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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 ๔๓

วันที่ ๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๔

   
 

ลูกพ่อขุนฯ คว้า 19 เหรียญจาก ‘นนทรีเกมส์’

รามคำาแหงเตรียมมอบรางวัลเป็นกำาลังใจให้นักกีฬา 

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

   
 
     
คณะนิติศาสตร์รับนักศึกษาฝึกงาน 

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)
(อ่านต่อหน้า 2)

 ปิดฉากไปด้วยความประทบัใจกบั  “นนทรีเกมส์”  นกักฬีาลกูพ่อขนุฯ 

ท�าฟอร์มดี คว้า 3 เหรียญทอง 3 เหรียญเงินและ 13 เหรียญทองแดง 

จากการแข่งขนักฬีามหาวทิยาลยัแห่งประเทศไทย ครัง้ที ่ 42 ม.รามค�าแหง 

เตรียมมอบทุนเป็นก�าลังใจให้นักกีฬา 18 กุมภาพันธ์นี้ 

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ม.รามค�าแหง เปิดเผยว่าตลอดระยะเวลาที่ได้เข้าร่วมในการแข่งขัน

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และเป็นกองเชียร์ให้กับนักกีฬา 

ทุกประเภท ได้เห็นถึงฝีมือ ความสามัคคี และใจสู้อย่างสมศักดิ์ศรีของ 

นกักฬีาทกุคนท่ามกลางการแข่งขนัทีด่เุดอืด ซ่ึงก็มีลุ้นเกอืบทกุรายการ 

ท�าให้ผลการแข่งขันที่ออกมา แม้ว่าจะไม่ได้เป็นเจ้าเหรียญทองหรือ 

ม.ร.งดบรรยายระหว่าง
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 ตามที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรง

พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จ-

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จ- 

พระราชด�าเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตร 

แกผู่ส้�าเรจ็การศกึษา จากมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

รุ่นที่ 40 ในระหว่างวันที่ 2 - 6 มีนาคม 2558 โดย

มหาวิทยาลัยก�าหนดให้มีการซ้อมใหญ่ในวันที่ 

23 - 27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช และอาคารกงไกรลาศ

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  

รับสมัครนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เข้ าร่วม

โครงการนักศึกษาฝึกงานรุ่นท่ี 28 (ฝึกงาน 2 เดือน 

ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน - 29 กรกฎาคม 2558) 

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ และ

เรียนรู้ถึงสภาพสังคมของการท�างานที่แท้จริง 

และพร้อมที่จะออกไปสู่สังคมและตลาดแรงงาน 

อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะมีหน่วยงานที่รับนักศึกษา

เข้าฝึกงาน กว่า 50 หน่วยงาน อาทิ ศาลอาญา  

ส�านักงานอัยการสูงสุด กรมบังคับคดี ศาลปกครอง 

ศาลอุทธรณ์ ส�านักงานกฎหมายต่างๆ เป็นต้น

   
 
     

   
 

พนักงานมหาวิทยาลัยประชุมรับทราบสิทธิประโยชน์

   
 

 ส ภ า ค ณ า จ า ร ย์  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค� า แ ห ง  

จัดเสวนาทางวิชาการเรื่อง 

สิ ท ธิ ป ร ะ โ ย ช น์ ส� า ห รั บ

พนักงานมหาวิทยาลัย ให้แก่ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการและสายสนับสนุน 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.รามค�าแหง เป็นประธาน มีผู้บริหาร บุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง 

และนางสาวสุกิจจา วานิชพงษ์พันธุ ์จากส�านักงานประกันสังคม ร่วมชี้แจงและตอบข้อซักถามจาก

ผู้เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558         

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และ 

ประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคเงินสมทบเข้าโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ  

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองประธาน 

คณะกรรมการด�าเนินการโครงการฯ เปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

วันท่ี 2 เมษายน 2558 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการประกอบกุศลคร้ังย่ิงใหญ่ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจึงจัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ขึ้น เพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได ้

ร่วมกันบริจาคเงินท�าบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ น�าเข้าโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ 

เกษตรกรตามพระราชด�าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซ่ึงเป็นโครงการท่ีช่วยเหลือ 

ให้เกษตรกรที่ยากจนได้มีโค-กระบือไว้ใช้งานเป็นของตนเอง ลดปัญหาความยากจน 

ได้ตรงจุด และยังสนับสนุนและสอดรับกับการด�าเนินงานตามแนวทางปรัชญา 

เศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้ง ชาวรามค�าแหงและผู้มีจิตศรัทธายังจะได้มีโอกาส 
(อ่านต่อหน้า 2)(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาสมเด็จพระเทพฯ

เชิญร่วมทำาบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ ถวายเป็นพระราชกุศล

(อ่านต่อหน้า 2)

รามคำาแหงร่วมมือองค์กรจังหวัดอุทัยธานี
จัดบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเชิญชวนประชาชน 

จงัหวัดอทัุยธานีและจงัหวัดใกล้เคียงร่วมกจิกรรมบรกิาร 

ทางวชิาการและวชิาชพีทีต่รงกบัวถิชีมุชน ในวนัที ่ 12-13 

 กมุภาพนัธ์ 2558 ณ สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรติ  

จังหวัดอุทัยธานี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดเผยว่า 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงร่วมกับองค์การบริหารส่วน

จังหวัดอุทัยธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี หอการค้าจังหวัดอุทัยธานี 

และสมาคมธุรกิจท่องเท่ียว จะจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชน 

ชาวอทัุยธาน ีระหว่างวนัท่ี  12-13 กมุภาพนัธ์ 2558 โดยครัง้นีเ้ป็นความร่วมมอืจากทกุคณะ 

ของมหาวิทยาลัย ในการจัดอาจารย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเดินทางไปให้ความรู้ทั้ง 

ด้านวชิาการและวชิาชพี เพือ่ถ่ายทอดองค์ความรูท้ีม่คีวามสอดคล้องกบัความต้องการของ 

ชมุชนและบคุคลทัว่ไป และเป็นแนวทางในการจดัการศึกษาทีบ่รูณาการกบัวชิาทีส่อนด้วย



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

คณะนิติศาสตร์ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

 คุณสมบัติผู้สมัคร เป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

ที่มีหน่วยกิตสะสมตั้งแต่ 80 หน่วยกิตขึ้นไป ไม่เป็น 

ผู้ท�างานประจ�าในองค์กรใด มีความตั้งใจและสามารถ

ฝึกงานได้ตามเวลาที่ก�าหนด (2 เดือน) ขอรับใบสมัคร 

และสมัครได้ที่คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1 (ตึกเก่า) ชั้น 2  

ห้อง 1203 ระหว่างวันที่ 9 - 18 กุมภาพันธ์ 2558  

ส�าหรับหลักฐานการสมัครมีดังนี้ ใบเช็คเกรด 1 ฉบับ  

ส�าเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคล่าสุด 1 ฉบับ 

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา 1 ฉบับ รูปถ่ายหน้าตรง

ชุดนักศึกษา ขนาด 2 นิ้ว 2 รูป

 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่สนใจสอบถาม

รายละเอียดเพิ่ม เติมได้ที่หน่วยกิจการนักศึกษา  

คณะนิติศาสตร์ โทร. 0-2310-8170 , www.law.ru.ac.th 

หรือ พี่ดามส์ 087-185-6517, พี่แมน 083-003-0420 

พี่พราว 091-106-7174, พี่เนส 081-355-2294 และ 

พี่ฟลุ้ค 087-023-3892, Facebook: นักศึกษาฝึกงาน 

คณะนิติศาสตร์ รุ่นที่ยี่สิบแปด

รามคำาแหงร่วมมือองค์กรฯ           (ต่อจากหน้า 1)

