
            
   
         

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 ๔๕ 

วันท่ี ๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 ม.ร. ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

(อ่านต่อหน้า 2)

 อ.ดร.สรตี   ปรีชาปัญญากุล       คณะมนุษยศาสตร์ 

(อ่านต่อหน้า 11)

ฮานอย เมืองหลวงของประเทศเวียดนาม

ม.ร. สอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2555
วันที่ 12 มี.ค. - 4 เม.ย. 2556

   
 

   
 

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 กำหนดสอบภาค	 2	 ปีการศึกษา	 2555	

ระหว่างวันที่	 12	 มีนาคม	 -	 4	 เมษายน	 2556	 (เว้นวันที่	 17,	 24	 และ	 31 

มีนาคม	 2556)	 รวมทำการสอบ	 21	 วัน	 โดยสอบวันละ	 2	 คาบเวลา	 

คาบเช้า เวลา	09.30	-	12.00	น.	คาบบ่าย เวลา	14.00	-	16.30	น.

             สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

 รามฯ 1		อาคาร		KLB,	NMB,	SBB,	SWB,	VKB,	VPB

 รามฯ 2		อาคาร		BNB1,	BNB2,	BNB3,	BNB4,	BNB5,	BNB6, 

		 	 	 	 BNB801-803,	BNB10,	BNB11,	KTB	และ	PBB		

              สถานที่สอบพิเศษ

 สถานท่ีสอบซ้ำซ้อน  สอบกรณีพิเศษ		ห้องสโมสรอาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สถานที่สอบพระภิกษุสามเณร		อาคารเวียงคำ	101		(VKB	101)

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล	รับได้ตั้งแต่วันที่	25	กุมภาพันธ์- 

	4	เมษายน	2556		(เว้นวันที่	4	-	8	มีนาคม	2556)		

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 รับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา	 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 โครงการบริหารธุรกิจ- 

มหาบัณฑิต	 Smart	Managers	 รุ่นที่	 6	 สาขา 

วิชาการจัดการทั่วไปและสาขาวิชาการตลาด 

(แผน	 ก	 ทำวิทยานิพนธ์	 และ	 แผน	 ข	 ไม่ทำ 

วิทยานิพนธ์)	คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ ์

เรียนที่	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (หัวหมาก) 

โดย	 กลุ่มที่ 1	 เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี	

เวลา	18.00-21.00	น.	กลุ่มที่ 2	 เรียนวันเสาร์ 

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคําแหง 

ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคําแหง	พ.ศ.	 2522	 ข้อ	 4.3 

กําหนดไว้ว่า	 นักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียน 

ในภาคปกติ	และมีผลการสอบลําดับข้ัน	G	 (A)	 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 70	 ของจํานวนหน่วยกิต 

ที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด	 และผลการสอบ 

ลําดับข้ัน	G	(A)		น้ัน	ต้องไม่น้อยกว่า	15	หน่วยกิต 

 ปรากฏว่าในการสอบไล่ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ประจำภาค	1/2555

ม.ร. รับนักศึกษา M.B.A.

(อ่านต่อหน้า 8)

ม.ร. ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา

(อ่านต่อหน้า 8)

 ฮานอย	 หรือออกเสียงตามสำเนียงภาษาเวียดนามว่า	 ฮ่า	 โน่ย	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	มีความหมายตามตัวอักษรดังนี้	ฮ่า	 	 	 	 	 	 	 	หมายถึง	น้ำ	 

น้ำในที่นี้หมายถึง	 แม่น้ำแดง	 ที่เป็นเส้นเลือดใหญ่	 และหล่อเลี้ยง 

ประชาชนชาวฮานอย	 ส่วน	 โน่ย	 	 	 	 	 	 หมายถึง	 ข้างใน	 เมื่อรวม 

ทั้งสองคำเข้าด้วยกันแล้ว	 มีความหมายว่า	 เมืองที่ตั้งอยู่ด้านในของ 

แม่น้ำแดง

 ฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามตั้งแต่ปี	1010 

ช่วงกลางรัชสมัยกษัตริย์ลี้	 ท้าย	 โต่	 	 	 	 	 	 	 	 	 ใช้ชื่อว่าเมือง 

ทัง	 ลอง	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 แปลว่า	 มังกรเหิน	 ด้วยมีมูลเหตุว่า	 

กษัตริย์ของเวียดนามพระองค์นี้ทอดพระเนตรเห็นมังกรขนาดใหญ่ 

สีทองบินขึ้นจากทะเลสาบด้านตะวันตกของเมือง		พระองค์จึงมี 

พระบรมราชโองการย้ายเมืองหลวงจากเมือง		ฮวา	ลือ							

ปัจจุบันอยู่ในจังหวัดนิงห์	 บินห์	 มา	 ที่	 ได	 ลา	 	 	 	 	 	 	 ซึ่งเป็น 

อธก.ฝากหลกัการประชาสมัพนัธเ์ชงิรกุ
นำวิชาการ-วิจัยรามคำแหงสู่ ASEAN

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ย้ำเตือนบุคลากรทุกคนให้เป็นนักประชาสัมพันธ์เผยแพร่จุดเด่นด้านวิชาการ 

ของรามคำแหงสู่สังคมภายนอก	 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “นักประชาสัมพันธ์เชิงรุก”	

พร้อมบรรยายพิเศษเร่ือง	“อนาคตการศึกษาไทยในประชาคมอาเซียน	2558”	แก่บุคลากรม.ร. 

เมื่อวันที่	4	กุมภาพันธ์	2556	ณ	ห้องประชุมชั้น	8	อาคารท่าชัย

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็น 

ประธานในการประชุมคณะ- 

กรรมการอำนวยการงานพิธี 

พระราชทานปริญญาบัตรแก่

ผู้สำเร็จการศึกษา	 ประจำปี 

การศึกษา	2554	 -	2555	 เมื่อ 

วันที่	 13	 กุมภาพันธ์	 2556	 

ณ	ห้องประชุม	ชั้น	3	อาคารวิทยบริการและบริหาร	 เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงาน 

ของฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานพิธีฯ	 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่	 4	 -	 8	 มีนาคม	 2556	 ให้เป็นไปด้วย 

ความเรียบร้อย (อ่านต่อหน้า 11)



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

  
อธก. ฝากฯ                                    (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	 กล่าวรายงานว่าคณะกรรมการ 

ประชาสัมพันธ์	 และงานประชาสัมพันธ์เล็งเห็นว่า	 การทำหน้าท่ี 

ของนักประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพน้ัน																												จำเป็นต้องมีทักษะการ 

ติดต่อส่ือสารการพูด	 การเขียน	 และการนำเสนอ	 รวมท้ังการสร้าง 

ความสัมพันธ์ท่ีดีกับกลุ่มเป้าหมาย	 ดังน้ัน	 คณะกรรมการฯ	 

จึงเห็นควรจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	 “นักประชาสัมพันธ์ 

เชิงรุก”	 เพื่อเสริมสร้างทักษะการติดต่อสื่อสารแก่ผู้เข้า 

รับการอบรม	 ให้มีความรู้	 ความเข้าใจในเทคนิควิธีการพูด	 

การเขียน	 และการนำเสนอเพื่อการประชาสัมพันธ์	 โดยมี 

บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์จาก 

หน่วยงานต่างๆ	 ภายในมหาวิทยาลัย	 ทั้งส่วนกลางและ 

สาขาวิทยบริการฯ	 ส่วนภูมิภาค	 เข้ารับการอบรมจำนวน	 

76	คน		

	 จากนั้น	 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 กล่าวว่า	

การประชาสัมพันธ์อย่างมืออาชีพ	 คือ	 การที่สามารถ 

ชิงพ้ืนท่ีนำเสนอข่าวในส่ือต่างๆ	 คือการท่ีสามารถกำหนด

ทิศทางข่าวได้	 ซึ่งรามคำแหงมีข่าวเชิงบวกปรากฏในสื่อ 

มาอย่างต่อเน่ือง	 ทำให้บุคคลภายนอกมองรามคำแหงเป็น

สถาบันการศึกษาที่มีความน่าเชื่อถือ	 ดังนั้น	 ทุกคนต้อง

ช่วยกันทำหน้าที่เป็นเครือข่ายของมหาวิทยาลัย	 ต้องให้

ความสำคัญกับการประชาสัมพันธ์ในการสื่อสารข่าว 

เชิงบวกของมหาวิทยาลัยออกไปอย่างเป็นรูปธรรม

 “รศ.คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. เคยกล่าว 

ไว้ว่า การเป็นนักประชาสัมพันธ์ ต้องประชาสัมพันธ์ทุกวัน  

และวันน้ีเรามีส่วนร่วมในการทำงานประชาสัมพันธ์ให้ ม.ร. 

แล้วหรือยัง เหตุผลว่าทำไมเราต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

ดังที่ คุณบุญชอบ ล้ออุไร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชน 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่าวเสมอว่า องค์กร 

จะอยู่เฉยไม่ได้ ต้องรุกหน้าออกไปทำกิจกรรมสู่สังคม  

ใช้เครือข่าย ม.ร. นำเสนอข่าวออกไปอย่างเป็นรูปธรรม” 

 อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวต่อไปว่า	 การแข่งขันของ 

สถาบันการศึกษาไทยที่เพิ่มสูงขึ้นทุกวันนี้	 ในขณะที่ไทย 

มีแนวโน้มของประชากรท่ีสำเร็จการศึกษาช้ัน	ม.ปลาย	ลดลง  

เนื่องมาจากไทยมีอัตราการเจริญเติบโตของประชากร 

คงท่ี	 ทำให้ผู้เรียนระดับมัธยมจะน้อยลงในอนาคต	 ในขณะท่ี 

สถาบันการศึกษามีเพ่ิมมากข้ึนจะส่งผลกระทบกับสถาบัน 

การศึกษาทุกแห่งรวมทั้ง	 ม.ร.	 ดังนั้น	 รามคำแหงต้องหา 

จุดขาย	 และต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 

ให้มากขึ้น

 “ถึงเวลาท่ีเราต้องรุกไปข้างหน้า ให้สังคมได้ประจักษ์

สิ่งดีในรามคำแหงที่มีอยู่มาก ทั้งบุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิ 

และผลงานวิจัยดีเด่นหลายสาขา แต่ขาดการประชาสัมพันธ์ 

ให้สังคมได้รู้ ดังเช่น รศ.สุภาวดี จุลละศร อาจารย์ประจำ 

ภาคชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ได้ทำ “โครงการวิจัยเพิ่ม 

อัตราการรอดของลูกปลาการ์ตูนด้วยฮาร์แพคทิคอย- 

โคพีพอด สิรินทร หลากชนิดเป็นอาหารมีชีวิต” เป็นการ 

ค้นพบเป็นครั้งแรกของโลก รวมถึง การวิจัยเรื่องไลเคน 

ของทีมคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. ท่ีได้รับการยกย่องว่า  

เป็นทีมวิจัยไลเคนที่เข้มแข็งมาก 

        ... ม.ร.มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถ ดังนั้น  

ทุกคนต้องช่วยกันเป็นนักประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก 

บอกกล่าวสิ่งดี พูดในทางบวกให้กับองค์กรได้เข้าใจ 

ความเป็นรามคำแหง”

        ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 กล่าวต่อไปอีกว่า	 

สถาบันการศึกษาไทยต้องปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่อาเซียน 

ที่เป็นการศึกษาระดับสากล	 ต้องปรับวิธีคิด	 มองโลก 

ทางบวก	 มีวิสัยทัศน์ในเป้าหมายที่อยากให้การศึกษา 

ของไทยเป็นอย่างไรในอีก	 10	 ปีข้างหน้า	 ต้องกล้าทำ 

ในส่ิงท่ีถูกต้อง	ยอมสวนกระแส	เพราะต้องมองเป้าหมาย

องค์กรในระยะยาว

 “วิสัยทัศน์เป็นส่ิงสำคัญท่ีทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

เช่น	 แนวคิดของลีกวนยู	 ผู้นำสิงคโปร์ที่พัฒนาประเทศ 

ด้วยการศึกษา	 โดยการออกกฎหมายให้ทุกครอบครัว 

ส่งบุตรหลานเข้าโรงเรียน	 และให้ความสำคัญเรื่องภาษา 

ที่ต้องพูดได้อย่างน้อย	2	ภาษาคือ	แมนดาริน	และภาษา 

อังกฤษ	 จนถึงปัจจุบันสิงคโปร์เป็นประเทศท่ีมีประชากร 

สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกเทียบสัดส่วนประชากร 

มากเป็นอันดับ	1	ของโลก	

	 ...	 ในขณะที่เพื่อนบ้านอาเซียน	 อาทิ	 ฟิลิปปินส์	 

ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ	 อินโดนีเซียปัจจุบันทุ่ม 

งบประมาณมหาศาลเพื่อการศึกษา	 มาเลเซียมีการทุ่ม 

งบประมาณให้โครงการกอล์ฟ	 กัมพูชา พม่า ลาว 

ในอนาคต	 3	 ประเทศนี้จะไม่เหมือนเดิม	 กรุงพนมเปญ 

มีประชาชนกระตือรือร้นในการเรียนหนังสืออย่างมาก 

หลังจากที่โดนปิดกั้นมาเป็นเวลานาน	 ลาว	 เริ่มจัดให้มี 

มหาวิทยาลัยในทุกจังหวัด	 พม่าปัจจุบันมีมหาวิทยาลัย 

เป็นร้อยแห่ง	กระจายอยู่ในแต่ละเมือง	มีนโยบายในการ 

เปิดการศึกษาเสรี	 และที่สำคัญ	 รัฐบาลมีท่าทีเปิดกว้าง 

ให้มหาวิทยาลัยจากประเทศฝ่ังตะวันตกเข้ามาเปิดสาขา”	

