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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

 ฉบับที่ ๘ 

วันที่ ๙ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗

ปีที่ ๔๔

ม.ร.กำหนดลงทะเบียน ภาค 1/57
ให้สิทธิผ่อนชำระดอกเบี้ย 0% 3 เดือน

   
 

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 

            
   
         
  

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา- 

การจัดการธุรกิจบริการ (วิชาเอกการจัดการ 

โลจิสติกส์) ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 

จัดการเรียนการสอนแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก ่

กลุ่มที่ 1  เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี

  เวลา 17.30-21.30 น. 

กลุ่มที่ 2 เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์

  วันเสาร์ เวลา 13.00 - 21.00 น. 

  วันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

(อ่านต่อหน้า 9)

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง จัดโครงการอบรมความรู้ทางด้าน 

เศรษฐศาสตร์     แก่ครูระดับมัธยมศึกษา  

เพ่ือเป็นการเพ่ิมพูนความรู้และทักษะใหม่ๆ 

เกี่ยวกับวิชาทางเศรษฐศาสตร์ โดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการและวิจั ย 

เป็นประธาน มรีองศาสตราจารย์จรินทร์ 

เจริญศรีวัฒนกุล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ คณาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ และครูระดับมัธยมศึกษา- 

ตอนต้นและตอนปลาย ในเขต กทม. และปริมณฑล ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557

   
 

   
 

 รามคำแหงย้ำเตือนนักศึกษาเก่า เตรียมลงทะเบียนเรียน  

ภาค 1/2557 ให้สิทธินักศึกษาส่วนกลางผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้  

พร้อมยกเว้นค่ารักษาสถานภาพสำหรับนักศึกษาเก่าที่ขาดการ 

ลงทะเบียน 1 หรือ 2 ภาคการศึกษา 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดการลงทะเบียนนักศึกษาเก่า 

ภาค 1/2557 (ส่วนกลาง) ระหว่างวันที่ 13-16 มิถุนายน 2557 

ณ อาคารเวียงคำ โดยเปิดโอกาสให้นักศึกษาผ่อนชำระค่าหน่วยกิต 

ดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน ผ่านบัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ได้ 

(กรณี 1,000 บาทขึ้นไป) 

 รวมท้ัง ยังให้โอกาสนักศึกษาเก่าท่ีขาดการลงทะเบียนเรียน 

ภาค 1 และ/หรือ ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 เม่ือมาลงทะเบียนเรียนในภาค 

1/2557 ได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพด้วย 

 นักศึกษาตรวจสอบรายละเอียดวิชาที่เปิดสอน พร้อมวัน - 

เวลาบรรยาย และวันเวลาสอบไล่ ได้จาก ม.ร.30 ภาค 1/2557 

(ในหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง ฉบับท่ี 4 วันท่ี 12-18 พฤษภาคม 2557 

หรือ www.ru.ac.th)

 โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารจัดการกอล์ฟ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตร ี

และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2557 ตั้งแต่บัดนี ้

และ 30 มิถุนายน 2557 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

จัดการศึกษาแบบ Block Course เรียนวันเสาร์ - 

วันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร 

ได้ที่โครงการบริหารจัดการกอล์ฟ อาคารสุโขทัย 

ชั้น 15 ห้อง 1501 โทร. 0-2310-8670-1, 080-047-

6046 (ป.ตรี), 086-375-2913 (ป.โท), www.ru.ac.th/

rugolf หรือ Facebook “RUGolfClub”

รับสมัครนศ. ป.ตรี - ป.โท
สาขาการบริหารจัดการกอล์ฟ

ม.ร.รับนักศึกษา ป.ตรี

(อ่านต่อหน้า 11)

อธิการบดีแจงนโยบายสายสนับสนุนฯ พร้อมฝากบุคลากร
‘เป็นผู้ให้บริการ - ประชาสัมพันธ์ที่ดี และช่วยประหยัดพลังงาน’

คณะเศรษฐศาสตร์อบรมความรู้
ด้านเศรษฐศาสตร์แก่ครูระดับมัธยมฯ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

ในการประชุมชี้แจงนโยบายแก่ ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ สายสนับสนุนวิชาการ 

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้สถาบันการศึกษา 

ได้รับแรงกดดันทั้งในเรื่องการแข่งขันระหว่างสถาบันที่สูงขึ้น และการเข้ามากำกับดูแลด้านนโยบาย 

ขององค์กรท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังนักเรียนท่ีสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีเข้ามาศึกษาต่อ 

ในระดับอุดมศึกษามีน้อยลงเป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างต่อเนื่อง อีกทั้ง 

มหาวิทยาลัยเอกชนได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ลดลง ทำให้ 

มหาวิทยาลัยต่างๆมีการเตรียมมาตรการเพื่อรองรับปัญหาและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เห็นความสำคัญกับปัญหาที่เกิดข้ึน และได้ระดมความคิดเพื่อแก้ไข 

ผลกระทบดังกล่าว โดยในปีการศึกษา 2557 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้กำหนดนโยบายและ 

มาตรการต่างๆ เพ่ือจูงใจและเอ้ือประโยชน์แก่นักศึกษา เช่น การแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง  

โดยมหาวิทยาลัยได้ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์เปิดโอกาสให้ผู้สมัครนักศึกษาใหม่



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๙ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

แผนผังแสดงขั้นตอนการลงทะเบียนสอบ e-Testing

1. ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอบทาง e-Testing ตามประกาศของ

สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ www.etesting.ru.ac.th 

2. ลงทะเบียนเรียนตามภาคการศึกษาปกติจะต้องมีกระบวนวิชา
ที่ e-Testing เปิดสอบด้วย

3. นำใบเสร็จที่จะลงทะเบียนในภาคปกติ (ใบสีฟ้า) มายื่นเป็นหลักฐานในการ

ลงทะเบียนสอบทาง e-Testing ตามวันเวลาที่กำหนด เลือกวัน-เวลาสอบ และชำระ 

ค่าลงทะเบียนสอบวิชาละ 70.- บาท

4. เข้าสอบ e-Testing ตามวันและเวลาท่ีกำหนดในใบเสร็จลงทะเบียนสอบ (สีส้ม)  

ณ อาคารสุโขทัย (SKB) ช้ัน 8  นักศึกษาต้องแต่งกายตามระเบียบของมหาวิทยาลัย

ข้อปฏิบัติในการเข้าสอบทางอิเล็กทรอนิกส์
 1.  นักศึกษาจะต้องเดินทางถึงห้องสอบ (อาคารสุโขทัยชั้น 8) ก่อนเวลาสอบ 

อย่างน้อย  15  นาที

 2.  นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารและหลักฐานดังนี้

  2.1  บัตรประจำตัวนักศึกษา

  2.2  บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวที่ทางราชการออกให้

  2.3  ใบเสร็จการลงทะเบียนสอบทางอิเล็กทรอนิกส์  (e-Testing)

 หากนักศึกษาไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาเข้าสอบ  

โดยนักศึกษาจะต้องคัดใบระเบียน ม.ร. 2 จาก สวป. มาแสดงก่อนจึงจะมีสิทธิสอบ 

แต่ในกรณีท่ีเป็นนักศึกษาใหม่ให้นักศึกษาใช้ใบนัดรับบัตรนักศึกษาแทนบัตรประจำตัว- 

นักศึกษาได้

 3.  นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย  โดยจะไม่อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกาย 

ดังน้ีเข้าห้องสอบ

  3.1  นักศึกษาหญิงท่ีใส่กระโปรงส้ันมาก  หรือแต่งกายด้วยเส้ือสายเด่ียว

  3.2   นักศึกษาใส่รองเท้าแตะ

  3.3   นักศึกษาสวมเสื้อยืดคอกลม

  3.4   นักศึกษาหญิงที่ใส่กางเกง

 4.  การลงทะเบียนสอบของผู้พิการทางร่างกาย  และทางสายตา  

  ให้นักศึกษาผู้พิการติดต่อเพ่ือลงทะเบียนสอบกับเจ้าหน้าท่ีของสำนักทดสอบฯ 

โดยตรง หากนักศึกษาผู้พิการมิได้มาลงทะเบียนสอบด้วยตนเอง  ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียน 

แทนแจ้งชื่อ  นามสกุล  วัน-เวลาสอบของนักศึกษาผู้พิการให้ทางสำนักทดสอบฯ 

ทราบด้วย  เพื่อจะได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลต่อไป

***  เน่ืองจากมีนักศึกษาสนใจสอบจำนวนมาก   จึงขอให้นักศึกษารีบลงทะเบียนสอบ

แต่เนิ่นๆ  จะได้เลือกวัน - เวลาสอบตามที่ต้องการได้  ***

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.etesting.ru.ac.th

 ติดต่อที่ทำการสำนักงานทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์   ชั้น  10  อาคารสุโขทัย  

และมีห้องสอบชั้น  8  อาคารสุโขทัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทรศัพท์ 0-2310-

8790  โทรสาร  0-2310-8791

ม.ร.เปิดลงทะเบียนสอบ e-Testing ภาค 1 / 2557 จำนวน 58 วิชา

 สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ เปิดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำ 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 จำนวน 58 กระบวนวิชา โดยชำระค่าธรรมเนียมการสอบ 

กระบวนวิชาละ 50.- บาท สำหรับนักศึกษาตั้งแต่รหัส 55 เป็นต้นไปกระบวนวิชาละ  

70 บาท

 กำหนดการ

      วันลงทะเบียนสอบ

      วันที่ 13 - 16 มิถุนายน  2557 รับลงทะเบียน ณ อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 1 และ 

ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2557 เป็นต้นไป หรือ จนที่นั่งสอบเต็ม รับลงทะเบียน  

ณ อาคารสุโขทัย (SKB) ช้ัน 8 (เว้นวันท่ี 11 - 14 กรกฎาคม, วันท่ี 4 - 13 สิงหาคม 2557)   

 วันสอบ  e-Testing

 วันที่  20 มิถุนายน - 12 ตุลาคม 2557

  (เว้นวันที่ 11 - 14 กรกฎาคม, วันที่ 4 - 13 สิิงหาคม 2557 )

 หากนักศึกษาต้องการลงทะเบียนสอบได้อย่างรวดเร็ว ให้นักศึกษามาลงทะเบียนเรียน 

ณ อาคารเวียงคำ ตามวันที่มหาวิทยาลัยกำหนด นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนสอบ 

ได้ทันที

 คาบเวลาที่เปิดสอบ

 คาบที่ 1.  09.00-11.30  น. คาบที่ 2.  12.00-14.30  น.

 คาบที่ 3.  15.00-17.30  น. คาบที่ 4.  18.00-20.30  น.

      จุดเด่นของ  e-Testing

 1.  นักศึกษาสามารถเลือกวัน-เวลาสอบได้เองตามที่ตนต้องการ

 2.  ทราบผลสอบทันทีที่สอบเสร็จ

 3.  สอบ e-Testing  ไม่ผ่านสามารถสอบตามปกติของมหาวิทยาลัยได้

กระบวนวิชาที่เปิดสอบภาค 1/2557  มี  58  กระบวนวิชา 

 ANT1013 ANT3053 ANT3054 ANT3055 

 APR2101 APR3102 BIO1001 BIO1105 

 CEC2201 CHI1001 CHI1002 ECO1003 

 ECO1101 ECO1102 EDF1104 ENG1001 

 ENG1002 ENG2001 ENG2002 GER1001 

 GLY1003 HIS1001 HIS1002 HIS1003 

 HIS1201 HIS3504 HIS4500 HRD3108 

 INT1004 LAW1004 LIS1001 LIS1003 

 MCS1101 MCS1151 MGT4004 MKT2101 

 MKT3202 MKT3204 MKT3205 MTH1003 

 MTH1101 PED4203 POL1100 PSY1001 

 PSY2006 RAM1000 RUS1001 SCI1003 

 SOC1003 SOC2065 SOC4077 SPN1001

 STA1003 STA2003 STA2016 THA1002 

 THA1003 RUS1002

]

]

]



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๙ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

         นายรวินันท์   พินทุโยธิน 

หรือ เอม ปัจจุบันอายุ 18 ปี 

 เข้าเรียนระบบ Pre-degree 

 คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชา 

บริหารรัฐกิจ อายุ 16 ปี 

ขณะเรียนชั้น ม.4 โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศ บดินทร- 

เดชา (แผนวิทย์-คณิต)  เม่ือจบ ม.ปลาย สะสมหน่วยกิต 

ได้มากถึง 145 หน่วยกิต มาเทียบโอนเรียนเพ่ิมเติมอีก 

6 หน่วยกิตหรือเพียง 1  เทอม ก็จะสำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีด้วยวัยเพียง 18 ปี

