีประเทศไทยจะอยู่รอดในอาเซียน 

ได้ คนที่เข้ามาทำงานต้องเป็นคนที่มีประสิทธิภาพ 

เพราะกลไกของไทยยังช้า ระบบราชการ การประสานงาน 

ภายในยังช้า ทำให้การแข่งขันช้า แม้ว่าภาคเอกชนจะเก่ง 

แต่จะสามารถแข่งขันกับคนอื่นได้มากน้อยแค่ไหน 

ถ้าไม่มีการเมืองท่ีราบร่ืน นโยบายท่ีต่อเน่ืองและสนับสนุน 

SME  สิ่งเหล่านี้เกิดจากปัญหาภายใน ก่อนที่จะก้าวไปสู ่

เวทีอาเซียน ไทยต้องเตรียมพร้อมและต่อสู้ และให้รีบเร่ง 

จัดระบบใหม่ แก้ไขปัญหา ลดจุดอ่อน อุดช่องโหว่ 

และเสริมจุดแข็ง 

 ดร.สุรินทร์ กล่าวในที่สุดว่า ไทยต้องออกไป 

สำรวจตลาด ออกไปโตนอกประเทศแล้วส่งผลกำไร 

กลับบ้าน เชื่อว่าคนไทยต้องทำได้!!! ส่วนภาคเอกชน 

ต้องช่วยพัฒนาผลกำไร ถึงเวลาแล้วท่ีคนรุ่นใหม่ รวมถึง 

ศิษย์เก่ารามคำแหงที่มีอยู่ทั่วประเทศ ต้องปรับทัศนคติ 

สวมวิญญาณเป็นแนวหน้าของทัพเศรษฐกิจไทยออกไป

หาพ้ืนท่ีนอกประเทศ เพราะน่ันคือทางรอดของประเทศ

ในอนาคต 

        ดังนั้น เราจะไม่พูดเรื่องผลประโยชน์ในประเทศ 

อีกต่อไป แต่จะไปหาผลประโยชน์นอกประเทศให้เต็มที่ 

ข้างในต้องจัดทัพให้เป็นอย่างดี คนไทยต้องไม่มีทัศนคต ิ

ท่ียอมแพ้แต่ต้น ทุกคนทำได้ถ้าสู้ และคิดถึงผลประโยชน์ 

ของประเทศชาติในระยะยาว ออกไปเรียนรู้แล้วหันมา

วิเคราะห์โลกที่เปลี่ยนไป ขอให้ลูกพ่อขุนฯช่วยกันคิด 

ช่วยกันหาคำตอบ ช้ีทาง และถามคำถามใหญ่เพ่ือประเทศ 

เพื่ออนาคต 10 หรือ 20 ปีข้างหน้าประเทศไทยจะได ้

โลดแล่นในอาเซียนได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

อดีตเลขาธิการอาเซียน ชี้คนไทยต้องกล้า

ออกนอกเพิ่มพื้นที่การค้า-นำกำไรเข้าประเทศไทย



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

คณะรัฐศาสตร์ จัดอบรม “การสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงาน”
 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างจิตสำนึกที่ด ี

ในการปฏิบัติงาน” เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกที่ด ี

และส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการปฏิบัติงาน 

ท่ีชัดเจน ผลงานท่ีได้มีคุณภาพสูง โดยมี ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ บุบผะศิริ รักษาการ 

ในตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน 

พร้อมด้วย นายเกริกเกียรต์ิ เอกพจน์ ท่ีปรึกษาสำนักงาน 

ก.พ.             ดา้นการเสรมิสรา้งวนิยัและจรยิธรรม เปน็วทิยากร 

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุมนักบริหาร 

ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์

 โอกาสน้ี ท่ีปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ด้านการเสริมสร้าง 

วินัยและจริยธรรม กล่าวว่า ค่านิยมหลักของมาตรฐาน 

จริยธรรม สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ นั้น มี 10 ประเด็น ประเด็นแรก คือ 

ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทำ 

ในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรม  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

อย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการหลีกเล่ียงประมวล 

จริยธรรมน้ี เม่ือรู้หรือพบการฝ่าฝืนต้องรายงานต่อหัวหน้า 

ส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน 

ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งในนิติบุคคล ซึ่งมิใช่ส่วน 

ราชการฯในกรณีที่อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรือ 

อาจทำให้การปฏิบัติหน้าท่ีเสียหาย และหากร่วมประชุม 

แล้วพบว่า มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือมีการเสนอ 

เรื่องผ่านตน ต้องคัดค้านการกระทำดังกล่าว และบันทึก 

ไว้ในรายงานการประชุม

 ประเด็นที่ 2 ข้าราชการต้องมีจิตสำนึกที่ดีและ 

รับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 

รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้รู้จักอุทิศตน 

ให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ 

ระมัดระวัง เต็มกำลังความสามารถ ไม่ก่อให้เกิดความ

เสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือข้าราชการอื่น  

ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ 

อื่นโดยมิชอบ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจ ด้วยความรู ้

ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา 

ปราศจากอคติ ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสม 

เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และ 

แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน ไม่ขัดขวาง 

การตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม 

กฎหมายหรือประชาชน ให้ความร่วมมือ ไม่สั่งการ 

ด้วยวาจาในเร่ืองท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 

ในกรณีสั่งการด้วยวาจาดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชา 

บันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำสั่ง เพื่อให้ผู้สั่ง

พิจารณาสั่งการต่อไป

 ประเด็นที่ 3 ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัว 

ออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม 

ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ไม่นำความ 

สัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นมาประกอบการ 

ใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือโทษต่อบุคคลอื่น ไม่ใช้ 

เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือส่ิงอำนวย 

ความสะดวกของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว

ของตนหรือผู้อื่น ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง 

หรือปฏิบัติการใด ในฐานะส่วนตัว ก่อให้เกิดความ 

เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวม

ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ในการปฏิบัติหน้าที่

ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรง หรือหน้าท่ีอ่ืน ต้องยึดถือ

ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

 ประเด็นท่ี 4 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา 

ประโยชน์ท่ีมิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าท่ี และไม่กระทำ 

การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ 

ประโยชน์ส่วนรวม  ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอม 

ให้บุคคลอื่นเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของขวัญแทนตน 

หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือ

ปฏิบัติหน้าท่ี   ไม่ว่าจะเก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือ 

ไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการ

ให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป ไม่ใช้ตำแหน่ง 

หรือกระทำการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะ 

มีอคติ ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือ 

การกระทำนิติกรรมหรือสัญญา ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

จะได้ประโยชน์อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือ 

ประมวลจริยธรรมนี้ 

 ประเด็นที่ 5 ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติ 

ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 

ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติ 

คณะรัฐมนตรีท่ีชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีท่ีเห็นว่าคำส่ัง 

ผู้บังคับบัญชา หรือการดำเนินการใดท่ีตนมีส่วนเก่ียวข้อง 

โดยไม่ชอบ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ ถ้าเห็นว่า 

มติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมายต้องทำเรื่อง 

เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให ้

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการให้ได้ข้อยุติ 

ตามกฎหมาย 

 ไม่หลีกเลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนำ 

ให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความ 

รับผิดชอบของตน เพ่ือประโยชน์ของตนเอง 

หรือผู้อ่ืน และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าว 

โดยเร็ว ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเอง 

หรือครอบครองทรัพย์สิน สิทธิหรือประโยชน์ 

อ่ืนใดแทนบุคคลอ่ืนถือครองส่ิงดังกล่าว 

แทนตนหรือปกปิดทรัพย์สินของตน  เมื่อ 

ทราบว่ามีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการ 

ต้องดำเนินการท่ีจำเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายข้ึน 

โดยเร็ว เม่ือได้รับคำร้องหรือคำแนะนำจากผู้ตรวจราชการ 

แผ่นดิน ความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน 

สร้างภาระเกิดสมควรแก่ประชาชน หรือสร้างความไม่

เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ต้องดำเนินการทบทวนกฎหมาย 

กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว 

 ประเด็นที่ 6 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย 

ความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ 

ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่ 

เป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย 

หรือละเว้นการใช้อำนาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 

ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่น โดยคำนึงถึงศักดิ์ศร ี

ความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทำ 

การให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลโดยไม่มีอำนาจ 

ตามกฎหมาย ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก ่

ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือก 

ปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรม 

 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดง 

ปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบ 

ต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดง 

ความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา ไม่เอื้อประโยชน์ 

เป็นพิเศษแก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มี 

พระคุณ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม ่

เห็นแก่หน้าผู้ใด ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็น

ของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา

 ประเด็นที่ 7 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมาย 

ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด 

และรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้า และใช้ข้อมูลข่าวสาร

ท่ีได้มาจากการดำเนินงานเพ่ือการในหน้าท่ี และให้ข้อมูล 

ข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องทันการณ์ 

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการ

ดำเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดย 

เฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคล 

อื่น ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณ ี

ท่ีกระทำการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน 

(อ่านต่อหน้า 10)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม คร้ังท่ี 1/2556  

เม่ือวันท่ี 21 มกราคม 2556 โดยมี นายประจวบ ไชยสาส์น  

นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน มีผลการประชุมที ่

น่าสนใจ  ดังนี้

 1.  แต่งตั้งรองคณบดี

     อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.นรินทิพย์ ฉลาดพจนพร  

ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะบริหารธุรกิจ 

   2.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  - อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.นพธร ปัจจัยคุณธรรม  

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  

คณะมนุษยศาสตร์

  - อนุมัติแต่งตั้ง อาจารย์มานิกา วิเศษสาธร 

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาจิตวิทยา และกรรมการประจำ 

คณะศึกษาศาสตร์

 3. แต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักพิมพ ์

  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการประจำสำนักพิมพ์   

ดังนี้

  1. ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์   

   ประธานกรรมการ

  2. รองผู้อำนวยการสำนักพิมพ์  

   กรรมการ

  3. นางสาวสุชาดา  อิสสระวิทย์  

   กรรมการ

  4. นางสมพิศ  พิทักษ์การ   

   กรรมการ

  5. นายนนทศักดิ์  อังกูรวิบูลย์  

   กรรมการ

  6. ผศ.ดร.มัลลิกา  ธรรมจริยาวัฒน์

   กรรมการ

  7. ผศ.ดร.รัชนี  ภูวพัฒนะพันธ์ุ  

   กรรมการ

  8. หัวหน้าสำนักงานเลขานุการสำนักพิมพ์ 

   กรรมการและเลขานุการ

  9. นางกุลทรัพย์  อุณหะจิรังรักษ์  

   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 4. อนุมัติหลักสูตร

  - อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

  - อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา 

วิชาการเมือง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

     5. ปรับปรุงหลักสูตร

  - อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา 5 หลัก  

เป็น 7 หลัก ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การประกันภัย ฉบับปี พ.ศ. 2551 และฉบับปี พ.ศ. 2539 

  - อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา 5 หลัก  

เป็น 7 หลัก ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

อุตสาหกรรมการบริการ ฉบับปี พ.ศ. 2551 และฉบับปี  

พ.ศ. 2534

             - อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2551 โดยขอเปิด 

เพ่ิมกระบวนวิชาเอกเลือกหมวดภาษาอังกฤษเฉพาะด้าน  

ENS 3401 (EN 319) ภาษาอังกฤษเพื่อโรงแรม

 6. ย้ายสังกัด

  อนุมัติย้ายสังกัดโครงการแพทย์แผนไทย 

จากสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ไปสังกัดคณะวิทยาศาสตร์  

และอนุมัติให้สาขาวิชาแพทย์แผนไทย เป็นสาขาวิชาอยู่ใน 

สังกัดคณะวิทยาศาสตร์

 7. ปรับปรุงโครงสร้าง

  อนุมัติปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนงาน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยกลุ่มสาขาวิชาปริญญาตรีให้เปล่ียน 

เป็น “ระดับปริญญาตรี” ภาควิชา เปลี่ยนเป็น “สาขาวิชา”  

ส่วนโครงสร้างงานอื่นๆ เป็นไปตามที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ 

 8. แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อม

  อนุมัติแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

 9. ร่างข้อบังคับ 

  - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วย 

การบริหารและการดำเนินงาน คณะทัศนมาตรศาสตร์ พ.ศ. 2556 

  - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน และ 

ค่าบำรุงการศึกษาช้ันปริญญาตรี หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต  

พ.ศ. 2556

  - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี คณะทัศนมาตรศาสตร์ พ.ศ. 2556

 10. อนุมัติหลักเกณฑ์

  อนุมัติหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการต่อเวลา 

ราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ประเภท 

คณาจารย์  ปีงบประมาณ 2557

 11. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาคฤดูร้อน 1 ปีการศึกษา  

2554 (ครั้งที่ 6)  ดังนี้

 สถาบันการศึกษานานาชาติ

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ  (แบบ 1) 

  1. นางสาวนวพร รัตนนาคะ 

   รหัสประจำตัว 4819 14003 8   

   ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 2555

                 - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 1 ปีการศึกษา 2555  

ภูมิภาค  (ครั้งที่ 3)  ดังนี้

 สถาบันการศึกษานานาชาติ

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ  (แบบ 1) 

 1. นางกมลรัตน์  อังสุพันธ์ุโกศล  

  รหัสประจำตัว 4829 141403 (นครราชสีมา)

    ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

 2. นางสาวศิริรัตน์  รอดบ่วง        

  รหัสประจำตัว 4829 141405 (นครราชสีมา)

   ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2555

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 2 ปีการศึกษา  

2555 (ครั้งที่ 2)  ดังนี้

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) แบบ 1

 1. นางสาวช่อณัฏฐ์ฎา  สิวะวัฒน์  

  รหัสประจำตัว  5019 10002 1

    ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม  2556

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) แบบ 2 (เทียบโอน) 

 2. นายพิชญะ อุทัยรัตน์ 

  รหัสประจำตัว  5119 10033 1  

  ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2556 

 3.  นายชิตวร  ลีละผลิน    

  รหัสประจำตัว  5019 10039 5  

  ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม  2556

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) แบบ 2 

 4.  นายกิตติ  ชุณหศรีวงศ์  

  รหัสประจำตัว 4949 48014 4  

  ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2556

 5. นายวรรธนศม   เมฆสุวรรณ       

  รหัสประจำตัว 5019 48007 2   

 6.  นางสาวเบญจลักษณ์   เข้มคุ้ม    

  รหัสประจำตัว 5019 48021 2

 7. นายวัฒน์ชานนท์  พลังอิสระ

       รหัสประจำตัว 5019 48025 1   

 8. นายบดี   ตรีสุคนธ์                  

  รหัสประจำตัว 5119 48010 9  

 9.   นายบำรุง  สาริบุตร                

  รหัสประจำตัว 5019 48012 4   

 10. นางจิรเนตร   เรืองเดช            

  รหัสประจำตัว 5219 48004 9   

 11  นายพลชัย   จิตติวิลัยลักษณ์      

  รหัสประจำตัว 5219 48010 6   

 12. นายวัลลภ   รองพล      

  รหัสประจำตัว 5219 48017 3   

 13. นายศิริชัย   ตันจอ       

  รหัสประจำตัว 5219 48020 3   

 14. นางสุรภา  ไถ้บ้านกวย    

  รหัสประจำตัว 5219 48023 0    

 15. นางสุธีรา  ไชยถา                  

  รหัสประจำตัว 5319 48002 2   

 หมายเลข 5-15  ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2556

 16.  นายไมตรี  สุนทรวรรณ    

  รหัสประจำตัว 5219 48025 1   

  ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2556

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

เคมีประยุกต์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (เคมีประยุกต์)  แบบ 1

 17. นายณัฐพล  อภิรติกุล    

  รหัสประจำตัว 5119 70002 8   

  ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2555

 18. นายศานิตย์   ทองเนตร     

  รหัสประจำตัว 5219 48001 3   

  ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 2556

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

การเมือง

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง)  แบบ 2

 19. พลเอกสนธิ  บุญยรัตกลิน     

  รหัสประจำตัว 5119 86031 8   

  ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2556

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)  แบบ 2 

 20. นายนัทธี   จิตสว่าง        

  รหัสประจำตัว 5019 83022 9   

  ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2556



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

แบบอย่างรุ่นพี่จากโครงการฝึกงานด้านกฎหมาย คณะนิติศาสตร์

 แบบอย่างรุ่นพ่ีนิติรามฯ เข้าร่วมโครงการนักศึกษา 

ฝึกงานคณะนิติศาสตร์ บอกเล่าประสบการณ์และการ 

เรียนรู้การทำงานด้านกฎหมาย ได้ความรู้จริงไปใช้จริง 

ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมและ 

กฎหมายทั้งภาครัฐและเอกชน เปิดรับสมัครนักศึกษา 

เข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานคณะนิติศาสตร์  

ปีการศึกษา 2556 (รุ่นที่ 26) ระหว่างวันที่ 28 มกราคม- 

8 กุมภาพันธ์ 2556 

 นายกิตติรัฐ  ฦๅชา นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม 

อันดับ 2 รุ่นที่ 37 นักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 24 ฝึกงาน 

ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวว่า ตนสำเร็จ 

การศึกษาภาค 2 ปีการศึกษา 2554 ในช่วงเวลาท่ีรออนุมัติ 

ปริญญาบัตร จึงวางแผนไว้ว่าจะสมัครศึกษาต่อท่ีสำนัก 

อบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และช่วงเวลา 

ดังกล่าวก่อนท่ีจะศึกษาต่อน้ันเอง เป็นช่วงท่ีคณะนิติศาสตร์ 

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน 

รุ่นท่ี 24 จึงตัดสินใจเข้าร่วมโครงการเพราะเห็นเป็นการ 

ใช้เวลาว่างไปหาประสบการณ์นอกห้องเรียน และก็สนใจ 

ในงานของคณะกรรมการกฤษฎีกามาแต่แรกจึงได้เลือก 

ฝึกงานที่นั่น 

 “ผมประจำอยู่ในสำนักกฎหมายปกครอง และ 

ฝ่ายกฎหมายการคลัง ซ่ึงเป็นฝ่ายท่ีมีงานยากและละเอียด 

ซับซ้อนในเน้ืองาน ซ่ึงจะต้องแบ่งเวลาอ่านหนังสือสอบ 

เนติบัณฑิตและฝึกงานไปด้วย ผมก็อดทนเพราะเมื่อ 

เทียบกับประสบการณ์และความรู้ท่ีหาไม่ได้ในห้องเรียน 

โดยเฉพาะการทำงานในกฤษฎีกาด้วยแล้ว ทำให้ผมได ้

“ร่วมทำงาน” ได้มีโอกาสเข้าอบรมกฎหมายในหลากหลาย

สาขาอยู่เป็นประจำในทุกๆสัปดาห์ โดยช่วงเวลาฝึกงาน 

ทำให้ได้ประสบการณ์การทำงานจริง 

 อีกทั้ง การฝึกงานไม่ได้กระทบการเรียน หากว่า 

เราสามารถแบ่งเวลาได้ และวางแผนการอ่านหนังสือ 

อย่างรอบคอบ ผมเองเชื่อว่า ทุกคนสามารถฝึกงานและ 

เตรียมตัวสำหรับการสอบไปพร้อมๆกันได้ โดยไม่เกิน 

ความสามารถและความพยายามของเรา”

 นายกิจจา ฉนานุกูล นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม 

อันดับ 2  นักศึกษาฝึกงานรุ่นท่ี 24  ฝึกงานท่ีสำนักงาน 

กฎหมายสยามซิตี้ จำกัด กล่าวว่า  คณะนิติศาสตร์เปิด

โอกาสให้ผมได้ศึกษาวิชาทางด้านกฎหมายในที่ที่ผม 

คิดว่าดีที่สุดในประเทศไทย และขอขอบคุณโอกาสดีๆ 

จากโครงการนักศึกษาฝึกงาน คณะนิติศาสตร์ เพราะการ 

ที่ผมเข้าร่วมโครงการนี้ นอกจากจะเป็นการได้พัฒนา 

ทักษะทางด้านกฎหมายในภาคปฏิบัติแล้ว ยังเป็นการ 

ได้เรียนรู้ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น 

 นอกจากน้ี ยังเป็นบททดสอบท่ีดีว่าการท่ีเลือกเรียน

ทางด้านนี้ มันใช่ตัวตนของเราจริงหรือไม่ และที่คิดว่า 

เป็นโอกาสท่ีพิเศษท่ีสุด คือการได้ทดลองทำงานในองค์กร

ที่เราฝันไว้ ซึ่งผมได้เลือกฝึกงานที่ Law firm โดยได้ไป 

ฝึกที่สำนักงานกฎหมายสยามซิตี้ จำกัด และหลังจาก 

ฝึกงานครบระยะเวลาที่กำหนดแล้ว ผมได้รับโอกาส 

ทำงานที่นี่จนถึงปัจจุบันในตำแหน่ง Junior Lawyer   

 “ขอฝากข้อคิดดีๆถึงน้องๆว่า “A wise man will 

make more opportunities than he finds” คือ “คนที่ 

ฉลาดคือคนท่ีสร้างโอกาสมากกว่าท่ีเขาหาได้” โดย Francis 

Bacon  และผมคิดว่าโครงการนักศึกษาฝึกงานเป็นเคร่ืองมือ

ที่ดีสำหรับการสร้างโอกาสให้ทุกคนครับ”