 อธิการบดี	 กล่าวเพิ่มเติมว่า	 UNESCO	 รายงาน 

เกี่ยวกับภาวะการศึกษาของไทยว่า	 ระบบการศึกษาไทย 

ไม่สอนให้คนคิด	 ดังนั้น	 ในฐานะที่ม.ร.เป็นสถาบัน 

การศึกษา	ท่ามกลางบริบทจะเห็นหลายสิ่งหลายอย่าง 

ท่ีต้องเร่งลงมือทำ	 ต้องเน้นงานวิชาการมากข้ึน	 เน้นภาพ

ของมหาวิทยาลัยให้สังคมได้รับรู้ความโดดเด่นทางด้าน

วิชาการอย่างไรบ้าง	

 “ต้องประชาสัมพันธ์ให้ภายนอกได้รับทราบว่า 

รามคำแหงมีความเข้มแข็งทางด้านวิชาการหลายด้าน 

หวังว่าการอบรมครั้งนี้จะช่วยจุดประกายในการเป็น 

นักประชาสัมพันธ์ ขอให้คิดว่าเม่ือไรก็ตามท่ีเราหยุดก้าว 

เพียงก้าวเดียวเท่ากับเพ่ือนจะเดินล้ำหน้าเราไป 1 ก้าวเสมอ  

ดังนั้น ถึงเวลาที่เราต้องรุก ให้สังคมประจักษ์ในความ 

เป็น ม.ร. ว่า ม.ร. เป็นความหวังทางด้านการศึกษา 

ของประเทศ เป็นอนาคตของเยาวชนท่ีต้องการศึกษา 

เรียนรู้”		อธิการบดีย้ำในตอนท้าย

นานาสาระฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

สถานที่ตั้งของเมืองฮานอยในปัจจุบัน

 ในรัชสมัยน้ีได้สร้างสถานท่ีสำคัญของเมือง 

ฮานอย	 ไว้คือ	วัดเสาเดียว	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	และ 

วิหารวรรณคดี	 	 ฮานอยเป็นเมืองหลวง 

อยู่กระท่ังปี	 1787	 เม่ือราชวงศ์เลหมดอำนาจ	และกษัตริย์ 

ยา	 ลอง	 (Gia	 Long)	 ย้ายไปตั้งเมืองหลวงที่เมืองเฮว้ 

													บริเวณภาคกลางของประเทศเวียดนาม	

	 ตั้งแต่ปี	1902	ถึงปี	1953	ฮานอยกลับมาเป็น 

เมืองหลวงของประเทศเวียดนามอีกคร้ัง	 ภายใต้การปกครอง 

ของประเทศฝรั่งเศส	 ในเวลานั้นชาวฝรั่งเศสผู้เข้ามา 

ปกครองเวียดนามได้ตบแต่งเมืองฮานอยตามรูปแบบ 

สถาปัตยกรรมยุโรป	 เช่น	 โรงละครแห่งชาติ	 โบสถ์คริสต์ 

กลางเมืองฮานอย

	 ปี	 1954	 ฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม	 และยังคงเป็น 

เมืองหลวงของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม	 

ในปี	1976	จวบจนปัจจุบัน

	 สภาพเมืองหลวงฮานอยในปัจจุบันจึงมี  

ความผสมผสานกันระหว่างสถาปัตยกรรมโบราณ 

พื้นบ้าน	 สถาปัตยกรรมตะวันตก	 และสถาปัตยกรรม 

เวียดนามยุคใหม่	 โดยเฉพาะอย่างย่ิง	 บ้านของชาวเวียดนาม 

ท่ีมีหน้าบ้านแคบ	 แต่ลึกและสูง	 ด้วยเพราะเม่ือทางการ 

จัดสรรท่ีดินให้กับประชาชน	 ทุกคนต่างต้องการท่ีดิน 

ท่ีมีหน้าบ้านติดถนน	 จึงต้องแบ่งปันอย่างเท่าเทียมกัน	 

แต่ละครอบครัวจึงได้ที่ดินด้านหน้าแคบ	 แต่ลึก	 การ 

สร้างบ้านของชาวเวียดนามยุคใหม่จึงเป็นรูปแบบ 

บ้านที่มีหน้าบ้านแคบ	 แต่ลึก	 และเน้นความสูง	 เพื่อ 

เพียงพอกับการอยู่อาศัยของสมาชิกในครอบครัว

 บางย่านของเมืองฮานอยยังคงรักษาสถาปัตยกรรม 

ของฝร่ังเศสไว้อย่างงดงาม	 ซ่ึงส่วนมากมักจะเป็นสถานท่ี 

ราชการ	 อาคารเหล่าน้ีสร้างต้ังแต่คร้ังฝร่ังเศสเข้าปกครอง 

เวียดนามก่อนที่จะคืนเอกราชให้ชาวเวียดนาม	 อาคาร 

เหล่านี้ยังคงได้รับการดูแลอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แบบ	 

ทั้งยังมีอนุสาวรีย์ที่สร้างขึ้นตามแบบอย่างของชาวยุโรป 

หลายแห่ง	เช่น	อนุสาวรีย์เลนิน

	 อีกสิ่งหนึ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองฮานอย	 

คือ	 ทะเลสาบท่ีมีอยู่หลายแห่ง	 ไม่ว่าจะเป็น	 โห่	 ฮว่าน	 เก๋ียม				 

โห่	 เตย	 โห่	 จุ๊ก	 แบ่ค	 ฯลฯ	 โห่	 ฮว่าน	 เกี๋ยม	 

เป็นชุมชนใจกลางเมืองฮานอย		บริเวณรอบทะเลสาบ 

เป็นถนนสายเล็กๆ	 สะอาด	 และสวยงาม	 เต็มไปด้วย 

ร้านค้าขายสินค้าหัตถกรรมพ้ืนบ้านหลายชนิด	 บริเวณน้ี 

เรียกว่า	ถนน	36	สาย	

 ทะเลสาบท่ีสำคัญอีกแห่งหน่ึงของเมืองฮานอย 

คือ	 โห่	 เตย	 แปลว่า	 ทะเลสาบตะวันตก	 ทะเลสาบ 

แห่งนี้เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่ที่สุดอยู่ทางตะวันตก 

ของเมืองฮานอย	 ท่ีตำบลบาด่ิง	 บริเวณใกล้เคียงทะเลสาบ 

แห่งน้ีตบแต่งอย่างงดงาม	 และมีสถานท่ีทางประวัติศาสตร์ 

หลายแห่ง	 ไม่ว่าจะเป็นสุสานประธานาธิบดีโฮจิมินห์	 

วัดเสาเดียว	

 ฮานอยในปัจจุบันมีการพัฒนาเป็นเมืองหลวง 

ที่มีความทันสมัยมากขึ้น	 แต่ยังคงตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ 

งดงามด้วยรากเหง้าทางประวัติศาสตร์	 และวัฒนธรรม 

ท่ีมีมาอย่างยาวนาน	 เพ่ือต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีไปเยือน 

เมืองฮานอยคนแล้วคนเล่า



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “ศิลปินแห่งชาติ”	 เป็นตำแหน่งท่ีทาง 

ราชการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ที่มี 

ผลงานดีเด่นทางด้านศิลปะ

	 ในปีพุทธศักราช	 ๒๕๕๕	 มีผู้ได้รับ 

ตำแหน่งนี้หลายคน

 แต่มีอยู่		๔	คนท่ีได้รับในสาขาวรรณศิลป์ 

 หนึ่งในสี่นั้น	มีชื่อนี้รวมอยู่ด้วยคือ

 มกุฎ  อรฤดี

	 หลายคนคงไม่เคยเห็นและได้ยินช่ือน้ี 

แต่ถ้าเอ่ยถึงนามปากกา	 “นิพพาน”	 และ	

“วาวแพร”	

	 หลายคนคงรู้จักมักคุ้น	 เนื่องเพราะ 

เขาเป็นผู้แต่งนวนิยายเร่ือง		“ผีเส้ือและดอกไม้”

	 ที่นำไปสร้างเป็นภาพยนตร์แล้วมีผู้

นิยมชมชอบเป็นอย่างมาก

	 นอกจาก	 “ผีเสื้อและดอกไม้”	 แล้ว	 

เขายังสร้างสรรค์วรรณกรรมอีกหลายเรื่อง	

อาทิ

	 “พราวแสงรุ้ง”	 “เพลงดวงดาว”	“ถนน 

ดอกไม้”	 “เพลงนกเหยี่ยว”	 “เด็กชายจาก 

ดาวอ่ืน”		“ดอกไม้และสายฝน”			“ปีกความฝัน” 

“หากแม้นจะเอ่ยนามแห่งความรัก”	ฯลฯ	

	 มกุฎ	เกิดท่ีอำเภอเทพา	จังหวัดสงขลา	

เรียนหนังสือท่ีโรงเรียนเทพา	โรงเรียนแสงทอง

และวิทยาลัยครูสงขลา

	 เริ่มงานหนังสือพิมพ์ที่	 “บ้านเมือง” 

และเคยทำงานท่ีนิตยสารลลนา	 และนิตยสาร 

บีอาร์

	 ตลอดระยะเวลาทำงาน	มกุฎ		อรฤดี	

ได้ช่ือว่าเป็นผู้ท่ีทำงานหนักและมีความมุ่งม่ัน 

อยู่ตลอดเวลา

	 เขาจึงคู่ควรกับตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ 

สาขาวรรณศิลป์	ประจำปีพุทธศักราช	๒๕๕๕

 “ข่าวรามคำแหง”	ขอแสดงความยินดีต่อ	

 มกุฎ  อรฤดี  หรือ “นิพพาน”

ศิษย์เก่าสิงห์ทองรามฯ ภูมิใจ
รางวัลศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น...เป็นเกียรติในชีวิต

 ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์คนดัง	เผยความภูมิใจในชีวิต  

พร้อมขอบคุณรามคำแหงที่ เห็นคุณความดีที่  

คนรามคำแหงจบไปรับใช้ประเทศชาติ	 ในงานมอบ 

ประกาศเกียรติคุณและโล่รางวัลศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ 

ดีเด่น	ครั้งที่	2	ประจำปี	2555	จัดโดยสมาคมศิษย์เก่า 

รัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เมื่อวันที่	 17 

มกราคม		2556			ณ	โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทาราแกรนด์	 

 นายสันติ  พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

การพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์	กลา่ววา่ 

ผมมีความภาคภูมิใจในชีวิตอยู่สองเร่ือง	คือ	ความภูมิใจ 

ที่ได้เกิดมาใต้ผืนแผ่นดินไทยและการเข้ามาเรียน 

ในรั้วรามคำแหง	 เป็นลูกพ่อขุนฯ	และเป็นสิงห์ทอง 

รามคำแหง	 ทุกสิ่งทุกอย่างนับตั้งแต่เรียนจบจาก 

รามคำแหงมา	 ชีวิตก็เปลี่ยนแปลงจากคนธรรมดา 

ได้เพิ่มพูนความรู้ไปทำงานรับใช้บ้านเมืองจนก้าว 

มาถึงการเป็นรัฐมนตรี	3	สมัย	ก็ล้วนเริ่มต้นจากการ

เป็นสิงห์ทองรามคำแหง	

 นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ	 อดีตรัฐมนตรีว่า

การกระทรวงศึกษาธิการ	 กล่าวว่า	 รู้สึกเป็นเกียรติ 

อย่างย่ิงท่ีทางสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์	 ม.รามคำแหง  

ได้ให้เกียรติผม	 มอบโล่รางวัลศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น 

คร้ังน้ี	 รางวัลน้ีนอกจากทำให้ศิษย์เก่าเกิดความภาคภูมิใจ 

ยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณภาพของรามคำแหงในการ 

ผลิตบัณฑิตไปรับใช้ประชาชน	 ซ่ึงในช่วงท่ีเป็นรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็ได้ให้กำลังใจและ 

สนับสนุนรามคำแหงให้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีตอบสนอง 

ต่อความต้องการของประชาชนและผลิตบัณฑิต 

จำนวนกว่า	 8	 แสนคน	 ออกไปรับใช้ชาติอย่างมี 

คุณภาพ	 วันน้ีศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลเป็นเพียงตัวแทน 

ของคนรามคำแหงกลุ่มหน่ึง	 จึงหวังว่าชาวรามคำแหง 

ทุกคนจะสานต่อการรับใช้ประเทศชาติอย่างต่อเน่ืองต่อไป 

 นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ	 ประธานกรรมการ-

บริหาร	 บริษัทในเครือไทยซัมมิทกรุ๊ป	 กล่าวว่า	 รางวัล 

ศิษย์ เก่ารัฐศาสตร์ที่ ได้รับในวันนี้ถือเป็นเกียรติ  

ประวัติในชีวิต	 ดีใจและภูมิใจที่สถาบันเห็นคุณค่า 

ของการทำความดีและการทำงานที่ลูกศิษย์ได้ทุ่มเท 

เพื่อสังคม	 เชื่อว่าคนเราไม่ว่าจะจบมาจากสถาบันใด 

ก็ตาม	ทุกสถาบันสอนให้นักศึกษาเป็นคนดี	และสามารถ

นำความรู้จากครูอาจารย์ไปพัฒนาตนเองและพัฒนา

ประเทศชาติ	 ขอฝากให้ลูกศิษย์รามฯหมั่นทำความดี	

แล้วเราก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนมา

 นายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ที่ปรึกษา 

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 

กล่าวว่า		รางวัลศิษย์เก่ารัฐศาสตร์รามคำแหง	ถือเป็น 

เกียรติประวัติแก่ผม	สิ่งที่ได้รับจากรามคำแหงในช่วง 

ท่ีกำลังศึกษาอยู่	 เม่ือเรียนจบแล้วได้นำความรู้ไปรับใช้

สังคมและประเทศชาติในหลายเรื่อง	 รามคำแหงเป็น

จุดเร่ิมต้นทางความคิดและการใช้ชีวิต	 สอนให้บัณฑิต 

เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม	 นักศึกษาท่ีจบจากรัฐศาสตร์

