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(อ่านต่อหน้า 2)

   
รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
M.B.A. จังหวัดระยอง รุ่น 11

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี	 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 หลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 โครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต	จังหวัดระยอง	รุ่นที่	11	สาขาวิชาการจัดการ	

หลักสูตร	 39	 หน่วยกิต	 แผน	 ข	 ไม่ทำวิทยานิพนธ์	

เรียนวันเสาร์	 เวลา	 17.00	 -	 21.00	 น.	 และวันอาทิตย์	 

เวลา	 08.00	 -	 17.00	 น.	 ที่โรงเรียนระยองวิทยาคม	

จังหวัดระยอง	 คัดเลือกเข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์ 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงาน 

ในประเทศ	 150,000	 บาท	 หรือดูงานต่างประเทศ	

195,000	บาท	แบ่งชำระ	7	งวด	

(อ่านต่อหน้า 2)

 สถาบันภาษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดอบรม	 “เพ่ิมสมรรถนะ 

ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง” 

โดยนักศึกษาไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ	ทั้งสิ้น	ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้	 

เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ 

ภูมิภาคอาเซียน	 ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังน้ี	 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ระดับปริญญาตรี	และไม่เป็นผู้ลงทะเบียนขอจบการศึกษา 

ในภาคปัจจุบัน	หลักฐานการสมัคร	ดังนี้	 รูปถ่าย	 1	นิ้ว	 2	 รูป,	สำเนา 

บัตรประจำตัวประชาชน	1	ฉบับ,	สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา	1	ฉบับ, 

สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด	1	ฉบับ

อบรมวันท่ี	28,	30	พ.ค.	2,4,6,9	มิ.ย.	2557	ณ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	(หัวหมาก)

 กลุ่มที่ 1		อบรมวันจันทร์	พุธ	และศุกร์	เวลา	09.00	-	12.00	น.	

(2	ครั้งแรก)	และ	08.30	-	12.00	น.	(4	ครั้งสุดท้าย)

 กลุ่มที่ 2	อบรมวันจันทร์	พุธ	และศุกร์	เวลา	14.00	-	17.00	น.	

(2	ครั้งแรก)	และ	13.30	-	17.30	น.	(4	ครั้งสุดท้าย)

	 ทั้งนี้	 ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 

80	 และสอบผ่านครบตามหลักสูตร	 จึงจะได้รับประกาศนียบัตร	 โดย 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2557  

ณ	 สถาบันภาษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 อาคารสุโขทัย	 ชั้น	 4	 ห้อง	

408	โทร.	0-2310-8903-4	,	www.ril.ru.ac.th

  

   
 ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	สถาบัน 

คอมพิวเตอร์	ม.ร.	 เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 

สำหรับนักศึกษา	หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์

ในสำนักงานระดับต้น	 ครั้งที่	 4/57	 (109)	

ประกอบด้วย	Introduction	&	Windows	7, 

Word	2010,	Excel	2010,	PowerPoint	2010, 

Internet	 (Google	Chrome)	 ค่าสมัครพร้อม 

ตำราเรียนและอุปกรณ์	 300	 บาท	 มีกลุ่ม 

ให้เลือกอบรมดังนี้

 	กลุ่ม อังคาร, พฤหัสบดี	(เช้า,	บ่าย)

  วันท่ี	14	ส.ค.	-	16	ก.ย.	2557
(อ่านต่อหน้า 2)

	 ส ำนั กสหกิ จศึ กษาและ 

พัฒนาอาชีพ	 กองกิจการนักศึกษา	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ร่วมกับ	 

สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 ม.ร. 

กระทรวงแรงงาน	 และสรรพสาร	 จำกัด 

จัดโครงการนัดพบแรงงาน’57	

เสริมสร้างรายได้	 ขยายโอกาสการทำงาน 

เปิดรับสมัครงานจากบริษัทชั้นนำ 

กว่า	120	บริษัท	ตำแหน่งงานมากกว่า 

12,000	ตำแหน่ง	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

เป็นประธาน	พร้อมด้วย	นายธนิช  นุ่มน้อย	 รองอธิบดีกรมการจัดหางาน	กระทรวงแรงงาน	 	 และ 

ผู้บริหารจากสำนักงานเขตพื้นที่	9	เมื่อวันที่	29	เมษายน	ที่ผ่านมา	

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย 

จัดพิธีวางศิลาฤกษ์พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช		 

เมื่อวันที่	5	พฤษภาคม	2557		โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจับมือธนาคารไทยพาณิชย์	 เพ่ิมทางเลือกในการชำระ 

ค่าลงทะเบียนเรียน									โดยให้นักศึกษาผ่อนชำระค่าลงทะเบียน									ค่าเทียบโอนผ่าน 

ธนาคารไทยพาณิชย์	ดอกเบี้ย	0%	เป็นเวลา	3	เดือน

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เปิดเผยว่าตามที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

รอบแรกวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2557 และรอบที่สอง 

วันที่ 28 มิถุนายน-1 กรกฎาคม 2557	นั้น	เพื่อเป็นการ 

แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง	 มหาวิทยาลัยได้ร่วมมือ

กับธนาคารไทยพาณิชย์เปิดโอกาสให้ผู้สมัครนักศึกษา 

ใหม่และนักศึกษาเก่าทุกระดับในส่วนกลาง	รวมท้ังผู้สมัคร 

ระบบ	Pre-degree		มีทางเลือกในการชำระค่าลงทะเบียนเรียนเพิ่มขึ้น	โดยใช้สิทธ ิ

ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์	 ดอกเบ้ีย	 0%	 เป็นเวลา 

3	เดือน	ซึ่งสามารถใช้บัตรเครดิตของนักศึกษาหรือผู้ปกครองก็ได้

รามฯ-เชียงรายวางศิลาฤกษ์อนุสาวรีย์พ่อขุนฯ

นัดพบแรงงานที่ ม.รามคำแหงเปิดรับกว่า 12,000 ตำแหน่ง

ม.ร.เปิดโอกาสให้นักศึกษาผ่อนชำระค่าเทอม



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

    

          รดน้ำขอพร  ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ ไทรเล็กทิม 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู 

พร้อมด้ วยคณะ เจ้ าหน้ าที่ ส าขาวิทยบริ ก ารฯ	

จังหวัดหนองบัวลำภู	รดน้ำขอพร	 	นายชยพล ธิติศักด์ิ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู	 ในวันสงกรานต	์ 

ปี	2557	เม่ือวันท่ี	10		เมษายน	2557		ณ	จวนผู้ว่าราชการ

จังหวัดหนองบัวลำภู

 สัมมนา	 สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดหนองบัวลำภู	 

จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเพิ่ม 

ประสิทธิภาพแก่บุคลากรประจำปี	2557	ระหว่างวันที่	

21-24	 เมษายน	 2557	 ณ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

หัวหมาก	,	จังหวัดสมุทรสงคราม	และจังหวัดเพชรบุร ี

โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ ไทรเล็กทิม 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู 

และนางเพ็ญพันธ์ุ ฮวบเจริญ	 หัวหน้างานสารบรรณ 

กองกลาง	สำนักงานอธิการบดี	เป็นวิทยากร

เป็นประธาน	พร้อมด้วย	อาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์ 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 นายวีระเดช สมวรรณ   

นายอำเภอเมืองเชียงราย	 จังหวัดเชียงราย	 และคณาจารย์ 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และส่วนราชการต่างๆ

ให้เกียรติมาร่วมพิธีครั้งนี้ด้วย

รามฯ-เชียงรายฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

 	กลุ่ม พุธ, ศุกร์ (เช้า,	บ่าย)	

	 	 วันที่	13	ส.ค.	-	12	ก.ย.	2557

 	กลุ่ม เสาร์, อาทิตย ์	(เช้า	บ่าย)

	 	 วันที่	16	ส.ค.	-	14	ก.ย.	2557

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์	 ช้ัน	 1	

ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป สอบถามรายละเอียดท่ีโทร.	0-2310-8853,	

0-2310-8800	 ต่อ	 2269	 หรือ	 www.ctc.ru.ac.th	 และ	 นักศึกษา 

ท่ีสอบผ่านการอบรมผลการศึกษาจะบันทึกลงใน	Transcript

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์                (ต่อจากหน้า 1)

ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 อ.สมหมาย สุระชัย	รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

กล่าวว่า	 ในแต่ละปีมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะผลิตบัณฑิต 

ท่ีมีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

เป็นจำนวนมาก	 โดยมหาวิทยาลัยมีนโยบายสนับสนุน 

ให้บัณฑิตท่ีจบการศึกษาในแต่ละปีมีงานทำ	 และประกอบ 

อาชีพได้มากท่ีสุด	 ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐท่ีส่งเสริม

การมีงานทำให้กับผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อให้มีบทบาทใน

การพัฒนาประเทศต่อไป

	 การจัดงานนัดพบแรงงานนี้ส่งเสริมให้บัณฑิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ตลอดจนประชาชนทั่วไปได ้

มีโอกาสสมัครงานกับนายจ้างสถานประกอบการโดยตรง 

เพื่อให้นายจ้างสถานประกอบการได้พบและพิจารณา 

คัดเลือกผู้ที่จะต้องการหางานทำโดยตรง	 ผู้ประสงค ์

จะหางานก่อนจะมีโอกาสในการที่จะเลือกตำแหน่ง

งานที่ตรงกับความรู้ความสามารถตามถนัดของตน	

ก่อให้เกิดประโยชน์ในการจ้างงาน

 จากน้ัน	 ผศ.วุฒิศักด์ิ กล่าวว่า	 งานนัดพบแรงงาน’57	

ครั้งนี้	ได้ทราบว่ามีการรับสมัครงาน	และมีตำแหน่งงาน 

ว่างกว่า	 12,000	 อัตรา	 ในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อเสียง 

ผู้สมัครงานในวันนี้จะได้พบปะกับนายจ้างโดยตรง	 

เป็นการประหยัดทั้งเงินและเวลาให้แก่ผู้หางานนั้น

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษา 

ท่ีผลิตบัณฑิตออกมารับใช้สังคมจำนวนมาก ขณะเดียวกัน 

เราก็ทำหน้าที่เป็นแหล่งสรรหางานให้กับทั้งลูกศิษย์ 

และประชาชนท่ัวไป และเป็นส่ือกลางระหว่างผู้จ้างงาน

กับผู้รับสมัครงานให้ฝ่ายนายจ้างได้บุคลากรที่มีคุณภาพ 

มาร่วมงาน ในวันน้ีต้องขอขอบคุณทางกระทรวงแรงงาน 

กรมการจัดหางานเขตพื้นที่ 9 ซึ่งได้ให้ความร่วมมือกับ

มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด ในด้านการจัดงานนัดพบแรงงาน 

เพราะจะทำให้บัณฑิตของมหาวิทยาลัยได้ท้ังงานท้ังอาชีพ 

และความรู้ในการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร”

 นายธนิช  นุ่มน้อย	รองอธิบดีกรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงาน	 กล่าวว่าการจัดงานนัดพบแรงงาน 

และอาชีพ	 เป็นภารกิจหลักของกระทรวงแรงงาน	ในการ 

ส่งเสริมการมีงานทำ	 เพื่อให้ประชาชนได้มีงานตาม 

ความรู้ความสามารถ	 ความถนัด	 ความต้องการของตนเอง	

การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงาน 

ร่วมกันของกระทรวงแรงงานและมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 อันจะทำให้ประชาชนท้ังลูกจ้างและนายจ้าง 

ได้รับความสะดวก	รวดเร็ว	และประหยัด	 เกิดประสิทธิภาพ 

จากการทำงานของภาคราชการและภาคเอกชน	

งานมหกรรมนัดพบแรงงานและอาชีพ	 จะเป็นประโยชน์

ในการจัดหางานให้ผู้ที่กำลังมองหางานได้รับการบรรจุ

จ้างงานตามความมุ่งหวัง	 และนายจ้างสามารถสรรหา 

และคัดเลือกลูกจ้างที่มีคุณสมบัติตามที่ต้องการได้

	 “ปัจจุบันมีผู้ท่ีต้องการหางานทำกว่าหลายแสนคน 

นัดพบแรงงานฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

จึงอยากฝากให้บัณฑิตที่จบใหม่อย่าเลือกงาน	 เพราะ 

การทำงานเราสามารถท่ีจะพัฒนาการทำงานได้อย่างต่อเน่ือง 

และสถานประกอบการก็ได้บุคคลท่ีตรงตามความต้องการด้วย” 

	 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 

พฤษภาคม 2557	 ที่อาคารสุโขทัย	 ชั้น	 3	 ห้อง	 309A	 

เวลา	09.00	-	16.30	น.	และที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง	

ต.เนินพระ	 อ.เมือง	 จ.ระยอง	 เฉพาะวันเสาร์และ 

วันอาทิตย์	ท่ี	24-25	พฤษภาคม	2557	เวลา	09.00	-	16.00	น. 

โทร.	 0-2310-8591-2,	 085-043-5665,	 089-487-4838 

หรือสมัครทางเว็บไซต์ท่ี www.advanced-mba.ru.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2557	 โดยชำระเงิน 

ค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย	 หรือธนาคารออมสิน	

(นำหลักฐานการสมัครมายื่นในวันสัมภาษณ์)

รับสมัครนักศึกษาฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

	 นอกจากนี้	 ในปีการศึกษา	 2557	 ยังให้โอกาส 

นักศึกษาของ	ม.ร.สามารถใช้สิทธิผ่อนชำระค่าใช้จ่ายได ้

กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่	 1,000	 บาทขึ้นไป	 ใน 3 กรณี	

คือ	 1) นักศึกษาปัจจุบันที่ลงทะเบียนเรียนภาค	 1/2557	 

(วันที่		13-16	มิถุนายน	2557)		2) นักศึกษาเก่าที่ขาดการ 

ลงทะเบียนเรียน 1-2 ภาคการศึกษาและยังมีสถานภาพนักศึกษา	

เมื่อมาลงทะเบียนเรียนในภาค	 1/2557	 จะได้รับสิทธ ิ

ยกเว้นไม่ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพและได้รับสิทธิ 

ผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้		

	 และ	3) พิเศษสำหรับนักศึกษาใหม่คณะรัฐศาสตร์ 

และคณะบริหารธุรกิจ (เฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 

ที่ใช้สิทธิเทียบโอนด้วยวุฒิอนุปริญญาหรือปริญญาตร ี 

จะได้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิตได้ เพิ่มขึ้นจากเดิม	 

คือ	คณะรัฐศาสตร์ ทุกสาขาวิชา หลักสูตร	145	หน่วยกิต	

ผู้ที่ใช้วุฒิอนุปริญญา	 เทียบโอนได้ 61 หน่วยกิต	 และ	 

ผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาตรี	 เทียบโอนได้ 82 หน่วยกิต	 และ 

คณะบริหารธุรกิจ (เฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)                    

ทุกสาขาวิชา	หลักสูตร	135	หน่วยกิต	ที่ใช้วุฒิอนุปริญญา	

เทียบโอนได้ 51 หน่วยกิต และผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาตรี	

เทียบโอนได้ 60 หน่วยกิต	 ซึ่งการเทียบโอนดังกล่าว 

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ	สกอ.	

