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 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี หลักสูตรการแพทย ์

แผนไทยบัณฑิต (ภาคพิเศษ) สาขาวิชาการ 

แพทย์แผนไทย ในภาค 1 ปีการศึกษา 2557 

ตั้งแต่บัดนี้ - 27 กรกฎาคม 2557 (ไม่เว้น 

วันหยุดราชการ) ณ ท่ีทำการคณะวิทยาศาสตร์ 

อาคาร SCO ช้ัน 2 ห้อง 209 เวลา 10.00-15.30 น. 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด ได้ท่ีหมายเลข 

โทรศัพท์ 0-2310-8684-5 หรือที่เว็บไซต์ 

www.rsa.sci.ru.ac.th 

   
 

   
 สปสช. เปิดลงทะเบียน

รับสิทธิหลักประกันสุขภาพท่ี ม.ร.
ม.รามคำแหงรับนักศึกษา 
สาขาแพทย์แผนไทย

 วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ  รวมพลังจิตอาสา...

พัฒนาร้ัวกำแพง วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน 

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต นายปรารภ 

ลีลาศเจริญ ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา และบุคลากร นักศึกษา ม.ร. 

ร่วมงาน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 ณ วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 โอกาสนี้ นายปรารภ กล่าวว่า ก่อนหน้านี้นักศึกษามหาวิทยาลัย- 

รามคำแหงและกลุ่มนักศึกษากิจกรรมวิทยาเขตบางนา จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์  

ออกค่ายอาสามาอย่างต่อเนื่อง มีผลงาน เช่น สร้างหรือพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน 

พัฒนาสภาพแวดล้อม ปลูกป่า ทำฝาย โดยเฉพาะเมื่อคราวน้ำท่วมใหญ่ ปี 2554 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงหลายกลุ่มได้ออกช่วยเหลือ ซ่อมแซม ทาสีโรงเรียน 

ในพื้นที่ภาคกลางในหลายจังหวัดที่ประสบอุทกภัย ทำให้โรงเรียนหลายแห่ง 

กลับสู่สภาพที่สวยงาม เกิดผลดี ประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมของ 

หน่วยงานต่างๆ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นอย่างดียิ่ง   (อ่านต่อหน้า 10)

 นางนิจจารีย์ ภาคินปริพรรห์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับรางวัลวิทยานิพนธ์ “ดีเด่น” 

ระดับปริญญาโท โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

วิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

ตามโครงการคัดเลือกวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอก เพ่ือสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่- 

วุฒิสภา ประจำปี พ.ศ.2556 จากผลงานวิทยานิพนธ์ 

เรื่อง “ปัญหากฎหมายเกี่ยวกับการถอดถอนสมาชิกสภา 

และผู้บริหาร ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” ซ่ึงได้เข้ารับ 

โล่เกียรติคุณจาก นายอนันต์ อริยะชัยพาณิชย์ อดีตรองประธาน 

วุฒิสภา คนท่ีสอง และอดีตประธานกรรมการวิจัยและพัฒนา

ของวุฒิสภา เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 2 

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 

(สปสช.) เขต 13 กรุงเทพมหานคร จะรับลงทะเบียน 

สิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) 

ขอเชิญนักศึกษาและประชาชนท่ัวไป ท่ีประสงค์จะ 

ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพ ลงทะเบียนเพ่ือขอใช้สิทธิ 

ได้ท่ีงานแพทย์และอนามัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ระหว่างวันท่ี 7-9 กรกฎาคม 2557 โดยมีหลักฐาน

ในการลงทะเบียนดังนี้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือ 

บัตรประจำตัวที่มีรูปถ่ายซึ่งทางราชการออกให้ 
(อ่านต่อหน้า 11)

รามฯ 2 เตรียมต้อนรับน้องใหม่
จัดปฐมนิเทศ-กิจกรรมต้อนรับ

(อ่านต่อหน้า 11)

 กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญ 

นักศึกษาร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2557 ใน 

วันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ อาคาร KTB ชั้น 2 (รามฯ 2) พร้อมทั้ง 

ถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียงไปยังทุกอาคารเรียนภายในวิทยาเขต 

บางนาและสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต เปิดเผยว่า  

รามฯ 2 จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

ปีการศึกษา 2557 เพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม ่

และให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักบ้านหลังแรกใน 

การเรียนและสร้างความคุ้นเคยกับสถาบัน 

มีความเข้าใจระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย อีกทั้งได้รู้จัก 

ชมรม กิจกรรมต่างๆ พบเพื่อนใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย และรับทราบ 

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษาด้วย

 กิจกรรมในงานมีตลอดทั้งวัน โดยช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 09.00 น. 

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานให้โอวาทนักศึกษา ต่อด้วย 

การบรรยายพิเศษ โดย นายณัฐปกรณ์ พิชญปัญญาธรรม ผู้พิพากษา 

รามฯ 2 รวมพลังจิตอาสาพัฒนารั้วกำแพง

ศิษย์เก่ารามฯ สร้างชื่อ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ‘ดีเด่น’ จากวุฒิสภา



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 6 /2557 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2557 โดยม ี

นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็น 

ประธานมีผลการประชุมที่น่าสนใจ  ดังนี้

 1. แต่งตั้งรองคณบดี และผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสาธิตฯ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

รองศาสตราจารย์พรทิพย์ ทองอร่ามดี  ดำรงตำแหน่ง         

รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และผู้อำนวยการโรงเรียน

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 2.  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง  

อาจารย์พรทิพย์ วนรัฐิกาล ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 3 

กรกฎาคม 2556

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์ขัณธ์ชัย อธิเกียรติ  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 27 

กุมภาพันธ์ 2556

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์มานิกา วิเศษสาธร  ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 12 

มีนาคม 2557

 3.  ลาออกจากหัวหน้าภาควิชา

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้รองศาสตราจารย์ 

สุนทรี ตันสุวรรณ ลาออกจากหัวหน้าภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2557 

เป็นต้นไป

 4.  ปรับแก้ระเบียบ ม.ร. ว่าด้วยวารสาร

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับแก้ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยวารสารรามคำแหง 

พ.ศ. 2557

 5.  อนุมัติหลักสูตร

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557)

 6.  ปรับปรุงหลักสูตร

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง 

หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ.2555 

(ปรับปรุงอาจารย์ประจำหลักสูตร)

 7.  ร่างระเบียบ ม.ร.

  -  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยศูนย์เอกสารทาง 

วิชาการ พ.ศ. ......... 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาเป็น 

รายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. ........

 8.  แผนกลยุทธ์ ม.ร.

  -  ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนกลยุทธ์ 

ทางการเงิน พ.ศ. 2555-2558 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนกลยุทธ์ 

ด้านทำนุบำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 

 9.  ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาค 2 

 “มีเงินน้อยเรียนที่ไหนให้ได้ผล”

เสียงเพื่อนคนหนึ่งเอ่ยเปรยคำถาม

เราตอบได้ทันที “เรียนที่ราม”

แม้ต้องพยายามยิ่งกว่าใคร

 “เราทำงานเป็นกะเปลี่ยนเวียนเป็นช่วง

บางครั้งล่วงเวลาค่ำ ทำไฉน”

“ลงเรียนรามทีละน้อยค่อยค่อยไป

ไม่เป็นไรอ่านหนังสือฝึกปรือเอง” 

 ค่าเล่าเรียนภาคละพันกว่าบาท

เงินน้อยอาจเรียนได้ไม่รีบเร่ง

ทำงานไปเรียนไปไม่ต้องเกรง

อย่าเครียดเคร่ง ‘ปริญญา’ ได้มาครอง

 ไม่มีเพื่อนต้องห่างบ้านพาลเศร้าสร้อย

อาจจะหงอยเหงาใจให้หม่นหมอง

ที่รามเรามีพี่-เพื่อน เหมือนพี่น้อง

รักปรองดอง ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน

 ไม่ลังเลเหหันมั่นใจยิ่ง

รามคือสิ่งที่เราต่างมุ่งสร้างฝัน

เรียนสาขาที่ชอบตอบโจทย์พลัน

เธอและฉันพวกเราต้องเข้าราม

‘เธอและฉัน - พวกเราต้องเข้าราม’

สู่รั้วราม

ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 7) ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) แบบ 1

  -   นางสาวโกศล  จิตวิรัตน์  รหัสประจำตัว 

5119100067  ต้ังแต่วันท่ี 30 เมษายน 2557 

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

เคมีประยุกต์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (เคมีประยุกต์) แบบ 1

  - นางสาวทิพยวรรณ จูประจบ  รหัสประจำตัว 

5219700025  ต้ังแต่วันท่ี 30 เมษายน 2557

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาค 2 

ปีการศึกษา 2556 (ครั้งที่ 8) ดังนี้

สถาบันการศึกษานานาชาติ     นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(ภาคภาษาอังกฤษ) แบบ 1

  -  นายอดัม ริชาร์ด ทานีเล่ียน  รหัสประจำตัว 

5319010201  ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2557

 สัมมนา  คณะเศรษฐศาสตร์จัดสัมมนา เรื่อง 

“การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรคณะเศรษฐศาสตร์ 

ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 

ชั้น 8 อาคารใหม่ คณะเศรษฐศาสตร์ และอาราญาน่า 

ภูพิมาน รีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน 

เปิดงานสัมมนา และมีรองศาสตราจารย์จรินทร์ 

เจริญศรีวัฒนกุล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 

กาญจนา  ธรรมาวาท รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

ฝ่ายบริหาร เป็นวิทยากร

 วางพวงมาลา  นายจักรกฤช  ศรีธนกฤช 

ผู้อำนวยการกองกลาง ม.ร. เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย-

รามคำแหง วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรม 

ราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร- 

มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เน่ืองใน 

วันคล้ายวันสวรรคต เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557  

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ วัดสุทัศนเทพวราราม

รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 เ มื่ อ พู ด ถึ ง พ จ น า นุ ก ร ม ฉ บั บ 

ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช ๒๕๕๔ 

ซึ่งเป็นฉบับใหม่สุดว่าได้บรรจุคำเพิ่ม 

เข้าไปอีก ๒,๐๐๐ คำแล้ว

 มีผู้สงสัยว่าเหตุใดคำใหม่ๆที่ใช้ 

กันอยู่ในหมู่วัยรุ่นท้ังหลายจึงยังมิได้รับ

การบรรจุเข้าไปในพจนานุกรมดังกล่าว

 เร่ืองน้ี “ข่าวรามคำแหง” เคยได้ความรู้ 

จากท่าน อาจารย์จำนงค์ ทองประเสริฐ 

อาจารย์ภาษาไทย ผู้เคยเป็น

 ประธานกรรมการชำระพจนานุกรม

ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และกรรมการ

อำนวยการจัดพิมพ์พจนานุกรม

 ท่านอาจารย์จำนงค์บอกว่า คำที่ 

บัญญัติข้ึนและบรรจุในพจนานุกรมน้ัน  

ต้องเป็นคำท่ีผู้คนในสังคมใช้มาต่อเน่ือง

อย่างน้อย ๕ ปี

 เพราะภาษาไทยเป็นภาษาของ 

คนไทยเราทุกคน ไม่ใช่ของราชบัณฑิต ซ่ึง 

 “ข่าวรามคำแหง”  เห็นด้วยเป็นอย่างย่ิง

 เพราะฉะน้ันคำใหม่ๆอย่างบ่องตง 

ซึ่งหมายว่าบอกตรงๆ เตงหมายถึง 

ตัวเอง  ไรแว้ แปลว่า อะไรวะ

 หรือคำท่ีมาจากภาษาต่างประเทศ 

เช่นคำว่า ฟิน อิน จิ้น ฯลฯ

 หรือคำว่า เกรียน ปลวก ข้ีเม้ง ฯลฯ

 เหล่านี้ย่อมมีโอกาสปรากฏอยู่ใน 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

ฉบับต่อๆไปก็ย่อมได้

 แต่ต้องไม่ลืมว่าภาษาที่คนยังใช้ 

กันอยู่นั้นย่อม มีเกิด และมีตาย

 ภาษาไทยก็เป็นภาษาหน่ึงท่ีอยู่ใต้กฎ

ดังกล่าวนั้น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ให้โอวาทนักศึกษาโครงการ 

พิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิตเพื่อ 

ความเป็นเลิศ รุ่นที่ 4 ในการ 

ปฐมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 

โดยมี รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า ประธานกรรมการ 

บริหารโครงการฯ คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี ตลอดจนนักศึกษา 

รุ่นพ่ี ร่วมต้อนรับอย่างอบอุ่น เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน 2557 

ณ ห้องประชุม ศ.ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี ชั้น 2 

คณะบริหารธุรกิจ 

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้ามาสู่ร้ัวรามคำแหง 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่จะช่วยให้นักศึกษาได้รู้จัก 

สถาบันการศึกษา และปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆ 

รวมทั้งแนะแนวการเรียน การทำกิจกรรม และแนะนำ 

อาจารย์ เจ้าหน้าท่ีท่ีจะคอยช่วยให้คำปรึกษาในระหว่างเรียน 

อีกทั้งเรื่องคุณภาพทางการศึกษา ถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง 

เพราะสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ต้องได้รับการดูแล ควบคุม 

และประกันคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก 

ทั้งเรื่องการเรียนการสอน กิจกรรม และการบริหาร 

สถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาไปใน 

ทิศทางเดียวกัน ซ่ึงนักศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการเรียน 

การสอนและการทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วย

 “นักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในโครงการฯนี้มีความ 

แตกต่างกันทั้งคุณวุฒิ วัยวุฒิ ดังนั้น การจะอยู่ร่วมกัน 

ได้อย่างมีความสุขจนสำเร็จการศึกษา นักศึกษาต้องยึดถือ 

ในกฎ ระเบียบวินัยของมหาวิทยาลัย มีความรัก ความสามัคคี 

และเคารพซ่ึงกันและกัน รวมท้ังต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง 

เพ่ือนนักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี ตลอดจนให้ความ 

ร่วมมือกับทางโครงการฯ คณะ และมหาวิทยาลัยในการ

จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงพัฒนา

ไปตามมาตรฐานที่กำหนด และเป็นสถาบันการศึกษาที่

ได้รับการยอมรับจากสังคมต่อไป”

 ผศ.ดร. บุญชาล กล่าวต่อไปว่า ขอให้นักศึกษา 

ตระหนักด้วยว่า การที่จะสำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรม เพราะสังคม 

ปัจจุบันผู้ที่มีความรู้เพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะดูแล 

สังคมและประเทศชาติให้เกิดความเจริญก้าวหน้า 

ทัดเทียมนานาประเทศได้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้บรรจุวิชา “ความรู้ 

คู่คุณธรรม” ไว้ในทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยตั้งแต่ 

เริ่มก่อตั้ง เพื่อให้นักศึกษารามคำแหงสำเร็จการศึกษา 

เป็นบัณฑิตที่มีทั้งความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

และมีจิตสำนึกที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ออกไปพัฒนา

สังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าและอยู่ร่วมกัน

อย่างสงบสุข นอกจากนี้ นักศึกษาจะต้องเตรียมความ

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งเรื่องภาษา วัฒนธรรม 

และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ให้เหมาะสม  และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต

 ด้าน รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า ประธาน 

กรรมการบริหารโครงการฯ กล่าวว่า โครงการพิเศษ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต เพ่ือความเป็นเลิศ สาขาวิชาการจัดการ  

เป็นอีกหนึ่งโครงการของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที ่

ขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา 

และผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว ที่มีความต้องการจะเพิ่ม 

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ  

สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยโครงการฯมีนโยบายการบริหารงานตามแนวคิด 

ของ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร.ที่ว่า  

“ครูบาอาจารย์ทุกคนต้ังใจจะสอนนักศึกษาอย่างเต็มกำลัง 

ความสามารถ ให้นักศึกษาได้รับความรู้ ทักษะ และ 

ประสบการณ์ท่ีจำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพในปัจจุบัน 

และอนาคต และขอให้นักศึกษาม่ันใจว่ามหาวิทยาลัยจะ 

ดูแลนักศึกษาทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้ว 

รามคำแหงให้มีความอบอุ่น ปลอดภัย และมีความสุข” ท้ังน้ี 

ยังมีจุดเด่นด้านการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา 

เรียนนอกเวลาราชการ สอนโดยอาจารย์ประจำและผู้ม ี

ประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจโดยตรง เพื่อให้เกิดความ 

เป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม และกิจกรรมนักศึกษา 

สำเร็จออกไปเป็นผู้บริหารท่ีดีมีความรู้คู่คุณธรรม  พัฒนา

ประเทศชาติให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป  

 “ขอให้นักศึกษาทุกคนตั้งใจศึกษา ใฝ่หาความรู ้

รอบตัว และมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน รวมทั้ง 

ก้าวทันเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียม 

ความพร้อมให้กับตนเองก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

และหากนักศึกษามีปัญหา ข้อสงสัย โครงการฯจะม ี

อาจารย์และเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด  

อีกท้ังมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพ่ือให้เกิดการบูรณาการ 

ความรู้ท่ีเรียน และเกิดความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษา

และคณาจารย์ด้วย”

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

ผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ปลื้มใจ ม.รามฯ อำนวยความสะดวก 
จัดงาน Road Show ครั้งที่ 2 ณ เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว

 ผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในงาน RU Road Show 

2014 ปล้ืมใจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อำนวยความสะดวก 

ในการสมัคร สะดวก รวดเร็วใช้เพียงบัตรประจำตัว 

ประชาชนใบเดียว และสถานที่รับสมัครใกล้บ้านทั้งยัง 

ได้รับสิทธิพิเศษมากมาย  

 เมื่อวันที่ 9 - 11 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้จัดกิจกรรม “RU  Road  Show  2014” 

ครั้งที่ 2 เพื่อแนะนำการเรียนการสอนของ ม.ร. และ 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา 

สาขาลาดพร้าว คร้ังน้ี ‘ข่าวรามคำแหง’ ได้มีโอกาสพูดคุย

กับผู้สมัครนักศึกษาใหม่ถึงกิจกรรมครั้งนี้และเหตุผล 

ที่ตัดสินใจมาเรียนรามคำแหง

  นายภาสสีห์ ปรีชาภรณ์ 

นักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์  

กล่าวว่าตัดสินใจมาสมัครเรียน

สาขานิติศาสตร์ ด้วยมาตรฐาน 

การศึกษาในวิชากฎหมายที่มี  

ช่ือเสียงของรามคำแหง ประกอบกับ 

สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันท่ีคนไทยควรรู้เร่ืองกฎหมาย 

ไว้ใช้ในชีวิตประจำวัน โดยตั้งใจจะเรียนวิชากฎหมาย 

ให้จบไปพร้อมกับอีกหน่ึงสถาบันท่ีสอบแอดมิชช่ันไปด้วย 

 “ผมเลือกมาสมัครเรียนท่ีงานน้ี เพราะรุ่นพ่ีแนะนำ 

และรู้ข่าวจากหนังสือพิมพ์ บูธที่เซ็นทรัลลาดพร้าว 

ก็อยู่ใกล้ สะดวกในการเดินทาง และวันน้ีก็ได้รับคำแนะนำ 

ท่ีดีจากเจ้าหน้าท่ี ทำให้เข้าใจในสาขาวิชาท่ีจะเลือกเรียน 

มากขึ้น อยากให้มีการจัดงานเช่นนี้อีก ทำให้รามคำแหง 

มาใกล้ชิดนักเรียน นักศึกษามากขึ้น”

 นางสาวลลิตภัทร คำพานุช 

นักศึกษาใหม่คณะส่ือสารมวลชน 

กล่าวว่าตั้งใจมาสมัครเรียนที่  

รามคำแหง ด้านสื่อสารมวลชน 

เพราะใฝ่ฝันอยากเป็นนักข่าว 

สามารถเลือกเรียนได้อย่างมีอิสระ 

และเพิ่มทางเลือกในการประกอบอาชีพให้มากขึ้น 

คิดว่าจะมาเข้าเรียนและสอบให้ได้มากท่ีสุด อยากมาค้นคว้า 

หาความรู้ใหม่ เพ่ือนใหม่ ประสบการณ์ในชีวิตท่ีหลากหลาย 

และแตกต่างจากคนอื่นด้วย

 “ทราบข่าวจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจึงรีบ 

มาสมัครในงาน แถมยังได้รับสิทธิพิเศษในการเรียนภาษา 

เพิ่มเติม อยากให้จัดงานขึ้นทุกๆปี ทำให้นักศึกษารู้จัก  

ม.รามคำแหงและเข้าใจระบบการเรียนการสอนจาก 

การแนะแนวของเจ้าหน้าที่มากขึ้นด้วย”

 นางสาวณัฏฐากรณ์   พิพัฒพงศา 

นักศึกษาใหม่ คณะมนุษยศาสตร์ 

สมัครเรียนระบบ Pre-degree กล่าวว่า 

ตอนน้ีเรียนอยู่ช้ัน ม.6 โรงเรียนหอวัง 

กทม. เลือกเรียนคณะมนุษยศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพราะเป็น 

คนชอบภาษา และอยากมีความรู้ด้านภาษาให้มากขึ้น 

กว่าในห้องเรียน  เป็นโอกาสดีที่รามคำแหงเปิดระบบนี ้

ให้กับนักเรียน ม.ปลาย จะได้มีทางเลือกมีความรู ้

หลายสาขาวิชา และเป็นหลักประกันในชีวิตที่จะก้าวไป 

ประกอบอาชีพในอนาคต 

 “มาสมัครเรียนในงานวันน้ี เจ้าหน้าท่ีของมหาวิทยาลัย 

แนะนำได้ดี ทำให้เข้าใจการเรียน Pre-degree ชัดเจน 

หวังว่าที่เลือกมาเรียนก่อนใคร จะสามารถเรียนจบไวขึ้น 

และเป็นประสบการณ์ในชีวิตที่ดี ทั้งยังได้เรียนภาษา 

ตามท่ีตัวเองชอบให้เป็นคนเก่งภาษาอังกฤษมากข้ึนด้วย”

 นายวันชัย เลิศไสว นักศึกษาใหม่ 

คณะนิติศาสตร์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่มี

คุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

ของสังคม และคณะนิติศาสตร ์

ที่ผมสมัครเรียนในวันนี้ก็ เป็น 

อีกหนึ่งคณะที่มั่นใจได้ว่าคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 

ในวิชากฎหมายมีชื่อเสียงไม่น้อยไปกว่าสถาบันใดๆ  

และการเรียนรู้กฎหมายก็ถือเป็นส่ิงสำคัญในการดำเนินชีวิต 

และประกอบอาชีพด้วย

 “ผมได้ไปขอคำปรึกษาด้านการเรียนในงาน RU 

Road Show 2014 ที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2 ได้รับ 

คำแนะนำที่ดีจากเจ้าหน้าที่ ทำให้เข้าใจในสาขาวิชา 

ที่จะเลือกเรียนมากขึ้น และตัดสินใจมาสมัครเรียน 

ที่เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว พร้อมกับเพื่อนๆในครั้งนี้”

 นายพีรพัฒน์  เป่ียมมงคลชัย  

นักศึกษาใหม่คณะนิติศาสตร์  

กล่าวว่าปัจจุบันตนเองเรียนสาขา 

วิชาบัญชี ท่ีมหาวิทยาลัยหอการค้า 

และคิดว่าวิชาชีพทางบัญชีจำเป็น

ต้องมีความรู้ด้านกฎหมายควบคู่

ไปด้วย จึงตัดสินใจมาสมัครเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

คณะนิติศาสตร์ เพราะมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้กับทุกคน 

ได้เรียนในสาขาวิชาท่ีต้องการควบคู่กับการเรียนท่ีอ่ืนๆ ได้ 

และด้านวิชากฎหมาย ก็เป็นที่ยอมรับจากสังคมว่าม ี

คุณภาพมาตรฐานชั้นนำของประเทศ 

 “ดีใจท่ีรามคำแหง ออกมาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

นอกสถานที่ อำนวยความสะดวกทั้งด้านการเดินทาง 

เอกสารที่ใช้สมัคร และยังให้สิทธิพิเศษอีกมากมาย 

อยากให้เพื่อนๆ และผู้สนใจ ที่ไม่สะดวกไปสมัครที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ก็ขอเชิญมาสมัครท่ีงาน 

Road Show ครั้งต่อไป ที่เซ็นทรัลพลาซา พระราม 3 

ในวันที่ 20 - 22 มิถุนายนนี้ ครับ”

  นางสาวภัทร์ฐิตา บวรไชยโรจน์ 

นักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวว่า วันน้ี 

ต้ังใจมาสมัครเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ในงาน RU Road 

Show 2014 เพราะรู้ว่าจะได้รับ 

สิทธิพิเศษสามารถเลือกว่าจะอบรมภาษา หรือจะอบรม 

คอมพิวเตอร์ ฟรี อีกทั้งยังสะดวก และรวดเร็วอีกด้วย

 “ที่ตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพราะต้องการเรียนด้านภาษา โดยส่วนตัวแล้วอยากเรียน 

ภาษามาก แต่สอบติดคณะเศรษฐศาสตร์ ทำให้ได้เรียน 

คณะเศรษฐศาสตร์ จึงคิดว่าน่าจะสมัครเรียนด้านภาษา 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเพิ่มเติม นอกจากจะได้ความรู ้

เพิ่มขึ้นแล้ว เมื่อจบไปก็จะได้มีโอกาสเลือกสายงานได ้

มากขึ้น” 

 นางสาวบงกช บุญกำจัด 

นักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ กล่าวว่า 

ทราบข่าวการจัดงาน RU Road 

Show 2014 จาก Facebook :  