รามคำแหงถ้านำความคิดนี้ไปใช้ประโยชน์ก็จะเกิด 

คุณค่าอย่างมหาศาล	 เพราะสังคมไทยทุกวันนี้ต้องนำ

ความรู้ด้านรัฐศาสตร์ไปใช้ในการแก้ปัญหาเพื่อนำพา

ประเทศชาติไปสู่ความสำเร็จยิ่งขึ้น	

 นางสาวจิตรา พรหมชุติมา	 ผู้ว่าราชการ 

จังหวัดปราจีนบุรี	 กล่าวว่า	 วันน้ีเป็นวันท่ีดิฉันมีความสุข 

ท่ีได้รับเกียรติจากสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์	ม.รามคำแหง 

ถือเป็นรางวัลเกียรติยศและมีความภาคภูมิใจว่า	 

รามคำแหงเป็นสถาบันที่ให้โอกาสและพัฒนาชีวิต 

ของลูกศิษย์คนนี้	 จนก้าวถึงวันนี้ได้	 ขอขอบคุณ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ให้เกียรติและระลึกถึง 

คุณความดีของลูกศิษย์ที่ได้ออกไปรับใช้ประเทศชาติ 

 นายพัชระ สารพิมพา	 ผู้อำนวยการฝ่ายคล่ืนวิทยุ	

FM	100.5	MHz	กล่าวว่า	รู้สึกเป็นเกียรติในชีวิตของ 

ลูกศิษย์รามคำแหงคนหนึ่ง	 รามคำแหงสร้างคนขึ้น 

อย่างมหาศาลในประเทศไทยซ่ึงผมเป็นหน่ึงในจำนวนน้ัน 

จึงมีความภูมิใจและจะนำกำลังใจที่ได้รับ	มุ่งมั่นตั้งใจ

ทำงานที่เป็นคุณประโยชน์แก่สังคมอย่างเต็มกำลัง 

ความสามารถที่รามคำแหงได้ปลูกฝังให้ลูกศิษย์เป็น

ผู้มีความรู้	เข้มแข็งและอดทนในการดำเนินชีวิต

นายสันติ  พร้อมพัฒน์ นายชินวรณ์  บุณยเกียรติ นางสมพร  จึงรุ่งเรืองกิจ นายฐนนท ์ศรณ์  เลิศฤทธิ์ศิริกุล

นางสาวจิตรา  พรหมชุติมา นายพัชระ   สารพิมพา



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษา 

ส่วนภูมิภาค ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555
ลีวรรณ์ คูภูมิใจสกุล     สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

รามฯ เพชรบูรณ์จัดพิธีบวงสรวงในวันพ่อขุนฯ

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์	 จัดกิจกรรมวัน 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 เมื่อวันที่	 17	 มกราคม	 2556	 เพื่อเทิดพระเกียรติ 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	โดย	รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข	อดีตอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธานในพิธีบวงสรวงฯ	 และพิธีสงฆ์	 ในการ 

ถวายภัตตาหาร	 และจตุปัจจัยเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน	 10	 รูป	

จากนั้นมีพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด	ถวายเครื่องราชสักการะแด่องค์พ่อขุนราม 

คำแหงมหาราช	 โดยมีนายจิรายุทธ วัจนะรัตน์	 ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์	

เป็นประธานในพิธี	 และ	 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข	 อดีตอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	(ผู้แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง)	 ผู้แทนนักศึกษาแต่ละรุ่น 

ศิษย์เก่า	และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมพิธีในการวางพานพุ่ม

ดอกไม้สดในครั้งนี้ด้วย

 อาจารย์เริงรณ  ล้อมลาย	 รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตร ี

ภูมิภาค	 รักษาการในตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง 

เปิดเผยว่า	เมื่อวันที่	17	มกราคม	2556	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จังหวัดตรัง	 

ได้จัดโครงการวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	เพ่ือรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 

ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่มีต่อประชาชนชาวไทย	 กิจกรรมในงาน 

ประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 พิธีวางพานพุ่ม 

สักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราชของหัวหน้าหน่วยงานภาครัฐและเอกชน	

รัฐวิสาหกิจ	ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน	 บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช	สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดตรัง	การนี้ได้รับเกียรติจาก 

นายดิลก บุญทวีนันท์	 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตรังเป็นประธานในพิธี 

	ดังกล่าว	

สาขาฯ จ.ตรังจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหง

ซ่ึงขอได้ท่ีสาขาวิทยบริการฯ	ใกล้บ้าน	ตามวันท่ีแจ้งไว้ท่ีหน้าจอ	ในช่วงการลงทะเบียนเรียน 

ทางอินเทอร์เน็ต

 3. การลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน 

ทางไปรษณีย์ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค	 ภาคฤดูร้อน	 ปีการศึกษา	 2555	 คือ	

วันพฤหัสบดีที่	11	เมษายน	2556	โดยปฏิบัติดังนี้

  3.1	 ตัดแบบลงทะเบียนเรียน	 (ม.ร.34)	 ส่วนภูมิภาค	 จากคู่มือการ 

ลงทะเบียนเรียน	 หน้า	 3-4	 กรอกรายละเอียดให้สมบูรณ์	 ชัดเจน	 ถูกต้อง	 และติด 

แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการลงทะเบียนเรียน	ลงในช่องที่กำหนด	ตามลำดับ

 	 3.2	 คำนวณเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้ถูกต้อง	 แล้วซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ	 

ณ	ท่ีทำการไปรษณีย์	(หากนักศึกษาจ่ายเงินไม่ครบ	จะตัดวิชาสุดท้ายข้ึนไปตามลำดับ)	

	 	 3.3	 ซองเปล่า	 ติดแสตมป์	 จ่าหน้าซองถึงตัวนักศึกษาเอง	 ให้ละเอียด	 

สำหรับส่งใบเสร็จรับเงินกลับไปให้นักศึกษา

	 นำเอกสารทั้ง	3	ข้อดังกล่าว	ใส่ซองจดหมาย	จ่าหน้าซองถึง

					 ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

					 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

				 	ตู้	ปณ.1028		ปณฝ.รามคำแหง

					 กรุงเทพฯ	10241

 นักศึกษาสามารถเลือกช่องทางการลงทะเบียนเรียนเพียงช่องทางเดียวเท่าน้ัน 

เมื่อลงทะเบียนเรียนแล้ว	จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ได้	ก่อนลงทะเบียนเรียน	นักศึกษา 

จะต้องตรวจสอบข้อมูล	และดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบ

 สำหรับภาคฤดูร้อน	 มีข้อจำกัดเกี่ยวกับเวลาในการจัดสอบ	 ดังนั้น	 เมื่อ 

นักศึกษาได้รับคู่มือการลงทะเบียนเรียนแล้ว	 ให้ดำเนินการทันทีตามกำหนดเวลา 

การลงทะเบียนเรียนของแต่ละช่องทาง	 โดยไม่ต้องรอถึงวันสุดท้าย	 เพราะหากพ้น 

เวลาที่กำหนด	จะไม่มีสิทธิลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อนปีการศึกษา	2555

 การลงทะเบียนเรียนสำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาค	 ภาคฤดูร้อน	 ปีการศึกษา 

2555	 นั้น	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะจัดส่งคู่มือการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา 

เป็นรายบุคคล	 ตามที่อยู่ที่นักศึกษาแจ้งไว้	 ประมาณกลางเดือนมีนาคม	 2556	 หาก 

นักศึกษาไม่ได้รับคู่มือดังกล่าว	 ให้ขอรับได้ที่ศูนย์สอบ	 ในช่วงเวลาของการสอบไล่	

ภาค	2	ปีการศึกษา	2555

	 การลงทะเบียนเรียน	นักศึกษาสามารถดำเนินการได้	3	ช่องทาง	คือ	

 1. การลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง	 ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

23	 จังหวัด	 คือ	 จังหวัดเชียงใหม่	 เชียงราย	 แพร่	 อุดรธานี	 นครพนม	 ขอนแก่น	

สุรินทร์	 นครราชสีมา	 นครศรีธรรมราช	 ตรัง	 สงขลา	 เพชรบูรณ์	 ปราจีนบุรี	

อุทัยธานี	 อำนาจเจริญ	 สุโขทัย	 ศรีสะเกษ	 ลพบุรี	 หนองบัวลำภู	 ชัยภูมิ	 บุรีรัมย์	

กาญจนบุรี	 และพังงา	 ในระหว่างวันที่	 	 6	 -	 8	 	 เมษายน	 2556	นักศึกษาสามารถ 

ลงทะเบียนเรียนได้ทุกสาขาฯ	 ที่สะดวก	 โดยระบุศูนย์สอบ	 38	 แห่ง	 ที่ต้องการ 

ไปสอบ	 สำหรับเอกสารที่ใช้ในการลงทะเบียน	 คือ	 สมุดลงทะเบียนเรียน	 (ม.ร.36) 

พร้อมแถบรหัสกระบวนวิชา	ท่ีต้องการลงทะเบียนเรียน	และบัตรประจำตัวนักศึกษา

 2. การลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต	 ในระหว่างวันที่	 9-17	 เมษายน	

2556	 ให้นักศึกษาเข้าเว็บไซต์	 www.iregis.ru.ac.th	 อ่านรายละเอียดวิธีการ 

ลงทะเบียนเรียน	 และปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรากฏหน้าจอ	 เมื่อลงทะเบียนเรียน 

เรียบร้อยแล้ว	 ให้พิมพ์หลักฐานการชำระเงิน	 เพ่ือนำไปชำระเงินท่ีเคาน์เตอร์ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์	 ภายใน	 3	 วัน	 และหลังจากมหาวิทยาลัยดำเนินการด้านข้อมูลการ 

ชำระเงินกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว	 นักศึกษาสามารถพิมพ์สำเนาใบเสร็จรับเงิน 

ทางอินเทอร์เน็ต	เป็นหลักฐานเข้าห้องสอบ	หรือดำเนินการอื่น	ๆ	ที่มหาวิทยาลัยได้	

ยกเว้นการขอรับเงินค่าธรรมเนียมคืน	 จะต้องใช้ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงเท่านั้น 



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 อาจารย์ดีเด่น	 3	 ท่าน	 ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ 

การสอนและการทำงานด้านวิชาการทั้งภายในและ 

ภายนอกมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 พร้อมแนะนำเทคนิค 

การสอน	การพัฒนาตนเอง	และการแบ่งเวลาให้ถูกต้อง	

อีกทั้งกระตุ้นให้อาจารย์ใหม่เร่งทำผลงานทางวิชาการ	

เช่น	 การเขียนตำรา	 บทความทางวิชาการและการวิจัย	 

เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการเมื่อมีโอกาส

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดบรรยายพิเศษเร่ือง 

“การพัฒนาการสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง” 

โดยอาจารย์ดีเด่นท่ีได้รับรางวัลในโอกาส	 “41ปีรามคำแหง” 

ทั้ง	3	ท่าน	ได้แก่		ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธ์ุ 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก	 คณะมนุษยศาสตร ์

รองศาสตราจารย์ ดร. นิรมล  ศตวุฒิ	ภาควิชาหลักสูตร 

และการสอน	คณะศึกษาศาสตร์	 และรองศาสตราจารย์ 

สุภาวดี  จุลละศร ภาควิชาชีววิทยา	 คณะวิทยาศาสตร์	

ดำเนินรายการโดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต  

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	เมื่อวันที่	17	มกราคม	

2556	ณ	ห้องประชุมชั้น	5	อาคารบริการและบริหาร											

	 โอกาสนี้	ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธ์ุ 

กล่าวว่า	 ตนเองเข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เมื่อปี	 2517	 และมีโอกาสได้ติดตามอาจารย์ผู้ใหญ ่

ท่ีมีความรู้ความสามารถไปสังเกตการสอนในวิชาต่างๆ 

ทำให้ เห็นวิธีการสอนที่ เชื่ อมโยงชีวิตประจำวัน 

กับวิชาน้ันๆ	 รู้สึกสนุกกับการฟังการบรรยาย	 และเข้าใจ 

ในบทเรียนมากขึ้น	 ทั้งยังได้เรียนรู้เทคนิคการสอนจาก

ประสบการณ์ตรงของอาจารย์แต่ละท่านด้วย	 และตั้งใจ

ว่าจะพัฒนาตนเองในด้านการสอนให้ดียิ่งขึ้น	 และเมื่อ

ได้รับผิดชอบสอนในกระบวนวิชาต่างๆ	 ก็จะจดรายละเอียด

ของวิชาท่ีจะทำการสอนทุกคร้ังเตรียมไว้สอนในห้องเรียน	

ควบคู่กับตำราเรียน	 ซ่ึงปัจจุบันก็สามารถนำประสบการณ์	

ตำรา	 งานวิจัย	 และสิ่งที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมมาผสมผสาน 