 ส�าหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย  

การเสริมสร้างความรู้กฎหมายแก่ครูและบุคลากรทาง 

การศึกษา ฝึกอบรมเพิ่มมูลค่าข้าวไทยโดยบรรจุภัณฑ์  

เสริมสร้างการอ่านและการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตเพื่อ 

พฒันาทกัษะชวีติให้กบัเดก็และเยาวชน การพฒันาทกัษะ 

การใช้ภาษาไทย/สารสนเทศ และระบบการคิดของเด็ก

เพื่อความเป็นผู้น�าแห่งอนาคต ฝึกอบรมผู้ดูแลเด็กที่มี- 

ความต้องการพิเศษ Training of the trainer for special 

need children การบริการแก่ชุมชนเกี่ยวกับการพัฒนา-

อาชีพ การประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ใน 

ด้านการเกษตร การประยุกต์ใช้ไคโตซานในการเพาะ 

เหด็นางรมในวสัดเุพาะเหด็ฟางข้าว ฝึกอบรมการแปรรปู 

เพื่อเพิ่มมูลค่าข้าว การท�าแผนเพื่อพัฒนาท้องถิ่นใน

จังหวัดอุทัยธานีให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

การท�าให้สนิค้าวสิาหกจิชุมชน OTOP เดนิได้ การพฒันา 

การจัดการความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดอุทัยธานี  

บรกิารตรวจสขุภาพสายตาแก่เดก็ขาดโอกาสและผูส้งูอายุ 

จังหวัดอุทัยธานี การอบรมผู้ประกาศรุ่นเยาว ์ การตรวจ

กรองปริมาณสารเคมีในกระแสเลือดของเกษตรกร

จังหวัดอุทัยธานี และศิลปกรรมศาสตร์เพ่ือชุมชน :  

การพัฒนาเทคนิคการร้องเพลงอย่างไรให้โดนใจผู้ฟัง

 โอกาสนี้ รศ.ดร.จันทร์จารี เกตุมาโร ประธาน-

สภาคณาจารย์ กล่าวรายงานว่าพนักงานมหาวิทยาลัย

ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนมีความส�าคัญใน 

การขับเคลื่อนการท�างานในระดับอุดมศึกษา ฉะนั้น 

การส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงสิทธิ-

ประโยชน์ที่ตนพึงมีพึงได้และสามารถเข้าถึงบริการ

ด้านต่างๆได้อย่างทั่วถึง จะน�ามาซ่ึงขวัญและก�าลังใจให้ 

ร่วมกันปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น เสียสละทุ่มเทและ

ปฏิบัติงานด้วยความภาคภูมิใจ โดยมีเป้าหมายเดียวกัน

และสามารถวางแผนการด�าเนินชีวิตได้อย่างราบรื่น

 การเสวนาทางวิชาการครั้ งนี้จัดขึ้นเพื่อให้

พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงการจัดสวัสดิการ

และสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พึงได้รับจากหน่วยงาน 

ต้นสังกัดและจากหน่วยงานของภาคเอกชน รวมทั้งยัง 

ส่งเสริมให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสในการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง 

และมหาวิทยาลัยโดยรวม สภาคณาจารย์ตระหนักถึง 

นโยบายของอธิการบดีท่ีมีความปรารถนาดีต่อพนักงาน- 

มหาวิทยาลัย จึงจัดโครงการน้ีข้ึนมา โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ 

คือ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนที่มีสถานะ

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงตระหนักถึง

สิทธิประโยชน์ที่พนักงานมหาวิทยาลัยควรได้รับ เพราะ

สิทธิประโยชน์ต่างๆเป็นสิ่งที่พนักงานต้องเรียนรู้และ

ศึกษาระเบียบให้ครอบคลุมเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ 

ของตนเอง และเกิดเป็นก�าลังใจในการท�างานอย่างเต็มที ่

ขอให้ใช้โอกาสนี้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและซักถาม

ประเด็นที่มีข้อสงสัยจากวิทยากรให้ได้ค�าตอบที่ถูกต้อง

และไขข้อข้องใจของตนเอง เพื่อจะได้น�าการรับรู้ครั้งนี้

ไปวางแผนชีวิตให้ควบคู่ไปกับวางแผนการท�างาน 

 “เป็นอีกวันหน่ึงที่พนักงานมหาวิทยาลัยต้อง 

ท�าความเข้าใจร่วมกัน นอกจากเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ 

ของตนเองแล้ว จะได้น�าไปสู่การขับเคลื่อนการท�างาน 

ให้มหาวิทยาลัยอย่างเต็มความสามารถ ขอขอบคุณ 

คณะผู้จัดงาน วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก 

ที่มาให้ความรู้และตอบข้อซักถามต่างๆไปพร้อมกับ

พนักงานมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ด้วย”   

พนักงานมหาวิทยาลัยฯ                (ต่อจากหน้า 1)

ตดิ 1 ใน 10 กต็าม มัน่ใจว่านักกฬีารามฯท�าฟอร์มการแข่งขนั 

ได้อย่างดีที่สุดแล้ว เพราะนักกีฬาส่วนใหญ่เป็นนักกีฬา 

หน้าใหม่ เป็นนักกีฬาที่รามฯปั้นขึ้นมากับมือ เราก็ม ี

ความภาคภูมิใจอย่างยิ่งกับความส�าเร็จครั้งนี้

 โดย ม.รามค�าแหง อยูอ่นัดบัที ่23 จาก 111 สถาบนั

ที่เข้าแข่งขัน  คว้าทั้งหมด 19 เหรียญ 3 เหรียญทอง 

จากเทเบิลเทนนิส ยิงปืน และดาบไทย 3 เหรียญเงิน 

จากซอฟท์บอลหญิง เรือพาย และดาบไทย และ  

13 เหรียญทองแดง จากดาบสากล 3 เหรียญ เทเบิล-

เทนนิส 3 เหรียญ ยิงปืน 2 เหรียญ ฮอกกี้ 2 เหรียญ  

ดาบไทย 2 เหรียญ และมวยไทยสมัครเล่น 1 เหรียญ 

นอกจากนี้ยังได้อีก 1 เหรียญทองแดง จากกีฬาหมาก-

กระดาน ประเภทหมากรุกสากล ซึ่งเป็นกีฬาสาธิตด้วย

 “ปีหน้าการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯครั้งที่ 43 

มมีหาวทิยาลยัอบุลราชธาน ี เป็นเจ้าภาพ รามฯยังเชือ่ว่า 

เราก็มีความหวังในทุกๆปี และจะจัดงานมอบรางวัลใน 

วนัที ่18 กมุภาพนัธ์ 2558 ให้แก่นกักีฬาของมหาวทิยาลัย 

ที่ออกไปสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในทุกรายการ 

เช่น กีฬาซีเกมส์ เอเชียนเกมส์ กีฬามหาวิทยาลัยฯ  

กฬีาระดบัชาตต่ิางๆเพือ่เป็นขวญัและก�าลงัใจให้กบันกักฬีา”

