
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

                                            
             
 

            
   
         
 

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 ๓๑

วันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

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

‘ปลัดอุตสาหกรรม’เผยทุ่มเททำางาน
ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยให้เติบโต

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
        
ม.ร.กำาหนดการใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาอธิการบดีล่วงหน้า
พร้อมเปิดหน่วยหยั่งเสียงส่วนภูมิภาค 40 จังหวัด

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ล่ิมอภิชาต   รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

รองศาสตราจารย์บุญธรรม ราชรักษ์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  

และอาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ คณบดีคณะส่ือสารมวลชน เป็นผู้แทน

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง แสดงความยินดีกับ นายอาทิตย์ วุฒิคะโร 

ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ในโอกาสที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ 

ให้ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เม่ือวันท่ี 26 ตุลาคม 2558  

ณ สำานักงานปลัด ชั้น 3 กระทรวงอุตสาหกรรม (อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. กำ�หนดวันซ้อมรับพระร�ชท�นปริญญ�บัตร

 ตามท่ีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ แทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ประจำาปีการศึกษา  

2557 - 2558 ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559 (รวม 5 วัน ทั้งช่วงเช้า  

และช่วงบ่าย) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช นั้น

  มหาวทิยาลยัรามคำาแหงกำาหนดการฝึกซ้อมรบัพระราชทานปรญิญาบตัร 

วนัฝึกซ้อมใหญ่ ระหว่างวนัที ่7 - 11 มนีาคม 2559 ทัง้ช่วงเช้าและช่วงบ่าย  

ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช โดยจะดำาเนนิการฝึกซ้อม

เหมือนวนัพิธจีรงิ  และให้บณัฑติแต่งกายสวมครยุวทิยฐานะเหมือนวันพธิฯี

  สำาหรับการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและการฝึกซ้อม

ของแต่ละคณะฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป

จัดอบรมความรู้สู่อาชีพทนาย

   
วิทยาเขตบางนาจัดงานลอยกระทง 

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.จัดกิจกรรมครบรอบการสถาปนา 44 ปี
 รามคำาแหงบวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาสครบรอบ 44 ปี การสถาปนา ม.ร. 

วันที่ 26 พฤศจิกายน นี้ พร้อมมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแก่ผู้ประสบความสำาเร็จ

ในวิชาชีพและมอบรางวัล “เพชรประดับรามฯ” แก่นักศึกษาปัจจุบันที่มีผลงาน

โดดเด่นในด้านต่าง ๆ

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

และรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

เปิดเผยว่าในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยปีท่ี 44  

ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรม

เพื่อรำาลึกถึงการก่อต้ังและเพ่ือสานความสัมพันธ์ระหว่าง

ศิษย์เก่า นักศึกษา และคณาจารย์ โดยกิจกรรมต่างๆ  

ได้แก่พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช การวางพานพุ่มถวายราชสักการะ 

ของหน่วยงานภายใน พิธีทางศาสนา (พิธีพราหมณ์ ศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม) 

เพื่อความเป็นสิริมงคล 

 รวมทั้งยังมีกิจกรรมประกาศเกียรติคุณบุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษา  

โดยมพีิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคลากร (อ่านต่อหน้า 2)

 กองงานวทิยาเขตบางนา  มหาวทิยาลยั- 

รามคำาแหง   จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย 

“ลอยกระทง” ประจำาปี 2558 ในวันเพ็ญ 

เดอืนสบิสอง ตรงกบัวนัพธุที ่ 25  พฤศจกิายน 

2558 โดยเปิดพื้นที่สระนำ้ารามฯ 2  ทั้ง 3 สระ  

ให้พี่น้องประชาชนร่วมสืบสานประเพณ ี

อนัดงีาม  มกีจิกรรมต่างๆ เช่น  การไหว้พระขอพร

หลวงพ่อใหญ่พระพุทธรูปประจำาวิทยาเขตบางนา 

ลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคา ชอ็ป ชมิ สนิค้า 

อาหาร  บนถนนคนเดนิรอบสระนำา้  และสนกุสนาน

กับการแสดงบนเวที  

 คณะนิติศาสตร์ จัดทำาโครงการอบรม 

“เสริมสร้างความรู้ ก้าวสู่อาชีพทนาย” ระหว่าง

วันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง 2310  

ช้ัน 3 อาคาร 2 (ตึกนิติศาสตร์ใหม่) เพ่ือเติมเต็ม

ความรู้และทักษะทางกฎหมาย เช่น กฎหมาย

เกี่ยวกับวิชาชีพและมารยาททนายความ  

หลักการทำาคำาคู่ความ และเทคนิคการใช้กฎหมาย

ของทนายความ ให้กับนักศึกษาและผู้ที่สนใจ 

สามารถนำาความรู้ที่เข้าอบรมไปใช้ในการ 

เตรียมตัวก้าวเข้าสู่อาชีพทนายความต่อไป

   

(อ่านต่อหน้า 2)

 คณะกรรมการดำาเนินการสรรหาอธิการบดี เปิดโอกาสให้ประชากรชาวรามคำาแหงที่ม ี

ภารกิจทางราชการในวันลงคะแนนหยั่งเสียง ใช้สิทธิลงคะแนนสรรหาอธิการบดีล่วงหน้าได้  

ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. และกำาหนดหน่วยลงคะแนนหยั่งเสียง 

ส่วนภูมิภาค 40 จังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อความสะดวกในการใช้สิทธิของบุคลากรและนักศึกษา

 รองศาสตราจารย์เริงรัก จำาปาเงิน ประธานกรรมการดำาเนินการสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดเผยว่า 



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

‘ปลัดอุตสาหกรรม’ฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสนี้ นายอาทิตย์ 

ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 

กล่าวถึงช่วงท่ีเรียน ม.รามคำาแหงว่า 

หลังจากที่ตนจบชั้น ม.ปลาย

จากจังหวัดสงขลา ก็เข้ามาเรียน 

ระดับปริญญาตรี คณะเศรษฐศาสตร์ 

เมื่อปี 2518 โดยใช้เวลาเรียน 3 ปี และจบด้วย

เกียรตินิยมอันดับ 1 ช่วงท่ีเรียนน้ันรามฯหล่อหลอม 

ให้ชีวิตมีความสมบูรณ์ เป็นมหาวิทยาลัยชีวิตท่ีทำาให้

เรียนรู้ได้ทุกเร่ือง ท้ังวิชาความรู้และวิชาสังคม ช่วยเสริมสร้าง

ให้ลูกศิษย์มีความเป็นผู้ใหญ่และปลูกฝังให้มีความ-

รับผิดชอบ 

 ฉะน้ัน นอกจากความรู้ท่ีช่วยพัฒนาสติปัญญาแล้ว 

ยังได้เรียนรู้การพัฒนาคน มีทักษะในการปฏิสัมพันธ์

กับคนทุกระดับ ท้ังได้ใช้ความขยันหม่ันเพียร เอาจริงเอาจัง 

และความรับผิดชอบท่ีถูกปลูกฝังมาทำางาน จนได้รับ 

การยอมรับจากผู้บังคับบัญชาในทุกระดับด้วย

 “ส่วนการทำางาน ผมยึดหลักทางสายกลางและ

ใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้กระทรวง-

อุตสาหกรรมมีบทบาทในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ให้เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  ส่งเสริมวิสาหกิจ SME  รวมถึง 

เรื่องใดที่เป็นอำานาจหน้าที่ในการสร้างขยายธุรกิจ 

อุตสาหกรรมต่างๆให้มีความโปร่งใส และอำานวย- 

ความสะดวกต่อทุกภาคส่วน เพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรม

เป็นภาคเศรษฐกิจท่ีสำาคัญในการขับเคล่ือนประเทศชาติ

ให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน” ปลัดกระทรวง

อุตสาหกรรมกล่าว

 อาศัยอำานาจตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์และ 

วิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  พ.ศ. 2541 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และโดยมติคณะกรรมการ

อำานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ในการประชุมคร้ังท่ี  3/2558  เม่ือวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 

จึงกำาหนดหลักเกณฑ์การจับสลากหมายเลขผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  ดังนี้

 1. ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี หรือผู้ได้รับการเสนอช่ือเข้ารับการสรรหาอธิการบดี หรือ 

ผู้แทนของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี  ไปจับสลาก  เพื่อรับหมายเลขเข้ารับการสรรหาอธิการบดี  

ณ สำานักงานสภาคณาจารย์ อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ช้ัน 1 ในวันจันทร์ท่ี 23 พฤศจิกายน 2558  เวลา 10.30 น.

 ในกรณีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดี หรือผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาอธิการบดี 

หรือไม่มีผู้แทนมาจับสลาก ให้ประธานกรรมการดำาเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เป็นผู้จับสลากแทน

 2. การจับสลาก จะดำาเนินการจับสลาก 2 ครั้ง ดังนี้

  ครั้งที่ 1 จับสลากเพื่อรับหมายเลขลำาดับการจับสลาก ครั้งที่ 2

  ครั้งที่ 2 จับสลากตามลำาดับเพื่อรับหมายเลขผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี

 3. ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีรายใดถอนตัว ให้ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีรายอ่ืนๆ ใช้หมายเลข

ตามที่จับสลากเดิม

 4. กรณีมีผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีเพียงรายเดียว ให้งดการจับสลากเพื่อรับหมายเลขผู้เข้ารับ

การสรรหาอธิการบดี

 5. คณะกรรมการอำานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติ

เข้ารับการสรรหาอธิการบดี หมายเลขที่ได้รับ วันจันทร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2558

   

      

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เรื่อง  หลักเกณฑ์การจับสลากหมายเลขผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558

(รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น แก่ศิษย์เก่าที่ประสบ-

ความสำาเร็จในวิชาชีพ และทำาคุณประโยชน์ต่อสังคม 

เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าและให้เป็นแบบอย่าง 

ที่ดีแก่นักศึกษาปัจจุบัน และการมอบรางวัล “เพชร

ประดับรามฯ” แก่นักศึกษาปัจจุบัน ท่ีมีผลงานโดดเด่น 

และสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย

 นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ

ของคณะฯและหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งการจัดการ

นำาเสนอผลงานทางวิชาการของบัณฑิตวิทยาลัย

 ขอเชิญชวนชาวรามคำาแหง ร่วมกิจกรรมในโอกาส

ครบรอบ “44 ปี รามคำาแหง” ในวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2558 

เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป  ณ บริเวณลานพระรูปพ่อขุนฯ

ม.ร.จัดกิจกรรมฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

ดนตรไีพเราะ  บริเวณลานหน้าอาคารอำานวยการ  โดย

องค์การนกัศึกษามหาวทิยาลยัรามคำาแหง

 ขอเชญินกัศึกษาและผูส้นใจร่วมงานลอยกระทง

ท่ีวิทยาเขตบางนา ตามกำาหนดการดังกล่าว สำาหรับ 

ผูส้นใจตดิต่อจองพืน้ทีจ่ำาหน่ายสนิค้าได้ทีง่านธรุการ  

อาคารอำานวยการ  ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป โทร. 0-2397-6308 

 

วิทยาเขตบางนาฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

สำ�นักพิมพ์ให้เช่�เสื้อครุย ม.ร�มฯ

 สำานักพิมพ์ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง รุ่นที่ 41 พร้อมเปิดบริการ

