
            
   
        

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 ๑ 

วันท่ี ๑๕ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 

อ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล      คณะมนุษยศาสตร์

Ao dai  อ๋าว ส่าย หรือ อ๋าว หญ่าย : 

ชุดประจำชาติของชาวเวียดนาม

   
 

   
 

(อ่านต่อหน้า 10) (อ่านต่อหน้า 10)

รามฯ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านสิ่งเสพติด
และสร้างเสริมสุขภาพ  30 เมษายน 2556

ม.ร. รับนศ.ปริญญาโท 
M.B.A.-Young Executives

(อ่านต่อหน้า 10)

   
 

ม.ร. รับสมัครนักศึกษา M.B.A.

อธิการบดีปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการพัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม

(อ่านต่อหน้า 10)

  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดปฐมนิเทศนักศึกษา 

ปริญญาโท สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ โครงการครู 

ปิดเทอม รุ่น 11 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน มีรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์  

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรวีร์ เพียรเพชรเลิศ ประธาน 

กรรมการบรหิารหลกัสตูรฯ และอาจารยป์ระจำคณะศกึษาศาสตร ์รว่มในงาน 

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 ณ ห้อง EOB 302 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร.
 โอกาสนี้ รศ.ดร.สุรเดช คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงานว่า โครงการ 

พัฒนาครูสู่ปริญญาโทช่วงปิดเทอม สาขาวิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู ้ 

เปิดสอนเฉพาะเดือนเมษายนและตุลาคม สำหรับครูอาจารย์ที่ไม่สามารถเรียนในช่วง 

ภาคการศึกษาปกติได้ หลักสูตรฯเปิดสอนเป็นรุ่นที่ 11 มีนักศึกษา จำนวน 121 คน ซึ่ง 

นักศึกษาใหม่ทุกรุ่นจะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนเข้าศึกษา  

เพราะนักศึกษาใหม่ควรเข้าใจระบบการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัย 

 ปัจจุบันถ้าคุณมาถึงเวียดนาม คุณจะเห็นผู้หญิงในชุดเวียดนาม 

ที่สวยงามมากซึ่งมีชื่อว่า อ๋าว ส่าย (           ) ไม่มีใครทราบอย่าง 

ชัดเจนว่า อ๋าว ส่าย ได้กำเนิดมาเมื่อไรและรูปร่างเป็นอย่างไรเพราะ 

ว่าไม่มีบันทึกไว้ เพียงแต่ทราบมาว่าแต่ก่อนชาวเวียดนามใส่เส้ือ 

ซึ่งทำมาจากหนังสัตว์ และ ขนนก (ผู้หญิงใส่เสื้อตัดเป็นสองส่วน) 

 รามคำแหงรวมพลังทุกภาคส่วนประกาศเจตนารมณ์ต้านภัยสิ่งเสพติดและ 

ร่วมออกกำลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ  ในวันที่ 30 เมษายน 2556
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ 

ชี้นำ ป้องกันและแก้ปัญหาสังคม ม.ร. จะจัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯ 

ร่วมใจ ต้านภัยส่ิงเสพติดและสร้างเสริมสุขภาพ” ในวันท่ี 30 เมษายน  

2556 เวลา 09.00-18.30 น. ณ บริเวณอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช และลานหน้าหอประชุม เป็นกิจกรรมเพ่ือนำไปสู่การพัฒนา 

ชุมชนและสังคมในด้านสิ่งเสพติดและสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากรและชุมชนโดยรอบ ม.ร. ตระหนักถึงปัญหาและพิษภัยของ 

ส่ิงเสพติด และเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร รวมท้ังชุมชนโดยรอบ ม.ร. มีสุขภาพพลานามัยท่ีดี  

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโท โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

Modern Leaders (Weekend Program) รุ่นที่ 6  

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป และสาขาวิชาการตลาด  

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ เรียนวันพุธ เวลา 18.00-21.00 น.  

และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตลอดหลักสูตร รวมศึกษาดูงานในประเทศ  

130,000 บาท หรือดูงานประเทศเวียดนาม 145,000 บาท  

แบ่งชำระ 7 งวด

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ทุกสาขา อายุไม่เกิน 40 ปี เข้าศึกษาต่อปริญญาโท 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ 

นักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 17 (M.B.A.-Young  

Executives) เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ คัดเลือก 

โดยการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 22-23 มิถุนายน  

2556

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ 



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑๕ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

รามฯอุทัยธานีรับนักศึกษา
คณะนิติศาสตร์ ภาคพิเศษ

นานาสาระฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)

มั่นใจไปเป็นลูกพ่อขุน 
รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์

 ทุนก็น้อยเรียนที่ไหนให้ได้ผล

แสนสับสนส่งตัวเองเรียนหนังสือ

ความตั้งใจใฝ่ฝันหมายมั่นคือ

สมเสื้อครุยให้ระบือไปทั้งบาง

 ลูกชาวนาจนจนคนต่ำต้อย

ไม่ท้อถอยยอมแพ้แม้แตกต่าง

มีปัญญามานะไม่ละวาง

สิ่งใดขวางต้องฟันฝ่าอย่าท้อใจ

   ทุนก็น้อยเวลานิดคิดแล้วเครียด

เราต้องเจียดเวลาอย่าไถล

คิดเรียนต่อที่รามตามที่ใคร

เขาแนะให้ลงทะเบียนเรียนดูซี

 หน่วยกิตละยี่สิบห้าหาที่ไหน

ถูกเหลือใจได้ความรู้อยู่ถึงที่

อยู่ไกลใกล้เรียนได้ไม่รอรี

วิทยาเขตนั้นมีให้เลือกเรียน

  ทำงานด้วยเรียนได้ไม่ลำบาก

ถ้าแม้หากตั้งใจได้อ่านเขียน

ปริญญาอยู่ไม่ไกลถ้าใจเพียร

ลงทะเบียนสมัครได้ทางไปรษณีย์

 ฉันมั่นใจจะเป็นลูกพ่อขุน

แสนอบอุ่นอิ่มสุขทุกข์หลีกหนี

ปริญญาต้องได้ในสี่ปี

ชีพเสรีมีความรู้คู่คุณธรรม

 ชุดน้ีมีมาก่อนสมัย ฮาย บ่า จึง (                           )

ตามตำนานฮาย บ่า จึง ได้สวมเสื้อยาวขี่ช้างในการ 

ต่อต้านกับทหารสมัยห้าน (    ) และก็ตามตำนาน 

เล่ามาว่าเพราะความเคารพนับถือสองท่านผู้หญิง 

เวียดนามหลีกเลี่ยงการใส่ชุดสองส่วนและเปลี่ยน 

เป็นการใส่ชุดสี่ส่วน (อ๋าว ตื่อ เทิน -                    ) 

 สี่ส่วนของชุดนี้มีความหมายว่าเป็นตัวแทน 

ของบิดามารดาของท้ังฝ่ายสามีและภรรยา อีกท้ังสมัยน้ัน 

ศิลปะการตัดเย็บเสื้อผ้ายังไม่เจริญมากนัก ผ้าได้ทอ 

เป็นผืนเล็กๆ ต้องมีถึงสี่ส่วนจึงจะเย็บได้เป็นชุดหนึ่ง 

สองส่วนด้านหลังได้เย็บอยู่ตรงกลางส่วนสองส่วน 

ด้านหน้า ตอนใส่จะไม่ใช้กระดุม แค่มัดตรงกลางและ 

ปล่อยให้สองส่วนปล่อยอย่างสบาย ตอนสวมอ๋าว ต่ือ เทิน  

ต้องมีเข็มขัดผ้าสี หรือ ซวด เตื่อง ((      ) 

เป็นเข็มขัดผ้าอีกชนิดหนึ่ง สามารถใส่สตางค์ได้ 

     กระทั่งสมัยกษัตริย์ซา ลอง (Gia Long ค.ศ. 

1802-1849) ชุดส่ีส่วนได้เปล่ียนเป็นชุดห้าส่วน (อ๋าว หงือ  

เทิน -              ) ส่วนใหญ่ผู้มีฐานะในสังคมจะ 

ใส่ชุดน้ี ชาวบ้านก็ชุดส่ีส่วนเช่นเดิม ชุดห้าส่วนมีลักษณะ 

คล้ายๆกับชุดส่ีส่วนแต่ส่วนซ้ายด้านหน้ามีผ้าสองช้ิน 

และด้านขวาหนึ่งชิ้น นอกจากนั้นชุดห้าส่วนมีกระดุม 

เหมือนเสื้อผู้ชาย ตอนสวมสามารถใช้กระดุมหรือจะ 

มัดเอวเหมือนเส้ือส่ีส่วนก็ได้ ความหมายของเส้ือห้าส่วน 

ก็คือ สี่ส่วนหลักเป็นตัวแทนของบิดามารดาของทั้งฝ่าย 

สามี และภรรยา อีกส่วนหน่ึงเป็นตัวแทนของผู้ใส่เส้ือน้ัน  

ส่วนกระดุมห้าเม็ดเป็นตัวแทนของคนที่เชื่อถือลัทธิ 

ขงจื๊อ

 ในปี ค.ศ. 1930 ศิลปินชื่อ ก๊าด เตื่อง ได้เปลี่ยน 

แบบชุด ชุดส่ีส่วนน้ันเป็นสองส่วนหน้าและหลัง ส่วนหน้า 

ได้เปลี่ยนทำให้ยาวถึงเท้าเพื่อทำให้การเคลื่อนไหว  

ดูคล่องแคล่วว่องไวและอ่อนช้อย กระดุมด้านหน้าย้ายไป 

อยู่บนไหล่ข้างหนึ่ง ใช้ชื่อว่า อ๋าว ส่าย เลอ เมอ 

(           ) ช่ือ เลอเมอ เป็นช่ือท่ี ก๊าด เต่ือง 

ต้ังเป็นภาษาฝร่ังเศส ตามชาติผู้เข้ามาปกครองในขณะน้ัน 

  แต่ อ๋าว ส่าย เลอเมอ มีการปรับเปลี่ยนโดยได้ 

รับอิทธิพลจากตะวันตกมากเกินไป เช่น เส้ือเย็บติดไหล่  

คอพวง หรือ คอเปิด และถ้าใส่ อ๋าว ส่าย เลอเมอ  

อย่างถูกต้องใส่ด้วยกางเกงแพรสีขาว ใส่รองเท้าส้นสูง  

ถือร่มและกระเป๋าแบบฝรั่งเศส ชุดอ๋าว ส่าย เลอเมอนี้ 

ไม่ได้รับความนิยม เพราะว่าชาวเวียดนามยังไม่พร้อม 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักด์ิ สาขาวิชาปรัชญา แก่ พระราชภัทรญาณ วิ.  

และปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์  

สาขาวิชาปรัชญา แก่ พระสุทธิสมณวัตร ในพิธี 

พระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 38 ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556 ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

มีลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งก็คือต้องวัดตัวก่อนตัด  

เราจึงไม่สามารถใส่ชุดของคนอ่ืนได้ จริงๆแล้ว ชุดอ๋าว ส่าย  

สำหรับผู้หญิงจะมีความโดดเด่นมากกว่าของผู้ชาย  

ชุดของผู้ชายส่วนใหญ่จะเป็นสีดำและสีฟ้า และปัจจุบัน 

ผู้ชายมักจะใส่อ๋าว ส่ายสีฟ้าในงานแต่งงานนอกจาก 

นั้นก็ใส่ชุดสากลนิยม  ตามแบบอย่างของตะวันตก

ท่ีจะเปิดใจรับวัฒนธรรมของฝร่ัง แสดงให้เห็นการเลือก 

รับวัฒนธรรมบางอย่าง แต่ยังคงรักษาวัฒนธรรมของ 

ตนเองไว้อย่างเข้มแข็ง

 ปีค.ศ. 1934 ศิลปิน เล่ โฟ้ (     ) 

ได้เปลี่ยนชุดอ๋าว ส่าย เลอเมอ เป็น อ๋าว ส่าย เล โฟ้ 

(           ) ด้วยการรักษาวัฒนธรรมของชุด 

สี่ส่วน ชุดห้าส่วน เข้าไว้ด้วยกัน ชุด อ๋าว ส่าย เล โฟ้ 

แบบใหม่นี้แนบตัวสองส่วนข้างล่างได้ปล่อยยาว 

อย่างสบาย

 ชุด อ๋าว ส่าย เล โฟ้ มีทั้งเอกลักษณ์ของ 

เวียดนามเอง และมีส่วนได้รับอิทธิพลจากตะวันตก 

อย่างเหมาะสม ผู้หญิงสมัยน้ันจึงยอมรับและนิยมใส่กัน 

 สามารถบอกได้ว่าจนถึงปัจจุบันนี้รูปแบบ 

ของอ๋าว ส่าย ได้ค้นพบรูปแบบที่มีมาตรฐานเป็นของ 

ตนเอง จนถึงปัจจุบันแม้ว่าอ๋าว ส่าย มีการเปล่ียนแปลง 

ไปบ้างแต่รูปลักษณ์ก็ไม่เปลี่ยนแปลง กระทั่งปี ค.ศ. 