PR Ramkhamhaeng University 

จึงสนใจและตัดสินใจมาสมัคร และอยากได้รับปริญญา 

อีกหนึ่งใบ ปัจจุบันเรียนคณะวิทยาศาสตร์และอยากได ้

ความรู้เพ่ิมเติมทางด้านภาษาซ่ึงการเรียนคณะวิทยาศาสตร์ 

จะมีคำศัพท์ภาษาอังกฤษจำนวนมาก การได้เรียนภาษา 

เพ่ิมข้ึน คิดว่าจะช่วยให้สามารถเรียนในคณะวิทยาศาสตร์

ให้ดีข้ึน ประกอบกับปัจจุบันกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ซึ่งภาษาถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก  

 “การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะต้องมี 

ความขยันอย่างมาก และต้องรู้จักรับผิดชอบตัวเอง ถือเป็น

การฝึกระเบียบวินัยในตัวเอง และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนในสาขาท่ีตนเอง

ชอบได้อีกด้วย”

  นายธีรศักดิ์ ไกรประเสริฐ 

นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ 

กล่าวว่าตัดสินใจเลือกเรียนที่ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง  

เพราะต้องการทำงานไปด้วย 

เรียนไปด้วย สามารถช่วยพ่อแม ่

ทำงานที่บ้านได้ ถ้าเรียนที่มหาวิทยาลัยอื่นจะต้อง 

เข้าชั้นเรียน ทำให้ไม่สามารถช่วยเหลืองาน 

พ่อแม่ได้ 

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิด 

โอกาสให้กับคนท่ีต้องการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยให้มี 

โอกาสได้ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาและท่ีเลือกมาสมัคร 

ในงาน RU Road Show 2014 ท่ีเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว 

เพราะอยู่ใกล้บ้าน ทำให้ไม่ต้องไปสมัครท่ีมหาวิทยาลัย และ 

เป็นการสมัครท่ีใช้เพียงบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว 

ก็สามารถสมัครได้แล้วสะดวกและรวดเร็วมากครับ”

 นายยุทธนา  ปราปต์บุณฑริก 

นักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาบัญชี กล่าวว่า ปัจจุบัน 

กำลัง เรียนระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายที่โรงเรียนธนบุรี- 

วรเทพีพลาลักษณ์ ซ่ึงเหตุผลท่ีทำให้ 

ตัดสินใจเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในระบบ 
(อ่านต่อหน้า 8)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 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 

กรกฎาคม 2557 โดยจะได้รับคุ้มครอง วันที่ 31 กรกฎาคม 2557- 31 กรกฎาคม 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

ตอน  ไปเมืองแกลงกับสุนทรภู่ (ตอนที่ 2)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 ความเดิมเม่ือตอนท่ีแล้ว ผมพาท่านผู้อ่านจินตนาการตามนิราศเมืองแกลง 

ของสุนทรภู่มาจนถึงบางปลาสร้อย ท่านพักอยู่ที่นั่น 3 วันจึงมีเวลาเดินตลาด 

กันหน่อย บางปลาสร้อยเป็นชุมชนใหญ่ ตลาดมีพ่อค้าแม่ค้าคับคั่งทั้งไทยจีน   

“เป็นสองแถวแนวถนนคนสะพรั่ง  บ้างยืนบ้างนั่งร้านประสานเสียง”

 จากบางปลาสร้อยไปทางเรือต่อไม่ได้แล้ว เพราะถ้าจะไปก็ต้องไปทางทะเล 

เป็นเรือใหญ่ไม่ใช่เรือแจว แล้วจะไปอย่างไรดี สมัยนั้นยังไม่มีรถทัวร์เสียด้วย 

แม้แต่ถนนก็ยังไม่มี  สุนทรภู่ท่านก็ต้องเดินเท้าเข้าป่าไปสิครับ ไม่มีทางอื่นแล้ว

 สุนทรภู่กับเพื่อนเดินเท้าไปถึงหนองมนแล้วเดินเลียบชายทะเล 

มาถึงบางพระซึ่งเป็นชุมชนใหญ่มีบ้านค่อนข้างหนาแน่น พักนอนบางพระ 1 คืน 

ก็ไปต่อผ่านศรีมหาราชา เข้าป่าไปบางละมุง ถึงนาเกลือตอนเย็นต้องพักนอน  

ตอนเช้าออกเดินทางแต่ไปหลงป่าอยู่นานกว่าจะถึงพัทยาก็ตอนเที่ยง ที่พัทยา 

สมัยน้ันมีคนจีนไปรับจ้างคนจีนด้วยกันทำไร่อยู่มาก จะถามทางก็พูดกันไม่รู้เร่ือง  

เพราะเป็นจีนใหม่เพิ่งมาจากเมืองจีน

 “ถึงท้องธารศาลเจ้าริมเขาขวาง       พอได้ทางลงมหาชลาไหล

 เข้าถามเจ๊กลูกจ้างตามทางไป     เป็นจีนใหม่อ้อแอ้ไม่แน่นอน

 ร้องไล้ขื่อชี้มือไปที่เขา       ก็ดื้อเดาเลียบเดินเนินสิงขร”

 ถามทางไม่รู้เรื่องก็หลงสิครับ กว่าจะเดินมาถึงนาจอมเทียนได้ก็แทบตาย 

เพราะไม่มีน้ำกิน แต่ถึงกระนั้นสุนทรภู่ก็ยังอารมณ์โรแมนติกรำพันไว้ว่า

 “น้ำก็นองอยู่ในท้องชลาสินธ์ุ      จะกอบกินเค็มขมไม่สมหวัง

 เหมือนเนื้อคู่อยู่ข้างกำแพงวัง       จะเกี้ยวมั่งเขาก็เฆี่ยนเอาเจียนตาย”

 จากนาจอมเทียนไปไม่หลงแล้ว เดินเข้าป่าถึงระยองตอนค่ำพอดี พักค้างคืน 

ท่ีระยอง เดินเท้าอีกวันหน่ึงถึงเมืองแกลง แต่ยังไม่ใช่ปลายทาง เพราะจุดหมายคือ 

บ้านกร่ำซึ่งต้องใช้เวลาเดินอีก 1 วันครับ จากข้อความในนิราศแสดงว่าพ่อของ 

สุนทรภู่เป็นพวกชองซ่ึงเป็นคนด้ังเดิมอยู่ในภาคตะวันออกของไทย ท่ีบ้านกร่ำน้ัน

สุนทรภู่มีญาติอยู่มากมาย   “ล้วนวงศ์วานว่านเครือเป็นเชื้อชอง”

 บ้านกร่ำเป็นชนบทจริง ๆ คนเมืองอย่างสุนทรภู่อยู่ได้ลำบากเพราะเขา 

อุตส่าห์หาของดีคือบึ้ง แย้ มาให้กินก็กินไม่ลง  ผลก็คือ  “ต้องอดสิ้นกินแต่ข้าวกับ 

เต้าแตง    จนเรี่ยวแรงโรยไปมิใคร่มี”    และเมื่อร่างกายอ่อนแอ สุนทรภู่ก็เลยเป็น 

ไข้ป่าอยู่กว่า 1 เดือนจึงหาย ช่วงระหว่างท่ีอยู่บ้านกร่ำน้ันก็ไปน่ังดูทะเลอยู่บ่อย ๆ  

จนอาจเป็นไปได้ว่าที่ท่านแต่งเรื่องพระอภัยมณีนั้นคงอาศัยวัตถุดิบที่ได้เห็นไป 

จินตนาการเป็นเกาะแก้วพิสดารนั่นเอง

 ที่บ้านกร่ำนี้มีอยู่ตอนหนึ่งที่สุนทรภู่บรรยายถึงภาพของขุนนางบ้านนอก

สมัยนั้นได้ชัดเจน  ลองอ่านดูนะครับ

 “แล้วไปชมกรมการบ้านดอนเด็จ    ล้วนเลี้ยงเป็ด หมู เนื้อดูเหลือเข็ญ

 ยกกระบัตรคัดช้อนทุกเช้าเย็น   เมียที่เป็นท่านผู้หญิงนั่งปิ้งปลา”

 เม่ือกลับมากรุงเทพฯ แล้วไม่มีของอะไรมาฝาก สุนทรภู่ก็เลยฝากข้อความน้ี

ไปถึงแม่จัน คนรักของท่านว่า

 “พี่จากไปได้แต่รักมาฝากน้อง       มากกว่าของอื่นอื่นสักหมื่นแสน

 พอเป็นค่าผ้าห่มที่ชมแทน             อย่าเคืองแค้นเลยที่ฉันไม่ทันลา” 

 ที่ว่าเป็นค่าผ้าห่มก็เพราะสุนทรภู่เอาสไบของแม่จันไปดูต่างหน้า และ 

ขอโทษท่ีไม่ได้ร่ำลาด้วยซ่ึงก็เห็นได้ถ้าย้อนไปดูตอนต้นของนิราศท่ีท่านเขียนไว้ว่า  

“จะพลัดพรากจากกันไม่ทันลา  ใช้แต่ตาต่างถ้อยสุนทรวอน”

อาจารย์ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ               aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

สัตว์ ในภาษามลายู

 

 สัตว์เป็นส่ิงมีชีวิตชนิดหน่ึงท่ีมีหลายชนิดและมีการเรียกช่ือท่ีแตกต่างกัน 

ในครั้งนี้กระผมขอนำเสนอการเรียกชื่อสัตว์ในภาษามลายู ชื่อสัตว์บางชนิด 

เป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤต ดังนั้นจึงมีชื่อที่มีการเรียกคล้ายคลึงกับ 

ภาษาไทย ลองสังเกตจากคำเรียกสัตว์ดังต่อไปนี้ 

 

     เป็นที่ทราบกันดีว่าวัฒนธรรมมลายูนั้นมีความเชื่อมโยงกับคำสอน 

ศาสนาอิสลาม ดังนั้นเราจะพบว่ามีสัตว์บางชนิดคนมุสลิมนิยมเลี้ยงกันมาก 

เช่น  แพะและแกะ และมีสัตว์บางชนิดที่พยายามหลีกห่างไม่อยากเข้าใกล้ 

เช่น สุนัขและหมู เป็นต้น สำหรับครั้งนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนครับแล้ว 

พบกันใหม่ สวัสดีครับ 

ภาษามลายู คำอ่าน ความหมายภาษาไทย

Binatang/Haiwan บินาตัง/ไฮวัน สัตว์

Singa ซิงา สิงโต

Harimau ฮารีเมา เสือ

Rusa รูซา กวาง

Gajah ฆายะฮ์ ช้าง

Kencil เกินจีล กระจง

Kerbau เกิรเบา ควาย

Lembu เลิมบู วัว

Kuda กูดา ม้า

Kambing กัมบิง แพะ

Biri-biri บีรี-บีรี แกะ

Angsa อังซา ห่าน

Ayam อายัม ไก่

Itik อีติก เป็ด

Arnab อัรนับ กระต่าย

Keldai เกิลได ลา

Buaya บัวยา จระเข้

Kura กูรา เต่า

Anjing อันยิง หมา

Babi บาบี หมู

Kucing กูจิง แมว

Tikus ตีกุส หนู



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

(อ่านต่อหน้า 7)

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยายโอกาสทางการศึกษา โดยพัฒนาระบบการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ตามภูมิภาคต่างๆให้ได้รับประโยชน์จากการศึกษา 

อย่างทัดเทียมกัน มหาวิทยาลัยกำหนดเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค  

ดังรายละเอียดต่อไปนี้   

ระดับปริญญาตรี 

คณะและสาขาวิชาที่เปิดชั้นปริญญาตรี มี 4 สาขาวิชา

 คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์  

 คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการ

      คณะรัฐศาสตร์  กลุ่มวิชาเอกบริหารรัฐกิจ

 คณะสื่อสารมวลชน สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

1. คุณวุฒิผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 1.1 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าขึ้นไป 

(ม.ศ. 5 หรือ ม. 6 ) หรือ

 1.2 จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่าข้ึนไป 

(ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม) และต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

  1.2.1   เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือน ตั้งแต่ระดับ 2 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป หรือ

           1.2.2  เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้าง 

ในหน่วยงานของรัฐ  ซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

  1.2.3 เป็นหรือเคยเป็นสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิก 

สภาจังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา 

สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ 

สุขาภิบาล  กำนัน หรือ ผู้ใหญ่บ้าน หรือ

 1.3  เป็นผู้ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้      

2. การรับสมัคร การลงทะเบียนเรียนและการสอบ

 2.1   กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและการรับสมัคร

           2.1.1 จำหน่ายใบสมัครทางไปรษณีย์  ระหว่างวันท่ี 13 พฤษภาคม - 6 กรกฎาคม 2557 

ส่งธนาณัตริาคาชุดละ 100 บาท สั่งจ่ายในนาม มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปณ.รามคำแหง 

จ่าหน้าซองถึงหัวหน้าหน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค ตู้ ปณ. 1011 ปณ. รามคำแหง กรุงเทพฯ 

10241 วงเล็บมุมซอง “ซื้อชุดสมัครส่วนภูมิภาค” โดยแจ้งที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท ์

ของผู้ซื้อให้ชัดเจน

  จำหน่ายใบสมัครท่ีสาขาวิทยบริการฯ ต้ังแต่วันท่ี 13 พฤษภาคม - 6 กรกฎาคม 2557 

หรือซ้ือด้วยตนเองท่ีอาคาร สวป. ช้ัน 3 หน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 ในวันและเวลาราชการ ราคาชุดละ 100.- บาท

