
            
   
         

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
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รามคำแหง จัดนัดพบแรงงาน’56

รับสมัคร นศ.ป.โท รุ่นท่ี 5
สาขาเศรษฐศาสตร์การเมืองและการบริหาร  

   

รับนักศึกษาปริญญาโท M.B.A.
สาขากฎหมายธุรกิจ

ม.ร. จับมือ สอศ. พัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2556
พร้อมกันทั้งส่วนกลาง-ภูมิภาค 7 มิ.ย.นี้

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ 

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ลงนามความ 

ร่วมมือเพื่อพัฒนาบุคลากรวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และนายชาญเวช บุญประเดิม  

ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สอศ.  

เป็นผู้ลงนาม เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 

พวงแสด  ชั้น 2  คณะมนุษยศาสตร์

 ภายในงานมีรองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ  ป่ินทอง คณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. รองศาสตราจารย์นงเยาว์ ชาญณรงค์  

ประธานสาขาวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว คณะมนุษยศาสตร์  

ม.ร. คุณธารทิพย์ พัชรมณีปกรณ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงาน 

และความร่วมมือ และคุณฉัฐทิพา ประดิษฐ์กุล

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับสำนักจัดหางานกรุงเทพ 

เขตพ้ืนท่ี 9 และบริษัท สรรพสาร 

จัดงานนัดพบแรงงาน’56 “เสริม 

สร้างรายได้ขยายโอกาสในการ 

ทำงาน” คร้ังท่ี 4 สาธิตและฝึก 

ปฏิบัติอาชีพอิสระ และพบปะกับ 

สถานประกอบการชั้นนำ  

พร้อมเปิดรับสมัครตำแหน่ง 

งานว่างกว่า 20,000 อัตรา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น 

ประธานเปิดงานนัดพบแรงงาน’56 “เสริมสร้างรายได้ขยายโอกาสในการทำงาน” คร้ังท่ี 4 พร้อมด้วย 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2556 พร้อมกันทั้ง 

นักศึกษาที่สมัครส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ วิทยาเขตบางนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รามฯ 2) โดยส่งสัญญาณภาพและเสียง 

ไปยังทุกอาคารเรียน และถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมไปยังสาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ทั่วประเทศ

   ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ สุ พ ร  

ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต  

เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เพื่อต้อนรับ 

นักศึกษาใหม่ และให้นักศึกษาได้พบกับ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ เสริมสร้าง 

ความรักและความภาคภูมิใจในสถาบัน 

รวมทั้งแนะนำให้เข้าใจระบบการเรียนการสอนและการบริการต่างๆ 

ที่จะได้รับจากมหาวิทยาลัย ซึ่งจะเป็นแนวทางการศึกษาและใช ้

ชีวิตในมหาวิทยาลัย อีกทั้งยังทำให้นักศึกษาใหม่

 โครงการเศรษฐศาสตร์การเมืองและ 
การบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาที่จบ 
ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทุกสาขา เข้าเรียนใน 
ระดับปริญญาโท โครงการพิเศษสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
การเมืองและการบริหาร รุ่นที่ 5 ตั้งแต่บัดนี้ 
จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2556 ผู้สนใจสมัคร 
ได้ท่ีคณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) ช้ัน 2 ห้อง 205  
ดูรายละเอียดใน www.pea.ru.ac.th โทร. 0-2310-8000  
ต่อ 4519, 08-6902-7800, 08-4709-3786,  
08-9213-0453

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ (Business Law) รุ่นท่ี 12  

ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท  

ตั้งแต่บัดนี้-31 พฤษภาคม 2556 เรียนวันศุกร์ 

เวลา 17.00-21.00 น. และวันเสาร์เวลา 08.00- 

17.00 น. คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตร  

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ ผู้สนใจสอบถาม 

รายละเอียด โทร.0-2310-8220 และ 08-9656-

3783 หรือ www.bl-mba.ru.ac.th



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับสภากาชาดไทย ขอเชิญชาวรามคำแหง  

ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทุกวันจันทร์,  

อังคาร เวลา 10.00 - 15.00 น. ณ รถรับบริจาค 

สภากาชาดไทย บริเวณหน้าคณะบริหารธุรกิจ

ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ 

การท่องเท่ียวกรุงเทพ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์  

ม.ร. ร่วมเป็นสักขีพยาน 

 โอกาสนี้ รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดีคณะ 

มนุษยศาสตร์ ม.ร. กล่าวว่า พิธีลงนามบันทึกข้อตกลง 

ความร่วมมือระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

ครั้งนี้ เริ่มต้นจากการหารือกันระหว่าง 2 หน่วยงาน 

คณะมนุษยศาสตร์ กับวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการ 

ท่องเที่ยวกรุงเทพ ที่จะต่อยอดการศึกษาของนักศึกษา 

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพให้ก้าว 

สู่การศึกษาในระดับปริญญาตรี ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ 

ได้มีหลักสูตรวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวและเปิดรับ 

นักศึกษาในโครงการหลักสูตรภาคพิเศษอยู่แล้ว

 “จากการหารือกันทำให้ทราบว่า สถาบันอาชีวศึกษา 

ต่างๆทั่วประเทศ ได้จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการ 

โรงแรมและการท่องเที่ยวถึง 110 แห่ง ทำให้ตัวแทน 

จาก 2 หน่วยงานพิจารณาเห็นสอดคล้องกันว่า คณะ 

มนุษยศาสตร์ควรเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร 

วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียวในภาคปกติ เพ่ือให้นักศึกษา 

จากสถาบันอาชีวศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส.  

ได้ศึกษาต่อท่ีคณะมนุษยศาสตร์ ในสาขาวิชาวัฒนธรรม 

เพ่ือการท่องเท่ียว โดยมีการเทียบโอนหน่วยกิตบางส่วน 

ที่จะทำให้นักศึกษาที่เข้ามาศึกษา สำเร็จการศึกษาใน 

ระดับปริญญาตรีในระยะเวลาประมาณ 2 ปี” 

 สำหรับข้อตกลงความร่วมมือ มีดังน้ี 1) ร่วมกัน 

ให้การสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นด้านต่างๆ ได้แก่  

บุคลากร วัสดุอุปกรณ์ เคร่ืองมือ เทคโนโลยี การค้นคว้า 

วิจัย การเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ และปัจจัยอื่นๆ 

โดยใช้ทรัพยากรร่วมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

2) ร่วมกันพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาของสำนักงาน 

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์  

และการพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายในด้านการใช้ 

ภาษาต่างประเทศ การโรงแรม วัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว 

ให้สอดรับกับมาตรฐานสมรรถนะอาชีพของอาเซียน 

และสถานการณ์ปัจจุบัน 3) ร่วมกันพัฒนาหลักสูตร 

การเรียนการสอน การฝึกอบรม การค้นคว้า การวิจัย 

และการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม และ 4) ร่วมกัน 

ดำเนินกิจกรรมอื่นๆตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นสมควร

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความยินดีที่ได้ 

ร่วมมือกับคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในการส่งเสริม 

การเรียนการสอนในสาขาวัฒนธรรมเพ่ือการท่องเท่ียว  

และเห็นความสำคัญของการท่องเท่ียวในประเทศไทย  

ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างรายได้ให้กับประเทศ 

ในแต่ละปีที่มีมูลค่าหลายล้านบาท อีกทั้ง ยังเป็นก้าว 

สำคัญในการสนับสนุนให้บุคลากรรุ่นใหม่ได้เพิ่มพูน 

ความรู้ทางวิชาการ ภาษา และองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 

กับการท่องเที่ยวและการโรงแรม   เพื่อให้การท่องเที่ยว 

เชิงวัฒนธรรมเป็นแก่นแท้และเชิดหน้าชูตาศิลป 

วัฒนธรรมในประเทศไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 

มากข้ึน       ท่ีสำคัญเช่ือว่าการลงนามความร่วมมือคร้ังน้ี 

จะเกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดการสร้างสรรค์อย่าง 

แท้จริง 

 ขณะที่ นายชาญเวช ที่ปรึกษาด้านมาตรฐาน 

อาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม สอศ. กล่าวว่า ในนาม 

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความ 

ยินดีที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับคณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. 

ในการพัฒนาและยกระดับการศึกษา สาขาการท่องเท่ียว 

และการโรงแรมท่ีเป็นภาคบริการท่ีสำคัญของประเทศไทย  

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมบุคลากรให้สอดรับกับ 

มาตรฐานสมรรถนะอาชีพของอาเซียนในสถานการณ์ 

ปัจจุบัน อีกท้ังยังเป็นความร่วมมือกันสนับสนุนพัฒนา 

บุคลากร เทคโนโลยี และการค้นคว้าวิจัยเพื่อเพิ่มพูน 

ความรู้ด้านวิชาการ ซึ่งทาง สอศ.มีความประสงค์ที ่

นางทิพย์นันท์ วัฒนศรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านระบบ 

บริการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน นายกวี อุรัสยะนันทน์  

กรรมการบริหารบริษัทสรรพสาร เม่ือวันท่ี 25 เมษายน  

2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

มีนักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไปให้

ความสนใจและร่วมงานอย่างคับคั่ง

 จากน้ัน นางเพชราวรรณ ช่วยอินทร์ เลขานุการ 

สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย 

มีนโยบายที่จะให้บัณฑิตที่จบการศึกษาในแต่ละปีม ี

งานทำและประกอบอาชีพได้มากที่สุด ซึ่งสอดคล้อง 

กับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมการมีงานทำให้กับ 

บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เป็นบุคลากรคุณภาพที่มี 

บทบาทในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังนั้น เพื่อเป็น 

การส่งเสริมให้นักศึกษา บัณฑิตของมหาวิทยาลัย  

ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสสมัครงานกับ 

นายจ้าง สถานประกอบการโดยตรง การจัดงานนัดพบ 

แรงงานจึงเป็นกิจกรรมที่ได้ดำเนินการให้นายจ้าง  

สถานประกอบการและผู้ต้องการหางานได้พบและ 

พิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง เพ่ือก่อให้เกิดการจ้างงาน 

และยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานทำ 

ได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถ

และความถนัดได้อย่างหลากหลาย

 การจัดงานคร้ังน้ีมีนายจ้าง สถานประกอบการ 

เข้าร่วมรับสมัครงานจำนวนกว่า 190 แห่ง มีตำแหน่ง 

งานว่างกว่า 20,000 อัตรา มีการสาธิตและฝึกปฏิบัติ 

อาชีพอิสระ จำนวน 14 อาชีพ 

 ต่อจากน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า  

การจัดงานนัดพบแรงงาน เป็นงานที่มีความสำคัญ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความพยายามที่จะทำให้ 

เกิดการพบกันระหว่างผู้ท่ีพร้อมจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

กับสถานประกอบการที่ต้องการค้นหาผู้ที่มีความรู ้

ม.ร.จับมือ สอศ.ฯ                                    (ต่อจากหน้า 1) รามคำแหงจัดนัดพบฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

ความสามารถตามความต้องการของแต่ละหน่วยงาน  

เป็นการประสานความร่วมมือของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อให้เกิดเวทีที่ทำให้สถานประกอบการได้เลือก 

บุคลากรได้ตรงตามความต้องการ ซ่ึงเป็นความสะดวก 

และประหยัดค่าใช้จ่าย และยังได้รับประโยชน์ด้วยกัน 

ทั้งสองฝ่าย 

 “จากการสำรวจภาวการณ์มีงานทำในปีนี้ ซึ่ง 

สำรวจในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 

การศึกษา 2554-2555 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษากว่า  

30,000 คน มีผู้ที่มีงานทำแล้วประมาณ 90 เปอร์เซ็นต์ 

ถือเป็นความภูมิใจของมหาวิทยาลัย ท่ีลูกศิษย์ท่ีสำเร็จ 

การศึกษาไปแล้วสามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้เป็น 

จำนวนมาก ขอขอบคุณกระทรวงแรงงาน และบริษัท  

สรรพสาร ท่ีให้ความร่วมมือในการจัดงานน้ีมาโดยตลอด” 

 สำหรับการจัดงานครั้งนี้มีการรับสมัครงาน 

จากสถานประกอบการคุณภาพมากมายกว่า 190 บริษัท  

อาทิ บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท  

อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ วิศวการ จำกัด (มหาชน) บริษัท 

เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) บริษัท  

โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร 

ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ 

ยูนิตี้ จำกัด บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา  

เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัท อีซี่ บาย จำกัด  

(มหาชน) บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ฯลฯ 

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการฝึกอบรมอาชีพ 

ที่มีให้เลือก 14 อาชีพ อาทิ กระเป๋าหนัง เคสมือถือ 

เพ้นท์กระเป๋า โคมไฟ Angry Bird ก๋วยเตี๋ยวลุยสวน 

ฯลฯ

จะพัฒนานักศึกษาระดับอาชีวศึกษาให้สามารถทำงาน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 “ขอขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. ที่เห็น 

ความสำคัญของการจัดการอาชีวศึกษา ซึ่งเชื่อมั่นว่า 

ความร่วมมือครั้งนี้จะเป็นเรื่องสำคัญที่จะช่วยพัฒนา 

ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยที่สนับสนุนการ 

พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างแท้จริง 

และขอให้ความร่วมมือดังกล่าวดำเนินการไปอย่าง 

เรียบร้อยสมบูรณ์ และประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

ทุกประการ”



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

อธิการบดีให้โอวาทนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำแหง” ยินดีที่จะแนะนำ 

หนังสือสำคัญเล่มหนึ่ง ซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวใน 

งาน “กรุงเทพฯ เมืองหนังสือโลก ปี ๒๕๕๖”  

 เมื่อเร็วๆนี้ หนังสือเล่มนี้ คือ

 กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่ง 

การทรงงาน

 เห็นชื่อแล้วผู้อ่าน “ข่าวรามคำแหง” 

คงจะนึกออกว่า  หนังสือนี้

 นำเสนอเรื่องราวจากพระราชประวัติ 

และพระราชกรณียกิจใน

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ตลอดการครองราชย์กว่า ๖๐ ปี หรือ 

หกทศวรรษ

 “กลางใจราษฎร์ : หกทศวรรษแห่ง 

การทรงงาน” มิใช่แค่หนังสือที่รวบรวม 

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจเท่าน้ัน  

แต่

 ยังเป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราว 

ทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทยในช่วง

เวลากว่า ๖๐ ปีที่ผ่านมาด้วย

 ที่สำคัญคือ เนื้อหาอ่านสนุก

 ภาษาง่ายๆและยังมีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อย 

แทรกไว้ในเนื้อหา

 จึงเป็นหนังสือที่มีคุณค่าเปรียบดัง 

มรดกทางประวัติศาสตร์

 “ข่าวรามคำแหง” ยินดีท่ีจะเอ่ยถึงร้าน 

หนังสือ ที่ผู้อ่านสามารถซื้อหาได้ คือ

 ร้านหนังสือเอเซียบุ๊คส์

 ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ซีเอ็ดบุ๊คเซนเตอร์ และ

 ร้านนายอินทร์ทุกสาขา

 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่         ระดับบัณฑิตศึกษา        ปีการศึกษา  

2556 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง          เป็นประธานให้โอวาท  

มีรองศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ร่วมต้อนรับ เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2556 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

ขอต้อนรับลูกศิษย์ทุกคนเข้าสู่ร้ัวรามคำแหง ซ่ึงรามคำแหง 

เป็นสถาบันที่เปิดโอกาสทางการศึกษามาเป็นปีที่ 42 

เมื่อลูกศิษย์ได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาในระดับบัณฑิต 

ศึกษาแล้ว ขออนุโมทนาบุญในความตั้งใจของทุกคน  

เพราะการขวนขวายเรียนหนังสือเกิดขึ้นจากความ 

สมัครใจท่ีนักศึกษาต้องการให้ครูอาจารย์มาเค่ียวเข็ญ 

ให้มีสติปัญญาและความรู้เพ่ิมเติม ขอให้มีความพยายาม 

มุ่งมั่นและมีเป้าหมายมาเรียนให้จบเป็นมหาบัณฑิต 

ให้ได้ รามคำแหงจะดูแลลูกศิษย์ให้จบไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

และขอให้ทุกคนมีความภูมิใจที่เป็นลูกพ่อขุนฯด้วย

 “การเรียนระดับปริญญาโทแตกต่างจากระดับ 

ปริญญาตรี คือ เรียนให้คิดเป็น ค้นคว้าเป็น ซ่ึงนักศึกษา 

จะต้องเรียนวิชาบัณฑิตศึกษา (RAM 6003) ฝึกการ 

ค้นคว้าและแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิดและใช้ 

ตรรกะให้สมกับการเรียนระดับปริญญาโท และวิชา 

ความรู้คู่คุณธรรม (RAM 6000) สอนให้นักศึกษามี 

คุณธรรมในการใช้ชีวิต ทั้งสองวิชานี้นักศึกษาทุกคน 

ต้องผ่านการเรียนโดยมหาวิทยาลัยไม่คิดค่าหน่วยกิต  

อีกทั้ง เมื่อเข้ามาเรียนที่รามคำแหง นอกจากการมุ่ง 

แสวงหาความรู้แล้ว การได้มีโอกาสพบครูอาจารย์ และ 

มีความผูกพันต่อกันถือเป็นเร่ืองท่ีดี เพราะเม่ือมีปัญหา 

ใดๆก็ยังมีครูเป็นท่ีปรึกษาและให้ความอบอุ่นแก่ลูกศิษย์” 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวแนะนำมหาวิทยาลัยว่า 

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา เป็นหน่ึงมหาวิทยาลัย 

สองระบบ คือมีชั้นเรียนสำหรับผู้ต้องการเข้าเรียน 

มีคณาจารย์สอนในทุกวิชา และมีสื่อการสอนให้แก่

นักศึกษาควบคู่ไปด้วย 

 “รามคำแหงให้โอกาสทางการศึกษามาจะครบ  

42 ปีในวันที่ 26 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วย 

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ พระราชทาน 

ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรามคำแหงรุ่นแรก และทรง 

เปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชเป็นคร้ังแรก  

จึงถือเอาวันที่ 26 พฤศจิกายน เป็นวันสำคัญในการ 

ก่อตั้งมหาวิทยาลัย

 อีกท้ัง ในปี 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ทรงพระราชทานต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัย คือ “ต้นฝ้ายคำ  

หรือต้นสุพรรณิการ์” ซึ่งเป็นพันธ์ุไม้ที่ออกดอก 

สีเหลืองทอง แข็งแรง และสามารถเติบโตได้ทุกที ่

ทุกถิ่น เปรียบเสมือนกับบัณฑิตรามฯที่จบไปแล้ว 

สามารถออกไปสร้างประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองได้ 

ทุกแห่ง”

 นอกจากน้ี รามคำแหงยังมีเร่ืองท่ีดีอีกหลายเร่ือง  

โดยเฉพาะหลักสูตรใหม่ที่ทันสมัย เช่น โครงการ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ  

สาขาวิชาแพทย์แผนไทย คณะวิทยาศาสตร์ คณะ 

ทัศนมาตรศาสตร์ และหลักสูตร Pre-degree ที่เปิด 

โอกาสให้นักเรียน ม.ปลาย มาเรียนสะสมหน่วยกิต 

ล่วงหน้า เม่ือเรียนจบ ม.ปลาย ก็สามารถมาเทียบโอน 

หน่วยกิตเข้าหลักสูตรภาคปกติได้ท้ังหมด โดยมอง 

ว่า เยาวชนคนใดท่ีมีความสามารถ รามคำแหงจะไม่ 

ปิดกั้นและเปิดโอกาสให้เรียนหนังสือ ซึ่งที่ผ่านมา 

มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา เป็น ‘เพชรเม็ดงาม’  จาก 

รามคำแหงออกไปทำงานรับใช้บ้านเมืองแล้วหลายคน 

 “ฝากลูกศิษย์ทุกคนว่า เม่ือมาเรียนหนังสือแล้ว 

ขอให้ปฏิบัติตามกฎกติกา ท้ังการเข้าห้องเรียนตลอด 

หลักสูตร และละเว้นการทุจริตในการสอบ เพื่อ 

นักศึกษาจะได้สำเร็จการศึกษาออกไปได้อย่างภาคภูมิใจ  

และขอให้กำลังใจทุกคนให้ศึกษาจนประสบความ 

สำเร็จเป็นมหาบัณฑิตให้ได้ในท่ีสุด”  อธิการบดีกล่าว 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ (เพิ่มเติม)
วันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2556 ทุกวัน

ณ  ม.ร. (หัวหมาก) และสาขาวิทยบริการฯ  23 จังหวัด
พร้อมรับนักเรียน ม.ปลาย เรียน Pre-degree เพ่ือสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า



อธิการบดีขอบคุณผู้เกษียณ
พร้อมดูแลทุกข์-สุขผู้เกษียณ

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

มาสู่อ้อมอกพ่อขุน
รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์
ภาควิชาภาษาไทยฯ  คณะมนุษยศาสตร์

 วาดหวังอนาคตไว้ สวยงาม

หมายมุ่งมาเรียนราม รุ่งแท้

เป็นนักกฎหมายตาม พ่อแม่

บัณฑิตเด่นดังแล้ เลิศล้วนคุณธรรม

     นักเรียนมอสี่ล้ำ อยากเรียน

เปิดโอกาสไม่เปลี่ยน สู่เป้า

มาสมัครเร่งเพียร ควบคู่ กันนา

จบหกจึงมาเข้า ต่อได้ดังประสงค์

     มุ่งตรงด้วยจิตตั้ง ต้องมา

จับจ่ายตลาดวิชา ช่วยชี้

หลายหลากมากสาขา ควรเลือก

มาเถิดมาทางนี้ ถูกแล้วลูกเอ๋ย

     อย่าเลยอย่าละเข้า มาราม

หากลูกพยายาม ย่อมได้

ชีวิตจักงดงาม ยิ่งกว่า เก่านา

มาเถิดรีบเร็วไซร้ ชักช้าเสียการ

     อาจารย์ทุกฝ่ายล้วน เมตตา

สอนสั่งให้วิชา มากล้น

ด้วยความปรารถนา ดียิ่ง

พันผูกลูกแม้พ้น อกแล้วยังถวิล

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิด 

การสัมมนาการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราชการ  

“การเตรียมตนให้พร้อมเมื่อถึงวัยเกษียณฯ” ซึ่งจัด 

ข้ึนเพ่ือเตรียมความพร้อมท้ังสุขภาพกายและสุขภาพใจ  

ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่ีปฏิบัติ 

ราชการ ครบอายุ 60 ปี ได้วางแผนการดำเนินชีวิต 

ในสังคมหลังเกษียณอย่างมีความสุข โดยมีคณะผู้บริหาร  

บุคลากรของมหาวิทยาลัย และผู้เกษียณอายุราชการ  

จำนวน 150 คน ร่วมงาน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 

2556 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 อธิการบดี กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้เกษียณอายุ 

ราชการทุกท่านท่ีได้อุทิศตนทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ 

และสติปัญญาในการทำงาน ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง 

ต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความรักและความผูกพันกับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงตราบจนเกษียณอายุราชการ  

และได้สร้างคุณูปการ ความเจริญรุ่งเรืองด้านต่างๆ  

ให้แก่มหาวิทยาลัย สร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่น 

และเป็นที่พึ่งทางการศึกษาแก่ลูกหลานและผู้ที่ 

ต้องการศึกษาหาความรู้ ท้ายน้ีขอให้ทุกท่านมีความสุข 

มีสุขภาพกายที่เข้มแข็ง สุขภาพใจที่สดใสเบิกบาน  

และพบกับความสุขที่แท้จริงของชีวิต 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

มอบเกียรติบัตรแก่คณะอนุกรรมการฝ่ายถวาย 

สูจิบัตร เชิญปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2554- 

2555 (รุ่นที่ 38) โดยมี รองศาสตราจารย์รังสรรค์  

แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. รองศาสตราจารย์ 

ดร.จันทร์จารี เกตุมาโร ประธานสภาคณาจารย์ พร้อม 

ด้วยคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมในพิธี  เม่ือวันท่ี  

2 พฤษภาคม ท่ีผ่านมา ณ อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวว่า งานพิธ ี

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2554-2555 (รุ่นที่ 38) เมื่อวันที่ 

4-8 มีนาคม ท่ีผ่านมาได้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย  

และเป็นที่ชื่นชมของทุกฝ่าย ขอขอบคุณคณาจารย์ 

ที่มีส่วนร่วมสร้างเกียรติยศชื่อเสียงให้ ม.ร. ในการ 

ปฏิบัติงานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรท่ีผ่านมา 

ด้วยความต้ังใจ ทำให้งานพิธีคร้ังน้ี ประสบความสำเร็จ  

และมีประสิทธิภาพ ฝากให้คณาจารย์ทุกท่านใช้ 

ประสบการณ์ท่ีส่ังสมมา มองปัญหาให้ครบทุกด้าน 

และช่วยกันนำพามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญ 

งอกงามต่อไป

 นักศึกษาใหม่ที่สมัครในภาค 1 ปีการศึกษา 

2556 ระหว่างวันที่ 4-13 พฤษภาคม 2556 ให้ติดต่อ 

ขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ท่ี อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช (ห้องสโมสร) เวลา 09.00- 

15.30 น. 