	 อีกทั้ง	 ได้มีการจัดบรรยายสรุปเป็นกรณีพิเศษ 

ในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์		จำนวน	8	ช่ัวโมงต่อ		1	กระบวนวิชา 

เฉพาะกลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ	 คณะรัฐศาสตร์	 และ 

สาขาวิชาการจัดการ	 คณะบริหารธุรกิจ	 ที่มีการเรียน 

การสอนระบบ	Block	Course	โดยมีค่าธรรมเนียมวิชาละ	

200	 บาท	 ซึ่งนักศึกษาทั่วไปลงทะเบียนเข้าฟังบรรยาย 

สรุปในกระบวนวิชาดังกล่าวได้	

 “มหาวิทยาลัยเช่ือว่ามาตรการหรือแนวทางเช่นน้ี 

จะเป็นการสานฝันนักศึกษาให้เป็นจริง และ มหาวิทยาลัย 

จะได้ใช้ศักยภาพความเป็นตลาดวิชา เปิดโอกาสและ 

รองรับให้คนไทยได้มีโอกาสเรียนหนังสือและต่อยอด 

ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆเพื่อออกไปทำงานและพัฒนา

สังคมได้มากขึ้น”

ม.ร. เปิดโอกาสให้นักศึกษาฯ        (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 

	 เมื่อวันพุธที่	๓๐	เมษายน	๒๕๕๗	

อดีตชาวรามคำแหงคนหนึ่งได้ถึงแก่

อนิจกรรม	 ณ	 โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง 

แถวถนนนวมินทร์เมื่อเวลาประมาณ	

๖	นาฬิกา	๓๐	นาที

 ที่	 “ข่าวรามคำแหง”	 ใช้คำว่า 

อนิจกรรม	ก็เน่ืองเพราะท่านดำรงตำแหน่ง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

  ดร.พีรพันธ์  พาลุสุข

 เป็นดร.พีรพันธ์	 ท่ีเคยดำรงตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์	และ

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 อาจารย์	 ดร.พีรพันธ์	 เป็นชาว 

จังหวัดยโสธร	และเคยเป็นสมาชิกสภา

ผู้แทนราษฎรถึง	๖	สมัย

 สำเร็จการศึกษาระดับเกียรตินิยม 

จากคณะนิติศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 สำเร็จปริญญาเอกสาขากฎหมาย	 

จากมหาวิทยาลัยปารีส	ประเทศฝร่ังเศส

	 อาจารย์	ดร.พีรพันธ์	 เป็นอาจารย ์

อันเป็นที่รักของศิษย์	 เพื่อนอาจารย์ 

และคนรู้จักมักคุ้น

	 เมื่อไปสู่วงการเมืองอาจารย์ก็

ได้แสดงความรู้ความสามารถและ 

ประสบความสำเร็จ

 ได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี	 และ 

ดำรงตำแหน่งนี้จนถึงแก่อนิจกรรม

	 “ข่าวรามคำแหง”	 ขอแสดงความอาลัย 

และขอให้อาจารย์	ดร.พีรพันธ์

 ไปสู่สุคติ

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

	 เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา	 หลายคนได้มีโอกาส 

เข้าร่วมกิจกรรม	RU	Road	Show	2014		ณ	ศูนย์การค้า 

เซ็นทรัล	 สาขาพระราม	 2	 และตัดสินใจมาสมัครเรียน 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ซ่ึงงานน้ีไม่ทำให้ผู้สมัครผิดหวัง 

ม.รามคำแหงยกสิทธิพิเศษหลายรายการมอบให้แก่ 

น้องใหม่ในสถาบัน	 ท้ังสิทธิอบรมภาษาต่างประเทศหรือ 

อบรมคอมพิวเตอร์	 และเด็ดไปกว่าน้ัน!!!แจกสมาร์ทโฟน 

ทันทีแก่ผู้โชคดีวันละ		1	เครื่อง		

	 สำหรับสามผู้โชคดีท่ีได้รับโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 

เม่ือวันท่ี	23-25	เมษายน	2557	ในงานท่ีศูนย์การค้าเซ็นทรัล 

สาขาพระราม	2	ได้แก่	นางสาวรุ่งทิพย์  ศรีทอง	นักศึกษา 

ใหม่คณะบริหารธุรกิจ											นายพีระวิทย์        เทวประธานทรัพย์ 

นักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์	 และนางสาวผักคุณมาศ  

พิกุลทอง นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ		

  น.ส.รุ่งทิพย์  ศรีทอง 

นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ 

กล่ า วว่ า ดิฉันสมัครเ รียน 

คณะบริหารธุรกิจเป็นปริญญา 

ใบท่ีสอง	 เพราะปัจจุบันคนเรา 

มีความรู้ เพี ยงสาขาวิชา 

เดียวคงไม่พอ	 จึงต้องการ 

ต่อยอดความรู้	 และมีวุฒิที ่

สามารถนำไปสมัครงานได้หลายอาชีพทั้งในภาครัฐ 

และเอกชน		เม่ือทราบข่าวว่า		ม.รามคำแหง	มาออกบูธ 

ที่นี่ก็ตั้งใจมาสมัคร	ก็ได้รับความสะดวก	รวดเร็ว	และยัง

ได้รับสิทธิพิเศษในการอบรมภาษาเพิ่มเติมด้วย	

	 “วันนี้เป็นผู้โชคดีได้รับสมาร์ทโฟนเครื่องแรก	

รู้สึกต่ืนเต้น	 ไม่คิดว่าจะได้	 ขอบคุณรามคำแหงท่ีให้สิทธิ 

ต่างๆแก่ผู้สมัคร	อยากให้มีการจัดกิจกรรม		RU	Road	Show 

ข้ึนในทุกปี	ผู้ท่ีสนใจเรียนรามคำแหงจะได้สะดวก	ไม่ต้องห่วง 

เรื่องเดินทาง	 ใกล้ที่ไหนก็ไปสมัครเรียนได้ตามที่ตนเอง

ต้องการ”

  น า ย พี ร ะ วิ ท ย์   

เ ท ว ป ร ะ ธ า น ท รั พ ย์  

นักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่า	 ผมสมัครเรียนที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ควบคู่ ไปกับการ เ รี ยนที่

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี  

พระจอมเกล้าธนบุรี	 โดยเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์เพราะ 

เห็นว่าความรู้ด้านนิติศาสตร์เป็นรากฐานที่ดีและวิชา 

กฎหมายก็มีความจำเป็นต่อการทำงานในทุกอาชีพและ 

การใช้ชีวิตในสังคมไทยด้วย

	 “วันนี้โชคดีได้รับสมาร์ทโฟน	 ดีใจเพราะไม่ได ้

คาดหวัง	 ขอบคุณรามคำแหงที่นอกจากจะให้โอกาส 

ทางการศึกษาแล้วยังได้ให้สิทธิพิเศษมากมายแก่ผู้  

สมัครเรียน	 ที่สำคัญการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ผมเชื่อว่าจะทำให้เกิดการพัฒนาตนเอง	 ทั้งด้านความรู้	

ความสามารถ	 	 ซ่ึงพร้อมจะนำไปปรับใช้ต่อไปในอนาคต” 

              น.ส.ผักคุณมาศ   พิกุลทอง 

นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ	

กล่าวว่า	ดิฉันต้ังใจจะมาสมัคร 

เ รียนท่ีรามคำแหงอยู่แล้ว	 

เพราะมีรุ่นพ่ีท่ีทำงานเรียน

ท่ีรามคำแหงและสามารถ 

บริหารเวลาได้ลงตัว	 ทั้งยัง 

ประสบความสำเร็จในอาชีพ 

การงาน	 ซึ่งเป็นแบบอย่างให้เราเห็นว่าคนอื่นยังทำได้	

เราต้องทำได้	

 “ดิฉันจะตั้งใจและพยายามเรียนให้สำเร็จ เพราะ 

มีแรงบันดาลใจจากกลุ่มเพื่อนที่สำเร็จการศึกษาจาก 

รามคำแหงแล้ว ซึ่งเพื่อนๆใช้เวลาเรียนเพียง 2 ปีครึ่ง 

เท่านั้น เพื่อนๆก็จะมาช่วยแนะนำเรื่องการลงทะเบียน

เรียนและแนะแนวทางเรียนให้จบเร็วด้วย  ขอขอบคุณ 

ม.ร.ท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษาและจัดระบบการรับสมัคร 

ที่เซ็นทรัลพระราม 2 และครั้งนี้ดิฉันยังโชคดีได้รับ 

สมาร์ทโฟนเป็นการเบิกฤกษ์ท่ีดีในการก้าวสู่ร้ัวรามคำแหง

ด้วยค่ะ ”

นักศึกษาผู้โชคดีรับสมาร์ทโฟน 

ในงาน RU Road Show 2014



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดงาน	 RU	 Road	 Show	 2014	 แนะนำการเรียน 

การสอนและอำนวยความสะดวกในการสมัครนักศึกษาใหม่		เปิดให้ผู้สนใจ 

สมัครเรียนภายในงานไม่ต้องซื้อใบสมัคร	และใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียง 

ใบเดียว	พร้อมรับสิทธิอบรมภาษาต่างประเทศหรือคอมพิวเตอร์	ฟรี!!!	ภายในงาน

ผู้สมัครยังได้ลุ้นรับสมาร์ทโฟนทุกวัน	เมื่อวันที่	23-25	เมษายน	2557	ณ	ลานชั้น	1 

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา	พระราม	2

 

 ภายในงานมีนิทรรศการแนะนำ 

การเรียนการสอน		แนะแนวการศึกษา 

กับการเลือกสาขาวิชาและคณะที่ตรงใจ 

โดยสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล	 (สวป.)	 บริการตรวจสุขภาพตา 

จากผู้เช่ียวชาญคณะทัศนมาตรศาสตร์	 แนะแนวการศึกษาและบริการนวดแพทย์แผนไทย 

โดยนักศึกษาสาขาวิชาแพทย์แผนไทย	คณะวิทยาศาสตร์		

	 ตลอดการจัดงานทั้งสามวัน	

มีการแสดงของนักศึกษาวง	RU	Chorus 

RU	 Band	 	 ชมรมเชียร์	 วงดนตรีและ 

การแสดงจินตลีลาจากคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

กลุ่ม	 RU	 STEP	 วิทยาเขตบางนา	

และฟังเพลงอมตะจากศิลปินรับเชิญ	

นายวินัย พันธุรักษ์		ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์	ม.ร. 

ซึ่งได้รับความสนใจจากพ่อแม่ผู้ปกครอง	 นักศึกษา	 นักเรียนและประชาชนทั่วไป 

ร่วมกิจกรรม	 และสอบถามข้อมูลการเรียนการสอน	 เพื่อจะได้เตรียมตัวในการ 

สมัครเป็นลูกพ่อขุนฯต่อไป

	 ใครที่สนใจข้อมูลการเรียนที่	 ม.รามคำแหง	 ยังสามารถร่วมกิจกรรม	 “RU 

Road	Show	2014”			ได้อีก	2	คร้ัง	วันท่ี  9-11  มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 

ลาดพร้าว บริเวณชั้น 1 โซนบี และวันที่ 20-22 มิถุนายน 2557 ณ ศูนย์การค้า 

เซ็นทรัล พระราม 3 บริเวณลิฟท์แก้ว ช้ัน 1 สอบถามรายละเอียดได้ท่ี	 โทร.	 0-2310- 

8045-7	หรือ	www.ru.ac.th

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต 
รองอ ธิการบ ดี ฝ่ายปร ะช า สัม พัน ธ์  
มอบกระเช้าให้แก่    นายธนสมบัติ   สนิทวงศ์ 
ณ อยุธยา ผู้อำนวยการศูนย์การค้า 
เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 เพื่อขอบคุณ 
ที่เอื้อเฟื้อสถานที่จัดงาน RU Road 
Show 2014

 

 นายวินัย  พันธุรักษ ์ศิษย์เก่าคณะ 
รัฐศาสตร์ร่วมกิจกรรมบนเวทีในงาน 
RU Road Show 2014 ณ ศูนย์การค้า 

เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2

รามคำแหงจัด RU Road Show 2014 

แนะแนวการศึกษาที่เซ็นทรัล พระราม 2

	 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร	 คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	รุ่นท่ี	6	โดยมี	รองศาสตราจารย์ 

สมพล ทุ่งหว้า	 ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ	 เป็นประธานและให้โอวาท	

และมี	นายนิพนธ์  แสงมีศร	ีรองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย	คณาจารย์	

เจ้าหน้าที่	และนักศึกษารุ่นพี่	ให้การต้อนรับ	เมื่อวันที่	3	พฤษภาคม	2557	ณ	โรงเรียน 

สมุทรสาครวิทยาลัย	จังหวัดสมุทรสาคร

	 โอกาสนี้	รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า	ประธานกรรมการบริหารโครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร	 กล่าวว่า	 ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่	

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร	 รุ่นที่	 6	 เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย	

และขอปฐมนิเทศ	เพื่อสร้างความรู้	ความเข้าใจ	เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยว่า	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา	 เปิดการเรียนการสอน	 2	 ระบบ	 โดยให้โอกาส

และขยายโอกาสทางการศึกษาออกไปทุกภูมิภาค	 23	 จังหวัดทั่วประเทศ	 และเปิด 

การเรียนการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึงปริญญาเอก	 โดยปฏิบัติพันธกิจหลัก	 4	 ด้าน 

คือ	 จัดการเรียนการสอน	 การวิจัย	 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	 และบริการวิชาการ 

แก่สังคม	ดังน้ัน	โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	จังหวัดสมุทรสาคร	เป็นอีกโครงการ 

หนึ่งที่มหาวิทยาลัยได้ขยายโอกาสทางการศึกษามาให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ	 

ให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง	 โดยใช้มาตรฐานการศึกษา 

เดียวกับส่วนกลางที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	หัวหมาก

 ม.ร.	ภูมิใจท่ีได้มีโอกาสมาบริการทางวิชาการและบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจ 

ระดับสากล	สู่ชุมชนและท้องถิ่น	 ให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาคร	 และจังหวัด 

ใกล้เคียง	ตามนโยบายของ รองศาสตราจารย์คิม  ไชยแสนสุข	อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ผู้ก่อตั้งโครงการฯที่ว่า	 “ให้การบริการที่เป็นเลิศ เป็นนักประชาสัมพันธ์ 

ที่ดี ให้ความสำคัญกับการประกันคุณภาพ และนักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัด 

การเรียนการสอน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของนักศึกษา และแก้ไขปัญหาต่างๆ 

อย่างทันท่วงที ตลอดจนต้องมีการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาในช่องทางที่หลากหลาย”

 ประธานโครงการฯ	กล่าวอีกด้วยว่า	โครงการฯ	ได้จัดการเรียนการสอนใน	2	สาขาวิชา 

คือ	 สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญชี	 โดยเปิดการเรียนการสอนใน 

แผน	 ก	 ทำวิทยานิพนธ์	 และแผน	 ข	 ไม่ทำวิทยานิพนธ์	 ซ่ึงนักศึกษาสามารถเลือกเรียน 

ได้ตามต้องการ	และที่สำคัญเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนระดับปริญญาโท	ต้องเป็นเจ้านาย 

ความร ู ้	 คือต้องนำความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 

รวมท้ังคิดสร้างสรรค์เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่	 และศึกษาหาความรู้รอบตัว	 ทันต่อเหตุการณ์ 

และความเปลี่ยนแปลงของโลก	 อีกทั้งต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง	

เป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม	คือ		ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้	ใฝ่เรียน	และมีคุณธรรมจริยธรรมประจำใจ	

และต้องสนใจกิจกรรม	 คือ	 ต้องทำควบคู่กันกับการเรียนในห้องเรียน	 ซึ่งนักศึกษา 

ต้องให้ความร่วมมือกับคณะและมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ	อย่างเต็มที่	เพราะสิ่งนี ้

จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตในสังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น	 นอกจากนี้	

นักศึกษาต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนอย่างเหมาะสมและถูกต้อง	 

รวมทั้งต้องรู้จักการแบ่งเวลาให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน	 เพื่อเข้าสู่สังคมวิชาการ 

ได้อย่างเต็มความสามารถ	และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนและช่วยเหลือเก้ือกูลกัน

ในขอบเขตที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน

 

ปฐมนิเทศ M.B.A. จังหวัดสมุทรสาคร



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

อาจารย์พัฒนเดช  กอวัฒนา                    aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

อาหาร

  

ตอน  ก่อนส่งออกข้าวเราส่งออกอะไร ?