1960 ร้านตัดเสื้อซุง (Dung) ได้ออกแบบ อ๋าว ส่าย 

ใหม่ด้วยการใช้วิธีตัดแขนเสื้อ เป็นแนวเฉียงจากคอ 

พาดลงมาถึงบริเวณรักแร้ วิธีน้ีแก้ปัญหาท่ีมักจะพบว่า 

ชุดอ๋าว ส่าย จะมีรอยยับอยู่ที่รักแร้ วิธีนี้ทำให้มีการ 

เปล่ียนแนวการติดกระดุมให้เร่ิมจากใต้คอ เฉียงไปถึง 

รักแร้ ยาวเรื่อยลงไปถึงสะโพกข้างหนึ่ง

 อ๋าว ส่าย เป็นชุดที่ชาวเวียดนามสวมใส่ได ้

ง่ายสบาย สามารถใส่ไปทำงาน ไปเท่ียว ไปเรียน ไปงาน 

ต่างๆ หรือใส่ตอนต้อนรับแขกที่บ้านและสามารถใส่ 

กับเสื้อนอก หรือ หมวก รองเท้าแตะ แบบเวียดนาม 

(ทำมาจากไม้ซ่ึงสวยงามมาก) สามารถพูดได้ว่า อ๋าว ส่าย 

แสดงให้เห็นถึงเสน่ห์ของผู้หญิงเวียดนาม ชุดอ๋าว ส่าย  

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุทัยธานี เปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  

หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ รุ่นท่ี 5  

เรียนวันอังคาร-วันพฤหัสบดี จำหน่ายใบสมัครและ 

รับสมัครต้ังแต่บัดน้ี-25 มิถุนายน 2556 ท่ีสาขาวิทย- 

บริการฯจังหวัดอุทัยธานี

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้

ที่ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี โทร. 089-

566-7770, 056-980-567 



 

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ครูพินิจ ฉายสุวรรณ ศิลปินแห่งชาติ สาขา 

ศิลปะการแสดง (ดนตรีไทย) ประจำปี พ.ศ. 2540    

รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชาดนตรีไทย จากสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันท่ี 5 มีนาคม  

2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 ครูพินิจ เป็นศิลปินผู้มีความเชี่ยวชาญทาง 

ดนตรีไทย โดยเข้ารับราชการวงดนตรีวงเทศบาล และ 

ดำรงตำแหน่งหัวหน้าวงดนตรีไทย มีผลงานการเรียบเรียง 

และประพันธ์เพลงประเภทต่างๆ เริ่มประพันธ์เพลง 

โหมโรงเทพเวหา เป็นเพลงแรกในปี พ.ศ. 2510 และ 

ได้ประพันธ์เพลงไทยอีกจำนวนมาก อาทิ เรียบเรียง 

เพลงเร่ือง ได้แก่ เร่ืองวิเวกเวหา เร่ืองพระทอง ประพันธ์ 

เพลงเถา ได้แก่ สดายงค์แปลงเถา พม่าชมเดือนเถา   

เพลงโหมโรง ได้แก่ โหมโรงเทพเวหา โหมโรงกรุงเทพ- 

มหานคร และเพลงเด่ียว ได้แก่ เด่ียวระนาดเอกเพลงแป๊ะ  

เดี่ยวฆ้องวงเล็กเพลงม้าย่อง เป็นต้น ทำให้เพลงไทย 

และดนตรีไทยสามารถถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญามาสู่ 

คนรุ่นหลังให้ได้รู้จักดนตรีไทยซ่ึงเป็นวัฒนธรรมของไทย 

ได้อย่างอมตะและตลอดกาล

 ครูพินิจ ศิลปินแห่งชาติ กล่าวในโอกาสนี้ว่า  

ครูมีความปลื้มปีติที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขา 

วิชาดนตรีไทย จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในครั้งนี้ 

เพราะที่ผ่านมา ครูได้ทำงานด้านดนตรีไทยมาตลอด 

โดยมีหน้าท่ีรวบรวมเพลงไทยโบราณ ท้ังเพลงเร็ว เพลงช้า  

เพลงชั้นเดียว เพลงสองชั้น และครูก็ตั้งใจทำงานอย่าง 

จริงจัง ไม่ปล่อยละเลย ไม่คิดว่าทำไปวันๆ แต่จะคิด 

ต่อยอด คิดเพลงไปเรื่อยๆทุกวัน ครูคิดว่าปัจจุบัน 

เพลงไทยท่ีเล่ือนลอยอยู่ยังมีอีกมาก แต่ไม่มีใครทำอย่าง 

จริงจัง ครูอยากให้นักดนตรีทุกรุ่นทุกวัย ให้มาช่วยกัน 

รวบรวมเพลงไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ต่อไป

 “ดนตรีไทยเป็นเอกลักษณ์ของคนไทย  

เยาวชนรุ่นใหม่อย่าปล่อยให้ดนตรีอื่นๆมาแทน 

ที่ได้ ดนตรีไทยเรียนแล้วเป็นอัจฉริยะ เป็นกวีทาง 

ดนตรี มีคุณค่าท่ีทำให้เกิดความผูกพันควรจะอนุรักษ์ 

เอาไว้ ปัจจุบันการศึกษาเร่ืองดนตรีไทยก็มีน้อย ถ้าใคร 

อยากค้นหาจริงจังก็ต้องไปห้องสมุด ตอนนี้ยังมีให้ 

ศึกษาอยู่ควรจะไปศึกษากัน คนรุ่นใหม่อย่าเกียจคร้าน  

ให้เข้ามาเรียนดนตรีไทย เพราะดนตรีไทยมีเสน่ห ์

ทั้งดุ ดัน โศก เศร้า หวาน ผู้ที่ใช้ดนตรีไทยเป็น  

มักจะใช้เสียงเพื่อสื่อสารระหว่างกัน และนำไป 

ประกอบการแสดงให้เข้าถึงอารมณ์ของดนตรีได้ 

มากขึ้นด้วย” 

 ครูพินิจ กล่าวด้วยว่า การที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเปิดสอนคณะศิลปกรรมศาสตร์   

สาขาวิชาดนตรีไทย เป็นวิสัยทัศน์ที่ดีในการเปิด 

โอกาสให้นักศึกษาทุกรุ่นทุกวัยได้เข้ามาเรียน 

ดนตรีไทยโดยตรงจากครูผู้เช่ียวชาญ ครูเช่ือว่าคนท่ี 

มาเรียนดนตรีไทยน้ัน ดนตรีจะสอนให้ผู้เรียนเป็นคน 

ที่มีมารยาท รู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน และรู้จักผู้หลัก 

ผู้ใหญ่  ซึ่งเป็นจุดดีที่โบราณว่ากันมา

 “ขอให้เยาวชนรุ่นใหม่ช่วยกันอนุรักษ์ 

ดนตรีไทย ด้วยการสนใจฟัง ฝึก แล้วนำไปปฏิบัต ิ

ดนตรีไทยจะได้ไม่สูญหาย เช่น เพลงโหมโรงเป็น 

เพลงที่มีคุณค่าที่สุดที่คนทุกรุ่นทุกสมัยต้องเรียน  

เรียนดนตรีไทยก็เหมือนการเรียนหนังสือใหม่ๆ  

ควรสนใจเรียนตั้งแต่ยังเล็กแล้วเรียนให้รู้ว่าเราชอบ 

เครื่องดนตรีชนิดไหนแล้วฝึกให้เก่ง ต่อยอดเทคนิค 

การเล่นดนตรีให้มากข้ึน ก็จะรู้ว่าเสน่ห์ของดนตรีไทย 

ควรค่าท่ีจะอนุรักษ์ให้เป็นวัฒนธรรมไทยไปตลอดกาล”  

ศิลปินแห่งชาติกล่าวในที่สุด

‘ครูพินิจ’ ศิลปินแห่งชาติ ฝากฝังเยาวชนรุ่นใหม่ช่วยกันอนุรักษ์ดนตรีไทย

ปรัชญาของ ม.ร.
“ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา

  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม”

 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 

๒๕๕๖ น้ี ถือเป็นการจัดงานคร้ังท่ี ๔๑ และผนวกงาน 

สัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ ๑๑ เข้าไปด้วย 

 ครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม ถึง 

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์การประชุม 

แห่งชาติสิริกิติ์ เช่นเคย ซึ่ง

 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

เสด็จฯ ไปทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานดังกล่าว 

ในวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ 

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า 

ล้นกระหม่อม หาที่สุดมิได้

 “ข่าวรามคำแหง” มีความเช่ือตลอดมาว่า  

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและงานสัปดาห์

หนังสือนานาชาติ

 เป็นงานที่ก่อให้เกิดความตื่นตัวในการ

อ่านเป็นอย่างยิ่ง

 เป็นงานที่ทำให้การอ่านหนังสือของ 

คนไทยโดยเฉล่ียปีละ ๘ บรรทัดเม่ือหลายปีก่อน  

มาเป็นปีละ ๕ เล่มในปีนี้ และ

 จะเป็นปีละหลายสิบเล่มในปีต่อๆไป

 ดังเช่นที่ประเทศเพื่อนบ้านของเรามี 

สถิติอ่านโดยเฉลี่ยปีละ ๕๐-๖๐ เล่มในปีนี้ 

 ที่ว่างานสัปดาห์หนังสือดังกล่าวเป็นงาน 

ที่ส่งเสริมให้มีการอ่านเพิ่มขึ้นก็เนื่องเพราะ 

ในงานนี้

 มีร้านหนังสือทั้งในประเทศและต่าง- 

ประเทศนำหนังสือมาจำหน่ายนับจำนวน 

หลายร้อยร้าน

 จูงใจให้ผู้มาชมงาน ซื้อหนังสือไปอ่าน 

ด้วยวิธีลด แลก แจก แถม

 ให้พบปะและขอลายเซ็นผู้เขียน

 เหล่าน้ี มีส่วนทำให้งานดังกล่าวเป็นงาน 

ที่น่าไปร่วมเป็นอย่างยิ่ง
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บัณฑิตเทคโนโลยีสื่อสารฯ
ปลื้มใจคว้าเกียรตินิยมอันดับ 1

หนุ่มไทยสัญชาติออสเตรเลีย-ผู้พิการทางการได้ยิน
คว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง

 บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เผยภูมิใจจบ 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารบูรณาการ 

จากคณะเทคโนโลยีการสื่ อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมนำความรู้ไป 

บูรณาการเข้ากับการดำรงชีวิตในสังคมและ 

พัฒนาตนเองสู่การทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 นางสาวชุติมา อำนาจพรประสิทธ์ิ บัณฑิต 

คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน สาขาวิชา 

สื่อสารบูรณาการ เกียรตินิยมอันดับ 1 กล่าวถึง 

มุมมองท่ีมีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่า เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดการเรียนการสอน 

แบบตลาดวิชา ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ที่สนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ซึ่งถือเป็น 

การอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่มีภาระหรือไม่สามารถเข้าเรียนเป็นประจำได้  

ให้สามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างทัดเทียมกัน และค่าหน่วยกิตก็ถูกที่สุด 

เพียง 25 บาทเท่านั้น อีกทั้งคณาจารย์ทุกท่านก็ตั้งใจถ่ายทอดความรู้ให้แก่ 

ลูกศิษย์อย่างเต็มที่ ตลอดจนมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นสื่อการเรียนการสอน 

เสริมให้กับนักศึกษาอย่างมากมายหลากหลายช่องทางด้วย

 “รู้สึกโชคดีมากที่ได้เข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งขณะนั้น 

ตนเองเรียนอย่างเดียวไม่ได้ทำงานด้วย จึงต้ังใจมาเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ และ 

ระหว่างเรียนจะตั้งใจฟังบรรยายพร้อมทั้งจดบันทึกสิ่งที่อาจารย์ผู้สอนเน้นย้ำ  

และทำงานส่งตามที่อาจารย์มอบหมายให้ครบทุกครั้ง รวมทั้งร่วมกิจกรรม 

ของคณะและมหาวิทยาลัยทุกครั้งที่มีโอกาส ซึ่งถือเป็นประโยชน์และสามารถ 

นำมาประยุกต์ใช้กับวิชาที่เรียนได้เป็นอย่างดี”