 สมัครวันที่                รับบัตรวันท ี่
       4 พฤษภาคม 2556 6 มิถุนายน 2556

       5 พฤษภาคม 2556 7 มิถุนายน 2556

       6 พฤษภาคม 2556                     

       7 พฤษภาคม 2556

       8 พฤษภาคม 2556                     

       9 พฤษภาคม 2556

       10 พฤษภาคม 2556                  

       11 พฤษภาคม 2556

       12 พฤษภาคม 2556 11 มิถุนายน 2556

 13 พฤษภาคม 2556 12 มิถุนายน 2556

 เอกสารท่ีใช้ในการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา 

 1. หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จ)

 2. บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง พร้อม 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ หรือสำเนา 

บัตรประจำตัวข้าราชการ และสำเนาทะเบียนบ้าน 

อย่างละ 2 ฉบับ หรือ พระภิกษุสงฆ์ สำเนาใบสุทธิ 

และสำเนาทะเบียนบ้านอย่างละ 2 ฉบับ 

 สอบถามรายละเอียดที่ งานบัตรประจำตัว- 

นักศึกษา โทร.0-2310-8605

** ห้ามรับแทนทุกกรณี **

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 
กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
เร่ือง “การฝึกทักษะเพ่ือการพัฒนาบุคลิกภาพ” ในวันท่ี  
28-29 พฤษภาคม 2556 ณ ห้อง 0322 อาคารสุโขทัย 
(ชั้น 3) โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันพัฒนา 
บุคลิกภาพชั้นนำ เป็นผู้อบรมในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
 - การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน พัฒนาจิตใจ 
  คุณธรรม
 - ศิลปะการพูดในที่ชุมชน
 - การสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความ 
  กล้าแสดงออก
 -  เทคนิคการปรากฏกาย ท่วงท่าอิริยาบถ
 -  มารยาทและการวางตัวในสังคม
 -  เทคนิคการพูดในโอกาสต่างๆ
 -  การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ประทับใจ
 -  การเสริมสร้างบุคลิกภาพด้วยการแต่งกาย
 ขอเชิญนักศึกษา/บัณฑิต/บุคคลท่ัวไป เข้าร่วม 
โครงการฝึกทักษะเพื่อการพัฒนาบุคลิกภาพ (ไม่เสีย 
ค่าใช้จ่ายใดๆ) โดยสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ท่ี  
งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร  
(ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8126  (ในวันและเวลาราชการ) 
ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับเอกสารและคู่มือ/ 
อาหารว่าง กาแฟและเคร่ืองด่ืม (ฟรี) และได้รับวุฒิบัตร 
รายบุคคลด้วย

ม.ร. ขอบคุณอนุกรรมการ
ฝ่ายเชิญปริญญาบัตร

นักศึกษาใหม่รับบัตรประจำตัว

8 มิถุนายน 2556

9 มิถุนายน 2556

10 มิถุนายน 2556

}
}
}

อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพ



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

    อาจารย์ตูซาร์  นวย            aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ 101

การถาม / ตอบวันและเวลา
(ภาษาเมียนมา)

ตอน จากแชร์ชม้อยถึงแชร์ก๋วยเตี๋ยว

 

  ในหัวข้อ “ตัวเลข / การนับ”  เรียนรู้ไปแล้วว่าการเรียกวันและเวลา 

ในภาษาเมียนมาได้แก่      [hnit] “นิต์” คือ ปี,      [la] “ละ” คือ เดือน,   

                     [pat]  “ปะ”   คือ  สัปดาห์,                             [yet / ne]  “แยะ/เนะ”  คือ  วัน/วันท่ี,   

        [naryi] “นายี” คือ ช่ัวโมง / โมง,        [mit-nit] “มินิ” คือ นาที,   

          [set-kan] “แซะกั่น” คือ วินาที และชาวเมียนมาจะแบ่งเวลาใน 

แต่ละวันเป็น 12 ช่ัวโมง 2 คาบคือกลางวันและกลางคืน แล้วอาทิตย์น้ีมารู้จักกับ 

“การถามตอบวันและเวลา”  เป็นภาษาเมียนมาอย่างไร

 ลำดับแรกเรามารู้จักกับ การเรียกชื่อวันทั้ง 7 ในหนึ่งสัปดาห์และ เดือน 

ทั้ง 12 ในหนึ่งปี

วันอาทิตย์  [ta nin ga nwe ne] ตนีนกะนเวเนะ

วันจันทร์   [ta nin lar ne] ตนีนลาเนะ

วันอังคาร   [in gar ne] อีนกาเนะ

วันพุธ    [bod da hu ne] โบะดะหู้เนะ

วันพฤหัสบดี  [kyar thar pa tay ne] จาตาปะเต้เนะ

วันศุกร์   [thauk kyar ne] เตาะจาเนะ

วันเสาร์   [sa nay ne] ซเนเนะ

มกราคม   [zan na war yi la] ซานนะวายีละ

กุมภาพันธ์  [phe phor war yi la] เพพอวายีละ

มีนาคม   [mat la] มะละ

เมษายน   [aye pyi la] เอปยีละ

พฤษภาคม  [may la] เมละ

มิถุนายน   [zun la] ซุนละ

กรกฎาคม   [zu lai la] ซูไลละ

สิงหาคม   [Aw gout la] ออโกะละ

กันยายน   [set tin bar la] แซะตีนบาละ

ตุลาคม   [out to bar la] เอาะโตบาละ

พฤศจิกายน  [no win bar la] โนวีนบาละ

ธันวาคม   [di zin bar la] ดีซีนบาละ

 ที่ประเทศเมียนมาใช้ระบบการอ่านปีเป็นสองระบบ แบบที่หนึ่งเป็น 

แบบประเพณีวัฒนธรรมด้ังเดิมของเมียนมาคือ “ปีเมียนมาศักราช” เช่น สำหรับ 

ปี 2012 เท่ากับปีพม่า 1374 แบบที่สองคือแบบอังกฤษใช้ ค.ศ. ส่วนใหญ ่

ชาวบ้านธรรมดาใช้ศักราชเมียนมา และค.ศ.นั้นใช้เฉพาะคนมีการศึกษาและ 

เป็นทางการ เมื่อจะเขียนหรือพูดวันที่ เดือน ปี ชาวเมียนมาจะพูดและเขียน 

ปีเป็นอันดับแรก ต่อมาด้วยเดือนแล้ววันที่เช่น ปี 2012 เดือน ตุลาคม วันที่ 16, 

 กาลครั้งหนึ่ง นานมาแล้ว (30 ปีนี่ถือว่านานไหมครับ) ได้มีการเผยแพร่ 

ข่าวสารด้วยวิธีบอกกันต่อแบบปากต่อปากซึ่งถ้าเป็นยุคนี้คงกระจายข่าวผ่าน  

social network ให้คนเข้าร่วมลงทุนขนส่งน้ำมันแบบว่าไม่ต้องใช้เงินมากนักก็ได้  

แค่ซื้อล้อรถ (ขนส่งน้ำมัน) ล้อเดียวก็พอแล้ว แต่ต้องรวมๆกันหลายคนให้พอ 

ซื้อรถน้ำมันได้ 1 คัน เป็นเงิน 160,500 บาท กำไรที่บอกว่าจะได้นั้นอาจทำให้คนฟัง 

ตาลุกวาวได้ทีเดียวเพราะได้ถึงเดือนละ 12,000 บาท อย่าลืมนะครับว่าเรื่องนี้เกิด 

เมื่อราว 30 ปีมาแล้วซึ่งค่าของเงินสูงกว่าปัจจุบันหลายเท่า และมีผู้คิดอัตราผล 

ตอบแทนจากการลงทุนนี้พบว่าสูงถึงประมาณร้อยละ 78 ต่อปี

 ต้องทบทวนเบื้องหลังเรื่องนี้ให้ทราบอีกนิดว่าทำไมเขาถึงใช้การลงทุน 

ขนส่งน้ำมันมาชี้ชวนให้คนร่วมลงทุน เขาใช้เรื่องนี้เพราะตอนนั้นเป็นช่วงเวลา 

ที่เรียกกันว่ายุควิกฤติการณ์น้ำมันจากผลของการที่กลุ่มโอเปกผลักดันให้ราคา 

น้ำมันในตลาดโลกสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง ดังน้ันไม่ว่าจะลงทุนในธุรกิจอะไรท่ีเก่ียวข้อง 

กับน้ำมันก็รวยแน่ๆ

 เมื่อลักษณะของธุรกิจทำให้เชื่อได้ว่าต้องได้ผลตอบแทนสูง คนที่เริ่มต้น 

ชักชวนน้ีซ่ึงช่ือว่าชม้อยก็ดูน่าเช่ือถือเพราะทำงานอยู่องค์การเช้ือเพลิง (หน่วยงานน้ี 

ยุบเลิกไปแล้วเมื่อมีการก่อตั้ง ปตท. ขึ้น)  จึงมีผู้เข้าร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ

       ตลอดเวลา 8 ปีที่โครงการลงทุนซึ่งเรียกกันว่า “แชร์แม่ชม้อย” แพร่ขยาย 

ออกไปปรากฏว่ามีเหยื่อถึงกว่า 1 หมื่นราย และเงินที่นำไปร่วมลงทุนสะสมอยู่ 

กว่า 4 พันล้านบาท อย่าลืมว่าน่ีเป็นค่าเงินเม่ือ 30 ปีท่ีแล้ว ซ่ึงสูงกว่าเด๋ียวน้ีหลายเท่า 

นะครับ

         วิธีการหลอกคนในลักษณะของแชร์ชม้อยซึ่งปัจจุบันเรียกว่า “แชร์ลูกโซ่”  

นั้นมีมานานแล้วในต่างประเทศ โดยหลักการก็คือจะอาศัยเงินค่าสมาชิก (หรือ 

ที่ในกรณีแชร์ชม้อยเรียกว่าเงินร่วมลงทุนซื้อรถน้ำมัน) จากสมาชิกใหม่ที่ถูกชักนำ 

เข้ามาเพ่ือเอาไปจ่ายเป็นเงินปันผลหรือกำไรให้แก่สมาชิกรายท่ีเก่ากว่า ดังน้ันตราบใด 

ท่ียังมีสมาชิกหรือเหย่ือรายใหม่สมัครเข้ามาอยู่เร่ือยๆ เหย่ือรายเก่าๆ ก็จะยังได้รับ 