 นายกษิดิศ อักกะมานัง อดีตนักศึกษา Pre-degree 

นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 38 นักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 25 

ฝึกงานที่สำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวว่า  ผมมีโอกาส 

เข้าศึกษาที่รามคำแหงในระบบ  Pre-degree      พอเรียนจบ 

ชั้น ม.ปลาย ก็ก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยอย่างเต็มตัว จึง 

อยากหาประสบการณ์เพิ่มเติมในสิ่งที่ได้ศึกษามาด้าน 

กฎหมาย แต่เนื่องจากในขณะนั้นผมมีอายุเพียง 18 ปี  

จึงมีความกังวลเกี่ยวกับการฝึกงานด้านกฎหมาย 

ไปพร้อมกับการเรียนในระดับมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก 

แต่เม่ือผมได้ทราบข้อมูลเก่ียวกับโครงการนักศึกษาฝึกงาน 

จากรุ่นพ่ี ผมจึงสมัครเข้าโครงการนักศึกษาฝึกงานรุ่นท่ี 25 

เห็นว่าเป็นโอกาสดีท่ีจะมีประสบการณ์ในการทำงาน 

ด้านกฎหมาย  และสำหรับปัญหาในด้านการเรียนนั้น 

ผมก็ได้รับคำแนะนำจากรุ่นพ่ีนักศึกษาฝึกงานในรุ่นก่อนๆ 

จึงทำให้ไม่ค่อยมีปัญหาในด้านการเรียนไปพร้อมกับ 

การเป็นนักศึกษาฝึกงาน 

 “เมื่อผมมีโอกาสได้ฝึกงานที่สำนักงานอัยการ 

สูงสุด ผมได้เจอรุ่นพี่ที่จบรามคำแหงหลายคน ทั้งท่าน 

อัยการ ทนายความ และนิติกรจึงได้รับคำแนะนำในการ

ทำงาน เช่น การเขียนคำฟ้อง คำร้อง คำแถลง เป็นต้น  

ทำให้ผมได้รับประสบการณ์จริงในการทำงาน และขอ 

ยืนยันว่าโครงการนักศึกษาฝึกงานไม่กระทบต่อการเรียน 

อย่างแน่นอน เพียงแบ่งเวลาให้ถูกต้อง การฝึกงานไม่ใช่ 

แค่ประสบการณ์การทำงานอย่างเดียวแต่ได้ฝึกประสบการณ์

ชีวิตในสังคมอีกด้วย”  

 นายเจษฎา  ทองขาว อดีตประธานนักศึกษาฝึกงาน 

รุ่นที่ 20  นิติศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 รุ่นที่ 33 

และเนติบัณฑิตไทย ฝึกงานที่ศาลอาญา กล่าวว่า ผม 

สมัครเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงานรุ่นที่ 20 โดย 

ได้ทราบข่าวจากรุ่นพ่ีนักศึกษาฝึกงาน ซ่ึงในขณะท่ีสมัคร 

เข้าร่วมโครงการนั้นเป็นเทอมที่กำลังขอจบการศึกษา 

และรอฟังผลสอบ เป็นช่วงที่กำลังตัดสินใจว่าเมื่อเรียน 

จบนิติศาสตรบัณฑิตแล้วจะตัดสินใจทำงานหรือ 

เรียนต่อดี จึงได้เลือกฝึกงานที่ศาลอาญาเป็นอันดับ 1  

เพราะอยากเรียนรู้กระบวนการยุติธรรมในทางศาลและ

เห็นว่ากฎหมายอาญาเป็นกฎหมายท่ีใกล้ตัว ซ่ึงปรากฏว่า

ผมได้ไปฝึกงานที่ศาลอาญาตามที่เลือกไว้ 

 การได้ฝึกงานที่ศาลอาญาทำให้ผมได้มองเห็น 

ภาพของกระบวนการยุติธรรรมต้ังแต่เร่ิมต้นจนกระท่ัง 

ศาลพิพากษาคดีโดยเฉพาะคดีอาญา และผมก็ได้นำความรู้ 

และประสบการณ์ที่ได้จากการฝึกงานมาใช้ในการอ่าน

หนังสือเพื่อเตรียมสอบได้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อเราอ่าน

หนังสือแล้วทำให้มองเห็นภาพของระบบกฎหมายได้ง่ายข้ึน 

ส่งผลให้ผมสอบผ่านวิชากฎหมายอาญาของเนติบัณฑิตยสภา

ในเทอมนั้น 

 อีกท้ัง การท่ีเข้าร่วมโครงการน้ีทำให้ผมรู้จักเพ่ือน 

นักกฎหมายมากขึ้น ประกอบกับผมเป็นคนที่ชอบทำ 

กิจกรรมมาต้ังแต่สมัยเรียนระดับปริญญาตรี จึงได้มีโอกาส 

เข้ามาช่วยทำกิจกรรมของคณะนิติศาสตร์และได้รับเลือก 

ให้เป็นประธานรุ่นนักศึกษาฝึกงาน รวมถึงปัจจุบันก็ได ้

มีโอกาสทำงานที่คณะนิติศาสตร์ ขอฝากบอกน้องๆ 

ท่ีสนใจเข้าร่วมโครงการน้ีว่า “ฝึกงานได้อะไรมากกว่าท่ีคิด  

เป็นประสบการณ์ชีวิตที่หาไม่ได้จากที่ไหน”

        นายนรภัทร  ลาภส่งผล  นิติศาสตรบัณฑิต รุ่นท่ี 37  

นักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 23 ฝึกงานที่สมาคมทนายความ

แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะที่ไปฝึกงานที่สมาคม 

ทนายความแห่งประเทศไทยนั้น ผมเรียนวิชากฎหมาย 

วิธีสบัญญัติไปด้วยฝึกงานไปด้วย และยังไม่เคยเรียนวิชา 

ว่าความมาก่อน แต่จากความรู้ท่ีสมาคมทนายความมอบให้ 

ทำให้ผมสามารถสอบผ่านตั๋วทนายได้ในครั้งเดียว 

(ต๋ัวรุ่นภาคทฤษฎี รุ่นท่ี 36) ซ่ึงมีผู้เข้าสอบกว่า 7,000 คน 

แต่มีผู้สอบผ่านประมาณ 700 คนเท่านั้น 

 “นอกจากความรู้ที่ได้จากการไปฝึกงานแล้ว   

ผมยังได้รับประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ของคณะ และยังได้รู้จักเพ่ือนๆ ซ่ึงฝึกงานกว่า 50 หน่วยงาน 

ทำให้ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์และความรู้ซ่ึงกันและกัน 

นับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากอีกครั้ งหนึ่งในชีวิต 

ขอฝากน้องๆ ท่ีกำลังตัดสินใจเข้าร่วมโครงการนักศึกษา 

ฝึกงานว่า คำบอกเล่าไม่เท่ากับการได้ลงมือกระทำเอง  

ขอให้เข้ามาร่วมโครงการเพ่ือเพ่ิมความรู้และประสบการณ์

ชีวิตให้กับตนเอง”

นายกิตติรัฐ  ฦๅชา นายกิจจา  ฉนานุกูล นายกษิดิศ  อักกะมานัง นายเจษฎา  ทองขาว นายนรภัทร  ลาภส่งผล



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

(อ่านต่อหน้า 9)

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ขยายโอกาสทางการศึกษา พัฒนาระบบการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจสังคมตามภูมิภาคต่างๆให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษา 

อย่างทัดเทียมกัน มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้    

คณะและสาขาวิชาที่เปิดชั้นปริญญาตรี มี 4 สาขาวิชา

 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

      คณะส่ือสารมวลชน สาขาวิชาส่ือสารมวลชน  คณะรัฐศาสตร์  แผนการบริหารรัฐกิจ

1. คุณวุฒิผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1.1 สอบไล่ได้ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

ขึ้นไป (ม.ศ. 5 หรือ ม. 6 ) หรือ

 1.2 สอบไล่ได้ตามหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมัธยมศึกษาตอนต้นหรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป (ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม) และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง 

ดังต่อไปนี้

  1.2.1   เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ

           1.2.2  เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้าง 

ในหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

  1.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิก 

สภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ 

สุขาภิบาล  กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน

 1.3  เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้      

2. การรับสมัคร การลงทะเบียนเรียนและการสอบ

 2.1   กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร

           2.1.1 สมัครทางไปรษณีย์ จำหน่ายใบสมัคร ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 10 

พฤษภาคม 2556  ราคาชุดละ 100 บาท ส่งธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปณ.รามคำแหง จ่าหน้าซอง ถึง หัวหน้างานหน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค ตู้ ปณ. 1011  

ปณ. รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 วงเล็บมุมซอง “ซื้อชุดสมัครส่วนภูมิภาค” หรือซื้อด้วย 

ตนเองที่อาคาร สวป. ชั้น 3 หน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค ชุดละ 100 บาท 

              วันที่รับสมัครทางไปรษณีย์  ระหว่างวันที่ 21 มกราคม - 13 พฤษภาคม 2556

          2.1.2 สมัครด้วยตนเองที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  23  จังหวัด  คือ 

  จังหวัดปราจีนบุรี, อุทัยธานี, นครศรีธรรมราช, อำนาจเจริญ, แพร่, นครพนม, 

สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์,   

บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี, เชียงใหม่, สุรินทร์ อุดรธานี สงขลา และพังงา 

  จำหน่ายใบสมัครที่สาขาวิทยบริการฯ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม - 13 พฤษภาคม 

2556  ในวันและเวลาราชการ  ราคาชุดละ 100  บาท หรือซื้อด้วยตนเองที่อาคาร สวป. ชั้น 3  

หน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค งานรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 

  วันที่รับสมัคร    ตั้งแต่วันที่  4 - 13   พฤษภาคม   2556

 2.2 การลงทะเบียนเรียน ให้เลือกลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาที่ปรากฏใน 

แผนกำหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1  ตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร ส่วนนักศึกษาที่เคยสมัคร 

ประเภทรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี และสมัครโดยใช้สิทธิเทียบโอน 

ให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่มีการเปิดสอบในส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 

เท่านั้น ตรวจสอบกระบวนวิชาจากระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่สมัคร

สอบส่วนภูมิภาค

  2.2.1 สมัครทางไปรษณีย์  ลงทะเบียนเฉพาะผู้สมัครท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

  2.2.2 สมัครด้วยตนเองท่ีสาขาวิทยบริการฯ  ดำเนินการลงทะเบียนในวันท่ีสมัคร

 2.3 การสอบ สอบ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคจังหวัดท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเรียน  

3. หลักฐานการสมัคร เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร ดังนี้

 3.1 สำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ 2 ฉบับ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต 4 ฉบับ 

(ถ่ายเอกสารชัดเจน) 

      3.2  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 4 ฉบับ

      3.3 ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะระดับปริญญาตรี)

 3.4 สำเนาหลักฐานเพิ่มเติม จำนวนตาม ข้อ 3.1 เช่น

  3.4.1 กรณีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล, วัน, เดือน, ปีเกิด, กรณีสมรส หรือหย่า

               3.4.2 กรณีผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

           3.4.3 กรณีเป็นวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ 

แนบก่อนการสมัคร โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ติดต่อสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา 

อนุปริญญา หรือเทียบเท่าข้ึนไป ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐาน 

และประเมินผลอุดมศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจ

สอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด รายละ 500 บาท ในวันที่สมัคร

 3.5 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) ติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด  

2 X 1   นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ แต่งกายสุภาพ จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  

6 เดือน)

 3.6 ข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา

 3.7 แบบทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (Master card) ติดรูปสี ขนาด 2 X 1  นิ้ว  

ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ แต่งกายสุภาพ จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

 3.8 แบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค 

      3.9 ใบสมัครสมาชิก  “ข่าวรามคำแหง”

      3.10  บัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว  ติดรูปถ่าย 1 X 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

      3.11  ซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้าซอง ช่ือ-ท่ีอยู่ ของผู้สมัคร จำนวน 1 ซอง

(เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

 3.12 ธนาณัติ (ธน.31) จำนวนเงินตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีระบุในระเบียบการ 

และคู่มือสมัครฯ (เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

4. การกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษา

 การกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ดังนี้

 คณะนิติศาสตร์  รหัส 560140001- C

 คณะบริหารธุรกิจ    รหัส 560240001- C 

 คณะสื่อสารมวลชน     รหัส 565440001- C 

 คณะรัฐศาสตร์  รหัส 560640001- C

 ผู้สมัครรายกระบวนวิชา  รหัส 569040001- C 

5. สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยกำหนดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 38 จังหวัด โดยกำหนด CODE 

ดังนี้

  CODE              ศูนย์สอบ   CODE   ศูนย์สอบ

     01   ศูนย์สอบจังหวัด เชียงใหม่              20          ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา

      02   ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย  21   ศูนย์สอบจังหวัดเพชรบูรณ์

      03   ศูนย์สอบจังหวัดแพร่  22   ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี

      04  ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก  23   ศูนย์สอบจังหวัดอุทัยธานี

      05   ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์  24  ศูนย์สอบจังหวัดอำนาจเจริญ

      06   ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี  25   ศูนย์สอบจังหวัดชุมพร

      07   ศูนย์สอบจังหวัดนครพนม  26   ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย

      08   ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น  27   ศูนย์สอบจังหวัดศรีสะเกษ

      09   ศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์  28   ศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี

      10   ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา  29   ศูนย์สอบจังหวัดหนองบัวลำภู

 11  ศูนย์สอบจังหวัดร้อยเอ็ด  30   ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม

 12  ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี  32   ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ

 13   ศูนย์สอบจังหวัดสุพรรณบุรี  33   ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร

 14   ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี  34  ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์

     15   ศูนย์สอบจังหวัดจันทบุรี  35   ศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว

     16   ศูนย์สอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  36   ศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี

     17   ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี  37   ศูนย์สอบจังหวัดน่าน

     18   ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช  38   ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์

     19   ศูนย์สอบจังหวัดตรัง 39 ศูนย์สอบจังหวัดพังงา

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค
(ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี) ภาค 1 ปีการศึกษา 2556
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หมายเหตุ   ยกเลิกรหัสที่ 31



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ภาค 2/2555

 ENS 3201 (EN320) 
ภาษาอังกฤษในเรื่องการสมัครงาน

วัน-เวลาบรรยาย: วันพฤหัสบดี เวลา 09.30 - 11.20 น. 

ห้องเรียนชั้น 7 อาคารศรีจุฬาลักษณ์ 

วัน-เวลาสอบภาค 2/2555:  วันพฤหัสบดี  ที่ 14  กุมภาพันธ ์

2556 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด 

ชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์

วัน-เวลาสอบซ่อม 2/2555: วันจันทร์ ท่ี 5 สิงหาคม 2556 

เวลา 09.30 - 12.00 น.  ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 

อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์    

เน้ือหาโดยสรุป: ศึกษารูปแบบ ฝึกอ่าน และเขียนประกาศ 

รับสมัครเข้าทำงานในสาขาอาชีพต่างๆ แบบกรอก 

ข้อความสมัครเข้าทำงาน จดหมายรับสมัครงาน ประวัติย่อ 

การสัมภาษณ์งาน  และจดหมายขอบคุณหลังการสัมภาษณ์งาน

ตำรา: ภาษาอังกฤษในเร่ืองการสมัครงาน โดย รศ. เอมอร 

ดิสปัญญา (รหัสการพิมพ์ 54...มีจำหน่ายท่ีศูนย์ตำรา ม.ร.) 

วัตถุประสงค์:

 * นักศึกษาได้เรียนรู้สำนวนภาษาอังกฤษต่างๆ 

ที่ใช้ในการเขียนเอกสารเพื่อการสมัครงาน 

 * นักศึกษาสามารถเขียนเอกสารที่สำคัญและ 

จำเป็นต่อการสมัครงานเป็นภาษาอังกฤษได้

 * นักศึกษาสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับการ 

สมัครงานได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

การวัดผล: ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ (ดูตัวอย่างข้อสอบเก่า 

ในท้ายเล่มของตำรา) คือ

 Part I:  An Application Letter

 Part II:  A Resume

 Part III:  An Application Form

 Part IV:  A Job Interview 

  Part V:  An Interview Thank-You Letter 

 **ให้นักศึกษาทำข้อสอบทุกข้อลงในข้อสอบ 

และการเขียนงานทุกข้อตั้งแต่ข้อ 1-5 จะต้องเป็นงาน 

ตำแหน่งเดียวกัน

การตัดเกรด:

 A 90-100% B+ 80-89%   

 B 70-79% C+ 60-69%   

 C 55-59% D+ 50-54%   

 D 45-49% F 0-45%

ข้อแนะนำในการเรียน:

 - นักศึกษาควรอ่านเนื้อหาและทำแบบฝึกหัด 

ของแต่ละบทในตำราก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง

รศ. เอมอร  ดิสปัญญา

 - นักศึกษาไม่ควรเข้าเรียนสาย เพราะจะทำให ้

เรียนไม่ทันคนอื่น 

 - ให้นักศึกษาแต่งกายให้สุภาพ-เรียบร้อย (ห้าม

สวมกางเกงขาสั้นหรือเสื้อที่ไม่มีแขน)

 - นักศึกษาทุกคนปิดโทรศัพท์มือถือทันทีที่ 

อาจารย์เริ่มทำการบรรยาย

ข้อแนะนำในการสอบ: ในการทำข้อสอบแต่ละข้อให ้

นักศึกษาเขียนคำตอบด้วยปากกา (สีน้ำเงิน) เท่านั้น 

และเพ่ือท่ีจะได้เกรดดีๆ นักศึกษาต้องเขียนงานแต่ละประเภท 

ให้มีรูปแบบตามที่โจทย์กำหนดให้ มีเนื้อหาและสำนวน 

ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องตามประเภทและหลักการเขียน 

แต่ละแบบท่ีได้ศึกษาในกระบวนวิชาน้ี  นอกจากน้ี ให้นักศึกษา 

ระมัดระวังการเขียนประโยคและการใช้เครื่องหมาย 

วรรคตอนด้วย

 ENS 3105 (EN328) 
ภาษาอังกฤษในสาขานิติศาสตร์
(English in the Field of Law)

เนื้อหาโดยสรุป  ศึกษาลักษณะการเขียนในตำรา วารสาร 

และรายงานในสาขานิติศาสตร์และฝึกอ่านบทตัดตอน 

จากข้อเขียนประเภทนี้ เพื่อให้คุ้นเคยกับแนวการเขียน 

รูปแบบของประโยค ศัพท์เฉพาะและศัพท์ท่ัวไปท่ีใช้กันอยู่ 

เป็นปกติในข้อเขียนเหล่านี้ และสามารถทำความเข้าใจ 

เนื้อหาได้โดยถูกต้องและรวดเร็ว

ตำราเรียน  EN 328  English in the Field of Law  

*ติดต่ออาจารย์ผู้บรรยาย

ข้อแนะนำในการเรียน นักศึกษาควรฝึกการอ่านเนื้อ 

เรื่องทางด้านนิติศาสตร์ที่ เป็นภาษาอังกฤษในตำรา 

(และข้างนอก) เป็นประจำ ส่วนนักศึกษาที่ทำงานแล้ว 

ควรติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อซักถามข้อข้องใจหรือขอ 

คำแนะนำในการเรียนบ้าง แม้ว่าตำราเรียนจะเป็นแบบเรียน

ได้ด้วยตนเอง

การวัดผล

 ข้อสอบกระบวนวิชานี้จะเป็นแบบปรนัยและ 

อัตนัย แบ่งเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ ดังนี้

 * Part I:  Vocabulary (25 คะแนน) ...ข้อสอบอัตนัย 

 * Part II: Grammar Points (25 คะแนน) ...ข้อสอบ

  อัตนัย

 * Part III:  Reading  Comprehension  (50 คะแนน)... 

