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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๓๓

วันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗

ปีที่ ๔๔

   
 

ม.ร. จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)

	 รามค�าแหงเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร ่วมจุดเทียนชัย 

ถวายพระพรชัยมงคล	ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	87	พรรษา	 

5	ธนัวาคม	2557	ณ	ม.ร.	 (หวัหมาก)	พร้อมเปิดโรงทานเฉลมิพระเกยีรติ

บริการอาหาร		เครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมงาน

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา	87	พรรษา	

ในวนัที	่5	ธนัวาคม	2557	 เพ่ือร่วมถวายพระพรชยัมงคลและแสดงออก

ซึ่งความจงรักภักดีของประชากรชาวรามค�าแหงและพสกนิกรชาวไทย  

โดยมีกิจกรรมต่างๆ	ตามก�าหนดการ	ดังนี้

 16.30	 น.	 เปิดโรงทานเฉลิมพระเกียรติบริเวณลานพ่อขุนฯ	 

โดยมีหน่วยงานต่างๆ	ภายใน	ม.ร.	และสาขาวิทยบริการฯ	ส่วนภูมิภาค

จดัอาหาร	 ของว่าง	 ขนม	 และเครือ่งดืม่	 มาให้บรกิาร	 (ฟร)ี	 แก่ชาวรามค�าแหง

และประชาชนที่มาร่วมงาน

	 17.30	น.	ชมการแสดงดนตรีของนักศึกษา	ม.ร.

	 19.00	น.	พธิจีดุเทยีนชยัถวายพระพรชยัมงคลแด่พระบาทสมเดจ็-

พระเจ้าอยูห่วั	ณ	มณฑลพธิหีน้าอาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงขอเชิญชวนชาวรามค�าแหงทั้ง

คณาจารย์	ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่	นักศึกษา	ศิษย์เก่า	และชุมชนใกล้เคียง	

ร่วมกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรตใินโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา	 87	 พรรษา  

5	ธันวาคม	2557	ตามก�าหนดการดังกล่าว

 สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 มอบปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด	่

ฯพณฯนายขิ่น อ่อง มิ้นท์ ประธานสภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	ในโอกาส

ที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 โดยมีศาสตราจารย ์

พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย	ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	นายวิน หม่อง	 เอกอัครราชทูตฯ

เมียนมาร์ประจ�าประเทศไทย	 คณะผู้บริหาร	 ม.ร.	 และคณะทูตเมียนมาร์ประจ�าประเทศไทย	

ร่วมในพิธี	เมื่อวันที่	25	พฤศจิกายน	2557	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

	 โอกาสนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดี	ม.รามค�าแหง	กล่าว

ความจ�านงมอบปรญิญานติศิาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศกัดิ	์ฯพณฯนายขิน่ อ่อง มิน้ท์ ว่า	 ในนาม 

ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	มีความยินดีที่	ฯพณฯนายขิ่น	อ่อง	มิ้นท์	ได้มาเยือนมหาวิทยาลัย

รามค�าแหง	ในโอกาสที่มารับมอบปริญญากิตติมศักดิ์ในวันนี้

	 ฯพณฯนายขิ่น	 อ่อง	 มิ้นท์	 ถือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้ใช้ความรู้	 ความสามารถ	 และ 

มีประสบการณ์ในการท�างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้กฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดิน 

ในต�าแหน่งท่ีส�าคัญด้วยความเสียสละและอุทิศตนเกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

และประชาคมโลกโดยรวม	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหงแห่งราชอาณาจกัรไทย	 จงึขอมอบปรญิญา

นติศิาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์	ตามที่สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงได้อนุมัติเป็นเอกฉันท์

	 ด้าน	นายวิรัช ชินวินิจกุล	นายกสภา	ม.ร.กล่าวสดุดีประกาศเกียรติคุณฯพณฯนายขิ่น 

อ่อง มิ้นท์ ว่า	ฯพณฯนายขิ่น	อ่อง	มิ้นท์	 (อ่านต่อหน้า 11)

ม.รามคำาแหงมอบปริญญากิตติมศักดิ์

แก่ประธานสภาชาติพันธ์ุเมียนมาร์

เฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

๕ ธันวาคม ๒๕๕๗

 ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ไทยทั้งชาติและชาวรามฯมีความหวัง

อยากพัฒนาชาติไทยให้มีพลัง ความปรองดองกว่าทุกคร้ังเคยพบพาน

เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท สร้างสังคมสร้างชาติอย่างกล้าหาญ

สนองพระมหากรุณามาช้านาน เทิดพระเกียรติประการในโลกา

ลุวาระเฉลิมพระชนม์ ณ หนนี้ ทั่วธาตรีทุกแห่งหนบนโลกหล้า

ต่างรวมจิตรวมภักดีที่มีมา ถวายพระพรพระราชายศเกริกไกร

ขอจงทรงพระเจริญยิ่ง ขอทุกสิ่งสืบสวัสดิ์นิรัติศัย

ขอทรงเป็นร่มเกล้าฯของชาวไทย ตลอดไปตลอดกาลนิรันดร์เทอญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร - ร้อยกรอง)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

          

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

    

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุม	คร้ังท่ี	11/2557 เม่ือ

วันท่ี	 17	 พฤศจิกายน	 2557	 โดยมีนายวิรัช ชินวินิจกุล 

นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน	 มีผลการประชุม

ที่น่าสนใจ	ดังนี้

  1. อนุ มัติปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปริญญานิติศาสตร-