เช่าจองเสื้อครุย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เสื้อครุย 
ตัดใหม่
ชุดเช่า

ค่าเช่า
1,100.-

700.-

มัดจำา
1,000.-

800.-

ชุดสูท
สูทใหม่
สูทเช่า

ค่าเช่า
900.-
500.-

มัดจำา
700.-
500.-

ชุดข้าราชการ 
ตัดใหม่
ชุดเช่า

ค่าเช่า
1,100.-

700.-

มัดจำา
1,000.-
1,000.-

เน็คไทลายชะลอม เส้นละ 160 .-

 ผู้สนใจติดต่อเช่าจองเสื้อครุยมหาวิทยาลัย 

ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ตั้งแต่เวลา 09.30 - 18.00  น. ณ อาคารสำานักพิมพ์  

(RPB) ชั้นล่าง สอบถามได้ที่ โทร.  0 -2310-8755-9  

ต่อ 1101, 1103 หน่วยประชาสัมพันธ์หรือห้องเช่า- 

จองเส้ือครุย ต่อ 8762 และ 089-521-7892, 081-640-1319 

 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้ารับ 

การอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 25 พฤศจิกายน 2558  

ณ ศูนย์กฎหมายไทย คณะนิติศาสตร์ อาคาร 2 ช้ัน 4 

โทร.0-2310-8201, 0-2310-8205-6, 0-2310-8208 

(ค่าอบรมคนละ 500 บาท)

จัดอบรมความรู้ฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

   

 ตรวจส�ยต�นักเรียน คณะทัศนมาตรศาสตร ์

ร่วมมือกับมูลนิธิไลออนส์ ประเทศไทย และ 

ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

มหาวิทยาลัยมหิดล ออกหน่วยตรวจสายตาแก่นักเรียน

และให้ความรู้แก่คณาอาจารย์ ในโครงการ “ สายตา 

ที่ดีเพื่อน้อง เพิ่มโอกาสการมองเห็น” เมื่อวันที ่

27 ตุลาคม 2558 ณ โรงเรียนวัดบางประกอก 

กรุงเทพมหานคร



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 รางวัลโนเบลเป็นรางวัลระดับโลก 

ที่มีผู้คนสนใจกันมาก ว่าในแต่ละป ี

จะมีผู้ใด ชาติใดเป็นผู้ได้รับรางวัล 

อันทรงเกียรตินี้

 รางวัลนี้แบ่งออกเป็นหลายสาขา 

อาท ิ สาขาการแพทย์ สาขาฟิสกิส์ สาขาเคมี 

สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาสันติภาพ

 ปีนี้ “ข่าวรามคำาแหง” ขอพูดถึง 

สาขาวรรณกรรม ซึ่ง

 ราชบัณฑิตยสภาสวีเดน เป็นคณะ- 

กรรมการพิจารณารางวัลนี้

 ผู้ได้รับรางวัลประจำาปีพุทธศักราช 

๒๕๕๘ ซึ่งจะได้รับเงินรางวัล ๘ ล้าน- 

โครนสวเีดน หรอืประมาณ ๓๕ ล้านบาท 

เป็นสุภาพสตรีชาวเบลารุส ชื่อ

 นางสาวสเวตลานา  อเล็กซิเยวิช

 ขณะนี้เธอมีอายุ ๖๗ ปี

 ผลงานการเขยีนของเธอเป็นผลงาน 

ทีแ่สดงอารมณ์หลากหลาย ซึง่เปรยีบเสมอืน

อนุสรณ์แสดงถึงความเจ็บปวดและ

ความกล้าหาญ

 งานเขียนสำาคัญของเธอที่สำาคัญ

คือหนังสือชุด “วอยเซส ออฟ ยูโทเปีย” 

ซึ่งพูดถึงชีวิตของคนกลุ่มหนึ่งในอดีต

สหภาพโซเวียตที่ได้รับผลกระทบจาก

ภัยพิบัติโรงงานนิวเคลียร์เชอร์โนเบิล 

สงครามโลกครั้งที่ ๒ และสงคราม 

ในอัฟกานิสถานของรัสเซีย

 ราชบัณฑิตยสภาสวีเดนผู้พิจารณา

มอบรางวลันีแ้ด่เธอ ยกย่องผลงานของเธอ

อย่างไม่เกินเลยว่า

 ด ้วยวิธี การประพันธ ์ที่พิ เศษ  

เธอได้แสดงให้เราเข้าใจถึงช่วงเวลา

ทั้งหมดของยุคสมัยอย่างลึกซึ้ง

กุญแจซอล กับบทบาทก้าวเดินสู่ว่าที่นิติศาสตรบัณฑิต

ทีก่องถ่ายด้วย อ่านทกุเวลาทีว่่าง ต้องโหลดคำาบรรยายไว้  

ว่างปุ๊บใส่หูฟังบรรยายทันที เพราะบางครั้งงาน 

ในวงการเวลาไม่แน่นอน ถ้าคิดว่าพรุง่นีว่้างค่อยอ่าน 

แต่งานด่วนเข้ามา อาจจะไม่ได้อ่านตามที่ตั้งเป้าไว้” 

 ป่านทอทอง กล่าวต่อไปว่าสาเหตุที่เลือก

เรียนนิติศาสตร์เพราะสมัยที่เรียนชั้นมัธยมปลาย 

เคยเป็นตวัแทนไปแข่งขนัตอบปัญหากฎหมายหลายครัง้ 

ส่วนตัวชอบติดตามเหตุการณ์ปัจจุบัน และชื่นชม

คนท่ีเรียนกฎหมายท่ีมีหลักการคิดเป็นเหตุเป็นผล 

เมื่อถึงเวลาต้องเลือกคณะ จึงคิดว่าตนเองน่าจะเรียน

กฎหมายได้ แม้การเรยีนด้านนติศิาสตร์จะต่างจากงาน 

ในวงการบันเทิงที่ทำาอยู่ในปัจจุบัน แต่ตนเห็นว่า 

การเรียนกฎหมายสามารถนำามาใช้ได้จริงในชีวิต-

ประจำาวนั การเป็นนกัแสดงทีรู่ก้ฎหมาย เสมอืนเป็น

เกราะป้องกันตัวที่ดี 

        “ยิ่งใกล้จะสำาเร็จการศึกษา ต้องแข่งกับตัวเอง 

ตั้งใจเรียน ตั้งใจทำางาน และเป็นบัณฑิตให้เร็วที่สุด 

แม้จะเรียนค่อนข้างหนัก ขณะนี้สะสมหน่วยกิตได ้

128 หน่วยกิต เหลือวิชาชั้นปี 3 อีกประมาณ 10 วิชา 

ซึง่เนือ้หาค่อนข้างยาก แต่กไ็ม่ท้อ โอกาสนีข้อขอบคณุ

มหาวทิยาลยัทีเ่ปิดโอกาสให้ผู้เรยีนในหลากหลายอาชพี

ได้มาเป็นลูกพ่อขุนฯ ท้ังคณาจารย์ และรุ่นพ่ีช่วยดแูล

เป็นอย่างดี ทำาให้รู้สึกภูมิใจท่ีเป็นลูกพ่อขุนฯ และ 

มุ่งมั่นที่จะเป็นบัณฑิตจากรั้วรามคำาแหงให้ได้”

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 อัตลักษณ์ :  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

 เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

  ‘กุญแจซอล’ AF6 เผยตื่นเต้นที่ได้ร่วมเป็น

ตัวแทนถือพาน และกล่าวนำาไหว้ครู ในพิธีไหว้ครู

ประจำาปีการศกึษา 2558 พร้อมแชร์เคลด็ลบัการเรยีน 

ควบคู่กับการทำางานในวงการบันเทิง หยิบตำารา 

ไปอ่านกลางกองถ่าย อ่านทุกเวลาที่ว่าง มุ่งหน้า 

แข่งกับตัวเอง เพื่อเป็นบัณฑิตให้ได้เร็วที่สุด

 นางสาวป่านทอทอง บุญทอง ‘กุญแจซอล’ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ผู้เข้าแข่งขันทรู อะคาเดม ี

แฟนเทเชยี ซซีัน่ 6 นกัศกึษาคณะนติศิาสตร์ ชัน้ปี 4 

กล่าวในโอกาสพธิไีหว้ครูเม่ือวนัที ่ 17 กนัยายน 2558 ว่า 

รู้สึกดีใจที่ได้ร่วมในพิธีอันศักด์ิสิทธิ์ครั้งนี้ ท้ังการ

ออกเสียง การเว้นวรรค ก่อนวันงานตนเองพยายาม

ฝึกซ้อม เพื่อให้เกิดความมั่นใจ สามารถกล่าวนำาได้

โดยไม่ต้องดูโน้ตย่อ

 “เมื่อได้รับมอบให้เป็นผู้กล่าวนำา ตั้งใจมาก 

อยากให้ออกมาดีที่สุด ทั้งการนำาไหว้ครู และการ

ถอืพาน แม้ว่าจะมปีระสบการณ์บนเวทแีสดง แต่เมือ่ 

เข้ามาอยูใ่นพธิไีหว้ครู ต่อหน้าคณาจารย์ และนักศกึษา

จำานวนมากในห้องประชุมใหญ่ บรรยากาศเงียบ 

ศักดิส์ทิธิ ์ รูส้กึตืน่เต้นมาก ต้องใช้สมาธสิงูมาก และ

ดีใจที่สุดท้ายผ่านพ้นไปด้วยดี” 

 กุญแจซอล กล่าวถึง

ระบบการเรยีนทีร่ามคำาแหงว่า 

เอื้อให้สามารถเรียนพร้อมกับ

ทำางานได้ เพราะมีตารางสอบ

บอกไว้ล่วงหน้าชัดเจน ทำาให้

วางแผนการเรียนและตารางงาน

ได้ง่าย โดยตนจะไม่รับงานที่

ตรงกับวันสอบ เพื่อไม่ให้เสีย

เรื่องเรียนและเรื่องงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง งานละคร 

ที่พลาดแล้วจะกระทบกับทีมงานจำานวนมาก  

ส่วนเรือ่งการเรยีนกต็ัง้ใจอ่านหนงัสอื เมือ่ถงึวนัสอบ 

ต้องมาสอบ

        “พยายามสร้างกำาลังใจให้ตัวเอง บอกตัวเองว่า

เราไม่ได้ด้อยไปกว่าคนอื่น ทุกอย่างอยู่ที่ใจ ถ้าขยัน 

ใจสู้ จะสามารถผ่านพ้นไปได้ เมื่อใดที่ท้อ ก็จะนึกถึง

คนที่อยากเรียน แต่ไม่มีโอกาส ทำาให้มีแรง พยายาม

สู้ไปต่อให้ได้ 

 เราต้องแบ่งเวลาในแต่ละวันให้ลงตัว แม้จะมี 

เวลาอ่านหนังสือไม่แน่นอน ต้องหยิบตำาราไปอ่าน- 



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

   

 ตามกฎกระทรวง การผ่อนผันเข้ารับราชการเป็นทหารกองประจำาการแก่บุคคลซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษา

หรอืเรยีนรู ้พ.ศ. 2549 ข้อ 2 (1) (ก) กำาหนดให้บุคคลซึง่จะได้รบัการผ่อนผนัเข้ารบัราชการเป็นทหารกองประจำาการ 

สำาหรับนักศึกษาของสถานศึกษาของรัฐท่ีเป็นระบบเปิดแบบตลาดวิชาหรือไม่ต้องเข้าชั้นเรียน จะต้องม ี