 บัณฑิตชุติมา กล่าวถึงการเตรียมตัวในช่วงสอบว่า ผลที่ได้จากการ 

ตั้งใจเรียนในชั้นเรียนและวางแผนจัดตารางการอ่านหนังสือและทบทวน 

เป็นประจำทุกวัน ทำให้เวลาใกล้สอบไม่ต้องเร่งอ่านหนังสืออย่างหนัก แต่จะ 

อ่านสรุปเนื้อหาหลักในช่วงใกล้สอบอีกครั้งเพื่อเน้นส่วนที่สำคัญๆ ที่น่าจะ 

ออกสอบ ก็ทำให้สามารถเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดของวิชานั้นๆ และทำข้อสอบ 

ได้ตามที่ตั้งใจไว้ทุกครั้ง 

 “วันน้ีดิฉันประสบความสำเร็จอย่างท่ีต้ังใจแล้ว และสามารถคว้าเกียรตินิยม 

อันดับหนึ่งมาได้ ถือเป็นความภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งของตนเองและ 

ครอบครัว ขอขอบคุณบุคคลท่ีอยู่เบ้ืองหลังความสำเร็จในคร้ังน้ี ท้ังครอบครัว  

ครู อาจารย์ ที่คอยให้คำปรึกษาและเติมเต็มความรู้ และเพื่อนๆที่คอยดูแล 

ช่วยเหลือ รวมทั้งให้กำลังใจเสมอมา และที่สำคัญคือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ที่ให้โอกาสทางการศึกษา จัดรูปแบบการเรียนการสอนที่อำนวยความสะดวก 

ให้กับผู้เรียน รวมทั้งการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นสื่อการสอนและ 

ช่องทางให้นักศึกษาได้หาความรู้เพิ่มเติมด้วย”

 บัณฑิตชุติมา กล่าวอีกด้วยว่า ตนเองกำลังวางแผนหางานทำในสายงาน 

ท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาท่ีเรียนมา เพ่ือจะได้นำความรู้และหลักคุณธรรมท่ีได้รับ 

จากการเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและ 

การทำงานได้อย่างเต็มที่ และขอฝากถึงเพื่อนๆ นักศึกษา และรุ่นน้อง ขอให้ 

ตั้งใจเรียน มีความขยัน อดทน และรู้จักวางแผนการเรียนไว้ล่วงหน้า รวมทั้ง 

ขอให้เข้าเรียนทุกครั้งที่มีโอกาส เพราะจะช่วยให้เข้าใจเนื้อหาวิชาที่เรียนได้ 

มากข้ึน รวมท้ังยังสามารถสอบถามข้อสงสัยจากอาจารย์ผู้สอนได้โดยตรง และ 

หม่ันทบทวนตำราเรียนเป็นประจำ และท่ีสำคัญอย่าคิดเพียงว่า ขอแค่สอบผ่าน  

ต้องเข้าใจในสิ่งที่เรียนจริง มุ่งมั่น และตั้งใจเดินตามความฝันของตนเอง 

และอย่าลืมว่า  “ความรู้ต้องมาควบคู่กับคุณธรรมเสมอ” 

      นายศุภฤกษ์ เจมส์ จิรพัฒนะชัย บัณฑิต 

เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง สาขาภาษาอังกฤษ  

(B.A. English) เกรดเฉล่ีย 3.90 สถาบันการศึกษา 

นานาชาติ เชื้อชาติไทย สัญชาติออสเตรเลีย 

 กล่าวว่า ตนมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยิน หูหนวก 

สนิทตั้งแต่เกิด ต้องผ่าตัดและใส่เครื่องช่วยฟัง 

ตั้งแต่อายุ 9 ขวบ แต่เนื่องจากตนเกิดและเติบโต 

ท่ีประเทศออสเตรเลียมีเทคโนโลยีทันสมัย ทำให้ 

ได้รับการดูแลและผ่าตัดจนสามารถได้ยินเกือบ 

เหมือนคนทั่วไป

 “ผมไม่เคยคิดว่าจะต้องเรียนให้ได้เกียรตินิยม เพียงแต่ตั้งใจว่าต้อง 

ทำให้ดีที่สุด ตั้งใจทำทุกสิ่งอย่างดีที่สุด และเมื่อตั้งใจเต็มที่แล้วผลที่ออกมา 

จะเป็นอย่างไร ก็เป็นสิ่งที่นอกเหนือการควบคุม ผมเรียนแต่ละวัน โดยทำ 

ทุกวันให้ดี  และวันอื่นๆที่ตามมาก็จะดีด้วย” 

        บัณฑิตศุภฤกษ์  กล่าวต่อไปว่า ตนไม่เคยคิดว่าปัญหาเรื่องหูจะเป็น 

อุปสรรคในชีวิต เพราะการคิดเช่นนั้นเท่ากับเป็นการเสียเวลา ท้อแท้ และ 

เสียโอกาสที่จะเดินต่อไปข้างหน้า อุปสรรคไม่คิดว่ามาจากร่างกาย ส่วนมาก 

จะเกี่ยวกับความพยายาม เรื่องหูเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ ก็จะไม่กังวลมาก แต่ 

จะไปพยายามเรื่องอื่นที่ควบคุมได้มากกว่า บางคนที่มีอุปสรรคด้านนี้แล้ว 

หยุดอยู่กับที่ไม่พยายามต่อ ทำให้ยิ่งไม่มีอะไรก้าวหน้า แต่ผมไม่ใช่คนแบบนั้น  

ผมคิดว่าการย่ำอยู่กับที่คือการเสียเวลา ต้องเดินต่อไปข้างหน้าให้เร็วที่สุด

 “ผมใช้หลักปรัชญาในการดำเนินชีวิตคือ ทำวันนี้ให้ดีที่สุด มองโลก 

แง่บวก แล้วทุกอย่างจะไปตามแนวทางที่ควรจะเป็น อย่าเสียเวลาท้อแท ้

ดังนั้น ผมจึงเลือกที่จะตั้งใจเรียน และทำสิ่งต่างๆในชีวิตให้ดีที่สุด เป็นการ 

สร้างประโยชน์ให้กับชีวิตมากกว่าจะเสียเวลาโทษโชคชะตา 

 ...ที่สถาบันฯให้ความสำคัญเรื่องการเข้าห้องเรียน ดังนั้น ผมจะ 

นั่งแถวแรก นอกจากจะช่วยเรื่องการฟังแล้ว ยังช่วยให้มีสมาธิ เรียนได้อย่าง 

ต่อเนื่อง  ทำให้อาจารย์เห็นความตั้งใจ  ไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเรียนเลย” 

 บัณฑิตศุภฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความสำเร็จในวันนี้เป็นความภูมิใจ 

ที่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี แม้ตนจะเกิดและเติบโตในต่างประเทศ แต่รู้สึกภูมิใจ 

ที่เกิดเป็นคนไทย  สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในประเทศไทย

 “ความเข้มข้นทางวิชาการท่ีได้รับจากรามคำแหง ช่วยพัฒนาหลายด้าน  

ใช้ภาษา ทั้งการเขียนอย่างเป็นระบบ มีความเชื่อมั่นในการพูดในที่สาธารณะ  

เพราะมีการเรียนอย่างเป็นขั้นตอน รู้สึกภูมิใจในความสำเร็จครั้งนี้มากครับ”  

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดหนองบัวลำภู จัดโครงการ  

“พลังเลือดใหม่ ต่อพลังชีวิต” โดย 

เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาสาขาวิทย- 

บริการฯจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมกับ 

สภากาชาดและโรงพยาบาล 

หนองบัวลำภู รวมพลังร่วมกัน 

บริจาคโลหิต  เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2556 ณ หอประชุมอนาลโย ศาลากลาง 

จังหวัดหนองบัวลำภู
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ถามต่อรองราคา
(ภาษามลายู)

ตอน ทำไมต้องจำนำ

 ในชั่วโมงสอนวิชาวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยเมื่อเทอมที่แล้วมีนักศึกษา 

ถามว่าทำไมรัฐบาลถึงเรียกว่า “จำนำ” ข้าว  ทั้งๆที่เท่าที่เห็นตามข่าวนั้นรัฐบาล 

ไปรับซ้ือข้าวจากชาวนาตามราคาประกันต่างหาก เร่ืองน้ีอาจตอบง่ายๆก็ได้ว่า  

ที่ดูเหมือนไปรับซื้อนั้นที่จริงเป็นการจำนำเพราะชาวนาอาจมาไถ่ถอนข้าว 

ไปขายได้ ถ้าราคาตลาดสูงกว่าราคาประกัน แต่เมื่อมีคนถามทั้งทีแล้วจะตอบ 

สั้นๆก็กระไรอยู่ เพราะการที่ใช้คำว่าจำนำนั้นมันมีที่มาที่ไปที่อาจไม่เหมือน 

กับในตำรา

 ตามตำราเศรษฐศาสตร์เบ้ืองต้น มาตรการท่ีรัฐบาลเข้าช่วยเหลือเกษตรกร 

ที่ต้องขายผลผลิตในราคาต่ำจะเรียกว่า การกำหนดราคาขั้นต่ำ ซึ่งเป็นราคา 

ท่ีสูงกว่าราคาตลาดเพราะราคาตลาดต่ำเกินไป แต่เม่ือกำหนดราคาไว้สูง ฝ่ายผู้ซ้ือ 

ย่อมซื้อน้อยลงทำให้สินค้าขายไม่หมด รัฐบาลจึงต้องมีมาตรการเสริมคือเข้าไป 

ซื้อสินค้าที่ขายไม่หมดนั้นมาเสียเอง มิฉะนั้นเกษตรกรจะไม่ได้ประโยชน์จาก 

มาตรการนี้เลยเพราะผลผลิตราคาสูงขึ้นก็จริง แต่เหลือบานเบอะขายไม่ออก

 ผลผลิตที่รัฐบาลรับซื้อมานั้น ก็แล้วแต่ว่ารัฐบาลจะไปบริหารจัดการ 

อย่างไร เพราะจุดหมายหลักคือ ทำให้เกษตรกรขายสินค้าได้ราคานั้นบรรลุผล 

ไปแล้ว ยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลสหรัฐฯเคยนำข้าวที่ซื้อมาตามมาตรการกำหนด 

ราคาข้ันต่ำน้ีไประบายขายราคาขาดทุนในประเทศต่างๆ แข่งกับข้าวของประเทศไทย  

ด้วยเหตุผลว่าเพื่อช่วยประชาชนในประเทศที่ซื้อข้าวให้พ้นจากความอดอยาก  

แต่ที่รัฐบาลสหรัฐฯเคยทำยิ่งกว่านั้น (เมื่อราว 70 ปีที่แล้ว) คือรับซื้อสุกร 

จำนวนมากตามโครงการประกันราคาแล้วนำมาฆ่าฝังดินทิ้งหมด

 อธิบายตามราคามามากแล้วก็ยังไม่ได้ตอบเลยว่าทำไมถึงเรียกว่า 

“จำนำ” ที่เรียกอย่างนี้เพราะจุดมุ่งหมายดั้งเดิมของรัฐบาลไทยซึ่งเงินมีน้อย  

ไม่ใช่จะเข้าไปรับซื้อเหมือนรัฐบาลอเมริกันซึ่งรวยกว่า แต่ต้องการช่วยไม่ให้ 

ชาวนาต้องรีบขายข้าวพร้อมๆกันช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวทำให้ราคาตกต่ำ  

ซึ่งปกติชาวนาเมื่อเก็บเกี่ยวแล้วต้องรีบขายเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ที่ไปกู้ยืม 

ระหว่างฤดูเพาะปลูก รัฐบาลจึงให้ชาวนานำข้าวมา “จำนำ” ไว้ก่อน เพื่อให้ 

มีเงินไปใช้หนี้ ข้าวที่ขายในตลาดช่วงต้นฤดูมีน้อยลงราคาก็จะไม่ตกต่ำ และ 

เม่ือเวลาผ่านไปพอสมควร ข้าวออกสู่ตลาดลดลงแล้วราคาตลาดของข้าวขยับสูงข้ึน  

ชาวนาก็สามารถมาไถ่ถอนไปขายได้ราคาดี รัฐบาลก็จะได้เงินท่ีจ่ายให้ไปก่อนคืนมา 

ตอนน้ีเอง

 การรับจำนำข้าวและผลผลิตเกษตรอื่นๆตามแนวทางนี้ทำกันมา 

นานแล้วในประเทศไทย แต่ปัญหาคือเกษตรกรท่ีนำผลผลิตมาจำนำมักไม่นิยม 

มาไถ่คืน จึงเป็นภาระของรัฐบาลที่จะต้องนำผลผลิตเหล่านี้ไปบริหารจัดการ 

ให้เหมาะสม  ซึ่งคงจะไม่ใช่นำไปฝังดินทิ้งแน่ๆ

 ก่อนจบตอนนี้ต้องย้อนไปดูสหรัฐฯ ซึ่งเป็นต้นแบบของการประกัน 

ราคาด้วย เพราะปัจจุบันรัฐบาลสหรัฐฯกำลังถังแตก เนื่องจากใช้เงินเกินตัว 

รัฐบาลของเขาจึงไม่สามารถเข้าไปรับซื้อข้าวราคาสูงมาขายต่อราคาถูกได้อีก 

ซึ่งเท่ากับช่วยลดคู่แข่งในตลาดข้าวส่งออกของไทยไปโดยปริยาย

 เมื่อเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขและจำนวนนับเป็นเบื้องต้นแล้ว  