  ข้อสอบปรนัย

การประเมินผล ตัดเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ 

F ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

 ข้อแนะนำในการสอบ

 นักศึกษาควรทบทวนเน้ือหาในตำราและฝึกหา

คำตอบจากเน้ือเร่ืองท่ีอ่านด้วยกลวิธีการอ่านท่ีได้เรียน

ในห้องเรียน เช่น Skimming, Scanning, Reference, 

Main Idea และInference ฯลฯ นักศึกษาที่ศึกษาด้วย 

ตนเองหรือไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้ จะสามารถ 

ศึกษากลวิธีการอ่านน้ีได้จากตำราวิชา ENG2002 (EN202) 

(โดยไปอ่านได้จากเว็บไซต์์ e-Book ของมหาวิทยาลัย) 

เพื่อจะช่วยให้นักศึกษาทำข้อสอบได้ดีขึ้นและประสบ-

ความสำเร็จในการเรียนวิชานี้

รศ. เอมอร  ดิสปัญญา

เนื้อหาโดยสรุป ศกึษารูปแบบการประพันธแ์ละแนวคิด 

ในบทประพันธ์ของนักเขียนรางวัลโนเบล เช่น William 

B. Yeats, Salvatore Quasimodo, Rabindranath Tagore, 

Octavio Paz, Pearl S. Buck และ Samuel Becket 

ตำราเรียน 

 1. ENG4901 (EN395) วรรณกรรมของนักเขียน 

รางวัลโนเบล (มีจำหน่ายท่ีศูนย์หนังสือ ม.ร.)

 2. หนังสือนวนิยายเรื่อง The Good Earth โดย 

Pearl S. Buck

 3. หนังสือบทละครเรื่อง Waiting for Godot 

โดย Samuel Becket

ข้อแนะนำในการเรียน นักศึกษาควรฝึกการอ่านเน้ือหา 

ตำรา งานเขียนของนักประพันธ์ท่ีจะศึกษาตลอดทั้งเรื่อง 

ก่อนที่จะไปอ่านบทความวิจารณ์วรรณกรรมต่างๆ 

ในห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าต่างๆ เพื่อจะได้มคีวามรู ้

เสริมมากข้ึนและสามารถร่วมอภิปรายในห้องเรียนได้ 

ส่วนนักศึกษาที่ทำงานแล้วและศึกษาวิชาด้วยตนเอง 

ควรเข้าพบอาจารย์ผู้สอน (ตามตารางให้คำปรึกษา) เพ่ือ 

ซักถามข้อข้องใจหรือขอคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียน 

ตั้งแต่ตอนต้นของภาคเรียน

การวัดผล ข้อสอบกระบวนวิชานี้จะเป็นอัตนัยจำนวน 

5 ข้อ (100 คะแนน) ดังต่อไปนี้

*Part I:   ความรู้เกี่ยวกับรางวัลโนเบล (20คะแนน)

* Part II:   บทประพันธ์ร้อยกรอง  (20 คะแนน)

*  Part III: เรื่องสั้น  (20 คะแนน)

* Part IV:  นวนิยาย  (20 คะแนน)

* Part V:   บทละคร  (20 คะแนน)

การประเมินผล ตัดเกรด A, B+, B, C+, C, D+, D หรือ 

F ตามเกณฑ์มาตรฐาน 

ข้อแนะนำในการสอบ

 1. นักศึกษาอาจตอบคำถามเป็นภาษาอังกฤษ 

หรือภาษาไทยก็ได้ และให้เขียนคำตอบด้วยปากกา 

เท่านั้น

 2. การตอบคำถามแบบคำต่อคำ โดยไม่มีการ 

ยกตัวอย่างหรือข้อความจากผลงานของนักประพันธ์ 

ที่ได้ศึกษามาประกอบคำตอบของนักศึกษา หรือไม่ม ี

การอธิบายขยายความเพ่ิมเติมอาจทำให้นักศึกษาได้คะแนน 

ไม่มากนัก           

 ENG 4901 (EN395) 
วรรณกรรมของนักเขียนรางวัลโนเบล 

รศ. เอมอร  ดิสปัญญา



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

ถาม   ดิฉันเป็นนักศึกษา Pre-degree รหัส 54 

มีปัญหามาปรึกษา ดังนี้

  1. ถ้าเป็นนักศึกษา Pre-degree แล้วจะทำ 

การรีเกรดวิชาท่ีได้เกรด D ยังจะมีสิทธิได้เกียรตินิยม

หรือไม่

  2. ถ้าสอบได้เกรด D ในวิชาเอกจะมีสิทธิ 

ได้เกียรตินิยมหรือไม่

  3. เกรดเฉล่ียรวมของทุกภาคการศึกษาท่ี 

เปลี่ยนเกรดเป็นระบบ A B C D จะประกาศ 

เมื่อไหร่

ตอบ 1. ถ้านักศึกษารีเกรดไม่มีสิทธิได้เกียรตินิยม

  2. สอบได้เกรด D นักศึกษามีสิทธิได ้

เกียรตินิยม ถ้ามีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอด

หลักสูตรตามเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม ดังนี้

   2.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอับดับ 1 

(เหรียญทอง) ต้องได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 

3.75 ขึ้นไป

   2.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 1 

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50  

   2.3 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับ 2 

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 

  3. การเปลี่ยนเกรดเก่า (G, P) เดิมเป็น 

เกรดใหม่ A B C D นั้น ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยู่ 

ระหว่างการดำเนินการอยู่

ถาม  ผมมีคำถามจะสอบถาม ครับ ถ้าผมจะ 

ลงทะเบียนเรียน แล้วปรากฏว่ามี 2 วิชาสอบ 

วัน เวลาเดียวกัน แต่ผมไม่ได้เป็นนักศึกษาที่ขอจบ 

แต่ต้องการที่จะลงทะเบียน 2 วิชานี้พร้อมกันเลย 

ได้หรือไม่ หรือจะต้องเป็นผู้ที่ขอจบเท่านั้นถึงจะ 

ลงทะเบียนพร้อมกัน 2 วิชาที่วัน เวลาสอบตรงกัน 

ได้ ครับ

ตอบ ในการลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาค 

การศึกษา นักศึกษาบางคนอาจจะประสบปัญหา 

วิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียนมีวันเวลาสอบ 

ตรงกัน แต่ต้องการท่ีจะลงทะเบียนเรียนในภาคน้ัน ๆ 

ดังนั้น ถ้าเป็นนักศึกษาที่ขอจบสามารถทำเรื่อง 

ขอสอบซ้ำซ้อนได้ โดยนำใบเสร็จลงทะเบียนเรียน

ไปติดต่อที่คณะในช่วงของการลงทะเบียน เพื่อ 

ทำเรื่องขอสอบซ้ำซ้อนทั้งสองวิชาพร้อมกัน  

วันเวลาเดียวกันในห้องที่จัดไว้สำหรับการสอบ 

ซ้ำซ้อน สำหรับนักศึกษาท่ียังไม่ได้ขอจบก็สามารถ

ลงทะเบียนได้ ถ้าต้องการจะลงทะเบียน ซ่ึงเม่ือถึง 

กำหนดการสอบไล่นักศึกษาก็ต้องเลือกเข้าสอบ 

วิชาใดวิชาหนึ่ง อีกวิชาให้นำไปลงทะเบียนซ่อม

วิชาที่ไม่สอนต่อเนื่องกันให้ลงท้ายด้วย 3, 4, 5 ....

เป็นต้น”

 ข้อ 5 ให้ยกเลิกความในข้อ 16 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ.2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 16 การวัดและประเมินผลการศึกษา”

 16.1 มหาวิทยาลัยมีการวัดผลสำหรับกระบวน 

วิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนไว้ในภาคการศึกษาหน่ึงๆ 

ไม่น้อยกว่า 1 คร้ัง และเม่ือได้ประเมินผลการเรียนวิชาใด 

เป็นครั้งสุดท้ายแล้วถือว่าการเรียนกระบวนวิชานั้น 

สิ้นสุดลง

 ต้องขออภัยครับ หน้ากระดาษหมดพอดี เอาไว ้

อ่านเพิ่มเติมฉบับหน้านะครับ

ถาม-ตอบ 
“เกรดระบบใหม่”

สุทธิกุล  ศรีสุทธิ์

 สวัสดีครับ สมาชิกข่าวรามคำแหงและนักศึกษา 

ตามสัญญาที่ผมเคยบอกไว้ว่า จะตีพิมพ์รายละเอียด 

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี ฉบับที่ 3 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2555  ซึ่ง 

เป็นเร่ืองเก่ียวกับระบบเกรดใหม่ท้ังหมดเพ่ือให้สมาชิกฯ 

และนักศึกษาได้อ่านและทำความเข้าใจข้อบังคับฯ  

ฉบับนี้ จะได้ปฏิบัติตามข้อบังคับฯได้ถูกต้องและจะ 

ไม่เกิดปัญหากับการวางแผนการเรียน   

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี

(ฉบับที่ 3)

พ.ศ.2555

 โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี

 อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 มาตรา 5 

มาตรา 18 (1) และ (2) มาตรา 50 และมาตรา 51  

แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 

สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี

 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบันีเ้รยีกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั 

รามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) 

 พ.ศ.2555”

 ข้อ 2 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับต้ังแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 

 2555 เป็นต้นไป

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน 7.1 ของข้อ 7 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

พ.ศ.2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “7.1 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษามีคุณวุฒิและคุณสมบัติ

ตามข้อ 5 และข้อ 6 ให้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาได้ไม่เกิน 

สองรหัสในขณะท่ียังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่  

โดยมีเงื่อนไขในการสมัครต้องสมัครต่างคณะกัน  

และต้องเป็นการสมัครระหว่างหลักสูตรพิเศษท่ีบังคับ 

เวลาเรียนกับหลักสูตรปกติท่ีไม่บังคับเวลาเรียนเท่าน้ัน” 

 ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน 15.8 ของข้อ 15 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “15.8 เลขประจำกระบวนวิชาประกอบด้วย 

เลข 4 ตัว มีความหมายดังนี้

 15.8.1 เลขตัวแรก (หลักพัน) แสดงถึงชั้นของ 

กระบวนวิชา ดังนี้

เลข “1” แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปีท่ี 1 (Freshman course)

เลข “2” แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปีท่ี 2 (Sophomore course)

เลข “3” แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปีท่ี 3 (Junior course)

เลข “4” และ “5” แสดงถึงกระบวนวิชาช้ันปีท่ี  4 (Senior course) 

 15.8.2  เลขตัวท่ีสอง (หลักร้อย) แสดงกลุ่มวิชาย่อย 

 15.8.3 เลขตัวที่สามและเลขตัวที่สี่ (หลักสิบ 

และหลักหน่วย) แสดงถึงลำดับของวิชา และอาจกำหนด 

เลขบางตัวให้มีความหมายเฉพาะก็ได้ เช่น กระบวนวิชา 

ท่ีต้องเรียนสองภาคต่อเน่ืองกัน (Two-semester course) 