ผลการศึกษาสอบไล่ได้ภาคละไม่น้อยกว่าเก้าหน่วยกิตทุกภาคการศึกษาติดต่อกัน เว้นแต่ภาคการศึกษาใด 

ขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัย ซึ่งสถานศึกษาให้การรับรองนั้น

  เพื่อให้เป็นไปตามกฎกระทรวงดังกล่าว กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จึงประกาศให ้

นักศึกษาทราบถึงคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำาการ 

ในยามปกติ ประจำาปีการศึกษา 2558

 1. คุณสมบัติของนักศึกษาที่จะขอทำาการผ่อนผันฯ

  1.1 เป็นนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัรามคำาแหงอยูใ่นปีการศกึษา 2558 เป็นผูท้ีเ่กดิ พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2538 

และยังไม่เคยทำาการผ่อนผันเข้ารับราชการทหารกองประจำาการไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

  1.2 นกัศกึษาทีข่อทำาการผ่อนผนัฯ ต้องมผีลการสอบไล่ในภาค 1 ปีการศกึษา 2558 ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกติ

  1.3 นักศึกษาที่เกิดระหว่าง พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2538 และเคยขอทำาการผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

กองประจำาการไว้กบัสถานศกึษาเดมิก่อนเข้าศกึษาทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหง ต้องขอทำาการผ่อนผนัฯ ใหม่ เมือ่เข้าศกึษา 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงในปีแรก

  1.4 นกัศึกษาทีข่อทำาการผ่อนผันฯ ต้องไม่เป็นนกัศกึษาทีก่ำาลงัศกึษาวชิาทหารอยูใ่นปีการศกึษา 2558

  1.5 นักศึกษาที่เคยเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหาร และเคยใช้สิทธิ์ยกเว้นการรับราชการทหารในฐานะ 

นักศึกษาวิชาทหารมาแล้ว แต่ไม่ได้ศึกษาวิชาทหารต่อในปีการศึกษาปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2558) ถ้าจะขอ

ทำาการผ่อนผนัฯ ต้องทำาการเพิกถอนสิทธิก์ารยกเว้นในฐานะนกัศกึษาวชิาทหารก่อนจึงจะขอทำาการผ่อนผนัฯ ได้ 

  1.6 นักศึกษาท่ีขอรับสิทธิ์เพ่ือเข้ารับการฝึกเรียนวิชาทหารในปีการศึกษา 2558 และ เป็นผู้ที่เกิด  

พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2538 จะต้องขอทำาการผ่อนผันฯ มิฉะนั้นจะต้องไปเข้ารับการตรวจเลือกรับราชการทหาร

  1.7 นกัศกึษาทีเ่คยยืน่หลกัฐานขอผ่อนผนัฯ ไว้กับมหาวทิยาลัยรามคำาแหงแล้วไม่ต้องขอทำาการผ่อนผนัฯ อกี 

แต่ต้องลงทะเบียนเรียนโดยสมำ่าเสมอทั้งภาค 1 และภาค 2 และนำาผลการสอบไล่ที่สอบได้ไม่น้อยกว่าภาคละ  

9 หน่วยกิต (ไม่นับภาคฤดูร้อน) ไปแจ้งที่งานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

ชั้น 2 (รามฯ 1) เพื่อขอรักษาสิทธ์ิการผ่อนผันฯ หากนักศึกษาไม่ส่งผลการสอบ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

จะดำาเนินการถอนสิทธิ์การผ่อนผันฯ ตามกฎหมายทันที

  1.8 กรณีที่นักศึกษามีผลการสอบไล่ได้ไม่ถึง 9 หน่วยกิต เนื่องจากขาดสอบเพราะเหตุสุดวิสัยให้นำา 

หลักฐานมาแสดงให้ทางมหาวิทยาลัยรับรอง เช่น กรณีป่วยระหว่างสอบและไม่สามารถเข้าสอบได้ ให้นำา 

ใบรับรองแพทย์มาแสดง

 2. หลักฐานประกอบการขอผ่อนผันฯ

  2.1 ใบแทนใบแจ้งผลการสอบ (ใบเกรด) ที่ได้ประทับตราและลงนามรับรอง ซึ่งต้องมีผลการสอบไล่

ภาค 1/2558 ได้ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ขอได้ที่สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป. จุด One 

Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1) หรือคณะที่นักศึกษาสังกัด จำานวน 2 ฉบับ

  2.2 สำาเนา สด. 9 จำานวน 2 ฉบับ

  2.3 สำาเนา สด. 10 ในกรณีที่ย้ายภูมิลำาเนาทหาร (ถ้ามี) จำานวน 2 ฉบับ

  2.4  สำาเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด. 35) จำานวน 2 ฉบับ

  2.5  สำาเนาทะเบียนบ้าน จำานวน 2 ฉบับ

  2.6  หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา จำานวน 2 ฉบับ (เฉพาะผู้ที่มีภูมิลำาเนาทหารอยู่ในกรุงเทพฯ)

  2.7  สำาเนาการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี) จำานวน 2 ฉบับ

  2.8  การเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล ต้องนำาหลักฐาน สด.9 และ สด.35 ไปเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุลให้ถูกต้อง

เรียบร้อยจึงจะทำาการผ่อนผันฯ ได้

  2.9 บตัรประจำาตวันกัศกึษามหาวทิยาลัยรามคำาแหง และใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีนภาคปัจจบุนั 

ซึ่งแสดงว่านักศึกษายังลงทะเบียนเรียนอยู่ จำานวน 2 ฉบับ

  2.10 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน จำานวน 2 ฉบับ

  กำาหนดรับหลักฐานการขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารกองประจำาการ ประจำาปีการศึกษา 2558 

ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ท่ีงานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา  

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 (รามฯ 1)

  นักศึกษาท่ีขอทำาการผ่อนผนัการรบัราชการทหารกองประจำาการเรยีบร้อยแล้ว ต้องปฏบิติัตามพระราชบญัญติั

รับราชการทหาร พ.ศ. 2497 ทุกประการ คือ ต้องรับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) และไปแสดงตน

ในวันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร ณ ภูมิลำาเนาทหาร ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ได้ระบุไว้ในหมายเรียกฯ  

มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย

การขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร

กองประจำาการในยามปกติ ประจำาปีการศึกษา 2558

 นายอดุม  เศษโพธิ ์ ผูป้ระสานงานสาขาวทิยบรกิาร

เฉลมิพระเกียรตจัิงหวดัเพชรบรูณ์ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ 

ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารม้าที่ 28 

ครบรอบปีที่ 27 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2558 เพื่อเป็น 

สิริมงคลให้กับกำาลังพลและครอบครัว พร้อมทั้งอุทิศ

ส่วนกุศลให้กับกำาลังพลผู้เสียชีวิต ณ กองบังคับการ

กองพนัทหารม้าที ่ 28 ค่ายพ่อขนุบางกลางหาว ตำาบล-

บุ่งนำ้าเต้า อำาเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 

       

       

 

 กลุ่มผู้นำากิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกียรต-ิ

จงัหวดัเพชรบรูณ์ โดยนายนวโชค  ชวาลาธวชั จดัโครงการ/

กจิกรรม พ่ี เพ่ือนผูกพัน ร่วมกันสอนน้อง ณ มหาวทิยาลัย

รามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด-

เพชรบรูณ์ เพือ่เป็นการทบทวนความรู ้ แลกเปลีย่นความรู้ 

และเตรยีมตวัก่อนสอบให้กบันกัศกึษาในระดบัปรญิญาตรี 

ภาค 1  ปีการศกึษา  2558  ระหว่างวนัที ่10-20  พฤศจกิายน 2558

 ชมรมปาฐกถาและโต้วาท ีองค์การนกัศกึษา

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดอบรมศิลปะการพูด

ต่อที่ชุมชนระยะสั้น รุ่นที่ 2/2558 ระหว่างวันที่  

17-21 ธันวาคม 2558 โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ  

เช่น อาจารย์สรุวงศ์ วฒันกลุ อาจารย์สมชาย หนองฮี 

อาจารย์ประดิษฐ์ กิฤติฤดีกุล  และทีมวิทยากรที่

มีชื่อเสียงจากสมาคมนักพูดแห่งประเทศไทย 

และสภาโจ๊ก พร้อมการคอมเม้นท์จากผู้เชี่ยวชาญ

 ขอเชญินกัศกึษาและผูส้นใจเข้าร่วมการอบรม 

(ค่าอบรมสำาหรับนักศึกษา คนละ 200 บาท  

บุคคลทั่วไป คนละ 500 บาท) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้

เป็นต้นไปทีช่มรมปาฐกถาและโต้วาท ี ชัน้ 3 ห้อง 327 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

(หัวหมาก) สอบถาม โทร.คุณภูมิ 082-267-7145 

คุณทราย 082-281-2813 และคณุเล็ก 081-075-7542

กิจกรรมร�มฯ - เพชรบูรณ์

จัดอบรมการพูดต่อที่ชุมชน



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล                 aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน ของฟรี (ไม่) มีในโลก

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ในตำาราเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนั้นจะมีการแบ่งประเภทของสินค้า 

(goods) เป็น 2 ประเภทคือ economic goods ซึ่งอาจารย์ผู้สอนเศรษฐศาสตร์

ยุคแรก ๆ ท่านแปลไว้ว่าเศรษฐทรัพย์ กับ free goods ซึ่งมีผู้แปลไว้ว่าสินค้า 

ไร้ราคา สนิค้าประเภทที ่2 นีแ่หละครบัคอืเป้าหมายการเขียนของผมในตอนนี้

 ก่อนอืน่ต้องบอกว่าทีเ่ขาไม่ได้แปล free goods ว่าสนิค้าให้ฟรกีเ็พราะว่า

มันไม่ใช่สินค้าแจกฟรีนั่นเอง และที่จริงแล้วสินค้าแจกฟรีมันก็ไม่ใช่ของฟรี

อย่างแท้จริงอีกด้วย

 ท่านผูอ่้านเคยได้สนิค้าตวัอย่างแจกฟรบ้ีางหรอืเปล่า ถ้าเป็นยคุก่อนปี 2540 

เรามกัจะพบว่าทีป่ระตทูางเข้าศนูย์การค้า (บางครัง้ท่ีประตทูางเข้ามหาวทิยาลยักม็ด้ีวย) 