รายได้ตามสัญญาอยู่

 แชร์ลูกโซ่ดำรงอยู่ได้ตราบใดที่สมาชิกเก่าสามารถหาสมาชิกหรือเหยื่อ 

รายใหม่ๆ มาเพิ่มได้ต่อเนื่อง ทำให้ฝรั่งเรียกวิธีการนี้ว่า Pyramid Scheme เพราะ 

สมาชิกใหม่เปรียบเหมือนฐานพิรามิดซึ่งถ้าหากจะค้ำยันให้ตัวพิรามิดสูงขึ้น  

ฐานก็จะต้องกว้างขึ้นด้วยแปลว่าสมาชิกใหม่ต้องเพิ่มขึ้นมากๆ จึงจะหาเงินไป 

จ่ายตอบแทนให้สมาชิกเก่าซึ่งเลื่อนระดับไปอยู่บนพิรามิดขั้นสูงขึ้นไปได้ 

 เมื่อใดที่ไม่สามารถสร้างฐานล่างพิรามิดให้กว้างพอรองรับส่วนบนได้ 

พิรามิดก็จะถล่มลงมา แชร์ชม้อยก็เช่นกัน พอหนังสือพิมพ์เริ่มเสนอข่าวถึงความ 

ไม่ชอบมาพากลของโครงการและตำรวจเริ่มเข้ามาตรวจสอบ แชร์น้ำมันหรือแชร์ 

ชม้อยนี้ก็หาสมาชิกใหม่อีกไม่ได้ เงินที่จะจ่ายให้สมาชิกเก่าก็เลยต้องหยุด คนที่ 

เพิ่งจะรู้ว่าถูกหลอกก็ไปแจ้งความ ตำรวจตามจับมาได้และส่งฟ้องศาล ในที่สุด 

ศาลตัดสินจำคุกชนิดที่ว่าตายแล้วเกิดใหม่อีกกี่ชาติก็ยังไม่พ้นโทษ เพราะตัดสิน 

จำคุก 154,000 ปี

 ที่จริงผมเขียนเว่อร์ไปอย่างนั้นเองเพราะแม้โทษจำคุกจะมากแค่ไหน 

แต่ตามกฎหมายให้จำคุกไม่เกิน 20 ปี จำเลยคดีนี้จึงติดคุกแค่ 20 ปี และติดจริงๆ 

แค่ 7 ปีเศษก็ได้รับการปลดปล่อยออกมาแล้ว การที่โทษจำคุกจริงๆ แค่ไม่กี่ปี 

แม้หนังสือพิมพ์จะพาดหัวให้คนสะใจว่าถูกตัดสินจำคุกเป็นแสนปีจึงทำให้ยัง 

มีคนคิดโครงการร่วมลงทุนใหม่ๆ ในลักษณะแชร์ลูกโซ่นี้ออกมาอยู่เรื่อยๆ เช่น 

แชร์ก๋วยเตี๋ยวซึ่งชักชวนให้คนร่วมลงทุนในแฟรนไชส์รถเข็นขายก๋วยเตี๋ยวโดย 

ไม่ต้องไปขายก๋วยเต๋ียวเอง โดยลงทุนรถขายก๋วยเต๋ียวคันละ 45,000 บาท แล้วจะได้ 

ผลตอบแทนเดือนละ 10,000 บาทติดต่อกัน 10 เดือน แชร์ก๋วยเตี๋ยวนี่ก็ถูกจับ 

ฟ้องศาลเหมือนแชร์ชม้อย ศาลเพิ่งตัดสินเมื่อราว 3-4 ปีมานี้เอง ให้จำคุกซึ่ง 

พาดหัวหนังสือพิมพ์ว่า 5 พันกว่าปี แต่จริงๆแล้วก็เหมือนกรณีแชร์ชม้อยน่ันแหละครับ  

ไม่เกิน 20 ปี ส่วนจะติดจริงแค่ไหนไม่รู้

 ท่านผู้อ่านจะลงทุนอะไรก็ดูให้ดีก่อนก็แล้วกันนะครับ ถ้าผลตอบแทนสูง 

จนน้ำลายหกก็ระวังไว้ด้วยเพราะอาจเป็นแชร์ลูกโซ่ที่แอบแฝงมาในชื่ออะไรก็ได้

(อ่านต่อหน้า 10)
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หลักสูตรใหม่คณะสื่อสารมวลชน ปี 2556
 เมื่อวันที่  29 เมษายน 2556  สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ให้ความเห็นชอบ 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสื่อสารมวลชน หรือ ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

ภาษาอังกฤษว่า Bachelor of Arts (Mass Communication) หรือ B.A. (Mass Commu- 

nication)  โครงสร้างหลักสูตรใหม่ประกอบด้วย

 (1) วิชาศึกษาทั่วไป   จำนวน    42 หน่วยกิต

 (2) วิชาเฉพาะ

  (2.1) วิชาแกนบังคับ  จำนวน    42 หน่วยกิต

  (2.2) วิชาเอก   จำนวน    30 หน่วยกิต

  (2.3) วิชาโท   จำนวน    21 หน่วยกิต

 (3) วิชาเลือกเสรี   จำนวน     9 หน่วยกิต

         รวมหน่วยกิต  ตลอดหลักสูตร   144  หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 42 หน่วยกิต  (เรียนร่วมกันทุกกลุ่มวิชา)

 ประกอบด้วยกระบวนวิชา RAM 1000 (RU100) ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge  

and Morality) (บังคับไม่นับหน่วยกิต) และวิชาใน 5 กลุ่มต่อไปนี้

 1) กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 3 หน่วยกิต

 2) กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 15 หน่วยกิต                                        

 3) กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต                           

 4) กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 12 หน่วยกิต                       

 5) กลุ่มวิชาภาษาไทย 6 หน่วยกิต

     (รายละเอียดขอดูได้ที่คณะสื่อสารมวลชน)                     

หมวดวิชาเฉพาะ 93 หน่วยกิต

วิชาแกนบังคับ  42 หน่วยกิต  ได้แก่

  รหัสกระบวนวิชา                 ชื่อกระบวนวิชา  หน่วยกิต

 MCS1150 (MCS1100, MCT1001,  การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น 3

 TM101, MC110)

 MCS1151 (MCS1101,MCT1000,        ทฤษฎีการสื่อสาร 3

 TM100, MC111)

 MCS1250 (MCS2200,MC220) การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น 3

 MCS1350 (MCS1300,ICS1104, หลักการพูดเบื้องต้น 3

 MC130)

 MCS1450 (MCS1400,BMS1301, การกระจายเสียงและการแพร่ภาพ 3  

 MC140,TV101)

 MCS3151 (MCS3100,MC310, การสื่อสารเพื่อมนุษยสัมพันธ์ 3

 MC410, ICS2112,IC243)

 MCS2150 (MCS2100,MC210, การประชาสัมพันธ์เบื้องต้น 3

 MC311)

 MCS2160 (MCS2106,ICS2101, ภาษาเพื่อการสื่อสารมวลชน 3

 MC216, JR102,MC313,MC216)

 *MCS2170 (MCS4602,MC462)    การรู้เท่าทันสื่อ  3 

 MCS2260 (MCS2201,MC221) การรายงานข่าว  3

 MCS2390 (MCS2108,MCT1002, เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสารมวลชน 3 

 TM102,MC218)

 MCS3190 (MCS4603,MCT1003, จริยธรรมสื่อสารมวลชน 3

 ICS4104, TM103,MC217,MC463)

 MCS4170 (MCS4106,MCT1004, การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น 3

 TM104, MC416,MC214) 

 *MCS4190 ส่ือมวลชนอาเซียนและส่ือมวลชนโลก   3

วิชาเอก 30 หน่วยกิต (ให้ นศ. เลือกข้อ 1 หรือข้อ 2  ข้อใดข้อหนึ่ง)

 1) ให้นักศึกษาเลือกกลุ่มวิชาในแต่ละกลุ่มตามหลักเกณฑ์ที่คณะกำหนด 

และเป็นวิชาที่ไม่ซ้ำกับวิชาแกนบังคับและวิชาเลือกเสรี ประกอบด้วยวิชา 4 กลุ่มของ 

หลักสูตร ดังนี้

   (1) กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน 

    (2) กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม    

    (3) กลุ่มวิชาการสื่อสารบูรณาการ      

      (4) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

  2) ให้นักศึกษาเลือกทุกกลุ่มวิชารวมกันได้ แต่นักศึกษาต้องเรียนกระบวนวิชา

ระดับ 3000 ขึ้นไปไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต

รายชื่อกระบวนวิชาของแต่ละกลุ่มวิชา

  (1) กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน 

       วิชาเอกให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่คณะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง 

จำนวน 30 หน่วยกิต

 รหัสกระบวนวิชา         ชื่อกระบวนวิชา  หน่วยกิต

 MCS2151 (MCS2109) สื่อมวลชนสัมพันธ์ 3

 MCS2161 (MCS2602,ICS2111, การสื่อสารในองค์การ 3

 MC262)

 MCS2162 (MCS2372,MCS2603,  สื่อมวลชนเพื่อการโฆษณา 3

 MC263,MC113)

 MCS2180 (MCS2380,MCS2301, การพูดในชีวิตประจำวัน 3

 MC231)

 MCS2181 (MCS2381,MCS2304, การพูดเพื่อการสมาคม 3

 MC234)

 MCS2182 (MCS2382,ICS3110) การพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์ 3

 MCS3150 (MCS3105,MC315) หลักการสื่อสารที่มีประสิทธิผล 3

 MCS3152 (MCS3104,ICS2109) การสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวใจ 3

 MCS3160 (MCS3102,MC312) สื่อมวลชนกับสังคม 3

 MCS3170 (MCS3209,MC329, การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบัน 3 

 MC212)

 MCS3180 (MCS3304,ICS2108,  การพูดตามนัยเนื้อหา 3

 MC334,IC213)

 MCS3181 (MCS3300,MCS4302) การพูดสำหรับการเป็นผู้นำ 3

 MCS3182 (MCS3305,BMS4306,  การพูดในงานสื่อมวลชน 3

 MC335,TV409)

 MCS3183 (MCS3301,ICS3108, วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 3

 MC331,IC313)

 MCS3184 (MCS3306,ICS3109, วาทนิเทศเพื่อการขาย 3

 MC336, MC337,IC315)

 MCS3185 (MCS3605,ICS3107, การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต 3

 MC365)

 MCS4150 (MCS4103,ICS3112,  การสื่อสารเพื่อการพัฒนา 3

 MC413,IC331)

 MCS4151 (ICS3103) การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม 3

 MCS4160 (MCS4601,MC213, การสื่อสารและประชามติ 3 

 MC461)

 MCS4490 (MJR2206) การเขียนข่าวภาษาอังกฤษทางสื่อมวลชน 3

 MCS4491  การแปลข่าวภาษาอังกฤษทางสื่อมวลชน 3

    * นักศึกษาที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชา MCS4490 (MJR2206) และ MCS4491 

ต้องสอบผ่านวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002

 (2) กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม 

 วิชาเอกให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่คณะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง 

จำนวน 30 หน่วยกิต

 รหัสกระบวนวิชา   ชื่อกระบวนวิชา  หน่วยกิต

 MCS1251 (MJR1204,JR104) พัฒนาการวารสารศาสตร์ส่ือประสม 3

 MCS1260 (MJR1201,JR101) หลักการเขียนเชิงวารสารศาสตร์เบ้ืองต้น 3

 MCS2250 (MJR1202,JR102) ศิลปะเพ่ือการส่ือสารในงานวารสารศาสตร์ 3

 MCS2261 (MCS2204) การเขียนบทบรรณาธิการและบทวิจารณ์ 3
(อ่านต่อหน้า 7)
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         รหัสกระบวนวิชา            ชื่อกระบวนวิชา                  หน่วยกิต
 MCS2270 (MJR1205,JR105) เทคโนโลยีการพิมพ์ 3
 MCS2271 (MJR1203,JR103) คอมพิวเตอร์เพ่ืองานวารสารศาสตร์ 3
 MCS2272 (MJR2204,JR204) การออกแบบเว็บไซต์ 3
 MCS3250 (MJR2203,JR203) ภาพถ่ายวารสารศาสตร์สื่อประสม 3
 MCS3251 (MJR3202,MJR4201, เทคโนโลยีส่ือประสมเพ่ืองานวารสารศาสตร์ 3
 JR302, JR401)
 MCS3252 (MCS4207) เทคนิคการตกแต่งภาพถ่าย 3
 MCS3253 (MJR3202) การสร้างสรรค์ภาพเพ่ืองานวารสารศาสตร์ 3
 MCS3254 (MCS4502) ภาพถ่ายการท่องเที่ยว 3
 MCS3260 (MJR2202,JR202) หลักการเขียนวารสารศาสตร์ส่ือประสม 3
 MCS3261 (MJR2201,JR201) การเขียนเชิงวารสารศาสตร์ขั้นสูง 3
 MCS3262 (MCS3201,MC321) การเขียนสร้างสรรค์เชิงวารสารศาสตร์ 3
 MCS3270 (MCS3205,MC325, การรายงานข่าวชั้นสูง 3
 MC423)
 MCS3271 (MJR3201,JR301) การรายงานข่าวผ่านสื่อใหม่ 3
 MCS3280 (MCS3203,MC323) การเขียนบทความ 3
 MCS3281 (MCS3206,MJR3205,  การเขียนสารคดีเพื่อสื่อมวลชน 3
 MC326,JR313)
 MCS3282 (MCS3208,MC328) การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อสื่อมวลชน 3
 MCS3283 (MCS3204,MC324, การบรรณาธิกรสื่อสิ่งพิมพ์ 3
 MC121)
 MCS3284 (MJR2205,JR205) กฎหมายและจริยธรรมทาง 3
     วารสารศาสตร์สื่อประสม 
 MCS3290 (MJR3203,JR303) การออกแบบและจัดหน้า 3
 MCS3291 (MJR4202,JR402) การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ด้วยระบบดิจิตอล 3
 MCS3292 (MJR3204,JR304) เทคโนโลยีการออกแบบสิ่งพิมพ์ 3
 MCS3293 (MCS3202,MCS3207) การพิมพ์ 3
 MCS4250 (MCS4201,MC421, นิตยสาร 3
 MC122)
 MCS4251 (MCS4204,MC424) สิ่งพิมพ์เฉพาะกิจ 3
 MCS4260 (MCS4202,MC422) การจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ 3
 MCS4270 (MJR4204,JR404) การวิจัยทางวารสารศาสตร์สื่อประสม 3
 MCS4490  การเขียนข่าวภาษาอังกฤษทางส่ือมวลชน 3
 MCS4491  การแปลข่าวภาษาอังกฤษทางส่ือมวลชน 3
 