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แก่	 ฯพณฯ	 นายขิ่น	 อ่อง	 มิ้นท์	

(H.E.	 U	Khin	 Aung	Myint)	 ประธานสภาชาติพันธุ์

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

  2.  แต่งตั้งรองคณบดี

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุ มัติแต่ง ต้ัง 

รองคณบดี	คณะมนุษยศาสตร์	ดังนี้

1.		 รองศาสตราจารย์	ดร.ประภาวดี		กุศลรอด

	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร

2.			ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ศศิ		อินทโกสุม

	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

3.		 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.อรพิน		ก�าปั่นทอง

	 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน	

4.			อาจารย์สิริกมล		สิริสัมพันธ์

	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

5.			ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดมีย์		ระเบียบโลก

	 รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

6.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สว่างวัน		ไตรเจริญวิวัฒน์	

	 รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา

	 	 	 -	 ใ ห้ความเ ห็นชอบและอนุมัติแ ต่ง ต้ัง 

รองคณบดี	คณะนิติศาสตร์	ดังนี้

1.	 รองศาสตราจารย์	ดร.สมชาย		กษิติประดิษฐ์

	 รองคณบดีฝ่ายบริหาร	

2.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ธีรนิติ์			เทพสุเมธานนท์

	 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

3.	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฐิติพร		ลิ้มแหลมทอง

	 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน

4.			อาจารย์อภิชัย		มานิตยกุล

	 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

5.	 อาจารย์นันทรัตน์		เตชะมา	

	 รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ

 3.  แต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการ

	 	 -	 ให้ ค ว าม เห็ นชอบและอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง 

คณะกรรมการอ�านวยการ	คณะสื่อสารมวลชน	ดังนี้	

1.		 อธิการบดี	 	 ประธานกรรมการ

2.			คณบดีคณะสื่อสารมวลชน	รองประธานกรรมการ

3.			รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน								กรรมการ

4.			รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย									กรรมการ 

5.			ผู้อ�านวยการส�านักบริการทางวิชาการและ

	 ทดสอบประเมินผล																																กรรมการ

6.		นายธีระ		ทองประกอบ																											กรรมการ

7.		นายประดิษฐ์		เรืองดิษฐ์																										กรรมการ

	8.			นายวัชรชัย		พลวิฑูรย์																												กรรมการ

 9.			รองคณบดีฝ่ายบริหาร	คณะส่ือสารมวลชน				เลขานุการ

10.	หัวหน้าส�านักงานเลขานุการคณะสื่อสารมวลชน																					 

	 ผู้ช่วยเลขานุการ	

  4.  แต่งต้ังคณะกรรมการประจำาบัณฑิตวิทยาลัย

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

คณะกรรมการประจ�าบัณฑิตวิทยาลัย	ดังนี้	

1.			คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 ประธานกรรมการ

2.			รองคณบดีฝ่ายบริหาร	 รองประธานกรรมการ

3.		 ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษาคณะนิติศาสตร์

	 หรือผู้แทน		 กรรมการ

4.	 ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

	 หรือผู้แทน	 กรรมการ

5.	 ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

	 หรือผู้แทน	 กรรมการ

6.	 ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

	 หรือผู้แทน	 กรรมการ

7.	 ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

	 หรือผู้แทน	 กรรมการ

8.	 ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษาคณะรัฐศาสตร์

	 หรือผู้แทน	 กรรมการ

9.	 ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์

	 หรือผู้แทน	 กรรมการ

10.	ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

	 หรือผู้แทน	 กรรมการ

11.	ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษาคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 หรือผู้แทน	 กรรมการ

12.	ผู้อ�านวยการบัณฑิตศึกษาคณะสื่อสารมวลชน

	 หรือผู้แทน	 กรรมการ

13.	หัวหน้าส�านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย

	 เลขานุการ

14.	นางนิรมล		กิตติเรืองชาญ	 ผู้ช่วยเลขานุการ

	 	 ตั้งแต่วันที่	 1	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 2557	 ถึงวันที่	 30	

กันยายน	พ.ศ.	2559

  5.  ลาออกจากตำาแหน่ง 

	 	 	 -	 ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ ใ ห้ 	 

รองศาสตราจารย์นคร		ย้ิมศิริวัฒนะ		ลาออกจากต�าแหน่ง 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	คณะเศรษฐศาสตร์

	 							 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้ผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์เดมีย์		ระเบียบโลก	ลาออกจากต�าแหน่ง

หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก	คณะมนุษยศาสตร์

  6.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

	 	 	 -	 ใ ห้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่ง ต้ัง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไม้	 สงวนกุล	 ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า 

ภาควิชาปรัชญา	คณะมนุษยศาสตร์	

  7.  แผนปฏิบัติราชการ

	 							 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติ

ราชการประจ�าปีงบประมาณ		พ.ศ.		2558		ด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการส่ือสาร	จ�านวน	10	โครงการ/กิจกรรม	

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแผนปฏิบัติ

ราชการประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2558	 โครงการชี้น�า 

ป้องกัน	และแก้ไขปัญหาของสังคม	จ�านวน	6	โครงการ 

/กิจกรรม

  8.  ปรับปรุงหลักสูตร

   -			 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต				สาขาวิชาปรัชญา						ฉบับปี			พ.ศ.2555 

(ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร)

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	

ฉบับปี	พ.ศ.2555	(ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร)

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษารัสเซีย																	

ฉบับปี	พ.ศ.2555	(ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร)