นี่ก็ได้เวลาแล้วสำหรับพวกเราที่จะนำความรู้ที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์   

โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดานักช็อปทั้งหลายที่ต้องการถามและต่อรองราคา 

กับพ่อแม่ค้าในตลาด  เมื่อพูดถึงตลาดก็นึกถึงคำว่า “ปสาน” เป็นคำหนึ่งที่ 

พบในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง ซึ่งเป็นคำที่มาจาก ภาษาเปอร์เซียแปลว่า 

ตลาด สำหรับภาษามลายูนั้น เรียกว่า “Pasar” (ปาซัร) ซึ่งจะมีหลายประเภท 

เช่น Pasar Seni (ปาซัรซือนี) เป็นตลาดที่รวบรวมบรรดาผลงานศิลปะต่างๆ  

ถ้าใครเคยไปขึ้นรถไฟฟ้าที่กัวลาลูมโปร์ (Kuala Lumpur) ประเทศมาเลเซีย 

(ผมอ่านช่ือตามตัวสะกดและการออกเสียงแบบภาษามลายูมิใช่แบบภาษาอังกฤษ) 

จะมีช่ือสถานี Pasar Seni (ปาซัรซือนี) Pasar Malam (ปาซัรมาลัม) ตลาดกลางคืน 

หรือตลาดนัดตอนเย็นเหมือนบ้านเราละครับ  เมื่อเราพบสิ่งใหม่ๆที่แปลกตา 

เราจะใช้คำถามง่ายๆ ผู้ขาย (penjual = เปินยุวัล) ว่า Ini apa ? (อีนี้ อะปา) 

น่ีคืออะไร ใช้ถามในส่ิงท่ีใกล้ตัวเราซ่ึงตรงกันข้ามกับคำว่า Itu  apa ?  (อีตู  อะปา)  

หมายถึง นั้นคืออะไร และเราอาจถามต่ออีก  Ini harga berapa ? (อีนี้ฮัรฆอ 

เบอราปา)  น่ีราคาเท่าไร ผู้ขายจะกล่าวตอบเป็นตัวเลขจำนวน เช่น    lima  ringgit  

(ลีมาริงฆิต) ห้าริงฆิตหรือประมาณ ห้าสิบบาท ถ้าเรารู้สึกว่ามันแพงไป  เราก็ 

สามารถต่อรองราคาได้ Ini mahallah, bolehkah kurang sedikit ? (อีนี ้

มาฮาลละห์ บูเละเกาะห์กูรังซือดีกิต) นี้แพงไปขอลดหน่อยได้ไหม? ผู้ขาย 

อาจตอบว่า Tidak boleh, ini sudah harga mati. (ตีเดาะ บูเละ อีนี้ ซูเดาะ- 

ฮัรฆามาตี) ไม่ได้ครับ/ค่ะ น่ีเป็นราคาตายตัวแล้ว หรือผู้ขายอาจตอบว่า Harga 

ini sudah murah, ia merupakan barangan jualan murah. (ฮัรฆา อีน้ี ซูเดาะห์ 

มูเราะห์  อี้ยา เมอรูปากัน บารางัน ยูวาลันมูเราะห์) ราคานี้ถูกแล้วมันเป็น 

เป็นของลดราคา  การท่องจำและพูดจำนวนตัวเลขให้ถูกต้องน้ันเป็นส่ิงสำคัญ 

ประการหนึ่งในการต่อรองราคา การตอบของผู้ขายนั้นบางครั้งก็ตอบด้วย 

จำนวนตัวเลขเต็มอย่างท่ีเราได้เรียนมา เช่น dua ringgit (ดูวาริงฆิต) สองริงฆิต 

หรือประมาณ ยี่สิบบาท หรือบางครั้งคำว่าริงฆิตอาจถูกแทนด้วยคำว่า riyal  

(รียาล) ซ่ึงคำว่ารียาลน้ีเป็นหน่วยเงินสกุลเงินในแถบตะวันออกกลาง tiga riyal  

setengah (ตีฆา รียาล เซอเตอเงาะ) สามเหรียญครึ่งหรือ ประมาณ 35 บาท   

ยังมีมากมายเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการต่อรองราคา ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของ 

สินค้า สถานที่ขายและวัฒนธรรมของผู้ขายเอง และสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่าน 

มีความสุขกับการจับจ่ายใช้สอย selamat membeli-belah (เซอลามัต เมิมบือลี- 

บือละห์)  
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(อ่านต่อหน้า 7)

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์

  ภาควิชาชีววิทยา

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           5505000306 - 5505005149    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  บุญมีวิเศษ

           5505005511 - 5505012228    รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  มุสิก

          5405000026 - 5405003020    รองศาสตราจารย์ ดร. มณี  อัชวรานนท์  

          5405003061 - 5405006486    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน

          5405006601 - 5405009993    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล  จันทร์แจ่ม

          5405010017 - 5405012120    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอก  แสงวิเชียร

          5405012138 - 5405015495    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภโชติ  เดชะราช

           5405015859 - 5405018481    ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์ุดม  นวพานิช

           5302054092 - 5305007170    อาจารย์ ดร.สมชัย  อวเกียรติ  

           5305007311 - 5305011388    อาจารย์ ดร. อรรชนีย์  ชำนาญศิลป์

          5305011867 - 5305018516    อาจารย์ ดร. สุภาลัย  ไชยสุต

          5305018615 - 5307000223    อาจารย์ ดร.สุภาณี  หิรัญกนกพันธ์

          5201023263 - 5205010936    อาจารย์ประสิทธิ์  บุญไทย

          5205011215 - 5205503575    อาจารย์มาฆมาส  สุทธาชีพ

          5101077534 - 5105008337    อาจารย์พัชราวดี  วัฒนวิกย์กิจ

         5105008675 - 5105503972    อาจารย์พรชัย  วงศ์วาสนา

          5002122595 - 5005503742    อาจารย์โกวิท  น้อยโคตร

          4905002004 - 4905503191    อาจารย์เวชศาสตร์  พลเยี่ยม

          4805xxxxxx - 4805503135    อาจารย์ขจรศักดิ์  วงศ์ชีวรัตน์  

  สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุ

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4805xxxxxx - 4905xxxxxx    รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา  ปีติรักษ์สกุล

           5005xxxxxx - 5150xxxxxx    อาจารย์ ดร.พิภพ  ธรรมธารัย

           5205xxxxxx - 5305xxxxxx    อาจารย์นวรัตน์  วรอวยชัย

           5405xxxxxx - 5505xxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  มีใจซื่อ

  ภาควิชาคณิตศาสตร์ (ต่อ)

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4905003853 - 4905503217    รองศาสตราจารย์กัลยาณี  ธาระสืบ

           5003507018 - 5005003924    รองศาสตราจารย์มานัส  บุญยัง

          5105000904 - 5105503501    รองศาสตราจารย์ธนากร  สุทธิขาว

          5204004435 - 5205503633    รองศาสตราจารย์ทศพร  คล้ายอุดม

          5204004435 - 5205503633    อาจารย์อนันต์  เหลืองนภาเลิศ

          5204004435 - 5205503633    ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  ฐิตินิรันดร์

          5305000076 - 5305503566    รองศาสตราจารย์ก่อสุข  วีระถาวร

          5305000076 - 5305503566    รองศาสตราจารย์โสภาพรรณ  ทิพย์โยธา

          5305000076 - 5305503566    รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์  วาจาบัณฑิตย์

          5405000109 - 5405502963    อาจารย์ ดร.วิทวัส  พันธวิมล

         55xxxxxxxx

         5405000109 - 5405502963    อาจารย์ปรันต์  จันทนนท์

         55xxxxxxxx

         5405000109 - 5405502963    อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สิงหันต์

         55xxxxxxxx

         4805010909    รองศาสตราจารย์สิริวรรณ  ตั้งจิตวัฒนะกุล

         5305007063 - 5305007071

  ภาควิชาฟิสิกส์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4805012335 - 4905502920    รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ตั้งประเสริฐ

           5002113651 - 5005503593    รศ.ดำรงศักดิ์  มณีพงษ์สวัสดิ์

          5105002868 - 5105503246    อาจารย์ ดร.ราเชนทร์  รัตนโรจนากุล

          5205002396 - 520525271x    รองศาสตราจารย์สุภาภรณ์  แก้วศักดา

          52052572xx - 5205503047    อาจารย์ปนัทชา  อนุสาสนนันท์

          5305002387 - 530512181x    รองศาสตราจารย์ชำนาญ   เต็มเมืองปัก

          530512182x - 530524362x    รองศาสตราจารย์ ดร.ละออทิพย์   ชนะชัย

           530524363x - 530536543x    รองศาสตราจารย์มนตรี   แย้มวงษ์

           530536544x - 5305503590    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสร  มหาพัฒนไทย

           5401072011 - 540500001x    รองศาสตราจารย์สุพัฒน์  ราชณรงค์

          540500002x - 540510065x    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัชต์   เจริญวงศ์

          540520066x - 540530129x    อาจารย์ ดร.ประสพชัย   วิริยะศรีสุวัฒนา

          540530130x - 540540193x    อาจารย์สุขสันต์   สุวรรณรัตน์

          540540194x - 5405503169    อาจารย์วรวรรณ   ตันติวัฒน์

          55xxxxxxxx

  ภาควิชาคณิตศาสตร์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4805000496 - 4805503739    รองศาสตราจารย์สิริวรรณ  ตั้งจิตวัฒนะกุล

  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4905000479 - 4905000792    

           5005015770 - 5005501233    

          5104005540 - 5105503329    

          5202067665 - 5205000648    รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี   สุรกาญจน์กุล

          5302093967 - 5305002155    

          5405001784 - 5405003863    

          5505000173 - 5505000876    

          4805502905 - 4805022987    

          4905001725 - 4905002061    

          5005502348 - 5054002331    

         5105000888 - 5105003411    รองศาสตราจารย์อรพิน  ชัยประสพ

         5205002651 - 5205005670    

         5305002213 - 5305502857

         5405000083 - 5405001578    

         5505000918 - 5505001130    

         4805016765 - 4805018175    

         4905002137 - 4905002897

         5005013197 -5005014781    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกสรี  จุ้ยชุม

         5105003742 - 5105004906

         5205007866 - 5205009235

         5305006339 - 5305007360

         5405003939 - 5405004994

         5505001171 - 5505002518

         4805016245 - 4805016484    

         4905003556 - 4905004042

         5005011878 - 5005013007                    รองศาสตราจารย์รสิตา  โอสถานนท์

         5105004914 - 5105006539

         5205009458 - 5205011041

} 
} 
} 
} 
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 ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ต่อจากหน้า 6)

  สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4805xxxxxx - 4905503290    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์  สุทีวรรน์

           5003082087 - 5105503741    อาจารย์อมริศา  มณีรุ่ง

          5205000150 - 5205503658    อาจารย์สายหยุด  ทองอ่อน

          5305000480 - 5356500719    อาจารย์ ดร.ศวัสกร  ไชยสุนทร

          5402049091 – 5453001303    รองศาสตราจารย์มงคล วรรณประภา

          5402049091 - 5453001303    อาจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  ทองมี

          5505000157 – 5505011956    อาจารย์วิศววิท  ราชณรงค์

           5505000157 - 5505011956    อาจารย์ณรงค์  อมรเทพ

  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           5305202722 – 5305302827    อาจารย์ยิ่งยง  เมฆลอย

           5401001580 – 5401376728

          4805001254 – 4805501964    อาจารย์ ว่าที่ ร.ต.ชุมพล  มากทอง

          5401376729 – 5401751877    

          4905006534 – 4905500767    

          5305302828 – 5305402932    อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  นิ่มรักษา

          5401751878 – 5402127025

           55xxxxxxxx

           5005002562 – 5005602595    

           5305402933 – 5305503038    อาจารย์อธิปวัฌณ์  อมรปัญญานันท์

          5402127026 – 5402502173

          55xxxxxxxx

          5101029733 – 5102690909    รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  บุญเกิด

          5402502174 – 5402877321

          5102690910 – 5104352084    รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  พรหมทอง

          5402877322 – 5403252470

          5104352085 – 5106013260    อาจารย์ปัญจมา  ชัยประสิทธิกุล

          5403252471 – 5403627618

          5201122297 – 5202582431    อาจารย์ สพ.ญ.หนึ่งนุช  สายปิ่น

          5403627619 – 5404002766

          5202582432 – 5204042566    ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิสราภรณ์  เพ็ชร์สุทธิ์