 อาจารย์สมหมาย กล่าวด้วยว่าการแข่งขัน 

ทุกรายการไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร ฝากให้นักศึกษา 

ได้ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่อง ไม่ทิ้งเรื่องกีฬาและต้องไม่ทิ้ง 

เรื่องการเรียน เพราะผลการเรียนก็มีความส�าคัญกับ

การคดัเลอืกนกักฬีาและการพิจารณาการแข่งขนั ทัง้สอง 

เร่ืองจะต้องเดินหน้าไปคู่กันให้ได้ เล่นกีฬาเก่ง ก็ต้อง 

เรียนให้เด่นด้วย 

 “ขณะเดยีวกนัมหาวทิยาลยัพร้อมทีจ่ะสนบัสนนุ 

ให้นกักฬีาของเรามคีวามแขง็แกร่งด้านกีฬา ด้วยการเฟ้น 

หาโค้ชและผู้จัดการทีมที่มีฝีมือและมีความสามารถมา

ช่วยดแูลการฝึกซ้อมให้นกักีฬาทกุประเภท ฉะนัน้ขอให้ 

นกักฬีาได้มกี�าลงัใจฝึกซ้อมไปพร้อมกบัการสร้างประสบการณ์ 

ใหม่ๆในชนิดกีฬาของตนเอง อย่าท้อถอย ให้มีแรงกาย

ในการด�าเนินชีวิต และตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดด้วย”

ลูกพ่อขุนฯ คว้า 19 เหรียญฯ        (ต่อจากหน้า 1)

แสดงออกถึงความจงรักภักดีและบ�าเพ็ญประโยชน์เพื่อ

ส่วนรวมด้วย

 ส�าหรับการจัดโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จะจัดข้ึน 

ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2558 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป  

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธา บุคลากรชาวรามค�าแหงจาก 

ทุกหน่วยงานเข้าร่วมงาน และร่วมบริจาคสมทบเข้า 

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ ได้ตั้งแต่บัดนี้-20 กุมภาพันธ์ 

2558 ด้วยการบริจาคเงินตามกำาลังศรัทธา หรือบริจาค

เงินไถ่ชีวิตโค-กระบือ ทั้งตัว ตัวละ 27,000 บาท โดย 

สามารถติดต่อบริจาคได้ที่ รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ  

อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 2 โทร. 0-2310-8012 

หรือ ผู้อ�านวยการกองกลาง อาคารส�านักงานอธิการบดี 

ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โทร. 0-2310-8129 

 งานใบรับรองสภาฯ ฝ่ายหนังสือส�าคัญ สวป. 

ซึ่งเป็นหน่วยงานออกหนังสือส�าคัญใบรับรองสภา- 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้แก่นักศึกษาที่จบ

การศึกษาในปี 2556 และมีบัณฑิตจ�านวนมากมา 

ยื่นขอหนังสือส�าคัญใบรับรองสภาฯ แต่ไม่มารับ

ใบรับรองสภาฯ ตามก�าหนดนัด

  งานใบรับรองสภาฯ ขอให้บัณฑิตที่ยังไม่มา 

รับใบรับรองสภามหาวทิยาลัยรามค�าแหง กรุณามารับใบ

รับรองสภาฯ ที่อาคารสวป. ชั้น 1 ช่อง 4 โดยด่วน 

สอบถามรายละเอยีดโทร. 0-2310-8604, 0-2310-8629

 ขอเชิญชวนประชาชนจังหวัดอุทัยธานีและ 

จังหวัดใกล้เคียงร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้- 

จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดอุทัยธานี ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

โทร.0-2310-8116 หรือที่สาขาวิทยบริการฯจังหวัด-

อุทัยธานี โทร.056-980-567-9

  ดังนั้น เพื่อให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรเป็น

ไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงให้งดบรรยายที่

อาคารกงไกรลาศ ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ - 6 มีนาคม 

2558 ส�าหรับอาคารอื่นให้งดบรรยายตั้งแต่วันที่ 2 - 6 

มีนาคม 2558

ม.ร.งดบรรยายฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.ร่วมเฉลิมพระเกียรติฯ            (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 นับ เป ็นพระมหากรุณาธิคุณ 

ล้นเกล้าล้นกระหม่อม หาทีส่ดุมไิด้ และ

        นับเป็นสิริมงคลสูงสุดแก่ปวงชน

ชาวไทย ที่

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 

พระราชทานพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๕๘ 

และพระราชทาน ส.ค.ส.๒๕๕๘ แก่ประชาชน- 

ชาวไทย ในโอกาสวันปีใหม่ที่ผ่านมา

 พรที่พระราชทานนั้นมีค่าเป็น-

อย่างยิ่ง

 สมควรทีช่าวไทยทกุคนจักน้อมรับ

ใส่เกล้าใส่กระหม่อม ทั้ง

 ตั้งใจให้เที่ยงตรงแน่วแน่ ไม่ว่า

จะทำาการสิ่งใดให้คิดให้ดี ให้รอบคอบ

และรอบด้าน เพื่อให้การกระทำานั้น

บังเกิดผลเป็นความสุข ความเจริญ

ที่แท้จริง และยั่งยืนทั้งแก่ตนเอง และ

ประเทศชาติ และ

 ขออานุภาพคุณพระรัตนตรัย

และส่ิงศักดิ์ สิทธิ์จงคุ ้มครองรักษา

ท่านทุกคน ให้มีความสุขสวัสดี  

พร้อมด้วยพรอนัเป็นมงคลทกุประการ

 ส�าหรับส.ค.ส.น้ันเป็นพรพระราชทาน 

จากพระราชนิพนธ ์พระมหาชนก 

ทีม่คีณุค่าเหลอืเกนิ และประชาชนชาวไทย

ยังจ�ากันได้ดี คือ

        ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ 

        มีปัญญาที่เฉียบแหลม และ

        มีกำาลังกายที่สมบูรณ์ 

  

 1.  กำาหนดการสอบส่วนภูมิภาคประจำาสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2557 จัดสอบระหว่างวันเสาร์-วันอาทิตย์  

ที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 และ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2558

 2. คาบเวลาสอบปกติและซำ้าซ้อน

  (ปกติ)  คาบเช้า 09.00-11.30  น.  คาบบ่าย  13.00-15.30  น.

  (ซ�้าซ้อน) คาบเช้า 09.00-12.30  น.  คาบบ่าย  13.00-16.30  น.