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาภาษาไทย				ฉบับปี 

พ.ศ.2555	(ปรับปรุงอาจารย์ประจ�าหลักสูตร)

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาวัฒนธรรมเพ่ือ-

การท่องเที่ยว	 ฉบับปี	 พ.ศ.2555	 (ให้เลือกเรียนภาษา

อังกฤษหรือภาษาจีนพ้ืนฐานในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

และให้เลือกเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาจีน	 ส�าหรับ

มัคคุเทศก์ในหมวดวิชาเอกบังคับ)

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต							สาขาวิชาภาษาจีน        

ฉบับปี	พ.ศ.	2555	(เปิดกระบวนวิชาใหม่	CHI	2102	

การสร้างประโยคภาษาจีน	เป็นกระบวนวิชาเอกเลือก)

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาสเปน	

และหลักสูตรวิชาโทภาษาสเปน	ฉบับปี	พ.ศ.2550	และ 

ฉบับปี	พ.ศ.2542	โดยปรับรหัสวิชาจาก	5	หลัก	เป็น	7	หลัก 

และปรับปรุงชื่อบางกระบวนวิชา

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษารัสเซีย	

และหลักสูตรวิชาโทภาษารัสเซีย	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2550	

และฉบับปี	พ.ศ.	2545	 โดยปรับรหัสวิชาจาก	 	5	หลัก	

เป็น	7	หลัก	และปรับปรุงชื่อบางกระบวนวิชา	

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส	

และหลักสูตรวิชาโทภาษาฝรั่งเศส	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2550	

(อ่านต่อหน้า 10)



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง”	ได้แสดงความยนิด ี

ต่อท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วฒิุศกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  

ไปแล้วครั้งหนึ่ง	เมื่อ

 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้า

โปรดกระหม่อม	แต่งตั้งท่านเป็น

 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

 มาถงึวนันี	้ “ข่าวรามค�าแหง”	กต้็อง

แสดงความยินดีต ่อท่านอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงอีกครั้งหนึ่ง

	 เน่ืองเพราะสภาแห่งน้ันได้มีมติ

เลือกท่านให้เป็น	 ๑	 ใน	 ๕	 คนที่ด�ารง

ต�าแหน่ง

 กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ 

หรือ	กมธ.	ยกร่างรัฐธรรมนูญฯ

	 แม้	 “ข่าวรามค�าแหง”	 จะเหน็ด้วย 

กับความเห็นของท่านรองนายกรัฐมนตร ี

ศาสตราจารย์ ดร.วษิณ ุ  เครอืงาม	ที่บอกว่า 

เขาเลือกท่านอธิการบดีเพราะท่าน

เป็นรามค�าแหง

	 เหน็ด้วยกบัท่านรองฯ	 วษิณ	ุ และ

รู้สึกภาคภูมิใจในความเป็นรามค�าแหง

	 แต่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือ

 ท่านอธกิารบดวีฒุศิกัดิ	์ ลาภเจรญิทรพัย์ 

ท่านเป็นนกัรฐัศาสตร์ทีม่คีวามรูค้วามสามารถ 

	 อยู ่กับการเมืองของประเทศนี้ 

มานานพอสมควร

	 “ข่าวรามค�าแหง”	ขอเป็นก�าลังใจ

ในการท�างานให้บ้านเมืองครั้งนี้

	 ส�านักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์	 	 เปิดสอบ 

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจ�าภาค	2	 	ปีการศึกษา 

2557	จ�านวน		63		กระบวนวิชา		โดยช�าระค่าธรรมเนียม

การสอบกระบวนวิชาละ		50		บาท		ส�าหรับนักศึกษา

ตั้งแต่รหัส		55		เป็นต้นไปกระบวนวิชาละ		70		บาท		

 ภาค	2/2557		น้ีนักศึกษาสามารถลงทะเบียนสอบ 

e-Testing		ได้ตั้งแต่วันที่	27	พฤศจิกายน		2557 

เป็นต้นไป

 กำ�หนดก�ร

 วันลงทะเบียนสอบ

 วันท่ี  27 - 30 พฤศจิกายน 2557 		รับลงทะเบียน 

ณ	อาคารเวียงค�า	(VKB)	ช้ัน	1	และ	ต้ังแต่ วันท่ี 11 ธันวาคม 

2557	 เป็นต้นไป	 จนที่นั่งสอบเต็ม	 รับลงทะเบียน	

ณ	 อาคารสุโขทัย	 ชั้น	 8	 (	 เว้นวันที่	 26	 ธ.ค.	 57	 -	 

วันที่	 5	 ม.ค.	 58,	 วันที่	 29	 ม.ค.	 -	 วันที่	 3	 ก.พ.	 58,	 

วันที่	21	ก.พ.	-	วันที่	8	มี.ค.	58	)

 วันสอบ  e-Testing

 วันท่ี  11  ธันวาคม  2557 - วันท่ี 19  มีนาคม  2558  

(	เว้นวันท่ี	26	ธ.ค.	57	-	วันท่ี	5	ม.ค.	58	,	วันท่ี	29	ม.ค.	-	 

วันท่ี	3	ก.พ.	58	,	วันที่	21	ก.พ.	-	วันที่	8	มี.ค.	58	)