ให้ลงท้ายด้วยเลข “1” และเลข “2” ส่วนกระบวน 

 ม.ร. รับสมัครฯ                           (ต่อจากหน้า 7)

ผู้สมัครเข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา 

ระดับปริญญาตรี

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1.1 ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน 

ส่วนราชการ  องค์การรัฐวิสาหกิจ  หรือ

      1.2 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นสมควร หรือ

      1.3 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว 

เห็นสมควรเข้าศึกษาได้ 

 ทั้งนี้  ผู้มีคุณสมบัติตาม  ข้อ  1.1  ข้อ  1.2  และ 

ข้อ  1.3  ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป

2.  วิธีการเข้าศึกษา

 2.1 ให้ผู้สมัครเลือกกรอกใบสมัครว่าเรียน 

รายกระบวนวิชา ( Pre-degree )

      2.2 การลงทะเบียนเรียนต้องลงกระบวนวิชา 

ที่เปิดให้มีการสอบในภาค 1 ปีการศึกษา 2556

 วิธีการสมัคร ปฏิบัติข้ันตอนต่างๆ  ดำเนินการ 

เช่นเดียวกับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี

3. การสอบ นักศึกษาต้องสอบ ณ ศูนย์สอบส่วน- 

ภูมิภาคท่ีแจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษา 

นำไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรีได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ต้อง 

เป็นผลการศึกษาที่สอบไล่ ได้ก่อนการสมัคร 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และต้องเป็นไปตามเกณฑ์

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ปัจจุบันมี 

สถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อยู่แล้วไม่ได้

 ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี หน่วยรับสมัคร 

ส่วนภูมิภาค งานรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

(อาคาร สวป. ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8624, 

0-2310-8000 ต่อ 4834



  รามคำแหงจัดกิจกรรมวันแห่งความรัก

เชิญชวนนักศึกษาร่วมบริจาคโลหิต

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กําหนด 

กระบวนวิชาที่ภาควิชาฯจัดสอบเองในการสอบ 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 ดังนี้

MTH 2604 สอบวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 

  เวลา 09.30-12.00 น. ที่ SCL 315

MTH 2605  สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 

  เวลา 13.30-16.00 น. ที่ SCL 313

MTH 3105  สอบวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 

  เวลา 13.30-16.00 น. ที่ SCL 314

MTH 3207  สอบวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 

  เวลา 11.30-14.00 น. ที่ SCL 316

MTH 3307  สอบวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 

  เวลา 13.30-16.00 น. ที่ SCL 313

MTH 3407 สอบวันที่ 1 มีนาคม 2556 

  เวลา 09.30-12.00 น. ที่ SCL 314

MTH 3604  สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 

  เวลา 09.30-12.00 น. ที่ SCL 313

MTH 3605  สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 

  เวลา 09.30-12.00 น. ที่ SCL 313

MTH 3610  สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 

  เวลา 09.30-12.00 น. ที่ SCL 313

MTH 3611  สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 

  เวลา 09.30-12.00 น. ที่ SCL 313

MTH 4203  สอบวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556 

  เวลา 09.30-12.00 น. ที่ SCL 313

กระบวนวิชาที่ภาควิชาฯ จัดสอบเอง
 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์  

คณะมนุษยศาสตร์ กำหนดจัดสอบภาคปฏิบัติและ 

จัดสอบเองในการสอบภาค 2 ปีการศึกษา 2555 

รวม 9 กระบวนวิชา ดังนี้

 . ENG 2101 (EN 203) สอบปฏิบัติ 

วันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 09.30-16.30 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1401 

ห้อง 1403 ห้อง 1404  และห้อง 1415

 . ENG 2102 (EN 204) สอบปฏิบัติ 

วันท่ี 13-14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30-16.30 น.  

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB. 1-2 

 . ENG 3201 (EN 309) จัดสอบเอง 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30-12.00 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง LAB. 1-2

 . ENG 4201 (EN 407) จัดสอบเอง 

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30-16.00 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ ห้อง LAB.1-2 อาคาร 1 ชั้น 3 

 . ENL 3504 (LI 388) จัดสอบเอง 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30-11.20 น. 

อาคารศิลาบาตร ชั้น 3 ห้อง 313

 . ENL 4701 (LI 495) จัดสอบเอง 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30-11.20 น. 

อาคารศิลาบาตร ชั้น 3 ห้อง 308

 .	 ENS 3201 (EN 320) จัดสอบเอง  

วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30-12.00 น. 

ห้องพวงแสด อาคาร 2 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์

 .		 ENS 3202 (EN 321) จัดสอบเอง 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 15.30-17.20 น. 

อาคารสุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 416

 .		 ENS 3402 (EN 427) จัดสอบเอง 

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 09.30-11.20 น. 

ห้องพวงแสด อาคาร 2 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์

 ให้นักศึกษาดูช่ือ-นามสกุล แถวและท่ีน่ังสอบ 

ได้ที่หน้าห้องสอบของแต่ละกระบวนวิชาและ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาภาษาอังกฤษ 

และภาษาศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 4 คณะมนุษยศาสตร์ 

โดยให้นักศึกษาเตรียมใบเสร็จรับเงินการลง 

ทะเบียนของการสอบภาค 2 ปีการศึกษา 2555 

พร้อมบัตรประจําตัวนักศึกษา บัตรประจําตัว 

ประชาชน และโปรดแต่งกายสุภาพ ตรงต่อเวลา 

ให้มากท่ีสุด (หากมาสายเกิน 5 นาที ในกําหนดเวลา 

เข้าห้องสอบจะหมดสิทธิในการสอบไล่)

จัดสอบเอง วิชา ENG, ENL, ENS

คณะรัฐศาสตร์ฯ                            (ต่อจากหน้า 4)

ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือ 

เม่ือบุคคลร้องขอตามกฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการ

วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กำหนดยกเว้นไว้

 ประเด็นท่ี 8 ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน 

รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ของงาน ให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกำลังความสามารถ 

ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทาง 

ราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 

ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติ

หน้าที่ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด

 ประเด็นท่ี 9 ข้าราชการต้องยึดม่ันในการปกครอง 

ระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 

ประมุข ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุน 

ให้นำการปกครองในระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย จงรักภักดีต่อ 

พระมหากษัตริย์และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ 

พระราชินี และพระรัชทายาท ไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

 ประเด็นสุดท้าย ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่าง 

ท่ีดีในการดำรงตน รักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของราชการ 

โดยรวม ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และ 

ประเพณี หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาทุก 

ระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความ 

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

จัดโครงการอบรมพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ 

ด้วยคอมพิวเตอร์ (ฟรี) รุ่นท่ี 4 และรุ่นที่ 5 เพื่อ 

พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานการพิมพ์สัมผัส 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ได้อย่างถูกต้องโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แก่นักศึกษา ม.ร. 

 และบุคคลท่ัวไป โดยอบรม 10 วัน วันละ 1 ชั่วโมง  

 รุ่นที่ 4 รับสมัครวันที่ 21 ม.ค.- 1 ก.พ.56  

 อบรมวันที่ 11-22 ก.พ.56

 รุ่นที่ 5 รับสมัครวันที่ 12 มี.ค.-19 เม.ย.56 

 อบรมวันที่ 22 เม.ย.- 3 พ.ค.56

 หลักฐานการสมัคร  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  

หรือ 2 นิ้ว 1 รูป และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  

แต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพเข้าอบรมท่ีห้องอบรม 

พิมพ์สัมผัสคอมพิวเตอร์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

(ชั้น2) มี 6 ช่วงเวลาให้เลือกเรียน ดังนี้

 1) 09.00-10.00 น. พิมพ์ภาษาไทย

 2) 10.00-11.00 น. พิมพ์ภาษาไทย  

 3) 11.00-12.00 น. พิมพ์ภาษาอังกฤษ

 4) 13.00-14.00 น.  พิมพ์ภาษาไทย

 5) 14.00-15.00 น.  พิมพ์ภาษาไทย

 6) 15.00-16.00 น.  พิมพ์ภาษาอังกฤษ

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ท่ี 

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร 

(ช้ันลอย) โทร. 0-2310-8126 ในวันและเวลาราชการ  

อนึ่ง ผู้อบรมที่ทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตรและลง 

บันทึกในทรานสคริปท์กิจกรรมนักศึกษา

อบรมพิมพ์สัมผัส ไทย-อังกฤษ ฟรี

เท่ียงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมโดยเคร่งครัด 

 “ท้ายน้ี ขอน้อมนำพระบรมราโชวาทของพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท่ีว่า ....คนเราถ้าพอในความต้องการ 

ก็มีความโลภน้อย ถ้าทุกประเทศมีความคิด-อันนี้ไม่ใช ่

เศรษฐกิจ-มีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่า 

พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่เป็นสุข...” 