 *นักศึกษาที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชา MCS4490 (MJR2206) และ MCS4491  
ต้องสอบผ่านวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002
 (3) กลุ่มวิชาการสื่อสารบูรณาการ 
           วิชาเอกให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่คณะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง 
จำนวน 30 หน่วยกิต
 รหัสกระบวนวิชา      ชื่อกระบวนวิชา                       หน่วยกิต
 MCS1351 (ICS1101) มนุษย์กับการสื่อสาร 3
 MCS1352 (ICS1103) การสื่อสารระหว่างบุคคล 3
 MCS2350 (ICS2107) ทฤษฎีวาทศาสตร์และวาทวิพากษ์ 3
 MCS2360 (ICS2102) ภาษาเพื่อการสื่อสารขั้นสูง 3
 MCS2361 (ICS2104) การวิเคราะห์ผู้รับสาร 3
 MCS2370 (ICS2103) ผลกระทบของสื่อ 3
 MCS2371 (ICS3106) การสื่อสารกับประชาสังคม 3
 MCS3350 (ICS3102) การถ่ายทอดความคิด 3
 MCS3351 (MCS3308,ICS2110, ศิลปะและจิตวิทยาการสื่อสาร 3 
 MC131,MC338,MC223)
 MCS3352 (MCS2305,ICS2105,  การสื่อสารเพื่อการแสดง 1 3
 MC235,MC115)
 MCS3353 (ICS2106) การสื่อสารเพื่อการแสดง 2 3
 MCS3354 (MCS3603) การส่ือสารการตลาดแบบบูรณาการ 3
 MCS3370 (MCS3309,MC339,  การพูดเพื่อชักจูงใจ 3
 ICS3111,IC323)    
 MCS4350 (ICS4101) ตรรกวิธีทางการสื่อสาร 3
 MCS4360 (ICS3104) การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ 3
 MCS4361 (ICS3105) การสื่อสารเชิงกลยุทธ์ 3
 MCS4362 (ICS4103) การสื่อสารในภาวะวิกฤต 3
 MCS4370 (ICS4102) การวิจัยทางการสื่อสารบูรณาการ 3

 รหัสกระบวนวิชา         ชื่อกระบวนวิชา                    หน่วยกิต  
 MCS4380 (MCS4101) นวัตกรรมสื่อ 3
 MCS4390 (ICS4104) จริยธรรมทางการสื่อสารบูรณาการ 3
 MCS4490  การเขียนข่าวภาษาอังกฤษทางส่ือมวลชน 3
 MCS4491  การแปลข่าวภาษาอังกฤษทางส่ือมวลชน 3
 MCS4905 (ICS4100) ฝึกประสบการณ์การส่ือสารบูรณาการ 0
 * นักศึกษาที่จะลงทะเบียนกระบวนวิชา MCS4490 (MJR2206) และ MCS4491 
ต้องสอบผ่านวิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002
  (4) กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 
  วิชาเอกให้เลือกเรียนวิชาต่อไปนี้ หรือวิชาที่คณะประกาศเพิ่มเติมในภายหลัง 
จำนวน 30 หน่วยกิต   
  รหัสกระบวนวิชา     ชื่อกระบวนวิชา                        หน่วยกิต
 MCS1451 (BMS1302) การสื่อสารเพื่อการกระจายเสียง 3
 MCS1460  ภาพยนตร์เบื้องต้น 3
 MCS2450 (MCS2401,BMS2303, ข่าววิทยุกระจายเสียง 3
 MC241,TV203) 
 MCS2451 (MCS2402,BMS2304,  ข่าววิทยุโทรทัศน์ 3  
 MC242,TV204)
 MCS2460 (MCS3400,BMS2301,  การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง 3
 MC340,TV201)
 MCS2461 (MCS3401,BMS2302, การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ 3 
 MC341,TV202)
 MCS2462  การเขียนบทภาพยนตร์และการนำ 3
     เสนอเรื่องด้วยภาพ
 MCS2463  ทฤษฎีและการวิจารณ์ภาพยนตร์ 3
 MCS2470 (MCS2403, ดนตรีและเสียงประกอบ 3
 MC141,MC243)
 MCS2471 (BMS2306,TV208) การบันทึกเสียงและการตัดต่อ 3
     ทางวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 MCS2480 (MCS4401,BMS2307) การแสดงทางวิทยุกระจายเสียงและ 3
     วิทยุโทรทัศน์
 MCS2490 (BMS2308) การผลิตสารคดีส้ันทางวิทยุกระจายเสียง 3
 MCS3450 (BMS3304) การผลิตรายการวิทยุกระจายเสียง 3
 MCS3451 (BMS3305) การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 3
 MCS3452 (MCS4400,MC440) เทคนิคการผลิตรายการวิทยุ 3 
     กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์
 MCS3453  เทคนิคภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 3
 MCS3460 (MCS3403,BMS3302, การจัดรายการวิทยุกระจายเสียง 3 
 MC343,TV302)
 MCS3461 (MCS3404,  การจัดรายการวิทยุโทรทัศน์ 3
 BMS3303,TV303)
 MCS3470  การผลิตภาพยนตร์สั้นเบื้องต้น 3
 MCS3471  การแสดงและการกำกับภาพยนตร์ 3
 MCS3480 (MCS4108) รายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 3
     สำหรับเด็กและเยาวชน
 MCS3481  รายการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ 3
     สำหรับผู้สูงอายุ
 MCS3482  รายการกีฬาทางวิทยุกระจายเสียง 3
     และโทรทัศน์
 MCS4450 (ฺBMS4302,MC432,  การวิจารณ์การกระจายเสียงและ 3
 IC419,TV403) การแพร่ภาพ
 MCS4460 (MCS4402,BMS4301,  การบริหารสถานีวิทยุกระจายเสียง 3
 MC442,TV401) และวิทยุโทรทัศน์ 3
 MCS4461 (BMS4307) ธุรกิจสื่อสารมวลชน 3
 MCS4470 (BMS4304) การวิจัยทางวิทยุกระจายเสียงและ 3
     วิทยุโทรทัศน์
 MCS4480 (BMS4305, วิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ 3
 MC435,IC317) เพื่อสังคม
 MCS4481 (MCS4403) วิทยุชุมชน 3
 MCS4490  การเขียนข่าวภาษาอังกฤษทางส่ือมวลชน 3
 MCS4491  การแปลข่าวภาษาอังกฤษทางส่ือมวลชน 3
 MCS4493  การอ่านข่าวภาษาอังกฤษทางวิทยุ 3
     กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์

 หลักสูตรใหม่คณะสื่อสารมวลชน ปี 2556 (ต่อจากหน้า 6)

(อ่านต่อหน้า 8)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย    *นักศึกษาท่ีจะลงทะเบียนกระบวนวิชา MCS4490  และ MCS4491 ต้องสอบผ่าน 

วิชา ENG1001, ENG1002, ENG2001, ENG2002

วิชาโทสำหรับนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน  21 หน่วยกิต

 ให้นักศึกษาเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ หรือวิชาท่ีคณะส่ือสารมวลชนกำหนดเพ่ิมเติม 

ในภายหลังจากกลุ่มวิชาเอกกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในคณะสื่อสารมวลชนที่ไม่ซ้ำกับวิชา 

แกนบังคับ วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี  จำนวน  21 หน่วยกิต โดยต้องเรียนวิชาระดับ 

3000 ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต หรือจะเลือกเรียนวิชาโทในคณะอื่นๆของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงก็ได้ ตามกฎเกณฑ์ ดังนี้

 (1) สำหรับวิชาโทในคณะสื่อสารมวลชน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของคณะ

 (2) สำหรับวิชาโทนอกคณะสื่อสารมวลชนให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์วิชาโท 

ของคณะนั้นๆและกรณีที่กฎเกณฑ์วิชาโทในคณะดังกล่าวมีจำนวนหน่วยกิตไม่ถึง  

21 หน่วยกิต ให้เป็นสิทธิของนักศึกษาที่จะเลือกเรียนวิชาใดก็ได้ในสาขาวิชาโทนั้น 

จนครบ 21 หน่วยกิต

     (3) สำหรับคณะท่ีไม่มีกฎเกณฑ์วิชาโทสำหรับนักศึกษาต่างคณะ ให้ถือกฎเกณฑ์ 

วิชาโทของคณะสื่อสารมวลชนเป็นหลัก

     (4) กระบวนวิชาที่เลือกเรียนเป็นวิชาโทจะต้องไม่ซ้ำกับกระบวนวิชาในหมวด 

วิชาศึกษาทั่วไป วิชาแกนบังคับ วิชาเอก และวิชาเลือกเสรี รายละเอียดอื่นๆในการเรียน 

วิชาโทใดๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนั้นๆ

วิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต

 ให้นักศึกษาเลือกเรียนข้อใดข้อหนึ่งเท่านั้น ดังนี้

     (1) นักศึกษาจะเลือกเรียนกระบวนวิชาใดๆก็ได้ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงท่ีไม่ซ้ำกับกระบวนวิชาท่ีเรียนเป็นวิชาศึกษาท่ัวไป วิชาแกนบังคับ วิชาเอก 

และวิชาโท จำนวนไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต

 (2) กระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา จำนวน 9 หน่วยกิต แทนหมวด 

วิชาเลือกเสรี (นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 100 หน่วยกิตขึ้นไปและติดต่อ 

คณะฯก่อนลงทะเบียน)

 (3) MCS4901 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสื่อสารมวลชน จำนวน 6 หน่วยกิต  

และ MCS4903 วิชาสัมมนาสื่อสารมวลชน จำนวน 3 หน่วยกิต แทนหมวดวิชาเลือกเสรี 

(นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตสะสมต้ังแต่ 100 หน่วยกิตข้ึนไปและติดต่อคณะฯก่อนลงทะเบียน) 

 (4) MCS4902 โครงงานสื่อสารมวลชนจำนวน 6 หน่วยกิต และ MCS4903 

วิชาสัมมนาสื่อสารมวลชน จำนวน 3 หน่วยกิต แทนหมวดวิชาเลือกเสรี (นักศึกษา 

ต้องมีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 100 หน่วยกิตขึ้นไปและติดต่อคณะฯก่อนลงทะเบียน)

หลักสูตรวิชาโท 21 หน่วยกิต สำหรับนักศึกษาคณะอื่น

 ให้เรียนวิชาโทบังคับต่อไปนี้ 15 หน่วยกิต และให้เลือกเรียนวิชาได้จากทุกกลุ่ม 

วิชาที่เปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา   จำนวน 6 หน่วยกิต

 รหัสกระบวนวิชา         ชื่อกระบวนวิชา          หน่วยกิต

  MCS1150         การสื่อสารมวลชนเบื้องต้น  3

  MCS1250         การหนังสือพิมพ์เบื้องต้น  3

  MCS1350         หลักการพูดเบื้องต้น   3

  MCS1450         การกระจายเสียงและการแพร่ภาพ 3

  MCS4190         สื่อมวลชนอาเซียนและสื่อมวลชนโลก 3

 ในกรณีท่ีข้อบังคับวิชาโทของคณะน้ันๆมีจำนวนหน่วยกิตมากกว่า หรือน้อยกว่า  

21 หน่วยกิต ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนเรียนวิชาเพ่ิมเติมหรือลดลง จากวิชาใดๆก็ได้ 

หรือวิชาตามเง่ือนไขและข้อกำหนดของคณะส่ือสารมวลชน เพ่ือให้ครบตามหลักสูตร 

วิชาโทของคณะนั้นๆ

หมายเหตุ คำอธิบายความหมายของรหัสวิชา

    รหัสวิชาประกอบด้วย 3 หลักแรกเป็นตัวอักษร และตามด้วยตัวเลข 4 หลัก  

มีความหมาย ดังนี้

  ตัวเลขหลักพัน   แสดงชั้นปีที่ควรเรียน
  ตัวเลขหลักร้อย   แสดงกลุ่มวิชา ดังนี้
     1             หมายถึง        กลุ่มวิชาการสื่อสารมวลชน
     2   หมายถึง  กลุ่มวิชาวารสารศาสตร์สื่อประสม
     3   หมายถึง  กลุ่มวิชาการสื่อสารบูรณาการ
     4   หมายถึง  กลุ่มวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ- 
       โทรทัศน์

 หลักสูตรใหม่คณะสื่อสารมวลชน ปี 2556 (ต่อจากหน้า 7)

 สภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้มีการ 

ประชุมครั้งที่ 4/2556  

เมื่อวันที่ 29 เมษายน  

2556 โดยมี นายประจวบ 

ไชยสาส์น นายกสภา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เป็นประธาน  มีผลการ 

ประชุมท่ีน่าสนใจ ดังน้ี

 1. ร่างระเบียบ

              - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทน 

นักศึกษาและเงินสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556 

  -  อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการให้ทุน 

การศึกษานักศึกษาชั้นปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหาร 

วิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ พ.ศ. 2556

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยเงินทุนหน่วยงาน  

พ.ศ. 2556

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการให้บริการ 

ทางวิชาการเพื่อการประเมินผลของนักศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2555

 2. อนุมัติหลักสูตร

  - อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

  - อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556)

 3. ปิดหลักสูตร

  - อนุมัติปิดหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ 

บริหารงานสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดสุโขทัย

  - อนุมัติปิดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการอุดมศึกษา  

ตั้งแต่ภาค 1  ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

 4. ปรับปรุงหลักสูตร

  - อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก ของ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 2552 

  - อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรวิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  

ฉบับปี พ.ศ. 2555 โดยขอเปิดเพ่ิมกระบวนวิชา ANT 3069 มานุษยวิทยาการแพทย์  

ในหมวดวิชาโทเลือก 

  - อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก ของ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง ฉบับปี พ.ศ. 2550

 5. กำหนดตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

   - อนุมัติกำหนดตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ เพื่อทำหน้าที่และ 

ความรับผิดชอบตามที่อธิการบดีมอบหมาย            

 6. แผนการให้บริการวิชาการฯ

  - อนุมัติแผนการให้บริการวิชาการและวิชาชีพแก่สังคมและชุมชน  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ 

แก่สังคมและชุมชนเสนอ

 7. หลักเกณฑ์วิธีการกำหนดอัตราค่าจ้าง

             - อนมุตัหิลกัเกณฑแ์ละวธิกีารกำหนดอตัราคา่จา้งขัน้ตำ่ของลกูจา้ง 

ประจำและบุคลากร  ที่มีชื่อตำแหน่งเหมือนลูกจ้างประจำตามที่สภาเสนอ



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

ถาม สอบถามการรักษาสถานภาพนักศึกษา 

 1. ผมไม่ได้ลงทะเบียนมา 1 ภาคการศึกษา  

ถ้าไม่ลงอีกในภาคการศึกษาน้ีจะทำให้หมดสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาหรือไม่ 

 2. ถ้าผมต้องการจะลงสอบแค่ e-Testing  

เพื่อเป็นการรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาจะ

เหมือนกับลงทะเบียนปกติหรือไม่

 3. ถ้าไม่ได้ จะต้องทำการรักษาสถานภาพ 

นักศึกษาอย่างไร ขอบคุณมาก ครับ

ตอบ	 1. ถ้าขาดการลงทะเบียนเรียน 1 ภาคการศึกษา 

ปกติ (1, 2) ถือว่ายังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่  

แต่ถ้าขาดการลงทะเบียนเรียนติดต่อกันเกิน 2 ภาค 

การศึกษา จึงจะถือว่าหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

 2. นกัศกึษาจะลงทะเบยีน e-Testing เพือ่ 

เป็นการรักษาสถานภาพไม่ได้

 3. การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ให้ชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคละ 300 บาทได้ 

ที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 จากนั้นนำ 

ใบเสร็จชำระค่ารักษาสถานภาพมาติดต่อท่ี อาคาร  

สวป. ชั้น 6 ฝ่ายลงทะเบียน หรือจะชำระค่ารักษา 

สถานภาพพร้อมการลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 

ถัดไปก็ได้  สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8610

ถาม ผมสมัครเรียนเมื่อปีการศึกษา 2553 รหัส 

นักศึกษา 53.... ผมลงทะเบียนถึงภาค 1/2554 

หลังจากนั้นผมไม่ได้ลงทะเบียนอีกเลย ผมจะไป 

ลงทะเบียนภาค 1/2556  ได้หรือไม่ 

ตอบ ในขณะนี้ได้หมดเขตการลงทะเบียนภาค  

2/2555 ไปแล้ว ดังน้ัน นักศึกษาจึงไม่ได้ลงทะเบียน 

ในภาค 2/2554, ภาค 1/2555 และภาค 2/2555 

ซึ่งรวมเป็น 3 ภาคการศึกษาปกติที่นักศึกษาไม่ได้ 

ลงทะเบียน

 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน  

และค่าบำรุงการศึกษา ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2543 

ข้อ 8 “นักศึกษาผู้ใดค้างชำระค่ารักษาสถานภาพ 

นักศึกษาเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน 

โดยไม่ชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ในวันสุดท้ายของกำหนดวันลงทะเบียนเรียนใน 

ภาคการศึกษาปกติถัดไป ให้ถอนช่ือนักศึกษาผู้น้ัน 

ออกจากทะเบียนนักศึกษา”

 จากกรณีของนักศึกษา การท่ีนักศึกษาไม่ได้ 

ลงทะเบียนเรียน 3 ภาคปกติติดต่อกันและไม่ได ้

ถาม-ตอบ 
“เกรดระบบใหม่”

สุทธิกุล  ศรีสุทธิ์

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  

ขอให้นักศึกษาท่ีมีความประสงค์จะขอผ่อนผัน 

การลงทะเบียนเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2556 

ให้มาดำเนินเรื่อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 

มิถุนายน 2556 ที่งานแนะแนวจัดหางานและ 

ทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) เวลา  

09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น. 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ได้ท่ี งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  

อาคาศิลาบาตร (ชั้นลอย)

รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ด้วย จึงทำให้ 

นักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามข้อบังคับ 

ข้างต้น และไม่สามารถลงทะเบียนในภาค 1/2556 ได้  

ถ้านักศึกษาจะกลับมาเรียน นักศึกษาต้องสมัครเป็น 

นักศึกษาใหม่ แต่วิชาที่นักศึกษาเคยสอบผ่านแล้ว  

นักศึกษาสามารถใช้สิทธิเทียบโอนวิชาดังกล่าว 

กลับมาใช้โดยไม่ต้องลงเรียนใหม่

 สวัสดีครับสมาชิกข่าวรามคำแหงและ 

นักศึกษาทุกท่าน สัปดาห์นี้เรามาคิดคะแนนเฉลี่ย 

กันดีกว่า ว่าการสอบที่ผ่านมาผลการสอบของเราม ี

ค่าเฉล่ียต่อภาคเป็นเท่าไร เพ่ือเตรียมแผนการเรียนว่า 

ในภาคต่อไปเราจะต้องทำคะแนนเฉลี่ยให้สูงขึ้น 

อย่างไรและเมื่อเรียนครบหลักสูตรแล้วจะมีค่าเฉลี่ย 

ตลอดหลักสูตรพอที่จะแจ้งจบขอสำเร็จการศึกษา 

ตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดหรือไม่    ตัวอย่าง เช่น 

เมื่อภาค 1 ปีการศึกษา 2555 นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ทั้งหมด 7 วิชา  17 หน่วยกิต สอบได้เกรดดังนี้ คือ  

THA1001   Structure of Thai  3Cr   Grade  A

   and it Usage             

ENG1001   Basic English 3 Cr  Grade  B

    Sentences and Essential 

PSY 1001  General Psychology  3 Cr  Grade  A

INT 1005    Introduction to 3 Cr  Grade  B+

    Computer System        

LIS  1003    Using the Library       1 Cr  Grade C+

LAW1001  Principle of Public Law 2 Cr  Grade C

LAW1002   Principle of Private Law 2 Cr  Grade  D

                                  Total           17

 นักศึกษาอยากรู้ว่าคะแนนเฉลี่ยของภาค 1 

ปีการศึกษา 2555 ว่าจะได้ สักเท่าไร ก่อนอ่ืนนักศึกษา 

ก็ต้องทราบเกณฑ์คะแนนมาตรฐาน คะแนนท่ีมหาวิทยาลัย 

กำหนดก่อนนะครับ ว่า

 อักษรระดับคะแนน A  ช่วงคะแนน  80-100 

  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4    ดีเยี่ยม 

 อกัษรระดบัคะแนน B+ ชว่งคะแนน 75-79  

 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.50    ดีมาก

         อักษรระดับคะแนน B ช่วงคะแนน  70-74  

 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  3.00       ดี

 อักษรระดับคะแนน  C+ ช่วงคะแนน 65-69  

 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.50    ปานกลาง

            อักษรระดับคะแนน  C ช่วงคะแนน  60-64  

 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  2.00    พอใช้

            อักษรระดับคะแนน D+ ช่วงคะแนน 55-59  

 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50    อ่อน

 อักษรระดับคะแนน D ช่วงคะแนน  50-54  

 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  1.00   อ่อนมาก

 อักษรระดับคะแนน F ช่วงคะแนน 0-49   

 สอบตก (ไม่นำมาคิดค่าเฉลี่ย))

 เราก็จะใช้สูตรที่ใช้คำนวณหาค่าแฉลี่ยที่ 

กำหนดไว้ตามข้อบังคับฯ คือ

GPA=(nAx4)+(nB+x3.50)+(nBx3.00)+(nC+x2.50)+(nCx2.00)+(nD+x1.50)+(nDx1.00)

หารด้วยจำนวนหน่วยกิตที่ลงทะเบียน

 ความหมายของ n ในวงเล็บคือจำนวนหน่วยกิต  

ของแต่ละวิชา

 จากตัวอย่างข้างต้นผลการสอบในภาค 1  

ปีการศึกษา 2555 มีวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนท้ังหมด  

7 กระบวนวิชาและสอบได้ทั้งหมด มีหน่วยกิตรวม 

ที่สอบได้ทั้งหมด 17 หน่วยกิต มีวิชาที่สอบได้ A   

จำนวน 2 วิชา มีหน่วยกิตรวม 6 หน่วยกิต  มีวิชา 

ที่สอบได้ B+ จำนวน 1 วิชา มี 3 หน่วยกิต วิชา 

ที่สอบได้ B จำนวน 1 วิชา มี 3 หน่วยกิต มีวิชา 

ที่สอบได้ C+ จำนวน 1 วิชา มี 1 หน่วยกิต วิชา 

ที่สอบได้ C จำนวน 1 วิชา มี 2 หน่วยกิต มีวิชา 

ที่สอบได้ D จำนวน 1 วิชา มี 2 หน่วยกิต

 วิธีคิด เราจะแทนค่าตัวเลข ของจำนวน 

หน่วยกิตที่สอบได้แต่ละอักษรระดับคะแนนลง 

ในสูตรเพ่ีอหาค่าเฉล่ีย GPA ของวิชาท่ีสอบได้ในภาค 1  

ปีการศึกษา 2555 ดังนี้ครับ...

 เผอิญหมดหน้ากระดาษ ไว้ทำต่อคราวหน้า 

นะครับ หรือถ้าใครอยากทราบค่าเฉล่ียจากตัวอย่าง 

ก็ลองทำดูล่วงหน้าไปก่อนก็ได้ครับ แล้วเรามาดูกัน 

ว่าคำตอบจะตรงกันหรือไม่ พบกันใหม่ สัปดาห์หน้าครับ  

สวัสดี
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 eกำหนดการสอบไล่ ประจำภาคฤดูร้อน   

ปีการศึกษา 2555 จัดสอบระหว่างวันเสาร์-วันอาทิตย์ 

ที่ 1-2 และ 8-9 มิถุนายน 2556 สำหรับการสอบไล่ 

ภูมิภาคประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555 มีท้ังหมด  

51 ศูนย์สอบ  ดังต่อไปนี้

          -  ศูนย์สอบปกติ จำนวน    38     ศูนย์                                                   

 - ศูนย์สอบ อบต./อบจ./เทศบาล จำนวน     

  13 ศูนย์                        

	 eคาบเวลาสอบปกติและซ้ำซ้อน

         (สอบปกติ)   คาบเช้า  09.00-11.30  น. 

             คาบบ่าย 13.00-15.30  น.

         (สอบซ้ำซ้อน)  คาบเช้า  09.00-12.30  น. 