	 หากนักศึกษาต้องการลงทะเบียนสอบ 

ได้อย่างรวดเร็ว		ให้นักศึกษามาลงทะเบียนเรียน	 

ณ	อาคารเวียงค�า		ตามวันที่มหาวิทยาลัยก�าหนด		

นักศึกษาจะสามารถลงทะเบียนสอบได้ทันที

 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	-	เวลาสอบได้เอง

ตามที่ตนต้องการ

	 2.	ทราบผลสอบทันทีที่สอบเสร็จ

	 3.	สอบ	e-Testing		ไม่ผ่านสามารถสอบตามปกติ

ของมหาวิทยาลัยได้

 กระบวนวิชาท่ีเปิดสอบมี  63 กระบวนวิชา

ANT1013						ANT3053					ANT3054					ANT3055					

APR2101	 APR3102						BIO1001	 BIO1105 

CEC2201						CHI1001						 CHI1002							ECO1003						 

]

]

]

ECO1101	 ECO1102	 EDF1104						ENG1001 

ENG1002					ENG2001					ENG2002	 GER1001 

HIS1001		 HIS1002								HIS1003							HIS1201					 

HIS3504						 HIS4500								HRD3108							HRD4207

INT1004		 LAW1004					LIS1001						 L IS1003					

MCS1101						MCS1151	 MCS2108	 MCS2390					

MGT4004					MKT2101				 MKT3202				MKT3204					

MKT3205	 MTH1003	 MTH1101	 PED4203				

POL1100						PSY1001					 PSY2006							RAM1000				

RUS1001	 RUS1002	 RUS2001					RUS2002					

SCI1003						 SOC1003	 SOC2065						SOC4077					

SPN1001	 SPN1002					 STA1003					 STA2003					

STA2016						THA1002						THA1003    

แผนผังแสดงข้ันตอนก�รลงทะเบียนสอบ e-Testing

1.	ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอบทาง

e-Testing	ตามประกาศของส�านักทดสอบ	

หรือ	www.etesting.ru.ac.th	

2.	ลงทะเบียนเรียนตามภาคการศึกษาปกติจะต้องมี

กระบวนวิชาที่	e-Testing	เปิดสอบด้วย

3.	น�าใบเสร็จที่จะลงทะเบียนในภาคปกติ	

(ใบสีฟ้า) มายื่นเป็นหลักฐานในการลงทะเบียนสอบ

ทาง	e-Testing	ตามวัน	เวลาท่ีก�าหนด	เลือกวัน	-	เวลาสอบ  

และช�าระค่าลงทะเบียนสอบวิชาละ	70.-	บาท

4.	เข้าสอบ	e-Testing	ตามวันและเวลาที่ก�าหนด

ในใบเสร็จลงทะเบียนสอบ (สีส้ม)

ณ	อาคารสุโขทัย(SKB)	ชั้น	8	

ข้อปฏิบัติ ในก�รเข้�สอบท�งอิเล็กทรอนิกส์

 1.	นักศึกษาจะต้องเดินทางถึงห้องสอบ 

(อาคารสุโขทัยช้ัน	8)	ก่อนเวลาสอบอย่างน้อย		15		นาที

	 2.	นักศึกษาจะต้องเตรียมเอกสารและหลัก-

ฐานดังนี้
(อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 (ม.ร. 30)

		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ 		กระบวนวิชา								วันและเวลาสอบ
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กำ�หนดรหัสนักศึกษ�ลงทะเบียน 
สอบซ่อมภ�ค 1 / 2557
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คณะ
ช่วงรหัสนักศึกษาและ

วันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์
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รวม 2,361 กระบวนวิชา

จัดทำาโดยงานจัดตารางสอน ฝท.สวป.

  2.1	บัตรประจ�าตัวนักศึกษา

	 	 2.2	 บัตรประจ�าตัวประชาชนหรือบัตรประจ�าตัว

ที่ทางราชการออกให้

	 	 2.3	 ใบเสร็จการลงทะเบียนสอบทาง

อิเล็กทรอนิกส์		(e-Testing)

	 หากนักศึกษาไม่มีบัตรนักศึกษา		จะไม่อนุญาต

ให้นักศึกษาเข้าสอบ		โดยนักศึกษาจะต้องคัดใบระเบียน		

มร.	 2	 	 จาก	สวป.	มาแสดงก่อนจึงจะมีสิทธิ์สอบ		 

แต่ในกรณีท่ีเป็นนักศึกษาใหม่ให้นักศึกษาใช้ใบนัด

รับบัตรนักศึกษาแทนบัตรประจ�าตัวนักศึกษาได้

	 3.	นักศึกษาจะต้องแต่งกายให้เรียบร้อย	 	 โดย

จะไม่อนุญาตให้นักศึกษาแต่งกายดังน้ีเข้าห้องสอบ

  3.1	 นักศึกษาหญิงที่ใส่กระโปรงสั้นมาก		

หรือแต่งกายด้วยเสื้อสายเดี่ยว

	 	 3.2	 นักศึกษาใส่รองเท้าแตะ

	 	 3.3	 นักศึกษาสวมเสื้อยืดคอกลม

	 	 3.4	 นักศึกษาหญิงที่ใส่กางเกง

	 4.	การลงทะเบียนสอบของผู้พิการทางร่างกาย		

และทางสายตา		

	 ให้นักศึกษาผู้พิการติดต่อเพ่ือลงทะเบียนสอบ 

กับเจ้าหน้าท่ีของส�านักทดสอบฯ	 โดยตรง	 หากนักศึกษา 

ผู้พิการมิได้มาลงทะเบียนสอบด้วยตนเอง	 	ขอให้ผู้ที่ 

ลงทะเบียนแทนแจ้งชื่อ		นามสกุล		วัน	-	เวลาสอบ 

ของนักศึกษาผู้พิการให้ทางส�านักทดสอบฯ	ทราบด้วย		

เพ่ือจะได้จัดเจ้าหน้าท่ีดูแลต่อไป

 ***เน่ืองจากมีนักศึกษาสนใจสอบจำานวนมาก  

จึงขอให้นักศึกษารีบลงทะเบียนสอบแต่เนิ่นๆ   

จะได้เลือกวัน - เวลาสอบตามที่ต้องการได้   ***

 ดูรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี  www.etesting.ru.ac.th

ติดต่อส�านักงานทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์			ช้ัน		10 