 3. กระบวนวิชาที่จัดสอบ  มีจ�านวนแห่งละ  184 วิชา

  เป็นข้อสอบปรนัย  จ�านวน 64 วิชา

  APR2101, ART1003, BUS3103, BUS3104, ECO1003, ECO1101, ECO1102,  ENG1001,  ENG1002, 

ENG2001, ENG2002, HIS1001, HIS1003, HIS1201, HPR1001, HPR2101, HRM3206, HRM3207, INT1004, 

LAW1004 , LIS1001, LIS1003, MCS1100, MCS1101, MCS1300, MCS1400, MCS2100, MCS2106, MCS2108, 

MCS2200, MCS2203, MCS2603, MCS3100, MCS3204, MCS3300, MCS3301, MCS3403, MCS4106, 

MCS4201, MCS4403, MGT2101, MGT2102, MGT2202, MGT3203, MGT3205, MGT3301, MKT2101, 

MTH1003, MTH1103, MTH1104, PHI1003, POL1100, POL1101, PSY1001, RAM1000, SCI1003, SOC1003, 

SOC2033, SOC2043, SOC4077, STA2016, THA1001, THA1002, THA1003

  เป็นข้อสอบอัตนัย  จ�านวน 120 วิชา

  ACC1001, ACC1002, ACC2134, ANT1013, ANT4078, ANT3057, APR3107, BIO2202, FIN2101, 

FIN2203, GAS2802, LAW1001, LAW1002, LAW1003, LAW2001, LAW2002, LAW2003, LAW2004, 

LAW2005, LAW2006, LAW2007, LAW2008, LAW2009, LAW2010, LAW2011, LAW2012, LAW2013, 

LAW2015, LAW2032, LAW3001, LAW3002, LAW3003, LAW3004, LAW3005, LAW3006, LAW3007, 

LAW3008, LAW3009, LAW3010, LAW3011, LAW3012, LAW3015, LAW3033, LAW3035, LAW3038, 

LAW3054, LAW4001, LAW4002, LAW4003, LAW4004, LAW4005, LAW4006, LAW4007, LAW4008, 

LAW4009, LAW4010, LAW4011, LAW4012, LAW4013, LAW4017, MCS2201, MCS3104, MCS3205, 

MCS3206, MCS3208, MCS3309, MCS3400, MCS4103, MCS4304, MCS4603, MGT1001, MGT2201,  

MGT3101, MGT3102, MGT3204, MGT3401, MGT3402, MGT3403, MGT3404, MGT3405, MGT3408,  

MGT3409, MGT4004, MGT4006, MGT4007, MGT4206, MGT4207, MGT4208, MGT4209, PHI1000,  

POL2100, POL2102, POL2103, POL2200, POL2203, POL2300, POL2301, POL2302, POL2303, POL3300, 

POL3301, POL3302, POL3311, POL3313, POL3316, POL3329, POL3330, POL4100, POL4128, POL4310, 

POL4312, POL4348, POL4349, POL4350, SOC2065, SOC2091, SOC4074, SOC4083, STA1003, STA2003

 4. สถานที่สอบ ประจ�าศูนย์สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2557  และสาขาวิทยบริการฯ  จ�านวน  26  แห่ง  คือ

 ลำาดับ    ชื่อศูนย์        CODE      ชื่อโรงเรียน      ชื่อย่อ

 1 เชียงใหม่ 01 โรงเรียนพุทธิโศภน     PT

 2 เชียงราย 02 โรงเรียนด�ารงราษฎร์- DS

                      สงเคราะห์        

 3 แพร่  03 โรงเรียนนารีรัตน์ NR

 4 อุดรธานี 06 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ RN

 5 นครพนม 07 โรงเรียนนาแก- NS

     สามัคคีวิทยา 

 6 ขอนแก่น 08 โรงเรียนบ้านไผ่ BP

 7 สุรินทร์ 09 โรงเรียนสิรินธร ST

 8 นครราชสีมา 10 โรงเรียนสุขานารี SN

 9 สุราษฎร์ธาน ี 17 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา SR

 10 นครศรีธรรมราช 18 วิทยาลัยเทคนิค- NT

    นครศรีธรรมราช 

 11 ตรัง 19 โรงเรียนสภาราชินี SP

 12 สงขลา 20 โรงเรียนวรนารีเฉลิม VC

 13 เพชรบูรณ์ 21 สาขาฯเพชรบูรณ์ NSB

 5. จ�านวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น  8,856  คน คิดเป็นที่นั่งสอบ  30,522  ที่นั่งสอบ

 6. ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์ ก่อนการสอบประมาณ 1 อาทิตย์ และนักศึกษา 

สามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ INTERNET ท่ี WEBSITE WWW.RU.AC.TH หัวข้อ 

สารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค) ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานที่สอบและหมายเลขห้องสอบ 

แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้

 ในกรณีที่มีปัญหา เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให้นักศึกษาติดต่อไปที่ ฝ่ายจัดสอบ สำานักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  10240  โทร.  0-2310-8611

การสอบส่วนภูมิภาคประจำาสอบซ่อมภาค 1

ปีการศึกษา 2557

ลำาดับ      ชื่อศูนย์      CODE         ชื่อโรงเรียน             ชื่อย่อ

 14 ปราจีนบุรี        22 สาขาฯปราจีนบุรี PB

 15 อุทัยธานี          23 สาขาฯอุทัยธานี UT

 16 อ�านาจเจริญ      24 โรงเรียนอ�านาจเจริญ AM

 17 สุโขทัย             26 สาขาฯสุโขทัย SU

 18 ศรีสะเกษ         27 โรงเรียนสตรีสิริเกศ SK

 19 ลพบุรี              28 โรงเรียนเทศบาล DL

      เมืองลพบุรี 

 20 หนองบัวล�าภู     29  โรงเรียนหนองบัว- NP

      พิทยาคาร 

 21 นครปฐม         30  โรงเรียนนายร้อยต�ารวจ PA

 22 ชัยภูมิ              32  โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร CK

 23 บุรีรัมย์            34  วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย ์ BT

 24 กาญจนบุรี       36  โรงเรียนบ่อพลอย- BC

      รัชดาภิเษก 

 25 น่าน                37  วิทยาลัยเทคนิคน่าน TN

 26 พังงา               39  โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา TW

วันชัย เทียบพุฒ               สำ�นักบริก�รท�งวิช�ก�รและทดสอบประเมินผล



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบภาคฤดูร้อน/2557 (ม.ร. 30)
     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                  ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ   วิชา (CR)  / SEC           วัน / เวลาเรียน                  ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ      วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

รวม 1,284 กระบวนวิชา หมายเหตุ : กระบวนวิชาที่มีเครื่องหมาย 

ดอกจัน (*) ข้างหน้ารหัสวิชา ให้นักศึกษาตรวจสอบเง่ือนไขของ 

วิชาน้ันจาก ม.ร. 30 ฉบับสมบูรณ์ หรือจากอินเทอร์เน็ต (www.ru.ac.th)

กำ�หนดรหัสนักศึกษ�ลงทะเบียนเรียน ภ�คฤดูร้อน / 2557 

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษา/วันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pre-degree

5601504854-5701517699
5702019299-5702520304
5603506626-5703511419
5704007649-5704511004
5605005882-5705502382
5706034252-5706538799
5707001375-5707501648
5754016912-5754506813
5756003033-5756501275
5790065956-5790527013

17
  เ

มษ
าย

น
  2

55
8

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pre-degree

5501022767-5601504847
5502512212-5702019281
5503021460-5603506618
5504501353-5704007631
5405012997-5605005874
5606008265-5706034245
5507004207-5707001367
5654508505-5754016904
5756000245-5756003025
5790018179-5790065949

18
  เ

มษ
าย

น
  2

55
8

     วิชา (CR) / SEC          วัน / เวลาเรียน                 ห้องเรียน                      วัน / เวลาสอบ

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษา/วันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pre-degree

5301033410-5501022759
5302514525-5502512204
5303048267-5503021452
5404037680-5504501346
5205021057-5405012989
5406038132-5606008257
5307005602-5507004199
5654006245-5654508497
5556500915-5756000237
5690031710-5790018161

19
  เ

มษ
าย

น
  2

55
8

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pre-degree

5001000016-5301033402
5002000015-5302514517
5003000014-5303048259
5004000013-5404037672
5005000012-5205021040
5006000011-5406038124
5007000010-5307005594
5054000012-5654006237
5356000017-5556500907
5090000018-5690031702

20
  เ

มษ
าย

น
  2

55
8

 คณะรัฐศาสตร์ ขอเชิญนักศึกษาและบุคคลผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสัปดาห์วัฒนธรรมและวิชาการทาง

รัฐศาสตร์ ระหว่างวันที่ 10 - 13 กุมภาพันธ์ 2558 

วัน-เวลา กิจกรรม สถานที่

10-13 ก.พ. 58

ภาคเช้าและบ่าย

08.30-16.30 น.