 นายรวินันท์ กล่าวว่า ตนตัดสินใจมาเรียน 

ระบบ Pre-degree ตั้งแต่เรียนชั้น ม.4 มาถึงวันนี ้

ก็ตั้งใจจะคว้าปริญญาตรีจาก ม.รามคำแหงให้ได้  

และคงไม่สอบแอดมิชชั่นแล้ว เพราะคิดว่าการสอบ 

แอดมิชชั่นจะต้องสอบแข่งขันกับคนอีกจำนวนมาก 

ทั้งยังต้องใช้เวลาเรียนเพิ่มอีกอย่างน้อย 4 ปี และ 

มีค่าใช้จ่ายสูง ฉะนั้น เมื่อจบระดับปริญญาตรีจาก 

รามคำแหงแล้ว ตั้งใจจะเรียนต่อระดับปริญญาโท 

ด้านรัฐศาสตร์ และเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติม 

ให้มากขึ้น

 นักเรียน Pre-degree เล่าถึงการวางแผน 

การเรียนว่า ช่วงท่ีเรียนท้ังสองแห่ง ผมจะลงทะเบียน- 

เรียนเทอมละ 24 หน่วยกิต โดยในแต่ละเทอมจะ 

ลงทะเบียนเรียนในวิชาที่เนื้อหาวิชาคล้ายคลึงกัน 

เพื่อความสะดวกในการอ่าน  ส่วนการไปสอบนั้น  

ผมจะใช้วิธีการแบ่งสอบแบ่งซ่อม เช่น เทอมนี้ลง- 

ทะเบียน 8 วิชา จะแยกวิชาที่เนื้อหาของวิชาคล้ายกัน 

ไปสอบในเทอมจริงส่วนหนึ่ง ส่วนวิชาที่เหลือจะไป

ตามสอบซ่อมทีหลัง โดยในแต่ละเทอมจะแบ่งสอบ 

แบ่งซ่อมตามความพร้อมของตัวเอง เพื่อที่จะได้ม ี

เวลาในการอ่านหนังสือและไม่เป็นการกดดันตัวเอง

มากเกินไป และใช้เวลาหลังเลิกเรียนวันละประมาณ  

30 นาที ในการอ่านหนังสือของมหาวิทยาลัย เมื่อ 

อ่านเสร็จก็จะเขียนสรุปสิ่งที่ได้อ่านมาเอาไว้

 “การเรียนระบบ Pre-degree  ทำให้ผมได้รู้จัก 

การบริหารและจัดการชีวิตของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็น 

การวางแผนเลือกวิชาเรียน การอ่านหนังสือเตรียม 

ตัวสอบ  และได้เปิดโลกทัศน์ใหม่เพราะในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงมีผู้เรียนหลากหลายวัย  จึงทำให้ได้เห็น 

ความแตกต่างทางความคิดของคนในแต่ละช่วงชั้น 

อายุ ได้เห็นความต้ังใจ ความพยายาม ความทุ่มเทของ 

ผู้ที่มาเรียน ซึ่งมีทั้งประสบความสำเร็จและผิดหวัง

 ส่ิงท่ีผมชอบท่ีสุดคงเป็นบรรยากาศในห้องสอบ 

ทุกครั้งที่ผมมาสอบ ผมชอบที่จะนั่งมองความตั้งใจ 

ของคนรอบตัว บางคนมาสอบเหมือนให้จบๆไป  

บางคนนั่งทำข้อสอบจนได้ยินเสียงออดสุดท้าย  

บางคนนั่งทำจนเป็นลมหงายหลับคาเก้าอี้ และมีอีก 

หลายส่ิงในร้ัวมหาวิทยาลัยท่ีทำให้ผมเกิดแรงบันดาลใจ 

ที่สำคัญ คือ การสร้างระเบียบวินัยให้ตัวเอง ซึ่งผม 

เช่ือว่าระเบียบวินัยท่ีดีจะนำพาเราไปสู่ความสำเร็จได้ 

ไม่ใช่แค่การเรียนเท่านั้นแต่รวมถึงการใช้ชีวิตใน 

สังคมด้วย”

 ว่าที่บัณฑิตคนเก่ง 

กล่าวด้วยว่า ปรัชญาของ 

รามคำแหงท่ีว่า “เปลวเทียน 

ให้แสง รามคำแหงให้ทาง” 

เ ป็ น เ ส้ น ท า ง ที่ ท ำ ใ ห้ ผ ม

ประสบความสำเร็จทาง 

การศึกษาในอายุท่ียังน้อยอยู่ 

และสามารถสร้างความ 

ภาคภูมิใจให้ทั้งตนเองและ 

ครอบครัว และยังทำให้ชีวิต 

ได้ค้นเจอส่ิงท่ีชอบให้พร้อม 

ท่ีจะก้าวเดินต่อไปในอนาคต 

 “ ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ ท า ง 

การศึกษานั้น ผมยึดมั่น 

ในหลักคิดหลายเรื่อง อย่างแรก คือ การค้นหาตัวเอง 

หากรู้จักตัวเองแล้ว การเรียนส่ิงใดก็จะง่ายข้ึนเหมือน 

หลักปรัชญาท่ีว่า “รู้เขารู้เรา รบร้อยคร้ังชนะร้อยคร้ัง” 

อีกหลักแนวคิดที่ใกล้ตัว คือ อิทธิบาท 4 หากเราชอบ 

หรือพอใจในสิ่งใดแล้วเราจะเกิดความเพียรพยายาม

เป็นผลให้เราทำสิ่งนั้นออกมาได้ดี  

 นอกจากน้ี การปรับทัศนคติต่อการเรียนก็สำคัญ 

ซึ่งผมคิดว่าหากเรามีทัศนคติต่อการเรียนที่ดีจะนำ 

พาเราไปสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี สิ่งนี้จะทำให้เราได้พบเจอ

กับคนเก่งๆอีกหลายคน  การเรียนรู้จากประสบการณ์ 

ของคนที่เก่งกว่าเราก็เหมือนเป็นทางลัดทางการ 

ศึกษาที่ดี อีกทั้ง ต้องมีระเบียบวินัยในตัวเอง เพราะ 

วินัยจะเป็นกรอบที่สร้างขึ้นเพื่อควบคุมตัวเองใน 

อีกทางหนึ่ง รวมถึง การดูแลสภาพจิตใจ การเตรียม- 

พร้อม การวางแผน และวิสัยทัศน์ที่ดีจะนำพาเราไป

สู่ความสำเร็จได้ด้วย” นายรวินันท์กล่าว

 งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ  

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ เมื่อปลายเดือน 

มีนาคมต่อต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๗  

ที่ผ่านมา

 มีหนังสือรวมเรื่องสั้นเล่มหนึ่ง 

ของสำนักพิมพ์มติชนขายดีถึงขาย 

ดีมากชื่อ

  “เรื่องสั้นนอกเหมืองแร่”

 เอ่ยถึงเรื่อง “เหมืองแร่” นักอ่าน 

ส่วนใหญ่ก็จะนึกถึง นักเขียนเรื่องสั้น 

ชื่อดัง

 “อาจินต์  ปัญจพรรค์”

 อาจินต์ ที่นักเขียนอย่าง “อุษณา 

เพลิงธรรม” หรือ ประมูล อุณหธูป 

เคยบอกว่า

 “เรื่องที่อาจินต์เขียน ไม่เพียงแต ่

สนุก มีเสน่ห์น่าติดใจเท่านั้น ยังชวน 

ให้ฉุกนึกขึ้นมาถึงเพื่อนมนุษย์ที่หมก 

อยู่ตามที่ไกลๆ อีกมากมายนัก...ทำให ้

ฟุ้งซ่านดีพิลึก”

  “เร่ืองส้ันนอกเหมืองแร่” เป็นผลงาน 

ใหม่ของอาจินต์ที่รวบรวมตีพิมพ์เป็น

ครั้งแรกในรอบกว่าครึ่งศตวรรษ

 เป็นเร่ืองส้ันรวมท้ังหมดถึง ๙๗ เร่ือง 

 พิมพ์ ในรูป เล่มที่สวยงามซึ่ ง 

สำนักพิมพ์ที่พิมพ์เรื่องนี้ภาคภูมิใจ

 “ข่าวรามคำแหง” ก็ซื้อหามาอ่าน

แล้วด้วยความภาคภูมิใจและ

 เพลิดเพลินกับเร่ืองส้ันของนักเขียน 

ช้ันครู ท่ีเคยติดตามอ่านมาแล้วจากเร่ือง 

สั้นชุด “เหมืองแร่” สำหรับเล่มนี้เป็น

  “เรื่องสั้นนอกเหมืองแร่”



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๙ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดบรรยายพิเศษ เรื่อง “ผลกระทบของสิ่งเสพติดที่

มีต่อชีวิตและครอบครัว” โดยมี ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงษ์ 

เหล่าจุมพล ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) เป็นวิทยากรใน 

การจัดกิจกรรม “ชุมชนรามฯ ร่วมใจต้านภัยส่ิงเสพติด 

และสร้างเสริมสุขภาพ” เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  

ท่ีผ่านมา ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุม- 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี ว่าท่ีร้อยตรีวุฒิพงษ์ กล่าวว่า ส่ิงเสพติด 

เป็นปัญหาสำคัญของประเทศ เพราะสิ่งเสพติดเป็น

บ่อเกิดของปัญหาอื่นๆหลายด้าน นับตั้งแต่ตัวผู้เสพ

เองซึ่งจะเกิดความทุกข์ ลำบากทั้งกายและใจ และ 

เม่ือหาเงินซ้ือยาไม่ได้ก็อาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรม 

ต่างๆ สร้างความเดือดร้อนให้พ่อแม่พ่ีน้องครอบครัว 

สังคมต้องสูญเสียเงินทอง เสียเวลาทำงาน ประเทศชาติ 

ต้องสูญเสียแรงงาน สูญเสียเงินงบประมาณในการ- 

ปราบปรามและรักษาผู้ติดสิ่งเสพติด 

  การแพร่ระบาดของยาเสพติดครอบคลุมทุก 

พื้นที่ใน กทม. โดยเฉพาะปี 2555 มีการจับกุมผู้ค้า 

ขายยาเสพติดสูงมาก ซ่ึงเขตบางกะปิก็เป็นหน่ึงในน้ัน 

ส่วนมาตรการการป้องกันที่ทาง ป.ป.ส. ดำเนินการ 

แก้ไข คือศูนย์ประสานการบำบัดรักษา ได้นำผู้เสพ 

เข้ารับการบำบัดยาเสพติด พบว่าอยู่ในช่วงวัย 14-24 ปี 

มากท่ีสุด ซ่ึงทุกพ้ืนท่ีใน กทม.ล้วนมีปัญหายาเสพติด 

ป.ป.ส.เองจึงได้ขอความร่วมมือจากคนในพื้นที่ให้ 

ช่วยกันควบคุมปัญหายาเสพติดเป็นอีกหนทางหนึ่ง

 สมัยก่อนยาเสพติดมีเพียง 4 ตัวยา คือ เฮโรอีน 

มอร์ฟีน ฝิ่น และกัญชา มีวิธีการเสพ คือการฉีด 

และทำให้ร่างกายซูบผอม ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็จะสามารถ 

แยกลักษณะของคนติดยาได้อย่างชัดเจน แต่ปัจจุบัน 

ชื่อตัวยาเหล่านี้หายไป เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานก็คิดว่า 

สามารถปราบปรามยาเสพติดได้แล้ว แต่ไม่เป็น 

เช่นนั้นเมื่อมีสิ่งเสพติดชนิดใหม่เข้ามา คือ ยาบ้า 

เป็นตัวยาที่มีเรื่องของการตลาดมาเกี่ยวข้อง มีวิธี 

การเสพท่ีง่ายข้ึนต้องสังเกตพฤติกรรมของผู้เสพ 

อย่างใกล้ชิดถึงจะรู้ว่าเสพยา

 “นอกจากนี้ ยังมยีาไอซ์ที่เข้ามาทดแทนยาบ้า 

เป็นตัวยาที่มีราคาแพงและมีความเข้มข้นในตัวยาที ่

สูงกว่า ไม่ถึงกรัมราคา 2,000-3,000 บาท ทำให ้

ผู้เสพติดหลงใหลไปกับยา ท้ังนำไปสู่การลวงและการ 

เสียตัวของวัยรุ่น อีกทั้ง ยังมีการเข้าใจผิดในกลุ่ม 

วัยรุ่นว่า เสพแล้วจะรูปร่างดี แต่แท้จริงแล้วผลที ่

ตามมาล้วนเป็นโทษทั้งสิ้น”

  ต่อจากนั้น ว่าที่ร้อยตรีวุฒิพงษ ์ กล่าวว่า ยา- 

เสพติดได้ถูกวิวัฒนาการไปเรื่อยๆตามสภาพความ 

ต้องการหรือความเบื่อของผู้ใช้ ซึ่งปัจจุบันมีวิธีการ 

ที่ซื้อ และเสพง่ายขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีสถาน 

บันเทิง หรือมีกลุ่มวัยรุ่นที่มีเงิน ก็จะทำให้มีการเสพ 

ที่มาก โดยเฉพาะ ‘ยาไอซ์’ ที่มีการเสพถึง 30-70% 

เฉลี่ยทั้ง กทม. แต่บางเขตอาจจะเข้ามาถึง 40-60% 

ซึ่งทำให้วัยรุ่นแอบใช้ในสถานที่ต่างๆนำไปสู่เรื่อง 

ของปัญหาทางเพศตามมาขณะท่ีช่องทางของยาเสพติด 

มาถึง กทม. เพราะมีเหตุจูงใจในการนำเข้า สามารถขน 

เข้ามาได้ทุกช่องทาง แม้ว่าจะมีเทคโนโลยีการป้องกัน 

ท่ีทันสมัยเท่าไรก็ตาม ย่ิงกทม. น้ันเป็นแหล่งตลาดใหญ่ 

ปัญหาผู้เสพท้ังประเทศรวมอยู่ใน กทม.ถึง 47% และ 

มีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะชุมชนที่มี

ความซับซ้อน มีเง่ือนไขสูง และชุมชนท่ีไม่มีรากเหง้า 

จะเป็นฐานของปัญหาที่เกิดขึ้น

 ท่ีผ่านมามักพบผู้เสพยาส่วนใหญ่จะอยู่ในวัย 

15-19 ปี จึงต้องเริ่มมาตรการป้องกันตั้งแต่กลุ่มเด็ก 

ป.6 วัย 13 ปีขึ้นไป และจะเห็นได้ว่าส่วนมาก 

ผู้ใช้ยาเสพติดจะเป็นชายในวัยทำงาน แต่ผู้หญิงที่ใช ้

ยาเสพติดไม่ว่าจะทำหรือไม่ทำงานจะใช้ยาเสพติด

ท้ังน้ัน และผู้หญิงมักถูกใช้เป็นเคร่ืองมือโดยให้เสพฟรี 

แล้วใช้เป็นนางนกต่อ รวมถึงมีความเชื่อที่ว่า เสพ 

แล้วจะผอม ขาว 

ป.ป.ส.แนะ ‘ครอบครัว’ เป็นแรงผลักดัน
ให้ลูกหลานห่างไกลยาเสพติด

(อ่านต่อหน้า 9)

 สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ กรมควบคุมโรค 

รายงานสถานการณ์ของโรคไข้หวัดใหญ่  

ในปี 2557 โดย ในเดือนมกราคม-มีนาคม  (จำนวน 

กว่า 3 ปี) พบผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงและเสียชีวิต 

จากโรคไข้หวัดใหญ่ชนิด A (H1N1) 2009  ท่ีผ่านมา 

ในช่วงเวลาเดียวกันอย่างชัดเจน และผู้เสียชีวิต 

ส่วนใหญ่เป็นวัยกลางคน กระทรวงสาธารณสุข 

จึงขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์และ 

เผยแพร่ข้อมูลการป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ 

ในสถานศึกษาให้บุคลากรและนักศึกษาทราบ 

อย่างทั่วถึง โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำแนะนำสำหรับประชาชนทั่วไป 

 1. ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่ หรือใช้ 

แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือในกรณีที่ 

มือไม่เปรอะเปื้อน

 2. ไม่ใช้สิ่งของร่วมกับผู้อื่นเช่น แก้วน้ำ 

หลอดดูดน้ำ ช้อนอาหาร ผ้าเช็ดมือ ผ้าเช็ดหน้า 

ผ้าเช็ดตัว เป็นต้น 

 3. ไม่ควรคลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่มีอาการ

ไข้หวัด

 4. กินอาหารที่มีประโยชน์ เน้นผัก ผลไม้ 

นม ไข่ กินอาหารปรุงสุกใหม่ๆ และใช้ช้อนกลาง 

นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอและออกกำลังกาย

อย่างสม่ำเสมอ

 5. ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีผู้คน

แออัด และอากาศถ่ายเทไม่ดีเป็นเวลานานโดย 

ไม่จำเป็น

 6. ติดตามคำแนะนำอื่นๆ ของกระทรวง- 

สาธารณสุขอย่างใกล้ชิด

 ค ำ แ น ะ น ำ ก า ร ป้ อ ง กั น แ ล ะ ค ว บ คุ ม 

ไ ข้ ห วั ด ใ ห ญ่ ใ น ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร แ ล ะ 

สถานที่ทำงาน

 สถานประกอบกิจการและสถานที่ทำงาน 

ที่มีจำนวนคนทำงานมาก มีความเสี่ยงต่อการ 

แพร่กระจายของเชื้อโรคไข้หวัดใหญ่สูง ดังนั้น 

เพื่อป้องกันควบคุมการระบาดของโรคในสถาน

ประกอบกิจการ และสถานที่ทำงาน จึงควรปฏิบัติ 

ดังนี้

 1. จัดแอลกอฮอล์เจลหรือจัดสถานที่สำหรับ 

ล้างมือ และรณรงค์ให้ป้องกันตนเองโดยการล้างมือ

ก่อนเข้าทำงาน และทุกคร้ังท่ีสัมผัสอุปกรณ์ ส่ิงของ 

เคร่ืองใช้ ท่ีมีผู้สัมผัสจำนวนมาก ตลอดจนสวมใส่ 

หน้ากากอนามัย เมื่อจำ เป็นต้องอยู่กับผู้อื่น  

สำหรับงานบริการควรรณรงค์ให้ผู้มารับบริการ

ป้องกันตนเองตามวิธีดังกล่าวด้วย

 2. ทำความสะอาดอุปกรณ์ ส่ิงของ เคร่ืองใช้  

ที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น โต๊ะทำงาน โทรศัพท ์
(อ่านต่อหน้า 10)

โรคไข้หวัดใหญ่ 



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๙ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ               aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ดอกไม้ ในภาษามลายู

  

ตอน  เงินดอลลาร์ ไทยในเวียดนาม

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 เห็นชื่อของตอนนี้แล้วหลายท่านคงสงสัยว่าจะเป็นไปได้อย่างไรเพราะ  

ประการแรกก็คือหน่วยเงินของไทยเราเป็นบาทไม่ใช่ดอลลาร์ และอีกประการหน่ึง 

ก็คือทำไมจึงเอาไปใช้ได้ในเวียดนามทั้ง ๆ ที่เราไม่เคยเป็นเจ้าอาณานิคม 

เหนือเวียดนามมาก่อนเลย

 อย่างไรก็ตาม ขอให้ท่านท่ีสงสัย 

ดูภาพประกอบนี้เสียก่อน เป็นภาพ 

ธ น บั ต ร ที่ ห น่ ว ย เ ป็ น ด อ ล ล า ร์  

ซึ่งพิมพ์ขึ้นโดยรัฐบาลไทยจริง ๆ  

มีหลายราคา คือ    ดอลลาร์  ดอลลาร ์

ดอลลาร์ และดอลลาร์ เป็นต้น  

เงินเหล่าน้ีมีใช้อยู่จริงในเวียดนาม (ใต้) 

ยุคที่ ยั งแบ่งแยกเป็นเวียดนาม 

เหนือ-ใต้กันอยู่ และเนื่องจากเป็น 

ของหายากก็เลยมีคนนำมาประกาศขายกันอยู่ทางอินเทอร์เน็ตราคาที่ตั้งไว้ 

ก็แพงน่าดูคือ

 ธนบัตรไทยที่มีค่าเป็นดอลลาร์ที่ว่านี้ถ้าดูให้ดี ๆ จะเห็นว่าเป็นเงินตั้งใจ 

ให้ใช้กับคนเฉพาะกลุ่มและเฉพาะสถานท่ีเท่าน้ัน คนท่ัวไปไม่สามารถนำไปใช้ได้ 

กลุ่มท่ีจะใช้เงินน้ีได้ก็คือทหารไทยท่ีถูกส่งไปรบท่ีเวียดนามยุคท่ีสหรัฐอเมริกา

เข้าไปมีบทบาทช่วยเวียดนามใต้รบกับเวียดนามเหนือที่เรียกกันว่าสงคราม 

เวียดนามน่ันแหละครับ ไทยเราตอนน้ันเป็นพันธมิตรท่ีดีกับสหรัฐฯ ก็เลยส่งทหาร 

ไปช่วยเวียดนามใต้รบด้วย ส่วนใครจะแพ้จะชนะคงไม่ต้องบอกนะครับ ไม่สำคัญ  

เพราะเรากับเวียดนามกำลังจะเข้าร่วมเป็นประชาคมเดียวกัน (AEC) อยู่แล้ว

 เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการส่งทหารไปรบนั้นมันสูงมาก เข้าใจว่าฝ่ายสหรัฐฯ 

ก็คงออกเงินให้ผ่านทางความช่วยเหลือต่าง ๆ ให้แก่รัฐบาลไทย แต่ไม่ได้จ่ายเงินเดือน 

หรือค่าจ้างให้แก่ทหารไทยในเวียดนามโดยตรง เงินที่ทางรัฐบาลไทยจ่ายแก ่

ทหารที่ไปรบจึงอยู่ในรูปเงินดอลลาร์ เพราะฐานทัพที่เวียดนามเป็นของสหรัฐฯ 

เงินตราที่ใช้กันแพร่หลายที่นั่นก็เป็นยูเอสดอลลาร์ทั้งนั้น ถ้าจ่ายเป็นเงินบาท 

ก็คงต้องไปแลกเป็นดอลลาร์วุ่นวายเปล่า ๆ 

 ดอลลาร์ไทยท่ีว่าน้ีพิมพ์ไว้ชัดเจนว่าเป็นคูปองท่ีมีหน่วยเป็นดอลลาร์ไม่ใช่ 

ธนบัตรจริง ๆ เพราะฉะน้ันจึงตีความได้ว่าทหารไทยสามารถนำดอลลาร์ท่ีได้รับน้ี 

ไปซื้อสินค้าต่างๆ ได้ตามร้านค้าที่รับเงินที่ว่านี้เท่านั้นซึ่งก็คือร้านประเภท 

ที่เรียกกันว่าพีเอ็กซ์ ตามค่ายทหารสหรัฐฯ นั่นเอง แต่ก็เป็นไปได้ว่าจะสามารถ 

นำไปใช้ข้างนอกฐานทัพได้ด้วยเพราะสินค้าในร้านพีเอ็กซ์ราคาถูกเนื่องจาก 

เป็นราคาสวัสดิการของทหาร ถ้าใครมีดอลลาร์แบบน้ีไว้ก็อาจไปซ้ือของมาขายต่อ 

ข้างนอกได้ แต่เรื่องนี้ต้องบอกเสียก่อนว่าผมอาจจะมโนหรือจินตนาการไปเอง 

ก็ได้เพราะเหตุการณ์ผ่านมากว่า 40 ปีแล้ว และยังไม่เคยพบข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้

มาก่อน แต่ท่ีแน่ ๆ ก็คือเงินดอลลาร์เหล่าน้ีถ้าใช้ไม่หมดและไม่ตายไปเสียก่อนก็คง 

ขอแลกเป็นเงินไทยได้ตอนที่เดินทางกลับมาอยู่เมืองไทยแล้ว 

 ท่ีผมยังสงสัยและเดาไม่ถูกเก่ียวกับเร่ืองน้ีก็คือว่าคนจะเก็บเงินท่ีไม่สามารถ 

นำมาใช้ทั่วไปนี้ไว้ทำไมในเมื่อสามารถแลกเป็นเงินที่ใช้ได้จริงในยุคนั้นได้  

หรือว่าจะเป็นส่วนที่ตกค้างอยู่ยังไม่ได้แจกจ่ายแล้วสงครามเวียดนามสิ้นสุด 

ลงเสียก่อน.......... ก็ไม่รู้สินะ

 มนุษย์เรานั้นรู้จักนำไม้ดอกมาใช้ประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันตั้งแต ่

สมัยโบราณแล้ว จนกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม 

ประจำชาติทุกวันนี้ เช่น  เยี่ยมคนไข้ ให้คนรัก งานขึ้นบ้านใหม่ จัดประดับ 

บริเวณบ้านและสถานที่จัดงาน และยิ่งไปกว่านั้นคนในสมัยโบราณยังรู้จัก 

นำไม้ดอกไปใช้เป็นยารักษาโรคต่างๆและอาหารได้อีกด้วย นอกจากนี ้

คนเรายังต้องการความสุข ความเพลิดเพลินเจริญใจ ความงดงามตามธรรมชาติ 

ของพันธ์ุไม้ดอกไม้ประดับนานาชนิดอีกด้วย ความสวยงามของไม้ดอก 

ไม้ประดับนั้นหากนำไปใช้ประดับตกแต่งจัดให้ถูกวิธีศิลปะบ้างแล้ว 

ก็ย่ิงเพ่ิมความสวยงามมากข้ึน ให้ความสุขความเพลิดเพลินเจริญใจแก่เจ้าของ

และผู้ที่ได้พบเห็นทั่วไป

       ดอกไม้มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับภาษาและวัฒนธรรม 

ของกลุ่มชนน้ัน สำหรับคร้ังน้ีผมใคร่นำเสนอ การเรียกช่ือดอกไม้ในภาษามลายู 

ที่แพร่หลายในประเทศมาเลเซีย

น่ีเป็นเพียงส่วนหน่ึงของการเรียกช่ือดอกไม้ของชาวมลายูเท่าน้ัน ซ่ึงดอกไม้ 

บางชนิดมีการเรียกชื่อแตกต่างกันไปตามแต่ละท้องที่ และมีชื่อดอกไม ้

บางชนิดคนไทยนำมาตั้งชื่อเรียกคน เช่น บูหงา (ดอกไม้) เมอลาตี (มะลิ) 

มาวัร (ดอกกุหลาบ) เป็นต้น และยังมีการเรียกชื่อดอกไม้อีกชนิดหนึ่ง 

ในอดีตที่มีความเกี่ยวข้องกับการเมือง bunga mas bunga perak (บูงา มัส  

บูงา เปรัค) หมายถึงดอกไม้ทอง ดอกไม้เงิน เป็นบรรณาการที่ประเทศราช 

ของสยามท่ีต้องส่งมาถวายพระเจ้าแผ่นดินทุก ๆ สามปี เพ่ือแสดงความสวามิภักด์ิ  

วันน้ีขอหยุดไว้แค่น้ีก่อนครับ ถ้าหากใครสนใจเร่ืองน้ีโปรดติดตามในโอกาส 

ต่อไป. Jumpa lagi.  