    คาบบ่าย 13.00-16.30  น.

	 eกระบวนวิชาท่ีจัดสอบส่วนภูมิภาค    มีจำนวน 

ศูนย์ละ  184  วิชา

    l ข้อสอบปรนัย    จำนวน  64  วิชา

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

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

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

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

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

LAW 1004,  LIS 1001,  LIS 1003,   MCS1100, 

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

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

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

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

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

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

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

POL 1101,   PSY 1001,   RAM 1000,  SCI 1003,  

SOC 1003,    SOC 2033,   SOC 2043,  SOC 2065,  

SOC 4077,  THA 1001,  THA 1002, THA 1003

 l ข้อสอบอัตนัย    จำนวน 120 วิชา

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POL 4349, POL 4350,  SOC 2091,  SOC 4074,  

SOC 4083,  STA 1003,   STA 2003, STA 2006 

 eกระบวนวิชาท่ีจัดสอบโครงการความร่วมมือ    

อบต./ อบจ./เทศบาล  มีจำนวนศูนย์ละ  49  วิชา

  l ข้อสอบปรนัย   จำนวน  17  วิชา

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

ENG 2002,  HIS 1003,  INT 1005,  LAW 1004,

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

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

THA 1003 

  l ข้อสอบอัตนัย  จำนวน   31   วิชา

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

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

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

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

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

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

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

SOC 3035,  SOC 3036,  SOC 4035   

  l วิชาท่ีอาจารย์จัดสอบเอง จำนวน 1 วิชา 

POL 4191**  

 eจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  ทั้งสิ้น  

8,964  คน  คิดเป็นที่นั่งสอบ 40,578 ที่นั่งสอบ

 eตารางสอบไล่รายบุคคล ได้จัดส่งไปให้ 

นักศึกษาทางไปรษณีย์  ก่อนการสอบประมาณ 2 อาทิตย์   

และนักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคล 

ได้จากระบบ INTERNET ที่ WEBSITE  WWW. 

RU.AC.TH หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)  

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานที่สอบ 

และหมายเลขห้องสอบ  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน 

ในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้      

 ในกรณีที่มีปัญหา   เกี่ยวกับตารางสอบไล ่ 

ให้นักศึกษาติดต่อไปท่ี   ฝ่ายจัดสอบ  สำนักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

10240 โทร. 0-2310-8611

การสอบไล่ส่วนภูมิภาคประจำภาคฤดูร้อน/2555
นายวันชัย   เทียบพุฒ           สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

 คำถามท่ีใช้ถามเวลาโดยท่ัวไปว่า “ก่ีโมงแล้ว”  

เป็นภาษาเมียนมาคือ                            [bae  

hna nar yi shi bar byi lae] “แบ นะนายี  

ชิบาบยีแล้” ถ้าจะตอบคำถามน้ีว่า “สิบโมงเช้าแล้ว” 

พูดเป็นภาษาเมียนมาว่า                              

[ma nat sae nar yi shi bar byi] “มแนะ แซนายี ชิบาบยี” 

เมื่อตอบคำถามแบบนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในสถานการณ์ 

ต้องบอกว่าเช้า บ่าย เย็น กลางคืนก่อนท่ีจะบอกเวลา 

บางทีแบบชาวบ้านใช้พูดแบบประเพณีวัฒนธรรม 

ดั้งเดิมว่า                                   [ma nat sae  

nar yi hto byi] “มแนะ แซนายี โท้บยี” ท่ีความหมาย 

เดียวกันกับคำตอบข้างบนนี้

 เพ่ือจะถาม “วันน้ีเป็นวันอะไร”

[di ne bar ne bar lae] “ดีเนะ บาเนะ บาแล้” 

คำตอบคือใช้คำต้นของคำถามว่า “ดีเนะ” แปลว่า 

“วันนี้” แล้วต่อด้วยชื่อของวันเช่น 

[di ne thauk kyar ne bar] “ดีเนะ เตาะจาเนะ บา” 

 “วันนี้วันที่เท่าไร”

[di ne bae hna yetne bar lae] “ดีเนะ แบนะแยะเนะ 

บาแล้” เพ่ือตอบคำถามน้ีเราต้องจำตัวเลขแบบภาษา 

เมียนมาด้วยเช่น คำตอบว่า “วันนี้วันที่ 16” เป็น 

ภาษาเมียนมาคือ  

[di ne sae-chouk yet ne bar] “ดีเนะ แซะเชาะแยะเนะ บา” 

 แบบเดียวกันเพื่อจะถาม “เดือนนี้เป็นเดือน 

อะไร”                                      [di la bar la bar lae] 

“ดีละ บาละ บาแล้” คำตอบใช้คำต้นคำถาม “ดีละ” 

แล้วต่อด้วยชื่อของเดือนเช่น ตอบว่า “เดือนนี้เป็น 

เดือนตุลาคม”                     [di la  

out to bar la bar] “ดีละ เอาะโตบาละ บา” สำหรับ 

การพูดปีก็เช่นเดียวกัน

 ทีนี้ถ้าเราจะติดต่อสื่อสารกับชาวเมียนมา 

เพื่อมานัดหมายนั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสาร 

สำหรับคนไทยแล้ว แต่ก็ยังมีใช้ระบบ วัน เดือน ปี 

แบบประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมของเมียนมาที่ไม่ 

อธิบายในน้ีเอาไว้ เพราะว่าปฏิทินพม่าแบบวัฒนธรรม 

ดั้งเดิมเป็นการนับโดยใช้ข้างขึ้นข้างแรมตามการ 

เคลื่อนไหวของพระจันทร์ นี้เป็นอีกระดับหนึ่งของ 

การศึกษาต่อไป

ภาษาอาเซียนฯ                                      (ต่อจากหน้า 5)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขยายเวลารับสมัคร 
นักศึกษาปริญญาโท ด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิชา 
การสื่อสารพัฒนาการ (Development Commu-
nication) รุ่นที่ 9 ทั้งแผน ก (ทำวิทยานิพนธ์)
และแผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เรียนวันศุกร์ 
เวลา 17.00-21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-
17.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.
 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ - 16 มิถุนายน 
2556 หรือสมัคร Online ที่ www.oros.ru.ac.th/ 
Mrgrad.jsp สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2310-2667, 
081-890-8093, 081-313-5829 หรือ www.devcom. 
ru.ac.th

ม.ร. เปิดรับ ป.โท นิเทศศาสตร์



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 ๒๗ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

หรือสิ่งที่เกิดขึ้นรอบด้านนั้นเป็นเรื่องที่เราเรียนรู้ได้โดย 

ตัวของเราเอง เป็นธรรมชาติที่จะสอนเราได้ง่ายที่สุด 

เพราะว่าไปที่ใดเขาก็จะพูดกัน สื่อกันด้วยภาษาอย่างนั้น 

และไปท่ีใดในหมู่บ้าน ในใกล้ๆชุมชน ในสังคมเล็ก ในแถบ 

ที่เราอาศัยอยู่ ก็จะปฏิบัติต่อกันในเรื่องกิน เรื่องอยู่ เรื่อง 

จารีตประเพณีอะไรต่างๆ ทำให้เราได้ส่ังสมความรู้มาต้ังแต่ 

เด็กๆในแผ่นดินแม่ แผ่นดินแม่อันนี้หมายความว่าเป็น 

ถิ่นที่เราเกิด  ท้องที่ที่เราเกิดนั้นนั่นเอง

 เมื่อเราไปอยู่ที่ใดก็ตาม ถ้าหากว่าเรายังจำอยู่ได ้

สามารถพูดภาษาแม่ พูดภาษาในถิ่นที่เราเกิด พูดภาษา 

ท้องถ่ินได้ ก็จะเป็นการดีทีเดียว เพราะจะทำให้เราสามารถ 

ที่จะรำลึกได้ถึงจารีตประเพณี รำลึกได้ถึงสิ่งต่างๆที่ผ่าน 

เข้ามา เป็นความรู้ติดตัวของเรามาตั้งแต่เด็กจนโตก็ว่าได้  

เว้นเสียแต่ว่าเราได้ถูกพาอพยพไปอยู่ถิ่นที่อื่นในวัยเด็ก  

ก็อาจจะขาดสิ่งเหล่านี้ไป แต่เราก็ได้รับความรู้แผ่นดิน 

แม่จากถิ่นที่ไปอยู่ใหม่

 ความรู้แผ่นดินแม่น้ัน ครูเคยพูดถึงว่า ในบางชาติ  

ในบางประเทศ เขาบังคับให้มารดาต้องสอนภาษาหรือ 

พูดภาษาของตนเอง ภาษาของตนเองในท่ีน้ีก็คือภาษาแม่  

เช่น คนไทยไปอยู่ในประเทศเยอรมัน แม่ก็ควรจะสอน 

ลูกพูดภาษาไทย คือพูดภาษาไทยกับลูก ส่วนพ่อถ้าเป็น 

คนเยอรมันเขาก็พูดภาษาเยอรมันกับลูก อย่างนี้เป็นต้น 

ก็จะทำให้เด็กได้สองภาษา และก็อาจจะสื่อวัฒนธรรม 

อาจจะส่ืออะไรต่างๆในภายหน้าได้ แต่ถ้าหากว่าเด็กไม่ได้ 

รับการพัฒนาในเร่ืองภาษาแม่ ไม่ได้รับพัฒนาในเร่ืองศิลป 

วัฒนธรรมของแผ่นดินแม่ ก็จะทำให้วัฒนธรรมหรือการ 

เป็นอยู่ ถ้าหากลูกหลานเหล่าน้ันมาเยือนแผ่นดินแม่ หรือ 

มาสู่แผ่นดินแม่ ก็จะเป็นคนท่ีเหมือนกับว่าเป็นคนแปลกหน้า  

เหมือนกับว่าเป็นคนต่างถ่ิน ต่างบ้าน ต่างเมือง แม้ว่าหน้าตา 

อาจจะคล้ายกับญาติที่อยู่ในแผ่นดินแม่ หน้าตาคล้ายกับ 

ญาติฝ่ายแม่ แต่ก็ปฏิบัติตัวปฏิบัติตนแตกต่างจากสกุลวงศ์  

แตกต่างจากคนในแผ่นดินแม่อย่างมากมาย 

 ครูคิดว่าถ้าลูกศิษย์ที่มาจากต่างจังหวัดมาเรียน 

อยู่ในกรุงเทพมหานคร หรือคนอยู่ในกรุงเทพมหานคร 

ไปอยู่ในต่างจังหวัด ส่ิงท่ีไม่ควรลืมเป็นอย่างย่ิงก็คือภาษาแม่  

หรือศิลปวัฒนธรรม หรือส่ิงต่างๆท่ีเป็นของแผ่นดินแม่น้ัน 

น่ันเอง มิเช่นน้ัน ข้อกล่าวหาสำคัญท่ีสุดก็คือเป็นคนลืมตัว 

ลืมตน เป็นคนไม่อยู่กับความเป็นจริง หนีความจริง หนี 

ธรรมชาติ คนก็อาจจะมองว่าเป็นคนคบยาก เป็นคนที่ 

ไม่กล้า เป็นคนที่อายแม้กระทั่งจะพูดภาษาแม่ เป็นคน 

อายท่ีจะให้ผู้อ่ืนทราบว่าตนเองเป็นคนบ้านนอก ตนเองเป็น 

คนชนบท ตนเองมีแผ่นดินแม่ท่ีคนอ่ืนเขาไม่คุ้นเคย ก็คิดว่า 

เขาจะดูถูกเหยียดหยาม แล้วก็ไปคิดเอาเองต่อไปอีกว่า 

ถ้าพูดภาษาแม่ เช่น มาจากทางอีสานไม่กล้าพูด ไม่กล้า 

ส่งภาษาพ้ืนเมืองพูดกับเพ่ือน หรือว่ามาทำงานกันอยู่ใน 

กรุงเทพฯ ไม่ว่ามาจากภาคไหน กลับไปบ้านเวลาปิดเทอม  

พูดภาษาแม่ไม่ได้ พูดภาษาพ้ืนเมืองท่ีเคยพูดไม่ได้ อย่างน้ี 

ก็ถือได้ว่าเป็นคนที่ลืมตัว หรือหนีความจริง แล้วก็ออก 

จะเป็นคนที่ประหลาดอยู่ ว่าเหตุใดเปลี่ยนแปลงไปได้ถึง 

ขนาดนั้น เว้นเสียแต่ว่าเรามาอยู่นาน อยู่นานจนกระทั่ง 

ท่ีเราอาจจะพูดภาษาแม่ท่ีเป็นถ้อยคำ หรือเป็นศัพท์ในส่วน 

ที่แปลกไปจากภาษาที่เราไปพบใหม่ อย่างนี้ก็พออภัย 

กันได้ แต่ถ้าหากจะฟังไม่รู้เรื่องเสียเลย ถ้าหากว่าไม่พูด 

เสียเลย หรือว่าอายที่จะพูด อย่างนี้นั้นครูคิดว่า ครูอยาก 

จะใช้คำว่าขอเสียที อย่าเป็นอย่างน้ันเลย มิเช่นน้ันก็คิดว่า 

เราลืมตัวกันหรือไม่ เราหนีความจริงกันหรือไม่ หนีธรรมชาติ 

กันหรือไม่ และที่สำคัญที่สุด การลืมสิ่งเหล่านี้ ลืมโดย 

วิธีอย่างน้ีน้ัน น่าจะทำให้ผู้อ่ืนคบหาสมาคมกับเรายากข้ึน 

ไปอีก หรืออยู่กันอย่างสันติสุขคงจะยาก เพราะไม่ค่อย 

จะไว้วางใจ ไม่น่าไว้วางใจ หรือว่าไม่วางใจเสียเลย จริงหรือไม่ 

ลองคิดดู บางทีครูอาจจะพูดแล้วพาคิดมากเกินไปก็ได้  

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ  สวัสดีครับ

ด้วยรักและผูกพัน                                 (ต่อจากหน้า 12)

ได้รับความอบอุ่นและเกิดความประทับใจในวันแรก 

ของการก้าวเข้ามาเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 ในปีการศึกษา 2556 นี้ มหาวิทยาลัยจะจัด 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พร้อมกันทั้งส่วนกลางและ 

ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในวันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน 

2556 ณ อาคารคนฑี (KTB) ชั้น 2 วิทยาเขตบางนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมถ่ายทอดสัญญาณภาพ 

และเสียงผ่านดาวเทียมไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติ 23 จังหวัด ท่ัวประเทศ ต้ังแต่ เวลา 08.00 น.  