จะมีคนยืนแจกสินค้าตัวอย่างอยู่บ่อย ๆ จนบางคนเดินเข้าออกตั้งหลายรอบ 

เพราะคนแจกกก้็มหน้าก้มตาแจกทกุรอบ และเขาก็ไม่ได้สนใจด้วยว่าใครได้ซำา้ 

หรอืเปล่า หน้าทีข่องเขาคอืแจกให้หมด แจกหมดเม่ือไหร่กเ็สรจ็งานสำาหรบัวนัน้ัน 

การแจกแบบนีใ้นปัจจบุนัแทบไม่เหน็แล้ว เพราะตัง้แต่วกิฤตเศรษฐกจิปี 2540 

เป็นต้นมา บรษิทัทีแ่จกของเหล่านีอ้าจรูส้กึว่าไม่คุม้ค่า และไม่สามารถหาลกูค้า

หน้าใหม่เพิ่มได้สักเท่าไหร่

 ผมยกตัวอย่างสินค้าแจกฟรีนี้ก็เพื่อชี้ให้เห็นว่าของท่ีแจกนั้นมันไม่ใช่ 

free goods นั่นเอง จะฟรีได้อย่างไรล่ะครับ บริษัทที่จ้างคนมาแจกนั้นเขาต้อง

เสียเงินทองผลิตสินค้ามาแจก สินค้ามันเกิดขึ้นเองไม่ได้ คนที่ได้รับแจกนั้นได้

ฟรีก็จริง แต่ของแจกมันไม่ใช่ของฟรีแต่อย่างใด และก็เพราะการที่ของแจก

มีต้นทุนนี่แหละครับที่ทำาให้พอบริษัทที่ใช้กลยุทธ์นี้รู้ว่าไม่ได้ผลในการช่วย

สร้างฐานลูกค้าใหม่สักเท่าไหร่ เขาก็เลยเลิกแจกกันไปแล้ว

 ถ้าอย่างนั้นซุ ้มอาหารที่หน่วยงานการกุศลหรือหน่วยงานราชการ 

จัดขึ้นแจกอาหารฟรีต่าง ๆ ในบางเทศกาลหรือวันสำาคัญล่ะ ข้าวปลาอาหาร

และขนมที่บริการฟรีเหล่านั้นเป็น free goods หรือเปล่า ขอตอบว่าสำาหรับ

คนที่ได้กินฟรีอาหารเหล่านี้ก็เป็นของฟรีแน่ ๆ แต่ถามว่าอาหารพวกนี้มีที่มา

อย่างไร จะพบว่าฝ่ายทีแ่จกเขาต้องจ่ายเงนิซือ้วตัถดุบิและลงทนุลงแรงทำาขึน้มา 

ไม่ได้ฟรีสักหน่อย

 อ่านถงึตรงนีอ้าจจะสงสยัแล้วว่าในเมือ่มนัเป็นอย่างท่ีเขาชอบพูดกนัว่า 

“ของฟรีไม่มีในโลก” (ผมนำามาตั้งเป็นชื่อตอนด้วย) แล้วตำาราจะต้องไปแบ่ง

ประเภทสินค้าเป็น 2 อย่างทำาไม บอกแต่ว่าสินค้าทุกอย่างเป็นเศรษฐทรัพย์

หรือ economic goods ก็พอแล้ว 

 ที่ต้องแบ่งประเภทนั้นเพราะ free goods มีจริงน่ะสิครับ ของฟรีก็ม ี

เหมือนกันไม่ใช่ไม่มี แต่มีอยู่ไม่กี่อย่าง หรือจะเหลืออย่างเดียวแล้วก็ไม่รู้  

ส่วนจะเป็นอะไรนัน้อดใจรออกีสกันดิ ขออธบิายว่าเพราะอะไรจงึแปล free goods 

ว่าสนิค้าไร้ราคาเสยีก่อน ทีเ่รยีกอย่างนีก้เ็พราะสนิค้าประเภทนีไ้ม่มรีาคาซือ้ขาย

นั่นเอง สินค้าทั่วไป(ซึ่งจัดเป็น economic goods หรือเศรษฐทรัพย์) มีราคา

ซื้อขายเพราะปริมาณสินค้ามีไม่พอกับความต้องการ คนที่อยากได้จึงต้องยอม

จ่ายเงินเพ่ือให้ได้สินค้านั้นมา ใครไม่จ่ายหรือควักเงินช้าจนคนอื่นเขาแย่งซื้อ

ไปหมดก็จะไม่ได้สินค้าไป

 สินค้าอะไรที่ไม่มีการคิดราคาซื้อขาย?  หลักการตามทฤษฎีก็คือต้อง 

เป็นสนิค้าทีม่มีากอยูต่ามธรรมชาต ิ(ไม่ต้องลงทนุผลติขึน้มา) ซึง่กค็อืแสงแดดไงครบั 

คนเราใช้ประโยชน์จากแสงแดดได้มากมายโดยไม่ต้องจ่ายเงินซื้อ ประเทศไทย

ซึ่งมีแค่ 2 ฤดูคือฤดูร้อนมากกับฤดูร้อนน้อยมี free goods ประเภทนี้อย่าง

เหลือเฟือทีเดียว

 หากเราต้องการเดินทางไปยังสถานที่ใด เราจำาเป็นอย่างย่ิงที่จะต้อง

รู้จักคำาศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้เรียกสถานที่จุดหมายปลายทางของเรา หรือแม้ว่าเรา

เดินทางไปยังสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่แน่ใจว่าสถานที่นั้นคืออะไร คำาศัพท์เหล่านี้ 

ก็จะช่วยได้เช่นกัน สถานที่ที่เราจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นสถานที่ที่พบได้

เสมอ ๆ เช่น

 

 

 หากท่านต้องการเดินทางไปที่ใด สามารถใช้ชื่อสถานท่ี ประกอบกับ

ชื่อเฉพาะของสถานที่นั้น ๆ ได้ เช่น มหาวิทยาลัยรามคำาแหง Trường Đại học 

Ramkhamhaeng (เจื่อง ได่ ฮ่อก รามคำาแหง) สถานีรถไฟหัวหมาก Ga Hua 

Mark (กา หัวหมาก)

 ในตำารารุน่เก่า ๆ จะมยีกตวัอย่างสนิค้าทีเ่ป็น free goods ไว้อกีอย่างหนึง่ด้วย

คือนำ้า เพราะเมื่อสัก 70-80 ย้อนหลังนั้นนำ้าสะอาดยังหาได้ทั่วไปตามธรรมชาติ 

แต่เดีย๋วนีน้ำา้ไม่ใช่ free goods เสยีแล้ว ไม่เชือ่ลองดบูลิเรยีกเกบ็ค่านำา้ประปาสคิรบั 

นำ้าฝนรองใส่ตุ่มเอาไว้ก็ไม่กล้าใช้เพราะชะล้างผ่านมลพิษในอากาศมา และ

หลังคาบ้านเดี๋ยวนี้ก็ดูสกปรกจนไม่กล้าใช้นำ้าที่ไหลผ่านเลย

อาคาร สถานท่ี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล 

 หากเราต้องการเดินทางไปยังสถานที่ใด เราจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องรู้จักคําศัพท์ต่าง ๆ ที่ใช้เรียก
สถานที่จุดหมายปลายทางของเรา หรือแม้ว่า เราเดินทางไปยังสถานที่นั้น ๆ แต่ไม่แน่ใจว่าสถานที่นั้นคืออะไร 
คําศัพท์เหล่าน้ีก็จะช่วยได้เช่นกัน สถานที่ที่เราจะยกตัวอย่างต่อไปนี้ เป็นสถานที่ที่พบได้เสมอ ๆ เช่น 

   วัง   Cung điện  (กุง เด่ียน) 
   บ้าน   Nhà   (หญ่า)    
   โรงเรียน  Trường học  (เจื่อง ฮ่อก) 
   มหาวิทยาลัย  Trường Đại học (เจื่อง ได่ ฮ่อก) 
   พิพิธภัณฑ์ Viện bảo tàng  (เหว่ียน บ๋าว ต่าง)  
   โรงพยาบาล  Bệnh viện  (เบ่ง เหว่ียน)   
   สถานีตํารวจ  Trạm cảnh sát  (จ่าม กั๋ง  ส้าต) 
   โรงหนัง  Rạp chiếu phim (ส่าป เจี๊ยว ฟิม) 
   ห้างสรรพสินคา้  Trung tâm thương mại (จุง เติม เทือง หม่าย) 
   ตลาด  Chợ   (เจอะ) 
   ร้านขายของชํา  Hàng tạp hóa  (ห่าง ต่าป ฮว้า) 
   ร้านตัดผม  Tiệm cắt tóc  (เต่ียม กั๊ต ต๊อก)   
   ร้านกาแฟ  Quán cà phê  (กว๊าน ก่า เฟ)  
   ร้านขายยา  Nhà thuốc  (หญ่า ท้วก) 
   ร้านอาหาร Hàng ăn  (ห่าง อัน) 
   ท่าเรือ  Cảng   (ก๋าง)   
   ป้ายรถเมล ์ Bến xe buýt  (เบ๊น แซ บว้ิต)  
   สถานีขนส่ง  Bến xe   (เบ๊น แซ)   
   สนามบิน  Sân bay  (เซิน ไบ) 
   สถานีรถไฟ  Ga   (กา) 
   วัด   Chùa    (จั่ว) 
   โบสถ์  Nhà thờ  (หญ่า เท่อ)    
   มัสยิด  Nhà thờ Hồi giáo (หญ่า เท่อ โหย่ สาว)  
   สวนสาธารณะ  Công viên  (กง เวียน)  
   อนุสาวรีย์  Di tích   (ซี ต๊ิก) 
   สนามกีฬา  Sân vận động  (เซิน เหว่ิน ด่ง) 
   โรงแรม  Khách sạn  (ค้าจ ส่าน) 
 
 หากท่านต้องการเดินทางไปที่ใด สามารถใช้ช่ือสถานท่ี ประกอบกับช่ือเฉพาะของสถานที่น้ัน ๆ ได้ 
เช่น มหาวิทยาลัยรามคําแหง Trường Đại học Ramkhamhaeng (เจื่อง ได่ ฮ่อก รามคําแหง) สถานีรถไฟ
หัวหมาก Ga Hua Mark (กา หัวหมาก)  



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

(อ่านต่อหน้า 7)

 อาศยัอำานาจตามความในข้อ 11 และข้อ 13 แห่งข้อบงัคบัมหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง  พ.ศ. 2541 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม และโดยมติคณะกรรมการอำานวยการสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ในการประชุมครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม  2558 

และคร้ังที่ 3/2558 เมื่อวันที่  4  พฤศจิกายน  2558  จึงกำาหนดหลักเกณฑ์และ 

วิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  ดังนี้

 

 ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 23 แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  พ.ศ. 2541 และ  ข้อ 7  แห่งข้อบังคับ 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลยั

รามคำาแหง พ.ศ.2541  และที่แก้ไขเพิ่มเติม และมีหลักฐานประกอบดังนี้

  1.1 แบบใบสมคัรเข้ารบัการสรรหา  หรอืแบบเสนอชือ่รบัการสรรหา 

อธกิารบด ี โดยกรอกแบบประวตัติามทีค่ณะกรรมการอำานวยการสรรหาอธกิารบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงกำาหนด

  1.2 ใบรบัรองแพทย์ออกให้ไม่เกนิ 6 เดอืนนับถงึวนัสมคัรหรอืวนัเสนอชือ่

  1.3  รูปถ่ายขนาด 3 x 5 นิ้ว จำานวน 60 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

  2.1 วันพุธที่  9  ธันวาคม  2558  เวลา 09.00 – 15.00 น. ลงคะแนน

หยั่งเสียงล่วงหน้า  (รายละเอียดสถานที่  หลักเกณฑ์  และวิธีการให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการอำานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงกำาหนด)

  2.2 วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 – 15.00 น. ลงคะแนน

หยั่งเสียง สำาหรับคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง และ

นักศึกษาทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค (รายละเอียดสถานที่ให้เป็นไปตามที่

คณะกรรมการอำานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงกำาหนด)

 