และถ่ายทอดให้นักศึกษาได้ในที่สุด

 “นอกเหนือจากการสอน	 การเขียนตำรา	 บทความ 

ทางวิชาการ	 และการทำวิจัยที่เป็นผลงานทางวิชาการ 

แล้ว	 การเป็นกรรมการในโครงการต่างๆ	 ก็เป็นส่ิงจำเป็น 

ซึ่งทำให้ได้มีส่วนร่วมและเรียนรู้สังคมในองค์กร 

มากขึ้น	และอยากให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านรู้จักวางแผน 

การทำงานให้เหมาะสม	 เรียนรู้หลักเกณฑ์ต่างๆ	 ในการ 

ขอตำแหน่งทางวิชาการ	 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ 

ตนเองล่วงหน้า	เพราะเม่ือถึงกำหนดก็จะสามารถดำเนินการ 

ได้อย่างถูกต้อง	 โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็ให้การ 

สนับสนุนทั้งด้านการวิจัย	 การประชุมสัมมนา	 รวมทั้ง 

ให้ทุนสนับสนุนในเร่ืองต่างๆ	 ซ่ึงอาจารย์ใหม่ต้องติดตาม 

ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยและต้องรู้จักแสวงหา 

การสนับสนุนจากองค์กรภายนอกด้วย	 เพื่อให้เกิดการ 

พัฒนาทุกด้านและพร้อมขอตำแหน่งทางวิชาการต่อไป”

 ศ.ดร.รื่นฤทัย	 กล่าวต่อไปว่า	 ตนเองยึดหลัก 

อิทธิบาท	 4	 ในการทำงาน	 คือ	 ฉันทะ	 หมายถึง	

ความรักและพอใจในงานที่ทำอยู่	 	วิริยะ	หมายถึง	ขยัน 

หมั่นเพียรและมุ่งมั่นทำงานที่รับผิดชอบให้สำเร็จ 

จิตตะ	 หมายถึงความเอาใจใส่ในงานที่รับผิดชอบ	 และ 

วิมังสา	 หมายถึงหมั่นทบทวน	 พินิจพิเคราะห์และพิถีพิถัน 

กบังานทกุชิน้ทีท่ำ	รวมทัง้	การเรยีนรูง้านจากผูเ้ชีย่วชาญ	

ก็ทำให้มีความรู้ในทางวิชาการที่กว้างและลึกซึ้งขึ้น	 

ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตนเองให้เป็น 

อาจารย์ที่มีคุณภาพและเกิดประสิทธิภาพในการสอน 

นักศึกษามากขึ้นด้วย

	 “ภูมิ ใจที่ ได้ เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	และอยากให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านภูมิใจเช่นกัน	 

เพราะมหาวิทยาลัยแห่งน้ีให้โอกาสในการพัฒนาตนเอง

ทุกด้าน	 และขอฝากข้อคิดจาก	 วิลเลียม	 อาเธอร์	 วอร์ด	

ที่ว่า	“ครูทั่วไปจะบอกเล่า		ครูที่ดีจะอธิบาย		ครูในระดับ 

ที่สูงขึ้นจะแสดงให้เห็นว่าเป็นอย่างไร	 และครูที่ยิ่งใหญ่ 

จะต้องสร้างแรงบันดาลใจ”	 ขอให้อาจารย์ทุกท่าน 

ตั้งเป้าหมายของตนเองเพื่อพัฒนาไปสู่การเป็นครูที่ 

ยิ่งใหญ่ต่อไป”

 รองศาสตราจารย์ ดร. นิรมล  ศตวุฒิ	กล่าวว่า	

เข้ามาทำงานที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อปี	 2517 

ในคณะศึกษาศาสตร์	 และไปดำรงตำแหน่งอาจารย ์

ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ประมาณ	1	ปี 

ก็ลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก	 และเม่ือสำเร็จการศึกษา 

กลับมาก็ได้มีโอกาสย้ายมาประจำที่ภาควิชาหลักสูตร 

และการสอนจนถึงปัจจุบัน	 ซ่ึงตลอดระยะเวลาการทำงาน 

ที่ผ่านมา	 ได้นำความรู้และเทคนิคการสอนที่เรียนมา 

ประยุกต์ใช้ร่วมกับประสบการณ์ต่างๆ	เพ่ือสอนนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้อย่างเหมาะสม	 อีกทั้ง 

ได้ยึดถือแบบอย่างที่ดีของผู้บังคับบัญชาในขณะนั้น	 

มาเป็นแนวทางในการทำงานให้กับตนเองด้วย

	 “อยากให้อาจารย์ใหม่ทุกท่านเร่งพัฒนาตนเอง 

ทั้งงานวิชาการและการขอตำแหน่งทางวิชาการ	ซึ่งต้อง 

ทุ่มเทท้ังกำลังกาย	กำลังใจ	และเสียสละเวลาจากการสอน

ในต่างจังหวัด	 เพ่ือให้เวลากับการทำผลงานทางวิชาการ 

มากขึ้น	 นอกจากนี้	 การเพิ่มพูนความรู้จากการอบรม	

สัมมนา	 เขียนตำรา	 บทความทางวิชาการ	 และการศึกษา 

ดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ	ก็ถือเป็นสิ่งจำเป็น

ที่แสดงให้เห็นว่าผลงานของอาจารย์ได้เผยแพร่และเป็น 

ที่ยอมรับของสาธารณชน	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยให้การ 

ขอตำแหน่งทางวิชาการประสบความสำเร็จได้”

 รศ.ดร.นิรมล กล่าวต่อไปว่า	การทำงานท่ีตนเอง 

รับผิดชอบอย่างเต็มความสามารถและเกิดผลสำเร็จ 

ที่ดียิ่งทั้งในระดับคณะ	มหาวิทยาลัย	และสังคมภายนอก	

ถือเป็นความภูมิใจของตนเองตลอดมา		ทั้งการสอน 

นักศึกษา	 ซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมีความสำคัญท่ีสุดในมหาวิทยาลัย  

จึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีอาจารย์ทุกคนจะต้องแสวงหาโอกาส 

และรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงและ

องค์กรภายนอก	 ในการพัฒนาความรู้	 ความสามารถ	 

ด้านการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากที่สุด		

ก็จะส่งผลให้นักศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบัณฑิต

ที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป

	 ด้าน	รองศาสตราจารย์สุภาวดี  จุลละศร กล่าวว่า 

เข้ามาเป็นอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เม่ือปี	 2515	

รู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้สอนนักศึกษา	 ทำให้ตนเองต้อง 

เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการสอนในแต่ละคร้ังโดยการ 

อ่านและท่องตำราให้ได้มากที่สุด	 รวมทั้งพยายามสร้าง 

ความเข้าใจให้นักศึกษาโดยการยกตัวอย่างต่างๆในแต่ละ 

กระบวนวิชาด้วย	และในขณะเดียวกันก็ได้ทำงานวิจัย 

เกี่ยวกับชีววิทยามาโดยตลอด	 ซึ่งได้รับการสนับสนุน 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นอย่างดี	 รวมทั้งตนเอง 

ก็ได้แสวงหาทุนสนับสนุนจากภายนอกด้วย	 ตลอดจน 

การทำงานวิจัยเป็นทีม	 ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้ง 

ด้านการศึกษาหาความรู้ เพิ่มเติมและเป็นผลงาน 

ทางวิชาการด้วย		

 “อาจารย์ท่ีดีต้องรู้จักศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม 

ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบัน 

โดยควรศึกษาจากวารสารต่างประเทศ	 บทความทางวิชาการ 

และเอกสารอื่นๆ	 เพราะนอกจากจะเพิ่มพูนความรู้แล้ว	

ยังสามารถนำสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสอนมาเป็นแนวคิด 

ในการทำผลงานทางวิชาการได้อีกด้วย	 และขอให้ทุกท่าน 

ตั้งเป้าหมายในการขอตำแหน่งทางวิชาการไว้		โดยเขียน 

เป็นแผนงานของตนเองออกมาให้ชัดเจน	 และดำเนินการ 

ไปตามแผนท่ีวางไว้ก็จะประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน” 

 รศ.สุภาวดี กล่าวต่อไปว่า	 รู้สึกภูมิใจอย่างยิ่ง 

ที่ได้เป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และ 

ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น	 รวมทั้งได้ทำงานวิจัยที่เป็น 

ที่ยอมรับของนานาชาติตลอดมา	 ซึ่งถือเป็นการสร้าง 

ชื่อเสียงให้กับตนเอง	 ครอบครัว	 และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ขอให้อาจารย์ทุกท่านมีความรักและภูมิใจ 

ในมหาวิทยาลัยแห่งน้ีและร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีมหาวิทยาลัย

รามคำแหงจัดขึ้น	ทั้งการอบรม	สัมมนา	การศึกษาดูงาน	

เพราะส่ิงต่างๆ	เหล่าน้ี	เป็นส่ิงท่ีมีประโยชน์ต่อการพัฒนา

ความรู้	 ความสามารถ	 ให้เกิดความเช่ียวชาญในสาขาวิชา

ท่ีรับผิดชอบได้เป็นอย่างดี	 และขอให้กำลังใจกับอาจารย์ใหม่

ในการแบ่งเวลาทำผลงานทางวิชาการควบคู่ไปกับการสอน 

การดูแลครอบครัว	 และต้องเอาใจใส่เรื่องสุขภาพของ 

ตนเองด้วย

3 อาจารย์ดีเด่น ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์เป็นอาจารย์รามฯ



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

           

(อ่านต่อหน้า 7)

 ตารางสอบไล่รายบุคคล		เป็นเอกสารท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดทำข้ึน 

เพ่ือแจกแก่นักศึกษาเฉพาะรายบุคคลเพ่ือให้นักศึกษาสามารถทราบข้อมูลและ 

เข้าสอบได้ถูกต้องตรงตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	 เพราะในระบบ 

การสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบ 

ตามวัน	เวลา	และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

 ตารางสอบไล่รายบุคคล		จะแสดงรายละเอียดของข้อมูลที่เกี่ยวกับ 

การสอบซึ่งนักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ในภาคการศึกษานั้นๆ		ได้แก่รหัส 

ประจำตัว		ชื่อ	-	นามสกุล		วิชา		วันที่สอบ	เวลาสอบ		สถานที่สอบ	ประเภทของ 

ข้อสอบ	 	 หมายเลขแถวและหมายเลขที่นั่งสอบ	 	 ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะทำให ้

นักศึกษาสามารถเข้าสอบได้ถูกต้องตรงตามรายชื่อของนักศึกษาที่ติดไว้	 

ณ	ที่นั่งสอบนั้น	ๆ

 งานจัดสอบ		สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	ได้จัดทำ 

ข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลของภาคการศึกษานั้นๆ	 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  

จะประกาศให้นักศึกษาทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลและติดต่อขอรับ 

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้ใน	4	 ช่องทางเหมือนเดิม	ยกเว้นการขอรับตารางสอบไล่ 

รายบุคคลด้วยตนเองของนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่	2	 เป็นต้นไปของทุกคณะ	จะมี 

การเปลี่ยนแปลงสถานที่และวิธีการขอรับตารางสอบไล่	 ตาม	 มติ	 ก.บ.ม.ร.	

วาระท่ี	4.7	คร้ังท่ี	3/2556	ลงวันท่ี	23	มกราคม	2556			เร่ือง	ขออนุมัติเปล่ียนแปลง 

รูปแบบการแจกตารางสอบไล่รายบุคคลที่ติดต่อขอรับด้วยตนเอง

	 การให้บริการตารางสอบไล่รายบุคคลมี	4	ช่องทาง	ดังนี้

	 1.	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล	 จากระบบ 

บริการข่าวสารทางโทรศัพท์หมายเลข	0-2310-6000	และ	0-2310-6100

	 ระบบจะตอบรับว่า	“ระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง”	ให้กด	2	หมวดข้อมูลนักศึกษา

	 กดเลือกข้อย่อย	2	ตรวจสอบตารางสอบไล่

	 กด	 1	 เลือกข้อย่อยของการตรวจตารางสอบที่ต้องการทราบทุกวิชา 

ระบบจะให้กดรหัสนักศึกษา	เช่น		XXXX	XXXXX	X

	 กด	 	 2	 	 เลือกข้อย่อยของการตรวจสอบตารางสอบเป็นรายวิชา	 ระบบ 

จะให้กดรหัสนักศึกษา	 เช่น	 XXXX	 XXXXX	 X	 และ	 จากนั้นระบบจะให้ 

กดรหัสวิชา	ACC1001	กดรหัสวิชาดังนี้	2123231001

ระบบจะแจ้งหมายเลขห้องสอบให้นักศึกษาทราบ

	 2.	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคลจากระบบ 

ข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	 จากเครื่องคอมพิวเตอร์ตามจุดบริการของ 

มหาวิทยาลัย	 คือ	 อาคารเวียงผา	 (VPB)	 ชั้น	 1	 สถาบันคอมพิวเตอร์	 และ 

อาคารศิลาบาตร	(SBB)	ชั้น	1	

การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง

 บริการข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	 มีข้อมูลให้นักศึกษาเลือก	 จำนวน 

9	รายการให้เลือกข้อ	3	“ตารางสอบไล่รายบุคคล”		โดยเม่ือกดหมายเลข	3	ไปแล้ว 

ระบบจะปรากฏช่องให้ใส่หมายเลขรหัสประจำตัวของนักศึกษา	 ซ่ึงเม่ือใส่รหัส 

ครบถ้วนแล้ว	 จะปรากฏรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคลท่ีหน้าจอภายใน 