          5404002767 – 5404377914

          5204042567 – 5205502700    อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  ละไมพิศ

          5404377915 – 5404753063

          5305002510 – 5305102616    อาจารย์จิรเวฐน์  เพ็ชร์สุทธิ์

          5404753064 – 5405128211

          5305102616 – 5305202721    อาจารย์อรุณรัตน์  เทพรัตน์

          5405128212 – 5405503359

  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร (ต่อ)

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           5305007386 - 5305009010    

           540500504   - 5405017996    รองศาสตราจารย์รสิตา  โอสถานนท์

          5505002872 - 5505003946    

          4805008697 - 4805009943    

          4905004686 - 4905005585    

          5005008460 - 5005011480    

          5105006802 - 5105007966    ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์  เลิศบวรวงศ์

          5205011256 - 5205012858    

          5305009044 - 5305011628    

          5405006478 - 5405008839    

         5505003953 - 5505004340

         4805006907 - 4805007947    

         4905008886 - 4905009108

         5005005003 - 5005007884    

         5105008089 - 5105009665    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจา  ชุตินทราศรี

         5205013476 - 5205014490    

         5305011685 - 5305012246

         5405008847 - 5405009613

         5505004464 - 5505005313

         4805004092 - 4805006717    

         4905010072 - 4905010197

         5005003552- 5005003990  

         5105009707 - 5105011521    อาจารย์รัชดา  สาดตระกูลวัฒนา

         5205016123 - 5205020810    

         5305012956 - 5305014432

         5405009639 - 5405011551

         5505005354 - 5505006196

         4805003581 - 4805003813    

         4905011328 - 4905011849

         5005001226 - 5005003115

         5105011919 - 5105016140    อาจารย์ ดร.อิทธิพล  เตชะเกรียงไกร

         5205021321 - 5205024044

         5305015066 - 5305017641

         5405011577 - 5405018176

         5505006626 - 5505008770  

         4805002476 - 4805003227    

         4905014496 - 4905014868

         5002099492 - 5005001168

         5105018070 - 5105502586    อาจารย์รัษวรรณ  อภิลักขิตกาล

         5205500407 - 5205502270

         5305018011 - 5305020090

         5405013094 - 5405014977

         5505009240 - 5505011063

         4802018723 - 4805002070    

         4905016087 - 4905503449

         5002099496 - 5005000889

         5105502727 - 5105503303    อาจารย์ ดร.วิธู  ชูศรี

         5205502601 - 5206034927

         5305500521 - 5305502485

         5405014985 - 5405017954

         5505011170 - 5505012210

  สาขาวิชาเทคโนโลยชีีวภาพ

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           48xxxxxxxx , 52xxxxxxxx    รองศาสตราจารย์อรไท สุขเจริญ  

           48xxxxxxxx , 52xxxxxxxx    อาจารย์ชมพูนุท  พรเจริญนพ

          49xxxxxxxx , 53xxxxxxxx    อาจารย์รุ่งทิพย์  มงคลเกษม

          49xxxxxxxx , 53xxxxxxxx    อาจารย์ ดร. ธรณ์ธันย์  สว่างวรรณ์

          50xxxxxxxx , 54xxxxxxxx    รองศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี  เวชประสิทธิ์ 

          50xxxxxxxx , 54xxxxxxxx    อาจารย์ ดร. ธนาสาร  ขาวสอาด

          51xxxxxxxx , 55xxxxxxxx    อาจารย์ ดร.สัญญา   กุดั่น

           51xxxxxxxx , 55xxxxxxxx    อาจารย์วราพร  วีระพลากร

(อ่านต่อหน้า 8)

} 

} 
}  
}  
}  
}  
}  

} 
} 



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

 ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ต่อจากหน้า 7)

  ภาควิชาสถิติ

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4805xxxxxx , 4905xxxxxx    รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  พิริยะกุล

           5005xxxxxx , 5405xxxxxx    รองศาสตราจารย์พันทิพา  สุนทรารชุน

          5205xxxxxx , 5305xxxxxx    รองศาสตราจารย์สุมิตรา  เรืองพีระกุล

          5105xxxxxx , 5505xxxxxx    อาจารย์ ดร.อรไท  ชั้วเจริญ

          4805xxxxxx - 5005xxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒน์  ศรีวิทยารักษ์

          4805xxxxxx - 5005xxxxxx    อาจารย์มาริสา  แก้วสุวรรณ

          5105xxxxxx , 5305xxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์  จรุงเดชากุล

          5105xxxxxx , 5305xxxxxx    อาจารย์ชำนาญ  เจริญรุ่งเรือง

          5405xxxxxx , 5505xxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  ภูวพัฒนะพันธ์ุ

  ภาควิชาเคมี

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4805000199 - 4805503945    รองศาสตราจารย์พงษ์ทิพย์  โกเมศโสภา

           4904500818 - 4954000677    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุนันท์  โรจนกิจ

          5004014832 - 5005004369    รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ชวนกำเนิดการ

          5101025905 - 5105502867    รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา  รุกขไชยศิริกุล

          5205000549 - 5205503326    รองศาสตราจารย์ณรงค์  ไชยสุต

          5304059563 - 5305503418    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  สุวรรณรัตน์

          5401007306 - 5405503326    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทะยานรุ่ง  เหลือสินทรัพย์

          5505000025 - 5505012087    รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา โอตากะ

  ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4805xxxxxx    อาจารย์ ดร.ภาวลัย  ไกรพีรพรรณ

           4805xxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารยศ์รีจิตร  รัตนแก้วกาญจน์

          4905xxxxxx    อาจารย์ปรีชา  พันพิพัฒน์

          4905xxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารยพ์รชัย   จิตต์พานิช

          5005xxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารยอ์นุช  มหฤทัยนนท์

          5005xxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิษฐ์  นากกระแสร์

          5105xxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร  ทองหัวไผ่

           5105xxxxxx    รองศาสตราจารย์สมพิศ  โกศัลวัฒน์

           5205xxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  จิรายุสกุล

           5205xxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณณ์นุพันธ์  รอดทุกข์

          5305xxxxxx    รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพรรณ  พิริยะกุล

          5305xxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารยศ์รีจิตร  รัตนแก้วกาญจน์

          5405xxxxxx    รองศาสตราจารย์ ดร. เอื้อน   ปิ่นเงิน

          5405xxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภัทรา   สหพงศ์

          5505xxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ  ประชาพิพัฒ

          5505xxxxxx    อาจารย์ประหยัด   เลวัน

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4805xxxxxx    

           4905xxxxxx

          5005xxxxxx     รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  สุจริตวณิชพงศ์

          5405xxxxxx

          5505xxxxxx

          5105xxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ธเนศวาณิชย์์

          5505xxxxxx    

          5205xxxxxx   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดนยภรณ์  พรรณสวัสดิ์

          5505xxxxxx

  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม (ต่อ)

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           5405xxxxxx    รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  ภู่แสนธนาสาร

           5505xxxxxx

          5305xxxxxx   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุทัศน์  สันติสิริสมบูรณ์

          5505xxxxxx

          5405xxxxxx   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วราภรณ์  ศิรินาวิน

          5505xxxxxx    

          5405xxxxxx   ผู้ช่วยศาสตราจารยเ์ครือวัลย์  ศรีสรรพกิจ

          5505xxxxxx

          5405xxxxxx    ผู้ช่วยศาสตราจารยน์ิภาภรณ์  เกียรติสุข

          5505xxxxxx

  สาขาวิชารังสีเทคนิค

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           5425600789 - 5425600961    รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา  ปีติรักษ์สกุล

           5525600010 - 5525600192

          5425600011 - 5425600151    รองศาสตราจารย์สุนันทา   ภิญญาวัธน์

          5525600200 - 5525600341

          5425600169 - 5425600356    รองศาสตราจารย์ชัชวาลย์   อภัยพลชาญ

          5525600358 - 5525600507    

          5425600334 - 5425600474    ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา   สีสด

          5525600499 - 5525600648

          5425600482 -  5425600623    ผู้ช่วยศาสตราจารยร์ัชนี   ภูวพัฒนะพันธ์ุ

          5525600655 - 5525600796

         5425600631 - 5425600771    อาจารย์ภารณี  สหัชเจษฎากุล

         5525600804 - 5525600945

} 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
รามคำแหงได้มีการประชุม 
ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 25  
มีนาคม 2556 โดยมี นายประจวบ   
ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 
เป็นประธาน มีผลการประชุม 
ที่น่าสนใจ  ดังนี้
 1. แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ
     อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.พัด  ลวางกูร  ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการ 
สถาบันการศึกษานานาชาติ
 2. อนุมัติหลักสูตร
  อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
(หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ. 2556)
 3. ปรับปรุงหลักสูตร
  อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา   
(หลักสูตรปรับปรุง 2556)
  อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์  
และสารสนเทศศาสตร์ ฉบับ พ.ศ. 2555
 4.  แก้ไขโครงสร้าง
  อนุมัติปรับแก้ไขโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของคณะรัฐศาสตร์ 
 5. แผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
            ให้ความเห็นชอบร่างแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2555 ตามท่ีคณะกรรมการบริหาร 
ความเส่ียงและการควบคุมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ร่วมกันวิเคราะห์  
ระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง รวม 4 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยง 
ด้านกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ความเสี่ยงด้านทรัพยากร(การเงิน งบประมาณ  
อาคารสถานท่ี และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) ความเส่ียงด้านการปฏิบัติงาน  
(การเรียนการสอน) ความเส่ียงด้านบุคลากรและด้านธรรมาภิบาล (การบริหาร 
บุคคลและการจัดหาพัสดุ)



กองบรรณาธิการ

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

ถาม  ดิฉันเคยสมัครเรียนแบบนักศึกษา Pre-degree  

และสอบผ่านโดยเก็บหน่วยกิตได้ 27 หน่วยกิต ดิฉัน 

มีความประสงค์จะกลับมาเรียนให้จบการศึกษา ดิฉัน 

ต้องทำอย่างไรบ้างและบัตรประจำตัวนักศึกษา Pre-degree  

ได้หายไปแล้ว แต่ทราบมาว่าขณะนี้บัตรประจำตัว 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นบัตรของธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ และดิฉันก็มีสมุดบัญชีของธนาคาร 

ไทยพาณิชย์กับบัตร ATM ด้วย ในกรณีนี้ดิฉัน 

สามารถใช้สมุดบัญชีที่มีอยู่ได้หรือไม่

ตอบ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน  

และค่าบำรุงการศึกษา ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2543 

ข้อ 8 นักศึกษาผู้ใดค้างชำระค่ารักษาสถานภาพ 

นักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน 

โดยไม่ชำระค่ารักษาสถานภาพในวันสุดท้ายของ 

กำหนดวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาปกติ 

ถัดไป ให้ถอนชื่อนักศึกษาผู้นั้นออกจากทะเบียน 

นักศึกษา ตามข้อบังคับดังกล่าว ถ้านักศึกษาไม ่

ลงทะเบียนหรือรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษาปกติ และในช่วงของ 

การลงทะเบียนเรียนภาคที่ 3 (ภาคปกติ) นักศึกษา

ก็ไม่ลงทะเบียนเรียนหรือรักษาสถานภาพการเป็น 

นักศึกษาอีก นักศึกษาจะหมดสถานภาพการเป็น 

นักศึกษา เมื่อนักศึกษาจะกลับมาเรียนใหม่นักศึกษา 

ต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ถ้าในขณะนี้นักศึกษา 

มีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าแล้ว  

ให้นักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่โดยใช้วุฒิ 

การศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า 

สมัครเรียน ส่วนวิชาท่ีสอบเก็บหน่วยกิตได้ 27 หน่วยกิต  

ให้นักศึกษาไปขอ Transcript ที่อาคาร สวป. ชั้น 1  

ช่อง 1 เพื่อใช้เทียบโอนในวันสมัครนักศึกษาใหม ่

ได้เลย

 ในกรณีบัตรประจำตัวนักศึกษาเมื่อสมัคร 

เป็นนักศึกษาใหม่แล้ว นักศึกษาต้องเปิดบัญชีธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ใหม่จะใช้สมุดบัญชีเดิมเพื่อใช้กับ 

บัตรประจำตัวนักศึกษาไม่ได้ และบัตรประจำตัว 

นักศึกษา นักศึกษาต้องทำใหม่ไม่ต้องใช้บัตรประจำตัว 

นักศึกษาของ Pre-degree แล้ว (ในการเปิดบัญชีและ 

ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา นักศึกษาต้องทำในวัน 

สมัครนักศึกษาใหม่)