การจัดแสดงนิทรรศการ 

“ศิลปะและความคิดทางการเมืองในยุคกรีกและโรมัน”

ห้องโถงใหญ่ 

อาคารคณะรัฐศาสตร์ 2

10 ก.พ. 58

ภาคเช้า

เริม่ 08.30 น.

การแข่งขันแฟนพันธุ์แท้รัฐศาสตร์ 

รอบคัดเลือก ประเภท Junior และ Senior

ภาคบ่าย

เริม่ 13.00 น.

กิจกรรมเสวนา “ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา : การถ่ายทอด

ประสบการณ์ความส�าเร็จจากพี่สู่น้อง” น�าโดย 

นายอาทิตย์  โรจน์บุนส่งศรี  อดีตนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

สอบได้ล�าดับที่ 1 ปลัดอ�าเภอ ปี พ.ศ. 2555

11 ก.พ. 58

ภาคเช้า

เริม่ 08.30 น.

การแข่งขันแฟนพันธ์ุแท้รัฐศาสตร์ 

รอบชิงชนะเลิศ ประเภท Junior

ภาคบ่าย

เริม่ 13.00 น.

การเสวนาวิชาการอาเซียน ตอน “เหตุจะเกิดที่น�้าโขง : 

ผลกระทบจากการสร้างเขื่อนตามล�าน�้า” 

ฤาพญานาคจะตายแดด?

12 ก.พ. 58

ภาคเช้า

เริม่ 08.30 น.

การแข่งขันแฟนพันธ์ุแท้รัฐศาสตร์ 

รอบชิงชนะเลิศ ประเภท Senior

ภาคบ่าย

เริม่ 13.00 น.

การเสวนาและแสดงผลงานของนักศึกษา

วิชา POL 4189 ศิลปะกับการเมือง

13 ก.พ. 58

ภาคเช้า

เริม่ 08.00 น.

การเรียนรู้รัฐศาสตร์จากภาพยนตร์ เรื่อง 

“รุ่งอรุณแห่งอาณาจักรพิภพวานร” และร่วมรับฟัง

การวิวาทะระหว่างคณาจารย์

ห้องประชุมนักบริหาร 

ชัน้ 4 อาคารรฐัศาสตร์ 1

ภาคบ่าย

เริม่ 13.00 น.

มนต์เพลงการเมือง : ย้อนประวัติของเพลงเพื่อชีวิตและ

ร่วมรับฟังเพลงเพื่อชีวิตที่บรรเลงโดย 

“น้าหว่อง” คาราวาน และทีมงาน

ห้องโถงใหญ่ 

อาคารคณะรัฐศาสตร์ 2

เชิญร่วมง�นวิช�ก�รคณะรัฐศ�สตร์

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กอง- 

กิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและผู้มีจิตอาสา 

เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครพิมพ์หนังสือและต�าราเรียน 

ส�าหรับนักศึกษาพิการ ในรูปแบบของ File Word 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษาท่ัวไป 

และผู้มีจิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อน 

นักศึกษาผู้พิการทุกประเภทท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง

 ผู้สนใจสมัครได้ท่ีศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ-

นักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 ในวัน

และเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-2310-8306



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

กิจกรรมรามฯ-ตรัง

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง 

จัดโครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านยาเสพติด  

รุ่นพ่ี - รุ่นน้อง รามฯ-ตรัง ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 12  

มกราคม 2558 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี ่

กับรุ่นน้อง และส่งเสริมให้เยาวชนเล่นกีฬา เพื่อช่วย 

ให้มสีขุภาพพลานามยัสมบรูณ์แขง็แรง โดยมกีารแข่งขนั 

กฬีาฟตุซอลชาย แชร์บอลหญงิ และกฬีาพืน้บ้าน 3 ชนดิ 

คือขี่ม้าส่งเมือง วิ่งซุปเปอร์แมน และวิ่งสามขา

 คณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรต ิ

จังหวัดตรัง มอบของขวัญเพ่ือส่งความสุขให้น้องๆ 

นักเรียนผู้พิการ เน่ืองในวันเด็กแห่งชาติ เมื่อวันที่  

9 มกราคม ที่ผ่านมา ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 

เขตการศึกษา 4 จังหวัดตรัง 

รามฯ-สงขลาบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา ร่วมกับศูนย์บริการ 

โลหติแห่งชาต ิสภากาชาดไทย จดัโครงการบรจิาคโลหติ 

เพือ่ร่วมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสมหามงคลเฉลิม

พระชนมพรรษา 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมี

นักศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทร่วมบริจาคโลหิต

จ�านวน 50 คน ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2558

 

กิจกรรมรามฯ-หนองบัวลำาภู

กิจกรรมค่ายวิชาการ

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดหนองบัวล�าภู จัดโครงการ

ค่ายวิชาการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจท�าความดีหลีกหนี

ยาเสพติด เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ โรงเรียน 

วัดศิริบุญธรรม ต.กุดดินจี่ อ.นากลาง จ.หนองบวัล�าภู 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ ไทรเล็กทิม  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู  

เป็นประธานเปิดโครงการ มีนักเรียน นักศึกษา และ 

ประชาชน เข้าร่วมโครงการจ�านวน 150 คน ผู้เข้าร่วม 

โครงการมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับคุณธรรมและ 

จริยธรรม จากพระครูศรีปัญญาวิสิฐ เจ้าคณะตำาบล 

กุดดินจี ่ และได้รับทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด จาก  

ร.ต.ท. คณิตศิลป์ พลบูรณ์ รองสารวัตรสืบสวน  

กองกำากับการสืบสวนภูธรจังหวัดหนองบัวลำาภ ู

และกิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์ การแข่งขันกีฬา

สวัสดีปีใหม่ผู้ว่าฯ หนองบัวล�าภู

 คณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดหนองบัวล�าภู มอบกระเช้าของขวัญปีใหม ่

และขอพรในโอกาสปีใหม่ จาก นายชยพล ธิติศักดิ์  

ผูว่้าราชการจังหวดัหนองบัวล�าภ ู เม่ือวนัท่ี 8 มกราคม 2558  

ณ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวล�าภู

จัดกิจกรรมวันเด็ก

 คณะเจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดหนองบัวล�าภู จัดกิจกรรมวันเด็ก เมื่อวันที่  

9 มกราคม 2558 โดยน�าอาหาร ลูกชิ้นทอด และขนม 

ไปแจกแก่เด็กๆ ณ องค์การบริหารส่วนต�าบลนาค�าไฮ 

อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู จังหวัดหนองบัวล�าภู

รามฯ-เพชรบูรณ์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

 กลุ่มผู้น�านักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด- 

เพชรบูรณ์ จัดโครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ด้าน 

การสืบสานท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม น�าไปบ�าเพ็ญ 

ประโยชน์ (ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่) เมื่อวันที่ 26 มกราคม  