นายเกริกเกียรติ์ กล่าวในตอนท้าย

  

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่าย 
กิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า เดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นเดือน 
แห่งความรัก มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยกองกิจการนักศึกษา 
ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
และศูนย์บริจาคโลหิตสภากาชาดไทยจะจัดกิจกรรมมอบ 
ความรักเชิงสร้างสรรค์ด้วยการเชิญชวน เยาวชน นักศึกษา  
บุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนใน 
หอพักมอบความรักด้วยการบริจาคโลหิต ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึง 
ของโครงการชาวรามฯ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล ในวันอังคารที่ 12กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 
09.00-15.00 น. ที่ห้องประชุม 322  อาคารสุโขทัยชั้น 3  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 สำหรับการเตรียมตัวเพื่อร่วมกิจกรรมบริจาค 
โลหิตนั้น รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาแนะนำไว้
ดังนี้
 1. นอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย 6 ช่ังโมงต่อเน่ือง  
ในเวลาปกติคืนก่อนวันบริจาค
        2. รับประทานอาหารมื้อหลักก่อนมาบริจาค 
โลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง
 3. ดื่มน้ำ 3-4 แก้ว และเครื่องดื่มเหลวเพิ่ม 
เช่น น้ำผลไม้ นม น้ำหวาน หลีกเลี่ยงชา กาแฟ หรือ 
เครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน
 4. งดเคร่ืองด่ืมท่ีมีแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ช่ังโมง 
ก่อนบริจาค
       5. งดสูบบุรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง 
เพื่อให้ปอดฟอกโลหิตได้ดี 



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	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
	
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-
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หลักใหญ่ แก่นแกนนั้นก็ยังคงไว้ในการรำ การร้อง  

อะไรต่างๆน้ันก็ยังคงไว้ เราก็มาดัดแปลงอยู่บ้าง เท่าท่ี 

ไม่ได้ออกไปนอกคำครู ไม่ได้เปล่ียนไปจนจำตัวเองไม่ได้  

สิ่งที่เราจะมองเห็นจากการแสดงของนักแสดง ไม่ว่า 

จะเป็นนักร้องรับเชิญ นักแสดงรับเชิญ ที่เป็นบุคคล 

ภายนอก หรือเป็นผู้ท่ีมีช่ือเสียง หรือว่าเป็นบุคคลภายใน 

คณะศิลปกรรม หรือลูกศิษย์คณะศิลปกรรมก็ตาม 

ก็ล้วนแล้วแต่อยู่ในหลักการที่ครูว่ามาข้างต้น ในการ 

มองเห็นศิลปกรรม ในการมองเห็นการแสดงออก 

ในการตามอารมณ์ของการดูหนังฟังเพลง ของการ 

แสดงน้ัน ครูคิดว่าทุกคนน่าจะมีประสบการณ์มากมาย  

เพราะในปัจจุบันนี้นั้น นักร้องมากมาย นักแสดงก ็

มากมาย และเน้ือหาต่างๆท่ีนำเสนอก็มากมาย จนไม่ทราบ 

ว่าจะลำดับอย่างไร ไม่ทราบว่าจะทำให้เป็นที่ประจักษ ์

อย่างไรได้ ก็ต้องเป็นเรื่องที่นักศึกษาหรือผู้ชมมาดู 

มาพิสูจน์เอาเอง 

 ในส่วนของคณะศิลปกรรมนั้น แม้ว่าจะตั้ง 

มาในระยะสั้น แต่ว่าในการที่ปฏิบัติการ ไม่ว่าจะสอน 

ร้องเพลง ไม่ว่าจะสอนดนตรี เพลงก็มีท้ังลูกทุ่ง ลูกกรุง  

ดนตรีก็มีทั้งดนตรีไทยและดนตรีสากล แล้วก็อาจจะ 

มีไปถึงปลีกย่อยเข้าไปอีก เช่น สอนไวโอลิน สอนเปียโน  

อย่างนี้เป็นต้น ผู้สนใจจะเต้น จะรำ จะทำการร้อง 

อย่างไรก็อยู่ท่ีความชอบ ถ้าหากได้ดูในวันท่ี 12-13 แล้ว  

ก็จะรู้ว่าท่านมีอารมณ์ร่วมได้แค่ไหนเพียงไร เพียงแต ่

ชอบหรือว่าอยากจะเรียน แล้วก็การเรียนน้ันไม่จำเป็น 

ด้วยว่าจะต้องเรียนหากชอบ ชอบแล้วไม่มีเวลาก็ไม่เรียน 

ก็ไม่เป็นไร ก็ติดตามได้ แต่ในขณะเดียวกันเรียนอย่างอ่ืน  

เรียนวิชาอ่ืน เราก็อาจจะมาเรียนดนตรีเพ่ิมเติม เรียนการ 

ร้องเพ่ิมเติม หรือมาดูการแสดงอะไรต่างๆของนักศึกษา 

คณะศิลปกรรม ลองเตร็ดเตร่มาดู ก็จะเห็นได้ว่าอารมณ์ 

คนน้ันจะเป็นอย่างไร ความสุขจากเพลง ความสุขจาก 

การแสดง แล้วก็ในขณะเดียวกัน ก็จะเห็นความเปล่ียนแปลง 

ของอารมณ์ ของมนุษย์ จะได้เห็นความเปลี่ยนแปลง 

ของเพลง ได้เห็นความเปล่ียนแปลงของภาษา เห็นความ 

เปล่ียนแปลงของส่ิงท่ีอยู่รอบตัวเราได้ ถ้าหากยังไม่ได้ 

ชมในวันน้ัน ก็กรุณาตามไปชมท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ได้  

หรือถ้าหากเกิดชอบขึ้นมา ไม่ว่าจะชอบเพลงยุคใด 

สมัยใด อยากจะร้องเป็น อยากจะฝึกหัด ไม่ว่าจะเป็น 

ในเรื่องของดนตรี อยากจะฝึกหัดไม่ว่าจะเป็นเครื่อง 

รุ่นเก่า หรือรุ่นใหม่ ก็คือดนตรีสากลหรือดนตรีไทย 

หรือว่าเรียนทางด้านอื่นๆ แม้กระทั่งการจัดการแสดง  

การดำเนินการในเรื่องการแสดง การที่จะปฏิบัติการ 

แสดงนั้นจะต้องทำอย่างไร อะไรอย่างไร ก็ลองมา

ศึกษาดูที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้ หรือถ้าหากว่า 

อยากจะเรียนเป็นวิชาเลือก ก็ลองมาปรึกษาครูบาอาจารย์ 

ที่คณะดู ครูคิดว่าเรื่องอย่างนี้พอจะเป็นไปได้ แล้วก ็

ตลาดแรงงาน ตลาดงานก็มีอยู่มากมาย ให้สังเกตดูว่า 

ตามตำบลต่างๆ ตามสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ ในส่วนท่ี 

ควรจะมีการแสดง มีการนำเสนอในเร่ืองการเต้น การร้อง  

การรำต่างๆ น้ันมีอยู่อีกมากมาย และย่ิงถ้าหากว่าอาเซียน 

เข้ามา เรามีเท่าไรก็ไม่พอ เพราะฉะนั้นลองคิดดูว่า 

ใครชอบ ใครรักอย่างไร ลองๆมาดูท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

พัฒนาชุมชน/พัฒนาสังคม/ประชากรศาสตร์) 
 คุณสมบัติ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท  
ในสาขาวิชาท่ีเก่ียวข้อง และตรงตามเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัย 
รามคำแหงกำหนดไว้  เปิดสอน 2 หลักสูตร คือ แบบ 1  
แผนการศึกษาที่ทำดุษฎีนิพนธ์อย่างเดียว 48 หน่วยกิต  
และแบบ 2 แผนการศึกษาท่ีศึกษารายวิชาและทำดุษฎี- 
นิพนธ์ ศึกษารายวิชา 12 หน่วยกิตและดุษฎีนิพนธ์ 
36 หน่วยกิต 
 ผู้สนใจซื้อใบสมัครได้บัดนี้-30 เมษายน 2556   
รับสมัคร 23-30 เมษายน 2556 พร้อมเสนอหัวข้อ 
ดุษฎีนิพนธ์เบ้ืองต้น สอบถามรายละเอียดได้ท่ี สำนักงาน 
โครงการฯ อาคารท่าชัย ช้ัน 4 ห้อง 402 โทร. 0-2310-8000  

ต่อ 4664, 0-2310-8566 หรือ www.phd.ru.ac.th

ม.ร. จัดนิทรรศการฯ                 (ต่อจากหน้า 12)

 “มหาวิทยาลัยมีความภูมิใจท่ีสำนักหอสมุดกลาง  
ได้จัดนิทรรศการ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ในคร้ังน้ี  
เพ่ือเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ท่ีมีคุณธรรมและใช้ 
หลักการปกครองตามปรัชญาพุทธศาสนา และเป็นนัก 
ภาษาศาสตร์ ท่ีทรงประดิษฐ์อักษรไทยมาต้ังแต่พุทธศักราช  
1826 ซ่ึงถือเป็นจุดเร่ิมต้นของนวัตกรรม และเทคโนโลยีทาง 
การศึกษาท่ีได้พระราชทานให้คนไทยท้ังชาติได้ใช้เป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรม และเพ่ือปลูกฝังจิตสำนึกความจงรักภักดี  
รวมท้ังถ่ายทอดพระราชกรณียกิจท่ีสำคัญ ให้แก่ประชากร 
ชาวรามคำแหง นักศึกษา และประชาชนด้วย”
 จากนั้น อธิการบดีและผู้อำนวยการสำนัก- 
หอสมุดกลาง ได้นำผู้บริหารมหาวิทยาลัย ชมนิทรรศการ  
ซึ่งประกอบด้วยพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 
การจัดแสดงผ้าไทยและเครื่องใช้สมัยสุโขทัย  
รวมทั้งฉายวิดีทัศน์เรื่อง “ศิลาจารึกหลักที่ 1 ของ 
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  ซึ่งได้รับความสนใจจาก 
บุคลากร นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปเป็นจำนวนมาก  
โดยจัดแสดงถึงวันที่ 31 มกราคม นี้