ภาษามลายู คำอ่าน ภาษาไทย

Bunga บูงา ดอกไม้

Bunga raya บูงา รายา ดอกชบา (เป็นดอกไม้ 

ประจำชาติมาเลเซีย)

Bunga mawar บูงามาวัร ดอกกุหลาบ

Bunga matahari บูงามาตาฮารี ดอกทานตะวัน

Bunga melur /Bunga Melati บูงาเมอลูร/บูงาเมอลาตี ดอกมะลิ

Bunga kenanga บูงาเกอนางา ดอกกระดังงา

Bunga bakung บูงาบากง ดอกลลิลี่

Bunga kertas บูงาเกอตัส ดอกกระดาษ

Bunga jenjarum บูงาเยินยารม ดอกเข็ม

Bunga teratai บูงาเตอราไต ดอกบัว

Bunga balung ayam บูงา บาลงอายัม ดอกหงอนไก่

Bunga kemboja บูงาเกิมโบยา ดอกลีลาวดี

Bunga  tanjung บูงาตันยง ดอกพิกุล

Bunga cempaka putih บูงาเจิมปากา ปูติฮ์ ดอกจำปี

Bunga cempaka บูงา เจิมปากา ดอกจำปา

Bunga kayu raja บูงากายู รายา ดอกราชพฤกษ์ ดอกคูน

Bunga sirih บูงาซีริฮ์ ดอกพลู



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๙ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 ชุมชนย่านรามคำแหงร่วมกิจกรรมแอโรบิกต้านภัย

ส่ิงเสพติด เม่ือวันท่ี 15 พฤษภาคม ท่ีผ่านมาอย่างคึกคัก 

หลายภาคส่วนต่างตระหนักถึงผลกระทบจากพิษภัย 

สิ่งเสพติด พร้อมขานรับโครงการ “ลานกีฬาม.ร.” เป็น 

กิจกรรมที่ดีให้ชุมชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

ลดโอกาสในการยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติดอย่างต่อเนื่อง

  นางนพขวัญ นาคนวล 

 ผู้ส่ือข่าวภาคสนาม  รายการเก็บตก 

 ช่อง 3 กล่าวว่า งานนี้เป็น 

กิจกรรมที่ดี ที่หลายหน่วยงาน 

ร่วมกันแสดงพลังเชิงสร้างสรรค์ 

ให้คนในชุมชนตื่นตัวในการ 

ป้ อ ง กั น ภั ย จ า ก สิ่ ง เ ส พ ติ ด 

โดยเฉพาะการปฏิญาณตนในการเป็นพลเมืองที่ดี 

สร้างความมีส่วนร่วมได้มาก ม.ร.สามารถเป็นศูนย์กลาง 

ทั้งในการป้องกันเยาวชนในมหาวิทยาลัย โดยการเป็น 

ต้นแบบของการรณรงค์ และสะท้อนให้เห็นว่าการ 

ออกกำลังกายเป็นการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์ เด็กเยาวชน 

และทุกคนต้องช่วยกันผนึกกำลังเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา 

ยาเสพติด  

 “ควรมีการจัดกิจกรรมอย่างน้อยทุก 6 เดือน  

และเห็นด้วยหากม.ร.จะมีการจัดโครงการ “ลานกีฬา” 

ที่จะทำให้โครงการนี้ดำเนินอย่างต่อเนื่อง แต่ต้องเน้น 

การประชาสัมพันธ์ให้แพร่หลาย มีการจัดกิจกรรม 

ประกวดแข่งขัน ให้หลากหลาย ดึงดูดให้เยาวชนรู้สึก 

อยากมีส่วนร่วม นอกจากการออกกำลังกาย อาจมี 

การจัดกิจกรรมกลุ่มในเชิงสร้างสรรค์ เช่น “รั้วสีขาว” 

มีการแสดงออก ให้แต่ละชุมชนย่านรามคำแหงมีบทบาท 

เสนอโครงการในการต้านภัยยาเสพติด การนำเด็กเยาวชน 

ทำกิจกรรมในพื้นที่ และคนในชุมชนออกกำลังกาย 

อย่างสม่ำเสมอ” 

  นายศุภชัย มั่นใจตน  

หัวหน้างานศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติ 

ส่วนกลาง การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ผู้ชนะเลิศการประกวดฮูลาฮูป 

ประเภทสร้างสรรค์ กล่าวว่า 

ไ ด้ ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม แ อ โ ร บิ ก 

ต้านภัยยาเสพติดกับม.ร.เป็น 

ปีที่ 2 แล้ว ส่วนตัวรักการออกกำลังกาย และชอบ 

ร่วมกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคม ครั้งต่อไปควรเพิ่มซุ้ม 

ออกกำลังกาย มีกิจกรรมแข่งขันสั้นๆ เช่น ฟุตซอล 

โยนลูกเทนนิส การเล้ียงบอล หรือการทดสอบสมรรถนะ 

ของร่างกาย เพ่ือขยายกลุ่มผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้หลากหลาย 

กว่านี้ อาจมีการตรวจสุขภาพ วัดชีพจร แก่ผู้ร่วมงาน

 “การจัดกิจกรรมควรจัดอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

ซึ่งผมเห็นด้วยหากรามคำแหงจะมีการจัด “ลานกีฬา” 

ควรมีกีฬาและกิจกรรมที่หลากหลาย ที่สำคัญเมื่อม ี

การส่งเสริมการออกกำลังกายจะสามารถแก้ปัญหา 

ด้านสิ่งเสพติดได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

กิจกรรมวันน้ีจัดได้ดีมาก ส่วนตัวผมดูแลสุขภาพ หากม.ร. 

รามคำแหงสร้างแนวร่วมต้านภัยสิ่งเสพติด
จัดกิจกรรมอีก คิดว่าจะชวนเพื่อนที่ทำงานมาร่วม 

ออกกำลังกายด้วย” 

 นายภาณุ สำนักพงษ์ 

พนักงานธนาคารกรุง เทพ 

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีได้มีส่วนร่วม 

กิจกรรม ปีท่ีแล้วได้เห็นกิจกรรม 

แอโรบิก แต่ปีนี้มีความเป็น 

ทางการมากขึ้น มีการกล่าว 

ประกาศเจตนารมณ์ รู้สึกจริงจัง ในขณะที่รูปแบบการ 

จัดงานสนุกและน่าสนใจ หากม.ร.จะจัด “ลานกีฬา” 

ตนสนใจเพราะชอบออกกำลังกาย ปีท่ีผ่านมา ธนาคาร 

ได้ส่งทีมร่วมกิจกรรมกับทางรามคำแหง ประทับใจ 

ช่วงที่ท่านอธิการบดีนำกล่าวประกาศเจตนารมณ์  

ที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เป็นการกระตุ้นจิตสำนึก  

หากรามคำแหงสามารถจัดงานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

ได้อย่างสม่ำเสมอ เช่น ลานกีฬาน่าจะเป็นอีกหน่ึงกิจกรรม

ที่เห็นผลได้อย่างเป็นรูปธรรม

  พ.ต.อ.โกเมน สุภาพ 

พนักงานสอบสวนผู้ทรงคุณวุฒิ 

หัวหน้างานสอบสวน สถานีตำรวจ 

นครบาลหัวหมาก กล่าวว่า  

กิจกรรมครั้งนี้เสมือนเป็นการ 

ละลายพฤติกรรมให้มีส่วนร่วม 

เป็นการรณรงค์ต้านส่ิงเสพติด

ที่ควรจัดอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ หาก 

รามคำแหงจัดลานกีฬาจะสามารถตอบโจทย์ทั้งใน 

จุดประสงค์หลักในการใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาจริง  

และยังเป็นการดึงชุมชนเข้ามาในสถานศึกษา 

 “ม.ร.สามารถเป็นผู้นำในการเผยแพร่โทษภัย 

ของสิ่งเสพติด เช่น อาจจะแจกโบรชัวร์ตามชุมชน 

เพื่อให้ความรู้ สำหรับภัยของสิ่งเสพติดย่านรามคำแหง 

ในปัจจุบันอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ ฝ่ายสืบสวน 

หาข่าวและจับได้เป็นระยะ หากได้รับความร่วมมือจาก 

หลายองค์กร ช่วยกันเผยแพร่ข้อมูล ป้องกันและปราบปราม”

  นางสาวอัฉรา บูรณะพล 

นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  

ชั้นปีที่ 4 กล่าวว่า กิจกรรม 

“ชุมชนรามฯร่วมใจ  ต้านภัย 

ส่ิงเสพติด และสร้างเสริมสุขภาพ” 

ถือเป็นการรณรงค์ให้ตระหนัก 

รู้ถึงปัญหา และพิษภัยของ 

สิ่งเสพติด จึงอยากให้คนส่วนใหญ่ของสังคมตระหนัก 

ถึงภัยร้ายจากสิ่งเสพติด และช่วยกันรณรงค์ไม่ให้เด็ก 

และเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเสพติด 

 “การได้ออกกำลังกาย ทำให้จิตใจสดช่ืน ไม่เครียด 

และทำให้สมองปลอดโปร่ง ถ้ามหาวิทยาลัยมีลานกีฬา 

ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่ง โดยส่วนตัวแล้วชอบ 

เล่นกีฬาช่วงเย็น พอเลิกเรียนก็จะไปวิ่งออกกำลังกาย 

ที่ลานพ่อขุนฯ ถ้ามีกีฬาประเภทอื่นที่มหาวิทยาลัย 

จะทำให้กระตือรือร้นที่อยากจะออกกำลังกายมากขึ้น”

  นางสาวอภิวรรณ น้อยมา 

นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ รั ฐ ศ า ส ต ร์  

สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ ช้ันปีท่ี 3 

กล่าวว่า กิจกรรมคร้ังน้ีถือเป็น

การส่งเสริมสุขภาพพลานามัย

ท่ีดี และเป็นการรวมพลังชุมชน

โดยรอบมหาวิทยาลัยในการ 

ต่อต้านสิ่งเสพติด ทำให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการช่วยกัน

รณรงค์ต่อต้านส่ิงเสพติด และร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ 

ต่อต้าน และไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด  

 “ปัจจุบันออกกำลังกายที่สนามของการกีฬา 

แห่งประเทศไทย อยากให้มหาวิทยาลัยมีลานกีฬาเพ่ือสุขภาพ 

เพื่อที่นักศึกษาจะได้มีสถานที่ในการเล่นกีฬา และอยาก 

ให้มีหลากหลายประเภทให้เลือก เช่น การเล่นโยคะ  

และมีเคร่ืองออกกำลังกายท่ีหลากหลาย จะทำให้นักศึกษา 

ออกกำลังกายได้มากขึ้นค่ะ”                              

  นางสาวบุรัสกร รัตนพันธ์ 

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน 

ช้ันปีท่ี 2 กล่าวว่า กิจกรรมคร้ังน้ี 

มีประโยชน์กับนักศึกษาและ 

บุ ค ค ล ทั่ ว ไ ป เป็นอย่างมาก 

อีกท้ังยังได้รับความรู้จากการ 

ชมนิทรรศการ และจากการ 

เสวนาเรื่องยาเสพติด ทำให้มีความรู้ความเข้าใจในพิษภัย 

ของยาเสพติดมากขึ้น รวมทั้งในช่วงเย็นยังได้ร่วมกัน 

เต้นแอโรบิกเพ่ือสุขภาพ ซ่ึงการท่ีมีชุมชนและหน่วยงาน

ภายนอกมาช่วยกันรณรงค์ ตลอดจนเป็นหูเป็นตา ถือเป็น 

เรื่องที่ดีและมีประโยชน์ต่อสังคม

 “การท่ีมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีลานกีฬา มีกิจกรรม 

เพื่อสุขภาพ ถือเป็นเรื่องที่ดีมาก และจะมาใช้บริการ 

อย่างแน่นอน เพราะหลังเลิกเรียนจะได้ไม่ต้องเสียเวลา 

เพื่อไปออกกำลังกายที่อื่น ถ้ามีในมหาวิทยาลัยจะได้ม ี

นักศึกษาหันมารักสุขภาพมากขึ้นค่ะ”

  นางสาวเจนจิรา โหมดแจ่ม 

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน 

ชั้นปีที่ 2 กล่าวว่าการได้ฟัง 

เสวนาเก่ียวกับยาเสพติด ทำให้ 

ได้รู้ถึงมหันตภัยของส่ิงเสพติด 

ท่ีสังคมต้องตระหนักถึงพิษภัย 

ของส่ิงเหล่าน้ี ถือเป็นการรณรงค์ 

ให้ทุกคนหันมา ลด ละ เลิก ไม่เสพ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับ 

ยาเสพติดทุกชนิด และยังส่งเสริมให้รักษาสุขภาพมากข้ึน

อีกด้วย 

 นอกจากนี้การเข้าร่วมกิจกรรมยังถือเป็นการใช้

เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ได้มีกิจกรรมทำร่วมกับผู้อื่น  

และถ้ามีลานกีฬาจะเป็นการกระตุ้นให้คนหันมาเล่นกีฬา 

มากข้ึน เพราะบางคนติดปัญหาอยู่ท่ีว่าอยากออกกำลังกาย 

แต่ไม่มีสถานท่ีท่ีเหมาะสม อาจจะอยู่ไกลบ้าง ราคาแพงบ้าง 

ทำให้ไม่อยากออกกำลังกาย แต่ถ้ามีลานกีฬาในมหาวิทยาลัย 

นอกจากจะสะดวกสำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

ที่อยู่บริเวณรอบนอกมหาวิทยาลัยแล้ว ยังไม่ต้องเสีย 

ค่าใช้จ่ายแพงจนเกินไปอีกด้วย    (อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๙ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

มาทำความรู้จักสมาคมกฎหมายอาเซียน
    อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                      คณะนิติศาสตร์

 นายฮาร์รี่ เพนนิงตั้น 

นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน 

ช้ันปีท่ี 2 กล่าวว่า การจัดกิจกรรม 

ครั้งนี้ ได้ เห็นปัญหารอบตัว 

ที่ เ กิ ด จ า ก ภั ย สิ่ ง เ ส พ ติ ด 

ทั้ ง ใ น ก ลุ่ ม เ ย า ว ช น แ ล ะ 

กลุ่มบุคคลทั่วไป ทำให้เป็นภัย 

ต่อเยาวชนของไทย ท้ังน้ีสังคมไทยจะต้องมีความเข้มแข็ง

และช่วยกันดูแลไม่ให้ลูกหลานไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