2558 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ หมู่ที่ 10  

ต�าบลหนองแม่นา อ�าเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์  

เพื่อฝึกประสบการณ์การประกอบอาชีพแก่นักศึกษา 

ให้น�าไปเป็นแนวทางพัฒนาตนเองและสร้างอาชีพได้  

นอกจากนี้ยังเป็นการอนุรักษ์ สืบสานท�านุบ�ารุง 

ศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ินให้คงอยู่สืบไป พร้อมกันนี ้

คณะนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันท�ากิจกรรม 

บ�าเพ็ญประโยชน์ปลูกต้นไม้ ณ ศูนย์ควบคุมไฟป่า  

อ�าเภอเขาค้อด้วย 

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดอบรมคอมพิวเตอร์หลักสูตร 

การใช้คอมพิวเตอร์ในส�านักงาน คร้ังท่ี 2/58 รุ่นท่ี 76 

อบรมวันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.00 น. 

จ�านวน 42 ชั่วโมง ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน ถึงวันที ่

16 พฤษภาคม 2558 ที่ห้องอบรม ICB 303 

ค่าลงทะเบียนเรียนพร้อมเอกสาร 1,800 บาท มีหัวข้อ 

อบรมดังนี้

Ms Windows 7  25 เมษายน 2558 (ทั้งวัน)  

 26 เมษายน 2558 (เช้า) 

Ms Office Word  26 เมษายน 2558 (บ่าย) 

 2 พฤษภาคม 2558 (ทั้งวัน) 

Ms Office Excel  3 พฤษภาคม 2558 (ทั้งวัน)  

 9 พฤษภาคม 2558 (เช้า) 

Ms Office Power Point 9 พฤษภาคม 2558 (บ่าย)  

 10 พฤษภาคม 2558 (ท้ังวัน) 

Internet  16 พฤษภาคม 2558 (ท้ังวัน) 

 ผู้สนใจสมัครได้ ต้ั งแ ต่บัดนี้ เป็น ต้นไป 

ที่สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ชั้น 1 โทร. 0-2310-8851, 0-2310-8853, ห้องรับสมัคร 

0-2310-8800 ต่อ 2269 

      อบรมการใช้

คอมพิวเตอร์ในสำานักงาน



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

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	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

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

   
 
     

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษาจัดโครงการอบรมพิมพ์สัมผัส 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนา 

นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ้ มี ทั ก ษ ะ พื้ น ฐ า น ก า ร พิ ม พ ์ สั ม ผั ส 

ภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และการใช้คอมพิวเตอร์ได้

อย่างถกูต้อง อบรมจ�านวน 3 รุ่น ดงันี้

 รุ่นที่ 4 รับสมัคร วันที่ 16 ก.พ.-17 เม.ย. 58

   อบรม วันที่ 20 เม.ย. -1 พ.ค. 58

 รุ่นที่ 5 รับสมัคร วันที่ 20 เม.ย.-5 มิ.ย. 58

   อบรม วันที่ 8-19 มิ.ย. 58

 รุ่นที่ 6 รับสมัคร วันที่ 8 มิ.ย.-10 ก.ค. 58

   อบรม วันที่ 13-24 ก.ค. 58

 การอบรมแต่ละรุ่น ๆ  ละ 10 วัน ๆ  ละ 1 ชั่วโมง 

ให้เลือกได้ดังนี้ 

เช้า  (09.00-10.00 น.) (10.00-11.00 น.) (11.00-12.00 น.) 

บ่าย (13.00-14.00 น.) (14.00-15.00 น.) (15.00-16.00 น.) 

 ขอเชญินกัศกึษาและบคุคลทัว่ไปเข้าร่วมโครงการ 

อบรมฯ โดยผูเ้ข้ารบัการฝึกอบรมจะได้รบัวฒุบิตัร และ 

ลงทรานสครปิต์กจิกรรมนกัศกึษา สนใจโดยน�าหลกัฐาน

คือ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว/2 นิ้ว 1 รูป พร้อมส�าเนาบัตร- 

ประจ�าตวันกัศกึษา สมัครได้ทีง่านแนะแนว จดัหางาน 

และทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร. 

0-2310-8126 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อบรมทักษะการพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์

 คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม 

กระทรวงอตุสาหกรรม ขอเชิญผูส้นใจทีเ่ป็นผูว่้างงาน 

ผูเ้พิง่จบการศกึษา ทายาทธุรกจิ ผูป้ระกอบอาชีพ และ 

ผู้ประกอบการใหม่ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่เกิน 3 ป ี

สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรม โครงการ  

“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs  

Creation : NEC) เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy)” รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2558 

จ�านวน 45 คน ดังนี้

 รุ่นที่ 1 : เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ 

 เวลา 09.00 - 16.00 น. (จำานวน 78 ชั่วโมง)

 ➣ รบัสมคัรตัง้แต่บดันี ้ถงึวนัที ่13 มนีาคม 2558

 ➣ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14-15 มีนาคม 2558

 ➣ ประกาศผลสอบสมัภาษณ์ วนัที ่18 มนีาคม 2558

 ➣ รายงานตัวและปฐมนเิทศ วันที ่21 มีนาคม 2558

 ➣ เร่ิมอบรม วันที ่21 มีนาคม -31 พฤษภาคม 2558

 สถานทีอ่บรม : คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) 

และสถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร.

 ผูไ้ด้รับการคดัเลอืกจะได้รับการฝึกอบรม 2 หลกัสูตร 

จ�านวน 78 ชั่วโมง ดังนี้ 1. หลักสูตรการบริหาร

จัดการทางธุรกิจ จ�านวน 54 ชั่วโมง และ 2) หลักสูตร 

การสร้างเว็บไซต์ในการขายสินค้าบนอินเทอร์เน็ต 

จ�านวน 24 ชั่วโมง

 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัคร 

ได้ทีส่�านกังานโครงการ “เสรมิสร้างผูป้ระกอบการใหม่” 

คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) ชั้น 2 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4520, 4544, 080-780-9527,  

084-539-3971 และ 088-623-2116 โทรสาร 0-2310-8000 

ต่อ 4520 รายละเอียดของโครงการดูได้จาก Website : 

http://www.nec.ru.ac.th

รับสมัครร่วมโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่

เพื่อก้าวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิทัล”

 กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหง จัดโครงการอบรมภาคทฤษฎี ส�าหรับ 

ผู้ขอรับอนุญาตขับรถ และผู้ขอต่อใบอนุญาต 

ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ตามบันทึก 

ข้อตกลง (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

กับส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร พื้นที่ 3  

เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการอบรมเป็นประจ�า 

ทุกเดือน รุ่นที่ 6 ประจำาเดือนกุมภาพันธ์  

จะจัดอบรมในวันเสาร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2558  

เวลา 12.00-16.00 น. ณ วทิยาเขตบางนา (รามฯ 2) 

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 20 กุมภาพันธ์ 2558 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานธุรการ 

อาคารอ�านวยการ โทร. 0-2397-6308, 0-2397-6298

รามฯ 2 อบรมขอใบอนุญาตขับรถ

คณะบริหารธุรกิจรับนักศึกษา M.B.A.
 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