อาคารสุโขทัย		และมีห้องสอบชั้น		8		อาคารสุโขทัย		

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	โทรศัพท์	0-2310-8790   

โทรสาร	0-2310-8791

ม.รามคำาแหงฯ                              (ต่อจากหน้า 3) ผลการประชุมสภาฯ                       (ต่อจากหน้า 2)

และฉบับปี	 พ.ศ.2531	 โดยปรับรหัสวิชาจาก	 	 5	 หลัก 

เป็น	7	หลัก	และปรับปรุงชื่อบางกระบวนวิชา

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน	

และหลักสูตรวิชาโทภาษาเยอรมัน	 	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2550	

และฉบับปี	 พ.ศ.2531	 โดยปรับรหัสวิชาจาก	 5	 หลัก	

เป็น	7	หลัก	และปรับปรุงชื่อบางกระบวนวิชา

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาสังคมศึกษา	

และมานุษยวิทย าและวิ ช า โทสั งคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา	 	ฉบับปี	พ.ศ.2551	และฉบับปี	พ.ศ.2537	

โดยปรับรหัสวิชาจาก	5	หลัก	เป็น	7	หลัก	และปรับปรุง

ชื่อบางกระบวนวิชา

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุง

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ	

และหลักสูตรวิชาโทภาษาอังกฤษ	 ฉบับปี	 พ.ศ.	 2551	

และฉบับปี	 พ.ศ.	 2531	 โดยปรับรหัสวิชาจาก	 5	 หลัก 

เป็น	7	หลัก	และปรับปรุงชื่อบางกระบวนวิชา

  9.  เปิดกระบวนวิชาใหม่ 

					 	 	-	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติเปิดกระบวน- 

วิชาใหม่	 ANT	 3051	 ความสัมพันธ์ทางสังคมและ 

วัฒนธรรมระหว่างอาเซียนกับเอเซียตะวันออก	 

เป็นกระบวนวิชาเลือกเสรีของคณะมนุษยศาสตร์	

	 	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติเปิดกระบวน- 

วิชาใหม่	 SPN	 4402	 วรรณกรรมฟิลิปปินส์ที่เขียน 

ด้วยภาษาสเปนเป็นกระบวนวิชา เลือกเสรีของ 

คณะมนุษยศาสตร์	

  10. ร่างข้อบังคับและร่างระเบียบ

		 	 	 	 	 	 	 -	 	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 

วัสดุบริการ	คณะสื่อสารมวลชน	พ.ศ....

	 	 	 	 	 	 	 -	 	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 ว่าด้วยการบริหารเงินค่าธรรมเนียม 

วัสดุบริการ		คณะสื่อสารมวลชน	พ.ศ....

  11. งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา

	 	 	 	 	 	 	 -	 	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติงบประมาณ

กิจกรรมนักศึกษา	 ประจ�าปีการศึกษา	 2557	 จ�านวน	

7,500,000	บาท	(เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)	



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นางปุญญิสา	อรพินท์
	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข
	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			 นายสยุมพล	ศรพรหม
	 นายภาณุพงศ์	พิงไธสง	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	 (ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์-	

ข่าวรามคำาแหง	งานประชาสัมพันธ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	

กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

	 เวลาเราฟังการสอนก็ดี	 เวลาเราฟังค�าปราศรัย

ก็ตาม	 เวลาเราฟังเพื่อนพูดคุยก็ตาม	 หรือว่าได้ยิน 

ได้ฟังอะไร	 หรอืได้ข้อมูลข่าวสารจากเวบ็ไซต์	 หรอืจาก

ใดๆ	ก็ตาม	แม้กระทั่งการอ่านหนังสือของเรา	ก็จะต้อง

ชั่งน�้าหนักว่า	 ข้อความใดเป็นข้อความจริง	 ข้อความใด

เป็นเทจ็	 ข้อความใดน่าจะจรงิ	 ข้อความใดจรงิบ้างเทจ็บ้าง 

เรากจ็ะต้องอาศยัประสบการณ์	 อาศยัความรูค้วามสามารถ	

อนันีเ้ป็นเรือ่งส�าคญัของผูท้ีจ่ะเตบิใหญ่ไปในกาลภายหน้า

	 ลูกศิษย์ครับ	 ลองฝึกหัดดูนะครับ	 คุยกับเพื่อน	

หรือเพื่อนบอกอะไร	 เราก็หาทางพิสูจน์ดูว่าจริงอย่างที่

เขาว่าไหม	 เพือ่นคนนี	้ พดูแล้วเชือ่ถอืได้ทกุครัง้ทกุคราว

ไปหรอืไม่	 เพือ่นคนโน้นพดูว่าอย่างไร	 แล้วเป็นอย่างนัน้

หรือไม่	 บางทีเราก็จะพบกับ	การยกยอปอปั้น	หรือการ

ยกตนข่มท่าน		หรอือะไรต่อมอิะไรทีเ่ป็นความเทจ็		แล้วเรา 

ก็จะหลงงมงาย	 กับความเท็จนั้น	 และในที่สุดแล้ว	 

เราก็จะแก้ปัญหาไม่ได้	 ในที่สุดเราเอง	 ก็จะเป็นคน 

สร้างปัญหา	 และในที่สุดแล้ว	 เราจะหาเพื่อนได้อย่างไร	

เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ	สวัสดีครับ

 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงยังจัดพิธี

ถวายสัตย์ปฏิญาณ	 เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของ

แผ่นดิน	 ในวันที่	 3	 ธันวาคม	 2557	 เวลา	 08.00	 น.	 