และกิจกรรมครั้งนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี 

ระหว่างชุมชนอีกด้วย

 “ผมเห็นด้วยเป็นอย่างย่ิง ถ้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จะมีลานกีฬาเพื่อสุขภาพ แบบครบวงจร เพราะถ้าไป 

ออกกำลังกายที่ฟิตเนสราคาค่อนข้างแพง ต้องใช้จ่าย 

จำนวนมาก และเสียเวลาในการเดินทางเพ่ือไปออกกำลังกาย 

ถ้ามีสนามกีฬามีอุปกรณ์ออกกำลังกายเพียงพอ เม่ือเลิกเรียน

แล้วก็สามารถมาเล่นกีฬาต่อไปเลย 

 กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้นักศึกษาและ

บุคคลทั่วไปหันมาดูแลสุขภาพตัวเองมากขึ้น นอกจาก 

จะรู้ถึงพิษภัยยาเสพติดแล้ว ยังรู้ว่าจะต้องดูแลสุขภาพ 

อย่างไรให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่างยาวนาน และไม่มีโรคภัย 

ไข้เจ็บมาเบียดเบียน”

รามคำแหงฯ                                 (ต่อจากหน้า 6)

 สมาคมกฎหมายอาเซียน (ASEAN Law Association: 

ALA) เป็นองค์การนอกภาครัฐ (Non-Government 

Organization) ซ่ึงเป็นการรวมตัวกันของทุกสาขาวิชาชีพ 

ที่แตกต่างกันทางกฎหมาย อาทิ ผู้พิพากษา อาจารย์- 

สอนกฎหมาย ผู้ปฏิบัติงานทางด้านกฎหมาย อัยการ 

และทนายความ ก่อต้ังข้ึนต้ังแต่ปี ค.ศ. 1979 ในการประชุม 

ณ เมืองจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

 ภายใต้ธรรมนูญของสมาคมกฎหมายอาเซียน 

(Constitution of ASEAN Law Association) ในข้อ 2 

ได้ระบุถึงวัตถุประสงค์ของสมาคมฯ คือ

 ก) ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด ความร่วมมือ 

และความเข้าใจร่วมกันในหมู่นักกฎหมายของประเทศ 

ในกลุ่มอาเซียน

 ข) เพื่อให้กรอบการทำงานขององค์กรสำหรับ 

ความร่วมมือในระดับภูมิภาค

  i) ในการศึกษาและการวิจัยในกฎหมาย

ของประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยมุมมองที่จะทำให้ 

กฎหมายสอดคล้องกัน ตามการพัฒนาทางสังคมและ 

ทางเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียน;

  ii) ในการส่งเสริมและอำนวยความสะดวก 

ในการประสานงานของกิจกรรมและดำเนินการ  

ของโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรนักกฎหมาย 

คณะนิติศาสตร์ ศูนย์วิจัยทางกฎหมาย และสถาบันอ่ืนๆ 

ที่คล้ายคลึงกันในกลุ่มประเทศอาเซียน;

  iii) ในการส่งเสริม แลกเปลี่ยน และเผยแพร่ 

ข้อมูลของกฎหมาย ระบบกฎหมาย และพัฒนาการ 

ทางกฎหมายของกลุ่มประเทศอาเซียน;

  iv) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการให้มี 

ผลใช้บังคับตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ตามที่กล่าวมา 

ข้างต้น การตีพิมพ์ของวารสาร จดหมายข่าว แถลงการณ์ 

และการจัดประชุม  สัมมนา  เสวนา  และการอภิปรายอ่ืน ๆ;

 ค) ให้ส่ิงอำนวยความสะดวกขององค์กรสำหรับ

ความร่วมมือในการหลีกเลี่ยงความขัดแย้งในอาเซียน  

ในการทำอนุญาโตตุลาการหรือระงับข้อพิพาททางกฎหมาย

ในสัญญาข้ามชาติภายในภูมิภาคอาเซียน; และ

 ง) ให้ความร่วมมือในระดับสากล ระดับภูมิภาค 

ระดับชาติ และองค์กรอ่ืนๆ ในการผลักดันของวัตถุประสงค์

ต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น

 การจัดตั้งสมาคมกฎหมายอาเซียนนั้น นอกจาก 

เป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ความร่วมมือ และความ 

เข้าใจซึ่งกันและกันในระหว่างนักกฎหมายของประเทศ 

ในกลุ่มอาเซียนแล้ว ยังเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประสบการณ์ และ

ความเคลื่อนไหวของกฎหมายในประเทศต่าง ๆ เพื่อให้

การพัฒนากฎหมายในภูมิภาคเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาและความร่วมมือทางด้าน 

การค้า เศรษฐกิจและสังคมสืบต่อไป ซึ่งน่าจะสามารถ 

ผลักดันให้เกิดการจัดทำความตกลงระหว่างประเทศ 

ร่วมกัน ที่สามารถใช้บังคับให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 

ของประชาคมอาเซียนได้

 สำหรับปีนี้ เป็นการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารและคณะกรรมาธิการถาวรของสมาคมกฎหมาย 

อาเซียน ครั้งที่ 35 จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ โดย 

ผู้ เ ขี ย น ไ ด้ รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  

ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ให้เป็น 

ตัวแทนคณะกรรมาธิการอาเซียนประจำประเทศไทย 

เข้าร่วมประชุม และเข้าร่วมงานสัมมนาเรื่อง ASEAN 

Integration Through Law Project Plenaries ซึ่งจัดโดย

ศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ (Center of International Law) 

แห่งมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University 

of Singapore)

 สำหรับการประชุมในปีน้ี ถือได้ว่าเป็นนิมิตหมาย 

อันดีสำหรับสมาคมกฎหมายอาเซียน เพราะถือได้ว่าเป็น

ครั้งแรกที่ในการประชุมมีตัวแทนครบทั้ง 10 ประเทศ 

โดยผู้แทนจากประเทศลาว มีสถานะเป็นผู้สังเกตการณ์ 

ยังไม่ได้สมัครเข้ามาเป็นสมาชิก สำหรับคณะผู้แทนไทย 

ในคร้ังน้ีมีท้ังหมดจำนวน 77 ท่าน นำโดยนายไพโรจน์ 

วายุภาพ ประธานศาลฎีกา เป็นหัวหน้าคณะเดินทาง 

ซ่ึงมีผู้แทนจากศาลยุติธรรม สํานักงานอัยการ กระทรวง- 

ยุติธรรม กระทรวงการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สำนักงานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการเลือกต้ัง คณะกรรมการ 

กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เนติบัณฑิตยสภา และ 

สภาทนายความ

 โดยผู้เขียนได้ร่วมประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อเรื่อง

การศึกษากฎหมาย (Legal Education) ได้ผลสรุปว่าจะมี

การจัดทำฐานข้อมูลนักกฎหมายท่ีเช่ียวชาญในหมวดต่างๆ 

และรายชื่อคณะนิติศาสตร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 

ให้ปรากฏอยู่ใน http://www.aseanlawassociation.org

 นอกจากนี้ ในที่ประชุมย่อยอื่นมีผลสรุปจากการ 

ประชุมท่ีสำคัญโดยสังเขป คือ จะมีการจัดแปลคำพิพากษา 

ท่ีสำคัญของแต่ละประเทศเป็นประจำทุกปี ส่งเสริมให้มี 

การเปิดเสรีทางด้านวิชาชีพนักกฎหมายมากยิ่งขึ้น  

ผลักดันให้มีการต้ังศูนย์การระงับข้อพิพาทข้ึนในอาเซียน 

ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นต้น และการประชุมครั้งหน้า 

จะจัดขึ้นที่ประเทศมาเลเซีย

 สำหรับงานสัมมนาต่อมาเป็นการนำเสนอ 

เค้าโครงงานวิจัยของศูนย์กฎหมายระหว่างประเทศ 

ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เกี่ยวกับการพัฒนา 

ของอาเซียนในการรวมตัวกันภายใต้หลักนิติธรรม  

เพ่ือท่ีจะสะท้อนมุมมองทางวิชาการ อันเป็นการเปิดเวที 

ให้กับการวิพากษ์วิจารณ์ สร้างความตระหนักให้กับสังคม 

โดยหวังว่าจะนำไปสู่ความเข้าใจที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น และ

ส่งผลทางอ้อมไปยังผู้ท่ีกำหนดนโยบายต่างๆ คณะทำงาน 

ได้นำเสนอภาพรวมของโครงการเพ่ือรับฟังความคิดเห็น

และจะนำเสนอผลการวิจัย พร้อมตีพิมพ์เผยแพร่ผลสรุป

ของงานวิจัยต่อไป

 ผู้เขียนเห็นว่าการเข้าร่วมประชุมเช่นน้ีเป็นประโยชน์

อย่างยิ่ง เพราะทำให้คณะนิติศาสตร์มีส่วนร่วมในการ 

เปลี่ยนแปลงของกฎหมายในอาเซียน ดีกว่าทำตามการ 

เปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้ร่วมพัฒนาด้วย และขอขอบคุณ 

ผู้บริหารของคณะนิติศาสตร์ที่เห็นความสำคัญของการ 

เข้าร่วมประชุมในเวทีระดับนานาชาติยังต่างประเทศ  

อันเป็นการสร้างเครือข่ายและกระชับความสัมพันธ์ 

ให้กับองค์กรให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุน

ค่าเดินทางและที่พักให้กับผู้เขียน 

 สุดท้ายนี้ ผู้อ่านทุกท่านสามารถติดตามความ 

เคลื่อนไหวของสมาคมฯ และแหล่งข้อมูลทางกฎหมาย 

เบ้ืองต้นเก่ียวกับพัฒนาการทางกฎหมาย อาทิ ระบบกฎหมาย 

ของชาติสมาชิกอาเซียน เพิ่มเติมได้จาก http://www.

aseanlawassociation.org ขอบคุณครับ



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๙ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 
 

 
 

กำหนดวันเวลารับบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่
RU Road Show สมัครเป็นนักศึกษา

วันท่ีรับสมัคร วันท่ีรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สถานท่ีรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

23 - 25  เมษายน  2557 15  กรกฎาคม  2557 ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
อาคาร สวป. ช้ัน 1
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 15.30 น.

9 - 11  มิถุนายน  2557
20 - 22  มิถุนายน  2557

1  กันยายน  2557

สมัครท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
วันท่ีรับสมัคร วันท่ีรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สถานท่ีรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

3 พฤษภาคม 2557 พฤหัสบดีท่ี 5 มิถุนายน 2557

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ห้องสโมสร ช้ัน 1  (รามฯ หัวหมาก)
ต้ังแต่เวลา 09.00 - 15.30 น.

4 พฤษภาคม 2557 ศุกร์ท่ี 6 มิถุนายน 2557

5 พฤษภาคม 2557
เสาร์ท่ี 7 มิถุนายน 2557

6 พฤษภาคม 2557

7 พฤษภาคม 2557
อาทิตย์ท่ี 8 มิถุนายน 2557

8 พฤษภาคม 2557

9 พฤษภาคม 2557
จันทร์ท่ี 9 มิถุนายน 2557

10 พฤษภาคม 2557

11 พฤษภาคม 2557 อังคารท่ี 10 มิถุนายน 2557

12 พฤษภาคม 2557 พุธท่ี 11 มิถุนายน 2557

28 มิถุนายน 2557 ศุกร์ท่ี 18 กรกฎาคม 2557

29 มิถุนายน 2557 เสาร์ท่ี 19 กรกฎาคม 2557

30 มิถุนายน 2557 อาทิตย์ท่ี 20 กรกฎาคม 2557

1 กรกฎาคม 2557 จันทร์ท่ี 21 กรกฎาคม 2557

2 กรกฎาคม 2557
อังคารท่ี 22 กรกฎาคม 2557

3 กรกฎาคม 2557

4 กรกฎาคม 2557
พุธท่ี 23 กรกฎาคม 2557

5 กรกฎาคม 2557

6 กรกฎาคม 2557 พฤหัสบดีท่ี 24 กรกฎาคม 2557

สมัครทาง Internet

ตรวจสอบจากเว็บไซต์ 
เม่ือมีการแจ้งสถานะครบ 3 ข้อ
จะมีการแจ้งวันท่ีรับบัตรฯ 
ของนักศึกษาแต่ละคน

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
อาคาร สวป. ช้ัน 1 เวลาให้บริการ
จันทร์ - ศุกร์  เวลา 08.30 - 16.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 10.00 - 15.30 น.สมัครทางไปรษณีย์ส่วนกลาง 1 สิิงหาคม 2557 เป็นต้นไป

สมัครท่ีสาขาวิทยบริการฯ

1 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาประจำ
จังหวัดท่ีนักศึกษาแจ้งเป็นศูนย์สอบไล่
เวลาการให้บริการ
จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.