โครงการ Y-MBA วิทยาเขตบางนา เปิดรับสมัครผู้สนใจ 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท Sunday Program รุ่นท่ี 1 

แผน ข ไม่ท�าวิทยานิพนธ์  ต้ังแต่บัดน้ี-10 เมษายน 2558 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันอาทิตย์  

เวลา 08.00-21.00 น. ณ วิทยาเขตบางนา ศึกษาดูงาน 

ในประเทศหรือประเทศญี่ปุ่น

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

โทร. 0-2310-8220, 081-556-8329, 086-022-9147, 

091-103-2979 หรือ www.ymba-bangna.ru.ac.th

   
 
     

ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ภาค 1/57
 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ว่าด้วย 

การให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 ก�าหนดไว้ว่านักศึกษาที่ได้ 

ลงทะเบียนเรียนในภาคปกติ และมีผลการสอบอักษร 

ระดับคะแนน A ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจ�านวน 

หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด และผลการสอบ 

อักษรระดับคะแนน A น้ัน ต้องไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

 ในการสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ประจ�าภาค 1/2557 มีนักศึกษาส่วนกลางอยู่ในเกณฑ ์

ได้รับรางวัลเรียนดีตามระเบียบข้างต้น จ�านวน 149 ราย 

ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม และ 

ค่าบ�ารุงการศึกษาในภาคเรียนปกติถัดไปทั้งน้ีไม่รวม 

ค่าปรับในการลงทะเบียนเรียนไม่ตรงตามก�าหนด

และค่าข่าวรามค�าแหง 

 หากนักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว 

ขอให้น�าหลักฐานการช�าระเงินเพื่อขอรับเงินค่า

ธรรมเนียมและค่าบ�ารุงการศึกษาคืน

ด้วยรักและผูกพัน                         (ต่อจากหน้า 12)

ไม่ใช่ญาติของเรา มีผู้คนท�าแก่หญิงชราเช่นนั้นเรา 

ก็ยังเคืองแค้น เราก็ยังไม่โกรธว่าท�าไมสังคมจึงมีคน 

ที่มีการกระท�าที่พิลึกพิลั่น คนที่ก่ออาชญากรรมที่ 

เป็นภัยน่าจะร้ายแรงต่อผู้ต่อคนมากมาย เพราะใน 

เนื้อหานั้นผู้ต้องสงสัยอายุยังหนุ่ม ถ้าหากว่าเป็น 

เรื่องจริงน่าจะเป็นอันตรายต่อสังคมเป็นอย่างมาก

 การข้ึนภาพเล่นเป็นสนุก เอาสนุกเข้าว่า ไม่ได้ 

เห็นความเดือดร้อนของสังคม ไม่ได้เห็นความเดือดร้อน 

ของผู้อื่น ครูว่าเราน่าจะต้องพิจารณา ตนเตือนตนให ้

พ้นผิด ก่อนจะท�าอะไรก็ควรคิดว่าผลจะเป็นอย่างไรบ้าง 

ถ้าจะเอาเล่นสนุกสนานบ้านเมืองเราก็ยิ่งจะเดินลึก 

เข้าไปในความเสื่อมโทรมของจิตใจ ขั้นแรกครูก็ 

ไม่สบายใจว่าจะมีการห้ามส่งข้อความ หรือว่าท�า 

อะไรต่าง ๆ  ในทางโซเชียลมีเดียในบางเร่ืองในบางตอน 

ในบางขณะ ไม่สบายใจแต่พอเห็นเร่ืองอย่างน้ีครูกลับ 

นึกว่าน่าจะต้องห้าม น่าจะต้องท�าเพราะนับวัน 

การส่งข้อความ การโพสต์ข้อความรังแต่จะท�าให้เกิด 

ความแตกแยก รังแต่จะท�าให้เกิดความเสียหาย 

ต่อสังคมโดยไม่รับผิดชอบ การออกข้อความการ 

โฆษณาใด ๆ ก็ตามแต่ ภาพนั้นข้อความนั้นมันไปท�า 

ความเสียหายให้แก่ผู้อ่ืนโดยท่ียังไม่มีข้อยุติ โดยท่ียังไม่ 

เป็นข้อเท็จจริงที่พิสูจน์กันได้ ก็จะท�าให้เกิดความ- 

เสียหายอย่างกว้างขวางก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 

ผู้ท่ีถูกกล่าวหา พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๓) วันที่ ๙ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

 นิติฯจัดกิจกรรมสานสายสัมพันธ์จากครูสู่ศิษย์
หวังนำานักศึกษากลับเข้าห้องเรียนมากขึ้น

คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรม “กฎหมายสัญจร”

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 

สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม บรรยายพิเศษเรื่อง “รู้กฎหมายรักษาสิทธิ์ รู้พัฒนาชีวิต 

ต้องเรียนรามฯ” เพื่อสร้างเสริมความรู้ด้านกฎหมายให้แก่เด็กและเยาวชน ให้สามารถน�าความรู้ไปประยุกต ์

ใช้ในการด�ารงชีวิตประจ�าวัน และพัฒนากระบวนการเรียนวิชากฎหมายไปใช้บูรณาการกับการเรียนการสอน  

ในโครงการกฎหมายสัญจรสู่เยาวชน จัดโดยคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยมี คณาจารย์และนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนราชวินิตบางเขน ร่วมงาน  เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ณ โรงเรียนราชวินิตบางเขน

 คณะนติศิาสตร์ จดักจิกรรมสานรกัสายสมัพนัธ์ 

จากครูสู่ศิษย์ขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์

อันดีระหว่างผู้สอนและผู้เรียน แนะแนวการศึกษา  

เตรียมนักศึกษาใหม่ให้มีความพร้อมใช้ชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2557 ณ บริเวณ

หน้าอาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ โดยมีนักศึกษาเข้าร่วม

อย่างคับคัั่ง จนแน่นบริเวณงาน

 พธิเีริม่ข้ึนเวลา 17.00 น. โดย ผูช่้วยศาสตราจารย์  

ดร. วณิฏัฐา แสงสขุ คณบดคีณะนิตศิาสตร์ กล่าวเปิดงาน  

ต่อจากน้ันเป็นกิจกรรมแนะแนวการศกึษา และอาจารย์ 

ในคณะได้ร่วมท�ากิจกรรมสันทนาการกับนักศึกษา  

กิจกรรมดนตรี ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจากวง 

LAW A RAM (ลอว์-อะ-ราม)

 อาจารย์พิชญ์ วิทยารัฐ อาจารย์ประจ�าคณะ 

นิติศาสตร์ กล่าวว่า เชื่อว่ากิจกรรมจะเป็นสิ่งเชื่อมโยง 

ระหว่างคณะฯ อาจารย์และลูกศิษย์ได้ ท�าให้ลูกศิษย ์

กล้าที่จะพูดคุยปรึกษา กล้าที่จะมาพบอาจารย์มากขึ้น  

และหลังจากงานนี้ จะท�าให้นักศึกษาเข้าฟังบรรยาย 

มากขึ้น งานในครั้งนี้ถือได้ว่าประสบความส�าเร็จเป็น 

อย่างมาก เพราะได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่าย ไม่ว่า 

จะเป็นผูบ้รหิารคณะนติศิาสตร์ คณาจารย์ และนกัศกึษา-  

คณะนิติศาสตร์ ต่อไปคณะนิติศาสตร์จะจัดกิจกรรม 

หลายกิจกรรม เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาอยากจะเข้า 

มหาวิทยาลัยมากขึ้น

    
 