  2.1.2 กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์  ต้ังแต่วันท่ี 13 พฤษภาคม - 6 กรกฎาคม 2557

            กำหนดการรับสมัครท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  สมัครด้วยตนเอง 

ต้ังแต่วันท่ี 28 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ 23 จังหวัด ดังน้ี จังหวัดปราจีนบุรี, 

อุทัยธานี, นครศรีธรรมราช, อำนาจเจริญ, แพร่, นครพนม, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, 

ตรัง, ลพบุรี, นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี, 

เชียงใหม่, สุรินทร์, อุดรธานี, พังงา  และสงขลา

 2.2 การลงทะเบียนเรียน ให้เลือกลงทะเบียนเรียนเฉพาะกระบวนวิชาที่ปรากฏใน 

แผนกำหนดการศึกษา ปี 1 ภาค 1  ตามหลักสูตรของคณะที่สมัคร ส่วนนักศึกษาที่เคยสมัคร 

ประเภทเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี และสมัครโดยใช้สิทธิเทียบโอน

หน่วยกิตให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาที่มีการเปิดสอบในส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 

2557 เท่านั้น ตรวจสอบกระบวนวิชาจากระเบียบการและคู่มือสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม ่

สมัครสอบส่วนภูมิภาค

  2.2.1 สมัครทางไปรษณีย์  ลงทะเบียนเฉพาะผู้สมัครท่ีไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

  2.2.2 สมัครด้วยตนเองท่ีสาขาวิทยบริการฯ  ดำเนินการลงทะเบียนในวันท่ีสมัคร

 2.3 การสอบ สอบ ณ ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคจังหวัดท่ีผู้สมัครแจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเรียน

 3. สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยกำหนดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค 38 จังหวัด โดยกำหนด CODE 

ดังนี้

การรับสมัครนักศึกษาใหม่สมัครสอบส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 2
(ระดับปริญญาตรีและผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี) ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

CODE     ศูนย์สอบ CODE ศูนย์สอบ

01 ศูนย์สอบจังหวัด เชียงใหม่ 02 ศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย

03 ศูนย์สอบจังหวัดแพร่ 04 ศูนย์สอบจังหวัดพิษณุโลก

05 ศูนย์สอบจังหวัดนครสวรรค์ 06 ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี

07 ศูนย์สอบจังหวัดนครพนม 08 ศูนย์สอบจังหวัดขอนแก่น

09 ศูนย์สอบจังหวัดสุรินทร์ 10 ศูนย์สอบจังหวัดนครราชสีมา

11 ศูนย์สอบจังหวัดร้อยเอ็ด 12 ศูนย์สอบจังหวัดอุบลราชธานี

13 ศูนย์สอบจังหวัดสุพรรณบุรี 14 ศูนย์สอบจังหวัดราชบุรี

15 ศูนย์สอบจังหวัดจันทบุรี 16 ศูนย์สอบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

17 ศูนย์สอบจังหวัดสุราษฎร์ธานี 18 ศูนย์สอบจังหวัดนครศรีธรรมราช

19 ศูนย์สอบจังหวัดตรัง 20 ศูนย์สอบจังหวัดสงขลา

21 ศูนย์สอบจังหวัดเพชรบูรณ์ 22 ศูนย์สอบจังหวัดปราจีนบุรี

23 ศูนย์สอบจังหวัดอุทัยธานี 24 ศูนย์สอบจังหวัดอำนาจเจริญ

25 ศูนย์สอบจังหวัดชุมพร 26 ศูนย์สอบจังหวัดสุโขทัย

27 ศูนย์สอบจังหวัดศรีสะเกษ 28 ศูนย์สอบจังหวัดลพบุรี

29 ศูนย์สอบจังหวัดหนองบัวลำภู 30 ศูนย์สอบจังหวัดนครปฐม

32 ศูนย์สอบจังหวัดชัยภูมิ 33 ศูนย์สอบจังหวัดสกลนคร

34 ศูนย์สอบจังหวัดบุรีรัมย์ 35 ศูนย์สอบจังหวัดสระแก้ว

36 ศูนย์สอบจังหวัดกาญจนบุรี 37 ศูนย์สอบจังหวัดน่าน

38 ศูนย์สอบจังหวัดอุตรดิตถ์ 39 ศูนย์สอบจังหวัดพังงา

หมายเหตุ ยกเลิกรหัสที่ 31

4. หลักฐานการสมัคร เอกสารที่ต้องยื่นในวันสมัคร (ถ่ายสำเนาขนาด A4 เท่านั้น)  

 4.1 สำเนาคุณวุฒิท่ีสำเร็จการศึกษา 2 ฉบับ กรณีเทียบโอนหน่วยกิต  4 ฉบับ   

 4.2 สำเนาหลักฐานเพิ่มเติม จำนวนตาม ข้อ 3.1 เช่น

  4.2.1 กรณีการเปลี่ยน ชื่อ - นามสกุล, วัน, เดือน, ปีเกิด, กรณีสมรส หรือหย่า

               4.2.2 กรณีผู้สมัครที่ใช้วุฒิ ม.3 หรือเทียบเท่า มาสมัครเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้ากองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

           4.2.3 กรณีคุณวุฒิจากต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการ 

ยื่นพร้อมการสมัคร โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ติดต่อสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับอุดมศึกษา 

อนุปริญญา หรือเทียบเท่าข้ึนไป ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักมาตรฐาน 

และประเมินผลอุดมศึกษา โทร. 0-2354-5577, 0-2610-5200 ต่อ 5451 ผู้สมัครต้อง 

ชำระค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด รายละ 500 บาท 

ในวันที่สมัคร

 4.3  สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 5 ฉบับ

      4.4 ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ (เฉพาะระดับปริญญาตรี)

 4.5 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา (ม.ร.2) ติดรูปถ่ายสีหรือขาวดำ ขนาด  

2 x 1 1/2  นิ้ว ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ แต่งกายสุภาพ จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  

6 เดือน)

 4.6 ข้อมูลระเบียนประวัตินักศึกษา

 4.7 แบบทำบัตรประจำตัวนักศึกษา (Master card) ติดรูปสี ขนาด 2 x 1 1/2 นิ้ว  

ถ่ายหน้าตรงไม่สวมแว่นดำ แต่งกายสุภาพ จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

 4.8 แบบลงทะเบียนเรียนส่วนภูมิภาค 

      4.9 ใบสมัครสมาชิก  “ข่าวรามคำแหง”

      4.10  บัตรประจำตัวนักศึกษาชั่วคราว  ติดรูปถ่าย 1 x 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

      4.11  ซองจดหมายติดแสตมป์ 3 บาท จ่าหน้า ชื่อ-ที่อยู่ ของผู้สมัคร จำนวน 1 ซอง 

(เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)

 4.12 ธนาณัติ (ธน.31) จำนวนเงินตามอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาท่ีระบุในระเบียบการ 

และคู่มือสมัครฯ (เฉพาะผู้สมัครทางไปรษณีย์)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

 ผู้สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อ 

เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี

1.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1.1 ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือพนักงาน 

ส่วนราชการ  องค์การรัฐวิสาหกิจ  หรือ

      1.2 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชนที่  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นสมควร หรือ

      1.3 เป็นบุคคลที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว 

เห็นสมควรเข้าศึกษาได้ 

 ทั้งนี้  ผู้มีคุณสมบัติตาม  ข้อ  1.1  ข้อ  1.2  และ 

ข้อ  1.3  ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป

2.  วิธีการเข้าศึกษา

 2.1 ให้ผู้สมัครเลือกกรอกใบสมัครว่าเรียน 

รายกระบวนวิชา ( Pre-degree )

      2.2 การลงทะเบียนเรียนต้องลงกระบวนวิชา 

ที่เปิดให้มีการสอบในภาค 1 ปีการศึกษา 2557

 วิธีการสมัคร ปฏิบัติข้ันตอนต่างๆ  ดำเนินการ 

เช่นเดียวกับนักศึกษาชั้นปริญญาตรี

3. การสอบ นักศึกษาต้องสอบ ณ ศูนย์สอบส่วน- 

ภูมิภาคท่ีแจ้งไว้ในแบบลงทะเบียนเรียน ผลการศึกษา 

นำไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตตามหลักสูตรการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรีได้เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน แต่ต้อง 

เป็นผลการศึกษาท่ีสอบไล่ได้ก่อนการสมัครตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 และต้องเป็นไปตามเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัย 

กำหนด

 ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ปัจจุบันมี 

สถานภาพเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อยู่แล้วไม่ได้

 ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี หน่วยรับสมัคร 

ส่วนภูมิภาค งานรับสมัคร ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

(อาคาร สวป. ช้ัน 3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก  

เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8624, 

0-2310-8000 ต่อ 4834

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ         (ต่อจากหน้า 6)

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต
(ส่วนภูมิภาค) ครั้งที่ 2 ภาค 1 ปีการศึกษา 2557

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับช้ันปริญญาตรีประเภทเทียบโอน 

หน่วยกิต  ประจำภาค  1  ปีการศึกษา  2557 สมัครสอบ 

ส่วนภูมิภาค ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 1. ประเภทนักศึกษาที่ได้สิทธิเทียบโอน 

หน่วยกิต

  1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครบ  8  ปีการศึกษาแล้ว  แต่ผลการศึกษายังไม่เพียงพอ 

ท่ีจะได้รับการเสนอช่ือเพ่ือรับปริญญา  ตามข้อ 14 วรรค 3  

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551

  1.2 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ท่ีหมดสถานภาพนักศึกษา เพราะเรียนไม่ครบระยะเวลา

การศึกษา  8  ปี  หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

และค้างชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา 

2  ภาคเรียนปกติติดต่อกัน  ตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 

การศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียน  และค่าบำรุงการศึกษา 

ช้ันปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาสอบส่วนภูมิภาค  พ.ศ. 2548    

หรือหมดสถานภาพจากการเป็นนักศึกษาเพราะลาออก 

จากการเป็นนักศึกษาแล้ว หรือหมดสถานภาพกรณีอ่ืนๆ 

  1.3  ผู้สมัครท่ีเคยมีหน่วยกิตสะสม  เพราะ 

เคยสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษา 

เป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี   

พ.ศ. 2548 ข้อ 8 วรรค 2 และปัจจุบันหมดสถานภาพแล้ว 

  1.4 เป็นผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยม 

ศึกษาตอนปลาย หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า   

หรือปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หรือสถาบันการศึกษาอื่น

 2. การกำหนดอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต

  2.1 ผู้สมัครที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

ตาม ข้อ 1.1 ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 ถ้าประสงค์จะขอสมัคร 

กลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่  โดยนำหน่วยกิต 

สะสมเดิมทั้งหมดเทียบโอนในการสมัครใหม่และ 

เป็นหน่วยกิตที่เทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ของ 

คณะท่ีสมัครเข้าศึกษากำหนดไว้ ต้องชำระค่าเทียบโอน 

หน่วยกิตๆละ  50.- บาท

  2.2 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิอนุปริญญา หรือ 

ปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงชำระ 

ค่าเทียบโอนหน่วยกิต ๆ ละ 50.- บาท

  2.3 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา 

ตอนปลาย หรืออนุปริญญา หรือปริญญาตรีขึ้นไป 

จากสถาบันการศึกษาอ่ืนชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

หน่วยกิตละ 100.- บาท

 3. ข้อปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต และ 

วิธีการชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต

  3.1 ให้ผู้สมัครนำสำเนาคุณวุฒิ หรือ 

สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  แล้วแต่กรณี 

หรือเอกสารอ่ืนๆ ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบการสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค ไปดำเนินการเทียบโอน 

หน่วยกิต และชำระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตพร้อม 

การชำระค่าธรรมเนียมอ่ืนๆ ในข้ันตอนการชำระเงิน 

วันท่ีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษา  

  3.2 ในกรณีผู้สมัครที่ ได้สมัครเป็น 

นักศึกษาไว้แล้วนั้น ไม่อาจดำเนินการตามข้อ 3.1 

ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ยื่นใบสมัคร มหาวิทยาลัย 

อาจผ่อนผันให้มาดำเนินการภายหลังได้  โดยเฉพาะ 

ผู้สมัครท่ียังรอผลสอบในภาคสุดท้าย  หรืออยู่ระหว่าง 

การรอใบรับรองผลการศึกษา  (Transcript) ภาคสุดท้าย 

เพื่อนำมาเทียบโอนหน่วยกิต จะต้องติดต่อ 

ขอดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิตกับคณะที่สมัคร 

ทันทีที่ได้รับใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)    

และจะต้องไม่เกินระยะเวลา 1 ปี นับจากวันเสร็จส้ิน

การสมัครของภาคการศึกษาท่ีสมัคร 

  3.3 ผู้สมัครที่ไม่ได้ดำเนินการให้ครบ 

ขั้นตอนตามข้อ  3.1  และข้อ  3.2  มหาวิทยาลัย 

ถือว่านักศึกษาผู้น้ันสละสิทธิการเทียบโอนหน่วยกิต 

และมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียม 

การศึกษาให้แก่ผู้สมัคร

  3.4  ผู้สมัครท่ีดำเนินการใช้สิทธิเทียบโอน 

หน่วยกิตไว้แล้ว  แต่จะยกเลิกการเทียบโอนหน่วยกิต 

ไม่ว่าสาเหตุจากกรณีใดๆ  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน 

ค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้

 4. กำหนดการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

และสถานที่รับสมัคร

  4.1 กำหนดการจำหน่ ายระเบียบ 

การรับสมัคร

  วันที่ 13 พฤษภาคม  - 6 กรกฎาคม 2557 

ราคาชุดละ 100.- บาท

4.1.1. จำหน่าย ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี, อุทัยธานี, 

นครศรีธรรมราช, อำนาจเจริญ, แพร่, นครพนม, 

สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, 

นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์,  

บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี, เชียงใหม่, สุรินทร์, 

อุดรธานี, พังงา และสงขลา

 4.1.2 จำหน่าย ณ หน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค 

อาคาร สวป. ช้ัน 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  โทร. 