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 สินค้าออกสำคัญของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 

ส่วนใหญ่จะเป็นของป่าคือผลผลิตท่ีหาได้จาก 

ธรรมชาติเช่นหนังกวาง	 (ส่งออกไปทำส่วนประกอบ 

ของด้ามซามูไรท่ีญ่ีปุ่น)	 ไม้กฤษณา	 (ไม้เน้ือหอม) 

ไม้ฝาง	 (ทำสีย้อม)	 เป็นต้น	 ส่วนข้าวนั้นมีการ 

ส่งออกบ้างเป็นคร้ังคราวเพราะชาวนายังปลูกข้าว 

แค่พอกินกันในครอบครัว	 ไม่มีใครทำนาเพื่อ 

การค้าอย่างจริงจังและเนื่องจากข้าวเป็น 

อาหารหลัก	 ดังนั้นทางราชการก็จะคุมไม่ให ้

ส่งออกมากด้วยเพราะเกรงว่าจะไม่มีข้าวพอกิน

ในประเทศ	

	 ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชซ่ึงการค้ากับต่างประเทศเติบโตมากท่ีสุดน้ัน 

ทางราชการรู้ว่าข้าวเป็นที่ต้องการในตลาดโลกจึงพยายามผลักดันให้มีการทำนา 

มากข้ึนโดยเปล่ียนวิธีเก็บอากรค่านาจากท่ีเคยเก็บเฉพาะจากท่ีนาส่วนท่ีใช้ทำนาจริงๆ 

เป็นเก็บตามขนาดการถือครองที่ดินทั้งหมดไม่ว่าจะใช้ทำนาหรือไม่	 	การทำเช่นนี ้

เพ่ือหวังจะให้คนท่ีมีท่ีดินต้องทำนาเต็มท่ีโดยไม่ปล่อยท่ีดินท้ิงว่างเอาไว้เช่นจับจอง 

ท่ีดินไว้	25	ไร่	(ไพร่สมัยน้ันถือครองท่ีดินได้ไม่เกินคนละ	25	ไร่)	แต่ทำนาแค่	10	ไร่	เป็นต้น  

	 อย่างไรก็ตามความพยายามน้ีไม่บรรลุผลเพราะวิธีการจัดเก็บจะทำให้เกิดปัญหา 

เนื่องจากถ้าเกิดน้ำท่วมหรือฝนแล้งจนข้าวเสียหาย	การกำหนดให้ชาวนาต้องเสียภาษ ี

ในท่ีดินส่วนท่ีผลผลิตเสียหายด้วยจะไม่เป็นธรรม	 ความพยายามท่ีจะส่งออกข้าวจึงยัง 

ไม่สำเร็จ	 และหลังจากสมเด็จพระนารายณ์มหาราชสวรรคต	 ความกลัวว่าฝร่ังจะเข้ามายึดครอง 

ทำให้ไทยเราติดต่อค้าขายกับชาติตะวันตกน้อยมากจนกระทั่งเสียกรุงฯ

	 เมื่ออังกฤษต้องการค้าข้าวหากำไรแต่หาซื้อไปขายต่อไม่ได้จึงต้องแสวงหา 

แหล่งปลูกข้าวของตนเอง	 แล้วก็ไปพบว่าอาณานิคมที่ทวีปอเมริกานั้นมีภูมิประเทศ 

ใช้ทำนาได้	 จึงนำพันธ์ุข้าวจากเอเซียไปปลูกโดยใช้แรงงานทาสผิวดำเพราะฝรั่งทำนา 

ไม่ไหว	 ผลผลิตข้าวที่ได้ก็จะส่งออกไปขาย	 ทวีปอเมริกาซึ่งไม่มีเคยมีพันธ์ุข้าวมาก่อน

มีแต่ข้าวโพดจึงกลายเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญอีกแหล่งหนึ่งของโลกตั้งแต่นั้นมา	 

แต่การปลูกข้าวที่อเมริกาก็ยังมีปัญหาเพราะต้นทุนสูงและห่างไกลจากตลาดใหญ่ 

ในเอเซียมากเกินไป

	 พอมาถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์	หลังจากบ้านเมืองสงบว่างเว้นจากศึกสงคราม 

กับพม่าในสมัยรัชกาลที่	 2	 ไทยเราก็เริ่มค้าขายกับต่างประเทศมากข้ึน	 แต่ความที่กลัว

ข้าวจะมีไม่พอกินก็เลยยังห้ามส่งออกอยู่	 สินค้าออกอันดับ	 1	 ในตอนนั้นจึงได้แก่.....

น้ำตาลทราย

	 ประเด็นท่ีน่าสนใจก็คือการส่งออกน้ำตาลน้ีมาพร้อมกับการอพยพมาต้ังถ่ินฐาน 

ของชาวจีนที่มีเพิ่มขึ้นเรื่อย	 ๆ	 ตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาเป็นต้นมา	 ส่วนคนไทยนั้น 

เกือบไม่มีส่วนในการส่งออกสินค้าเหล่านี้เลยเพราะยังคงดำรงชีวิตแบบดั้งเดิมคือ 

ทำมาหากินแค่พอกินพอใช้ไม่ทำการค้า

	 การผลิตน้ำตาลทรายในสมัยรัชกาลที่	 2	 และ	 3	 นั้นถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรม

โรงงานยุคแรก	 ๆ	 ของไทยเลยทีเดียวเพราะมีการสร้างโรงงานเพ่ือทำการผลิตโดยเฉพาะ 

ไม่ได้ทำอยู่ตามบ้านเหมือนอุตสาหกรรมในครัวเรือน	 นอกจากน้ันก็มีการใช้เคร่ืองจักร 

ไอน้ำและจ้างแรงงานนับร้อยเพื่อทำงานในโรงงานด้วย	 ผู้ลงทุนสร้างโรงงานล้วนแต ่

เป็นคนจีนอพยพ	 และแน่นอนว่าแรงงานที่ใช้ในโรงงานก็เป็นคนจีนเช่นกัน	 ที่ไม่ม ี

คนไทยไปทำงานในโรงงานเหล่านี้เดาเอาว่าเจ้าของอาจไม่อยากจ้างแรงงานไทย 

เพราะกลัวพูดกันไม่รู้เรื่องก็เป็นได้	 แต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือแรงงานชายไทยติดอยู่ใน 

ระบบไพร่ทำให้ต้องถูกเกณฑ์ไปทำงานให้หลวงปีละ	 3	 เดือนโดยไม่อาจว่างเว้นได้	

(เข้าไปรับราชการ	 1	 เดือน	กลับมาพัก	 3	 เดือนสลับกันไป)	นอกจากนั้นน้ำตาลทราย 

ยังไม่ใช่สินค้าที่คนไทยยุคนั้นคุ้นเคย	 เพราะเรากินน้ำตาลที่ทำจากตาล	 (เป็นที่มา 

คำว่าน้ำตาล)และจากมะพร้าวมากกว่า

 อาหารไทยนับเป็นวัฒนธรรมประจำชาติอย่างหนึ่ง	 ที่สั่งสมถ่ายทอด 

ต่อเนื่องมาแต่อดีตจนเป็นเอกลักษณ์และเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปทั่วโลก	

ไม่ว่าจะส้มตำหรือต้มยำกุ้ง	 อาหารไทยมีกำเนิดข้ึนพร้อมกับคนไทย	 นับแต่โบราณ 

คนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียว	 โดยภาคอีสานกับ 

ภาคเหนือจะนิยมบริโภคข้าวเหนียวเป็นหลัก	 ส่วนภาคกลางกับภาคใต้จะนิยม 

บริโภคข้าวเจ้าเป็นหลัก	

	 เนื่องจากวัฒนธรรมไทยผูกพันกับสายน้ำ	 ทำให้อาหารไทยประกอบด้วย 

ปลาเป็นส่วนใหญ่	 ทั้งปลาย่าง	 ปลาปิ้ง	 จิ้มน้ำพริก	 ซึ่งนำมากินกับผักสดที่หาได้ 

ตามหนองน้ำและชายป่า	 หากกินปลาไม่หมดก็สามารถนำมาแปรรูปเพื่อให้เก็บ 

ไว้ได้นานๆ	ไม่ว่าจะเป็นปลาร้า	ปลาเค็ม	ปลาแห้ง	ปลาเจ่า

	 อาหารรสเผ็ดท่ีได้จากพริกน้ัน	 ไทยได้รับมาใช้เป็นเคร่ืองปรุงรสจากบาทหลวง 

ชาวโปรตุเกสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช	 ส่วนอาหารประเภทผัดไฟแรงได้รับมาจาก 

ชาวจีนที่อพยพมาอยู่เมืองไทยในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

 จากการศึกษาของอาจารย์กอบแก้ว	 นาจพินิจ	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

สามารถสรุปความเป็นมาของอาหารไทยในยุคต่างๆ	ได้ดังนี้

 สมัยสุโขทัย	 อาหารไทยในยุคสุโขทัยได้อาศัยหลักฐานจากศิลาจารึกและ 

วรรณคดีสำคัญๆ	 เช่นไตรภูมิพระร่วง	 ได้กล่าวถึงอาหารไทยสมัยนั้นว่า	 มีข้าว 

เป็นอาหารหลัก	 โดยกินร่วมกับเนื้อสัตว์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นปลา	 การปรุงอาหาร 

ได้ปรากฏคำว่า	 “แกง”	 ในไตรภูมิพระร่วง	 ผักที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึกได้แก ่

แฟง	แตง	และน้ำเต้า	ส่วนของหวานก็ใช้วัตถุดิบพื้นบ้านเช่น	ข้าวตอกและน้ำผึ้ง	

ส่วนหนึ่งนิยมกินผลไม้แทนของหวาน

 สมัยอยุธยา	 จากบันทึกของชาวต่างชาติพบว่าอาหารไทยยังคงมีลักษณะ 

เรียบง่าย	 นิยมบริโภคปลาและปรุงด้วยการต้มกับแกงเป็นหลัก	 คร้ันในสมัยสมเด็จ

พระนารายณ์มหาราชเร่ิมได้รับอิทธิพลอาหารต่างชาติมากข้ึนท้ังญ่ีปุ่น	 โปรตุเกส	สเปน 

ฝรั่งเศส	 พอเข้าอยุธยาตอนปลาย	 เมื่อไทยตัดขาดการติดต่อกับชาวตะวันตก	

ก็ได้รับอิทธิพลอาหารจีนมากขึ้น

 สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ จากบทพระราชนิพนธ์กาพย์เห่เรือชมเคร่ืองคาวหวาน 

โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยได้กล่าวถึงอาหารคาวและอาหารหวานหลายชนิด 

ซ่ึงสะท้อนให้เห็นถึงอาหารไทยในราชสำนักได้อย่างชัดเจน	 มีการปรุงรสแต่งกล่ิน 

อย่างประณีต	 ให้ความสำคัญกับรสชาติเป็นพิเศษ	 ถือได้ว่าเป็นยุคท่ีมีศิลปะในการ 

ประกอบอาหารที่สมบูรณ์ที่สุดทั้งรส	 กลิ่น	 สี	 และการจัดแต่งอาหารให้ดูงดงาม	

รวมทั้งประยุกต์อาหารนานาชาติให้กลายเป็นอาหารไทย

	 ปัจจุบันอาหารไทยมีความหลากหลาย	มีทั้งที่เป็นกับข้าว	อาหารจานเดียว	

อาหารว่าง	 อาหารหวาน	 และอาหารนานาชาติ	 ทั้งที่เป็นของราชสำนัก	 และ 

ของชาวบ้านท่ีสืบทอดต่อกันมา	 อย่างไรก็ดี	 เป็นท่ีน่าสังเกตว่าอาหารไทยบางชนิด 

ได้ใช้วิธีปรุงหรือส่วนประกอบผิดเพ้ียนไปจากตำรับด้ังเดิม	 จึงทำให้รสชาติต่างจาก

ตำรับดั้งเดิม	และขาดความประณีตที่น่าจะเป็นเอกลักษณ์สำคัญของอาหารไทย

	 โรงงานน้ำตาลในยุคแรก	ๆ 	นั้นตั้งอยู่ที่นครชัยศรีโดยตั้งอยู่ริมแม่น้ำเพื่อสะดวก 

ในการขนส่งมายังกรุงเทพฯ	 ซึ่งเป็นเมืองท่าส่งออก	 นครชัยศรีจึงเป็นแหล่งปลูกอ้อย 

สำคัญเพ่ือป้อนให้แก่โรงงานน้ำตาลด้วย	 และเน่ืองจากการปลูกอ้อยและตัดอ้อยต้องใช้ 

แรงงานเป็นจำนวนมาก	เพราะฉะน้ันเราก็ต้องใช้แรงงานชาวจีน	(อีกแล้ว)	เป็นจำนวนมาก 

เพื่อทำงานนี้

	 อุตสาหกรรมน้ำตาลในประเทศไทยเติบโตก้าวหน้าข้ึนมากมาจนถึงสมัยรัชกาล 

ที่	 5	ก็ต้องปิดกิจการไปเกือบหมดเพราะไม่สามารถแข่งขันกับน้ำตาลจากต่างประเทศ

ที่เปลี่ยนไปใช้หัวบีทเป็นวัตถุดิบได้	ภาพประกอบของตอนนี้เป็นปล่องไฟของโรงงาน

ท่ีปิดไปนานแล้ว	 แต่เม่ือคร้ังท่ีดำเนินการอยู่น้ันเป็นโรงงานขนาดใหญ่มีการจ้างแรงงาน

ถึง	3,000	คน



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงออกบูธแนะแนวการศึกษา 

ในงาน RU Road Show 2014 เม่ือวันท่ี 23-25 เมษายน 2557 

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล สาขาพระราม 2 มีนักเรียน 

นักศึกษา ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปสนใจเข้าร่วม 

งานจำนวนมาก โดยผู้สมัครนักศึกษาใหม่ครั้งนี้เผย 

ตัดสินใจสมัครเรียนที่ ม.ร.เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพ 