 
 
 
 

เล่นเกินเหตุ

(อ่านต่อหน้า 11)

 การล้อเลียนกันหรือการหยอกล้อเยี่ยง 

มิตรสหายทั้งหลาย หรือพูดเล่น  ๆ   เรามีความรู้สึก 

สนุกสนานในการได้พูดเล่น ในการเล่นนั้น 

บางครั้งเราไม่เคยนึกถึงผู้อื่น เราไม่เคยนึกถึงผู้อื่น 

จะเดือดร้อนเพราะการเล่นของเรา หรือการท�าเล่น ๆ 

หรือการล้อเลียนนั้น เช่นการล้อเลียนคนพิการ  

การล้อเลียนผู้ท่ีเขาด้อยความสามารถกว่า ล้อเลียน 

ในลักษณะที่อาจจะมองไปว่าดูถูกดูหมิ่นเป็น 

การเหยียดหยามกัน ซึ่งถ้าหากว่าเราฝึกตนเป็นคน 

เช่นน้ัน จะท�าให้เราอยู่กันยากในสังคม อยู่กับเพ่ือน

อยู่กับครอบครัวหรืออยู่กับใครก็ตาม ถ้าเราไม่

เอาใจเขามาใส่ใจเราจะท�าให้มีความเดือดร้อนกับ

ตนเองเป็นแน่แท้ 

 การล้อเล่นกับเพ่ือนบางคร้ังก็เกิดเหตุร้ายได้ 

เช่นมีอาวุธปืนยกขึ้นแกล้งเล็งไปทางเพื่อนแล้ว

ล้อเล่นเหมือนกับจะยิง แต่ก็ล้อไปล้อมาปืนล่ันข้ึน 

ก็จะท�าให้ต้องคดีต้องโทษท�าให้ผู้อ่ืนตายโดยประมาท 

บางคร้ังเราท�าอะไรพล้ังพลาดได้ คนอ่ืนหัวเราะเอา 

ก็โกรธ เหมือนหนึ่งว่าเราท�าตัวเปิ่นๆ ท�าตัวเชยๆ 

หรือท�าอะไรที่เราคิดว่าเราท�าดีแล้ว แต่คนอื่นก ็

มองเราว่าเราท�าแย่ แล้วก็หัวเราะเยาะอะไรอย่างนี้ 

กลายเป็นความพยาบาทอาฆาต ก็เป็นการที่ท�าให้

ผู้อ่ืนเดือดร้อน  เราเองก็เดือดร้อนไม่ทางใดก็ทางหน่ึง 

 เมื่อเร็ว ๆ นี้ครูเห็นภาพที่เพื่อนเอามาให้ชม 

เป็นภาพของผู้ท่ีเข้าแถวเป็นผู้หญิงสูงอายุพอสมควร 

เข้าแถวกันแล้วชี้ไปข้างหน้าหัวเราะร่า แล้ว 

บรรยายภาพว่าจะพากันไปนครปฐม 

 ภาพนี้ใครเห็นก็หัวเราะ แต่ครูมองแล้ว 

หัวเราะไม่ออก ภาพนี้เผยแพร่ไปในโซเชียล  

ไม่ทราบว่ามีเจตนาอย่างไร ถ้ามองไปอย่างผิวเผิน 

น่าจะเป็นว่าล้อเลียนข่าวสังคม ล้อเลียนข่าวท่ีเกิดข้ึน 

ว่ามีการข่มขืนหญิงชราหลายรายในท้องท่ีนครปฐม 

การขึ้นภาพผู้หญิงที่มีอายุพอสมควรเข้าแถวแล้ว 

ก็ช้ีว่าจะไปนครปฐมน้ัน ถ้าไม่คิดมากก็ไม่เป็นอะไร 

คิดมากก็นึกเสียใจเสียดายว่า เวลาที่จะเอาภาพขึ้น 

นั้นน่าจะใช้ในการคิดอย่างอ่ืนหรือท�าอย่างอ่ืน  

น่าจะส่ือสารกันในเร่ืองอย่างอ่ืน  เพราะการส่ือสาร 

เช่นนี้ท�าให้คนคิดสองแง่สองง่าม ท�าให้คนคิดไป 

ในทางที่เวทนาผู้ที่เอาขึ้น เอาออกมาเผยแพร่  

เราลองคิดดูว่าภาพเหล่านั้นไม่เป็นญาติของเรา 

เช่นนั้นหรือ ถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ของเราแล้วในข่าว 

ในสังคมหญิงชราถูกข่มขืนถ้าเป็นมารดาของผู้ใด 

เขาจะมีใจหรือมีอารมณ์ขันหรือคงคิดว่าข�าไม่ออก  

ญาติของใคร ๆ  ก็เคืองแค้น เราเป็นคนในสังคม 

   
 

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์ 

ม.ร. เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับนักศึกษา ดังนี้

 	หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในสำานักงาน 

ระดับต้น คร้ังท่ี 2/58 รุ่นท่ี 111 ประกอบด้วย Introduction 

& Windows 7, Word 2010, Excel 2010, PowerPoint 2010, 

Internet (Google Chrome) ค่าสมัครพร้อมต�าราเรียน 

และอุปกรณ์ 300 บาท มีกลุ่มให้เลือกอบรมดังนี้

 กลุ่ม วันอังคาร, วันพฤหัสบดี (เช้า, บ่าย)

  วันที่ 21 เม.ย. - 26 พ.ค. 2558

 กลุ่ม วันเสาร์, วันอาทิตย ์ (เช้า บ่าย) 

  วันที่ 25 เม.ย. - 24 พ.ค. 2558

 	หลักสูตร Adobe Photoshop ครั้งที่ 2/58  

รุ่นที่ 9 ค่าสมัคร 800 บาท การอบรมประกอบด้วย 

การตกแต่งรูปภาพด้วย Adobe Photoshop และ Project 

อบรมวันที่ 22 เมษายน ถึงวันที่ 22 พฤษภาคม 2558  

เว้นวันที่ 13 พฤษภาคม 2558 ซึ่งนักศึกษาที่จะอบรม 

หลักสูตรน้ี จะต้องสอบผ่านหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ 

ในส�านักงานระดับต้น และเม่ือผ่านการอบรมตามเกณฑ์ 

จะได้รับวุฒิบัตร

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์ 

ช้ัน 1 ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป สอบถามโทร. 0-2310-8853, 

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

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้ก�าหนดให้มีการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การ

นักศึกษา ประจ�าปีการศึกษา 2558 ในวันพฤหัสบดีที่  

12 กุมภาพันธ์ 2558 โดยใช้อาคารศิลาบาตร (SBB) 201, 

401, 501 และ 502 เป็นสถานที่ตรวจนับคะแนน ตั้งแต่ 

เวลา 15.30 น. เป็นต้นไปนั้น 

 เพื่อให้การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา และคณะ

กรรมการองค์การนักศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

มหาวิทยาลัยจึงให้งดบรรยายท่ีอาคารศิลาบาตร (SBB) 201, 

401, 501 และ 502 ในวันพฤหัสบดีท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2558 

ต้ังแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป

งดบรรยายอาคาร SBB