 EN 3201 (EN 309) 
การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1
(English Listening for Comprehension 1

ภาคฤดูร้อน /2555

วัน/เวลา/สถานที่เรียน  วันจันทร์ พุธ ศุกร์  

 เวลา  09.30-11.20 น.  ห้อง TCB 603

อาจารย์ผู้สอน  อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล

ตำราที่ใช้   EN 309 การฟังเพื่อความเข้าใจ 1  แต่งโดย 

รศ. จารุพรรณ เพ็งศรีทอง

คำอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาวิธีและฝึกฟัง โดยการ 

เน้นการจำแนกเสียงของคำที่มีการออกเสียงคล้ายกัน 

คำที่มีการลงเสียงเน้นหนัก พร้อมทั้งจับทำนองเสียง 

ตลอดจนฝึกฟังข้อความส้ันๆ ได้แก่ บทสนทนา บทสัมภาษณ์  

ข่าว บทโฆษณา ฝึกเขียนตามคำบอก และเขียนบทสรุป 

จากข้อความที่ได้ยิน 

จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการฟังและฝึกฟัง 

ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา

 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลงเสียงเน้นหนัก  

และทำนองเสียงซ่ึงเป็นลักษณะสำคัญของภาษาอังกฤษ 

 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความสั้นๆ เช่น 

บทสนทนา บทสัมภาษณ์ ข่าว และบทโฆษณา 

 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนตามคำบอก

 5. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนบทสรุปจากข้อความ 

ที่ได้ยิน

แนวทางการเรียน การบรรยายและฝึกฟังจาก CD ซึ่งมี 

จำหน่ายพร้อม script และตัวอย่างข้อสอบ 2 ชุด พร้อม 

คำเฉลยที่ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

เนื้อหาวิชา  ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ความสำคัญ 

ของเสียงท้ายคำและเสียงซึ่งเกิดจากการลดพยางค์  

ความสำคัญในการเน้นพยางค์และทำนองเสียง การเช่ือมเสียง 

ระหว่างคำ การตัดเสียงและการกลมกลืนเสียง คำบอก 

ลักษณะคน สิ่งของ รูปร่าง ทิศทางและคำแนะนำต่างๆ  

บทสนทนาทางโทรศัพท์ Active Voice และ Passive Voice  

และการละคุณศัพท์ กริยา สรรพนาม ท่ีคู่สนทนาเคยกล่าว 

ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ อัตนัยผสมปรนัย 100 ข้อ  

ภาควิชาฯจัดสอบเอง เวลาและสถานท่ีสอบจะประกาศ 

ให้ทราบในภายหลังทาง website ของภาควิชาภาษาอังกฤษ 

และภาษาศาสตร์ website ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และประกาศที่ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร ์

รายละเอยีดของลกัษณะขอ้สอบ          ขอ้สอบแบง่ออกเปน็ 

6 part  ดังนี้

 Part 1 Write down the numbers, dates, 

times etc you hear.   

 ข้อสอบ part  นี้มี 10 ข้อ 10 คะแนน ข้อสอบ 

part นี้ เป็นการเขียนจากการบอกตัวเลขต่างๆ วัน เดือน  

ปี เวลาและตัวเลขอ่ืนๆ เช่น ถ้านักศึกษาได้ยินว่า “January  

the seventh nineteen-eighty” นักศึกษาต้องเขียน January  

7, 1980 หรือถ้าได้ยินว่า “two-hundred thousand nine-hundred  

forty” นักศึกษาต้องเขียน 200,940 หรือถ้าได้ยินว่า “sixty-three  

dollars forty-nine cents” นักศึกษาต้องเขียน $63.49 

เป็นต้น

 Part 2 Word Differentiation.  

 Each of the sentences--spoken twice--will 

contain one of the four words in A to D.  Choose 

the word that you hear.  

 ข้อสอบ part นี้มี 15 ข้อ 15 คะแนน นักศึกษา 

จะได้ยินเสียงอ่านประโยคคร้ังละหน่ึงประโยค ส่ิงท่ีนักศึกษา 

ต้องทำใน part น้ีคือ หาตัวเลือกท่ีถูกต้องจากบรรดาตัวเลือก 

ที่ออกเสียงคล้ายๆกันจากตัวเลือก A ถึง D ว่าตัวเลือกใด 

เป็นคำที่มีอยู่ในประโยคที่นักศึกษาได้ยิน

 Part 3 Contractions.

 Find the contraction in each sentence and 

write the contracted part in its full form, e.g. If  

you hear: “At last I’ve found a boy friend” --you 

can write either “I have” or just “have.” In the case 

of “won’t” you write “will not.”  

 ข้อสอบ part นี้มี 15 ข้อ 15 คะแนน นักศึกษา 

จะได้ยินประโยคครั้งละหนึ่งประโยค โดยที่ประโยคทุก 

ประโยคที่ได้ยินจะมีคำที่มีการลดเสียงหรือการย่อให้ 

สั้นลง สิ่งที่นักศึกษาต้องทำคือเขียนรูปเต็มของคำที่มีการ 

ลดเสียง เช่น ถ้าประโยคที่ได้ยินเป็น “He’ll go with you 

tomorrow morning.” คำที่มีการลดเสียงคือคำว่า ’ll ให้ 

นักศึกษาเขียนรูปเต็มคำเสียงที่ลดนี้ คือ will นั่นเอง 

ถ้าเสียงที่ลดคือ “We won’t...” ให้นักศึกษาเขียน will not  

ถ้าเป็น “I’m not...”  ให้นักศึกษาเขียน I am เป็นต้น

 Part 4 Read the questions below, then listen 

to the dialogues and answer them. 

 ข้อสอบ part นี้เป็นการตอบคำถามจากการฟัง 

บทสนทนาสองบท 20 คะแนน นักศึกษามีเวลาอ่านคำถาม 

ของแต่ละบทสนทนาก่อนการฟังเพื่อให้นักศึกษารู้จัก 

จับประเด็นก่อน และนักศึกษาสามารถเขียนตอบแบบส้ันๆ  

ให้ได้ใจความ  ไม่จำเป็นต้องตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์ 

 Part 5 Listening Comprehension

 Look at the questions below, then listen to each  

passage--spoken twice--and write short answers.   

 ข้อสอบ part นี้มี 20 คะแนน นักศึกษาจะมีเวลา 

อ่านคำถามก่อนการฟังเรื่องอ่านที่ยาวขึ้น ซึ่งจะคล้ายกับ 

ข้อสอบใน part 4 ต่างกันท่ีข้อสอบ part น้ีไม่ใช่บทสนทนา 

เท่าน้ันเอง การตอบก็ตอบแบบส้ันๆ ให้ได้ใจความเช่นเดียว 

กับการตอบคำถามใน part 4

 Part 6 Cloze Dictation 

 Fill in the blanks in the following passage, 

spoken twice, with the words that you hear.  

 ข้อสอบ part นี้มี 20 คะแนน ให้นักศึกษาฟังแล้ว 

เติมคำที่หายไปในช่องว่างที่เว้นว่างไว้ให้    

อ.ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

รามฯ 2 รณรงค์การใช้รถใช้ถนน

บรรยาย ภาคฤดูร้อน/2555

วันที่ 18 เม.ย. - 16 พ.ค. 2556

อธิการบดีปฐมนิเทศฯ                   (ต่อจากหน้า 1) รามฯ จัดกิจกรรมฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

รามคำแหง เข้าใจหลักสูตรที่จะศึกษาและเข้าใจระบบ 

การเรียนในหลักสูตรนั้นด้วย 

 “การจัดปฐมนิเทศครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วม 

โครงการได้รับทราบข้อมูลเก่ียวกับการเรียนตามหลักสูตร 

สาขาวิชานี้  เป็นการเตรียมความพร้อมและปรับตัวสู่ 

การเรียนระดับบัณฑิตศึกษาของ ม.ร. อีกทั้ง ยังเป็น 

การทำความรู้จักคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย อาจารย์ประจำ 

หลักสูตร และเพื่อนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ”

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า  

การปฐมนิเทศเป็นธรรมเนียมของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงที่ทำสืบทอดกันมาหลายรุ่น ซึ่งหลักสูตรฯ 

น้ีเปิดสอนมาเป็นรุ่นท่ี 11 เป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาครูจากโรงเรียนต่างๆทั้งประเทศ  ขอบคุณ 

ครูอาจารย์ที่มุ่งมั่นมาเรียนเพื่อพัฒนาตนเอง เพราะการ 

พัฒนาบุคลากรทางด้านการศึกษาเป็นเร่ืองสำคัญ จึงขอ 

อนุโมทนากับครูอาจารย์ที่เข้ามาเรียนหนังสือ ที่กล่าว 

เช่นนี้เพราะสถานศึกษากับวัด มีความคล้ายคลึงกัน 

เพราะคนท่ีเข้ามามีวัตถุประสงค์ท่ีชัดเจน คือการเข้ามา 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวถึงความเป็นมาของรามคำแหง 

ว่า รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาไม่ใช่มหาวิทยาลัยเปิด  

ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยเปิดเพียงแห่งเดียวคือ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ส่วนรามคำแหง เป็น 1  

มหาวิทยาลัย 2 ระบบ คือ ถ้ามาเรียนมีชั้นเรียนให้ 

เข้าเรียน มีอาจารย์เข้าบรรยายในกระบวนวิชาต่างๆ 

และมีการสอนทางไกลผ่านส่ือ เพ่ือให้โอกาสนักศึกษา 

ที่ต้องทำงานหารายได้เลี้ยงตนเองได้เรียนหนังสือ 

 “ย้อนหลังไปเมื่อ 42 ปีที่แล้ว ประเทศไทยมี

สถาบันการศึกษาเพียงไม่กี่แห่งในขณะที่มีนักเรียน 

ม.ปลาย จบมาหลายหมื่นคน ทำให้คนที่สอบไม่ได ้

หรือคนต่างจังหวัดไม่มีที่เรียนหนังสือ รามคำแหงจึง 

ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อรองรับและแก้ไขปัญหาตรงนี้ โดยมี 

ระบบการเรียนการสอนเป็นตลาดวิชาเหมือนมหาวิทยาลัย 

วิชาธรรมศาสตร์และการเมืองในอดีต

 รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทุกคน 

เรียนหนังสือ ไม่ว่าจะยากดีมีจนอย่างไร อายุเท่าไรก็ตาม  

ถ้ามีเวลาก็มาเรียนหนังสือ แม้ช่วงแรกที่ก่อตั้งจะเคย 

เป็นที่ตั้งข้อครหาว่า รามฯเป็นที่ผลิตวัชพืชทางปัญญา  

แต่บัณฑิตรามฯหลายรุ่นก็ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า   

บัณฑิตรามฯล้วนเป็นต้นไม้ยืนต้นที่ปลูกแล้วเจริญ 

เติบโตในที่ต่างๆให้ร่มเงาและสร้างคุณประโยชน์ให้

แก่บ้านเมือง” 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า 42 ปี ที่ผ่านมา 

มีคนมาลงทะเบียนเรียนที่รามฯ จำนวน 3 ล้าน 5 แสน 

กว่าคน และเรียนจบไปแล้ว 8 แสนกว่าคน ซึ่งรามฯ 

ก็ยังเดินหน้าพัฒนาระบบการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  

หลายคนบอกว่า ‘เดินเข้าสอบออก’ คนที่เข้ามาเรียน 

ไม่ได้คัดเลือกแต่ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษาออกไปได้ 

ต้องสอบให้ผ่านตามหลักสูตรท่ีกำหนดไว้ บัณฑิตทุกคน 

ท่ีจบจากรามคำแหง ทุกชีวิตจึงเป็นความภูมิใจของรามฯ  

ทั้งเป็นผู้ว่าฯ ปลัดกระทรวง หรือเติบโตในภาครัฐ 

และภาคเอกชนหลายแห่ง ซึ่งอีกไม่นานในวงการศาล 

ก็จะมีประธานศาลฎีกาท่ีเป็นลูกพ่อขุนฯอย่างแน่นอน 

 นอกจากนี้แล้ว รามฯยังเปิดโอกาสให้นักเรียน 

ช้ัน ม.ปลายเข้ามาเรียนสะสมหน่วยกิตล่วงหน้าในการ 

เรียนระบบ Pre-degree เม่ือจบ ม.6 สามารถมาเทียบโอน 

หน่วยกิตได้แล้วเรียนต่อปริญญาตรีได้ทันที ขณะที่ 

เพ่ือนคนอ่ืนเพ่ิงสอบโอเน็ต-เอเน็ต แต่นักเรียน Pre-degree  

ของรามฯกำลังจะเรียนจบปริญญาตรีขณะท่ีอายุยังน้อย  

ระบบ Pre-degree เป็นหลักสูตรท่ีเป็นประโยชน์ เพราะ 

บ้านเราต้องเร่งพัฒนาคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน บุคลากร 