สมัครทางไปรษณีย์ส่วนภูมิภาค

นักศึกษาโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

 กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียนผิดพลาด 

นักศึกษาสามารถแก้ไขข้อมูล โดยขอแจ้งจบการศึกษา 

ขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชาและขอลงทะเบียนเรียน 

เพ่ิมเติมได้ 1 คร้ัง รวมหน่วยกิตแล้วต้องไม่เกินเกณฑ์ 

ที่กำหนด นักศึกษาปกติลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 

24 หน่วยกิต กรณีขอจบการศึกษาภาค 1/2557 

ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต

หลักฐานที่ใช้ดำเนินการ ดังนี้

 1. ใบเสร็จรับเงิน (ม.ร.18) ฉบับจริง พร้อม 

  ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ

 2.  บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมตัดแถบ 

  รหัสกระบวนวิชาที่ บอกเลิก - บอกเพิ่ม 

  ใส่มาในสมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร. 36)

 3.  รับคำร้องที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1  

  ช่อง 11-13 กรอกข้อความให้ครบถ้วน

 4.  ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท  

  (ชำระเงินได้ท่ีกองคลัง  สำนักงานอธิการบดี)

 5. กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ต้องชำระ 

คำแนะนำการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา
กรณีนักศึกษาเก่าลงทะเบียนเรียนผิดพลาด ภาค 1/57

 
 การลงทะเบียนเรียนผิดพลาด
ของนักศึกษาเก่า ภาค 1/2557

 ด้วยในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเก่า 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 น้ี มหาวิทยาลัยอาจมีนักศึกษา 

จํานวนมากลงทะเบียนเรียนผิดพลาดอันเน่ืองมาจาก 

สาเหตุต่างๆกัน ซ่ึงมีผลทําให้นักศึกษามีความประสงค์ 

จะขอแก้ไขข้อมูล ขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชาและ

ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มบางกระบวนวิชา

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียน- 

เรียนผิดพลาดในภาค 1 ปีการศึกษา 2557 สามารถ 

แก้ไขข้อมูล โดยแจ้งขอจบการศึกษาได้ ขอสับเปล่ียน 

กระบวนวิชาและลงทะเบียนเรียนวิชาเพิ่มเติมได้ 

1 ครั้ง รวมหน่วยกิตแล้วไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนด คือ 

ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต สําหรับ 

ผู้ขอจบการศึกษาลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต 

โดยนําเอกสารมาดําเนินการ ดังนี้ 

 1. บัตรประจําตัวนักศึกษา 

 2. ใ บ เ ส ร็ จ รั บ เ งิ น ล ง ท ะ เ บี ย น เ รี ย นภาค  1 

ปีการศึกษา 2557 พร้อมสําเนา 1 ฉบับ

 3. สมุดลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) พร้อม 

แถบรหัสกระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือ 

ลงทะเบียนเรียนเพิ่มกระบวนวิชา

 4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท 

(ชําระเงินที่กองคลัง สํานักงานอธิการบดี)

 5. นําเอกสาร ข้อ 1-4 ไปติดต่อที่หน่วยบอก- 

เลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา อาคารกงไกรลาศ (KLB) 

ชั้น 1 เคาน์เตอร์ที่ 11-13 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2557 

ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 (เว้นวันหยุดราชการ)

  เงินค่าธรรมเนียม รวมทั้งค่าหน่วยกิตที่ 

  เพิ่มด้วย

 ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารให้พร้อม แล้วยื่น 

ได้ที่ อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 ช่อง 11-13 

       ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2557 ถึง 5 สิงหาคม 

2557 (เว้นวันหยุดราชการ)

หมายเหตุ :  คณะศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ป ี

   ลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต

 (ให้นักศึกษาเข้าเรียนกระบวนวิชาที่ต้องการ 

สับเปลี่ยนหรือลงทะเบียนเรียนเพิ่มกระบวนวิชา 

ได้ล่วงหน้า) ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยบอกเลิก - 

บอกเพิ่มกระบวนวิชา โทร. 0-2310-8616

 ห้ามนักศึกษาเข้าสอบวิชาท่ีบอกเลิกกระบวนวิชา 

ไปแล้วโดยเด็ดขาด วิชาที่ลงทะเบียน e-Testing 

หากเข้าสอบ หรือ เลยวันเวลาเข้าสอบ ไม่สามารถยกเลิก 

สับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๙ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

ถาม ผมเป็นนักศึกษารหัส 56 คณะนิติศาสตร์ ได้ 

ลงทะเบียนเรียนวิชา ECO 1003 ในภาคซ่อม 1/2556 

และในภาค 2/2556 ในขณะที่ลงทะเบียนภาค 2/2556 

ผลสอบของภาคซ่อม 1/2556 ยังไม่ประกาศและผม 

ได้เข้าสอบวิชา ECO 1003 ในภาค 2/2556 เช่นกัน 

ปัญหามีอยู่ว่า

 ข้อ 1.  ถ้าผลสอบซ่อมภาค 1/56 ได้เกรด D 

หรือ D+ และผลสอบภาค 2/2556 ได้เกรดตั้งแต่  

A-C ในกรณีนี้ผมจะได้เกรดอะไร 

 ข้อ 2.  ถ้าผลสอบซ่อมภาค 1/2556 ได้เกรด 

A-C และผลสอบภาค 2/2556 ได้เกรด D หรือ D+ 

ในกรณีนี้ผมจะได้เกรดอะไร 

 ข้อ 3.  ถ้าผลสอบซ่อมภาค 1/2556 ได้เกรด B 

หรือ B+ หรือ C หรือ C+ และผลสอบภาค 2/2556 

ได้เกรด A ในกรณีนี้ผมจะได้เกรดอะไร 

 ข้อ 4.  มีกรณีใดบ้าง ที่ผมจะขอเงินคืนวิชา 

ที่ลงทะเบียนและสอบได้ทั้ง 3 กรณี ทั้งข้อ 1, 2  

และ 3

ตอบ ตามมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 

1/2557 วาระที่ 4.16 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2557  

เรื่อง แนวปฏิบัติในกรณีที่มีการเลื่อนการสอบซ่อม 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ได้วางแนวปฏิบัติไว้ดังนี้

 1. คณะไม่สามารถประกาศผลสอบซ่อม 1 

ปีการศึกษา 2556 ได้ก่อนการสอบไล่ภาค 2  

ปีการศึกษา 2556 เนื่องจากระยะเวลาในการตรวจ 

ข้อสอบไม่เพียงพอตามระเบียบที่มหาวิทยาลัย 

กำหนดไว้ คือ 30 วันหลังการสอบเสร็จสิ้นลง

 2.  ผลจากข้อ 1 จะทำให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียน 

วิชาของภาคซ่อม 1 ปีการศึกษา 2556 กันไว้ในภาค 2 

ปีการศึกษา 2556 อาจต้องตัดสินใจปฏิบัติดังนี้

  2.1 ไม่เข้าสอบในวิชาที่ลงกันไว้ในภาค 2 

ปีการศึกษา 2556 และสอบผ่านในการสอบซ่อม 1 

ปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัยจะต้องคืนเงิน 

ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาที่นักศึกษาลงกันไว้ แม้จะ 

เลยวันสอบของกระบวนวิชานั้น ๆ ไปแล้วก็ตาม  

โดยให้คืนเงินได้ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2557 อันเป็น 

วันสุดท้ายของการสอบไล่ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 

  2.2 เข้าสอบในวิชาที่ลงทะเบียนกันไว้ใน 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 ถ้าปรากฏผลว่าสอบผ่านทั้ง 

ในการสอบซ่อม 1 และภาค 2 ปีการศึกษา 2556  

มหาวิทยาลัยควรอนุโลมให้เข้าข่ายกรณี Regrade 

ไม่ว่าผลการสอบซ่อม 1 ปีการศึกษา 2556 จะเป็น 

ค่าระดับคะแนน D หรือไม่ก็ตาม

   2.2.1 หากผลสอบภาค 2 ปีการศึกษา  

2556 ได้เกรดต่ำกว่าผลการสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 

2556 ให้นับผลการสอบซ่อมภาค 1 เป็นหน่วยกิต 

สะสมและให้นักศึกษาสามารถขอเงินคืนค่าหน่วยกิต 

ของภาค 2 ปีการศึกษา 2556 ก็ได้

   2.2.2 หากผลสอบภาค 2 ปีการศึกษา 

2556 ได้เกรดสูงกว่าผลการสอบซ่อม 1 ปีการศึกษา 

2556 ให้นับผลการสอบของภาค 2 ปีการศึกษา 2556 

เป็นหน่วยกิตสะสม

 จากมติของสภามหาวิทยาลัยข้างต้น สามารถ

ตอบปัญหานักศึกษาตามลำดับคำถามได้ ดังนี้

 ข้อ 1  ถ้าผลสอบซ่อมภาค 1/2556 นักศึกษา 

ได้เกรด D หรือ D+ และผลสอบภาค 2/2556 นักศึกษา 

ได้เกรดตั้งแต่ A-C ในกรณีนี้นักศึกษาจะได้เกรด A-C 

 ข้อ 2 ถ้าผลสอบซ่อมภาค 1/2556 ได้เกรด  

A-C และผลสอบภาค 2/2556 ได้เกรด D หรือ D+  

ในกรณีน้ีนักศึกษาจะได้เกรด A-C ของภาคซ่อม 1/2556

 ข้อ 3  ถ้าผลสอบซ่อมภาค 1/2556 ได้เกรด B 

หรือ B+ หรือ C หรือ C+ และผลสอบภาค 2/2556 

ได้เกรด A ในกรณีนี้นักศึกษาจะได้เกรด A

 ข้อ 4  กรณีข้อ 2 คือ ผลสอบซ่อมภาค 1/2556  

ได้เกรดสูงกว่าผลสอบภาค 2/2556 นักศึกษาสามารถ 

ทำเรื่องขอเงินคืนค่าหน่วยกิตวิชาดังกล่าวคืนได้

กองบรรณาธิการ

ป.ป.ส. แนะ ‘ครอบครัว’ฯ            (ต่อจากหน้า 4)

 เยาวชนท่ีประสบกับปัญหายาเสพติด ส่วนหน่ึง 

มาจากการขาดพลังของครอบครัวท่ีจะคอยดูแลสมาชิก 

ภายในครอบครัวให้ห่างไกลจากยาเสพติด ความ- 

เข้มแข็งของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ 

ลูกหลานหรือสมาชิกภายในครอบครัวสามารถพ้นภัย 

จากยาเสพติดได้ ครอบครัวที่ทำหน้าที่ได้ดีไม่จำเป็น

ต้องมีความสมบูรณ์พร้อม หากแต่เป็นครอบครัวที ่

ให้ความอบอุ่นกับลูก มีเวลาไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ 

ของกันและกัน ให้เวลาเมื่อลูกต้องการความสนใจ 

และชื่นชมเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ดี เป็นที่ปรึกษาได ้

เม่ือลูกมีปัญหา ฝึกให้ลูกเผชิญกับความรู้สึกไม่สมหวัง 

เสียบ้าง ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในขณะ 

เดียวกันให้อิสรภาพกับลูกภายในขอบเขตท่ีเหมาะสม 

การปฏิบัติเช่นน้ีจะช่วยให้ลูกสามารถควบคุมตัวเองได้ 

รวมถึงเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง และมีความหนักแน่น 

เพียงพอที่จะไม่เลือกใช้ยาเสพติดเมื่อต้องเผชิญกับ 

ความเครียด

  “นอกจากครอบครัวแล้ว ชุมชน บ้าน วัด 

หรือมัสยิด ก็ควรร่วมมือกันดูแลเยาวชน ชุมชนต้อง 

บริหารจัดการให้เข้มแข็ง พูดคุยกันในชุมชน เสวนา

หาสาเหตุของปัญหาและหนทางแก้ไข ฝึกให้คน 

ในชุมชนมีความรับผิดชอบตนเองและสังคมที่ตน 

อาศัยอยู่”

อธิการบดีแจงนโยบายฯ               (ต่อจากหน้า 1)

และนักศึกษาเก่าทุกระดับในส่วนกลาง รวมท้ังผู้สมัคร 

ระบบ Pre-degree มีทางเลือกในการชำระค่าลงทะเบียนเรียน 

เพิ่มขึ้น โดยสามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนเรียนผ่านบัตร 

เครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ ดอกเบ้ีย 0% เป็นเวลา 3 เดือน  

ซ่ึงจะใช้บัตรเครดิตของนักศึกษาหรือผู้ปกครองก็ได้ 

กรณีที่มีค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป

 สำหรับ นักศึกษาเก่าที่ขาดการลงทะเบียนเรียน 

ภาค 1 และ/หรือ ภาค 2 ปีการศึกษา 2556 และยังม ี

สถานภาพนักศึกษา เม่ือมาลงทะเบียนเรียนในภาค 1/2557 

จะได้รับสิทธิยกเว้นไม่ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพและ

ได้รับสิทธิผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ด้วย นอกจากนี้ 

ยังเพ่ิมการเทียบโอนหน่วยกิตแก่ผู้สมัครท่ีจบอนุปริญญา 

หรือปริญญาตรีมาแล้วให้ได้รับการเทียบโอนเพิ่มขึ้น 

ในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์และคณะบริหารธุรกิจ 

คือ คณะรัฐศาสตร์ ทุกสาขาวิชา หลักสูตร 145 หน่วยกิต 

ผู้ที่ใช้วุฒิอนุปริญญา เทียบโอนได้ 61 หน่วยกิต และ 

ผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาตรี เทียบโอนได้ 82 หน่วยกิต และ 

คณะบริหารธุรกิจ (เฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต) 

ทุกสาขาวิชา หลักสูตร 135 หน่วยกิต ผู้ท่ีใช้วุฒิอนุปริญญา 

เทียบโอนได้ 51 หน่วยกิต และผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาตรี 

เทียบโอนได้ 60 หน่วยกิต ซึ่งการเทียบโอนดังกล่าวเป็น

ไปตามหลักเกณฑ์ของ สกอ. 