ได้เรียนสาขาที่ต้องการ ทั้งเลือกสมัครในงานได้รับความ 

สะดวกรวดเร็ว  สถานท่ีใกล้บ้านและได้รับสิทธิพิเศษด้วย  

 นายพิจิตต  บุณยะจิตติ		สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์	

กล่าวว่า	 ทราบเรื่องการจัดงาน	 RU	 Road	 Show	 2014	 

และการรับสมัครนักศึกษาใหม่จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

เมื่อเข้าไปอ่านรายละเอียดแล้วจึงเลือกมาสมัครเรียนที่

สาขาพระราม	 2	 ตั้งใจมาสมัครเรียนในคณะนิติศาสตร ์

เพราะอยากมีความรู้ด้านกฎหมายและเชื่อมั่นใน 

คุณภาพของคณาจารย์และสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้าน 

นิติศาสตร์	วันนี้มาสมัครในงาน	RU	Road	Show	2014	

คุณพ่อคุณแม่ก็สนับสนุน	และได้รับความสะดวกรวดเร็ว

ในการสมัคร	 อยากให้มีการจัดกิจกรรมเช่นนี้เพราะจะ 

เป็นการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการเรียนการสอนของ 

มหาวิทยาลัยในอีกทางหนึ่งด้วย

 นายธเนศ วรสิทธ ิ ์	 สมัครเรียนคณะรัฐศาสตร์	

กล่าวว่า	 สมัครเป็นนักศึกษาใหม่โดยใช้วุฒิ	 ปวส.มาใช ้

สิทธิ เทียบโอนตามหลักสูตรใหม่ที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงกำหนด	 ด้วยความบังเอิญท่ีวันน้ีมาเดินเล่นท่ี 

เซ็นทรัล	 พระราม	 2	 และมาเจอบูธ	 RU	 Road	 Show 

ของมหาวิทยาลัย	 จึงตัดสินใจสมัครทันที	 เพราะใช้บัตร 

ประชาชนเพียงใบเดียว	 และได้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

ที่มากขึ้น	 อีกทั้ง	 รูปแบบการเรียนของรามคำแหง	 

เหมาะกับการทำงานที่อาจจะไม่มีเวลาเข้าห้องเรียน 

เต็มเวลา	 และกลุ่มวิชาบริหารรัฐกิจก็เกี่ยวข้องกับการ 

ทำงานด้านบริหารจัดการคนและทรัพยากรซึ่งตรงกับ 

สายอาชีพที่ทำอยู่ด้วย

 “อยากให้มีการจัดงาน RU Road Show อีก  

เพราะเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้สนใจเข้ามาเรียนที่ 

รามคำแหง เข้าถึงประชาชนที่อาศัยอยู่ในแต่ละแห่งที ่

ไปออกบูธ และเป็นการเปิดโอกาสให้แก่ผู้สมัครที่ไม่มี 

เวลาไปสมัครตามกำหนดการได้”

 นายปรัชญา วิชัยวงษ์	 สมัครเรียนคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่า	 เป็นนักศึกษาเก่าของรามคำแหงแต่หมดสถานภาพ 

นักศึกษาไปก่อน	 เหลืออีกหน่ึงวิชาก็จะสำเร็จการศึกษาแล้ว 

เมื่อมีโอกาสได้ทราบข่าวจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

ข่าวจากเครือเนชั่น	 และบูธมาเปิดใกล้บ้าน	 จึงเลือกมา 

สมัครเรียนที่งานนี้	 ตั้งใจจะเรียนสาขารัฐศาสตร์ให้จบ 

เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพของรามคำแหง	 และเพิ่มเติม 

ความรู้ในอีกสาขาวิชาหนึ่ง	 จากเดิมที่เคยจบปริญญาตรี

ด้านวิทยาศาสตร์มาแล้ว

 “การจัดงาน RU Road Show ทำให้รามคำแหง 

ได้มาใกล้ชิดประชาชนมากขึ้น หลายคนเดินทางลำบาก

ก็ไม่มีโอกาสได้ไปสมัครเรียน เม่ือมาออกบูธคนท่ีอยากเรียน

ก็ได้สมัคร สบายใจ สะดวก รวดเร็ว อยากให้มีการจัดงาน

เช่นนี้ต่อไปครับ”

 น.ส.ปาณิศา ไมตรีจิตต์	 นักเรียนชั้น	 ม.4	

โรงเรียนเบญจมราชาลัย	กทม.สมัครเรียนระบบ		Pre-degree 

คณะนิติศาสตร์	 กล่าวว่า	 คุณพ่อเป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์	

รุ่น	15	และพี่สาวกำลังเรียน	Pre-degree	คณะนิติศาสตร์	

สะสมหน่วยกิตได้ประมาณ	 70	 หน่วยกิตจึงเป็นแรง 

บันดาลใจให้มาสมัครเรียนคร้ังน้ี	 ต้ังใจสมัครเรียนระบบ	

Pre-degree	 เพราะคิดว่าอยากเรียนจบระดับปริญญาตร ี

เร็วๆ	หรืออาจจะเรียนให้จบพร้อม	ม.6	จะได้มีทางเลือก 

ในการประกอบอาชีพที่ดี	และมีโอกาสเรียนต่อหรือ 

เพิ่มทางเลือกให้กับชีวิต	

	 “คุณพ่อกับคุณแม่ยังได้แนะนำว่า	 ถ้าลูกสามารถ 

เรียนคู่ขนานไปพร้อมกับ	 ม.6	 ได้	 ไม่ต้องรีบเร่ง	 สะสม 

หน่วยกิตไปเร่ือยๆ	 เพราะคนท่ีสอบเอ็นทรานซ์ติดไม่ได้ 

หมายความว่าจะประสบความสำเร็จเสมอไป	และการเรียน 

สาขานิติศาสตร์ในปัจจุบันใครที่รู้กฎหมายย่อมเป็น 

ประโยชน์	รู้แนวทางในการใช้ชีวิตและไม่เสียเปรียบใคร”	

 นายศวีระ  บัวขม	สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์	

กล่าวว่าว่า	ทราบเรื่องการจัดงาน	RU	Road	Show	2014	

และการรับสมัครนักศึกษาใหม่จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  

เมื่อเข้าไปอ่านรายละเอียดแล้วจึงเลือกมาสมัครเรียนที่ 

สาขาพระราม	 2	 ซ่ึงต้ังใจมาสมัครเรียนในคณะนิติศาสตร์  

เพราะคณะนิติศาสตร์เป็นคณะท่ีมีคุณภาพ	 รุ่นพ่ีท่ีสำเร็จ

จากคณะนี้จำนวนมากได้ประกอบอาชีพและมีชื่อเสียง

ในวงการกฎหมายไทย	 ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ผมอยากมี

ความรู้ด้านกฎหมาย	 อีกท้ังม่ันใจในคุณภาพของคณาจารย์ 

และมาตรฐานการเรียนการสอนของรามคำแหง	

วันนี้มาสมัครในงาน	RU	Road	Show	2014	ได้รับความ

สะดวกรวดเร็วในการสมัคร	 และยังได้สิทธิเลือกอบรม

ภาษาหรือคอมพิวเตอร์ด้วย		

  นายศุภศักด์ิ  ทิสานนท์	สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป	 กล่าวว่า	 ดีใจท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงมาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ 

เพราะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครไม่ต้อง 

เดินทางไกล	และยังได้รับการแนะแนวการศึกษา	ไขข้อ 

ข้องใจในด้านต่างๆอีกด้วย	ทำให้ตนและเพ่ือนๆ	ได้ข้อสรุป 

และตัดสินใจสมัครเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

ในงาน	RU	Road	Show	2014	 ท่ีห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล	

สาขาพระราม	2	ทันที

 “สำหรับเพ่ือนๆ ท่ีต้องการสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง หากไม่สะดวกในการเดินทาง 

ไปที่หัวหมาก ขอให้มาสมัครได้ในงาน RU Road Show 

2014 คร้ังต่อไป ได้รับสิทธิพิเศษอบรมภาษาต่างประเทศ

หรืออบรมคอมพิวเตอร์ฟรีด้วย”

 นายสุทธิพงศ์  แสงโพธ์ิ	สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการตลาด	 กล่าวว่า	 ครอบครัวประกอบอาชีพธุรกิจ

ส่วนตัวและต้องการให้ผมเข้ามาช่วยงานอย่างจริงจัง	 

จึงตัดสินใจสมัครเป็นนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เพราะไม่บังคับเข้าเรียน	 

และคณะบริหารธุรกิจก็ เป็นคณะที่มีคุณภาพและ 

ได้รับความนิยมสูงในสังคมปัจจุบัน	 อีกทั้งเชื่อมั่นว่า 

รามคำแหง	 จะสอนให้เป็นนักธุรกิจท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม 

นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ต่อไป

 “รู้ข่าวการจัดงาน RU Road Show 2014 จากเว็บไซต์ 

ของมหาวิทยาลัย และเพื่อนๆที่เรียนจบพร้อมๆกัน 

ได้ชวนกันมาสมัครในวันนี้ ประทับใจในการอำนวย 

ความสะดวก และให้ข้อมูลความรู้ รวมทั้งกิจกรรมการ 

แสดงต่างๆ ที่ให้ความบันเทิงกับผู้ร่วมงานด้วย”

 นายณัฐวุฒิ  บุญกลุ่ม นักเรียน	กศน.	สมัครเรียน 

Pre-degree	คณะรัฐศาสตร์	กล่าวว่า	สาเหตุที่เรียน	กศน. 

เพราะต้องช่วยผู้ปกครองทำงาน	 พอมีเวลาว่าง 

จากการทำงาน	และอยากหาความรู้เพิ่มเติมไปพร้อมกับ 

เพื่อนๆ	และรุ่นพี่ที่อยู่ใกล้ๆบ้าน	จึงตัดสินใจมาลงเรียน 

หลักสูตร	 Pre-degree	 ในงาน	 RU	 Road	 Show	 2014	

ที่สาขาพระราม	2	ซึ่งตั้งใจสมัครเรียนในคณะรัฐศาสตร ์

เพราะเป็นคณะที่ ได้รับความนิยมและมีผู้สำ เร็จ 

การศึกษาเป็นจำนวนมากทุกปี	 รวมท้ังเช่ือม่ันในคุณภาพ 

ของคณาจารย์และมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าสามารถ 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกไปแข่งขัน 

ในตลาดแรงงานได้อย่างมีคุณภาพ

 ด.ญ.จิตรลดา ยามบุญนำ	 สมัครเรียนระบบ 

Pre-degree	 คณะนิติศาสตร์	 กล่าวว่า	 อยากมีความรู ้

ด้านกฎหมายและครอบครัวได้แนะนำว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ	 มีชื่อเสียง 

รามฯจัดงานโรดโชว์ นักเรียนเฮสมัครเรียนที่ห้างเซ็นทรัล

(อ่านต่อหน้า 7)

นายพิจิตต  บุณยะจิตติ นายธเนศ  วรสิทธิ์ นายปรัชญา  วิชัยวงษ์ น.ส.ปาณิศา  ไมตรีจิตต์ นายสุทธิพงศ์  แสงโพธิ์นายศวีระ  บัวขม นายศุภศักดิ์  ทิสานนท์

นายณัฐวุฒิ  บุญกลุ่ม ด.ญ.จิตรลดา  ยามบุญนำ



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

ในคณะนิติศาสตร์	 ทั้งยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนที่จบ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 3	 ได้เรียนมหาวิทยาลัยล่วงหน้า	 

จึงตัดสินใจมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ที่งาน	 RU	 Road	

Show	2014	

 “ตั้งใจสมัครเรียนระบบ Pre-degree เพราะได้ 

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และอยากเรียนจบระดับ 

ปริญญาตรีเร็วๆ จะได้มีทางเลือกในการประกอบอาชีพ

ที่ดี และมีโอกาสเรียนต่อหรือเพิ่มทางเลือกให้กับชีวิต 

ได้ก่อนเพื่อนๆในวัยเดียวกัน”

 น.ส.มณฑาทิพย์  ศรีสุดามหาอุทัย	 สมัครเรียน 

คณะรัฐศาสตร์	กล่าวว่า	ปัจจุบันเรียนสายศิลป์-คำนวณ	

ชั้น	 ม.6	 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนคริน 

ทราบรมราชชนนีสมุทรสาครในพระราชูปถัมภ์  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	โดย 

ทราบข่าวการจัด	 RU	 Road	 Show	 2014	 จากทาง 

เว็บไซต์	ม.ร.	การสมัครในครั้งนี้จึงใช้วุฒิ	ม.	3	สมัครเป็น 

นักศึกษา	 Pre-degree	 ท้ังน้ี	 ตนต้ังใจจะมาสมัครเรียนต้ังแต่ 

เรียนอยู่ชั้น	ม.4	แต่เรียนหนักมาก	ดังนั้น	เมื่อขึ้นชั้น	ม.6	

เรียนไม่หนัก	 สามารถแบ่งเวลาได้	 จึงตกลงกับเพื่อนว่า 

จะมาสมัครเรียนท่ีรามคำแหง	 โดยบ้านเพ่ือนใกล้เซ็นทรัล 

สาขาพระราม	3	จะไปสมัครในช่วงวันท่ี	20-22	มิถุนายน	

 “ดีใจที่วันนี้รามคำแหงมารับสมัครใกล้บ้าน 

ขั้นตอนรับสมัครสะดวกมากไม่ต้องเดินทางไปถึงม.ร.

หัวหมาก และสมัครโดยใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียว 

เคยได้มาร่วมงาน RU Road Show ปีท่ีแล้ว จึงตัดสินใจ 

ว่าต้องมาสมัครเรียนปีน้ีให้ได้ ท้ังน้ี จากท่ีได้ติดตามข่าวสาร

อย่างต่อเนื่อง เห็นว่าม.ร.มีระบบการเรียนแบบอิสระ 

โดยเฉพาะระบบ Pre-degree ที่เปิดโอกาสให้เด็ก 

มีความรับผิดชอบ  ต้ังใจเรียน  และต้ังใจว่าจะเรียนรามคำแหง 

เป็นปริญญาใบแรก ส่วนจะเอ็นทรานซ์ติดที่ใดก็เป็น 

การเรียนอีกปริญญาหนึ่ง 

 การเรียนที่รามคำแหง ขึ้นอยู่กับวินัยในตัวเรา  

ต้ังใจว่าจะแบ่งเวลาอ่านหนังสือท่ีโรงเรียน และใช้เวลาว่าง

ท่ีบ้านอ่านหนังสือสอบของม.ร.เรียนไปตามความสามารถ 

ไม่เครียด ไม่กดดันตัวเอง ขยันมากขึ้น เพื่อว่าหากเรียน

จบเร็วจะได้ช่วยผ่อนภาระทางบ้านเร็วขึ้น”

 นายวิทวัส  พูลทอง	นักศึกษาช้ัน	ปี	1	คณะครุศาสตร์- 

สังคม	 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต	 สมัครเรียน 

คณะรัฐศาสตร์	กล่าวว่า	ทราบข่าวการจัดงาน	RU	Road	

Show	 2014	 จากทางเว็บไซต์ของ	 ม.ร.	 พร้อมกับได้รับ 

คำแนะนำจากเพื่อนที่เรียนปริญญาตรีที่รามคำแหง	

ทั้งนี้	 เลือกเรียนสาขารัฐศาสตร์เพิ่มเติม	 เพราะเห็นว่า 

ความรู้ด้านนี้จำเป็นในทุกสายอาชีพ	 การอยู่ในวิชาครู 

ที่ต้องมีความรู้ด้านการบริหารรัฐกิจไว้ด้วย

 “การสมัครในวันน้ี	 เจ้าหน้าท่ีให้คำแนะนำเป็นอย่างดี 

คิดว่าหากไปสมัครที่หัวหมากคนเยอะและไม่ได้รับ 

คำแนะนำท่ัวถึง	 ต้ังใจมาสมัครท่ีน่ี	 ม.ร.เปิดโอกาสให้คน 

ท่ัวไป	 ต้องบริหารเวลาให้ดี	 เปิดดูการสอนทางอินเทอร์เน็ต 

มีเพื่อนที่เรียน	 2	 สถาบันเช่นกัน	 จะเรียนที่ราชภัฏฯ	

เป็นหลัก	 และลงทะเบียนที่รามคำแหงอย่างต่อเนื่อง 

เพ่ือจะได้ความรู้เพ่ิมข้ึน	เป็นการเรียนปริญญาท่ี	2	 เป็นการ

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์	

 ด.ญ.พัณณิกา  นนท์ธีรกร	 	นักเรียนชั้น	ม.	 4 

โรงเรียนศึกษานารี	 สมัครเรียนคณะมนุษยศาสตร์กล่าวว่า 

คุณแม่แนะนำให้มาสมัครเรียน	 คิดว่าต้องรับผิดชอบ 

และต้ังใจเรียนมากข้ึน	

อยากทำงานด้านภาษา 

จึงเลือกเรียนเอกอังกฤษ 

หรือสเปนท่ีใช้กันเยอะ 

การสมัครวันน้ีสะดวก	

เพราะใกล้บ้าน	 ม.ร. 