เวลาที่กำหนด

ตัวอย่าง

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ตารางสอบไล่รายบุคคล

				รหัส	5303508286	 	 ชื่อ	 นายจักรกฤษณ์		เจียมเจริญถาวร

	 วิชาสอบ	 	สถานที่สอบ								เวลา	 			วันที่	 ปรนัย	 อัตนัย	 แถว	 ที่นั่ง

	 ART1003	 KLB	201	 14.00-15.30	 16/01/56	 	100	 				-	 	18	 	12

	 MCS1101	 VKB	301	 09.30-11.30	 14/01/56	 	100	 				-	 	30	 	13

	 MCS1300	 PBB	401	 14.00-16.00	 12/01/56	 	100	 				-	 	24	 	04

	 MCS3100	 VKB	401	 14.00-16.00	 12/01/56	 	100	 				-	 	27	 	27	

	 MCS3105	 VPB	401	 09.30-11.30	 16/01/56	 	100	 				-	 	21	 	19

 3.	ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล	จากระบบ 

อินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์	WWW.RU.AC.TH		โดยเลือกหัวข้อ		สารสนเทศ 

นักศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง

ตัวอย่าง

      

      

	 ทั้งนี้การดาวน์โหลดตารางสอบไล่รายบุคคลจากระบบอินเทอร์เน็ต 

นักศึกษาต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลท่ีพิมพ์กับหน้าจอคอมพิวเตอร์ 

ว่าพิมพ์ได้ครบทุกรายการหรือไม่	 โดยเฉพาะรายการหมายเลขท่ีน่ังสอบ	 	ตาราง 

สอบไล่รายบุคคลที่พิมพ์จากระบบอินเทอร์เน็ตต้องใช้คู่กับใบเสร็จรับเงินด้วย

 4.		การติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเองนับต้ังแต่ภาค	 2	 

ปีการศึกษา	 2555	 เป็นต้นไป	 มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการขอรับ 

ตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเองเป็น	ดังนี้

  4.1	นักศึกษาช้ันปีท่ี	1	ของทุกคณะ	ให้นำใบเสร็จรับเงินหรือบัตรประจำตัว 

นักศึกษาไปติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล	ฉบับท่ีเป็นแบบฟอร์ม	ดังตัวอย่าง 

ได้ที่อาคารพระมาส	(PRB)	วิทยาเขตบางนา

อักษร								รหัส อักษร								รหัส อักษร								รหัส อักษร								รหัส

  A																21   H																42   O																63   V																83

  B																22   I                 43  	P																	71 		W															91

  C																23   J																	51   Q																72   X																92

 	D																31   K																52   R																	73   Y																93

  E																32   L																53   S																	74   Z																94

  F																33   M															61   T																	81 ตารางรหัส

โทรศัพท์  G															41   N																62   U																82

นายอลงกรณ์  บางแบ่ง       หัวหน้าหน่วยจัดสอบส่วนกลาง สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

(ด้านหน้า)

 (ด้านหลัง)

การเปลี่ยนแปลงวิธีการรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง (ต่อจากหน้า 6)

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เปิดรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาเป็นราย 

กระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี			เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา		พัฒนา 

ความรู้		ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตแก่ประชาชนทั่วไป		และเพื่อตอบสนอง 

ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ	 ที่มีความประสงค์จะให้การศึกษาเพิ่มพูนความรู้ 

แก่บุคลากร	 	 อันเป็นการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความสำเร็จในอาชีพและ 

หน้าที่การงานยิ่งขึ้น		ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

 1. กำหนดวันจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร

  1.1 จำหน่ายทางไปรษณีย์	 	 ตั้งแต่วันที่	 	 18	มีนาคม	 2556	 -	 30	 เมษายน	

2556	 ราคาชุดละ	 140	 บาท	 โดยส่งเงินเป็นธนาณัติธรรมดา	 	 สั่งจ่ายเงินที่	 ปณฝ.	

รามคำแหง	10241	ผู้รับเงิน	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 	จ่าหน้าซองถึง	 	หัวหน้าฝ่าย 

รับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร		ตู้		ปณ.	1002		ปณฝ.รามคำแหง			กรุงเทพฯ	10241		

โดยระบุที่ซองจดหมายว่า	 	 “ชุดสมัครรายวิชาทางไปรษณีย์”	 	 (หากไปซื้อด้วยตนเอง

ที่มหาวิทยาลัยราคาชุดละ	140	บาท)	 	จำหน่ายที่ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร		

อาคาร	สวป.	ชั้น	3			

  1.2 จำหน่ายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รามฯ 1)	ชุดสมัครด้วยตนเอง  

จำหน่ายตั้งแต่วันที่		18	มีนาคม	2556	ถึงวันที่		13	พฤษภาคม		2556	(เว้นวันที่	13	-	16		

เมษายน	2556)		ที่อาคาร	สวป.	ชั้น	1	ชุดละ	120	บาท

        1.3  การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ตไม่ต้องซ้ือระเบียบการรับสมัคร 

สามารถ Download	ได้ที่		www.iregis.ru.ac.th

       2. กำหนดวันรับสมัคร

  2.1 สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต	 ระหว่างวันที่	 13	กุมภาพันธ์	 2556	 -	 13	

พฤษภาคม	2556	ที่	www.iregis.ru.ac.th 

  2.2 สมัครทางไปรษณีย์		ระหว่างวันที่	18	มีนาคม	2556	-	10	พฤษภาคม	

2556	 ให้ผู้สมัครส่งใบสมัคร	 และเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาตามที่ 

ได้กำหนดไว้ในคู่มือระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน

  2.3 สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (รามฯ 1)	รับสมัครระหว่างวันที่	4	- 

	13	พฤษภาคม	2556	 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)	ตั้งแต่เวลา	08.30	 -	15.30	น.	ที่อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช			

 3.  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

	 	 3.1		 ต้องเป็นข้าราชการ	ลูกจ้าง	หรือพนักงานส่วนราชการ	องค์การรัฐวิสาหกิจ	หรือ

 4.2	 นักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่	 2	 เป็นต้นไปของทุกคณะเปลี่ยนจากการ 

ขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลท่ีคณะท่ีตนสังกัด	 ให้มารับได้ท่ี	สถานท่ีท่ีมหาวิทยาลัย 

กำหนด	โดยนำบัตรประจำตัวนักศึกษาไปติดต่อ	ณ	สถานที่ดังต่อไปนี้

	 	 4.2.1	ที่งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 (ONE	 STOP	 SERVICE)	

ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ	อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	ชั้น	1	

	 	 4.2.2		ที่ห้องอ่านหนังสืออาคารเวียงคำ	(VKB)	ชั้น	1	ช่องหมายเลข	

29	-	44	(ด้านอาคารจอดรถยนต์)

	 	 4.2.3	นักศึกษา	 Pre-degree	 ทุกชั้นปีติดต่อขอรับตารางสอบไล ่

รายบุคคลที่หน่วยงานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 (ONE	 STOP	 SERVICE)	

ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ	อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	ชั้น	1	

 ทั้งนี้	 ข้อมูลของตารางสอบไล่รายบุคคลจะเป็นข้อมูลที่จัดพิมพ์ด้วย 

กระดาษต่อเนื่อง	

 หลักฐานที่นักศึกษาใช้ในการเข้าสอบ

	 1.	บัตรประจำตัวประชาชน	หรือบัตรที่หน่วยงานราชการออกให้

	 2.	บัตรประจำตัวนักศึกษา

	 3.	ใบเสร็จรับเงิน

  3.2		 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นสมควรหรือ

  3.3		เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว	 	 เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได ้

ท้ังน้ี	ผู้มีคุณสมบัติตาม	ข้อ	3.1	ข้อ	3.2	และข้อ	3.3	ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น	หรือ

เทียบเท่าขึ้นไป

 4.   อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุงมหาวิทยาลัยกำหนด มีดังนี้

	 	 4.1		ค่าสมัครเข้าศึกษา																																	 500.-			บาท

	 	 4.2		ค่าขึ้นทะเบียนเข้าศึกษา																													 300.-			บาท

	 	 4.3		ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย	ภาคปกติ																								 300.-			บาท

	 	 4.4		ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย	ภาคฤดูร้อน																						 200.-			บาท

	 	 4.5	 ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต		หน่วยกิตละ	 		50.-			บาท

	 	 4.6		ค่าบัตรประจำตัวผู้เข้าศึกษา																											 		60.-			บาท

  4.7		ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง	ภาคเรียนปกติละ	 100.-			บาท

	 	 4.8		ค่าใบรับรองผลการศึกษา		ฉบับละ																						 		40.-			บาท

 5.   หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายสำเนาขนาด A 4 เท่านั้น)

	 	 5.1	 สำเนาคุณวุฒิที่ระบุวันจบการศึกษาตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป	 

จำนวน			2		ฉบับ

	 	 5.2		สำเนาทะเบียนบ้าน	จำนวน			2		ฉบับ

  5.3	 	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	 	 (หน้า	 -	หลัง)	 	จำนวน	3	 	ฉบับ	 

สำหรับผู้สมัครที่เป็นผู้พิการให้ใช้สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ	จำนวน			2		ฉบับ

	 	 5.4		รูปถ่ายสีหน้าตรง		ขนาด	2	นิ้ว	เท่านั้น		จำนวน			1		รูป

 6.  ขั้นตอนการสมัคร

 	 6.1	 ผู้สมัครควรติดต่อขอซ้ือระเบียบการรับสมัครล่วงหน้าโดยกรอกใบสมัคร 

และเอกสารประกอบการสมัครพร้อมจัดเตรียมหลักฐานการสมัครตามข้อ	5.		มาให้ 

เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปยื่นในวันรับสมัคร

  6.2	 นำใบสมัครพร้อมหลักฐานยื่นต่อเจ้าหน้าที่		เพื่อทำการตรวจสอบ 

หลักฐานการสมัคร

	 	 6.3	 ดำเนินการสมัครและขึ้นทะเบียนเป็นผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี	 (Pre-degree)	 และชำระเงินค่าธรรมเนียม 

การศึกษา	 และค่าลงทะเบียนเรียน	 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

(อ่านต่อหน้า 11)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง “RU ITV” เดือนกุมภาพันธ์ 2556
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.30	-	09.40	น.

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV	เฉลิมพระเกียรติ

ชุด	เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV	เฉลิมพระเกียรติ

ชุด	เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV	เฉลิมพระเกียรติ

ชุด	เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV	เฉลิมพระเกียรติ

ชุด	เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV	เฉลิมพระเกียรติ

ชุด	เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

09.40	-	10.00	น.	 รายการข่าวมหาวิทยาลัย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

10.00	-	10.30	น. รายการ	RU	SHOW
รายการธรรมะ	5	นาที

และรายการ	IT	CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ	IT	CORNER

10.30	-	11.00	น.	
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

11.00	-	11.30	น. รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์ รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ รายการ	RU	SHOW รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

11.30	-	12.00	น.
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

12.00	-	12.30	น. รายการ	108	ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการน่ารู้ทุกเร่ืองกับ	ม.ร./SPOT/

จารึกไทย	+	ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	ม.ร.

	RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

เวลา วันเสาร์และวันอาทิตย์

09.30	-	09.40	น. บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ	+	MV	เฉลิมพระเกียรติชุด	เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา	พระราชดำริสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ

09.40	-	10.00	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.00	-	10.30	น. รายการธรรมะ	5	นาที

10.30	-	11.00	น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

11.00	-	11.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30	-	12.00	น. รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ

12.00	-12.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

12.30	-	13.00	น. รายการคุยกันเรื่องหุ้น

RERUN

หมายเหตุ : ผังรายการนี้นำเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต www.techno.ru.ac.th, www.totiptv.com อีกหนึ่งช่องทาง 
     และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ ไทรเล็กทิม	 รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู	 พร้อมด้วยคณะ 

เจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

หนองบัวลำภู	 วางพานพุ่มดอกไม้	 ถวายเป็นราชสักการะ 

พิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและ 

พิธีเปิดงานกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู	 เมื่อวันที่	 18	

มกราคม	 2556	 ณ	 ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช	

จังหวัดหนองบัวลำภู

เวลา	 08.00-17.00	 น.	 และวันอาทิตย์	 เวลา	 17.00	 -	 

21.00	 น.	 ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร	 รวมค่าใช้จ่าย 

ศึกษาดูงานในประเทศ	130,000	บาท	ดูงานประเทศ 

สิงคโปร์	155,000	บาท	หรือดูงานประเทศเกาหลีใต ้

169,000	บาท	

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ได้ท่ีอาคารสุโขทัย	 ช้ัน	 5	 ห้อง	 506	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

(หัวหมาก)	เวลา	09.00-19.00	น.	โดยช่วงที่ 1 รับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้-10	มีนาคม	2556	 (เว้นวันที่	 25	กุมภาพันธ์	 

และวันที่	 4-8	 มีนาคม	 2556)	 ช่วงที่ 2 รับสมัคร 

ตั้งแต่วันที่	 11	มีนาคม-12	 เมษายน	2556	 (เว้นวันที่	 

8	 เมษายน	 2556)	 หรือดาวน์โหลดใบสมัครและสมัคร 

ทางอินเทอร์เน็ตได้ท่ีเว็บไซต์	 http://3ms.ru.ac.th	 หรือ	 

http://www.mmm.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม	 

โทร.	0-2310-8686,	0-2310-8593,	081-826-2030	

  ม.ร. รับนักศึกษาฯ                        (ต่อจากหน้า 1)   ม.ร. ให้รางวัลฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

มีนักศึกษาส่วนกลางอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเรียนดี 

ตามระเบียบข้างต้น	จำนวน	134	ราย	ซึ่งนักศึกษาจะ 

ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม	 และค่าบำรุงการศึกษา 

ในภาคเรียนเดียวกันของปีการศึกษาถัดไป	 โดยไม่รวม 

ค่าปรับในการลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามกำหนดและ 

ค่าข่าวรามคำแหง	

 ดังน้ันเพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ต้ังใจ 

ศึกษาเล่าเรียนให้ดียิ่งขึ้น	 มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ 

รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาส่วนกลางดังกล่าวในภาค	 1	 

ปีการศึกษา	 2556	 โดยให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนด ี

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	 ตรวจสอบรายชื่อ 

ได้ที่อาคาร	สวป.ชั้น	1	ช่อง	4

 อน่ึง	 หากนักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 

ขอให้นำหลักฐานการชำระเงิน	 เพ่ือขอรับเงินค่าธรรมเนียม	 

และค่าบำรุงการศึกษาคืนภายในวันท่ี	22	มีนาคม	2556 



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ถาม 	 ในขณะนี้ใกล้จบแล้ว	 เหลืออีก	 1	 เล่ม 

จะจบ	 ระหว่างน้ีดิฉันจะสมัครเป็นนักศึกษาคณะใหม่ 

เพื่อเรียนปริญญาตรีอีกใบได้หรือไม่	 หากไม่ได้ 

จะสมัครเป็นนักศึกษา	 Pre-degree	 ไว้ก่อนได้ไหม 

ตอบ		 จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	 (ฉบับที่	 3)	 พ.ศ.	