 อีกท้ัง มหาวิทยาลัยจะจัดให้มีการจัดบรรยายสรุป 

เป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์และวันอาทิตย์ จำนวน 8 ช่ัวโมง 

ต่อ 1 กระบวนวิชา เฉพาะกลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ 

คณะรัฐศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

ท่ีมีการเรียนการสอนระบบ Block Course โดยมีค่าธรรมเนียม 

วิชาละ 200 บาท เพื่อประโยชน์ของนักศึกษาที่ทำงาน 

หรือไม่มีเวลามาเข้าเรียนในห้องเรียน ซ่ึงนักศึกษาท่ัวไป 

ลงทะเบียนเข้าฟังบรรยายสรุปในกระบวนวิชาดังกล่าว

ได้ด้วย

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า การลงทะเบียนเรียน 

ของนักศึกษาเก่าในแต่ละภาคการศึกษามีจำนวนน้อยลง 

มหาวิทยาลัยจึงต้องกระตุ้นให้นักศึกษาได้ทราบกำหนด 

การลงทะเบียนล่วงหน้า เพ่ือเตือนให้นักศึกษามาลงทะเบียน-

เรียนตามกำหนด เราต้องประชาสัมพันธ์กำหนดการ 

ลงทะเบียนให้มากขึ้นและทุกฝ่ายต้องช่วยกันเป็นนัก- 

ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้นักศึกษาเก่าเหล่าน้ีสำเร็จการศึกษา

 “ท้ายน้ีขอฝากบุคลากรสายสนับสนุนฯ  ว่า  ขอให้ 

ต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ 

มีจิตใจที่ดีในการให้บริการแก่นักศึกษา และประชาชน

ที่เข้ามาติดต่อเรื่องต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และควรดูแล 

เอาใจใส่ในเรื่องการแต่งกายมาปฏิบัติหน้าที่ในวันเวลา-

ราชการ ต้องแต่งกายสุภาพ เหมาะสม รวมท้ังเวลาทำงาน

ขอให้ต้ังใจทำงาน ไม่ใช้อุปกรณ์สำนักงานในการทำกิจกรรม 

ส่วนตัว เช่น เล่นเกม ฯลฯ  และขอให้ช่วยกันสอดส่อง 

ดูแลมหาวิทยาลัย ไม่ให้มีผู้เข้ามาแสวงหาผลประโยชน์ 

โดยมิชอบท้ังกับนักศึกษาและมหาวิทยาลัย และท่ีสำคัญ 

คือหน่วยงานต่างๆ ต้องช่วยกันประหยัดพลังงานท่ีไม่จำเป็น 

ท้ังไฟฟ้า น้ำประปาและน้ำมัน เพ่ือประโยชน์ขององค์กร 

ต่อไป”



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๙ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

 เพ่ือให้การรับสมัครนักศึกษาใหม่มีความเหมาะสมกับช่วงเวลาของผู้สมัคร 

ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงให้เปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำภาค 1 

ปีการศึกษา 2557 ดังนี้

จ. 20 ม.ค. 2557 - จ. 12 พ.ค. 2557 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค

  ที่สาขาวิทยบริการฯ (เว้นวันหยุดตรงกับ 

  เทศกาลสงกรานต์)

จ. 20 ม.ค. 2557 - ศ. 9 พ.ค. 2557 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค

  ทางไปรษณีย์

จ. 20 ม.ค. 2557 - จ. 12 พ.ค. 2557 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

  ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์ (เฉพาะประเภท 

  ไม่เทียบโอนหน่วยกิต)

ส. 3 พ.ค. 2557 - จ. 12 พ.ค. 2557 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

  ส่วนภูมิภาค และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต  

  ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 1)

ส. 28 มิ.ย. 2557 - อา. 6 ก.ค. 2557 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

  ส่วนภูมิภาค และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต  

  ที่สาขาวิทยบริการฯ (ครั้งที่ 2) 

จ. 7 ก.ค. 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านดาวเทียม

ส. 7 มิ.ย. 2557 - จ. 9 มิ.ย. 2557 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค

  ที่สาขาวิทยบริการฯ

พฤ. 12 มิ.ย. 2557 - อ. 5 ส.ค. 2557 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1

   ปีการศึกษา 2557 ทาง INTERNET 

  (เว้นวันที่ 5 - 8 ก.ค. 2557)

อ. 8 ก.ค. 2557 - จ. 6 ต.ค. 2557 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส. 19 ก.ค. 2557 - อา. 2 พ.ย. 2557 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

  (เว้นวันที่ 23 - 24, 30 - 31 ส.ค. 2557)

ศ. 18 ก.ค. 2557 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า 

  ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์

ส. 19 ก.ค. 2557 - อา. 20 ก.ค. 2557 ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2 

  และภาคฤดูร้อน/2556 ที่สาขาวิทยบริการฯ

ส. 23 ส.ค. 2557 - อา. 24 ส.ค. 2557

ส. 30 ส.ค. 2557 - อา. 31 ส.ค. 2557

ส. 6 ธ.ค. 2557 - อา. 7 ธ.ค. 2557

ส. 13 ธ.ค. 2557 - อา. 14 ธ.ค. 2557

จ. 15 ธ.ค. 2557 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง

 เพ่ือให้การรับสมัครนักศึกษาใหม่มีความเหมาะสมกับช่วงเวลาของผู้สมัคร

ในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยจึงให้เปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษา ประจำภาค 1 

ปีการศึกษา 2557 เป็นดังน้ี

พ. 12 ก.พ. 2557 - จ. 12 พ.ค. 2557 รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทาง  INTERNET

   (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)

จ. 17 มี.ค. 2557 - พ. 30 เม.ย. 2557 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์ 

จ. 17 มี.ค. 2557 - ศ. 9 พ.ค. 2557 รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์

  (เฉพาะผู้ท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) 

จ. 17 มี.ค. 2557 - จ. 12 พ.ค. 2557 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ท่ีมหาวิทยาลัย

  (เว้นเฉพาะวันหยุดตรงกับเทศกาลสงกรานต์)

ส. 3 พ.ค. 2557 - จ. 12 พ.ค. 2557 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

  และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ท่ีมหาวิทยาลัย 

   (ครั้งที่ 1)

ส. 28 มิ.ย. 2557 - อา. 6 ก.ค. 2557 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 

  และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ท่ีมหาวิทยาลัย 

  (ครั้งที่ 2)

จ. 7 ก.ค. 2557 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ที่รามฯ 2)

อ. 8 ก.ค. 2557 - พ. 22 ต.ค. 2557 บรรยายในชั้นเรียน

ศ. 13 มิ.ย. 2557 - จ. 16 มิ.ย. 2557 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 1/2557

  ที่มหาวิทยาลัย             

อ. 8 ก.ค. 2557 - พ. 9 ก.ค. 2557 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 1/2557

  ที่มหาวิทยาลัย เพิ่มเติม (นักศึกษาทุกรหัส)

จ. 28 ก.ค. 2557 - พ. 13 ส.ค. 2557 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 1/2557

  ทาง INTERNET        

ศ. 13 มิ.ย. 2557 - อา. 19 ต.ค. 2557 ลงทะเบียนสอบ e-Testing

ศ. 20 มิ.ย. 2557 - ศ. 15 ส.ค. 2557 สอบ e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตาม 

ศ. 22 ส.ค. 2557 - พ. 22 ต.ค. 2557 ประกาศของสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)

ศ. 18 ก.ค. 2557 - จ. 21 ก.ค. 2557 ลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2

   และภาคฤดูร้อน/2556               

ศ. 8 ส.ค. 2557 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียน

  ทางไปรษณีย์  ภาค 1/2557 ของนักศึกษาเก่า

ศ. 15 ส.ค. 2557 เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)                                                                  

ส. 16 ส.ค. 2557 - พฤ. 21 ส.ค. 2557 สอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2556

ศ. 24 ต.ค. 2557 เตรียมสอบไล่ (งดบรรยาย)

จ. 27 ต.ค. 2557 - อ. 18 พ.ย. 2557 สอบไล่ภาค 1/2557

  (เว้นวันท่ี 2, 9 และ 16 พ.ย. 2557)

พ. 19 พ.ย. 2557 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

วันสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2556

}

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

}
}วันสอบไล่ภาค 1/2557

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

โรคไข้หวัดใหญ่                                                                       (ต่อจากหน้า 4)

ลูกบิดประตู ราวบันได คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยการใช้น้ำผงซักฟอกหรือน้ำยา 

ทำความสะอาดทั่วไปเช็ดทำความสะอาด อย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้ง

 3. สำหรับสถานท่ีทำงาน ท่ีมีคนทำงานหนาแน่น และมีการระบาดของโรค 

ในพื้นที่ ควรจัดให้มีการตรวจอุณหภูมิร่างกายทุกคนก่อนเข้าทำงาน และให ้

ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 38 องศาเซลเซียส ไปพบแพทย ์

เพื่อตรวจรักษา

 4. ตรวจสอบจำนวนพนักงานที่ขาดงานในแต่ละวัน หากพบขาดงาน 

ผิดปกติ หรือตั้งแต่ 3 คนขึ้นไปในแผนกเดียวกัน และสงสัยว่าป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่ 

ให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ เพื่อให้คำแนะนำหรือสอบสวนและ

ควบคุมโรค

 5. แนะนำให้พนักงานที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ เฝ้าสังเกตอาการ 

ของตนเองเป็นเวลา 7 วัน ถ้ามีอาการป่วยให้หยุดพักรักษาตัวที่บ้าน  



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๙ - ๑๕ มิถุนายน 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

 โอกาสนี้ รศ.จรินทร์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

กล่าวรายงานว่า วิทยาการทางเศรษฐศาสตร์ได้มีการพัฒนา 

อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง  ทางด้านเศรษฐกิจและการค้า 

ระหว่างประเทศได้ทำข้อตกลงทางการค้าทั้งทวิภาคี 

และพหุภาคี มีการรวมกลุ่มเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค 

และระดับโลก โดยเฉพาะการรวมตัวเป็นประชาคม- 

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558 ซ่ึงจะส่งผลกระทบ

ต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยอย่างมาก 

ฉะนั้น วิทยาการและสภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็วเหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีบุคคลทุกกลุ่มทุกสาขาวิชาชีพ 

ควรมีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ เพื่อจะได้เตรียม 

ปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

 คณะเศรษฐศาสตร์จึงจัดโครงการอบรมความรู้

ทางเศรษฐศาสตร์แก่ครูระดับมัธยมศึกษาขึ้น เพื่อเป็น 

การเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆเกี่ยวกับวิชาทาง 

เศรษฐศาสตร์ และนำความรู้ท่ีได้รับจากการอบรมคร้ังน้ี 

ไปเผยแพร่และทำการสอนให้แก่นักเรียนต่อไป ซึ่งจะ 

เป็นการเสริมสร้างการจัดการเรียนการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์

ให้เกิดความเป็นเลิศทางวิชาการมากยิ่งขึ้น

 สำหรับโครงการอบรมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ฯ 

ครั้งนี้ มีครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 

จากโรงเรียนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 100 คน ทั้งนี้ในอนาคต 

คณะเศรษฐศาสตร์จะจัดโครงการบริการทางวิชาการ 

เพ่ือเผยแพร่ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์และสภาวะเศรษฐกิจ 

ในระยะเวลาอันใกล้อย่างต่อเน่ือง เช่น โครงการเพ่ือเผยแพร่ 

ความรู้เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และยังจะ 

จัดตั้งศูนย์บริการทางวิชาการเศรษฐศาสตร์ เพื่อให ้

ข้อมูลข่าวสารและตอบปัญหาเศรษฐกิจให้แก่นักศึกษา 

นักเรียนและผู้สนใจทั่วไปด้วย 

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เห็นความสำคัญ

ของวิชาเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงเป็นวิชาความรู้ท่ีจำเป็นในชีวิต 

ประจำวันของมนุษย์ เป็นส่ิงท่ีทุกคนควรรับทราบ ท้ังนักเรียน 

นักศึกษา และประชาชน เพราะเศรษฐศาสตร์เป็นดัชนี

ที่บ่งชี้ถึงความเป็นอยู่ และการกินดีอยู่ดีของมนุษย์ แต่

ภาวะเศรษฐกิจมีความซับซ้อนและจะมีการรวมตัวกัน 

เป็นกลุ่มเศรษฐกิจต่างๆท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะส่งผลต่อชีวิตประจำวัน 

 ดังนั้น นักเรียนที่จะเติบโตเป็นเยาวชนและเป็น 

ผู้ใหญ่ในอนาคต จะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

เศรษฐกิจและความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ระดับพื้นฐานว่า 

จะมีผลกระทบอย่างไร อย่างน้อยเรื่องเศรษฐศาสตร์ก็ 

เกี่ยวข้องกับปากท้องว่าเราจะมีชีวิตที่กินดีอยู่ดี หรือมี

ความสุขได้อย่างไรให้สามารถเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจ

ที่ผันแปรในปัจจุบัน หรือผลกระทบที่อาจควบคุมไม่ได้ 

คณะเศรษฐศาสตร์ฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

รวมถึงการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็น 

แบบอย่างในการดำเนินชีวิตด้วย

 “ในปัจจุบันการรับรู้ข่าวสารด้านเศรษฐกิจมี 

หลายช่องทาง ถ้าทุกคนเข้าใจหลักการหรือทฤษฎีพ้ืนฐาน 

ทางด้านเศรษฐศาสตร์มากขึ้น จะทำให้มีความพร้อม 

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้น จึงเห็นด้วยที่คณะ- 

เศรษฐศาสตร์จัดโครงการอบรมความรู้ทางเศรษฐศาสตร์ 

ให้แก่ครูระดับมัธยมศึกษาคร้ังน้ี เพ่ือนำความรู้ไปเผยแพร่ 

ให้กับนักเรียนจนเกิดความเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง 

อีกท้ัง ยังเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคมตามนโยบาย 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย หวังว่าการจัดโครงการ 