ท่ีจบเร็วและมีความสามารถก็จะได้ออกไปรับใช้สังคม  

ดังที่ สำนักงานสถิติแห่งชาติ เคยสำรวจผู้ใช้บัณฑิต 

ของรามคำแหง ต่างบอกว่าบัณฑิตรามฯเป็นผู้มีวินัย  

ขยัน  สู้งาน  และใส่ใจการเรียนรู้อยู่เสมอ 

 “การเข้าเรียนตามหลักสูตรที่รามคำแหง  

นักศึกษาบางคนอาจจะรู้หรือมีประสบการณ์มากกว่า 

อาจารย์ท่ีสอนเรา แต่เม่ือเรามาเรียนแล้วขอให้มาเติมเต็ม 

ในสิ่งที่ตนเองยังขาดอยู่ ขอฝากครูอาจารย์ที่เข้ามา 

เป็นนักศึกษาในหลักสูตรฯน้ี ขอให้ท่านมีความมุ่งม่ัน 

ตั้งใจ เพราะสิ่งที่ได้เข้ามาสั่งสมความรู้ นอกจากจะ 

เป็นการใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อพัฒนา 

ตนเองแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อลูกศิษย์ของท่านท้ังหลาย 

ในอีกทางหนึ่งด้วย”  อธิการบดีกล่าวในที่สุด 

ตลอดจนเพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของ ม.ร. ให้เป็น 

สถานศึกษาสีขาวที่ปลอดสิ่งเสพติดและอบายมุข

 “รามคำแหงถือเป็นหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยจะ 

ต้องมีส่วนดูแลรับผิดชอบสังคม ซ่ึงปัญหาส่ิงเสพติด 

ต่างๆก็เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยที่ทุกภาคส่วน 

จะต้องร่วมมือเพ่ือป้องกันและแก้ไข สำหรับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้มีการรณรงค์เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหา 

สิ่งเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้นักศึกษา เยาวชน 

และชุมชนโดยรอบได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและ

ห่างไกลสิ่งเสพติดทั้งปวง”

 สำหรับกิจกรรมต่างๆในงาน “ชุมชนรามฯ 

ร่วมใจต้านภัยสิ่งเสพติดและสร้างเสริมสุขภาพ”  

ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของทุกคณะ/ 

สำนักใน ม.ร. และเชิญชวนหน่วยงานและชุมชนใน 

พื้นที่เขตบางกะปิและวิทยาเขตบางนามาร่วมด้วย  

ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผลงานการดำเนินงาน 

ในด้านส่ิงเสพติดและสุขภาพของคณะต่างๆ ณ บริเวณ 

ห้องโถง อาคารหอประชุมพ่อขุนฯ ช้ัน 1 และการเสวนา  

เร่ือง “ผลกระทบของส่ิงเสพติดท่ีมีต่อชีวิตและครอบครัว”  

ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประมวล กุลมาตย์  

อาคารหอประชุมพ่อขุนฯ ชั้น 2 

 สำหรับในช่วงเย็นต้ังแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป  

เป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนของชาวรามคำแหงและ 

ชุมชนใกล้เคียงในการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้าน 

ส่ิงเสพติด ณ บริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนฯ  

และนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันออกกำลังกาย เพื่อ 

สร้างเสริมสุขภาพด้วยการเต้นแอโรบิก ซึ่งก่อนจะ 

เริ่มพิธีการประกาศเจตนารมณ์ จะมีการประกวดเต้น 

ฮูลาฮูปเพ่ือสุขภาพจากคณะ/สำนักและชุมชนภายนอก 

 ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ชุมชนใกล้เคียง 

และประชาชนท่ัวไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและ 

ต้านภัยสิ่งเสพติดตามกำหนดการดังกล่าว โดยมีเสื้อ 

ที่ระลึกแจกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย 

ในช่วงเย็น (17.00 น.) ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

แจ้งความจำนงได้ที่คณะ/สำนัก/หน่วยงานต้นสังกัด 

หรือติดต่องานประชาสัมพันธ์ ม.ร. โทร. 0-2310-8045-7 

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี 

-30 เมษายน 2556 เวลา 09.00-19.00 น. (เว้นวันที่ 

12-16 เมษายน 2556) ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8955-6, 0-2310-8593 

หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.mmm.ru.ac.th

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาฯ               (ต่อจากหน้า 1)

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2556 ที่โครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 

หรือดาวน์โหลดใบสมัครท่ี www.y-mba.ru.ac.th และ 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8229,  

081-441-3288

ม.ร. รับนศ.ปริญญาโทฯ             (ต่อจากหน้า 1)

 วิทยาเขตบางนา จัดกิจกรรมรณรงค์ให้นักศึกษา 

ใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง เพ่ือความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากในช่วงที่มีการสอบ 

สนามสอบรามคำแหง 2 มีนักศึกษาเดินทางมาสอบ 

เป็นจำนวนมาก ประกอบกับในวันเสาร์-วันอาทิตย์  

มีการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ทำให้การจราจร 

รอบๆวิทยาเขตบางนาคับคั่ง โดยขอให้นักศึกษา 

ใช้ความระมัดระวังดังนี้ 

 1. ข้ามถนนบริเวณทางข้าม (ทางม้าลาย)

 2.  มองซ้าย มองขวาก่อนข้ามถนนทุกคร้ัง 

 3. ไม่ใช้โทรศัพท์มือถือ ไม่หยอกล้อ ระหว่าง 

  ข้ามถนน และ

 4.  ไม่ข้ามถนนในระยะกระชั้นชิด

 เพื่อความไม่ประมาทและป้องกันอุบัติเหตุ  

ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง



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 ๑๕ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

   ด้วยรักและผูกพัน             (ต่อจากหน้า 12)

   อธิการบดีชื่นชมฯ             (ต่อจากหน้า 12)

สอนเสร็จแล้ว เขาก็ทำการบ้าน และฝึกฝนฝึกหัด 

ดูแบบฝึกหัดแล้วก็ฝึกไป ถ้าเรียนภาษาก็พยายามพูด 

พยายามสื่อสาร พยายามที่จะเข้าใจภาษาที่เรียน หรือ 

ท่ีศึกษาน้ัน และสุดท้ายก็มีคำตอบ ก็ตอบได้ว่าไม่มีอะไร 

ยากเย็น เพราะการฝึก เพราะความขยันหมั่นเพียรนั้น  

ทำให้ขจัดอุปสรรคท่ีบอกว่ายากเย็นท้ังหลายท้ังปวงน้ัน 

ทิ้งเสียได้  อย่างนี้เป็นต้น 

 และที่น่าภาคภูมิใจที่สุด เด็กเหล่านั้นถ้าเป็น 

คนต่างจังหวัด เขาก็บอกว่าเขาไม่น้อยเนื้อต่ำใจอะไร 

ที่เกิดในต่างจังหวัด เกิดในชนบท กลับดีเสียอีกที่เขา 

มีเวลาท่ีจะเรียน จะท่อง จะทำความเข้าใจกับแบบฝึกหัด 

ทำความเข้าใจกับสิ่งที่เขาเรียน และก็ได้มีเวลาค้นคว้า  

ไม่ว่าจะจากอินเทอร์เน็ต หรือค้นคว้าจากตำรับตำรา 

ต่างๆ ส่งเสริมความรู้ให้ตนเองรู้และมีความถนัดใน 

การเรียนรู้สูงขึ้นไปเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่าคนเราไม่ว่าจะ 

เกิดในเมืองหลวง ไม่ว่าจะเกิดในชนบท ไม่ว่าจะเกิด 

ในป่าในเขา ถ้าหากว่าฝึกตน ขยันหมั่นเพียร เรียนรู้  

ก็สามารถที่จะขยันหมั่นเพียรเรียนรู้ได้ สิ่งเหล่านี้นั้น 

เป็นเร่ืองท่ีอยากจะให้ลูกศิษย์พยายามทำ พยายามศึกษา  

พยายามดูแบบอย่างที่ดี และโปรดสังเกตอย่างหนึ่งว่า 

ผูท้ีเ่ปน็ขา่วในเรือ่งการเรยีนเกง่ เรยีนดอีะไรตา่ง ๆ  นัน้ 

เขาแยกการใช้เคร่ืองมือส่ือสาร เขาแยกการใช้โทรศัพท์ 

ออกจากการเรียน  หมายความว่าในขณะท่ีเรียน ในขณะ 

ที่ฟังครูนั้น เขาตั้งอกตั้งใจฟัง ไม่เอาโทรศัพท์มาเล่น 

หรือทำอะไรต่อมิอะไรต่างๆ ซ่ึงจะทำลายสมาธิ จะทำลาย 

ความตั้งใจในการเรียนรู้ อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น 

นอกจากที่เราจะมีความขยันหมั่นเพียรแล้ว เรายังจะ 

ต้องรู้ว่าเราขยันแบบใด เพียรแบบใด จึงทำให้ได้เกิด 

ความรู้ความสามารถมากยิ่งๆขึ้นไปเรื่อย และในขณะ 

เดียวกันน้ันก็ไม่แปลกเลยท่ีจะทำคะแนนได้เต็ม อย่างน้ี 

เป็นต้น

 ลูกศิษย์ครับ ในการประกอบอาชีพ คนเราอายุ 

สูงขึ้นไปจะสังเกตเห็นได้ว่าตามชนบทนั้น บางคนเขา 

ไม่มีการศึกษาถึงปริญญา แต่เขามีทักษะในการเกษตร  

มีทักษะในการคิด มีทักษะในการบริหารจัดการอะไร 

ต่างๆ ในการดำรงชีวิตอยู่ได้ และทำได้ดีเสียด้วย จากท่ีครู 

ติดตามดูข้อมูลต่างๆ พบอยู่เสมอว่าคนเหล่าน้ันมีความ 

เป็นเลิศ ก็คือต้ังใจจริง และลงมือทำอย่างจริงจัง ไม่ท้อแท้ 

ท้อถอย ไม่ย่อท้อในโชคชะตาวาสนาอะไรท้ังส้ิน ก้มหน้า 

ก้มตาทำ โดยท่ีหาความรู้ไปด้วย ทำไปด้วย ศึกษาไปด้วย  

แล้ววันหน่ึงเขาก็เกิดความสำเร็จ เกิดความสำเร็จแล้ว 

ยังให้ความสำเร็จนั้นแก่ชาวบ้าน แก่สังคมได้อีกด้วย 

เพราะฉะน้ันลูกศิษย์ลองเอาส่ิงเหล่าน้ีไปคิดดูแล้วกัน  

เม่ือขยันหม่ันเพียรและมีความรอบรู้อยู่ท่ีใด ก็สามารถ 

เล้ียงชีพโดยชอบได้ มีสัมมาอาชีพได้ เพราะต่อไปเม่ือเรา 

เป็นสมาชิกในสังคมใหญ่ขึ้น ชุมชนใหญ่ขึ้น เข้าไป 

อยู่ในกลุ่มของประเทศต่างๆ การที่เราด้อยพัฒนาใน 

เรื่องความรู้ ด้อยพัฒนาในเรื่องคิด เอาแต่สนุกสนาน 

เอาแต่เล่น เอาแต่ใจตนเอง ตามใจตนเอง ไม่ได้มอง 

ว่าในกาลภายหน้าจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของตน ไม่ได้ 

มองว่าในกาลภายหน้าจะอยู่อย่างไรที่จะมีความสุขได้  

ที่จะไม่ทุกข์มากเกินไป หรือว่าจะไม่ต้องยากจนถึงขั้น 

ไม่มีอันจะกิน  อย่างนี้เป็นต้น 

 เพราะฉะน้ันถ้าหากว่าเราทำไป เรียนรู้ไป คิดไป  

มองช่องทางท่ีดี ส่ิงไหนท่ีจะมีคุณภาพท่ีดีต่อชีวิต ส่ิงไหน 

ท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีพในสังคม ต่อสกุลวงศ์  

ต่อบ้าน ต่อเมือง ต่อประเทศท่ีจะเกิดข้ึนในกาลภายหน้า  

เราก็ต้องคิดตั้งแต่เมื่อใช้สมองคิดเป็นคิดได้นั่นเอง  

ดังนั้น ไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใด อายุเท่าใด สำคัญที่สุด 

  อธิการบดี กล่าวต่อว่า การทำกิจกรรมเพ่ือสังคม  

ไม่ว่าจะเป็นการออกค่ายอาสาพัฒนา สร้างอาคาร ฝาย  

หรือ ปลูกป่าชายเลน ล้วนเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ 

ต่อสังคม และทำให้เราได้ประสบการณ์ในการทำงาน  

ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต และท่ีสำคัญคือความสุข 

ทางใจท่ีได้ทำความดีตอบแทนสังคม ได้เรียนรู้ปัญหา 

ต่างๆอย่างแท้จริง มีความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมต่างๆ 