  3.1 คณาจารย์ ข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง  แสดง

บัตรประจำาตัวข้าราชการ บัตรประจำาตัวพนักงานมหาวิทยาลัย บัตรประจำาตัว

ลูกจ้างหรือบัตรประจำาตัวประชาชน

 กรณไีม่มบีตัรดงักล่าว  บตัรหมดอาย ุ หรอืไม่มรีายชือ่เป็นผูม้สีทิธลิงคะแนน 

หรอื ชือ่-นามสกลุในบญัชรีายชือ่ไม่ถกูต้อง  ต้องมหีนงัสอืรบัรองโดยผูอ้ำานวยการ 

กองการเจ้าหน้าที่หรือหัวหน้างานทะเบียนประวัติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

แสดงว่าเป็นข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย  โดย

มรีปูถ่ายของข้าราชการ  พนกังานมหาวทิยาลยัและลกูจ้างนัน้  เพือ่ใช้สทิธลิงคะแนน 

หยั่งเสียงตามแบบฟอร์มที่กำาหนด

  3.2 นักศึกษา  แสดงบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง

   กรณไีม่มบีตัรประจำาตวันกัศกึษา ให้แสดงบตัรประจำาตวัประชาชน  

หรือบัตรประจำาตัวข้าราชการ หรือบัตรอื่น  ที่ออกโดยส่วนราชการพร้อม 

ใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียน   หรือใบ มร. 2  จากสำานักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล 

   กรณีไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนน  นักศึกษาปริญญาตร ี

ติดต่อสำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล   ชั้น  2  นักศึกษา- 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก ติดต่อ

บัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 1 

 

 เมื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนตรวจสอบรายชื่อว่ามีสิทธิแล้ว ให้แสดงหลักฐาน

ตามข้อ 3  แก่เจ้าหน้าที่  ณ  หน่วยลงคะแนนและเซ็นชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ 

เจ้าหน้าท่ีควบคุมการจ่ายบัตรลงคะแนนจะจ่ายบัตรลงคะแนน จำานวน 1 ใบ  

แก่ผู้ขอใช้สิทธิลงคะแนน

 

  กาเครือ่งหมายกากบาท ✕ ลงใน   หน้าหมายเลขผูเ้ข้ารบัการสรรหา 

เพียงเครื่องหมายเดียว พับบัตรลงคะแนนแล้วหย่อนบัตรลงในหีบบัตร

  ในกรณีมผีูส้มคัรเข้ารับการสรรหาอธกิารบดเีพยีงคนเดยีว ให้กาเครือ่งหมาย

กากบาท ✕ลงใน    รับ หรือ  ไม่รับ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่าน้ัน

 

  ส่วนกลาง  ให้แยกหีบบัตรลงคะแนนหยั่งเสียง  ดังนี้ 

  6.1 สายคณาจารย์

  6.2 สายข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง

  6.3 สายนักศึกษา

 ปริญญาตรี  ส่วนกลาง

 ชั้นปีที่  1  วิทยาเขตบางนา

 ชั้นปีที่  1  มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  หัวหมาก   

 ชั้นปีที่  2

 ชั้นปีที่  3

 ชั้นปีที่  4 ขึ้นไป

   6.3.1 สถาบันการศึกษานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะ-

ทัศนมาตรศาสตร์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะสื่อสารมวลชน คณะพัฒนา-

ทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ

   6.3.2 ปริญญาตรีภาคพิเศษทุกคณะของส่วนกลาง

   6.3.3 ประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก

  ส่วนภูมิภาค  รวมทั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะธุรกิจบริการ 

ให้แยกหีบบตัรลงคะแนนหย่ังเสยีงออกเป็น 3 กล่อง ตามสายคณาจารย์ สายข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง และสายนักศึกษา

  การเก็บรักษาหีบบัตร  การกำาหนดจำานวนหีบบัตรให้อยู่ในดุลพินิจ

ของคณะกรรมการดำาเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 

  ให้ปิดหีบบัตรลงคะแนนหยั่งเสียงเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนหยั่งเสียง  

ให้ประธานกรรมการอนุกรรมการ  ประจำาหน่วยลงคะแนนหย่ังเสียงทุกหน่วย 

ปิดหีบบัตรตรวจนับรายชื่อผู้ใช้สิทธิลงคะแนน  เมื่อตรวจนับถูกต้องให้รายงาน 

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 1. หลักฐานการสมัครหรือเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาอธิการบดี

 3.  การแสดงหลักฐานใช้สิทธิลงคะแนน

 2. กำาหนดวัน และเวลา ลงคะแนนหยั่งเสียง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

 4. การรับบัตรลงคะแนน

 5. การลงคะแนน

 6. หีบบัตรลงคะแนน

 7. การปิดหีบบัตรลงคะแนน



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ประธานคณะกรรมการดำาเนินการสรรหาอธกิารบดีมหาวทิยาลยัรามคำาแหง  ตามแบบ

ที่คณะกรรมการดำาเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงกำาหนด  

โดยส่งมอบหีบบัตรลงคะแนนและบัญชีรายชื่อต่อประธานคณะอนุกรรมการ 

ฝ่ายตรวจนับคะแนนแต่ละสาย

 สำาหรับวิทยาเขตบางนา  ซึ่งปิดหีบบัตร  เวลา 12.00 น.  ให้ส่งมอบหีบบัตร 

ลงคะแนน และส่งมอบบญัชรีายชือ่ต่อประธานอนกุรรมการประจำาหน่วยหยัง่เสยีง 

ณ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง  หวัหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ  เพือ่ดำาเนนิการลงคะแนน

หยั่งเสียง  เวลา 13.00 น.  ต่อไป

 

   ส่วนกลาง

  8.1 สายคณาจารย์  ส่งมอบหบีบตัรและนบัคะแนน  ณ  หน่วยลงคะแนน

หยั่งเสียง

  8.2 สายข้าราชการ พนกังานมหาวทิยาลยัและลกูจ้าง  ส่งมอบหบีบตัร

และนับคะแนน  ณ  หน่วยลงคะแนนหยั่งเสียง

  8.3 สายนักศึกษา  ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน  ดังนี้

   8.3.1 นักศึกษาปริญญาตรี

 -  ชั้นปีที่  1  ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน  ณ  อาคารกงไกรลาศ ชั้น 2 

 -  ชั้นปีที่  2  ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน  ณ  อาคารกงไกรลาศ ชั้น 3

 -  ชั้นปีที่  3  ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน  ณ  อาคารกงไกรลาศ ชั้น 4 

 -  ชัน้ปีที ่ 4  ข้ึนไป ส่งมอบหีบบตัรและนับคะแนน ณ อาคารกงไกรลาศ ชัน้ 5 

   8.3.2 นกัศกึษาสถาบนัการศกึษานานาชาต ิ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คณะทศันมาตรศาสตร์  คณะศลิปกรรมศาสตร์  คณะสือ่สารมวลชน  คณะพฒันา- 

ทรัพยากรมนุษย์ และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ส่งมอบ 

หีบบัตรและนับคะแนน  ณ  อาคารกงไกรลาศ ชั้น 2      

   8.3.3 นักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษทุกคณะของส่วนกลาง  

ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน  ณ  อาคารกงไกรลาศ ชั้น 3     

   8.3.4 นกัศกึษาประกาศนยีบตัรบณัฑติ นกัศกึษาปรญิญาโท และ

นกัศกึษาปรญิญาเอก ส่งมอบหบีบตัรและนบัคะแนน ณ อาคารกงไกรลาศ ชัน้ 4 

  ส่วนภูมิภาค

 นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  คณาจารย์ ข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติและภูมิภาค 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ และคณะธุรกิจบริการ ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน 

ณ หน่วยลงคะแนนหยั่งเสียง

 

  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจนับคะแนนแต่ละสายตรวจนับคะแนน

ในวันอังคารที่  15  ธันวาคม  2558  เวลา  15.30 น.  เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ 

แล้วรายงานการตรวจนับคะแนนเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คณะกรรมการ 

ดำาเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 ให้นับคะแนนโดยวิธีหยิบบัตรลงคะแนนทีละใบ ขานหมายเลขท่ีได้รับ

ลงคะแนนแล้ว  ส่งมอบให้กรรมการอกีคนหนึง่ ให้กรรมการฉกีบตัรมมุด้านขวา 

ของบตัรเลก็น้อย เพือ่แสดงว่าได้มกีารนับคะแนนแล้วและเกบ็บตัรไว้ ให้มกีรรมการ

ตรวจเรียกขานนับคะแนน ณ สถานที่นับคะแนน  หน่วยละไม่น้อยกว่า  3  คน

  9.1 บตัรทีนั่บคะแนน คอื บตัรทีก่าเครือ่งหมายลงคะแนนถกูต้องตามข้อ 5

  9.2 บัตรลงคะแนนที่เป็นบัตรเสียตามข้อ 10 นับเป็นบัตรเสีย

  10.1 บัตรปลอม

  10.2 บตัรทีไ่ม่ได้กาเครือ่งหมายใดในช่อง    หน้าหมายเลขผูเ้ข้ารบัการสรรหา

  10.3 บัตรที่กาเกินกว่าหนึ่งหมายเลข

  10.4 บัตรที่กาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งเครื่องหมาย

  10.5 บตัรทีก่าเครือ่งหมายอืน่ หรอืเขยีนข้อความอืน่นอกจากเครือ่งหมาย 

   ทีก่ำาหนดไว้

  10.6 บัตรที่กาเครื่องหมายนอกช่อง  ที่กำาหนด หรือกาเครื่องหมาย 

   ลำ้าเกินเข้าไปในช่อง    อื่น       

  10.7 บัตรลงคะแนนที่ไม่ได้เป็นไปตามที่กำาหนดไว้ในข้อ 11 หรือ 

   หย่อนหีบบัตรผิด

 

  11.1 สายคณาจารย์  บัตรสีชมพู

  11.2 สายข้าราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้าง  บัตรสีฟ้า

  11.3 สายนักศึกษา

   -  ส่วนกลางและวิทยาเขตบางนา  บัตรสีขาว

   -  สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติและภูมิภาค  บัตรสีเขียว

 

 

  เมื่อคณะกรรมการดำาเนินการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคำาแหงได้รับรายงานแล้ว ดำาเนินการ ดังนี้

  12.1 รวมคะแนนแต่ละสายที่ผู ้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีได้รับ 

เทียบคะแนนผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีแต่ละคนตามข้อ 14 แห่งข้อบังคับ 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลยั

รามคำาแหง พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ

อำานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ภายในเวลา  12.00 น. ของ

วันพฤหัสบดีที่  17  ธันวาคม  2558 เพื่อดำาเนินการต่อไป

  12.2 กรณีมีผู ้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เพียงคนเดียว ให้รายงานคะแนน“รับ” หรือ “ไม่รับ” ตามข้อ 15  แห่งข้อบังคับ 

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง ว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวธิกีารสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลยั

รามคำาแหง พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ

อำานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ภายในเวลา  12.00 น.  