2555	 ประกาศ	 ณ	 วันที่	 27	 เมษายน	 พ.ศ.	 2555	 

ข้อ	3	ให้ยกเลิกความใน	7.1	ของข้อ	7	แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้น 

ปริญญาตรี	พ.ศ.	2551	และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน	

7.1	 ผู้มีสิทธิเข้าศึกษามีคุณวุฒิและคุณสมบัติตาม 

ข้อ	 5	 และข้อ	 6	 ให้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาได ้

ไม่เกินสองรหัสในขณะที่ยังมีสถานภาพการเป็น 

นักศึกษาอยู่	โดยมีเงื่อนไขในการสมัครต้องสมัคร 

ต่างคณะกัน	 และต้องเป็นการสมัครระหว่างหลักสูตร 

พิเศษท่ีบังคับเวลาเรียนกับหลักสูตรปกติท่ีไม่บังคับ

เวลาเรียนเท่าน้ัน	 ดังน้ันเม่ือนักศึกษายังเรียนไม่จบ 

แต่นักศึกษาต้องการเรียนในคณะใหม่อีก	 นักศึกษา 

ต้องสมัครเรียนในหลักสูตรภาคพิเศษจะสมัคร 

เรียนในภาคปกติไม่ได้	หรือถ้าจะสมัครเรียนแบบ 

นักศึกษา	 Pre-degree	 ก็ต้องสมัครเรียนแบบ 

หลักสูตรภาคพิเศษเช่นกันถึงจะสมัครเรียนได้ 

จะสมัครเรียนแบบนักศึกษา	 Pre-degree	 ภาคปกติ 

ไม่ได้

  ในกรณีท่ีนักศึกษาเหลืออีกเพียง	1	วิชาจะจบ 

การศึกษา	เม่ือนักศึกษาเรียนจบการศึกษาแล้ว	และ

ได้ใบรับรองคณะว่าเรียนครบหลักสูตร	 นักศึกษา

สามารถนำใบรับรองคณะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

เพ่ือเรียนปริญญาตรีภาคปกติได้	และสามารถใช้สิทธิ

เทียบโอนแบบนักศึกษาปริญญาตรีใบท่ีสองได้ด้วย

ถาม		 ดิฉันเคยสมัครเรียนแบบนักศึกษา	 

Pre-degree	 และสอบผ่านโดยเก็บหน่วยกิตได้	 

27	 หน่วยกิต	 ดิฉันมีความประสงค์จะกลับมาเรียน

ให้จบการศึกษา	ดิฉันต้องทำอย่างไรบ้างและบัตร 

นักศึกษา	 Pre-degree	 ได้หายไปแล้ว	 แต่ทราบมาว่า 

ขณะน้ีบัตรนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นบัตรของ 

ธนาคารไทยพาณิชย์	 และดิฉันก็มีสมุดบัญชีของ 

ธนาคารไทยพาณิชย์กับบัตร	ATM		ด้วย	ในกรณี

นี้ดิฉันสามารถใช้สมุดบัญชีที่มีอยู่ได้หรือไม่	

ตอบ		 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา	 ค่าลงทะเบียนเรียน 

และค่าบำรุงการศึกษา	ชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	 2543	

ข้อ	 8	 นักศึกษาผู้ใดค้างชำระค่ารักษาสถานภาพ 

นักศึกษาเป็นเวลา	2	ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน

โดยไม่ชำระค่ารักษาสถานภาพในวันสุดท้ายของ 

กำหนดวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

ถัดไป	 ให้ถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียน 

นักศึกษา	 ตามข้อบังคับดังกล่าว	 ถ้านักศึกษาไม่ลง 

ทะเบียนหรือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ติดต่อกัน	2	ภาคการศึกษาปกติ	และในช่วงของการ 

ลงทะเบียนเรียนภาคที่	 3	 (ภาคปกติ)	 นักศึกษาก็ไม่

ลงทะเบียนเรียนหรือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาอีก 

นักศึกษาจะหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา	 เมื่อ 

นักศึกษาจะกลับมาเรียนใหม่นักศึกษาต้องสมัคร 

เป็นนักศึกษาใหม่	 ถ้าในขณะนี้นักศึกษามีวุฒิการ 

ศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว	 

ให้นักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่โดยใช้วุฒิการศึกษา 

มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสมัครเรียน 

ส่วนวิชาที่สอบเก็บหน่วยกิตได้	 27	 หน่วยกิต	 ให้ 

นักศึกษาไปขอ	Transcript	ที่	อาคาร	สวป.	ชั้น	1	ช่อง	1 

เพื่อใช้เทียบโอนในวันสมัครนักศึกษาใหม่ได้เลย

	 ในกรณีบัตรนักศึกษาเม่ือสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

แล้ว	 นักศึกษาต้องเปิดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ใหม่ 

จะใช้สมุดบัญชีเดิมเพื่อใช้กับบัตรนักศึกษาไม่ได้	

และบัตรนักศึกษา	 นักศึกษาต้องทำใหม่ไม่ต้องใช ้

บัตรนักศึกษาของ	Pre-degree	 แล้ว	 (ในการเปิดบัญชี

และทำบัตรนักศึกษา	 นักศึกษาต้องทำในวันสมัคร

นักศึกษาใหม่)	
กองบรรณาธิการ

 สวัสดีครับสมาชิกข่าวรามคำแหงและนักศึกษาทุกท่าน	 วันน้ีผมก็คงให้รายละเอียดเก่ียวกับข้อบังคับ  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี	(ฉบับท่ี	3)พ.ศ.2555	ต่อจากสัปดาห์ก่อนนะครับ

	 	 16.6	 ใบรับรองผลการศึกษา	 สำหรับนักศึกษาที่เรียนยังไม่ครบหลักสูตร	 จะแสดงผลการศึกษา 

ทุกอักษรระดับคะแนน	 รวมทั้ง	 F	 และ	U	 ตลอดระยะเวลาที่อยู่ระหว่างการศึกษา	 ส่วนนักศึกษาที่สำเร็จ 

การศึกษา	ใบรับรองผลสำเร็จการศึกษาจะแสดงผลการศึกษาด้วยอักษรระดับคะแนน	D	ขึ้นไป	และ	S	

	 	 16.7	อักษรระดับคะแนน	ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต	และความหมาย

 อักษรระดับคะแนน ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต ความหมาย

	 A	 4.0	 Excellent	 ดีเยี่ยม

	 B+	 3.50	 Very	Good	 ดีมาก

	 B	 3.00	 Good	 ดี

	 C+	 2.50	 Fairly	Good	 ปานกลาง

	 C	 2.00	 	Fair	 พอใช้

	 D+	 1.50	 Poor	 อ่อน

	 D	 1.00	 Very	Poor	 อ่อนมาก

	 F	 0.00	 Failure/Absence	 สอบตก/ขาดสอบ

	 ตัวอักษรอื่นๆที่มีความหมายเฉพาะซึ่งแสดงสถานภาพการศึกษา	ตัวอักษรเหล่านี้ไม่มีคะแนน

  ตัวอักษร    ความหมาย

	 	 I	 	 Incomplete	 	 	 การวัดผลยังไม่สมบูรณ์

	 	 S	 	 Satisfactory	 	 	 ผลการประเมินเป็นที่พอใจ	

	 	 U	 	 Unsatisfactory	 	 	 ผลการประเมินไม่เป็นที่น่าพอใจ

	 	 W		 Withdrawal	 	 	 การขอถอนกระบวนวิชา

	 	 X	 	 No	report	 	 	 รอผลสอบ

	 16.8	การใช้ตัวอักษร	A,		B+	,		B,		C+,	C,		D+,	 

D,		F,		I,		S,	U,	W	และ	X	ในกรณีต่อไปนี้	

  16.8.1	 ในกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาเข้าสอบ	 

หรือมีผลงานท่ีประเมินได้เป็นระดับคะแนน	 ยกเว้น 

กรณีท่ีนักศึกษาสอบตก	หรือขาดสอบ	จะใช้ตัวอักษร	F 

เป็นสัญลักษณ์

	 	 16.8.2	เปลี่ยนจาก	I	ภายในกำหนดที่การ

วัดผลในกระบวนวิชานั้นเสร็จสมบูรณ์แล้ว

	 	 16.8.3	ตัวอักษร	 S	 และ	 U	 เกิดจากการ 

ประเมินผลรายวิชาที่กำหนดไว้ว่าไม่มีการประเมิน

ผลเป็นระดับคะแนน

	 	 16.8.4	ตัวอักษร	W	ใช้ในกรณีที่นักศึกษา 

ได้รับอนุมัติให้ถอนกระบวนวิชา	 ตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

พ.ศ.2551	ข้อ	17	ว่าด้วยการบอกเลิกกระบวนวิชา

	 	 16.8.5	ตัวอักษร	X	ในกรณีท่ีกระบวนวิชา

ที่นักศึกษาลงทะเบียนและสอบไล่	แต่อาจารย์ยังไม่

นำผลสอบมาทำการประมวลผล

 ฉบับหน้าจะเป็นตอนสุดท้ายของข้อบังคับฯ 

ฉบับที่	 3	 พ.ศ.2555	 นะครับ	 จากนั้นจะต่อด้วย 

ข้อบังคับฯฉบับที่	 4	 พ.ศ.	 2555	 หากมีสมาชิก 

ข่าวรามคำแหงหรือนักศึกษาไม่เข้าใจข้อบังคับฯ 

ข้อไหน	 ก็ส่งคำถามเข้ามานะครับ	 ผมจะได้อธิบาย 

รายละเอียดให้ทราบครับ	สวัสดี.	 	 	

ถาม-ตอบ  
                   สุทธิกุล  ศรีสุทธิ์

“เกรดระบบใหม่”



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

ขอนแก่น	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ร่วมกิจกรรม	 

โรงทานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 

เม่ือวันท่ี	5	ธันวาคม	2555	ณ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

หัวหมาก	 โดยมีนางศรุตญา ชินรัตน์	 หัวหน้าสำนักงาน 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดขอนแก่น	 พร้อมด้วย 

คณะเจ้าหน้าที่สาขาฯ	 นำของดีจังหวัดขอนแก่น	

อาทิ	 กุนเชียงทอด	 หมูแดดเดียว	 เนื้อแดดเดียว	 

ข้าวเหนียวดำ	 ปลาร้าบอง	 และส้มตำ	 มาให้บริการ 

แก่ประชาชน	 (ในโอกาสเดียวกัน	ยังได้มอบกระเช้า 

ของท่ีระลึกจากจังหวัดขอนแก่นให้แก่	 รองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข	 อดีตอธิการบดี	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดี	ม.ร.	ด้วย)

 บุคลากรสาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดขอนแก่น	 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ร่วมวางพานพุ่ม	 ลงนาม 

ถวายพระพร	 และจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา	85	พรรษา	5	ธันวาคม	2555 

ณ	 ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่	 จังหวัดขอนแก่น	 เมื่อวันที่ 

5	 ธันวาคม	2555	 ซ่ึงภายในงานมีผู้แทนจากหน่วยงาน 

ทั้งภาครัฐ	 และภาคเอกชนของจังหวัดขอนแก่น	 

มาร่วมแสดงความจงรักภักดีกันจำนวนมาก	

 

 บุคลากรสาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดขอนแก่น	 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน 

คุณภาพการศึกษา	ปีการศึกษา	2555	นำโดยรองศาสตราจารย์  

ดร.เตือนใจ  เกตุษา รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

กิจกรรมรามฯ สาขาฯขอนแก่น

การศึกษา	 ประธานกรรมการฯ	 อาจารย์ช่อทิพย์ ภู่มณี	 

กรรมการ	 และคุณสุรีรัตน์ อู่อรุณ	 กรรมการและ 

เลขานุการ	 ร่วมตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา	 พร้อม 

แนะนำการพัฒนางานให้แก่บุคลากร		ณ	สาขาวิทยบริการฯ	 

จังหวัดขอนแก่น		เมื่อวันที่	13-14	ธันวาคม	2555

 ตามท่ีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ได้จัดสรรเงิน		“กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา” 

แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง		ต้ังแต่ปีการศึกษา  

2539		เป็นต้นมา		เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ีครอบครัว 

ขาดแคลนทุนทรัพย์ได้กู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืม 

เพื่อการศึกษา		นั้น	

 บัดนี้	 มหาวิทยาลัย	 ได้กำหนดให้นักศึกษา 

ผู้กู้ต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

ส่วนกลางย่ืนเร่ืองขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ	 ประจำปีการศึกษา 

2556	ได้โดยจะต้องมีคุณสมบัติและจัดส่งเอกสาร/	หลักฐาน 

ประกอบการขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ	ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

 1. คุณสมบัติ

  1.1		เป็นนักศึกษาผู้กู้รายเก่าระดับช้ันปริญญาตรี 

ที่เคยกู้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 	 1.2		เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์	คือ	ครอบครัว 

(บิดา	มารดา/ผู้ปกครอง	คู่สมรส)และนักศึกษาผู้ขอกู ้

ยืมเงินกองทุนฯมีรายได้รวมกันไม่เกินปีละ	200,000	บาท 

  1.3		ไม่เป็นผู้เคยสำเร็จการศึกษาระดับชั้น 

ปริญญาตรีในสาขาใดๆมาก่อน	 หรือเคยกู้ในระดับ        

อุดมศึกษามาก่อนแล้วไม่เกินหลักสูตร	(โดยรวมท่ีเคยกู้ 

ในระดับอนุปริญญา)

	 	 1.4		มีสัญชาติไทย

	 	 1.5		ไม่ทำงานประจำในระหว่างการศึกษา		

และไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

	 	 1.6		ในขณะขอกู้ยืมเงินต้องไม่เป็นผู้ได้รับ

โทษจำคุก			โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก			เพราะ	

กระทำความผิดอาญา

	 	 1.7	 เป็นผู้ศึกษาเต็มเวลาตามหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง		และจะต้องลงทะเบียนเรียน

ภาคปกติ  ภาคละไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต  

	 	 1.8		หากได้รับทุนค่าเล่าเรียนจากหน่วยงานอ่ืน 

หรือสถาบันต่างๆยังมีสิทธิขอกู้ยืมเงินสำหรับค่าใช้จ่าย 

อื่นๆได้

  1.9	 หากได้กู้ยืมท่ีสถาบันอ่ืนในปีการศึกษา 

2556	แล้ว	จะไม่มีสิทธิกู้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 2. หลักเกณฑ์ผลการเรียน

	 	 2.1		นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์,	คณะ 

ศิลปกรรมศาสตร์,สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ, 

สถาบันการศึกษานานาชาติและโครงการวิทยาศาสตร์ 

บัณฑิตแพทย์แผนไทย	 	 จะต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 

ไม่น้อยกว่า				1.75		ต่อปี	และมีจำนวนหน่วยกิตสะสม 

ตาม		ข้อ	2.2-2.5

	 	 2.2	 นักศึกษาผู้กู้รหัสประจำตัว  550......   

จะต้องมีหน่วยกิตสะสม	 จำนวน	 	 12	 	 หน่วยกิต		

ในภาค	1/2555	(ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน)

	 	 2.3		นักศึกษาผู้กู้รหัสประจำตัว  540.....    

จะต้องมีหน่วยกิตสะสม		จำนวน		48	หน่วยกิต			ตั้งแต่ 

ช้ันปีท่ี	1	จนถึงภาค	1/2555	(ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน) 

	 	 2.4		นักศึกษาผู้กู้รหัสประจำตัว  530.....    

จะต้องมีหน่วยกิตสะสม		จำนวน		84	หน่วยกิต			ตั้งแต่ 

ช้ันปีท่ี	1	จนถึงภาค	1/2555		(ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน) 

	 	 2.5	 นักศึกษาผู้กู้หลักสูตร 5 ปี   จะต้องมี 

หน่วยกิตสะสม		จำนวน	120	หน่วยกิต			แต่ท้ังน้ีต้ังแต่ 

ช้ันปีท่ี	1	จนถึงภาค	1/2555	(ไม่รวมหน่วยกิตเทียบโอน) 

 3.  ขั้นตอนและเอกสารการขอกู้

	 นักศึกษาผู้มีคุณสมบัติตามข้อ	 1	 (1.1-1.9)	

และ	ตาม	ข้อ	2	(2.1-2.5)		จะต้องดำเนินการกู้			เพื่อ 

บันทึกแบบคำขอกู้และยืนยันแบบคำขอกู้ผ่าน 

ระบบ	e-studentloan			ทาง		www.studenloan.or.th	 

(สำหรับนักเรียน/นักศึกษา)	ตั้งแต่วันที่	1		กุมภาพันธ์		

2556	 	 และ	ติดต่อแสดงตนขอกู้ที่มหาวิทยาลัยตาม 

วันเวลาท่ีกำหนด	 (เอกสารแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัย) 

โดยจะต้องปฏิบัติ		ดังนี้

	 	 3.1 บันทึกแบบคำขอกู้และยืนยันแบบคำขอกู้	

ปีการศึกษา		2556		ในระบบ	e-studentloan					ที่		www.

studentloan.or.th	 	 และพิมพ์แบบคำขอกู้จากระบบ	

e-studentloan					

								 	 3.2		ส่งแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ		และ 

ผลการเรียน	 ตามวันเวลาท่ีกำหนด(เอกสารแนบท้าย

ประกาศ)			มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ

	 	 3.3	 ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับแนวการ 

กู้ยืมเงิน	กยศ.	ปี	2556		(สำหรับนักเรียน/นักศึกษา)		

ท่ี		www.studentloan.or.th			และ		นำเอกสารหลักฐาน

ไปแสดงที่ประกาศมหาวิทยาลัยตามกำหนด		

  3.4			ติดตามอ่านข่าวประชาสัมพันธ์ท่ีบอร์ด 

กองทุนฯ	ชั้นล่างอาคารศิลาบาตร/คณะ			และที่ข่าว 

ประชาสัมพันธ์ที่www.ru.ac.th/scholarship		และ	

www.studentloan.or.th	 	 อย่างสม่ำเสมอ	 	 ต้ังแต่บัดน้ี 

เป็นต้นไปอย่างน้อยเดือนละ		1		ครั้ง		

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา  ประจำปีการศึกษา  2556
(สำหรับผู้กู้ยืมต่อเนื่องรายเก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงส่วนกลาง)



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-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

  ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของประเทศ	 ทรงใช้ 

อำนาจอธิปไตยแทนปวงชนชาวไทย	 อันน้ีหมายความ 

ว่าเรารู้ในเรื่องของระดับประเทศของเรา	 ถ้าหากว่า 

เรารู้ไปถึงระดับสากล	 ก็คือคนทั่วโลกเขาคิดอย่างไร	 

เร่ืองอย่างน้ีเขาคิดอย่างไร	 จะเห็นได้ว่าจะคิดกันแปลก 

แยกไปในหลายเร่ือง	 แล้วแต่ว่าศิลปวัฒนธรรมของใคร 

จะเป็นอย่างไร	 ความเป็นมาของแต่ละประเทศจะเป็นอย่างไร	 

ส่ังสมประวัติศาสตร์มาว่าอย่างไร	 หรือว่าเดินทางผิดไป 

สั่งสมเอาประวัติศาสตร์ที่ไม่จริง	 แล้วก็มาทึกทักเอา 

ก็มีอย่างนี้เป็นต้น

 ลูกศิษย์ครับ	 การท่ีเราเรียนให้รู้	 รู้ให้จริง	 แล้วก็ 

ทำให้จริง	 มีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะมากมาย	 เห็นได้จาก 

นายแอ๊ด	 คาราบาว	 แอ๊ด	 คาราบาวน้ันตอนเป็นนักเรียน 

ก็ไม่สู้จะขยันเรียนเท่าไหร่	 แต่ก็ไม่ทิ้ง	 พยายามเรียน	 

ในขณะเดียวกันเขาชอบดนตรี	 เขาก็มุ่งม่ันใช้เวลาทุกอย่าง 

ขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อม	 ขยันหมั่นเพียรในการที่ 

จะนำตนเข้าไปสู่ความสำเร็จในทางด้านดนตรี	จนในท่ีสุด 

คำว่าแอ๊ด	 คาราบาวซ่ึงเป็นช่ือเล่น	 มีคนทราบช่ือมากกว่า 

ช่ือจริง	แล้วก็ประสบผลสำเร็จอะไรต่างๆ	เยอะแยะมากมาย	 

อันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็น	 แม้ว่าจะเกิดอยู่ในท้องถิ่นใด	 

ไกลแค่ไหนเพียงใดก็ตาม	 หากใฝ่เรียนใฝ่รู้แล้วก็รู้จริง 

เมื่อรู้จริงก็ไปทำจริงจัง	กล่าวคือรู้จักใฝ่หาความรู้	สั่งสม 

ความรู้แล้วก็มากระทำด้วยความเพียรอันบริสุทธ์ิ	 มุ่งหน้า 

ไปข้างหน้า	 ในท่ีสุดก็ประสบผลสำเร็จได้	 ตรงน้ีใกล้กับ 

พระราชทานปริญญาบัตรแล้ว	 ครูอยากจะให้ลูกศิษย์ 

หรือผู้ปกครองทั้งหลายลองย้อนคิดไปถึงเมื่อลูกศิษย์ 

ยังตัวเล็กๆ	 แล้วก็เติบโตมาตามวิถีของธรรมชาติ	 เราได้ 

ทำอะไรบ้าง	 ได้เรียนรู้อะไรบ้าง	 และต้ังอกต้ังใจเพียงใด	 

มีความเพียรเพียงใด	 ไม่มีสิ่งใดที่จะสำเร็จได้โดยไม่ใช้ 

ความเพียร	 ไม่มีสิ่งใดที่จะเกินความมุ่งหวัง	 หากว่า 

ในความหวังนั้นเราตั้งใจทำด้วยความขยันหมั่นเพียร	 

มานะอดทน	 หรือท่ีเรียกว่ามีวิสัยทำ	 วิสัยทัศน์	 วิสัยทน 

น่ันเอง	 ลองนึกดูตัวอย่างหลายๆตัวอย่างนะครับ	 จะเห็นว่า	 

ผู้ท่ีประสบความสำเร็จในชีวิตน้ันไม่ใช่ได้มาโดยง่ายๆ	 

ความสำเร็จท่ีเขาเหล่าน้ันได้มา	 ไม่ว่าจะเป็นในเร่ืองการเรียน	 

ทำงาน	 การประกอบอาชีพ	 ไม่ใช่มีแต่เพียง	 แอ๊ด	 คาราบาว	 

มีหลายๆคนท่ีเราเอาเป็นตัวอย่างได้	 เรียนหนังสือด้วย 

ความตั้งใจแล้วหาตัวเองให้พบ	หรือให้พบตนเองให้ 

ได้ว่าเราชอบอะไร	สิ่งใดที่เหมาะสมกับเรา	แล้วก็จง 

ตั้งหน้าตั้งตาทำสิ่งนั้นให้เกิดเป็นผลสัมฤทธิ์เถิด 

พบกันใหม่ครับ	สวัสดีครับ

 กรณีท่ีผู้สมัครเป็นพระภิกษุ - สามเณรให้ดำเนินการ 
สมัครทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น 
 7.  วิธีการศึกษา
 ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาสามารถศึกษาได้ด้วย 
ตนเองจากสื่อการสอนต่าง	ๆ	ที่มหาวิทยาลัยจัดให้	อาทิ	
เช่น	ตำรา	การบรรยายทางสถานีวิทยุ	 	โทรทัศน์	 	และ 
การบริการบันทึกเทปคำบรรยาย	ฯลฯ		โดยไม่ต้องเข้าช้ันเรียน 
หรือเข้าฟังการบรรยายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้
 ทั้งนี้จะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมีสถานภาพ 
นักศึกษาในคณะหรือหลักสูตรเดียวกันของมหาวิทยาลัย 
รามคำแหงอยู่อีกไม่ได้ 
 นอกเหนือจากประกาศนี้	ให้เป็นไปตามเกณฑ ์
ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม	 ผู้ท่ีสนใจให้ติดต่อขอรายละเอียด 
เพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร	สำนัก 
บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	(อาคาร	สวป.	 
ช้ัน	3)		มหาวิทยาลัยรามคำแหง	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ		

กรุงเทพฯ	10240	หรือ	โทร.	0-2310-8615,	0-2310-8623

  
การรับสมัครผู้เข้าศึกษาฯ               (ต่อจากหน้า 7)

  
ม.ร. ประชุมฯ                               (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. สอบไล่ฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1	 ให้ไปรับที่วิทยาเขตบางนา	

อาคาร	PRB	

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปรับที่	อาคารเวียงคำ	

101	(VKB	101)	

 สำหรับนักศึกษา Pre-degree ทุกชั้นปีรับที่		

ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ		(ONE	STOP	SERVICE)		 

อาคาร	KLB		ชั้น	1		

	 นอกจากนี้	 นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล 

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัด

ทำให้		ดังนี้

	 1.	 จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์			

หมายเลข		0-2310-6000			และ		0-2310-6100

 2.	 จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	 

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัยคืออาคารเวียงผา	ช้ัน	1,	 

อาคารศิลาบาตร	ชั้น	1,	สถาบันคอมพิวเตอร์

	 3.	 จากระบบ	INTERNET		ที่เว็บไซต์		www.

ru.ac.th	 หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี	 (ส่วนกลาง) 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ	 download	 ออกดูสถานที่สอบ 

หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้		แต่ไม่สามารถใช้เป็น 

หลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และ 

สามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่		1		กุมภาพันธ์	2556							

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ		เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เก่ียวกับช่ือกระบวนวิชา	 หมายเลขแถว	 หมายเลขท่ีน่ังสอบ		 