ณ	หอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	 โดยมีผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี	ม.ร.	

เป็นประธาน

ม.ร.จัดพิธีจุดเทียนชัยฯ                (ต่อจากหน้า 1)

มีประสบการณ์ในการท�างานที่เกี่ยวข้องกับการใช้

กฎหมายในการบริหารราชการแผ่นดินในต�าแหน่ง

ที่ส�าคัญของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 

ด�ารงต�าแหน่งนายพลประจ�ากองทพัพม่า	 เป็นผูบ้งัคบั-

บัญชาด้านสงครามจิตวิทยาและฝ่ายประชาสัมพันธ์	

กระทรวงกลาโหม	 เลขานกุารร่วมในคณะกรรมาธกิาร

จัดการประชุมแห่งชาติส�าหรับการร่างรัฐธรรมนูญ

ทีม่ีค่วามยัง่ยนืของประเทศ	 เป็นสมาชกิในคณะกรรมาธิการ

ร่างรัฐธรรมนูญ

	 ฯพณฯนายขิ่น	 อ่อง	 มิ้นท์	 เคยด�ารงต�าแหน่ง

รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงวฒันธรรม	 เป็นผูบ้งัคบัญัชา 

แผนกวจิติรศิลป์	 การวจิยัด้านโบราณคด	ี และการวจิยั

ด้านประวัติศาสตร์	 เป็นสมาชิกของสมาคมแห่งการ

พัฒนาสหภาพและความเป็นเอกภาพ	 สมาชิกใน

คณะกรรมาธิการบริหารส่วนกลาง	 เป็นสมาชิก 

สภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร	์

ต้ังแต่ปี	 พ.ศ.	 2553	 และด�ารงต�าแหน่งประธาน 

สภาชาติพันธุ์สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร  ์

ถึงปัจจุบัน

	 โดยเหตุนี้	 ฯพณฯนายขิ่น	 อ่อง	 มิ้นท์	 ถือเป็น

บุคคลส�าคัญของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร	์

ม.รามคำาแหงมอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ประธานสภาชาติพันธ์เมียนมาร์ฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

	 คณะบริหารธุรกิจ	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	 โครงการบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต	 สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ	 รุ่นที่	 15 

(Business	Law)		หลักสูตรแผน	ข	(ไม่ท�าวิทยานิพนธ์) 

เรียนวันเสาร์	 เวลา	 17.00	 -	 21.00	 น.	 และ 

วันอาทิตย์	เวลา	08.00	-	17.00	น.	คัดเลือกโดยการ

สอบสัมภาษณ์	

	 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี - 14 ธันวาคม 2557 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.	 0-2310-8220,	

087-680-0093,	 098-356-3610,	 087-518-3212	

หรือที่		http://www.bl-mba.ru.ac.th

ท่ีมีความรู้	 ความสามารถ	 มีประสบการณ์ในการ

ปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความเสียสละและอุทิศตน

เกิดคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาคมโลก

โดยรวม	สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหงในการประชุม	

ครั้งที่	 11	 เมื่อวันที่	 17	 พฤศจิกายน	 พ.ศ.2557	 จึงมี 

มติเป ็นเอกฉันท์อนุมัติปริญญานิติศาสตรดุษฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่	 ฯพณฯนายข่ิน	 อ่อง	 มิ้นท์	 

เพื่อเป็นเกียรติสืบไป

	 จากนัน้	ผศ.วฒุศิกัดิ ์ อธกิารบด ี ม.รามคำาแหง 

มอบปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

แด่	 ฯพณฯนายขิ่น	 อ่อง	 มิ้นท์	 โดย	 ฯพณฯนายขิ่น  

อ่อง มิ้นท์ กล่าวในโอกาสนี้ว่า	 รู้สึกเป็นเกียรติและ

เป็นความปลาบปลื้มในชีวิตที่ได ้รับเกียรติจาก

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 มอบปริญญานิติศาสตร-

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ	 ซึ่ง	 ม.รามค�าแหง	 เป็น

มหาวิทยาลัยท่ีย่ิงใหญ่และมีคุณค่าทางการศึกษา 

ในประเทศไทย			ขอขอบคณุศาสตราจารย์พเิศษพรเพชร  

วิชิตชลชัย	 ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	 ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดี

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 และคณาจารย์	 ทีใ่ห้การต้อนรบั

และจัดพิธีการอันทรงเกียรติในครั้งนี้	

คณะบริหารธุรกิจ รับ นศ. M.B.A



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๓) วันที่ ๑ - ๗ ธันวาคม ๒๕๕๗ 

    
 
 
 
 
 