0-2310-8624 ในวันเและเวลาราชการ

4.1.3 จำหน่ายทางไปรษณีย์ ในวันท่ี 13 พฤษภาคม 

ถึงวันท่ี 6 กรกฎาคม 2557 ธนาณัติส่ังจ่ายในนาม  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปณ.รามคำแหง ส่งหัวหน้า 

หน่วยรับสมัครส่วนภูมิภาค ตู้ ปณ. 1011 ปณ. 

รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 วงเล็บมุมซอง 

“ซื้อใบสมัครส่วนภูมิภาค” โดยแจ้งที่อยู่และ 

หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ส่ังซ้ือให้ชัดเจน

 4.2 กำหนดวันรับสมัครและสถานท่ีรับสมัคร 

สมัครด้วยตนเองวันท่ี 28 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2557 

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด   

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม ที่ผ่านมา นายอภิธา 

ควรสุทธิ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เก็บกระเป๋า 

พร้อมเงินสดจำนวน 2,040 บาท ได้ที่บริเวณประตู 

หลังมหาวิทยาลัย หลังจากนั้นได้แจ้งกับเจ้าหน้าที ่

มหาวิทยาลัย ให้ติดต่อประสานงานหาเจ้าของ 

ในที่สุด ได้ส่งมอบคืนให้แก่ นายปริวัตร ถังเซ่ง  

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ช่ืนชมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์
 เก็บกระเป๋าเงินคืนเจ้าของ



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

มหัศจรรย์เลข 9

 บทความคณิตคิดสนุกฉบับก่อนเคยกล่าวไว้ 

เกี่ยวกับ 9 : ตัวเลขมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นการกล่าวถึง 

ความแปลกประหลาด ความสวยงาม ความมหัศจรรย์ 

ที่เกี่ยวกับเลข 9 ในฉบับนี้ก็เช่นเดียวกันจะให้ท่าน 

ผู้อ่านพบกับความมหัศจรรย์ที่เกี่ยวกับเลข 9 ต่อไป

 มหัศจรรย์ท่ี 3 ใช้เลข 2 หลักท่ีหารด้วย 9 ลงตัว 

ได้แก่ 18, 27, 36, ..., 81 คูณเลข 12345679  (เลขเรียงกัน 

จาก 1 ถึง 9 เว้น 8) ผลลัพธ์เป็นเลข 2 เก้าตัว เลข 3 

เก้าตัว เลข 4 เก้าตัว....เลข 9 เก้าตัว

 ท่านผู้อ่านอย่า เชื่อจนกว่าได้ทดลองกด 

เครื่องคำนวณดูนะครับ สำหรับความมหัศจรรย ์

ในกรณีดังกล่าวใช้ประโยชน์ในการตรวจสอบ

ว่าเครื่องคำนวณของเรายังปกติดีอยู่หรือเปล่า 

เพราะถ้าใช้การบวก หรือ คูณตัวเลขง่ายอาจจะไม่พบ

ความบกพร่องของเครื่องคำนวณ            

 มหัศจรรย์ที่ 4 ใช้เลข 9 คูณเลขเรียงกันจาก

น้อยไปมากและบวกตัวเลขถัดไปผลลัพธ์เป็นเลข  

1 ทั้งหมด

9 x  1 + 2  =  11             9 x  12 + 3  =  111           

9 x 123 + 4  =  1111 9 x 1234 + 5  =  11111  

9 x 12345 + 6  =  111111       9 x 123456 + 7  =  1111111 

9 x 1234567 + 8  =  11111111 9 x 12345678 + 9  =  111111111 

 มหัศจรรย์ที่ 5 ใช้เลข 9 คูณเลขเรียงกันจาก 

มากไปน้อยและบวกตัวเลขถัดไป 2 ตัวผลลัพธ ์

เป็นเลข 8 

9 x 9 + 7  =  88  9 x 98 + 6  =  888            

9 x987 + 5  =  8888 9 x 9876 + 4  =  88888  

9 x 98765 + 3  =  888888 9 x 987654 + 2  =  8888888      

9 x 9876543 + 1  =  88888888        9 x 98765432 + 0  =  888888888   

 มหัศจรรย์ที่ 6 ใช้เลข 9 คูณเลข 1089 

ผลลัพธ์เรียงกลับกัน นั่นคือ  9 x 1089  =  9801            

             ท่านผู้อ่านครับมหัศจรรย์ของเลข 9 ยังมีอีก 

มากมาย ที่นำมาให้ดูเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                      ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก

12345679 12345679 12345679 12345679

18                            27    36 45

222222222 333333333 444444444 555555555

12345679 12345679 12345679 12345679

54 63 72 81

666666666 777777777 888888888 999999999

x x x x

x x x x

Pre-degree เพราะต้องการเรียนให้ทันเพื่อน เพราะ 

เพื่อนรุ่นเดียวกันจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

และกำลังเข้ามหาวิทยาลัยแล้ว แต่ตัวเองยังเรียนไม่จบ 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเลย จึงมีคนแนะนำ 

ให้มาสมัครเรียนในระบบ Pre-degree ที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง     

 “ก่อนหน้านี้ผมมีปัญหาด้านการเรียนทำให้ 

ต้องหยุดเรียนไว้ก่อน และพอรู้ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีการเรียนระบบ Pre-degree ที่สามารถเรียนในระดับ 

อุดมศึกษาล่วงหน้าได้ จึงคิดว่าน่าสนใจ และคิดว่าถ้าขยัน 

และตั้งใจขึ้น ก็จะทำให้จบการศึกษาพร้อมกับเพื่อน 

รุ่นเดียวกันได้ 

  ทีแรกก็รู้สึกกลัวว่าจะเรียนที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงไม่ได้ เพราะไม่บังคับเข้าช้ันเรียน ไม่มีคะแนนเก็บ 

แต่เมื่อเห็นตัวอย่างของนักศึกษา Pre-degree ที่ประสบ- 

ความสำเร็จหลายคนแล้ว ก็คิดว่าก็ไม่น่าจะยากเกินไป  

ถ้าเรามีความตั้งใจจริง”

  นายก้องรัฐ  คุณวัฒน์ ผู้สมัคร 

ปริญญาที่ 2 นักศึกษาใหม่คณะ- 

รัฐศาสตร์กล่าวว่าวันนี้ใช้สิทธิ 

สมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต 

โดยใช้วุฒิปริญญาโท จากเดิมที ่

สำเร็จการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต การเลือกเรียน 

ที่รามคำแหงเป็นปริญญาที่ 2 ในคณะรัฐศาสตร์ เพราะ 

เป็นศาสตร์ใกล้ตัวเรา ประกอบกับที่ได้ทำงานทางด้าน 

การเมืองมาบ้าง ทำให้รู้ว่าทฤษฎีเป็นสิ่งจำเป็นที่ต้อง 

เรียนรู้เพ่ือให้ทราบท่ีมาของปัญหา และตอบปัญหาน้ันได้  

โดยตนเริ่มที่จะเรียนรู้จากพื้นฐานระดับปริญญาตรีก่อน 

 “ผมทำงานคู่กับการดูแลธุรกิจ ทำให้ไม่มีเวลา 

ที่จะเข้าห้องเรียน แต่รามคำแหงมีสื่อที่ช่วยในการเรียน 

หลายทาง น่าจะทำให้ผู้เรียนที่ไม่ค่อยมีเวลา สามารถ 

เข้าถึงการเรียนได้ง่ายขึ้น อย่างไรก็ตาม การเรียนไม่ว่า 

จะสาขาใดก็ตาม หากมีความสนใจ มีความชอบและ 

ตั้งใจเป็นพื้นฐาน สามารถเรียนและประสบความสำเร็จ 

ได้อย่างแน่นอน ผมเป็นคนเรียนหนังสือไม่เก่ง แต่ผม 

เชื่อว่าการเรียนด้วยความเข้าใจ ตั้งใจ สามารถนำไป 

ปรับใช้กับงาน กับชีวิตประจำวันได้ จึงจะเรียกว่า 

ประสบความสำเร็จ  

 ชอบการสมัครในรูปแบบน้ีท่ีไม่มีข้ันตอนมากมาย 

และวันนี้สมัครเรียนแบบเทียบโอนหน่วยกิตจาก 

ปริญญาโทได้ถึง 82 หน่วยกิต รู้สึกเหมาะสมท่ีผมเร่ิมเรียน 

ในวิชาหลักได้เลย ตรงความต้องการสำหรับผู้ที่ได ้

เริ่มเรียนสิ่งที่อยากเรียนเลย”

  นางสาวธนพร  ผ่ึงผาย นักเรียน 

ช้ัน ม. 4 โรงเรียนหอวัง นักศึกษาใหม่ 

คณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า มาสมัครเรียน 

ในระบบ Pre-degree ฝันอยากเป็น 

ผู้พิพากษา โดยมีคุณพ่อคุณแม ่

เป็นต้นแบบและเป็นกำลังใจท้ังน้ี  

คุณพ่อยังเป็นศิษย์เก่าระดับปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ 

ม.ร.ด้วย จึงต้ังใจว่าจะต้ังใจเรียนควบคู่ 2 สถาบัน สามารถ 

แบ่งเวลาอ่านหนังสือได้ เพราะวันสอบท่ีโรงเรียนไม่ตรงกับ

การสอบที่รามคำแหง ชอบรูปแบบการสมัครในวันนี้ 

สะดวกและใช้เวลาสมัครไม่นาน 

 นางสาวอายุกาญจน์  ทึกทา 

นักศึกษาปี 1 มหาวิทยาลัยหอการค้า 

นักศึกษาใหม่คณะส่ือสารมวลชน 

กล่าวว่าตั้งใจจะสมัครเรียนที่ 

รามคำแหงเป็นปริญญาท่ี 2 เป็นการ 

เพ่ิมโอกาสในการทำงานนอกเหนือ 

จากท่ีเรียนภาษาเกาหลี คณะมนุษยศาสตร์ ท่ี ม.หอการค้า 

และการสมัครเรียนส่ือสารมวลชนเพ่ิมเติม เป็นอีกศาสตร์หน่ึง

รองรับและสร้างโอกาสในการทำงาน

 “โชคดีท่ีผ่านมาเจองานในวันน้ี ตนต้ังใจจะสมัครเรียน 

ท่ีรามคำแหงอยู่แล้ว เพราะไม่ต้องเข้าเรียนก็ได้ มีช่วงเวลา

ที่จัดเวลาอ่านหนังสือได้ วันสอบไม่ตรงกับที่หอการค้า 

สามารถอ่านหนังสือสอบเองได้ ท้ังน้ี การเรียน 2 ปริญญา 

คือการวัดความตั้งใจ ความสามารถของเราด้วย และจะ 

ภูมิใจมากหากประสบความสำเร็จ ดังนั้น หากตั้งใจและ 

ใส่ใจอย่างสม่ำเสมอ มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เชื่อว่าทุกคน 

ทำได้และประสบความสำเร็จแน่นอน ชอบรูปแบบ 

การสมัครใน RU Road Show วันนี้”

 นางสาวกัญจน์พร ฉ่ิงวังตะกอ 

นั ก ศึ ก ษ า จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

เกษตรศาสตร์ นักศึกษาใหม ่

คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า ได้ทราบ 

การจัดงาน RU Road Show 

จากสปอตรับสมัครทางโทรทัศน์ 

ช่อง NBT ส่วนตัวตั้งใจมาสมัครเรียนที่รามคำแหง 

นานแล้ว เม่ือข้ึนปี 3 คณะวนศาสตร์ สามารถปรับตัวได้ 

จึงมาสมัครเรียนในวันนี้ 

 “ม.ร.เป็นสถาบันท่ีย่ิงใหญ่ มีศิษย์เก่าท่ีมีช่ือเสียง 

มากมาย การเรียนท่ีรามคำแหงเป็นอีกทางเลือกหน่ึง วันน้ี 

มีคุณพ่อเป็นแรงบันดาลใจ ในการมาสมัครเรียนคณะรัฐศาสตร์ 

เพราะส่วนตัวชอบการท่องจำมากกว่าคำนวณ ชอบด้าน 

การบริหาร คุณพ่ออาจจะมีส่วนช่วยอ่านหนังสือด้วย 

และต่อไปอยากทำงานในรัฐวิสาหกิจ 

 การเรียนต้องแบ่งเวลาเรียน เวลาอ่านหนังสือ 

มีรูปแบบการเรียนที่สะดวก เรียนด้วยตัวเองได้ ตั้งใจ 

ไม่อยากให้จบช้าเกินไป พยายามใช้เวลาประมาณ 2 ปี 

เพราะมีการเทียบโอนด้วย การเรียนทุกมหาวิทยาลัย 

ยากหรือง่ายขึ้นอยู่กับมุมมอง หากเรามีความพยายาม 

ดังคำพูดท่ีกล่าวไว้ว่า “พรสวรรค์สร้างได้ด้วยตัวเอง” สามารถ 

พัฒนาตนเองได้ด้วยพรแสวงและความตั้งใจของเรา  

การสมัครในวันนี้ได้รับคำแนะนำที่ดีมีประโยชน์มาก”

ผู้สมัครนักศึกษาใหม่ฯ                  (ต่อจากหน้า 4)  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ- 

นักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและผู้มีจิตอาสาเข้าร่วมเป็น 

อาสาสมัครพิมพ์หนังสือและตำราเรียนสำหรับนักศึกษา- 

พิการ ในรูปแบบของ  File Word โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาทั่วไปและผู้มีจิตอาสาได้

มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาผู้พิการ 

ทุกประเภทที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 สนใจสมัครได้ที่ ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ  

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 ในวันและเวลาราชการ 

โทร. 0-2310-8306



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

อบรมหลักสูตร “การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน”
 คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การนำพุทธธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวัน” ประจำภาค 1 

ปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 4 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2557 ทุกวันพุธและวันศุกร์ เวลา 09.30 - 12.00 น.  