ของวันพฤหัสบดีที่  17  ธันวาคม  2558  เพื่อดำาเนินการต่อไป

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558

(รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 8. สถานท่ีส่งมอบหีบบัตรคะแนน  และสถานท่ีนับคะแนน  ให้ดำาเนินการ ดังน้ี

 9. การนับคะแนน 

 10. บัตรลงคะแนนต่อไปนี้ให้นับเป็นบัตรเสีย

 11.  สีบัตรลงคะแนน

 12. การรายงานผล



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 อาศัยอำานาจตามความในข้อ 11 และข้อ 17 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย

รามคำาแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคำาแหง  พ.ศ. 2541  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม และโดยมติคณะกรรมการอำานวยการ

สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ในการประชุมครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 

30  ตุลาคม 2558 และครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 4  พฤศจิกายน  2558  จึงกำาหนด

หลักเกณฑ์การประชาสัมพันธ์การหยั่งเสียงของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ดังนี้

 1. การประชาสัมพันธ์การหยั่งเสียงของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี  

ในการลงคะแนนหยั่งเสียงให้กระทำาได้เฉพาะการจัดพิมพ์เอกสาร ดังต่อไปนี้

  1.1 การจัดทำาใบปลิว หรือแผ่นพับที่จัดพิมพ์ขึ้นสำาหรับการแจกจ่าย

เป็นแผ่น ๆ ขนาดความกว้างไม่เกินสามสิบสองเซนติเมตร และความยาวไม่เกิน

สี่สิบหกเซนติเมตร (32 ซม. ✕ 46 ซม.) เป็นประมาณ

  1.2 การจัดทำาแผ่นประกาศ หรือป้ายท่ีจัดพิมพ์ข้ึนสำาหรับการปิดประกาศ 

ขนาดความกว้างไม่เกินหกสิบเซนติเมตร และความยาวไม่เกินแปดสิบเซนติเมตร 

(60 ซม. x 80 ซม.) เป็นประมาณ

  1.3 การจัดทำาแผ่นประกาศ หรือป้ายท่ีจัดพิมพ์ข้ึนสำาหรับการปิดประกาศ 

ขนาดความกว้างไม่เกินสองร้อยสี่สิบเซนติเมตร และความยาวไม่เกินสองร้อย 

สี่สิบเซนติเมตร (240 ซม. x 240 ซม.) เป็นประมาณ

 2.  เอกสารข้อ 1 ให้มีข้อความและข้อมูลได้เฉพาะ

  2.1  ประวัติส่วนตัวของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี

   2.1.1  ประวัติการศึกษา

   2.1.2  ประวัติการทำางาน หรือประสบการณ์ในการทำางาน

  2.2 นโยบาย หรือแนวทางในการทำางานที่นำาเสนอของผู้เข้ารับการ

สรรหาอธิการบดี

  2.3  เพื่อประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์การหยั่งเสียงของผู้เข้ารับการ

สรรหาอธิการบดี อาจมีรูปถ่ายของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี หรือรูปถ่าย

ของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีกับบุคคลท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังหมายเลขประจำาตัว 

ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีด้วยก็ได้

 3. ในการแจกจ่ายเอกสารตามข้อ 2 ห้ามใช้เครื่องขยายเสียงหรือโปรย 

ในท่ีสาธารณะ หรือแจกจ่ายพร้อม หรือควบไปกับส่ิงใดอันอาจคำานวณเป็นเงินได้ 

และห้ามแจก หรือแทรกไปกับเอกสารสิ่งพิมพ์อื่น

 4. ห้ามมิให้ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี หรือบุคคลอ่ืนท่ีไม่มีอำานาจหน้าท่ี 

แจกจ่ายหรือปิดประกาศเอกสารตามข้อ 2 ดำาเนินการประชาสัมพันธ์การหย่ังเสียง

ของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีโดยวิธีการใดๆ นับตั้งแต่เวลา 18.00 นาฬิกา 

ของวันก่อนวันลงคะแนนหยั่งเสียงหนึ่งวันจนสิ้นสุดวันลงคะแนนหยั่งเสียง

 5. ให้ติดต้ังแผ่นประกาศ หรือป้ายท่ีจัดพิมพ์สำาหรับปิดประกาศประชาสัมพันธ์

การหย่ังเสียงได้เฉพาะภายในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ กองงานวิทยาเขตบางนา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ และ

สถานที่ที่จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงภูมิภาคเท่านั้น

 6. สถานที่ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือป้ายที่จัดพิมพ์สำาหรับปิดประกาศ

ประชาสัมพันธ์การหยั่งเสียงของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี ให้กระทำาได ้ 

ณ สถานที่ต่อไปนี้

  6.1 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 

ให้ติดตั้งได้เฉพาะบริเวณต่อไปนี้

   6.1.1 บริเวณสนามอาคารศิลาบาตร ด้านสระนำา้

   6.1.2 ประตูทางเข้า – ทางออก บริเวณภายในร้ัวมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

   6.1.3  บริเวณป้ายติดประกาศของมหาวิทยาลัย อาคาร VPB

   6.1.4  บริเวณป้ายติดประกาศของมหาวิทยาลัย อาคาร VKB

   6.1.5  บริเวณหน้าโรงอาหาร อาคาร KMB

   6.1.6  บริเวณเกาะกลางหน้าอาคารคณะศึกษาศาสตร์

   6.1.7  บริเวณหน้าอาคารศูนย์รับ – ส่งข้อสอบ

  6.2 กองงานวิทยาเขตบางนา แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 

บริเวณด้านข้างอาคาร BNB 7  หน้าอาคาร KTB  ประตูทางออกด้านโรงอาหาร 

ประตูทางออกด้านหลังอาคาร PBB และประตูทางออกด้านหน้าอาคารหอสมุด

 การดำาเนินการตามข้อ 6.1.1 – 6.1.7 และข้อ 6.2 ให้เป็นไปตามแผนผัง 

ทีแ่นบมาพร้อมประกาศฉบบันี ้โดยให้กองอาคารสถานท่ีและกองงานวทิยาเขตบางนา 

จัดทำาโครงเคร่าสำาหรับติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์

  6.3 ให้ทุกคณะ/สำานัก/สถาบัน/หน่วยงานต่างๆ และสาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติ จัดสรรพื้นที่เฉพาะไว้สำาหรับผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี  

ติดตั้งแผ่นปลิว แผ่นพับ แผ่นประกาศ หรือเอกสารได้จำานวนเท่ากัน โดยเรียง

ตามลำาดับหมายเลข

  6.4   นอกจากสถานท่ีท่ีกำาหนดใน 6.1-6.3 ให้ผู้เข้ารับการสรรหา

อธิการบดี ตดิตัง้แผ่นประกาศ หรอืป้ายทีจ่ดัพมิพ์สำาหรบัปิดประกาศประชาสมัพนัธ์

การหย่ังเสยีงของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี ได้ในสถานที่ที่เหมาะสม

  6.5 ให้คณะกรรมการดำาเนินการสรรหาจัดเผยแพร่ประชาสัมพันธ ์

การหยั่งเสียงการสรรหาอธิการบดี

  6.6 ในกรณทีีต่ดิตัง้แผ่นป้ายโฆษณา  ห่างจากเขตปรมิณฑลการหยัง่เสียงน้อย 

กว่า 20 เมตร ให้ผู้เข้ารับการสรรหาจัดการเก็บป้ายก่อนเวลา 18.00 นาฬิกา 

ของวันที่ 14 ธันวาคม 2558 หากเลยเวลาดังกล่าว ให้คณะกรรมการดำาเนินการ

สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง มอบหมายให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำาเนิน

การต่อไป 

 7. การจดัทำาสือ่ประชาสมัพนัธ์ ต้องไม่มข้ีอความโจมต ีหรอืเสยีดสผีูเ้ข้ารบั

การสรรหาอธิการบดี หรือผู้อื่น

 8. ในกรณีที่มีการกระทำาใด ๆ ที่ฝ่าฝืนประกาศนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำา

ของผู้เข้ารบัการสรรหาอธกิารบด ีผูส้นบัสนนุ หรือบคุคลอืน่ใด ให้คณะกรรมการ

อำานวยการสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลัยรามคำาแหง  ดำาเนนิการแจ้งให้ผูเ้กีย่วข้อง

ทราบเพื่อรื้อถอน หรือยุติการกระทำาดังกล่าว และเตือนไม่ให้ผู้เข้ารับการสรรหา

อธกิารบดกีระทำาการฝ่าฝืน กรณไีม่ปฏบิตัติาม ให้รองอธกิารบดฝ่ีายอำานวยการ 

หรอืผูอ้ำานวยการกองอาคารสถานท่ี หรอืผูท่ี้ได้รบัมอบหมายดำาเนนิการให้เป็นไป

ตามประกาศนี้

 ผูเ้ข้ารบัการสรรหาอธกิารบดคีนใดกระทำาการใด ๆ ฝ่าฝืนข้อห้ามทีก่ำาหนดไว้ 

ในประกาศนี ้ ให้คณะกรรมการอำานวยการสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง

ดำาเนินการเสนอสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหง พิจารณาตัดชื่อออกจากการเข้ารับ

การสรรหาอธิการบดีต่อไป

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำาแหง  เรื่อง การประชาสัมพันธ์
การหยั่งเสียงของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ประกาศ  ณ  วันที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2558

(รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์  รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

กองบรรณาธิการ

ถาม ผมเป็นนักศึกษาส่วนกลางมีความประสงค์

จะย้ายไปที่ศูนย์สอบจังหวัดอำานาจเจริญ จะต้อง

ดำาเนินการอย่างไรครับ

ตอบ  การโอนย้ายระบบการสอนชั้นปริญญาตรี

ได้มีประกาศมหาวิทยาลัยรามคำาแหง กำาหนดไว ้

ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยจะออกประกาศกำาหนด

วันท่ีแน่นอนก่อนการเปิดภาคเรียนในภาค 1 ในแต่ละ

ปีการศึกษา

  เกณฑ์การโอนย้าย

 1. เป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา

ได้น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติและปัจจุบันยังมี

สถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่

  2. นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯ

ไปส่วนภูมิภาคต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 4 สาขาวิชา 

คือ สาขานิติศาสตร์  สาขาการบริหารทั่วไปหรือ

สาขาการจัดการ สาขาสื่อสารมวลชน และสาขา-

การบริหารรัฐกิจ ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชา 

ดังกล่าว แต่ประสงค์จะโอนย้ายฯ จากส่วนกลาง 

ไปส่วนภูมิภาคให้ดำาเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยน

สาขาท่ีงานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)  

อาคารกงไกรลาศชั้น 1 ให้ถูกต้องก่อน กรณีที่ย้าย

คณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาให้เป็นไปตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษาปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 ข้อ 18.2 “นักศึกษาที่ประสงค์จะย้าย

คณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียนเรียน

มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ”

 สำาหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถ 

โอนย้ายฯเข้าศึกษาที่ส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชา 

หากจะย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ให้ดำาเนินการ 

โดยใช้รหัสประจำ าตัวนักศึกษาใหม่ภายหลัง 

การโอนย้ายแล้วฯ

  3. เฉพาะนักศึกษาที่ ใช้สิทธิ์ เทียบโอน

หน่วยกิตได้ จะต้องชำาระเงินค่าเทียบโอนส่วนท่ีเหลือ 

และหรือค่าธรรมเนียมเทียบโอนหน่วยกิตไว้   

จะต้องชำาระค่าเทียบโอนส่วนที่ เหลือและหรือ 

ค่าธรรมเนียมเทียบโอนล่าช้าให้ครบถ้วน ตามอัตรา 

ท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดก่อนการโอนย้ายฯ จากส่วนกลาง