คร้ังน้ีจะสามารถจุดประกายให้ครูและนักเรียนในโรงเรียน

มัธยมศึกษา จะนำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดจนเกิดประโยชน์

ต่อตนเอง สังคมและประเทศชาติในท่ีสุด” รองอธิการบดี

ฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าว 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ค่าธรรมเนียมการศึกษา

ตลอดหลักสูตร 169,000 บาท แบ่งชำระ 8 งวด

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 

2557 ที่คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(หัวหมาก) โทร. 089-207-0519, 094-249-6399 หรือ 

ที่ www.bba-logistics.ru.ac.th 

ม.ร.รับนักศึกษา ป.ตรี                  (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.รับนักศึกษาใหม่ รอบ 2ฯ     (ต่อจากหน้า 12)

อบรมวิชา STAฯ                        (ต่อจากหน้า 12)

	 วัฒนธรรมนำไทยให้แตกต่าง

ภาษาสร้างอัตลักษณ์จักเป็นผล

มรดกพ่อขุนฯให้ไทยทุกคน

มีค่าล้นคิดไว้ให้เป็นทุน

	 โบราณเอ่ย	“สำเนียงส่อภาษา”

ไทยถ้วนหน้าพันผูกลูกพ่อขุนฯ

พูดภาษาเดียวกันนั้นเป็นคุณ

จึงอบอุ่นรักใคร่มั่นไมตรี

	 ไปต่างถิ่น	“ยิน	ไทย”	ต้องใช่แน่

ภาษาของพ่อแม่ไม่แปรสี

เราตื่นเต้นพบพวกพ้องต้องยินดี

สามัคคีเพราะพูดจาภาษาไทย

	 ภาษาไทยวัฒนธรรมแสนล้ำค่า

จงรักษาใช้ให้ถูกปลูกฝังให้

ลูกหลานเหลนตัวเราจงเข้าใจ

พูดเขียนได้ดีเหมาะไพเราะเอย

สำเนียงส่อภาษา

รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ให้สิทธิพิเศษ 

แก่นักศึกษาสมัครใหม่ ภาคเรียนท่ี 1/2557 ใน 3 กรณี คือ 

1) ผู้สมัครที่ใช้วุฒิการศึกษาอนุปริญญาขึ้นไป ใหไ้ด้รับ 

การเทียบโอนเพิ่มขึ้นในหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์ 

และคณะบริหารธุรกิจ คือ คณะรัฐศาสตร์ (ทุกหลักสูตร) 

ผู้ที่ใช้วุฒิอนุปริญญาเทียบโอนได้ 61 หน่วยกิต และ 

ผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาตรเีทียบโอนได้ 82 หน่วยกิต และ 

คณะบริหารธุรกิจ (เฉพาะหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต)   

ผู้ที่ใช้วุฒิอนุปริญญาเทียบโอนได้ 51 หน่วยกิต และ 

ผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาตรเีทียบโอนได้ 60 หน่วยกิต ซึ่งการ 

เทียบโอนดังกล่าวเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของ สกอ.  

2) จัดบรรยายสรุปเป็นกรณีพิเศษในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ 

วิชาละ 8 ชั่วโมง เฉพาะกลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ 

คณะรัฐศาสตร์ และสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ 

โดยมีค่าธรรมเนียมวิชาละ 200 บาท และ 3) ให้สิทธิผ่อน 

ชำระค่าลงทะเบียน ดอกเบ้ีย 0% นาน 3 เดือน ผ่านธนาคาร           

ไทยพาณิชย์ สำหรับนักศึกษาส่วนกลางที่มีค่าใช้จ่าย 

1,000 บาทขึ้นไป

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร 

อาคาร สวป.ชั้น 3   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  โทร.  0-2310 

-8614-24 หรือ www.ru.ac.th, Facebook : PR  

Ramkhamhaeng University

ค่าลงทะเบียน : วิชาละ 2,500 บาท อบรมจํานวน  

32 ชั่วโมง 

เอกสารที่ใช้ในการฝึกอบรม : ทางโครงการฯ ได้เตรียม 

เอกสารประกอบการอบรม ให้นักศึกษาสามารถนําตําราเรียน

ของมหาวิทยาลัยมาใช้ควบคู่ได้

การทดสอบ : มีการทดสอบทุกครั้งในแต่ละคาบของ 

การอบรม และนักศึกษาต้องเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 

80% ของเวลาฝึกอบรม นักศึกษาที่ผ่านการทดสอบจะ 

ได้ระดับคะแนนไม่สูงกว่าเกรด C

การประกาศผล : ประกาศผลสอบอย่างไม่เป็นทางการ

ที่บอร์ดภาควิชาสถิติ และตรวจสอบผลสอบอย่างเป็น 

ทางการในภาค 2/2556 

 นักศึกษาท่ีต้องการทราบรายละเอียดเพ่ิมเติม: 

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  

0-2310-8396, 0-2310-8398, 086-075-1267, 085-199- 

9366, 089-201-4859, 086-323-7229, 086-974-1724, 

081-682-3239, 086-085-8899 ในวันและเวลาราชการ 

หรือทางเว็บไซต์ www.stat.sci.ru.ac.th และทาง  

www.Facebook.com/StatRam กรุณาติดต่อเฉพาะ 

หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้เท่านั้น



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๘) วันที่ ๙ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

(อ่านต่อหน้า 11)

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

(อ่านต่อหน้า 11)

    
 
 

ม.ร.รับนักศึกษาใหม่รอบ 2
28 มิ.ย. - 6 ก.ค. น้ี (ทุกวัน)

อบรมวิชา STA พื้นฐานแก่นักศึกษา
นำผลไปใช้แทนผลการสอบได้

    
 
 
 
 
 

 แสงตะวันเพิ่งจะโผล่พ้นขอบฟ้า

 มีเวลาให้คนเราอีกมากมาย

 พาชีวิตก้าวไปสู่ยังจุดหมาย

 ถึงเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายก็น่าลอง

 มองดูฟ้า ฝูงนกกาเที่ยวหากิน

 ไปยังถิ่นแดนไกลสุดสายตา

 เหมือนย้ำเตือนว่าชีวิตล้วนเกิดมา

 แสวงหาต่อสู้และดิ้นรน

 โอ้ชีวิตมีอะไรตั้งเยอะแยะ

 มีเกิดแก่เจ็บตายคล้าย ๆ กัน

 แต่สิ่งที่มีไม่เหมือนคือความฝัน

 อยู่ที่ใครจะล่ามันให้อยู่มือ

 คนเป็นคนย่อมปะปนด้วยชั่วดี

 ในศักดิ์ศรีมีทั้งจนและร่ำรวย

 มีความรักเป็นเรื่องราวอันสดสวย

 ความผิดหวังเป็นแค่เรื่องธรรมดา

 ฟ้าเบื้องบนน้ำเบื้องล่างดินขวางหน้า

 ข้ามไปเถิดไขว่คว้าความใฝ่ฝัน

 มีชีวิตเกิดมาแค่ครั้งเดียวเท่านั้น

 อย่าปล่อยมันซังกะตายไปวัน ๆ

 แม้ในข้างคืนเดือนดาวอันมืดมิด

 ยังมีสิทธิ์คิดฝันอันเฉิดฉาย

 ดุจแสงเทียนนำทางสว่างไกล

 ดุจหิ่งห้อยพร่างพรายในค่ำคืน

 ยืนเดียวดายในความกลัวหลอกตัวเอง

 เท่ากับเร่งรัดไปสู่ความล้มเหลว

 ยังมิทันได้ลงมือทำดีเลว

 ฉบับท่ีแล้วครูพูดถึงทะเลใจ ฉบับน้ีก็เป็นเร่ือง 

ของคนล่าฝัน ครูคิดว่าจะนำเพลงของครูแอ๊ด คาราบาว 

หรือคุณยืนยง  โอภากุล ศิลปินแห่งชาติ ผู้ซึ่งได้รับ 

พระราชทานดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาศิลปกรรม- 

ศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ลองอ่านและ 

ก็อ่านซ้ำ อ่านซ้ำไปถ้ายังไม่มีความรู้สึกที่จะมองเห็น 

ได้ว่าเรื่องไหนเป็นเรื่องไหน เรื่องใดเป็นเรื่องใด ให ้

กลับไปอ่านตั้งแต่ต้นจบสักเที่ยวหรือสองเที่ยว 

ลูกศิษย์จะมีความรู้อะไรต่าง ๆ มากมายเก่ียวกับการคิด 

การมองเห็น การมองเซน (เซน) การคิดต่าง ๆ ไม่มี 

ความคิดใดท่ีจะวิเศษไปกว่าความคิดของเรา ส่วนจะถูก 

จะผิดจะหลอกหลอนตนเองหรือจะช้ีนำตนเอง 

นั้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่อย่าลืมว่า กว่าจะคิดได้  

กว่าจะทำอะไรได้ ก็จะต้องผ่านการฝึกตน ผ่านการฝึกฝน 

มาแล้วมากมาย ในบรรยากาศขณะนี้ก็น่าจะดูหนัง 

ฟังเพลงไปบ้าง ก็จะผ่อนคลายได้มากข้ึน และก็สบายใจ 

แต่ท่ีสำคัญก็คืออย่าลืมใช้เวลาท้ังหลายท้ังปวงฝึกตน 

ศึกษาหาความรู้จะได้ดูแลชาติบ้านเมืองได้ต่อไป  

ในกาลภายหน้า  เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ  สวัสดีครับ

คนล่าฝัน

ม.ร.ร่วมมือทางวิชาการกับ ม.นอร์ทเทิร์นฟิลิปปินส์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ลงนามบันทึกความเข้าใจกับ DR.GILBERT 

R.ARCE อธิการบดีมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นฟิลิปปินส์ 

(UNP) ประเทศสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ในความร่วมมือ 

ทางวิชาการเร่ืองการแลกเปล่ียนอาจารย์และนักศึกษา 

การทำวิจัย และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับด้านวิชาการ 

ระหว่างสองสถาบัน โดยมีรองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยนอร์ทเทิร์นฟิลิปปินส์ ร่วมเป็น 

สักขีพยาน เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ณ ห้องรับรอง 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2557                     

ท้ังส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด) 

ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2557  

(ทกุวนั)             โดยจำหนา่ยใบสมคัรแลว้ ตัง้แตบ่ดันี ้ที ่ม.ร. 

(หัวหมาก) และสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค 

23 จังหวัด พร้อมเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ 

www.iregis.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รวมทั้ง 

เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษา

ในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า 

โดยสามารถนำหนว่ยกติมาเทยีบโอนได ้          เมือ่จบ ม.6 

 ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร. 

หัวหมาก) ใน 12 คณะ ได้แก่ 

คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ 

คณะมนุษยศาสตร์   คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะทัศนมาตรศาสตร์

 สำหรับ ส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครใน 4 คณะ 

ได้แก ่ คณะนิติศาสตร ์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ- 

บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ คณะส่ือสารมวลชน 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชนและคณะรัฐศาสตร์  

แผนการบริหารรัฐกิจ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี 

จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัด 

อำนาจเจริญ จังหวัดนครพนม จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดขอนแก่น จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัย 

จังหวัดตรัง จังหวัดแพร่ จังหวัดลพบุรี จังหวัด 

เพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัด 

หนองบัวลำภู จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดเชียงราย 

จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเชียงใหม ่

จังหวัดสงขลา และจังหวัดพังงา และคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

เฉพาะที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย

 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการ 

อบรมความรู้สถิติพ้ืนฐาน STA 1003 (ST 103), STA 2003 

(ST203), STA 2016 (ST206) ประจําภาค 1 

ปีการศึกษา 2557 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคําแหง  

โดยผลสอบจากวิชาที่อบรมตามโครงการฯ สามารถ 

ใช้แทนผลสอบของมหาวิทยาลัยได้ โดยเปิดรับสมัคร 

วันที่ 1-20 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.00 - 16.00 น. 

(เว้นวันหยุดราชการ) ณ ห้องธุรการภาควิชาสถิติ 

(STB 107) (อาคารสถิติอยู่ตรงข้าม คณะวิศวกรรมศาสตร์)

 อบรม :วันที่ 21 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2557 

STA 1003   อบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์

   เวลา 08.30-17.30 น. 

   วันท่ี 26, 27 กรกฎาคม, 2,3  สิงหาคม 2557

STA 2003  อบรมวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี

   เวลา 17.00-21.00 น. 

   วันท่ี 21,  22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 กรกฎาคม 2557 

STA 2016  อบรมวันเสาร์และวันอาทิตย์ 

   เวลา 08.30-17.30 น. 

   วันท่ี 26,  27 กรกฎาคม,  2, 3 สิงหาคม 2557 

สถานที่อบรม : อาคารปฏิบัติการคณะวิทยาศาสตร ์

(SCL) ชั้น 3 ห้อง 311, 312

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ต้องเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคําแหง ซึ่งได้แจ้ง 

ขอจบการศึกษาหรือลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชา 

ท่ีต้องการอบรมมาแล้วอย่างน้อย 2 คร้ัง (ภาคการศึกษา 

1, 2 และภาคฤดูร้อน) และต้องลงทะเบียนเรียน 

กระบวนวิชาท่ีสมัครอบรมในภาค 1 ปีการศึกษา 2557

หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร : 

 1. สําเนาบัตรประจําตัวนักศึกษา

 2. สําเนาใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงว่าเคยลงทะเบียน 

วิชาที่สมัครมาแล้ว 2 ครั้ง และมีเครื่องหมาย X  

หน้าข้อความ “ขอจบการศึกษา” อย่างน้อยหน่ึงภาคเรียน 

หรืออาจใช้ใบเช็คเกรดแทนได้