ตลอดมา แต่ถ้าจะสาวลึกไปยังอดีตของสาวเจ้านั้น  

พม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษในปี ค.ศ. 1948 แต่ด้วย 
ความหลากหลายในเช้ือชาติ และการแบ่งแยกปกครอง 
ของอังกฤษ ทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงทางเชื้อชาติ 
และเผ่าพันธ์ุตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อรัฐบาลภายใต ้
การปกครองขององค์การสันนิบาตเสรีภาพแห่งประชาชน 
ต่อต้านฟาสซิสต์ (Anti-Fascist Peoples Freedom 
League: AFPFL) ไม่สามารถรับมือกับความรุนแรง 
ทางเชื้อชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ กอปรกับความ 
เข้มแข็งของกองทัพและการมีเจตคติที่ว่า ความเป็น 
ประชาธิปไตยที่ประเทศอังกฤษได้ให้ไว้เป็นมรดก 
ทางวัฒนธรรมแก่พม่า ถูกมองว่าเป็นสิ่งตกค้างอัน 
น่ารังเกียจของพวกตะวันตก จึงส่งผลให้นายพลเนวิน 
ผู้บังคับบัญชาการทหารบกได้ทำการรัฐประหาร 
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบประชาธิปไตย 
มาสู่ระบบสังคมนิยมในปี ค.ศ. 1962 และได้ทำการ 
ต้ังพรรคการเมืองช่ือว่า “พรรคโครงการสังคมนิยมพม่า”  
(The Burma Socialist Program Party : BSPP) และ 
ต้ังตนเองดำรงตำแหน่งประธาน ซ่ึงรัฐบาลทหารภายใต้ 
การนำของนายพลเนวินนั้นบริหารประเทศไม่ประสบ 
ความสำเร็จ  และเศรษฐกิจของพม่าได้ตกต่ำอย่างมาก   
จนกระท่ังวันท่ี 8 สิงหาคม ค.ศ. 1988 ได้เกิดการลุกฮือข้ึน 
การประท้วงรัฐบาลของนักศึกษาและประชาชนพม่า   
ดังนั้นรัฐบาลทหารพม่าจึงได้ตัดสินใจใช้กำลังเข้า 
ปราบปรามอันเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมาก   
และต่อมาจึงเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่เรียกกัน 
ว่า 8-8-88 ซึ่งทำให้นานาประเทศต่างวิพากษ์วิจารณ์  
และประณามพม่าเป็นอย่างมาก อันนำไปสู่การตัดความ 
ช่วยเหลือพม่าในทุกๆ ด้านในที่สุดหลังจากนั้นคณะ 
นายทหารนำโดย นายพลซอหม่อง ได้ประกาศ “สภาฟ้ืนฟู 
กฎและระเบียบแห่งรัฐ” (State Law and Order Restoration  
Council : SLORC) ได้เข้ายึดอำนาจรัฐบาล และทำการ 
ยุบองค์กรทางการเมืองท้ังหมด และได้จัดให้มีการเลือกต้ัง 
ทั่วไปในเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 1990 ซึ่งพรรคสันนิบาต 
เพื่อประชาธิปไตยแห่งชาติ (National League for 
Democracy : NLD) เป็นฝ่ายชนะการเลือกตั้งเมื่อ 
รัฐบาลทหารได้ค้นพบว่าประชาธิปไตยคือการสูญเสีย 
อำนาจ รัฐบาลทหารจึงเปล่ียนใจเปล่ียนนโยบายฉับพลัน 
หันมาปราบปรามประชาชน และตั้งข้อหานักโทษทาง 
การเมืองพร้อมทั้งกักบริเวณนางออง ซาน ซูจี ที่ถือ 
เป็นศัตรูทางการเมือง จึงกล่าวได้ว่ารัฐบาลทหารพม่า 
ได้หันมาเป็นปฏิปักษ์กับ “ประชาธิปไตย” อีกครั้ง  
เมื่อพม่าไม่สามารถที่จะพิสูจน์ความตั้งใจจริงในการ 
เปลี่ยนแปลงทางการเมืองในเชิงสร้างสรรค์ได้ อีกทั้ง 
การกำหนดนโยบายใดๆ ก็เปรียบด่ังเหล้าเก่าในขวดใหม่  
เช่น SLORC ที่ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภาสันติภาพและ 
การพัฒนาแห่งรัฐ” (State Peace and Development 
Council : SPDC) แต่ก็ยังคงปฏิเสธที่จะโอนอำนาจ 

ให้กับพรรค NLD และยังได้กักบริเวณนางออง ซาน ซูจี 
เลขาธิการพรรคอย่างต่อเนื่อง
 เห็นประวัติอันดุเด็ดเผ็ดร้อนอย่างนี้ก็ถือว่า 
สาวเจ้านี้ก็ไม่เบาเลยทีเดียว มันน่าจับตาค้นหาต่อไป 

ซะน่ีกระไรว่าทำไมเจ้าหล่อนถึงยอมเปิดตัวสู่สาธารณชน 

และท่าจะเนื้อหอมซะด้วย



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๓) วันที่ ๔ - ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

    
 
 
 

ศิลปกรรมนำเสนอ

(อ่านต่อหน้า 11)

 คราวท่ีแล้วครูพูดถึงเร่ืองการจัดการแสดง  

การนำเสนอ การแสดงของคณะศิลปกรรม เร่ือง 

ในบทบาทที่ว่าเรามีเครือข่าย เรามีลูกศิษย์ที่ไป 

ทำมาหาเล้ียงชีพ หรือไปมีความถนัดในเร่ืองเก่ียวกับ 

การแสดง เกี่ยวกับความเป็นนักร้อง ไม่ว่าจะเป็น 

ลูกทุ่ง ลูกกรุง ไม่ว่าไปทำงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกัน 

กับศิลปกรรม หมายความว่าจบการศึกษามาจาก 

ศิลปกรรมรามคำแหง แล้วไปประกอบอาชีพ

 ลูกศิษย์ครับ มีคนให้ความร่วมมือมากมาย  

ทั้งดาราใหม่ ดาราเก่า นักร้องใหม่ นักร้องเก่า 

ที่ว่านักร้องใหม่นั้น ไม่ได้จำกัดอายุว่าอายุเท่าไร 

คือร้องเพลงที่เป็นรุ่นใหม่แล้วก็ร้องเพลงรุ่นเก่า  

เราใช้คำว่าอย่างน้ีดีกว่า ไม่อยากจะใช้คำว่าไทยเดิม  

หรือไทยไม่เดิม หรืออะไรต่างๆนั้น จริงๆแล้ว 

มันเป็นเพียงยุคเท่านั้นเอง เพราะถ้าหากว่าจะมา 

พูดถึงการฟังเพลงทุกวันน้ี เพลงท่ีร้องอยู่ทุกวันน้ี 

เห็นมีคนเขาฟังเขาพูดกัน แล้วก็ยังนึกขำอยู่ในใจ 

ว่า จริงๆแล้วเอาทำนองเพลงมาจากที่คนโบราณ 

คนเก่าคนแก่ท่านได้นิพนธ์ ได้แต่งขึ้น ไม่ว่าจะ 

เป็นเพลง มอญวางดาบ เขมรน้ัน เขมรน้ี ลาวครวญ  

ลาวกระทบไม้ พม่าประเทศ หรืออะไรก็แล้วแต่ 

จริงๆก็คือเพลงที่คนเรียกว่าไทยเดิม คนแต่งใหม ่

ก็เอาเนื้อร้องแต่งใส่เข้าไป เอาทำนองเดิม อาจจะ 

เปล่ียนจังหวะ หรือว่าอาจจะดัดแปลงจังหวะบ้าง  

อะไรบ้าง อย่างนี้เป็นต้น 

 ท่ีคณะศิลปกรรมดำเนินการในวันท่ี 12-13  

ครูก็ไม่แน่ใจว่าท่ีครูเขียนน้ี จะไปลงพิมพ์ข่าวรามคำแหง 

ฉบับท่ีเท่าไร น่าจะเป็นหลังจากวันท่ี 12-13 ไปแล้ว  

ถ้าหากว่าเป็นอย่างท่ีว่าก็เป็นเร่ืองท่ีมาพูดซ้ำของ 

ที่เขาแสดงกันไปแล้ว เพื่อที่จะให้ลูกศิษย์ลูกหา 

ได้นำไปคิด มีแง่คิด เพราะในการท่ีเราดูหนังดูละคร 

เราก็ย้อนดูตัว เพลงหรือดนตรี ก็เป็นสิ่งที่จรรโลง 

จิตใจ จะได้ยินอยู่เสมอว่า ชนใดไม่มีดนตรีการ 

ในสันดานเป็นคนชอบกลนัก อย่างท่ีพระบาทสมเด็จ- 

พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์คำน้ีไว้  

การดนตรีเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง มีการ 

เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เหมือนการรำ การฟ้อน 

การอะไรต่างๆ แม้ว่าเราจะมองเห็นเป็นปัจจุบัน 

อยู่มันก็มีความเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆ เพียงแต่ว่า 

ม.ร. จัดนิทรรศการวันพ่อขุนฯ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

เปิดนิทรรศการ “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช”  

เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2556 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พรชัย จิตต์พานิช ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง  

พร้อมท้ังผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมงาน  

ณ บริเวณสำนักหอสมุดกลาง ชั้น 1

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า  

คณะรัฐมนตรีมีมติให้วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

ซึ่งตรงกับวันที่ 17 มกราคม ของทุกปี เป็นวัน 

รัฐพิธี มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้จัดกิจกรรม 

“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ขึ้น เพื่อน้อม 

รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริยาธิราช  

ผู้ทรงมีพระคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศและปวงชน 

ชาวไทย อีกทั้งยังได้อัญเชิญพระนามพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช เป็นชื่อของมหาวิทยาลัย 

 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง 

ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง               

หลานพ่อขุนฯคนเก่ง

(อ่านต่อหน้า 11)

 นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภา- 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีตักบาตร 

พระกรรมฐานฯ โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา 

เครือข่ายทั้ง 7 สถาบัน และผู้มีจิตศรัทธา ร่วม 

พิธีตักบาตรพระกรรมฐานสายหลวงปู่ม่ัน ภูริทัตโต  

จำนวน 40 รูป ในโครงการกิจกรรมกลุ่มพุทธธรรม- 

กรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง “งานบุญสัมพันธ์ 

พุทธธรรมกรรมฐาน คร้ังท่ี 2” เม่ือวันท่ี 26 มกราคม  

2556  ณ บริเวณลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 

ร่วมกับกองกิจการนักศึกษา สถาบันศิลปวัฒนธรรมไทยฯ  

กลุ่ม ซุ้ม และชมรมของนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ขอเชิญนักศึกษา ชาวรามคำแหง และ 

พุทธศาสนิกชน ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์  

จำนวน 1,420 รูป (ข้าวสาร อาหารแห้ง) ในวัน 

พฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 06.00 น. 

เป็นต้นไป ณ บริเวณรอบสระน้ำและลานพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช เพ่ือถวายเป็นพุทธบูชา เน่ืองใน 

โอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะครบรอบการ 

สถาปนาปีที่ 42 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 

และเป็นมหากุศลคร้ังย่ิงใหญ่ ในปีพุทธศักราช 2556 

  นักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไปสมัครช่วยจัดงาน 

ได้ที่ ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย อาคาร 

กิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3, ห้องศาสนพิธี ชั้น 4  

ห้อง 427 สอบถาม โทร. 084-728-4916, 083-282-

3022,  085-292-0850

(ฝ่ายประถม) คือ เด็กชายตรีทเศศ วิวิธวร นักเรียน 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6/1 ได้เหรียญเงิน และ เด็กชายศิระ  

ดวงเนตร นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 ได้รับ 

เหรียญทองแดง                                  ในการเข้าร่วมแข่งขันโครงการประเมิน 

ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์  

Thailand Mathematics evaluation (TME) ระดับ 

ประถมศึกษา ประจำปี 2555 จัดโดยสถาบันส่งเสริม 

การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท) ร่วมกับ  

Korea Education Reports and Evaluation Institute... 

เด็กชายตรีทเศศ  วิวิธวร เด็กชายศิระ  ดวงเนตร

ม.ร. ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 1,420 รูป