เป็นต้นไป โดย ภาคเช้า (09.00-12.00 น.) เป็นการ 

ปฐมนิเทศรวมทุกคณะ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่  

พร้อมแนะนำคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ส่วนภาคบ่าย  

(13.00-15.00 น.) เป็นการปฐมนิเทศแยกแต่ละคณะ 

โดยคณบดีและคณาจารย์ประจำคณะ ซ่ึงการปฐมนิเทศ 

ส่วนกลาง ณ วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ได้กำหนดสถานที่ของการปฐมนิเทศแยกตามคณะ 

ดังนี้

 คณะนิติศาสตร์  อาคาร BNB 5, BNB 6

 คณะบริหารธุรกิจ  อาคาร KTB 201, 301

 คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร KTB 401

 คณะศึกษาศาสตร์  อาคาร BNB 10

 คณะวิทยาศาสตร์  อาคาร BNB 3

 คณะรัฐศาสตร์  อาคาร PBB 201, 301

 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคาร PRB 301

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคาร PRB 302 

 คณะสื่อสารมวลชน  อาคาร PBB 401

 นอกจากนี้ กองงานวิทยาเขตบางนา ยังได้จัด 

นิทรรศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2556 และกิจกรรม 

ต่างๆ อาทิ การแนะนำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง การรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม  

ชมรมด้านต่างๆ ตามที่นักศึกษาสนใจ การรับสมัคร 

เข้าร่วมประกวดร้องเพลง / โฟล์คซอง และแข่งขัน 

ตำส้มตำชิงชนะเลิศ รวมท้ังเวทีการแสดงจากพ่ีๆ เพ่ือนๆ  

นักศึกษา และการสาธิตทำขนมชนิดต่างๆ  ณ อาคาร 

คนฑี (KTB) ชั้นล่าง 

 สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค  

ทั้ง 23 สาขาวิทยบริการฯ หลังจากถ่ายทอดสัญญาณ 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยอธิการบดี ซึ่งเป็น 

การถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมจากวิทยาเขตบางนา 

แล้ว ในเวลา 11.30-12.00 น. จะเป็นการแนะนำการเรียน  

การสอน การสอบส่วนภูมิภาค โดยรองอธิการบดีฝ่าย 

การศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค (ถ่ายทอดสัญญาณ 

จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา) เวลา 13.00-14.00 น. 

เป็นการต้อนรับและให้โอวาทโดยรองอธิการบดีฝ่าย 

วิทยบริการฯแต่ละจังหวัด จากน้ัน เวลา 14.00-16.00 น.  

เป็นการแนะนำการเรียนการสอนโดยคณบดี หรือ 

หัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง (คณะนิติศาสตร์ คณะ 

บริหารธุรกิจ คณะสื่อสารมวลชน และคณะรัฐศาสตร์ 

ตามลำดับ)

ม.ร. ปฐมนิเทศฯ                                     (ต่อจากหน้า 1)  กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาพิการ 

ทางการเห็น และนักศึกษาทั่วไปที่สนใจเข้าร่วม 

โครงการ “อบรมหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ 

เบื้องต้นสำหรับนักศึกษาพิการทางการเห็น”  

เพื่ออบรมนักศึกษาพิการทางการเห็นให้มี 

ความรู้ความเข้าใจและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 

เบื้องต้น ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2556 เวลา 

08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ (ITSC6)  

อาคารเวียงคำ ชั้น 2 อบรมฟรีตลอดหลักสูตร 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ งานบริการและ 

สวัสดิการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1  

(ด้านคณะรัฐศาสตร์) โทร.0-2310-8306 



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๗) วันที่ ๒๗ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 
 

หนีความจริง

(อ่านต่อหน้า 11)

 วันก่อนครูพูดถึงเรื่องการตัดต่อสายพันธ์ุ  

การท่ีเราตัดต่อสายพันธุ์กันจนดูว่าอะไรๆ ก็ไม่เป็นไป 

ตามฤดูกาล ไม่เป็นไปตามธรรมชาติเสียท้ังส้ินท้ังปวงน้ัน  

ครูขอพูดเรื่องนี้อีกนิดหนึ่งว่า การที่เราอยู่กับความ 

แตกต่าง และก็ไม่อยู่กับความเป็นจริงนั้น ในทาง 

ปฏิบัติเราจะเห็นและได้รับผลกันบ้างหรือไม่อย่างไร  

ลองพิจารณาดู

 ลูกศิษย์ครับ ครูเช่ือว่าคนจำนวนไม่น้อย ต่างก็ 

อพยพถ่ินฐานบ้านตน ย้ายถ่ินท่ีอยู่ไปมา บางคนอาจจะ 

มีชาติพันธ์ุทางใต้ก็ย้ายไปอยู่ทางเหนือ หรือย้ายไปอยู่ 

ทางอีสาน คนทางอีสานก็ย้ายมาทำงาน หรือไม่ก็ 

ย้ายไปอยู่ทางใต้ก็เป็นไปตามธรรมชาติ ก็คือว่าผู้คน 

ก็อาจจะย้ายถิ่นที่อยู่กันได้ และการย้ายถิ่นที่อยู่นั้น 

ก็ทำให้เราพบส่ิงท่ีแปลกข้ึน แปลกไปจากเดิมท้ังหลาย 

ทั้งปวง โดยเฉพาะปัจจัยสี่ เช่น สภาพของธรรมชาติ 

ของบ้าน การก่อสร้างบ้าน การพักในบ้าน การมีบ้านอยู่  

คือถิ่นที่อยู่อาศัย อากาศอาจจะเปลี่ยนแปลง อาจจะ 

จากถ่ินร้อนไปสู่ถ่ินหนาว จากถ่ินหนาวไปสู่ถ่ินร้อน  

หรือร้อนมาก ร้อนที่สุด พืชพันธ์ุธัญญาหารก็อาจจะ 

เปลี่ยนแปลงอยู่บ้าง มีที่คล้ายคลึงกันเป็นส่วนมาก 

ก็จริง แต่ก็มีส่วนท่ีแปลกจากถ่ินท่ีเราเคยอยู่ เพราะว่า 

พืชบางแห่งขึ้นในบางที่ แต่พืชในบางที่ก็ไม่อาจจะ 

ขึ้นในบางแห่งได้ อย่างนี้เป็นต้น ยารักษาโรค ถ้าเป็น 

เรื่องธรรมชาติก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจะเห็น 

ได้ว่าความเปล่ียนแปลงมีอยู่ทุกท่ีทุกแห่ง มีอยู่ทุกเม่ือ  

แม้กระทั่งในเรื่องปัจจัยสำคัญที่จะดำรงชีวิตก็ตาม 

 ในการท่ีเราเปล่ียนท่ีอยู่ เปล่ียนท่ีทำงาน หรือ 

เปลี่ยนไปอยู่จังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง หรือประเทศใด 

ประเทศหน่ึง เราจะเปล่ียนท้ังภาษา ท้ังอาหาร ท้ังท่ีอยู่  

ท้ังบรรยากาศท่ีอยู่โดยรอบ ตรงน้ีครูอยากจะเตือนว่า  

สิ่งที่เราไม่ควรเปลี่ยน ไม่ควรจะลืม ที่เขาเรียกกันว่า 

ลืมตัว ลืมตน ลืมบ้านเก่า ลืมถิ่นกำเนิด ที่สำคัญที่สุด 

ก็คือภาษา ที่เรียกว่าภาษาแม่หรือภาษาท้องถิ่น 

 ภาษาท้องถิ่นนั้น เป็นภาษาที่เราเรียนรู้มา 

ตั้งแต่เกิดมาเป็นมนุษย์ก็ว่าได้ ก็คือเราจะได้ยินเสียง 

ภาษาท้องถิ่น หรือภาษาในถิ่นเกิดของเราเข้ามาในห ู 

เข้ามาในส่วนความจำ เข้ามาในส่วนท่ีเราได้ยิน ได้ฟัง  

หรือได้เห็น แล้วก็ถ้าหากว่าเราสามารถจำได้ หรืออยู่ 

ในวัย ในอายุท่ีสามารถจำได้ ก็จะรู้จักฟัง รู้จักจำแนกเสียง  

รู้จักเรียกชื่อสิ่งของ เรียกคุณพ่อคุณแม่ อะไรเหล่านี้ 

ก็เรียนไปเร่ือยจากส่ิงท่ีอยู่รอบด้าน จะเห็นได้ว่าภาษาแม่  

จำนวนผู้สมัครนักศึกษาใหม่

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน พร้อมด้วย 

รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์  

นักศึกษา และเจ้าหน้าที่สาขาฯ ร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก  ณ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 20 

เมษายน  ที่ผ่านมา

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวว่า พิธีไหว้ครูเป็นสิ่งที่นักศึกษาได้แสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์ อีกทั้ง 

ยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ การปฏิบัติของนักศึกษาในวันนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจเป็น 

อย่างมากทำให้อาจารย์ทุกท่านปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้ช่วยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ นับเป็นการ 

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไว้ได้อย่างน่าชื่นชม 

สาขาฯบุรีรัมย์จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2555

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำภาค 1 

ปีการศึกษา 2556  ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

ระหว่างวันที่ 4-13 พฤษภาคม 2556 นั้น มีผู้ 

สนใจสมัครเข้าศึกษาในส่วนกลาง 9 คณะ รวม  

25,570 คน และ Pre-degree  4,281 คน รวมท้ังหมด 

29,851 คน ดังนี้

 คณะนิติศาสตร์  4,357  คน

 คณะบริหารธุรกิจ  5,189 คน

 คณะมนุษยศาสตร์  2,200 คน

 คณะศึกษาศาสตร์  3,632 คน

 คณะวิทยาศาสตร์     636 คน

 คณะรัฐศาสตร์  7,481 คน

 คณะเศรษฐศาสตร์     234 คน

 คณะสื่อสารมวลชน 1,623 คน

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์      218 คน

 Pre-degree  4,281 คน

 ท้ังน้ี  ไม่รวมผู้สมัครทางไปรษณีย์  ทางอินเทอร์เน็ต  

และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่เพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 1-4 มิถุนายน 

2556 (ทุกวัน) ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค พร้อม 

รับนักเรียน ม.ปลาย เรียน Pre-degree เพ่ือสะสมหน่วยกิต  

ล่วงหน้าและรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตท่ี www.iregis. 

ru.ac.th

 ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา วิศวกรชาวไทย 

ผู้เคยเป็นลูกทีมจำลองแบบชิ้นส่วนระบบลงจอด 

ของยานอวกาศในบริษัทคู่สัญญาของบริษัทล็อกฮีด  

มาร์ติน ผู้สร้างยานอวกาศไวก้ิงให้กับองค์การนาซา 

ของสหรัฐอเมริกาเพื่อนำไปใช้ในภารกิจสำรวจ 

ดาวอังคาร และผู้ก่อตั้งโรงเรียนสัตยาไสย ปาฐกถา 

พิเศษเรื่อง “วิกฤตการณ์พัฒนาวิกฤตประเทศไทย: 

ทางเลือกของชุมชนและสังคม” ในพิธีปัจฉิมนิเทศ 

มหาบัณฑิตสาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน  

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่  

2 พฤษภาคม 2556 ณ ห้องประชุม 321 อาคาร 

สุโขทัย