มีหลากหลายกลุ่ม 

มาเรียน	 การที่จะจบเร็วหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเรา	 สำหรับ 

ตนเองตั้งใจไว้ว่าเมื่อเรียนจบชั้น	 ม.6	 ก็น่าจะเรียนจบ 

ปริญญาตรีด้วย	 เป็นโอกาสที่จะได้จบเร็วกว่าเพื่อนๆ 

รุ่นเดียวกัน	โดยจะพยายามตั้งใจเรียนทำให้ดท่ีีสุด	และ

จะไม่กดดันตัวเองในการสอบเอ็นทรานซ์ได้ท่ีใด

 น.ส.ชุติมา  กรุงแก้ว นักเรียนชั้นม.5	โรงเรียนรัตน 

โกสินทร์สมโภช	 บางขุนเทียน	 สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์  

กล่าวว่า	 ทราบข่าวจากโทรทัศน์	 ต้ังใจจะสมัครท่ีรามคำแหง 

แต่ไปท่ีหัวหมากไม่สะดวก	 เม่ือมาเปิดรับสมัครใกล้บ้าน 

จึงมาสมัครในปีน้ี	 เห็นตัวอย่างว่าคนท่ีขยันทุกคนสามารถ

เรียนจบม.ร.ได้	 ท้าทายความสามารถ	 เป็นการเรียนที่ใช้

เวลาให้เป็นประโยชน์มากกว่าไปทำอย่างอื่น

 “อยากเป็นทนายความ เพราะเห็นคุณอา เป็นศิษย์เก่า 

คณะนิติศาสตร์ม.ร. แนะนำให้เรียน อาจจะเอ็นทรานซ์ 

แต่ไม่จริงจังเพราะจบที่นิติศาสตร์รามคำแหงไม่ได้  

น้อยหน้าสถาบันอ่ืน เราต้องมีวินัยในการเรียนไม่เหลวไหล 

แบ่งเวลาให้พอดี อย่าทิ้งอย่างใดอย่างหนึ่ง จะพยายาม 

ให้ดีที่สุด”

 น.ส.สวรรยา  ต้ังนพรัตน์ สมัครเรียนคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่า	 ขณะนี้ทำงานที่โรงพยาบาลนครธน	 ส่วนตัว 

ต้ังใจมาสมัครเรียนท่ีรามคำแหงในปีน้ีอยู่แล้ว	 ซ้ือใบสมัคร 

มาแล้ว	 แต่ได้มาในงานนี้จึงตัดสินใจสมัครเรียนในวันนี้ 

เลย	เดิมต้ังใจจะเรียนศึกษาศาสตร์	แต่เม่ือได้รับคำแนะนำ

ว่าจะต้องมีเวลามาเข้าห้องเรียน	ปกติตนทำงานจันทร์	-	ศุกร์	

ไม่สามารถมาเข้าเรียนได้	

 “รูปแบบการรับสมัครคร้ังน้ีสะดวกสบาย ไม่ต้อง 

ไปสมัครที่หัวหมาก รามคำแหงในปัจจุบันมีบริการที่ดี 

มีข่าวสารทางเว็บไซต์ให้เราติดตามได้อย่างทันกับเหตุการณ์ 

อาจจะกังวลว่าจะไม่มีเวลาไปสอบ และหากอ่านหนังสือ 

อ่านแล้วไม่เข้าใจ แต่คิดว่าทำให้เรารับผิดชอบและขยัน 

มากขึ้น ระบบการเรียนของรามคำแหงสามารถเติมเต็ม 

การเรียนได้อย่างดี หากสามารถจัดการเรียนเสริม 

ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และมีการเช็คชื่อจะดีมาก ดีกว่า 

การอ่านคนเดียวที่บ้าน ตั้งใจจะเรียนให้จบเพื่ออนาคต 

ที่ดี มีเป้าหมายในชีวิต”

 น.ส. กชพร  คำภูเงิน  สมัครเรียนคณะบริหารธุรกิจ	

กล่าวว่า	 ทราบข่าวการรับสมัครนักศึกษาใหม่ในงาน 

RU	 Road	 Show	 2014	 จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	 เมื่อ 

ได้อ่านรายละเอียดข้อมูลแล้วจึงได้มาสมัครเรียนในวันน้ี	 

เพราะเห็นว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษา 

ที่ เปิด โอกาสทางการศึกษาแก่คนทุก เพศทุกวั ย	

และคนทำงานที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน	 สำคัญการเรียนที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นการฝึกให้ตนเองมีความ 

รับผิดชอบ	 ประกอบกับได้เห็นเพ่ือนๆท่ีมาเรียนมหาวิทยาลัย

รามคำแหงแล้วประสบความสำเร็จ	 จึงทำให้ตนมีความ

ต้องการท่ีจะประสบความสำเร็จเหมือนเพ่ือนจึงได้เลือก

มาเรียนที่สถาบันแห่งนี้

 น.ส.ศิริยุพา โปร่งจิตต์ สมัครเรียนคณะ- 

เศรษฐศาสตร์	 กล่าวว่า	 ตนทราบข่าวการจัดงาน	 RU	

Road	 Show	 2014	 จากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย	 การสมัครเรียน 

ในวันน้ีมีความสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางไปสมัครเรียน

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 หัวหมาก	 และระบบการเรียน 

ของมหาวิทยาลัยก็มีหลายทางเลือก	 ไม่ต้องเข้าเรียน

ก็สามารถเรียนเองได้จากทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	

ทำให้ประหยัดเวลาการเดินทาง	 รวมถึงประหยัดค่าใช้จ่าย

ได้มากขึ้น

 “อยากให้ทุกๆคนลองเข้ามาศึกษาข้อมูล-หลักสูตร

ของมหาวิทยาลัยก่อนเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ

ตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาท่ีมีคุณภาพ มีหลากหลายคณะ

ให้เลือกตามความสนใจของผู้เรียนอีกด้วย”

 น.ส.อัมพรภัค พิทยาโรจนกุล สมัครเรียน 

คณะมนุษยศาสตร์	 กล่าวว่าการสมัครเรียนในวันนี ้

ได้เลือกเรียนในสาขาที่ตนชอบคือสาขาภาษาญี่ปุ่น	 

เนื่องจากตนมีความชอบในภาษานี้มาก	 และได้ศึกษา 

หลักสูตรของรามคำแหงทางอินเทอร์เน็ต	 รวมถึงพี่ชาย 

แนะนำให้มาเรียนท่ีรามคำแหงด้วย	 และการท่ีมหาวิทยาลัย 

ได้ออกมารับสมัครภายนอกมหาวิทยาลัยเห็นว่า 

เป็นเร่ืองดี	 เพราะบางคร้ังการท่ีจะไปสมัครท่ีมหาวิทยาลัย 

ก็ไม่สะดวก	 บางคนอยู่แถวเซ็นทรัลพระราม	 2	 หรือ 

คนที่ทำงาน	 การเดินทางไปสมัครนั้นเป็นเรื่องที่ลำบาก 

ดังนั้นจึงเป็นเรื่องดีที่มีการจัด	 RU	 Road	 Show	 2014	 

ณ	ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม	2		ในครั้งนี้

 น.ส. จินตนา   อู่อรุณ  สมัครเรียนคณะรัฐศาสตร์	

กล่าวว่าตนมีความสนใจทางด้านการเมืองจึงได้เลือกเรียน 

ในคณะรัฐศาสตร์	อีกทั้งทราบข่าวการจัดงาน	RU	Road 

Show	 2014	 ณ	 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพระราม	 2	 ของ 

มหาวิทยาลัยทางอินเทอร์เน็ต	 จึงได้มาสมัครในงาน 

เพราะใกล้กับบ้านมากกว่าที่จะเดินทางไปสมัครที่ 

มหาวิทยาลัยโดยตรง

 “การสมัครเรียนในวันน้ีเจ้าหน้าท่ีได้ให้คำแนะนำ 

เป็นอย่างดี	 ทำให้มีความเข้าใจถึงหลักสูตรการเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมากขึ้น	 จึงอยากให้เพื่อนๆ 

มาสมัครเรียนท่ีมหาวิทยาลัยซ่ึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง 

เนื่องจากเป็นสถาบันที่ เปิดโอกาสทางการศึกษา	

รวมถึงค่าหน่วยกิตที่ถูก	 เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย

ได้อีกทางหนึ่งด้วย”

รามฯ จัดงานโรดโชว์ฯ                 (ต่อจากหน้า 6)

น.ส.มณฑาทิพย์  ศรีสุดามหาอุทัย นายวิทวัส  พูลทอง ด.ญ.พัณณิกา  นนท์ธีรกร น.ส.ชุติมา  กรุงแก้ว น.ส.สวรรยา  ตั้งนพรัตน์

น.ส.อัมพรภัค  พิทยาโรจนกุล น.ส.จินตนา  อู่อรุณน.ส.กชพร  คำภูเงิน น.ส.ศิริยุพา  โปร่งจิตต์



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

	 จากตอนท่ีแล้ว	 ผู้เขียนนำเสนอท่ีมาของแผนแม่บท 

ว่าด้วยความเช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน	 (Master	 Plan 

on	 ASEAN	 Connectivity:	 MPAC)	 และการเชื่อมโยง 

ในส่วนของการเชื่อมโยงทางกายภาพ	 สำหรับบทความ

คร้ังน้ีจะเป็นตอนจบโดยจะนำเสนอการเช่ือมโยงองค์กร 

และการเชื่อมโยงประชาชน

 การเช่ือมโยงองค์กร	 (Institutional	 Connectivity) 

เน้นการเช่ือมโยงในด้านระบบ/กระบวนการทำงาน 

ของหน่วยงานต่างๆ	 อย่างมีประสิทธิผล	 โดยอาศัยความ 

ตกลงหรือความร่วมมือระหว่างกันที่จะนำมาซึ่งการ 

ดำเนินการในเชิงรูปธรรม	 โดยมี	 10	 ยุทธศาสตร์หลัก 

ในการพัฒนาความเชื่อมโยงทางสถาบัน	ดังนี้	

 ยุทธศาสตร์ที่ 1	ดำเนินการตามกรอบความตกลง 

ทั้ง	3	กรอบว่าด้วยการอำนวยความสะดวกในการขนส่ง

 ยุทธศาสตร์ที่ 2	 เริ่มดำเนินโครงการการอำนวย 

ความสะดวกด้านการขนส่งผู้โดยสารในโครงข่าย 

ทางหลวงที่เชื่อมรัฐต่างๆ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 3	สร้างตลาดการบินเดียวในอาเซียน

 ยุทธศาสตร์ท่ี 4	 สร้างตลาดการขนส่งทางเรือเดียว 

ในอาเซียน

 ยุทธศาสตร์ที่ 5	 เพิ่มการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่าง 

เสรีภายในภูมิภาคอาเซียนโดยการลดอุปสรรคทางการค้า

ภายในระดับภูมิภาค

 ยุทธศาสตร์ที่ 6	 เ ร่ ง รั ดก ารพัฒนาภาคการ 

บริการทางการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและแข่งขันได้	

โดยเฉพาะในสาขาโทรคมนาคม	และการบริการอื่นๆ

 ยุทธศาสตร์ท่ี 7	 พัฒนาโครงการการอำนวยความ 

สะดวกด้านการค้าในภูมิภาคอย่างจริงจัง

 ยุทธศาสตร์ที่ 8	 ยกระดับความสามารถของการ

บริหารจัดการพรมแดน

 ยุทธศาสตร์ที่ 9	 เร่งรัดให้ชาติสมาชิกอาเซียน 

เปิดรับการลงทุนจากภายในและภายนอกภูมิภาคภายใต้

กฎระเบียบการลงทุนที่เป็นธรรม

 ยุทธศาสตร์ท่ี 10	เสริมสร้างความสามารถของ 

สถาบันในพื้นที่ล้าหลังของภูมิภาคและปรับปรุง 

การประสานงานด้านนโยบาย	 แผนงาน	 และโครงการ	

ในระดับภูมิภาคและอนุภูมิภาค

	 ทั้งนี้	 ปัจจุบันมีความตกลงหลายกรอบที่เอื้อต่อ 

ความเชื่อมโยงของระบบ	แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้และ 

ต้องปรับปรุงรายละเอียดให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทาง

ปฏิบัติ	 อาทิ	 กรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการอำนวย 

ความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดน	 และกรอบ 

ความตกลงว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ	 

ซ่ึงจำเป็นจะต้องเร่งรัดในการปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

 การเชื่อมโยงประชาชน	 (People-to-People	 

Connectivity)	 จะให้การส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรม 

และสังคมของประเทศอาเซียน	โดยมี	2	 ยุทธศาสตร์หลัก 

ในการส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านประชาชน	ดังนี้	

 ยุทธศาสตร์ 1	 ส่งเสริมความเข้าใจด้านสังคมและ 

วัฒนธรรมภายในอาเซียนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

 ยุทธศาสตร์ 2	 ส่งเสริมการเคล่ือนย้ายของประชาชน 

ภายในอาเซียนให้เพิ่มขึ้น

	 ความเชื่อมโยงระหว่างประชาชนนับเป็น

สิ่งท้าทายสำคัญประการหนึ่งของสมาชิกอาเซียน	

เน่ืองจากความหลากหลายด้านสังคม		วัฒนธรรม		ศาสนา	

และภาษา	 อาจทำให้ต้องอาศัยในการเรียนรู้และปรับตัว 

เข้าหากันพอสมควร	 ซึ่งสามารถทำได้หลากหลายวิธี	

อาทิ	 การส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาของประเทศในอาเซียน 

เป็นภาษาที่สาม	 การถ่ายทอดหรือแลกเปลี่ยนระบบ 

การศึกษาระหว่างกัน	 รวมถึงการส่งเสริมการเคลื่อนย้าย 

บุคคลโดยเสรี	อาทิ	การยกเว้นระบบวีซ่าระหว่างกัน	และ

การส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในอาเซียนภายในปี	 2555		

ซึ่งน่าจะช่วยให้ประชาชนในภูมิภาคเรียนรู้และเข้าใจ 

ประเทศร่วมกลุ่มอาเซียนได้ลึกซ้ึงย่ิงข้ึนท้ังในด้านสังคม 

และวัฒนธรรม	 ซึ่งเอื้อต่อการปรับใช้ในทางธุรกิจเพื่อ 

ผลิตสินค้าตอบสนองความต้องการผู้บริโภคในตลาด 

อาเซียนได้มากขึ้น	 และเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในการทำ

การค้าและการลงทุนระหว่างกันมากกว่าเดิม	

	 อย่างไรก็ตาม	 เพ่ือให้	 MPAC	 ปรากฏผลเป็นรูปธรรม 

จึงมีโครงการท่ีจะได้รับการสนับสนุนเป็นอันดับต้นๆ 

(Priority	 projects)	 ทั้งหมด	 15	 โครงการ	 แนบท้าย	

MPAC	อาทิเช่น	โครงการท่าเรือน้ำลึกทวาย	เป็นต้น

	 ความสำคัญของ	 MPAC	 คือ	 เป็นการบูรณาการ 

แผนเช่ือมโยงโครงข่ายคมนาคมท่ีสำคัญหลายโครงการ

ที่มีอยู่แล้วทั้งในกรอบอาเซียนและกรอบอนุภูมิภาค 

ให้ปรากฏในแผนงานเดียว

 ในกรอบอาเซียน	 จึงต้ังคณะกรรมการประสานงาน 

อาเซียนการเชื่อมโยงระหว่างกันในภูมิภาค	 (ASEAN 

Connectivity	 Coordinating	 Committee:	 ACCC) 

ซ่ึงเอกอัครราชทูตประดาป	 พิบูลสงคราม	 เป็นผู้แทนไทย 

ใน	 ACCC	 เพื่อทำหน้าที่ผลักดันและเร่งรัดให้มีการ 

ดำเนินการตาม	MPAC	ประสานงานกับประเทศคู่เจรจา	

แหล่งทุนและสถาบันการเงิน	 ภาคเอกชน	 เพ่ือระดมเงินทุน 

และความช่วยเหลือทางวิชาการในการดำเนินโครงการ/ 

กิจกรรม	 โดยประสานงานอย่างใกล้ชิดกับ	 National	 

Coordinator	 ซ่ึงระดับประเทศ	 รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การต่างประเทศแต่งตั้งคณะอนุกรรมการว่าด้วยความ 

เช่ือมโยงระหว่างกันในอาเซียน	 เป็น	 National	 Coordinator 

ทำหน้าที่ติดตามและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ	

ภายในประเทศ	ให้ดำเนินการตาม	MPAC	

 สำนักงานเลขาธิการอาเซียนได้จัดทำ	 Project 

information	 sheet	 เพื่อเป็นคู่มือสำหรับการระดมทุน 

กับประเทศคู่เจรจา	 องค์กรเพ่ือการพัฒนา	 และภาคเอกชน 

ท่ีสนใจจะลงทุน/ร่วมมือกับอาเซียนในโครงการท่ีสามารถ

สร้างผลตอบแทน	(Bankable-viable	project)	

 การระดมทุน	 อาเซียนดำเนินการเร่ืองการระดมทุน 

เพือ่การดำเนนิการภายใต	้MPAC	มหีลายรปูแบบดว้ยกนั	

ได้แก่	 1)	 งบประมาณของแต่ละประเทศ	2)	การสนับสนุน 

จากประเทศคู่เจรจา	 และองค์กรเพื่อการพัฒนา	 3)	 การ 

ลงทุนแบบความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน	 (Public-Private 

Partnership:	 PPP)	 ท้ังภายในอาเซียนและประเทศคู่เจรจา 

และ	 4)	 กองทุนเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานในภูมิภาค

อาเซียน	

 	 	 	 	 	 สำหรับ	PPP	อาเซียนกำลังร่วมมือกับหลายองค์กร 

เช่น	 ธนาคารพัฒนาเอเชีย	 (Asian	Development	 Bank:	

ADB)	 ธนาคารโลก	 (World	 Bank)	 และสถาบันวิจัย 

ทางเศรษฐกิจเพ่ืออาเซียนและเอเชียตะวันออก	 (Economic 

Research	Institute	for	ASEAN	and	East	Asia:	ERIA)	

ในเรื่องการนำ	 PPP	 มาใช้ในการระดมทุนเพื่อดำเนิน 

โครงการภายใต้	MPAC		

	 ปัจจุบันในภาพรวมการดำเนินการตาม	 MPAC	

มีความคืบหน้าในการพัฒนาการเชื่อมโยงด้านกายภาพ	

หรือโครงสร้างพ้ืนฐานค่อนข้างมาก	 แต่รัฐสมาชิกอาเซียน 

ยังต้องเร่งรัดการดำเนินงานทางด้านการปรับปรุง 

กฎระเบียบต่างๆ	 เพ่ืออำนวยความสะดวกในการไปมาหาสู่	

และการค้าการลงทุนระหว่างกัน

	 จากที่กล่าวมาข้างต้น	 จึงแสดงให้เห็นว่าภายใต้	

MPAC	 ประเทศไทยในฐานะท่ีต้ังอยู่ศูนย์กลางของภูมิภาค 

คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะเป็นทางผ่านในการคมนาคม 

ขนส่ง	 ดังน้ัน	 ประเทศไทยจะต้องมีมาตรการท่ีจะรองรับ 

และป้องกันและแก้ ไขผลกระทบในแง่ลบต่างๆ	

ให้ได้อย่างจริงจัง	 เพื่อความปลอดภัยของประชาชน 

ชาวไทยที่จะต้องเผชิญต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้

 

แผนแม่บทว่าด้วยความเชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน (ตอนจบ)

    อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยรามคำแหง



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

กองบรรณาธิการ

 สำนักพิมพ์	 ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	 เมษายน 2557	 	 จำนวน 12 วิชา	 ดังน้ี 
         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 57022	 ACC	1101	 48/25	 การบัญชีขั้นต้น	1	 	 รศ.นิภา		รุ่งเรืองวุฒิไกร

	 	 (AC	101)

	 57009	 APR	3102	 25/25	 หลักการโฆษณา	 รศ.ลดาวัลย์		ยมจินดา	และคณะ

  (AP	204)

	 56263	 CTL	2001	 50/25	 หลักสูตรและการจัดการ	 รศ.ดร.ศักดิ์ศรี		ปาณะกุล

	 	 (CO	204)	 	 เรียนรู้

	 57052	 EDF	1001	 50/25	 ความรู้ทั่วไปทางการศึกษา	 ผศ.ดร.ณรัฐ		วัฒนพานิช

	 57037	 EDF	2105	 66/25	 จริยธรรมและ	 อาจารย์เริงรณ		ล้อมลาย

	 	 	 	 จรรยาบรรณสำหรับครู

	 56268	 ENL	4601	 40/25	 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด	 รศ.ดร.อัจฉา		เพ่งพานิช

	 	 (LI	495)	 	 ในการใช้ภาษาอังกฤษ

	 56252	 FIN	3209	 49/25	 การวิเคราะห์หลักทรัพย์	 รศ.สุภาว์		จุลนาพันธุ์

	 	 (MB	408)

	 57038	 LIS	1001	 52/25	 สารสนเทศและ	 คณาจารย์ภาควิชาบรรณารักษ์

	 	 (LB	103)	(IS	101)	 เทคโนโลยีเพ่ือการค้นคว้า

	 57010	 MGT	3402	 28/25	 ทฤษฎีองค์การธุรกิจ	 ผศ.วรรณเพ็ญ		มูลสุวรรณ

	 	 (GM	420)

	 56229	 MTH	3206	 57/25	 พีชคณิตนามธรรม	1	 รศ.มานัส		บุญยัง

	 	 (MA	326)

	 57027	 POL	1101	 71/25	 การเมืองและ	 รศ.วิศิษฐ์		ทวีเศรษฐ	และคณะ

	 	 (PS	110)	 	 การปกครองไทย

	 57045	 TOM	2101	 68/25	 อุตสาหกรรม	 รศ.ทิพวรรณ		พุ่มมณี

	 	 (TO	201)	 	 การท่องเท่ียว

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.ru.ac.th/rupress	และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่สำนักพิมพ์	(RPB)		ชั้น	3		โทร.	0-2310-8757-9 

ต่อ	1101,	1103	 	 	 	 	 	 	 																																									

                                                   ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

ถาม ถ้าหากไม่ได้เข้าสอบวิชาเลือกเสรีแล้วติด	 F	

อยากทราบว่า

	 1.	จะนำวิชาที่ได้	F	มาคิดเกรดเฉลี่ยตอนจบ

การศึกษาหรือไม่

	 2.	 F	 ตัวนั้นจะแสดงในใบ	 Transcript 

ที่จบการศึกษาหรือไม่

	 3.	 ต้องลงซ่อมวิชาท่ีได้	 F	 ในเทอมน้ันหรือไม่ 

ถ้าหากไม่ลงซ่อมจะเป็นอย่างไรเพราะวิชาท่ีลงไปเป็น 

วิชาเลือกเสรีหรือต้องทำเรื่องยกเลิกหน่วยกิต	 ถ้าจะ 

ยกเลิกหน่วยกิตต้องทำอย่างไรเพราะเป็นนักศึกษา	

Pre-degree	อยู่

	 4.	 ถ้าปล่อยวิชาได้	 F	 ไว้แล้วไม่ซ่อมจะมีสิทธิ 

ได้เกียรตินิยมหรือไม่

 ตอบ 1.	 มหาวิทยาลั ย ไม่นำวิชาที่นักศึกษา 

สอบได้เกรด	F	ไปรวมเพื่อคิดเกรดเฉลี่ย

	 2.	 กระบวนวิชาที่นักศึกษาได้เกรด	 F	 ใน 

Transcript	 จบจะไม่ปรากฏวิชาดังกล่าว	 แต่ถ้าใน 

ใบเช็คเกรดหรือใน	 Transcript	 แบบไม่จบจะปรากฏ

ทุกเกรดที่นักศึกษาสอบได้

	 3.	 ถ้านักศึกษาไม่ต้องการวิชาดังกล่าว 

นักศึกษาไม่ต้องลงทะเบียนเพื่อสอบซ่อม	 และการ 

ไม่ลงซ่อมก็ไม่มีผลอะไรนักศึกษาไม่ต้องทำเรื่อง 

ยกเลิก	 ในกรณีที่เป็นนักศึกษา	 Pre-degree	 วิชาที ่

นักศึกษาจะใช้เทียบโอนเม่ือนักศึกษานำวุฒิการศึกษา 

ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลาย	 (ม.6)	 มาสมัครเป็น 

นักศึกษาใหม่และใช้สิทธิเทียบโอน	 ทางคณะที ่

นักศึกษาสมัครเรียนจะพิจารณาวิชาที่ เทียบโอน 

เฉพาะวิชาท่ีนักศึกษาสอบได้เกรด	 A	 ถึง	 D	 เท่านั้น 

ดังนั้น	วิชาที่นักศึกษาได้เกรด	F	จึงไม่ต้องดำเนินการ 

แต่อย่างใด

	 4.	 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	(ฉบับที่	4)	พ.ศ.	2555 

ข้อ	 5	 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น	 16.9	 ของข้อ	 16 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษา

ชั้นปริญญาตรี	(ฉบับที่	7	พ.ศ.	2555)

	 20.3	นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

ต้องเรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลา 

ที่กำหนด	 มีความประพฤติดี	 และมีระดับคะแนน 

เฉลี่ ยสะสมของกระบวนวิชาที่สอบได้ตลอด 

หลักสูตรตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับปริญญา 

เกียรตินิยม...........

	 ทั้งนี้	นักศึกษาที่จะได้รับปริญญาเกียรตินิยม 

ต้องไม่ เคยลงทะเบียนเรียนวิชาใดและสอบได้  

วิชานั้นมากกว่า	 1	 ครั้ง	 หรือลงทะเบียนเรียนและ 

สอบได้กระบวนวิชาตามหลักสูตรใหม่ที่ใช้แทน 

กระบวนวิชาตามหลักสูตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว

 ดังนั้น	 เมื่อไม่ได้ระบุเรื่องการที่นักศึกษา 

สอบได้เกรด	 F	 ว่ามีผลกับการได้เกียรตินิยมแต่อย่างใด 

การท่ีนักศึกษาได้เกรด	 F	 ไม่ว่ากรณีใดก็ตามจึงไม่มีผล 

และถ้านักศึกษาได้เกรดตามหลักเกณฑ์ตามข้อบังคับ 

ของมหาวิทยาลัยข้างต้นนักศึกษาจะมีสิทธิได้  

เกียรตินิยม

ถาม	 ดิฉันเป็นนักศึกษาส่วนกลางในบางเทอมดิฉันมี

ปัญหาในเร่ืองค่าลงทะเบียนเรียน	ไม่ทราบว่าทางมหาวิทยาลัย 

จะมีทางช่วยเหลือดิฉันให้ลงทะเบียนเรียนไปก่อนได้ 

หรือไม่	

ตอบ	 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการ

ผ่อนผันการชำระเงินลงทะเบียนเรียน	 พ.ศ.	 2554	 เพื่อ 

ช่วยเหลือนักศึกษาซึ่งมีความเดือดร้อนทางด้านการเงิน

ได้ลงทะเบียนเรียน

 ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

 1.	 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย	

(เฉพาะนักศึกษาส่วนกลาง)

	 2.	มีความเดือดร้อนทางการเงิน

 หลักเกณฑ์การลงทะเบียนเรียน

	 1.	 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	 24	 หน่วยกิต 

(ในภาคปกติ)	 ถ้าขอจบการศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 

30	 หน่วยกิต,	 ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	 12	 หน่วยกิต	

(ในภาคฤดูร้อน)	 ถ้าขอจบการศึกษาลงทะเบียนเรียนได้

ไม่เกิน	18	หน่วยกิต

	 2.	 ในการสอบนักศึกษาจะได้รับการจัด 

ให้สอบที่นั่งปกติ	 โดยนักศึกษาจะต้องนำเงินไปชำระ 

ที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(สวป.)	 ชั้น	 6	 จึงจะได้รับใบเสร็จรับเงินเพื่อเป็น 

หลักฐานในการเข้าสอบ	 (นักศึกษาขอผ่อนผันฯ	 จะไม่มี 

ตารางสอบไล่รายบุคคล)

	 3.	 นักศึกษาจะต้องชำระเงินลงทะเบียนเรียน

ท่ีขอผ่อนผันไว้ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด	 หากพ้นกำหนด

ดังกล่าวจะถือว่านักศึกษาไม่ได้ดำเนินการลงทะเบียนเรียน

ในภาคการศึกษาท่ีขอผ่อนผันไว้	 และไม่มีสิทธิขอผ่อนผัน

ในการชำระเงินลงทะเบียนเรียนในภาคต่อไป

 หลักฐานประกอบใบสมัครขอผ่อนผัน

	 1 . ใ บสมั ค ร ขอผ่ อนผั นก า รช ำ ร ะ เ งิ น 

ลงทะเบียนเรียน	1	ฉบับ

	 2.	 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาใบเสร็จ 

รับเงินภาคสุดท้ายที่ลงทะเบียน	 (กรณีใบเสร็จหาย 

ขอถ่ายสำเนาได้ที่	One	Stop	Service	(KLB	ชั้น	1)

	 3.	 สำเนาสมุดลงทะเบียนเรียนภาคท่ีขอผ่อนผัน

ระบุกระบวนวิชา	(บาร์โค๊ด)	ให้ถูกต้อง

	 4.	สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

	 5.	สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักศึกษา

 สถานที่ยื่นใบสมัคร

	 นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอผ่อนผันการชำระเงิน

ลงทะเบียนเรียนให้ย่ืนแสดงความจำนงได้ท่ีงานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา	 กองกิจการนักศึกษา	