ไปส่วนภูมิภาค

  4. นักศึกษาที่ดำาเนินการโอนย้ายฯ แล้ว 

ให้เร่ิมศึกษาและลงทะเบียนเรียน โดยใช้รหัสประจำาตัวใหม่ 

ของแต่ละระบบการเรียนการสอน ต้ังแต่ภาค 1 ของ 

ปีการศึกษานั้นเป็นต้นไป

  5. ให้ดำาเนินการโอนย้ายฯได้เพียงครั้งเดียว 

หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับระบบเดิมต้องลาออก

แล้วสมัครใหม่ โดยนำาหน่วยกิตสะสมมาเทียบโอนได้ 

ในอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท

•	

 สำานักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำาราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2558 จำานวน 15 วิชา ดังนี้ 

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา                           ชื่อผู้แต่ง

 58197 APR 3104 101/25 เครื่องมือเพื่อการโฆษณาและ รศ.ดารณ ี พานทอง พาลสุขุ 

    การประชาสัมพันธ์

 58192 BUS 6012 185/25 การจัดการการเงิน รศ.สุภาว์  จุลนาพันธุ์

 58181 ECO 2102 90/25 เศรษฐศาสตร์มหภาค 2 รศ.วรณี  จิเจริญ

 58180 ECO 3101 117/25 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 3 รศ.วรณี  จิเจริญ

  (EC 311)

 58173 ENL 3603 34/25 การวิเคราะห์เปรียบต่าง ผศ.ดร.วิทยา  นาทอง

  (LI 390)  ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย

 58179 HIS 4701 58/25 ประวัติศาสตร์สหภาพ- รศ.ผุสดี  จันทวิมล

  (HI 471)  โซเวียต

 58200 HRK 3301 68/25 หลักการการพัฒนาองค์กร ผศ.ดร.ดวงเดอืน  จนัทร์เจรญิ

  (HU 421)  แห่งการเรียนรู้

 58193 JPN 1001 98/25 ภาษาญี่ปุุ่น 1 ผศ.ปรีดา  เมธีภาคยางกูร

 58188 KOR 1002 (S) 61/25 ฝึกพูดภาษาเกาหลี ผศ.บุญมา  พิพิธธนา

  KO 102 (S)

 58086 LAW 1002 28/25 หลักกฎหมายเอกชน รศ.ดร.มัลลิกา  พินิจจันทร์

  (LA 102) (LW 102)

 58182 LAW 4005 35/25 หลักวิชาชีพและจรรยาบรรณ อาจารย์ ดร.จรินติ ิ หะวานนท์

  (LA 405) (LW 438) ของนักกฎหมาย

 58205 MGT 3401 62/25 การจัดการความรู้ รศ.ดร.ปิยะฉตัร  จารธุรีศานต์

  (GM 322)

 58078 PHY 1101 101/25 ฟิสิกส์ 1  คณาจารย์ภาควิชาฟิสิกส์

  (PH 111)

 58199 POL 3180 58/25 การเมืองในรัสเซีย รศ.การณุย์ลกัษณ์  พหลโยธนิ

  (PS 342)

 58175 STA 1003 44/25 สถิติเบื้องต้น อาจารย์ ดร.อรไท  ชั้วเจริญ

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ 1101, 1103    
ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

  ขั้นตอนการโอนย้าย

 1. นำาใบตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade) 

สำ า เนาบัตรประจำ าตั วนักศึกษาและใบเสร็ จ  

ลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้ายพร้อมเงินจำานวน 560 บาท 

(ค่าธรรมเนียมการโอนย้ายฯ 500 บาท และค่าทำาบัตร 

ประจำาตัวนักศึกษา 60 บาท) กรณีที่ขาดสถานภาพ 

นักศึกษา 1 - 2 ภาคการศึกษาให้ไปชำาระเงินค่ารักษา- 

สถานภาพฯที่กองคลัง อาคารสำานักงานอธิการบดี

ช้ัน 1 แล้วไปติดต่อท่ีฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 

อาคาร สวป.ชั้น 6

  2. ใ ห้ ดำ า เ นิ น ก า ร ภ า ย ใ น ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่

มหาวิทยาลัยกำาหนด (จะประกาศให้ทราบก่อนการ

เปิดภาคเรียน ภาค 1 ของแต่ละปีการศึกษา)

 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

  1. ให้ลงทะเบียนเรียนโดยใช้รหัสประจำาตัวใหม่

ของแต่ละระบบการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาค 1 

ของปีการศึกษาที่ทำาเรื่องโอนย้ายฯเป็นต้นไป 

  2. ให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน

ตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนดของแต่ละระบบ 

การเรียนการสอน

  3. ให้ชำาระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน

ตามอัตราของแต่ละระบบการเรียนการสอน
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กำ�หนดรหัสนักศึกษ�ลงทะเบียน 

สอบซ่อมภ�ค 1/2558

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษาและ
วันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5801007559-5801066811

5802022102-5802078765

5803005833-5803040434

5804010972-5804055001

5805001434-5805009718

5806007398-5806101522

5807001523-5807005102

5854009742-5854024113

5856002109-5856004337

5890032583-5890060154

26
  ธ

ัน
วา

คม
  2

55
8

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5601052805-5801007542

5702020248-5802022094

5603028829-5803005825

5604504059-5804010964

5605004463-5805001426

5706002499-5806007380

5707001805-5807001515

5754022688-5854009734

5756500749-5856002091

5890005001-5890032575

27
  ธ

ัน
วา

คม
  2

55
8

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5401056881-5601052797

5502023343-5702020230

5403058141-5603028811

5504018010-5604504042

5405003517-5605004455

5506028611-5706002481

5507000312-5707001797

5654023281-5754022670

5656003083-5756500731

5790018385-5890004996

28
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ัน
วา

คม
  2

55
8

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5001500015-5401056873

5002500014-5502023335

5003500013-5403058133

5004500012-5504018002

5005500011-5405003509

5006500010-5506028603

5007500019-5507000304

5054500011-5654023273

5356000017-5656003075

5090500017-5790018377

29
  ธ

ัน
วา

คม
  2

55
8

 

 
 

 	กำาหนดการสอบไล่ 

 ประจำาภาค 1 ปีการศึกษา 2558 จัดสอบ 

ระหว่างวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่ 21 - 22 และ 28 - 29 

พฤศจิกายน 2558 สำาหรับการสอบไล่ส่วนภูมิภาค 

ประจำาภาค 1 ปีการศึกษา 2558 มีท้ังหมด 39 ศูนย์สอบ  

ดังต่อไปน้ี

          -  ศูนย์สอบปกติ จำานวน 39 ศูนย์                                                                        

 	คาบเวลาสอบปกติและซำ้าซ้อน

         (สอบปกติ)   คาบเช้า  09.00-11.30  น. 

             คาบบ่าย 13.00-15.30  น.

         (สอบซำ้าซ้อน)  คาบเช้า  09.00-12.30  น. 

    คาบบ่าย 13.00-16.30  น.

 	กระบวนวิชาท่ีจัดสอบส่วนภูมิภาค    มีจำานวน 

ศูนย์ละ  211  วิชา

     ข้อสอบปรนัย    จำานวน  76  วิชา

ANT3057, APR2101, ART1003, BUS3103, 

BUS3104, ECO1003, ECO1101, ECO1102, 

ENG1001,  ENG1002, ENG2001, ENG2002, 

HIS1001, HIS1003, HIS1201, HPR1001, 

HRM2101, HRM3206, INT1004,  LAW1004, 

LIS1001, LIS1003, MCS1100, MCS1101, 

MCS1150, MCS1151, MCS1250, MCS1300, 

MCS1350, MCS1400, MCS1450, MCS2100, 

MCS2106, MCS2108, MCS2150, MCS2160, 

MCS2162, MCS2200, MCS2203, MCS2390, 

MCS2603, MCS3100, MCS3151, MCS3183, 

MCS3204, MCS3300, MCS3301, MCS3403, 

MCS3460,  MCS4403, MCS4481, MGT2101, 

MGT2102, MGT2202, MGT3203, MGT3205, 

MGT3301, MKT2101, MTH1003, MTH1103, 

MTH1104, PHI1003, POL1100, POL1101, 

PSY1001, RAM1000, SCI1003, SOC1003, 

SOC2033, SOC2043,  SOC2091, SOC4077, 

STA2016,  THA1001,  THA1002,   THA1003

 ข้อสอบอัตนัย    จำานวน 135 วิชา

ACC1101, ACC1102, ACC2134, ANT1013, 

ANT4078, APR3107,  BI02202, F IN2101 , 

FIN2203, GAS2802, HRM3207, 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, 

MCS2170, MCS2201, MCS2260, MCS2460, 

MCS3104, MCS3152, MCS3190, MCS3205, 

MCS3206, MCS3208, MCS3281, MCS3282, 

MCS3309, MCS3380,   MCS3400, MCS4103, 

MCS4106, MCS4150, MCS4151, MCS4160, 

MCS4170, MCS4201, MCS4304, MCS4601, 

MCS4602,  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, SOC4074, 

SOC4083,   STA1003,    STA2003  

 	จำานวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน  ท้ังส้ิน  

25,901 คน  คิดเป็นที่นั่งสอบ 147,448 ที่นั่งสอบ

 	ตารางสอบไล่รายบุคคล ได้จัดส่งไปให ้

นักศึกษาทางไปรษณีย์  ก่อนการสอบประมาณ 2 อาทิตย์   

และนักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคล 

ได้จากระบบ INTERNET ที่ WEBSITE  WWW. 

RU.AC.TH หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนภูมิภาค)  

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download ออกดูสถานที่สอบ 

และหมายเลขห้องสอบ  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน 

ในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้      

 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับตารางสอบไล ่ 

ให้นักศึกษาติดต่อไปท่ี   ฝ่ายจัดสอบ  สำานักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง   

10240 โทร. 0-2310-8611

การสอบไล่ส่วนภูมิภาคประจำาภาค 1/2558
นายวันชัย   เทียบพุฒ          สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับ สวป.

ให้นักศึกษานำาบัตรประจำาตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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

   

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

หรอืไข่ห่านวนัละใบหรอืสองวนัต่อใบหรอือะไรต่างๆ 

เราก็จะกินไปนานวัน ในขณะเดียวกันเราค้าขาย

เราทำาอะไรต่างๆ เรามุ่งหน้าจะหากำาไร แล้วทุกคน

กห็ากำาไรทกุคนไม่ใช่คนโง่ ทกุคนย่อมใช้มนัสมองเป็น 

ใช ้มันสมองได ้ต ่างคนต ่างก็แข ่งขันชิงดีกัน 

แย่งกันทำามาหากินเกินกว่าเหตุ เกินกว่าที่ควรมี

ควรได้ไม่มีเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ สิ่งเหล่านี้นั้นสิ่งที่ตามมา

ก็คือสังคมจะอยู่รอดอย่างไร และในขณะเดียวกัน

การที่เราเป็นมนุษย์ในสังคมนั้นเราเคยถามตนเอง

หรือไม่ว่า เราเป็นส่วนเกินของธรรมชาติหรือไม่เรา

ทำาลายธรรมชาติทำาลายทุกสิ่งทุกอย่างที่ขวางหน้า 

เพียงเพื่อที่เราจะขุดเอาประโยชน์ขายเอาประโยชน์

แค่นั้นใช่หรือไม่ ถ้าใช่กลยุทธ์ที่ว่านี้เป็นกลยุทธ์ที่ดี

หรือไม่ถ้าไม่ดีจะเรียกว่ากลยุทธ์ไปทำาไม ลองคิดด ู

นะครับใครอยากจะวิพากษ์วิจารณ์ก็เขียนจดหมาย 

มาหาครูก็ได้ พบกันใหม่ครับ สวัสดีครับ 

 สถาบันภาษาศาสตร์ประยุกต์

และศาสตร์การแปล (Institute for 

Applied Linguistics and Translatology 

-IALT) แห่งมหาวิทยาลัยไลพ์ซิก 

ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี 

นำาผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลและล่าม 

Mrs.Anne-Kathrin Ende บุคลากร

ประจำาสถาบันภาษาศาสตร์ประยุกต์

และศาสตร์การแปล เย่ียมชมและพบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์ของมหาวิทยาลัย โดยมรีองศาสตราจารย์รำาไพ สิริมนกุล รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งบุคลากรและเจ้าหน้าที่ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2558  

ณ ห้องรับรอง 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 การมาเยี่ยมชมครั้งนี้ ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลและล่าม Mrs.Anne-Kathrin Ende บุคลากรประจำา

สถาบันภาษาศาสตร์ประยุกต์และศาสตร์การแปล ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านวิชาการ 

และได้กล่าวชื่นชมมหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่มีการจัดการศึกษาเจริญก้าวหน้าทุกระดับ

 ผู้เชี่ยวชาญด้านการแปลเยี่ยมชม ม.ร.