ณ อาคารสวรรคโลก ชั้น 6 ห้อง 602 (SWB 602) ตามกำหนดการดังนี้

วัน เดือน ปี หัวข้อบรรยาย ผู้บรรยาย

ศุกร์ท่ี 4 ก.ค. 57 พิธีเปิด ปฐมนิเทศ
หัวข้อ สนทนาธรรมตามกาลเป็นอุดมมงคล

อ.อิศริยา  นุตสาระ

พุธท่ี 9 ก.ค. 57 อนุปุพพิกถา อ.คุณารักษ์  นพคุณ

พุธท่ี 16 ก.ค. 57 มหาปรินิพพานสูตร 1 อ.คุณารักษ์  นพคุณ

ศุกร์ท่ี 18 ก.ค. 57 มหาสีลวชาดก ผศ.นพ.โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุุทธิ

พุธท่ี 23 ก.ค. 57 มหาปรินิพพานสูตร 2 อ.คุณารักษ์  นพคุณ

ศุกร์ท่ี 25 ก.ค. 57 ธัมมัทธชชาดก ผศ.นพ.โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ

พุธท่ี 30 ก.ค 57 วิธีเตรียมใจเม่ือภัยมา พระมหาประนอมธัมมลังกาโร

ศุกร์ท่ี 1 ส.ค. 57 วนวาสีติสสสามเณร ผศ.นพ.โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ

พุธท่ี 13 ส.ค. 57 พุทธานุสติ อ.สุรพงค์  เทพสุธา

ศุกร์ท่ี 15 ส.ค. 57 ปัญจสมาทานิยสามเณร ผศ.นพ.โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ

ศุกร์ท่ี 22 ส.ค. 57 ธัมมสวนิยสามเณร ผศ.นพ.โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ

พุธท่ี 27 ส.ค. 57 มรณสติ 1 อ.สุรพงค์  เทพสุธา

ศุกร์ท่ี 29 ส.ค. 57 วาเสฏฐสามเณรและภารทวาชสามเณร ผศ.นพ.โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ

พุธท่ี 3 ก.ย. 57 มรณสติ 2 อ.สุรพงค์  เทพสุธา

ศุกร์ท่ี 5 ก.ย. 57 สังกิจจสามเณร ผศ.นพ.โรจน์รุ่ง  สุวรรณสุทธิ

พุธท่ี 10 ก.ย. 57 การเกิดของรูปธรรม อ.สลิล  นิวัฒน์ภูมินทร์

ศุกร์ท่ี 12 ก.ย. 57 สรุปคำบรรยายก่อนสอบและบรรยาย 
คำตอบของข้อสอบ

อ.คุณารักษ์  นพคุณ

จันทร์ท่ี 15 ก.ย. 57 ปฏิบัติธรรมนอกสถานท่ี ณ วัดจากแดง

จังหวัดสมุทรปราการ พิธีประกาศตน

เป็นพุทธมามกะ ฟังพระธรรมเทศนา

ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ   

ถวายสังฆทาน ฟังบรรยายธรรมและ

ปฏิบัติเมตตาสมาธิ

พระครูธรรมธรสุมนนันทิโก

หรือ พระมหาประนอมธัมมลังกาโร

อ.อิศริยา  นุตสาระ

 ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการอบรมตามกำหนดการดังกล่าว (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) สอบถามรายละเอียด 

เพ่ิมเติมได้ท่ี ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2318-0930

ถาม ขอทราบรายละเอียดการย้ายคณะของนักศึกษา 

ในส่วนภูมิภาคด้วย 

ตอบ นักศึกษาที่จะทำเรื่องขอย้ายคณะหรือเปลี่ยน 

สาขาวิชา จะต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อยกว่า 

2 ภาคการศึกษาปกติ

 1. ผู้ที่มีความประสงค์จะขอย้ายคณะหรือ 

เปลี่ยนสาขาวิชา จะต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ

 2. นักศึกษาต้องดำเนินการย้ายคณะหรือเปล่ียน 

สาชาวิชาก่อนเรียนจบหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 1 ภาค 

การศึกษาปกติ

 วิธีดำเนินการขอย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา 

มีขั้นตอน ดังนี้

 1. ขอรับแบบพิมพ์คำขอย้ายคณะหรือเปล่ียน 

สาขาวิชา โดยเขียนจดหมายขอแบบพิมพ์ดังกล่าว 

จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา 

อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 พร้อม 

แนบซองเปล่าติดตราไปรษณีย์ ราคา 3 บาท จ่าหน้าซอง 

ช่ือ-สกุล ท่ีอยู่ของตนเองให้ชัดเจน หรือขอรับแบบพิมพ์ 

ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงทุกแห่ง หรือดาวน์โหลดคำขอได้ที่  

http://regis.ru.ac.th แล้วจัดส่งมายังหน่วยงานข้างต้น

 2. กรอกแบบคำขอฯ ให้ครบถ้วนชัดเจน จัด

ส่งทางไปรษณีย์พร้อมกับแนบเอกสาร ดังนี้

  2.1 สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด

  2.2 ค่าธรรมเนียมการขอย้ายคณะ หรือ 

เปลี่ยนสาขาวิชาแล้วแต่กรณีโดยจัดส่งเป็นธนาณัติ 

ส่ังจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปลายทาง ปท.มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (กรณีย้ายฯ ตามปกติค่าธรรมเนียม 200 บาท 

กรณีย้ายหลังเรียนจบครบหลักสูตร ค่าธรรมเนียม  

500 บาท)

  2.3 ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึงตนเอง 

พร้อมติดตราไปรษณียากรราคา 3 บาท

 3. จัดส่งคำขอฯ พร้อมเอกสารตามข้อ 2.1-2.3 

ถึงผู้รับที่อยู่ตามข้อ 1

ถาม	ผมกำลังจะเรียนจบการศึกษา ซึ่งในภาคที่จะ 

ถึงนี้ผมจะลงทะเบียนและกากบาทขอจบในการ 

ลงทะเบียนครั้งนี้ด้วย ปัญหามีอยู่ว่าผมกำลังจะได ้

เปล่ียนยศซ่ึงในขณะน้ีผมรับราชการทหาร ถ้าผมเรียน 

จบการศึกษาและได้เปลี่ยนยศ ผมจะต้องทำอย่างไร 

บ้างท่ีจะได้รับพระราชทานปริญญาในยศใหม่ท่ีได้รับ 

การแต่งตั้ง ขอความกรุณาแนะนำให้ทราบด้วย จะ 

เป็นพระคุณอย่างสูง

ตอบ เกี่ยวกับการเปลี่ยนยศของนักศึกษาได้มี  

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง การขอเปลี่ยน กองบรรณาธิการ

ชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้านาม และยศของนักศึกษา ได ้

กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้

 1. กรณีเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล คำนำหน้านาม 

นักศึกษาต้องนำหลักฐานการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล 

ทะเบียนสมรส ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม แล้วแต่กรณี 

พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน 2 ฉบับ

 2.  กรณีขอเปลี่ยนยศ จะต้องนำคำสั่งแต่งตั้ง 

ยศ หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ พร้อมถ่าย 

สำเนา จำนวน 2 ฉบับ

 3. ข้อปฏิบัติในการขอเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล  

คำนำหน้านามหรือยศ

  3.1 นักศึกษาต้องนำบัตรประจำตัวนักศึกษา 

เดิมมาแสดง เพ่ือขอทำบัตรใหม่โดยชำระค่าธรรมเนียม 

การทำบัตร กรณีเปลี่ยนชื่อฯ จำนวน 60 บาท ที ่

กองคลัง สำนักงานอธิการบดี แล้วนำหลักฐานไปยื่น 

ต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา สำนักบริการ

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) ชั้น 2

  3.2 การขอเปล่ียนช่ือ ช่ือสกุล คำนำหน้านาม 

หรือยศ นักศึกษาจะต้องดำเนินการก่อนเสนอชื่อ 

อนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย และอยู่ภายใต ้

เงื่อนไขระยะเวลาศึกษาโดยนับระยะเวลาการศึกษา 

8 ปีการศึกษา ตามข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

ว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2544 ซึ่งไม่รวมถึง 

วันสอบซ่อม

 เมื่อนักศึกษาเรียนผ่านครบตามหลักสูตรแล้ว 

ก่อนที่จะไปทำเรื่องจบหลักสูตรที่คณะ ให้นักศึกษา 

นำหลักฐานการแต่งตั้งยศ หรือสำเนาบัตรประจำตัว 

ข้าราชการ พร้อมถ่ายสำเนาจำนวน 2 ฉบับ ไปติดต่อ 

ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

รามฯ 2 รวมพลังจิตอาสาฯ          (ต่อจากหน้า 1) ศิษย์เก่ารามฯ สร้างชื่อ รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ‘ดีเด่น’ จากวุฒิสภา                                    (ต่อจากหน้า 1)

 การจัดโครงการในคร้ังน้ีเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม 

ณ วิทยาเขตบางนาให้เหมาะสมสวยงาม เพื่อต้อนรับ 

นักศึกษาใหม่ ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และ 

เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยท่ีมุ่งเน้น 

ให้นักศึกษาและบุคลากรชาวรามฯ เป็นผู้มีจิตอาสา 

เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน และทำกิจกรรม

ด้านจิตอาสาอย่างต่อเน่ือง แพร่หลายจนเป็นวัฒนธรรม

องค์กรด้านกิจกรรมของมหาวิทยาลัยสืบต่อไป

 กิจกรรมครั้ งนี้มีผู้ เข้ าร่วมประกอบด้วย 

นักศึกษาจากรามคำแหง (หัวหมาก) กลุ่มนักศึกษา 

วิชาทหาร พรรคพลังราม สมาพันธ์นักศึกษาล้านนา 

นักศึกษากลุ่ม RU STEP ชมรมโฟล์คซอง กลุ่มกีฬา 

รวมทั้งบุคลากรกองงานวิทยาเขตบางนา บุคลากร 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง บุคลากร 

จากคณะวิทยาศาสตร์และสถาบันการศึกษา 

นานาชาติ ม.ร. 

 นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการจะได้ เรียนรู้  

การทำงานเป็นทีม รู้จักวางแผนบริหารเวลา ยอมรับ 

ในบทบาท ภาระหน้าที่ และผ่านการฝึกความคิดให ้

เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน เมื่อทำงาน 

สำเร็ จก็ จะภูมิ ใจกับผลสำ เร็ จและคุ้น เคยกับ 

การทำสิ่งที่ดี เป็นประโยชน์ ซึ่งการทำเรื่องดีๆ 

ต้องอาศัยความมุ่งมั่นตั้งใจ สละทั้งเวลา สละทั้ง 

แรงกาย แรงใจ 

 จากนั้นผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ กล่าวว่า 

ขอขอบคุณทุกคนที่ เสี ยสละและทำกิจกรรม 

บำเพ็ญประโยชน์เพื่อมหาวิทยาลัย และช่วยเหลือ 

สังคมมาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นการช่วยฟ้ืนฟูโรงเรียน 

หลังเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม หรือช่วยกันปลูกป่า ทำฝาย 

สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม 

ภายนอก จนบางครั้งลืมมองสถาบันของตนเองว่า 

ควรได้รับการพัฒนาเช่นกัน 

 “ผมยังจำบรรยากาศที่จังหวัดอุทัยธานีได้ดี  

ครั้งนั้นเราได้นำนักศึกษาไปช่วยกันฟื้นฟูโรงเรียน 

ท่ีได้ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม นักศึกษาของเรา 

ท่ีไปทุกคนมีจิตอาสาลงจากรถบัสยังไม่ทันได้ทานข้าว 

ก็รีบเข้าไปช่วยกันทาสีโรงเรียน ทำให้ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนแห่งน้ันรู้สึกซาบซ้ึงและกล่าวขอบคุณนักศึกษา

รามคำแหงด้วยอาการต้ืนตันจนน้ำตาคลอ ผมรู้สึกภูมิใจ

แทนลูกศิษย์ทุกคนที่มีจิตสาธารณะ 

 ขอขอบคุณนักศึกษา และบุคลากรทุกท่าน 

ที่มีจิตอาสา ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย และ 

ถือว่าได้ช่วยเหลือสังคม เม่ือทาสีร้ัวเสร็จส้ินแล้วเห็น 

ร้ัวมหาวิทยาลัยท่ีมีความสวยงามก็จะเกิดความภูมิใจ 

ในผลงานของตัวเอง นักศึกษาใหม่มาร่วมงานปฐมนิเทศ 

ก็จะได้เห็นร้ัวท่ีสวยงามเกิดจากน้ำมือของเราทุกคน” 

 ปัจจุบัน นางนิจจารีย์ ภาคินปริพรรห์ เป็นนิติกร 

ฝ่ายกิจการประธานกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงาน 

คณะกรรมการการ เลือกตั้ งและเป็นศิษย์ เก่ า 

คณะนิติศาสตร์ สาขากฎหมายมหาชน (รุ่นที่ 16) 

สำเร็จการศึกษา เมื่อปี พ.ศ. 2555

 นางนิจจารีย์ กล่าวถึงวิทยานิพนธ์ที่ได้รับ 

รางวัลครั้งนี้ว่า คือผลงาน เรื่อง “ปัญหากฎหมาย 

เกี่ยวกับการถอดถอนสมาชิกสภาและผู้บริหาร 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” (Legal Problems 

Concerning the Recall of Council Members and  

Administrators in Local Administration Organizations)  

โดยเน้ือหาของวิทยานิพนธ์ดังกล่าวช้ีให้เห็นข้อบกพร่อง 

ของกฎหมายว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพ่ือถอดถอน 

สมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2542 

ที่ฝ่ายนิติบัญญัติออกบังคับใช้ไม่มีประสิทธิภาพ 

สร้างภาระให้แก่ประชาชนและเป็นปัญหาในการ 

ปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

จึงสามารถสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้แก่วุฒิสภา 

เพื่อใช้ประโยชน์กับสังคมและประเทศชาติต่อไป

 ศิษย์เก่าคนเก่ง กล่าวถึงจุดเริ่มต้นในความ 

สำเร็จว่า ความสำเร็จของผลงานทางวิชาการต่างๆ 

เริ่มต้นจากการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่มีคณาจารย์ และอาจารย์ที่ปรึกษาได้สอนให้รู้จัก 

การค้นคว้าข้อมูล การเก็บข้อมูล การเรียงลำดับ 

ความคิด และการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือนำข้อมูลท่ีได้

มาแก้ไขปัญหาในงานวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ถูกต้องและยุติธรรม 

 “ทำให้นักศึกษาได้รู้ว่าการวิจัยที่ดี ต้องสนใจ 

การอ่านหนังสือท้ังไทยและต่างประเทศ รวมท้ังตนเอง 

ต้องมีความต้ังใจจริงท่ีจะทำงานวิจัย  เช่น  มีความขยัน 

อดทน น้อมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง โดยเฉพาะ 

มีความรู้เข้าใจสภาพปัญหางานที่จะต้องการศึกษา

อย่างลึกซึ้ง ตลอดจนวัตถุประสงค์และเจตนารมณ ์

ของกฎหมายและทฤษฎีจนถึงแก่น จนมีความแตกฉาน 

ในงานวิจัยของตัวเองก่อน  แล้วจะเกิดทางแก้ไขปัญหา

ในงานวิจัยได้อย่างตรงประเด็น  ดังน้ัน  การทำงานวิจัย 

ที่ได้จากการเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงเป็น

ประโยชน์อย่างมากและมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้ดิฉัน

พัฒนาตัวเองอย่างดียิ่ง จนได้รับโล่รางวัลเกียรติยศ 

เป็นผลงานเป็นที่ประจักษ์แก่คณาจารย์ นักวิชาการ 

สมาชิกวุฒิสภา และบุคคลทั่วไปด้วย”

 นางนิจจารีย์ กล่าวด้วยว่า ดิฉันมีความภาคภูมิใจ 

ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้ เพราะได้ทราบว่าเป็นคนแรก 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำนักงานคณะ- 

กรรมการการเลือกต้ังท่ีได้รับรางวัลงานวิจัยกฎหมาย 

จากด้านนิติบัญญัติ ถือเป็นรางวัลงานวิจัยสูงสุด 

ระดับประเทศ อีกทั้งรางวัลดังกล่าวได้เปิดโอกาส 

ให้ดิฉันได้สร้างคุณงามความดีให้กับตนเอง สังคม 

และประเทศชาติ ซึ่งดิฉันจะตั้งใจนำความรู้ที่ได้จาก 

ม.รามคำแหงไปพัฒนาการทำงานในองค์กรให้มี 

ประสิทธิภาพต่อไป

 “ขณะเดียวกัน ตอนน้ีดิฉันกำลังศึกษา “หลักสูตร

กฎหมายปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองตาม 

มาตรฐานที่ ก.ศป. รับรอง รุ่นที่ 5” ของมูลนิธิวิจัย 

และพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครองร่วมกับ 

ศาลปกครอง และตั้งใจจะศึกษาต่อในปริญญาเอก 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะอยากให้ความรู้ที่มี

อยู่เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  

 ส่วนแนวคิดในการใช้ชีวิต “ยามว่างก็จะ 

อ่านหนังสือ หาความรู้ใส่ตัว.. เมื่อมีความรู้ประดับ 

ที่ตัวมาก..พอมีปัญหาจะมองปัญหาทะลุปรุโปร่ง 

แรงกดดันจะลดลง และรับมือได้อย่างไม่สะทกสะท้าน” 

ดิฉันคิดว่าการเรียนหนังสือไม่ว่าจะระดับใด หรือ 

การเขียนวิทยานิพนธ์เร่ืองใดๆ ก็ตามไม่ยากอย่างท่ีคิด 

ความยากขึ้นอยู่กับความพร้อมของตัวเอง ต้องรู้จัก 

สร้างกำลังใจ สร้างความมั่นใจ มีวินัย และกำหนด 

เป้าหมายในการดำเนินชีวิตให้ดีแล้วเดินไปให้ถึง 

ทันเวลา แล้วความสำเร็จและการสร้างเกียรติประวัติ 

ให้ตนเองก็จะรออยู่ข้างหน้าค่ะ”   นางนิจจารีย์กล่าว 

ในที่สุด



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม 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

 รามฯ 2 เตรียมต้อนรับฯ               (ต่อจากหน้า 1)

ก็จะทำให้ผู้อ่ืนหรือคนอ่ืนนอกจากตัวเราเขาก็ช่ืนชมบารมี 

เขาก็เชื่อถือในบารมีและตัวเราก็จะมีความสุข ด้วยได้ทำ 

ความดี เพราะการบำเพ็ญบารมีนั้นเป็นคุณความดีที่ควร 

กระทำและเม่ือกระทำแล้วผู้กระทำก็มีความสุขใจ สุขกาย 

จะคิดจะทำอะไรต่าง ๆ ก็น่าจะทำได้อย่างเจริญงอกงาม 

เพราะมีสติปัญญา มีความเพียรมีทุกส่ิงทุกอย่างท่ีประกอบ 

กันที่จะทำให้การทำความดีนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้

 ลูกศิษย์ครับการทำความดีนั้นจะว่ายากก็ยากจะ 

ว่าง่ายก็ง่ายอยู่ที่โอกาสที่จะทำอยู่ที่โอกาสที่จะปฏิบัติ 

ถามว่าเม่ือไหร่โอกาสจะมาถึง ก็อยู่ท่ีโอกาสท่ีเราแสวงหา 

โอกาสที่เราพยายามทำ  ถ้าเราไม่ขยันเราก็พยายามขยัน 

หมั่นเพียรให้นึกเป็นหลักได้ว่า ถ้าไม่ขยันหมั่นเพียร 

เราเกียจคร้าน การงานก็จะไม่สัมฤทธ์ิ การศึกษาก็ไม่เป็นผล 

จะทำอะไรก็ไม่ได้เร่ืองน่ีอย่างน้ีเป็นต้น ดังน้ันครูว่าโอกาส 

จึงเป็นเร่ืองสำคัญสำหรับทุกคน ทุกคนจะต้องสร้างโอกาส 

ทุกคนจะต้องมองโอกาส ทุกคนจะต้องทำให้มีโอกาสใน 

การท่ีจะทำความดี เม่ือมีโอกาสได้ทำความดี ผลท่ีตามมา 

ก็ย่อมเป็นบารมีดังที่กล่าวไว้ข้างต้น ครูอยากจะแนะนำ 

อย่างหน่ึงคือว่าพยายามไปค้นคำว่าบารมีในพจนานุกรม 

และในท่ีอ่ืน ๆ ท่ีกล่าวถึงคำว่าบารมีแล้วลูกศิษย์จะเห็นว่า 

โอกาสในการสร้างบารมี คือการสร้างความดีทั้งหลาย 

ทั้งปวงนั้น มีได้ไม่ยากเลย อยู่ที่ตัวเราไม่ทำลายโอกาส 

อันดีเสีย เราไม่เกียจคร้านและก็ดำรงตนอยู่ได้เสมอว่า 

เรากำลังเป็นอะไรแล้วก็กำลังทำอะไร เมื่อเป็นมนุษย์สุด 

ประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งปวงก็คือการที่เราได้ใช้สติปัญญา 

ของเรา ใช้คิดใช้ในการกระทำ ใช้ในการต่าง ๆ   ที่ควรจะ 

ใช้นั่นก็ถือว่ามนุษย์เราประเสริฐกว่าสัตว์ทั้งปวง อยู่ตรง 

ที่รู้จักใช้สมองที่มีอยู่อย่างกว้างขวางอย่างมากมาย 

มหาศาล แม้ว่าปริมาณสมองก้อนสมองจะเท่า ๆ กัน แต่ 

ในความคิดในความที่บรรจุไว้อะไรไว้ในก้อนสมองนั้น 

จะมีมากมาย อยู่ที่การไปเข้าสู่กระบวนการศึกษาและ 

กระบวนการสร้างปัญญาด้วยความวิริยอุตสาหะ ด้วย 

ความเพียร ในที่สุดก็จะเป็นคนที่มีบารมี พบกันใหม่ใน 

ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี (ยังไม่มีบัตรประจำตัว 

ประชาชน) ใช้สำเนาสูติบัตร

 2. สำเนาทะเบียนบ้านที่ผู้ขอมีชื่ออยู่

  กรณีพักอาศัยไม่ตรงตามทะเบียนบ้าน 

ให้แสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

 1. สำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลที่ตนไปพัก 

อาศัยอยู่ พร้อมหนังสือรับรองของเจ้าบ้าน

 2. หนังสือรับรองของผู้นำชุมชน (พร้อมบัตร 

ผู้นำชุมชนถ่ายเอกสาร) ซ่ึงรับรองว่าผู้ขอลงทะเบียน 

ได้พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆ

 3. เอกสารหรือหลักฐานอื่น ที่แสดงว่าได้ 

พักอาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นๆจริง เช่น สัญญาเช่าที่พัก 

ใบเสร็จรับเงินค่าเช่าที่พัก ใบเสร็จรับเงินค่าน้ำ 

ใบเสร็จรับเงินค่าโทรศัพท์บ้าน ฯลฯ ที่เป็นชื่อ 

ผู้ขอลงทะเบียน

 หากเป็นนักศึกษาใช้เพียงสำเนาบัตรประจำตัว 

นักศึกษาเท่านั้น 

สปสช. เปิดลงทะเบียนฯ               (ต่อจากหน้า 1)

รองหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่   ซึ่งเป็นศิษย์เก่าคณะ 

นิติศาสตร์ที่ประสบความสำเร็จในการเรียนและหน้าที่

การงาน  และผู้เขียนหนังสือ “กว่าจะได้นั่งบัลลังก์ศาล”  

เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนความรู้ และเวลา 12.00 น.  

พิธีเปิดนิทรรศการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำป ี

การศึกษา 2557 ณ บริเวณอาคาร KTB ชั้นล่าง

 ช่วงบ่าย เวลา 13.00-15.00 น. การปฐมนิเทศ 

แยกคณะ โดยคณบดีแต่ละคณะตามอาคารต่างๆ ดังนี้    

 คณะนิติศาสตร์ อาคาร BNB 5 ส่งสัญญาณ 

ไปยังอาคาร BNB 6

 คณะบริหารธุรกิจ อาคาร KTB 201 ส่งสัญญาณ 

ไปยังอาคาร KTB 301

 คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร KTB 401

 คณะศึกษาศาสตร์ อาคาร BNB 10

 คณะวิทยาศาสตร์ อาคาร BNB 3

 คณะรัฐศาสตร์ อาคาร PBB 201 ส่งสัญญาณ 

ไปยังอาคาร PBB 301

 คณะเศรษฐศาสตร์ อาคาร PRB 301

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคาร PRB 302

 คณะสื่อสารมวลชน อาคาร PBB 401

 ช่วงเย็น เวลา 16.00 น. กิจกรรม “เพลินกิจกรรม 

ณ ลานฝ้ายคำ รามฯ 2” กิจกรรมประกอบด้วย การ 

แสดงดนตรี  การเต้นประกอบเพลงของกลุ่มนักศึกษา  

RU STEP การแสดงดนตรีโฟล์คซองของนักศึกษาที่ได้ 

รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดเวทีท่ีวิทยาเขตบางนา 

 และการตอบปัญหาชิงรางวัล

 กองงานวิทยาเขตบางนา ขอเชิญนักศึกษา 

เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศและกิจกรรมต้อนรับเพื่อนใหม่ 

ที่วิทยาเขตบางนาจัดขึ้นในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557  

ณ วิทยาเขตบางนา (รามฯ 2) ตามกำหนดการดังกล่าว สอบถาม 

รายละเอียดได้ท่ี งานประชาสัมพันธ์ กองงานวิทยาเขตบางนา 

รามฯ 2 โทร.0-2397-6315

 นายวิเชียร  จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัด 

เพชรบูรณ์ ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้าง 

รอยยิ้มให้ประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบล 

ท่าอิบุญ อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่  

11 มิถุนายน 2557 เพื่อมอบเงินช่วยเหลือผู้ยากไร้ 

โดยมอบทุนการศึกษา จำนวน 34 ทุน และมอบ 

ถุงยังชีพให้แก่ราษฎร จำนวน 200 ชุด ซึ่งผู้เข้า 

ร่วมงานในครั้งนี้ มีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

เข้าร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนจำนวน 

40 หน่วยงาน ผู้เข้าร่วมงานจำนวนกว่า 1,000 คน  

รวมทั้งมหาวิทยาลัยรามคำแหงสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ร่วมออก 

หน่วยให้บริการประชาชนในการให้คำปรึกษาและ 

แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี นำโดย 

นางลักขณา ยงไสว หัวหน้าสาขาฯ และเจ้าหน้าที ่

ร่วมให้บริการประชาชนที่สนใจ

ม.รามฯ เพชรบูรณ์ร่วมกับจังหวัดเพชรบูรณ์ 
สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ 

ต่างประเทศ รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี 

ภาค 2/2557 สำหรับชาวไทยในต่างประเทศ ตั้งแต ่

บัดนี้ - 15 ตุลาคม 2557 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอน  

ได้แก่ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหาร- 

ธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการ) หลักสูตรรัฐศาสตร- 

บัณฑิต (กลุ่มวิชาการบริหารรัฐกิจ) หลักสูตรศึกษา- 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (เอกภาษาไทย) 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ อาคาร 

วิทยบริการและบริหาร ชั้น 1 โทร. 0-2310-8196-7, 

0-2310-8644-5 E-mail: oasc@ru.ac.th, www.ru.ac.th/oasc 

รามคำแหงรับสมัครนักศึกษา
ปริญญาตรี สาขาฯต่างประเทศ

 บัณฑิตวิทยาลัย ม.ร. จะจัดประชุมวิชาการ 

ระดับชาติ เพ่ือนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

ครั้งที่ 6 ในวันที่ 28 สิงหาคม 2557 

  ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาเอกและระดับ 

ปริญญาโท สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ 

และวิทยานิพนธ์ ในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ 

เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 6 

ในวันเวลาดังกล่าว โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 

5 สิงหาคม 2557 ณ อาคารท่าชัย ช้ัน 3 บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ผู้สนใจสอบถาม 

รายละเอียดได้ท่ี 0-2310-8557 หรือ www.grad.ru.ac.th 

เชิญร่วมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๑) วันที่ ๓๐ มิถุนายน - ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

 คำว่าบารมีน้ัน เป็นคำท่ีหมายถึงคุณงามความดี 

หมายถึงความดี หมายถึงคุณสมบัติที่ทำให้ยิ่งใหญ ่

เป็นสิ่งที่ควรกระทำ เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติ และคำว่า 

บารมีนี้นั้นก็เป็นคำที่น่าศึกษาอย่างมากทีเดียว 

บางอย่างก็เรียกทานบารมีหรือปัญญาบารมี หรือ 

เมตตาบารมี อะไรต่างๆมากมาย ถ้าหากเราไปค้น 

จากพจนานุกรม เราก็จะพบคำว่าบารมีหมายถึง 

คุณความดีท่ีควรบำเพ็ญ ถ้าหากว่าส่ิงท่ีควรบำเพ็ญมี 10  

ประการก็จะเรียกว่าทศบารมี หรือถ้าหากว่าความด ี

ท่ีไ ด้บำ เ พ็ญมาก็หมายความว่า เ ป็นคุณสมบัติ  

ที่ทำให้ยิ่งใหญ่

 แต่คำที่เราไม่ได้ใช้กันโดยละเอียด โดยไม่ได ้

เขียนเป็นทางการหรือเขียนเป็นบทความทางวิชาการ 

นั้นเราพูดกันง่าย ๆ ว่าบารมีคือความดีที่มีอยู่หรือ 

ความดีที่ได้ทำไว้ ซึ่งดูก็เป็นความหมายที่ง่ายดี เข้าใจ 

ได้ง่ายแต่ท้ังน้ีถ้าหากว่าลูกศิษย์จะได้ใส่ใจสักนิดหน่ึง 

ใช้เวลาว่างตอนไหนก็ได้ เปิดพจนานุกรมหาคำว่า 

บารมี ก็จะทำให้เรามีความรู้สึกนึกคิดมีความรู้กว้าง 

ขวางขึ้น เกิดปัญญาจากการเรียนรู้ เกิดปัญญาจาก 

การที่สนใจที่จะสะสมความดีหรือสะสมบารมี หรือ 

ต้องการมีบารมีก็ตาม ลูกศิษย์ครับเราสร้างความด ี

อะไรไว้กับเพ่ือน ไม่ว่าเราจะเมตตาหรือว่าเราจะอดทน 

อดกล้ันต่อการกระทำของเพ่ือน การกระทำของคนอ่ืน 

ไม่ว่าจะใช้ขันติไม่ว่าจะมีความสัตย์ความจริงต่อเพ่ือน 

ต่อมนุษยชาติหรือต่อตนเองก็ตามก็ถือได้ว่าเป็นเร่ือง 

ที่ควรมีควรบำเพ็ญหรือแม้กระทั่งการให้ทาน การ 

รักษาศีล การบวช การเข้าสู่กระบวนการการศึกษา  

คือกระบวนการสร้างปัญญา ด้วยความวิริยอุตสาหะ 

ก็เป็นทางหน่ึงท่ีเรียกว่าเป็นการสร้างบารมีหรือบำเพ็ญ 

บารมีเม่ือได้บำเพ็ญบารมีมา ก็จะก่อให้เกิดเป็นคุณสมบัติ 

ที่ทำให้ยิ่งใหญ่ ทำให้เป็นที่เชื่อถือ เป็นที่เคารพเป็น 

ท่ียกย่องเช่นเราช่ืนชมพระบารมี หรือคำว่าพระบารมี- 

ปกเกล้า อย่างนี้เป็นต้น

 ในการที่เรากระทำที่เรียกว่าเป็นการที่ควร 

บำเพ็ญนั้นไม่ว่าเราจะกระทำต่อใคร ยิ่งถ้าต่อผู้ที่เคย 

มีอุปการคุณต่อเราหรือต่อผู้ที่เคยปฏิบัติหรือเคยมี 

ปฏิสัมพันธ์เคยมีอะไรต่อกันก็ตาม หากเราบำเพ็ญ 

ด้วยการให้การไม่ลักของเขา การไม่รังแก การให ้

ปัญญา การให้ความจริงความดีอะไรต่าง ๆ สิ่งที่เรา 

ปฏิบัติโดยทั่วไปอย่างนี้นั้น ก็เป็นเรื่องที่จะทำให้อีก 

ฝ่ายหนึ่งหรือทำให้ผู้ที่เราปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้น เขา 

ก็จะช่ืนชมเขาก็จะรู้สึกว่าเราเป็นคนดี รู้สึกว่าเราเป็น 

คนนา่เชือ่ถอืหรอืเปน็คนทีค่บหาสมาคมได ้พดูงา่ย ๆ  

ว่าเม่ือเราปฏิบัติในทางท่ีเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญบารมี 

บารมี

(อ่านต่อหน้า 11)

เปล่ียนแปลงวันสอบซ่อมภาค 2
และภาคฤดูร้อน/2556 (ส่วนกลาง)

 

ยกเว้นการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา เพิ่มเติม 
ภาค 1 และ/หรือ ภาค 2 ปีการศึกษา 2556

 ขอบคุณ นายวิรัช ชินวินิจกุล  

นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และผู้ ช่ วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ มอบกระเช้าขอบคุณ 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ให ้

ความอนุ เคราะห์สถานที่ของศูนย์  

การค้าเซ็นทรัลพลาซา แก่ ม.ร.ในการจัด 

กิจกรรมพิเศษเพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ RU Road Show 2014 จำนวน 3 สาขา 

ในช่วงเดือนเมษายน - มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยกรรมการสภา ม.ร. ผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ นายปัญญา 

สุทธิบดี นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน และนายวีระพล จิรประดิษฐกุล ร่วมเป็นเกียรติ เมื่อวันที่ 16 

มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร

ม.ร.เปิดลงทะเบียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2557 เพิ่มเติม 
วันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557 (ทุกรหัส) ที่อาคารเวียงคำ
รวมทั้งให้สิทธินักศึกษาเก่าที่ขาดการลงทะเบียนในปีการศึกษา 2556 
ไม่ต้องเสียค่ารักษาสถานภาพเมื่อมาลงทะเบียน ภาค 1/2557 รายละเอียด โทร. 0-2310-8610

 ต า ม ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด้ อ อ ก ป ร ะ ก า ศ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ยกเว้นการชำระค่า

รักษาสถานภาพนักศึกษา ภาค 1 และ/หรือ ภาค 2 

ปีการศึกษา 2556 ฉบับลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2557  

โดยกำหนดให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีทุกคณะ 

ทุกหลักสูตร รวมทั้งนักศึกษาโครงการพิเศษที่เข้า 

ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่รหัส 50-55 

ได้รับการยกเว้นการชำระค่ารักษาสถานภาพการ 

เป็นนักศึกษาที่ค้างชำระในภาค 1 และ/หรือ ภาค 2 

ปีการศึกษา 2556 โดยนักศึกษาจะต้องมาลงทะเบียน 

เรียนในภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ตามวันเวลาที ่

กำหนดไว้ นั้น 

 เน่ืองจากการกำหนดช่วงรหัสยังไม่ครอบคลุม 

นักศึกษาทุกช้ันปีท่ียังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ 

มหาวิทยาลัยจึงให้เพ่ิมเติมการดำเนินการในเร่ือง 

ดังกล่าวของนักศึกษาตั้งแต่รหัส 49 (สมัครภาค-  

2/2549) ถึงรหัส 56 โดยให้นักศึกษานำหลักฐาน 

ไปขอรับเงินคืนได้ ดังนี้

 1. นักศึกษาปริญญาตรีทุกคณะ ทุกหลักสูตร 

ให้ติดต่อขอดำเนินการได้ท่ีหน่วยบอกเลิก-บอกเพ่ิม 

กระบวนวิชา อาคาร KLB ช้ัน 1 โดยนำใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 ไปแสดงด้วย

 2. นักศึกษาปริญญาตรีโครงการพิเศษ ให้ติดต่อ 

ขอดำเนินการ ณ ที่ทำการของแต่ละโครงการ 

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีการ 

เปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง ภาคเรียนท่ี 1 

ปีการศึกษา 2557 จึงทำให้การสอบซ่อมภาค 2 

และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556 มีการเปล่ียนแปลง 

จากท่ีเคยประกาศไว้ในม.ร.30 เดิมจากท่ีเคยประกาศ 

ไว้ 6-11 สิงหาคม 2557 เป็นวันที่ 16-21 สิงหาคม 

2557 นั้น 

 เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับปฏิทิน 

การศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงให้เปล่ียนแปลง 

วันสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2556 ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง  

เป็นดังนี้

วันสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2556

วันสอบเดิม เปลี่ยนแปลงเป็น

6 สิงหาคม 2557 16 สิงหาคม 2557

7 สิงหาคม 2557 17 สิงหาคม 2557

8 สิงหาคม 2557 18 สิงหาคม 2557

9 สิงหาคม 2557 19 สิงหาคม 2557

10 สิงหาคม 2557 20 สิงหาคม 2557

11 สิงหาคม 2557 21 สิงหาคม 2557