รหัสประจำตัว		ชื่อ	-	นามสกุล		เป็นภาษาไทย		ซึ่งมี 

รอยปรุทุกระยะ		1		นิ้ว			สามารถฉีกออกเป็นรายชื่อ 

ของนักศึกษาแต่ละคน		และนำไปติดที่นั่งสอบได้	เป็น 

กระดาษสีชมพู																																																					

 บัญชีเซ็นชื่อ	 เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียด 

เช่นเดียวกับบัญชีติดท่ีน่ังสอบ			แต่บัญชีเซ็นช่ือจะไม่มี 

รอยปรุ			เป็นเอกสารท่ีนักศึกษาท่ีเข้าสอบทุกคนจะต้อง 

ลงลายมือชื่อของตนเองไว้	 	 เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบ 

กระบวนวิชานั้นๆ	จริง		เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา		เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให ้

นักศึกษาติดต่อไปที่	 ฝ่ายจัดสอบ สำนักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

10240  โทร. 0-2310-8611

 การประชุมคร้ังน้ี	 มี	พล.อ.อ.ดร.เดชา  หันหาบุญ  

สมุหราชองครักษ์	 	 เข้าประชุมร่วมกับผู้แทนจากหน่วยงาน 

ภายนอกท่ีเก่ียวข้องได้แก่	 กองพระราชพิธี	 กองบัญชาการ 

ตำรวจสันติบาล	กองบังคับการตำรวจจราจร	 	กองบังคับการ 

ตำรวจนครบาล	 4	 สน.หัวหมาก	 สำนักงานเขตบางกะปิ  

กรมโยธาธิการและผังเมือง	 เป็นต้น	 โดยมีประธาน 

อนุกรรมการฝ่ายต่างๆ	ในงานพิธีฯ	เข้าร่วมประชุมด้วย

	 คณะเศรษฐศาสตร์	 ร่วมกับกรมส่งเสริม 

อุตสาหกรรม	กระทรวงอุตสาหกรรม	ขอเชิญผู้สนใจ 
ที่เป็นผู้ว่างงาน	 ผู้เพิ่งจบการศึกษา	 ทายาทธุรกิจ 
ผู้ประกอบอาชีพ	 และผู้ประกอบการใหม่ท่ีเร่ิมประกอบ 
ธุรกิจไม่เกิน	3	ปี	สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึก 
อบรมบ่มเพาะ	 โครงการ	 “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  
(New Entrepreneurs Creation: NEC) เพื่อเตรียม 
ความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)”	 รุ่นท่ี	 1 
ปีงบประมาณ	2556	รุ่นละ	40	คน	ดังนี้
 รุ่นที่ 1	เรียนวันเสาร์-อาทิตย์	เวลา	09.00- 
16.00	น.	(จำนวน	102	ชั่วโมง)
 รับสมัคร	ต้ังแต่บัดน้ี	-วันท่ี	1	มีนาคม	2556
 สอบสัมภาษณ์	วันที่	2	มีนาคม	2556	
 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์	วันท่ี	6	มีนาคม	2556
 รายงานตัวและปฐมนิเทศ	วันท่ี	9	มีนาคม	2556
 อบรม	 วันท่ี	9	 มีนาคม-26	พฤษภาคม	2556 
 สถานท่ีอบรม	คณะเศรษฐศาสตร์	(อาคารใหม่) 
ชั้น	3	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
	 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและ 
สมัครได้ท่ี	สำนักงานโครงการ	“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”  
คณะเศรษฐศาสตร์	(อาคารใหม่)	ชั้น	2	มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง	 แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพฯ 
โทร.	 0-2310-8000	 ต่อ	 4520,	 080-780-9527, 
084-539-3971	และ	088-623-2116	โทรสาร	0-2310-8000	 
ต่อ	4520	รายละเอียดโครงการดูได้ที่	http://www.
nec.ru.ac.th

คณะเศรษฐศาสตร์จัดอบรม 
“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๕) วันที่ ๑๘ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

    
 
 
 
 

รู้จริง ทำจริง

(อ่านต่อหน้า 11)

ดูงานและปัจฉิมนิเทศ การจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เป็น 

ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง“นักประชาสัมพันธ์เชิงรุก”  

แก่บุคลากรที่ทำหน้าเป็น 

นักประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 

ต่างๆ	 ท้ังส่วนกลาง	 และสาขา 

วิทยบริการฯ	 เม่ือวันท่ี	 4	 กุมภาพันธ์	 

2556	ณ	อาคารท่าชัย	ชั้น	 8	 

จัดโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	และได้รับเกียรติจาก นายบุญชอบ  ล้ออุไร (คนที่	4	จากซ้าย)	

ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชน	โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา	เป็นวิทยากร	ด้วย

	 โครงการศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขา 

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา	 จังหวัดน่าน	 รุ่นที่	 4	 จัด 

โครงการศึกษาดูงานและปัจฉิมนิเทศนักศึกษา	 

เมื่อวันที่	25-27	มกราคม	2556	ณ	คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และกองบิน	 5	 ต.เกาะหลัก 

อ.เมือง	จ.ประจวบคีรีขันธ์

	 ทั้งนี้	 ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา	 คณะ 

ศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้เปิดการเรียน 

การสอนหลักสูตรปริญญาโทท่ีจังหวัดน่านมาอย่าง 

ต่อเนื่องจนถึงรุ่นที่	4	ในปัจจุบัน	โดยโครงการศึกษา 

ดูงานและปัจฉิมนิเทศนักศึกษาเป็นโครงการสำคัญ 

ที่ภาควิชาฯ	 จัดให้กับนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี 

การศึกษาทุกรุ่น	 ท้ังในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท	 

เพ่ือให้สอดคล้องตามหลักสูตรท่ีกำหนดและเพ่ือ 

ให้นักศึกษามีโอกาสพบปะสังสรรค์	 แลกเปลี่ยน 

ความรู้ความคิดเห็น	 และพบปะผู้บริหาร	 คณาจารย์ 

อย่างใกล้ชิด

	 ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ปีการศึกษา	 2555	 ได้ 

กำหนดประเด็นความรู้ด้านการจัดการเรียนการสอน 

และการวิจัย	 โดยมีคณาจารย์เป็นกลุ่มเป้าหมาย	 ซ่ึง 

คณะกรรมการฯ	ได้จัดการประชุมชุมชนนักปฏิบัติ	 

3	คร้ัง	และได้สรุปแนวทางท่ีดีจากการประชุมดังกล่าว	 

ในด้านการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

ตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีเกณฑ์

การพิจารณาแบ่งนักศึกษาออกเป็น	 3	 กลุ่ม	 คือ	 

กลุ่มมาเรียนประจำ/สม่ำเสมอ กลุ่มมาเรียนตาม 

สะดวก และกลุ่มไม่มาเรียนเลย	 และแบ่งนักศึกษา 

ที่มาเรียนตามขนาดของชั้นเรียน	 ห้องเรียนที่มี 

นักศึกษาเข้าเรียนไม่เกิน 50 คน	 อาจารย์ควรใช้ 

กิจกรรมท่ีให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม	 เช่น	 การสังเกต 

พฤติกรรมการทำงานกันเป็นกลุ่ม	 อภิปรายกลุ่ม 

ใช้การสื่อสาร	 2	 ทาง	 เช่น	 ถามให้นักศึกษาตอบ 

ให้นักศึกษานำเสนอประเด็นตามท่ีกำหนด	 ทำรายงาน	 

เป็นต้น	 ส่วนห้องเรียนท่ีมีขนาดใหญ่ และกลุ่มนักศึกษา 

ไม่มาเรียน	 อาจารย์ควรให้นักศึกษาใช้สื่อการสอน 

ที่มหาวิทยาลัยจัดให้คือ	Course	on	demand	และ 

การถ่ายทอดการบรรยายผ่านอินเทอร์เน็ต	 รวมถึง 

การใช้	 Social	Media	มาช่วยในการเรียนการสอน 

 นอกจากนั้น	คณะกรรมการฯ	 ได้สรุปแนว 

ปฏิบัติท่ีดีด้านการวิจัยในช้ันเรียน	 และมหาวิทยาลัย 

ได้อนุมัติค่าตอบแทนให้อาจารย์ทำวิจัยในชั้นเรียน	 

ในวิชาระดับปริญญาตรีท่ีสอนในปีการศึกษา	 2555	 

เรื่องละ	5,000	บาท

 คณะกรรมการฯ	 ขอความร่วมมือคณาจารย์ 

ในด้านการสอนและการวิจัย	 ตามแนวปฏิบัติที่ด ี

รายละเอียดน้ัน	คณะกรรมการฯ	 ได้ส่งให้รองคณบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย	 และหัวหน้าภาควิชาทุกภาควิชา	 

หรือดูได้จาก	www.ru.ac.th/km

	 นักศึกษาที่รักทั้งหลาย	 การที่เราเรียน 

หนังสือหนังหา	 หรือว่าได้รับการฝึกฝนอบรม 

อะไรก็ตามแต่	 เราก็จะต้องรู้ให้กระจ่าง	 รู้ให้จริง	 

และเมื่อรู้จริงแล้วก็เอาไปใช้ได้จริง	 เอาไปใช้ด้วย 

ความเพียร	 เอาไปใช้ด้วยความรักในวิชาน้ัน	 ความรัก 

ในความรู้นั้น	 ที่เขาบอกว่า	 รู้อะไรให้กระจ่างเพียง 

อย่างเดียว	 แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล	 นั้นก็เป็น 

เหตุผลหนึ่ง	 ถ้าหากมาพิจารณาดูให้ดีแล้วก็พอ 

จะมองเป็นมุมอื่นไปได้เหมือนกัน

	 ในการเรียนที่ครูบอกว่าควรที่จะรู้ให้มัน 

กว้างขวาง	ควรจะให้รู้ลึก	 รู้กว้างนั้นหมายความ 

ว่าอย่างไร	 ถ้าย้อนไปอ่านข่าวรามคำแหงฉบับก่อน	 

ที่ครูพูดถึงการเรียนให้เป็นสหวิทยาการ	 คือให้รู้ 

ศาสตร์โดยท่ัวๆไป	 มากเท่าไหร่ก็ย่ิงดี	 รู้เร่ืองท่ัวๆไป	 

มากเท่าไหร่ก็ย่ิงจะเป็นประโยชน์	 เป็นฐานท่ีสำคัญ	 

พูดง่ายๆว่า	 ยิ่งรู้กว้างมากเท่าไหร่	 เราก็จะแผ่พื้น 

ออกไปให้กว้าง	 ยืนก็ม่ันคงได้	 และในขณะเดียวกัน 

ถ้าหากว่าท้ังกว้างท้ังลึกลงไปเท่าไหร่ก็เหมือนเสาเข็ม	 

ลึกลงไปเท่าไหร่ก็จะทำให้ยืนบนเสาเข็มได้หนักแน่น	 

ม่ันคง	บรรทุกน้ำหนักได้มากอย่างน้ีเป็นต้น	 ดังน้ัน 

การเรียนที่ครูพูดไว้ในคราวก่อนๆนั้น	 ว่าให้เรียน 

เป็นสหวิทยาการ	 ให้เรียนให้กว้างไว้	 ให้รู้หลายๆเร่ือง	 

อย่าไปคิดว่าเราจะรู้ไปทำไมเร่ืองน้ัน	 ไม่ใช่ธุระของเรา	 

เราจะรู้ไปทำไมเร่ืองน้ี	 ไม่ใช่ธุระของเรา	 ถ้าคิดอย่างน้ัน 

ต้องต้ังสติให้ดีว่า	 ทำไมเราถึงต้องคิดอย่างน้ัน	 ก็เพราะว่า 

การท่ีคิดอย่างน้ัน	 จะทำให้เราเป็นคนแคบในส่ิงท่ี 

ควรรู้แล้วก็ไม่รู้	 ส่ิงท่ีควรถนัดก็ไม่ถนัด	 ส่ิงท่ีควรทำ 

ก็ไม่ได้ทำ	 ส่ิงท่ีไม่ควรทำกลับไปทำอย่างน้ีเป็นต้น	 

ดังน้ันการท่ีเราเรียนหรือเราศึกษาเร่ืองใดก็ตามแต่	 

เราควรจะรู้จริง	 รู้แจ้ง	 รู้แจกแจง	 รู้จริงน้ันก็หมายความว่า 

เรารู้องค์ความรู้	 องค์ความรู้น้ันมีหลายระดับ	 ครูเคย 

พูดไว้หลายครั้งเหมือนกัน	 ระดับที่หนึ่งนั้นเป็น 

ระดับพื้นบ้าน	 ระดับพื้นโดยทั่วไป	 ระดับที่สองนั้น 

เป็นความรู้ระดับประเทศ	 พูดง่ายๆว่าคนในประเทศ 

เราต้องรู้	 เช่น	 คนในประเทศน้ีจะต้องรู้ว่าเพลง 

ชาติไทยมีเน้ือร้องว่าอย่างไร	 เพลงสรรญเสริญพระ- 

บารมีมีเนื้อร้องว่าอย่างไร	 รัฐธรรมนูญมีหลักการ 

โดยท่ัวไปในการปกครองประเทศ	 เรารู้ว่าประเทศเรา 

เป็นประเทศท่ีแบ่งแยกไม่ได้	

ม.ร. สอบไล่ ภาค 2/2555
12  มี.ค.-4 เม.ย. 2556 (เว้น 17, 24, 31  มี.ค. 56)