 ลกูศษิย์ครบั	 เราเหน็แบบอย่างในเรือ่งการกระท�า 

ในเรื่องการคิด	 ในเรื่องการแสดงออก	ในสังคม	และ

ในขณะเดยีวกนั	 เรามองดวู่า	 อะไรบ้างทีจ่ะเป็นต้นแบบ

ของเราได้	อะไรบ้างที่จะเป็นคุณงามความดีที่เราจะ

ปฏิบัติตามได้	

	 ต้นแบบหรอืจะเรยีกว่าไอดอล	 หรอืจะเรยีกว่า	

ตัวอย่างที่ดี	 หรือจะเรียกว่าแนวความคิดที่ดี	 คิดบวก

หรอืท�าอะไรก็ตามแต่	 ในทางทีเ่ป็นส่วนทีดี่งาม	 ส่ิงเหล่านี้

เป็นเรือ่งทีใ่นการปฏบิติัของคนเรามกัจะเดนิตามรอย

กนัไป	ไม่น้อยหน้าไปกว่า	การตามต้นแบบในความชัว่

 อะไรดอีะไรชัว่	 เราศกึษากนัมาจนถงึขัน้นีแ้ล้ว 

น่าจะแยกแยะได้	 การแยกแยะ	 ครพูดูเสมอ	 แทบจะทกุฉบบั 

ของข่าวราม	 ว่าจะท�าอะไรให้แยกแยะ	 การแยกแยะน้ัน 

ต้องได้รู้มาก	 ฟังมาก	 เห็นมาก	 มีประสบการณ์	 เม่ือเรา

ฝึกตนแยกแยะได้	 ว่าสิ่งไหนดีสิ่งไหนไม่ดี	 เราได้ยิน

ใครเขาพดูอะไร	 เราได้ยนิเขาร้องเพลงว่าอย่างไร	 เราได้ยนิ

ได้เหน็	สิง่ทีแ่สดงออกมา	จากความคดิของผูอ้ืน่	หรอื

แม้กระทั่งความคิดของเราเอง	 เราย่อมแยกแยะได้ว่า

สิ่งใดดีสิ่งใดไม่ดี	ที่พูดเช่นนี้นั้น	อยู่ที่พื้นฐานของคน

ที่แยกแยะด้วย	พื้นฐานต่าง	ๆ 	นั้น	จะประกอบไปด้วย	

ประสบการณ์ทีเ่คยผ่านมา	 มใิช่หมายความว่า	 ได้ยนิมาก

ได้ฟังมาก	แล้วก็จะดีไปเสียทั้งสิ้น	ไม่ใช่

	 การได้ยินมาก	 น้ันหมายความว่า	 ฟังแล้วก็

เปรยีบเทยีบได้	 ฟังแล้วกพิ็สจูน์ได้	 ฟังไม่ใช่สกัแต่ว่าฟัง	

เช่นเขาพดูกนัว่า	 ต้องฟังหไูว้ห	ู อย่างนีเ้ป็นต้น	 ถ้าหากว่า 

ลกูศษิย์ไปรบัผดิชอบต่อสงัคมมากมาย	 ต่อไปในกาล- 

ภายหน้า	 ถ้าหากเชือ่เขาเล่าว่า	 หรอืเชือ่แต่เพยีง	 การโกหก 

พกลม	 หรือเชื่อแต่เพียงภาพหลอนภาพลวง	 แต่เรา 

ไม่ได้คิดเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นจริง	 ไม่ได้เทียบกับ 

ทางวิทยาศาสตร์	 ว่าความเป็นจริงกับทางวิทยาศาสตร์

เป็นอย่างไร	 ค�าพูดของคนน้ัน	 ถ้าหากว่าเราศึกษา 

มาในทางตรรกศาสตร์	 หรอืลอจกิ	 เรากจ็ะทราบได้ว่า	

ประโยคใดเป็นความจรงิ	 ประโยคใดเป็นความไม่จรงิ	

อย่างน้ีเป็นต้น		เพราะฉะน้ัน	จะเห็นได้ว่าการตัดสินคดี 

ในโรงศาล	 ศาลจะต้องฟังพยานหลักฐาน	 แล้วเอามา 

เปรียบเทยีบกันว่า	 มีคนหน่ึงพดูว่าอย่างน้ี	 อีกคนหน่ึง

พูดว่าอย่างนั้น	 อีกคนหนึ่งพูดว่าอย่างโน้น	 แล้วใน 

ความเป็นจรงิ	 เป็นอย่างไรกนัแน่	 ศาลกจ็ะมาพจิารณา

ข้อเท็จจริง	 แล้วช่ังน�้าหนัก	 ค�าว่าช่ังน�้าหนักในที่น้ี

หมายความว่า	 มีเหตุหรือมีข้อที่ท�าให้เชื่อได้อย่าง

หนักแน่นหรือไม่	 ไม่ได้หมายความว่าเอากิโลที่ชั่ง 

น�้าหนักมาชั่ง	ค�าพูดซึ่งท�าไม่ได้

ต้นแบบ

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. รับนักศึกษา M.B.A.