อาคารศิลาบาตร	(ชั้นลอย)	



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

 เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจสำคัญท่ีต้องปฏิบัติ	 ดังน้ันเพ่ือให้การปฏิบัติงาน 

เก่ียวกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค	 และการดำเนินงานท่ีสาขาวิทยบริการ- 

เฉลิมพระเกียรติ	 เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย	 มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดปฏิทิน 

การศึกษาสำหรับการปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาค	 ประจำภาค	 2	 และภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา	2557	ดังน้ี

ศ.	31	ต.ค.	2557	 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ส.	6	ธ.ค.	2557	-	จ.	8	ธ.ค.	2557	 ลงทะเบียนเรียนภาค	2/2557	ท่ีสาขาวิทยบริการฯ

จ.	15	ธ.ค.	2557	-	ศ.	6	มี.ค.	2558	 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.	20	ธ.ค.	2557	-	อา.	12	เม.ย.	2558	 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

จ.	1	ธ.ค.	2557	-	จ.	22	ธ.ค.		2557	 ลงทะเบียนเรียนทาง	INTERNET

ศ.	19	ธ.ค.	2557	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

	 	 ทางไปรษณีย์

ส.	20	ธ.ค.	2557	-	อา.	21	ธ.ค.	2557	 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค	1/2557

	 	 ที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.	7	ก.พ.	2558	-	อา.	8	ก.พ.	2558

ส.	14	ก.พ.	2558	-	อา.	15	ก.พ.	2558

ส.	25	เม.ย.	2558	-	อา.	26	เม.ย.	2558

ส.	2	พ.ค.	2558	-	อา.	3	พ.ค.	2558	

จ.	4	พ.ค.	2558	 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

พ.	1	เม.ย.	2558	 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ศ.	17	เม.ย.	2558	-	ศ.	24	เม.ย.	2558	 ลงทะเบียนเรียนทาง	INTERNET

ศ.	10	เม.ย.	2558	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

	 	 ทางไปรษณีย์

ส.	2	พ.ค.	2558	-	จ.	4	พ.ค.	2558	 ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ

จ.	4	พ.ค.	2558	-	อ.	2	มิ.ย.	2558	 เทปการบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.	13	มิ.ย.	2558	-	อา.	14	มิ.ย.	2558	

ส.	20	มิ.ย.	2558	-	อา.	21	มิ.ย.	2558

จ.	22	มิ.ย.	2558	 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง

	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาค	 2	 และภาคฤดูร้อน	 ปีการศึกษา	 2557	 เป็นไป 

ด้วยความเรียบร้อยเหมาะสมในแต่ละข้ันตอน	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้กำหนด 

ปฏิทินการศึกษา	ประจำภาค	2	และภาคฤดูร้อน	ปีการศึกษา	2557	เป็นดังนี้

อ.	2	ก.ย.	2557	-	จ.	24	พ.ย.	2557	 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทาง	INTERNET

 	 	 (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

จ.	15	ก.ย.	2557	-	ศ.	10	ต.ค.	2557	 จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย ์  

จ.	15	ก.ย.	2557	-	ศ.	24	ต.ค.	2557	 รับสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์

  (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

จ.	20	ต.ค.	2557	-	จ.	24	พ.ย.	2557	 จำหน่ายใบสมัครที่มหาวิทยาลัย	

ส.	21	พ.ย.	2557	-	จ.	24	พ.ย.	2557	 รับสมัครนักศึกษาใหม่พร้อม

	 	 ลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย	 	

จ.	3	พ.ย.	2557	-	ศ.	21	พ.ย.	2557	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	2/2557

	 	 ทาง	INTERNET	

พฤ.	27	พ.ย.	2557	-	อา.	30	พ.ย.	2557	ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค	2/2557

	 	 ที่มหาวิทยาลัย																							

พฤ.	27	พ.ย.	2557	-	อ.	3	มี.ค.	2558	 ลงทะเบียนสอบ	e-Testing

อ.	2	ธ.ค.	2557	-	พฤ.	19	มี.ค.	2558	 บรรยายในชั้นเรียน

ส.	6	ธ.ค.	2557	-	พ.	28	ม.ค.	2558	 สอบ	e-Testing	(รายละเอียดการสอบดูตาม 

พ.	4	ก.พ.	2558	-	ศ.	6	มี.ค.	2558	 ประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)

ศ.	12	ธ.ค.	2557	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

  ทางไปรษณีย์		ภาค	2/2557	ของนักศึกษาเก่า

พฤ.	25	ธ.ค.	2557	-	อา.	28	ธ.ค.	2557	 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค	1/2557

	 	 (ไม่งดบรรยาย)																										

พ.	28	ม.ค.	2558	 เตรียมสอบซ่อม	(งดบรรยาย)																																																																		

พฤ.	29	ม.ค.	2558	-	อ.	3	ก.พ.	2558	 สอบซ่อมภาค	1/2557

ศ.	20	มี.ค.	2558	 เตรียมสอบไล่ภาค	2/2557

ส.	21	มี.ค.	2558	-	พฤ.	9	เม.ย.	2558	 สอบไล่ภาค	2/2557

	 	 (เว้นวันท่ี	29	มี.ค.	และ	5	เม.ย.	2558)

ศ.	10	เม.ย.	2558	 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

จ.	23	มี.ค.	2558	-	ศ.	10	เม.ย.	2558	 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2557	

	 	 ทาง	INTERNET

ศ.	17	เม.ย.	2558	-	จ.	20	เม.ย.2558 ลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2557	ที่มหาวิทยาลัย

ศ.	17	เม.ย.	2558	-	พ.	20	พ.ค.	2558	 ลงทะเบียนสอบ	e-Testing

	 	 (เว้นวันหยุดเทศกาลสงกรานต์)

จ.	27	เม.ย.	2558	-	ศ.	22	พ.ค.	2558	 สอบ	e-Testing	(รายละเอียดการสอบดูตาม

  ประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)

ศ.	3	เม.ย.	2558	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

อ.	28	เม.ย.	2558	-	จ.	25	พ.ค.	2558	 บรรยายในชั้นเรียน

อ.	26	พ.ค.	2558	 เตรียมสอบไ่ล่ภาคฤดูร้อน/2557	(งดบรรยาย)

พ.	27	พ.ค.	2558	-	พฤ.	4	มิ.ย.	2558	 สอบไล่ภาคฤดูร้อน/2557	(เว้นวันท่ี	1	มิ.ย.	2558)

ศ.	5	มิ.ย.	2558	 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

วันสอบซ่อมของภาค	1/2557

}

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

การเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

}

ภาค 2 ปีการศึกษา 2557

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557

}

วันสอบไล่ภาคฤดูร้อน/2557}

วันสอบไล่ภาค	2/2557

	 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	 กองกิจการนักศึกษา	 ขอเชิญนักศึกษา 

ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล	 โดยเสียค่าเบี้ยประกันในอัตรา 150 บาทต่อปี 

คุ้มครองตลอด	 24	 ช่ัวโมง	กรณีได้รับอุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้	 คร้ังละไม่เกิน	

10,000	บาท	และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ	จะได้รับเงินชดเชย	150,000	บาท

 ผู้สนใจ	ส่งธนาณัติเงินจำนวน 150 บาท ส่ังจ่ายในนาม (หัวหน้างานบริการ 

และสวัสดิการนักศึกษา ขึ้นเงินที่ ปณฝ.รามคำแหง 10241)	 ได้ตั้งแต่วันที่	 1-20 

มิถุนายน	2557	โดยจะได้รับคุ้มครอง	วันที่	30	มิถุนายน	2557-	30	มิถุนายน	2558 

พร้อมหลักฐาน	 ดังนี้	 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	 หรือสำเนาบัตรประจำตัว 

ข้าราชการ	พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง	1	ฉบับ	สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด	

1	ฉบับ	และซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถึงตนเอง	2	ซอง	(สำหรับส่งใบเสร็จ 

รับเงินและบัตรประกันภัย)	ส่งมาท่ี	:	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา		กองกิจการ 

นักศึกษา	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	หัวหมาก	บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัยอุบัติเหตุทางไปรษณีย์



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

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

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

ตามวิธีการ	 ดำเนินการตามท่ีเป็นรูปเป็นแบบ	 ดำเนินการ 

ตามวิถีทางวิทยาศาสตร์ทางการกีฬา	 อย่างนี้เป็นต้น 

ในการเลือกคณะเรียนก็เหมือนกัน	นักศึกษาบางคน 

เข้ามาเรียนในรามคำแหงไปปีหน่ึงแล้วหรือในระยะหน่ึง 

ก็คิดจะไปเลือกมหาวิทยาลัยอ่ืน	 ครูคิดว่าลองคิดดูก่อนว่า 

ในมหาวิทยาลัยของเราซ่ึงมีความหลากหลายในวิชาการ 

ต่าง	ๆ	มีกระบวนการให้	มีกระบวนวิชาที่ให้เรียนอยู่	

ถึงพันกว่าวิชา	 มีเรื่องที่ให้ทำ	 ให้คิดอะไรอีกเยอะแยะ 

มากมาย	ที่สามารถจะทำให้เราเดินออกจากมหาวิทยาลัย 

แห่งนี้	ด้วยความรู้ความสามารถได้	ขึ้นอยู่กับความขยัน 

หมั่นเพียร	 ขึ้นอยู่ที่ความใฝ่รู้ใฝ่เรียนของแต่ละคน 

มิได้หมายความว่าวาดหวังไว้แล้วก็นอนคอย	 วาดหวัง 

แล้วก็อยู่ไปอย่างเกียจคร้านก็ไม่สามารถไปสู่จุดหมาย 

ปลายทางได้	ในคณะต่าง	ๆ	ในมหาวิทยาลัยรามคำแหงน้ัน	

ครูย้ำเสมอว่าเราเรียนกันในปีแรก	 ๆ	 นั้นด้วยความรู ้

พ้ืนฐาน	 ความรู้พ้ืนฐานดังท่ีว่าน้ันเป็นความรู้ท่ัวไปเก่ียวกับ

วิชาต่าง	 ๆ	 ในสาขาวิชาต่าง	 ๆ	 เช่นสาขาวิชารัฐศาสตร์	

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์	 สาขาวิชากฎหมาย	 สาขาวิชา- 

วิทยาศาสตร์บางวิชา	 สาขาวิทยาศาสตร์	 บวกกับสังคมศาสตร์ 

ในบางสาขาวิชา	 เป็นพื้นฐานในการที่จะศึกษาในวิชา 

ในคณะต่าง	ๆ	โดยตรงได้ต่อไป	แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น	ในปีหนึ่ง 

หรือปีสอง	ของมหาวิทยาลัยของเราน้ัน	หลักสูตรจะเป็น 

วิชาที่เราใช้เป็นพื้นฐานในการที่จะเรียนต่อไปในการ 

ภาคหน้า	 ในคณะต่าง	 ๆ	 จะเห็นได้ว่าวิชาพื้นฐานนั้น 

เราเรียนคล้าย	ๆ 	กัน	หรือบางคณะก็เหมือนกันเลยทีเดียว 

เราอาจจะไปเปล่ียนเป็นเรียนคณะอ่ืน	 คณะวิชาท่ีเราชอบ 

หรือมุ่งม่ันในบ้ันปลายก็ได้	 เพราะเราได้เรียนวิชาพ้ืนฐาน 

มาได้ครบถ้วนแล้ว	 ในปีหนึ่งปีสอง	 พอขึ้นปีสามเราก ็

เลือกวิชาเฉพาะ	 เลือกวิชาท่ีจะไปดำรงชีพ	 ทำอาชีพอย่างน้ัน 

อย่างน้ีได้	 ใช้ความรู้ความสามารถท่ีจะศึกษาในวิชาเหล่าน้ัน 

ซึ่งเป็นวิชาที่เราชอบและเราคิดว่าเรามีกำลังสามารถพอ 

ที่จะทำได้	 นี่อย่างนี้	 ดังนั้นในการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 จึงเป็นที่ได้เปรียบ	 ออกจะมากกว่าด้วยซ้ำไป	

ย่ิงถ้าหากว่าเราคิดถึงคำว่าสหวิทยาการก็ย่ิงจะชัดเจนข้ึน

	 สหวิทยาการนั้นหมายถึงวิชาการที่เป็นพื้นฐาน 

ท้ังหลายท้ังปวง	เราเรียนเบ้ืองต้น	เรียนคณิตศาสตร์เบ้ืองต้น 

วิทยาศาสตร์เบื้องต้น	 การเมืองการปกครองเบื้องต้น 

เรียนการปกครองของใคร	 เรียนการบริหารเบื้องต้น 

เรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น	เรียนกฎหมายเบื้องต้น	อะไร 

ก็เบื้องต้น	 ๆ	 เท่ากับปูพื้นฐาน	 เท่ากับทำให้รากฐานของ	

ชีวิตของเรา	 ในทางด้านวิชาการมั่นคงแข็งแรง	 ครูเชื่อว่า 

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงใช้มา	 ใช้วิธีการ 

ท่ีเรียกว่า	 เราเรียนเป็นสหวิทยาการมาต้ังแต่ต้ังมหาวิทยาลัย 

แล้วจบออกไปแล้ว	 นักศึกษาเราก็จะมีความคิดอย่าง 

กว้างขวาง	 เรียนรัฐศาสตร์	 จบออกไป	 มิใช่ว่าจะทราบ 

จะรู้แต่วิชารัฐศาสตร์	 เราก็มีวิชาพ้ืนฐานทางเศรษฐศาสตร์ 

เบ้ืองต้น	เรามีพ้ืนฐานในเร่ืองความรู้ภาษาอังกฤษ	มีความรู้ 

พ้ืนฐานในเร่ืองอารยธรรมตะวันออก	 อารยธรรมตะวันตก  

เรามีความรู้พ้ืนฐานทางด้านตรรกศาสตร์	 ทางด้านจิตวิทยา 

ทางด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น	อะไรก็เบื้องต้น	ๆ	ทั้งหลาย 

นี้นั้น	 ซึ่งมันเป็นสะพานที่จะนำไปสู่เบื้องปลาย	 ถนน 

ทุกสายที่เป็นทางมุ่งสู่กรุงโรมนั้นเป็นเบื้องต้นทั้งสิ้น 

แต่เมื่อเข้าไปสู่กรุงโรมได้	 เข้าไปสู่มหานครใหญ่ได้	 นั่นก ็

หมายความว่าเราเข้าไปสู่จุดประสงค์ของศาสตร์ที่ใหญ่ 

ที่เราต้องการ	 ที่เราประสงค์ที่จะใช้ในการจบการศึกษา 

ไปแล้ว	ที่จะนำไปทำงาน

 ด้วยสิ่งที่กล่าวมาข้างต้นนั้น	 นักศึกษาก็ควรจะ 

พินิจพิจารณาอย่าท้อแท้ท้อถอย	 เราจะเลือกอะไรก็เลือก 

เรียนได้	 มันประกอบกันได้ทั้งสิ้นทั้งปวงวิชาการนั้น 

ถ้าหากว่าเราจับทางได้	 เรารู้ทางเป็น	 รู้วิธีการคิด	 รู้วิธีการ 

ฝึกตนแล้ว	 มันไม่ได้ห่างกันเลย	 มันจะใกล้เคียงกัน	 ก็จะมี 

รูปแบบใกล้	ๆ 	กัน	คล้ายกัน	เพียงแต่ว่าเราจะต้องเอาใจใส่	

เอาใจใส่ในที่นี้นั้น	อยากจะเตือนสักนิดว่า	ให้รักการอ่าน	

อย่ามัวแต่กดเว็บไซต์์ดูนั่นดูนี่หรือมัวแต่เล่นกับเครื่อง 

คอมพิวเตอร์	 มัวเล่นแต่กับสิ่งที่เป็นเกมอะไรต่าง	 ๆ 

เหล่านั้น	 ก็เล่นได้	 เพื่อรู้	 แต่ว่าก็มิใช่ติดเสียจนละเลย 

วิชาการต่าง	ๆ	 ท่ีเราควรรู้	ควรทำ	ควรคิด	โดยเฉพาะในเร่ือง 

การอ่านหนังสือน้ัน	 พวกเรา	 คนไทยเราอ่านหนังสือน้อยมาก 

ต้องปฏิบัติใหม่อ่านหนังสือให้มากเข้าไว้	 การได้ยินมาก 

ได้ฟังมาก	 ได้อ่านมากน้ัน	 เป็นผู้รู้ได้	 เช่ือครูเถิด	พบกันใหม ่

ฉบับหน้าครับ	สวัสดีครับ

ม.ร.อบรม
คอมพิวเตอร์ 

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	สถาบันคอมพิวเตอร์	ม.ร. 

เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา	 หลักสูตร 

การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน	ระดับกลาง	คร้ังท่ี	4/57 

รุ่นท่ี	(87)	โปรแกรมท่ีเปิดอบรม	Setting	&	Maintenance 

Windows	System,	Working	with	Microsoft	Excel	

2010,	การใช้งานบริการ	Google	Apps

		 โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านหลักสูตร	 

การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานระดับต้นมาก่อน 

ค่าสมัครพร้อมตำราเรียนและอุปกรณ์	 500	 บาท	

เลือกกลุ่มอบรมได้ดังนี้	

 	กลุ่มวันอังคาร,  วันพฤหัสบดี (เช้า, บ่าย) 

	 	 วันที่	14	สิงหาคม	-	16	กันยายน	2557

 	กลุ่มวันพุธ, วันศุกร์ (เช้า, บ่าย) 

	 	 วันที่13	สิงหาคม	-	12	กันยายน	2557

 	กลุ่มวันเสาร์, วันอาทิตย์ (เช้า, บ่าย) 

	 	 วันที่	16	สิงหาคม	-	14	กันยายน	2557

		 นั ก ศึ ก ษ า ที่ ส น ใ จ สมั ค ร ไ ด้ ที่ ส ถ า บั น 

คอมพิวเตอร์	 ชั้น	 1	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 หรือ 

สอบถามรายละเอียด	 โทร.0-2310-8853,	 0-2310- 

8800	ต่อ	2269	หรือ	www.ctc.ru.ac.th	และนักศึกษา 

ท่ีสอบผ่านการอบรม	ผลการศึกษาจะบันทึกลงใน	Transcript
 โครงการการศึกษาภาคพิเศษ	 ระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต	 สำหรับผู้บริหาร 

รุ่นใหม่	 คณะเศรษฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุก

สาขาวิชา	 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท	 ประจำ 

ปีการศึกษา	 2557	 รุ่นที่	 13	 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 

22 มิถุนายน 2557	 สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน	

และเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม	แผน	ก	(วิทยานิพนธ์) 

และแผน	 ข	 (การค้นคว้าอิสระ)	 คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์	 เรียนเฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์	 สามารถ 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ฟรีที่ h t tp: / /www.eco. 

ru.ac.th/yecon	

 สถานที่รับสมัคร	(เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์) 

สมัครได้ท่ีช้ัน	8	 ห้อง	804	อาคารใหม่	คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และวันจันทร์-วันศุกร์สมัคร 

ได้ที่หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการ	 ชั้น	 1 

อาคารใหม่	คณะเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

หรือสอบถามรายละเอี ยด เพิ่ ม เติมได้ที่ เบอร์  

โทร.	0-2310-8521	(เวลาราชการ)	โทร.	0-2310-8537-8 

(เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)	และโทร.	086-892-7629,	

085-124-0340	 หรือดูรายละเอียดที่	 	 http://www.

eco.ru.ac.th/yecon	

คณะเศรษฐศาสตร์รับสมัครนศ.ป.โท

	 กองกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	 เร่ือง	 “ภาวะผู้นำและ 

ทักษะการเป็นผู้นำ (รุ่นท่ี 2)”	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.นิภา  แก้วศรีงาม	 เป็นวิทยากร	 เมื่อวันที่	 24-25 

เมษายน	 ท่ีผ่านมา	ณ	ห้องบรรยาย	301	อาคารสวรรคโลก	

ชั้น	3	มหาวิทยาลัยรามคำแหง

	 การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาและ 

บัณฑิต	 มีความรู้ความเข้าใจลักษณะของผู้นำที่ดี 

ที่พึงประสงค์ของทุกหน่วยงาน	 พร้อมพัฒนา 

ให้นักศึกษาและบัณฑิต	 มีภาวะผู้นำ	 ตามผลสำรวจ

ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ	 และสอดคล้องกับการ

พัฒนาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แห่งชาติ	(TQF)



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๕) วันที่ ๑๙ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

  

คณะมนุษยศาสตร์ส่งเสริมจริยธรรมนักศึกษา     
 
 
 
 
 

เส้นทางเดิน

 ลูกศิษย์ครับ	 เราจะไปไหนมาไหน	หรือจะไป 

ไหนมา	 เราก็จะต้องมีการกำหนดเส้นทาง	 มีการร่าง 

เส้นทางไว้ในความคิด	 ก่อนที่เราจะไป	 หรือก่อน 

ท่ีเราจะมา	 การท่ีเราวางเส้นทางไว้เช่นน้ัน	 นอกจาก 

จะทำให้เราไม่ผิดพลาดแล้ว	 เรายังอาจจะทำได ้

อย่างรวดเร็วขึ้น	 ทำได้ดีกว่าที่เราไม่ได้วางแผน	

ไม่ได้วางเส้นทางไว้

	 การวางเส้นทางจึงเป็นเรื่องสำคัญของ 

พวกเรา	 ไม่ว่าจะเป็นเส้นทางชีวิต	 ด้านไหน	 เส้นทาง 

ชีวิตสมรส	 เส้นทางชีวิตในการทำงาน	 เส้นทางชีวิต 

ในการศึกษา		 เส้นทางชีวิตในการประกอบสัมมาชีพ	

คือ	จะทำอะไร	สักอย่างสองอย่างหรือ	จะไม่ทำอะไร	

ก็ตาม	 เราก็ยังต้องกำหนดในใจ	 เราก็ต้องวางแผน 

ในใจว่าเราจะทำอย่างไร	 กับสิ่งที่เราจะมีจะเป็น	

ต้องการจะทำ	 หรือ	 ไม่ต้องการมี	 ไม่ต้องการเป็น 

ไม่ต้องการทำ	ก็ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการตัดสินใจ

ในการวางแผน	วางวิธีการไว้	ด้วยกันทั้งสิ้นทั้งปวง

	 เมื่อเป็นเหตุดังที่ว่าข้างต้นนั้น	 ถ้านักศึกษา 

จะวางชีวิตสำหรับอนาคตของการงานไว้	นักศึกษา 

ก็ควรมองถึงเงื่อนไขของการงานนั้นว่า	 ถ้าเราจะ 

ประกอบอาชีพเป็นตำรวจเราจะต้องมีการศึกษา 

ในระดับใด	เราจะต้องศึกษาอย่างไร	และ	จะดำเนินการ 

อย่างไรจึงจะได้รับการศึกษา	 และในท่ีสุดจะดำเนินการ 

อย่างไรจึงจะเป็นตำรวจได้	และถ้าเป็น	เป็นในระดับใด 

ในระดับชั้นยศใด	 อย่างนี้ก็เป็นเรื่อง	 วางเส้นทาง 

ไว้คร่าว	ๆ 		หรือเราต้องการที่จะประกอบอาชีพเป็น 

เกษตรกร	 เราก็ต้องคิดว่าความรู้ด้านเกษตรกรนั้น 

จะหาได้อย่างไร	 จะฝึกตนอย่างไร	 จะไปทำอย่างไร 

จึงจะได้ความรู้อย่างน้ัน	 จะต้องไปเข้าศึกษาในสถาบันใด 

หรือไปเข้าอบรมในสถานที่อบรมใด	 หรือจะไป 

ฝึกงานในท่ีใด	 เราจึงจะสามารถเป็นเกษตรกร	 ตามท่ี 

เราคิด	 ตามที่เราวาดหวังไว้ได้หรือถ้าอยากจะเป็น 

นักกีฬาที่มีชื่อเสียง	 เราก็อาจจะวางแผนไว้ว่า 

เราควรจะเริ่มต้นตั้งแต่เมื่อไหร่	 เราจะต้องฝึกตน 

อย่างไร	 ฝึกฝนทางด้านฝีมือ	 ทางด้านกีฬาฝึกอย่างไร 

ด้านร่างกายเราจะให้พร้อมอย่างไรบ้าง	 กีฬาชนิดน้ัน 

เราจะต้องอาศัยกล้ามเหนือในส่วนใด	 ต้องการความรู้ 

ในระดับใด	 ต้องการความรู้อย่างไรบ้าง	 มีใครที่จะ 

เป็นครู	 มีใครที่จะบอกจะสอนเราได้	 ก็เป็นเรื่อง 

ที่เราต้องคิดรวบยอดให้ได้ว่าในที่สุดแล้ว	 ถ้าเรา 

ตัดสินใจจะเป็นนักกีฬา	 ตัดสินใจแล้วว่าจะยังชีพ 

ด้วยการเล่นกีฬา	 เราก็ทำได้	 และอาจจะสำเร็จได้ด้วยดี 

อาจจะสำเร็จได้ยิ่งขึ้น	 ถ้าหากว่าเราได้ดำเนินการ 
(อ่านต่อหน้า 11)

	 คณะกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษา	 3	 ด ี

(3D)	 คณะมนุษยศาสตร์	 ม.ร.	 จัดโครงการส่งเสริม 

คุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเอง	โดยมีพระราชญาณกวี 

(ปิยโสภณ)	 ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม	 ๙	 เป็นวิทยากร	

เมื่อวันที่	 30	 เมษายน	 ที่ผ่านมา	ณ	 ห้องพวงแสด	 ชั้น	 2	

อาคาร	2	คณะมนุษยศาสตร์

	 การจัดโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้น 

ให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต	 และพัฒนาทักษะผู้เรียนและ 

ทักษะการดำเนินชีวิต	ให้บรรลุเป้าประสงค์	คือ	เก่ง	ดี	มีสุข	โดยเฉพาะด้านดีนั้นเป็นหน้าที่หลักของสถานศึกษา 

ตามนโยบายสถานศึกษา	 3	 ดี	 (3D)	 ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม 

ที่ส่งเสริม	สนับสนุน	บ่มเพาะ	อบรมขัดเกลา	ปลูกฝังจิตสำนึกให้ผู้เรียนเกิดสำนึกที่ดี	 และตระหนักในบทบาท 

หน้าที่	ความรับผิดชอบต่อตนเอง	สังคม	ชุมชน	และสิ่งแวดล้อม	

ม.ร.ปั้นเถ้าแก่น้อย
โครงการ ABI ครั้งที่ 2

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.รามคำแหง
ขยายเวลารับสมัคร นศ. ป.โท - ป.เอก
	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ขยายเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่	 ภาค	 1/2557 

ระดับปริญญาโทหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร 

มหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมาย 

วิศวกรรม	เรียนวันจันทร์-วันศุกร์	เวลา	18.00-21.00	น. 

หรือเรียนวันเสาร์	 และ/หรือวันอาทิตย์	 เวลา	 08.00- 

18.00	น.	ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม 

เรียนวันเสาร์	และ/หรือวันอาทิตย์	 เวลา	09.00-16.00	น. 

แบ่งชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาเป็นงวดๆ	 มีทุน 

สนับสนุนเผยแพร่/ตีพิมพ์	ดุษฎีนิพนธ์	และวิทยานิพนธ์

	 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 5 มิถุนายน 

2557	 ที่บัณฑิตศึกษา	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ชั้น	 2 

อาคารลายสือไท	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และสอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติม	 โทร.	 0-2310-8577-8	 ต่อ	 236,	

089-505-0357,	www.engrlw.ru.ac.th	

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์	 อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธานเปิดโครงการ 

กิจกรรม	 ABI	 (Authorized	 Business	 Incubators) 

สาธิต	 คร้ังท่ี	 2	 จัดโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 โดยมี	 ดร.โอฬาร ไชยประวัต ิ	 ประธาน 

คณะกรรมการกองทุนตั้งตัวได้	 พร้อมผู้เชี่ยวชาญ	

ร่วมบรรยายพิเศษ	 เมื่อวันที่	 30	 เมษายน	 2557	 ณ	 

ห้อง	301	ชั้น	3	อาคารสวรรคโลก

 โอกาสนี้	 อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวว่าโครงการ 

กิจกรรม	ABI	 เป็น	1	ในโครงการของกองทุนต้ังตัวได้

ในการดูแลของรัฐบาลท่ีต้องการส่งเสริมให้มีเถ้าแก่น้อย

ที่จะสามารถประกอบธุรกิจด้วยตนเอง	 โครงการที่มี

หลักการท่ีดีและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศไทย	

 “กองทุนต้ังตัวได้ต้องการส่งเสริมให้คนไทย 

มีโอกาสประกอบอาชีพด้วยตัวเองโดยแนวคิดนวัตกรรม 

ต่างๆ	ถือเป็นโครงการท่ีดี	ขอเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหาร 

โครงการฯ	ในการที่จะส่งเสริมให้ผู้ต้องการประกอบ 

อาชีพดำเนินธุรกิจได้ด้วยตนเอง	 นอกจากนี้	 ม.ร. 

มีโครงการสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	มีการฝึกอาชีพ

ให้นักศึกษาที่ต้องการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ 

เป็นสมบัติของแผ่นดิน	 เก็บค่าหน่วยกิตในราคาถูก  

ส่งเสริมให้ผู้คนได้ศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองสร้างเนื้อ 

สร้างตัว	

 ...	 รามคำแหงได้เห็นความสำคัญของการศึกษา 

เล่าเรียน	 เป็นบันไดสำคัญขั้นแรกในชีวิตที่จะก้าวสู ่

ความสำเร็จในอนาคต		ขอให้ทุกคนช่วยกันดูแล	ม.ร.	 

ให้เยาวชนไทยได้มีโอกาสได้รับการศึกษาท่ีดีในอนาคต 

ขอขอบคุณ	ดร.โอฬาร	 ไชยประวัติ	 ท่ีให้โอกาสรามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยนำร่องในด้านการอบรม	 ABI	 และ 

ขอขอบคุณทีมงานกองทุนตั้งตัวได้ที่นึกถึงรามคำแหง 

ขอให้รามคำแหงสร้างประโยชน์	 และมหาวิทยาลัย 

ยินดีให้การสนับสนุนช่วยให้ประชาชนมีความมั่นคง 

ในชีวิตที่ดี	มีอาชีพสุจริตเป็นสิ่งดีในสังคม”

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบไล่ภาคฤดูร้อน / 2556
วันที่ 19 - 26 พฤษภาคม 2557