 “ผมภูมิใจที่นักศึกษารามคำแหง เป็นผู้ที่มีจิต- 

สาธารณะ อยากฝากให้รู้จักแบ่งเวลาในการเรียนและ 

การทำกิจกรรม ถ้าเรามีการบริหารเวลาท่ีดีก็จะสามารถ 

เรียนและทำกิจกรรมควบคู่กันไปได้อย่างไม่มีปัญหา  

และอยากฝากสำหรับนักศึกษาท่ีเข้าไปในพ้ืนท่ีชุมชน  

หรือในชนบท จะต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  

รู้จักเคารพนอบน้อม และเข้าใจวิถีชีวิตของคนในพ้ืนท่ีด้วย  

ขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษาที่มีความตั้งใจที่ดี และ 

หวังว่าจะได้เห็นความเจริญก้าวหน้าและทำสิ่งที่เป็น 

ประโยชน์กับประเทศชาติบ้านเมืองต่อไป” 

 สำหรับนักศึกษากิจกรรมวิทยาเขตบางนา  

จำนวน 8 กลุ่ม ประกอบด้วยนักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่า  

กลุ่มกิจกรรมนันทนาการ RU Step กลุ่มนาฏศิลป์  

กลุ่มกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มประชาสัมพันธ์  

BNC NEWS กลุ่มบำเพ็ญประโยชน์รามฯบางนา 

กลุ่มวิชาการเสริมสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อม และ 

กลุ่มรามฯสร้างสรรค์ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดให้นักศึกษา 

วิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-5 ชายและหญิง ตรวจดูรายชื่อ 

ประกาศผลสอบ ประจำปีการศึกษา 2555 และสมัคร 

เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารประเภทเลื่อนชั้น- 

ซ้ำช้ัน ในปีการศึกษา 2556 โดยให้นักศึกษาวิชาทหาร 

ช้ันปีท่ี 1-5 ชาย สมัครในวันท่ี 23-25 เมษายน 2556 

และนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2-5 หญิง สมัคร 

ในวันท่ี 26 , 29 และ 30 เมษายน 2556 ท่ีงานนักศึกษา 

วิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรม 

นักศึกษา ชั้น 2 (รามฯ1)โดยมีหลักฐานประกอบ 

การสมัคร ดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคำแหง จำนวน 1 ฉบับ

 2. สำเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 

ภาคปัจจุบัน จำนวน 1 ฉบับ  

 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร 

จำนวน 1 ฉบับ  

 4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  

1 ฉบับ  

 5. รูปถ่ายเครื่องแบบ นศท. ขนาด 3x4 ซม. 

จำนวน 1 รูป  

 6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ถ้ามี) 

จำนวน 2 ฉบับ  

 7. นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ชาย ที่เกิด 

พ.ศ.2536 ต้องใช้สำเนา สด.9 จำนวน 3 ฉบับ   

กำหนดการรับสมัครนักศึกษาวิชาทหาร 
เข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร

ปีการศึกษา 2556

ก็คือการใช้ความคิด รู้ตนรู้ตัวเสมอ ใช้คำพูดเก่าๆ ได้ไหม  

ครูจะบอกว่า รู้ว่าตนเองเป็นอะไร และกำลังทำอะไร 

ย่อมได้เปรียบเสมอ ได้เปรียบในท่ีน้ีไม่ได้หมายความว่า 

เราจะทำให้คนอื่นเขาเสียเปรียบ ได้เปรียบในที่นี้ก ็

หมายความว่าเราสามารถที่จะทำดีได้อย่างรวดเร็ว  

เท่าที่เราควรจะคิด เท่าที่เราควรจะทำได้ พบกันใหม่ 

ฉบับหน้านะครับ  สวัสดีครับ

 สำนักงานศาลปกครองขอเชิญชวนนักศึกษา 
ปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่สนใจในกฎหมายปกครอง  
กระบวนการยุติธรรมทางปกครองและการปกป้องคุ้มครอง 
สิทธิเสรีภาพของตนเอง เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายเยาวชน 
ศาลปกครอง” จัดจำนวน 3 รุ่นๆละ 100 คน ณ 
บ้านนารีสอร์ท  อำเภอบ้านนา  จังหวัดนครนายก
 รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-25 เม.ย. 2556 รุ่นที่ 2  
ระหว่างวันที่ 1-4 พ.ค. 2556 รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 14-17  
พ.ค. 2556 ผู้สนใจดูรายละเอียดและโหลดใบสมัครได้ท่ี   
http://www.admincourt.go.th และงานกิจกรรมนักศึกษา  
กองกิจการนักศึกษา ม.ร. โทร. 0-2310-8074

เชิญร่วมค่ายเยาวชนศาลปกครอง



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑) วันที่ ๑๕ - ๒๑ เมษายน ๒๕๕๖

    
 
 
 
 

สำนึกที่ดี

(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 11)

อธิการบดีชื่นชม นศ.กิจกรรมรามฯ 2
มีจิตสาธารณะรู้จักตอบแทนสังคม

ม.ร. รณรงค์แต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันพุธ

 สวัสดีครับลูกศิษย์ครับ ครูเห็นข้อมูลข่าวสาร 

ในระยะนี้เกี่ยวกับมัธยม และเด็กอายุน้อยที่แสดง 

ความเก่งกล้าสามารถในทางด้านวิชาการ มีการ 

แสดงออกถึงความสามารถต่างๆ ซึ่งมองดูแล้ว 

ก็น่าภาคภูมิใจ ท่ีเด็กไทยมีความสำนึกท่ีดี ลูกศิษย์ครับ  

ในกลุ่มผู้ กลุ่มคนท้ังหลายท่ีทำส่ิงท่ีดีๆ หรือมีจิตใจ 

ท่ีดีงาม คิดกว้าง มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ วิสัยทำ  

วิสัยทน ครูย้ำอยู่เสมอว่าคนเราต้องมีวิสัยต่างๆ ท่ีว่าน้ัน  

และก็มีความสำนึกที่ดี สำนึกที่ดีเป็นทางบวก  

สำนึกท่ีดีเป็นทางท่ีจะเจริญงอกงาม มิได้หมายความว่า  

เรามีสมองไว้เพียงแต่จะหมกมุ่นในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  

หรือว่าจะหมกมุ่นไปในทางท่ีเส่ือม หรือท่ีเรียกว่า 

อบายมุขอย่างนี้เป็นต้น

 ในบรรดาผู้ท่ีเก่งๆท้ังหลาย ไม่ว่าจะเป็นเด็ก  

ผู้ใหญ่ หรือเป็นผู้ชรา สิ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจน 

อยู่อย่างหนึ่งก็คือความขยันหมั่นเพียร นอกจาก 

จะขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้าน ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง  

ก็ยังเห็นได้อีกอย่างหน่ึงก็คือคิดไม่หยุด คิดในส่ิง 

ที่จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม เป็นประโยชน์ต่อ 

การดำเนินชีวิต ส่ิงเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นเคร่ืองประกอบกัน 

ท่ีจะทำให้ผู้คนเหล่าน้ัน ไม่ว่าอยู่ในวัยใดก็สามารถ 

ที่จะมีความเจริญงอกงามให้เกิดขึ้นกับสกุลวงศ์  

กับสังคม กับหน่วยงาน กับองค์กร และเป็นผล 

ต่อประเทศชาติ เหมือนกับมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่ง 

มีต้นไม้ท่ีเขียวชอุ่ม มีท้ังดอกท้ังใบท้ังผล เป็นต้นไม้ 

ที่ทรงคุณค่า ไม่ใช่ต้นไม้ที่ไร้คุณค่า ในสังคมถ้า 

หากว่ามีคนดี คนเก่ง มีคนมานะพากเพียรเรียนรู้ 

และมานะพากเพียรในการกระทำสัมมาชีพโดยชอบ  

สังคมน้ันก็ย่อมจะเจริญงอกงาม ประเทศน้ันก็จะ 

เจริญงอกงาม 

 ลูกศิษย์ครับ ในการที่คนทั้งหลายเขาขยัน 

หมั่นเพียรและมีความเจริญงอกงามนั้น สังเกต 

เห็นได้ว่าเขาเหล่าน้ันนอกจากจะขยันหม่ันเพียรแล้ว  

เขาเป็นคนย้ำคิดย้ำทำ การย้ำคิดย้ำทำในส่ิงท่ีศึกษา 

เล่าเรียน หรือในส่ิงท่ีสนใจ ย่อมเป็นรากฐานสำคัญ 

ท่ีจะทำให้มีความเข้าใจสูงย่ิงข้ึน มีทักษะสูงย่ิงข้ึน  

นั่นก็หมายความว่าการศึกษาเล่าเรียนหรือการคิด 

ในเร่ืองใดๆ ต้องอาศัยความมานะบากบ่ัน ต้องอาศัย 

ความพากเพียรทั้งสิ้นทั้งปวง เห็นได้จากที่ทุกคน 

ท่ีให้สัมภาษณ์ส่ือ เด็กมัธยมเหล่าน้ันเขาจะพูดอยู่ 

เสมอว่า เพราะเขาต้ังใจฟังครูสอน เม่ือต้ังใจฟังครู 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำแหง          กลา่วใหโ้อวาท 

แก่นักศึกษากิจกรรมวิทยาเขตบางนา เพื่อเป็น 

แนวทางในการพัฒนาตนเอง                 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต 

ผู้บริหาร และนักศึกษาร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 21  

กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารอำนวยการ กองงาน 

วิทยาเขตบางนา 

        โอกาสนี้ อธิการบดี กล่าวว่า ได้ชมวีดิทัศน์ 

ที่นักศึกษากิจกรรมวิทยาเขตบางนาทั้ง 8 กลุ่ม 

ทำกิจกรรมเพื่อสังคมแล้ว รู้สึกชื่นชมกับผลงาน 

ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก และขอขอบคุณบุคลากร 

ของวิทยาเขตบางนา ท่ีได้เอาใจใส่ และสร้างความ 

ผูกพันกับนักศึกษา ตลอดจนส่งเสริมให้ทำกิจกรรม 

ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม 

 “ท่ีผ่านมานักศึกษากิจกรรมวิทยาเขตบางนา  

ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย ล้วนเป็นประโยชน์ 

ต่อสังคม ถือเป็นต้นแบบที่ดีให้กับนักศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งส่วนกลาง และส่วน 

ภูมิภาค มหาวิทยาลัยพร้อมท่ีจะสนับสนุนกิจกรรม 

ของนักศึกษาอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ผลงานของ 

กลุ่มต่างๆ ยังสามารถทำโปรไฟล์ของกลุ่มเพ่ือขอ 

รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกได้อีกด้วย” 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2556  ท้ังส่วนกลาง  

(หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด) ระหว่าง 

วันที่ 4 - 13 พฤษภาคม 2556 (ทุกวัน) โดยจำหน่าย 

ใบสมัครแล้ว ตั้งแต่บัดนี้ ที่ ม.ร. (หัวหมาก) และ 

สาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 23 จังหวัด พร้อม 

เปิดรับสมัครทางทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ตที่  

www.iregis.ru.ac.th ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 13 พฤษภาคม  

2556 รวมท้ังเปิดรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิต 

ล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อ 

จบ ม.6

 การรับสมัครนักศึกษาในส่วนกลาง 11 คณะ  

ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์  

คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ คณะส่ือสารมวลชน คณะพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะ 

ศิลปกรรมศาสตร์ สำหรับส่วนภูมิภาค 4 คณะ ได้แก่  

คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชาการจัดการ คณะรัฐศาสตร์ แผนการบริหารรัฐกิจ  

และคณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

 สำหรับสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี อุทัยธานี 

นครศรีธรรมราช อำนาจเจริญ นครราชสีมา ขอนแก่น  

ศรีสะเกษ สุโขทัย ตรัง แพร่ นครพนม ลพบุรี  

เพชรบูรณ์ ชัยภูมิ บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู กาญจนบุรี 

เชียงราย สุรินทร์ อุดรธานี เชียงใหม่ สงขลา และ 

พังงา

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ีฝ่ายรับสมัคร  

อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 

0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะผู้บริหาร 
แต่งกายด้วยผ้าไทยเข้าประชุม ก.บ.ม.ร. (คณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง) เมื่อวันพุธที่ 
3 เมษายน 2556 ตามนโยบายการรณรงค์ให้ชาวรามคำแหงร่วมใจแต่งกายด้วยผ้าไทยทุกวันพุธ เพื่อร่วม 
สืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายด้วยภูมิปัญญาไทย และยังเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการประหยัดพลังงาน 
ของรัฐบาลอีกด้วย

ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่
พร้อมกันทั่วประเทศ  4-13 พ.ค.นี้