Advanced Program บางนา

 ต้อนรับ นายวิรัช ชินวินิจกุล 

นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี  

และต้อนรับ	 นายวิทวัส บุญญสถิตย ์

ประธานคณะกรรมการส่ง เสริม

กิจการมหาวิทยาลัย					กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัย	 โดยมีผศ.วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 และกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผู้ทรงคุณวุฒิ	ร่วมแสดงความยินดีด้วย	ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย	เมื่อวันที่	17	พฤศจิกายน	2557

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดรับสมัคร- 

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท	ประจ�าปี		2558			หลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 Advanced	 Program 

(วิทยาเขตบางนา)	 รุ่นที่	 10	 สาขาวิชาการตลาด 

และสาขาวิชาการจัดการ	จัดการศึกษาแบบ	Block	Course 

จ�านวน	 39	 หน่วยกิต	 แผน	 ข	 (ไม่ท�าวิทยานิพนธ์) 

เรียนวันอาทิตย์	 เวลา	 08.00	 -	 19.00	 น.	 ค่าใช้จ่าย 

ตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงาน	 ณ	 สาธารณรัฐ- 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว	 140,000	 บาท	 ศึกษาดูงาน 

ณ	ประเทศญี่ปุ่น	185,000	บาท	 (แบ่งช�าระ	7	งวด)	

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์		

	 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่ 

บัดนี้ถึง 25 มกราคม 2558	หรือสมัครทางออนไลน์

ได้ท่ี	 www.advanced-mba.ru.ac.th	 สอบถามรายละเอียด 

ได้ที่ส�านักงานโครงการฯ	 อาคารสุโขทัย	 ชั้น	 3  

ห้อง	309A		โทร.	0-2310-8591-2,	085-043-5665 

 และ	089-487-4838		หรือท่ีงานบริการและประสานงาน 

ปริญญาโท	 วิทยาเขตบางนา	 อาคาร	 PRB	 ชั้น	 5 

	โทร.0-2316-9565	,	0-2310-316-9573				

 สถาบันภาษาม .ร .จั ด โครงการฝึกอบรม 

การใช้ภาษาอังกฤษ	 และการใช้ภาษาต่างประเทศ 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 โดยผู้เข้าอบรม 

ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ		 ท้ังน้ีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

ของบัณฑิตม.ร.	ให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน

	 1.	 โครงการฝึกอบรม	 “เพิ่มสมรรถนะในการ

ใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาม.ร.	 ประจ�าปี	 2557”	

ระหว่างวันท่ี	26	ธันวาคม	2557	-	27	กุมภาพันธ์	2558	

	 2.	 โครงการฝึกอบรม	 “เพิ่มสมรรถนะในการใช้

ภาษาต่างประเทศของนักศึกษาม.ร.	 ประจ�าปี	 2558”	

มี	2	หลักสูตร

	 	 2.1	 หลักสูตรภาษาอังกฤษ	 “สัมภาษณ์งาน

และการท�างาน”	ระหว่างวันที่	1-17	ธันวาคม	2557

	 	 2.2	 หลักสูตรภาษาอาเซียน	 (ภาษาจีน	 ภาษา- 

อินโดนีเซียและภาษาฟิลิปิโน)	ระหว่างวันท่ี	6	มกราคม	-	

12	กุมภาพันธ์	2558	

	 	 ทั้งนี้	จัดอบรมวันจันทร์	พุธ	และศุกร์	ณ	ม.ร.	

(หัวหมาก)	 วันละ	 3	 ช่วงเวลา	 คือ	 09.00-12.00	 น.	

14.00-17.00	น.	ละ	17.00-20.00	น.

	 	 ผู้สมัครเข้ารับการอบรมต้องเป็นนักศึกษา

ปริญญาตรีของม.ร.และมีเวลาเข้ารับการอบรม 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ	 80	 รวมท้ังสอบผ่านครบตามหลักสูตร 

จึงจะได้รับประกาศนียบัตร

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 (ฝ่ายมัธยม) 

เปิดรับนักเรียนที่ส�าเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษา

ปีที่	 6	 อายุไม่เกิน	 14	 ปี	 และผ่านการทดสอบเทียบ

มาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา	(ป.4	-	ป.6)	ประจ�า 

ปีการศึกษา	 2558	 ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 เข้าศึกษาต่อในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี	 1	

ประจ�าปีการศึกษา	 2558	 โดยเปิดจำาหน่ายใบสมัครสอบ

มาตรฐานความรู้ระดับประถมศึกษา	 ระหว่างวันท่ี	 15 

ธันวาคม 2557 - 10 มกราคม 2558	 เวลา	08.30	 -	 16.00	น. 

(เว้นวันอาทิตย์)

รับสมัครทดสอบฯ		 วันท่ี	5-10		มกราคม		2558

ทดสอบวัดความรู้ฯ	 วันที่		25	มกราคม	2558

ประกาศคะแนนการทดสอบฯ		วันที่	6	กุมภาพันธ์	2558

 เม่ือผ่านการทดสอบ ให้นักเรียนช้ัน ป.6 นำาผลคะแนน

ทดสอบพร้อมแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) มาสมัคร 

เข้าเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่  

9 - 14 กุมภาพันธ์ 2558 ท่ี	ฝ่ายวิชาการ	อาคาร	DS3	ช้ัน	1  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

	 ผู้สนใจติดต่อขอซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 (ฝ่ายมัธยม)	

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมโทร.	0-2310-8356	 ,	0-2310-8456	

หรือ	www.ds.ru.ac.th

  ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมได้ต้ังแต่บัดน้ี	

ณ	 สถาบันภาษา	 ม.ร.	 อาคารสุโขทัย	 ชั้น	 4	 ห้อง	 408 

รายละเอียดเพ่ิมเติมโทร.	02-310-8903-4	หรือ	www.ril.ru.ac.th

สาธิตม.ร. รับนักเรียนใหม่ม.ร.อบรมภาษาอังกฤษ

และภาษาอาเซียนแก่นักศึกษาฟรี