และการบริหารสถานศึกษา เพื่อให้เกิดการพัฒนา

สถาบันอุดมศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งนักศึกษา

จะต้องมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการทำา

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยด้วย นอกจากนี้ นักศึกษา

ยงัต้องรูจ้กัเรยีนรูก้ารอยูร่่วมกนัในสงัคม การช่วยเหลอื 

และพึง่พากนั มจีติสาธารณะโดยนำาคณุธรรมจรยิธรรม

มาใช้ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนที่เป็นเลิศ 

รวมทัง้ต้องให้ความร่วมมอืกบัคณาจารย์และเจ้าหน้าที่

ของโครงการฯ เพือ่ให้มหาวทิยาลยัรามคำาแหงพฒันา

ไปตามมาตรฐานที่กำาหนด และยังคงเป็นสถาบัน

การศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสังคมต่อไป

ม.ร.ปฐมนิเทศนักศึกษาฯ            (ต่อจากหน้า 12)
สาธิตรามฯ จัดงานคืนสู่เหย้า 28 พฤศจิกายนนี้

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง   

ขอเชิญศิษย์เก่าทุกรุ่นร่วมงาน ‘คืนสู่เหย้าสาธิตรามฯ’ 

ในวันเสาร์ท่ี 28 พฤศจิกายน 2558 เวลา 18.00 - 22.00 น. 

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 ผู้สนใจซ้ือบัตรได้ท่ีสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ราคาใบละ 500 บาท 

สอบถามรายละเอียด โทร. 090-197-4999 

การประชุมคณะกรรมการอำานวยการสรรหาฯ  

ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 ได้

พิจารณาเร่ืองการใช้สิทธิลงคะแนนหย่ังเสียงล่วงหน้า

ของประชากรที่ติดราชการไม่สามารถมาลงคะแนน

ในวันสรรหาอธิการบดีตามท่ีกำาหนด (15 ธันวาคม 2558) 

โดยที่ประชุมมีมติให้ประชากรทั้งบุคลากรและ

นักศึกษาที่มีภารกิจทางราชการที่ได้รับอนุมัติจาก

มหาวิทยาลัย สามารถใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง

สรรหาอธิการบดีล่วงหน้าได้ในวันพุธท่ี 9 ธันวาคม 2558 

เวลา 09.00 - 15.00 น.  ณ สำานักงานสภาคณาจารย ์  

และหน่วยลงคะแนนห ย่ัง เสี ยงส่ วนภูมิภ าค  

 ประธานคณะกรรมการดำาเนินการสรรหาฯ 

กล่าวว่าที่ประชุมยังได้พิจารณากำาหนดหน่วยลง

คะแนนหย่ังเสียงในส่วนภูมิภาค เพ่ืออำานวยความสะดวก

ในการใช้สิทธิของบุคลากรและนักศึกษาส่วนภูมิภาค 

และผู้ได้รับอนุมัติให้ไปปฏิบัติราชการ ณ ส่วนภูมิภาค 

ในวันหยั่งเสียง โดยเห็นชอบให้มีการจัดหน่วย 

ลงคะแนนหยั่งเสียงส่วนภูมิภาค 40 หน่วย ตามที่ 

อนุกรรมการฝ่ายหยั่งเสียงส่วนภูมิภาคที่มีอาจารย์ 

โชคดี รักทอง เป็นประธานฯเสนอ ซ่ึงหน่วยลงคะแนน 

ส่วนภูมิภาค 40 หน่วย ประกอบด้วยสาขาวิทยบริการฯ 

ศูนย์สอบภูมิภาค และจังหวัดท่ีมีการจัดการเรียนการสอน 

ในระดับปริญญาโท ซ่ึงจะมีประกาศ ม.ร. แจ้งรายละเอียด 

ให้ทราบต่อไป

 ประธานคณะกรรมการดำาเนินการสรรหาฯ 

ยังเปิดเผยว่า ตามท่ีคณะกรรมการอำานวยการสรรหาฯ 

กำาหนดให้ผู้ที่ จะเข้ารับการสรรหาอธิการบดี   

รับใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหาฯ

ระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2558 นั้น ปรากฏว่า 

มีผู้ติดต่อขอรับใบสมัคร จำานวน 2 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ และรองศาสตราจารย์ ดร.กิจบดี 

ก้องเบญจภุช ซึ่งคณะกรรมการอำานวยการสรรหาฯ

กำาหนดให้มีการยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อผู้เข้า

รับการสรรหาฯ ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 

โดยจะประกาศช่ือผู้เข้ารับการสรรหาฯและจับสลาก 

หมายเลข ในวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. 

ณ สำานักงานสภาคณาจารย์ อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  ช้ัน 1

 ประธานคณะกรรมการดำาเนินการสรรหาฯ 

กล่าวถึงการทำางานของคณะกรรมการฯว่า เราตั้งใจ 

ม.ร.กำาหนดการใช้สิทธิฯ               (ต่อจากหน้า 1)

จะทำาหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด เพ่ือให้การสรรหาอธิการบดี ม.ร. 

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคมไทย เพราะการสรรหา

อธิการบดีของ ม.ร. มีผู้มีสิทธิลงคะแนนจำานวนมาก 

และยังมีหน่วยลงคะแนนหย่ังเสียงท่ัวประเทศ 

ไม่ต่างจากการใช้สิทธิเลือกตั้งของประเทศไทย  

และจนถึงขณะนี้บรรยากาศในการสรรหายังเป็น

ไปด้วยความเรียบร้อย ต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้

ความร่วมมือปฏิบัติตามกฎ กติกาของการสรรหาฯ

 “ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา มาใช้สิทธิ

ลงคะแนนหย่ังเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน ตาม วัน เวลา 

และสถานที่ที่กำาหนดนะครับ เพื่อทุกท่านจะได้มี 

ส่วนร่วมในการเลือกผู้นำามหาวิทยาลัยที่จะนำาพา



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๑) วันที่ ๑๖ - ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

   

      

    
 
 
 
 
 

เรากำาหนดอนาคต

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ที่รักทั้งหลาย เมื่อสัปดาห์ก่อน

ครูพูดถึงความเจริญโดยภาพรวม ในสัปดาห์นี้

ครอูยากจะพดูกบัลกูศษิย์ว่า ถ้ามองไปรอบๆ ตวัเรา 

เห็นทฤษฎีต่างๆ แนวความคิดต่างๆ ที่นำามาใช ้

กลยุทธ์ต่างๆ ที่นำามาปฏิบัติถ้าหากเป็นการค้า 

เป็นการบริหารธุรกิจเราก็ไม่พ้นท่ีจะมองเห็นว่า

ทำาอย่างไรจึงจะได้กำาไร ทำาอย่างไรจะไม่ขาดทุน 

และได้กำาไรมาก ทำาอย่างไรกต็ามเราจะได้ประโยชน์

ไม่มากก็น้อยเอาประโยชน์ของเราเป็นที่ตั้ง

 ลูกศิษย์ครับ ถ้าหากเราต่างคิดเช่นนั้น

ลองคดิดูว่า ถนนหนึง่สายหนึง่เส้นทางเราขบัส่าย- 

ไปส่ายมาเพือ่ทีจ่ะใช้พืน้ทีข่องเรามากๆ ขบัฉวดัเฉวยีน

ไปใครจะตายใครจะชนอย่างไรเราไม่สนใจ ขอให้

เราไปได้ขอให้เราได้ประโยชน์

 เราซื้อมาขายไปใครจะมีต้นทุนเท่าไร  

ใครจะได้ทรัพย์สินที่นำามาขายให้เราจะมาอย่างไร

จะเป็นอย่างไรเราไม่สนใจ เราสนใจแต่ว่าเราจะ 

เลือกสรรเลือกซื้อเอาแต่สิ่งท่ีเราเห็นว่าเอาไป

ค้าขายแล้วได้กำาไร และเมือ่ได้กำาไรแล้วเรากม็าเอา 

เป็นทรพัย์สนิของเราและสร้างความเจรญิงอกงาม

ให้กับครอบครัวของเรา

 ปลาในนำา้เราอยากได้ปลาในนำา้ เรากจ็บัปลา

ขึ้นมาทั้งหมดทานไม่หมดก็ไม่เป็นไรก็ทิ้ง เราเก็บ

เหด็ป่าได้มามากมายเกบ็โดยไม่มวีธิกีารท่ีด ี เกบ็โดย

ทำาลายเชื้อราเชื้อสปอร์อะไรของเห็ด แล้วปีต่อไป 

เราจะมีเห็ดให้ชาวบ้านเขากินได้อย่างไรและ 

เราจะได้เห็ดจากไหน

 ทกุสิง่ทกุอย่างถ้าหากว่าเราคดิแต่กลยทุธ์ๆ 

ทำาอย ่างไรเราจะชนะทำาอย ่างไรเราจึงจะได้  

ทำาอย่างไรเราจึงเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไปเสีย

ทั้งหมด แล้วลองคิดดูว่าแม่นำ้าลำาคลองเราจะเอา

เรือไปวิ่งที่ไหนได้เพราะทุกคนก็สร้างลำ้าไปถึง

กลางแม่นำ้า สร้างหลังคาสร้างบ้านเข้าไปถึงถนน

สร้างไปถึงสถานที่ท่องเที่ยว สร้างทุกสิ่งทุกอย่าง

ครอบคลุมไปหมดแล้วแต่ใครอยากจะสร้างใคร

อยากจะทำา ด้วยกลยุทธ์อย่างนี้ทำาให้เราได้เงิน 

เงนิคอืสิง่ทีเ่ป็นยอดปรารถนาของทกุคนใช่หรือไม่

 ลูกศิษย์ครับ ถ้าหากเรามองคิดกลับกันว่า

ถ้าเราฆ่าห่านฆ่าเป็ดเพื่อที่จะเอาไข่ทั้งหมดที่อยู่

ในตัวเป็ดตัวห่าน เราก็จะได้แต่ไข่ที่ติดชายโครง 

เลก็น้อยเท่านัน้หรอือาจจะไม่มด้ีวยซำา้ และในท่ีสดุ

เป็ดหรอืห่านนัน้กต็ายไป แต่ถ้าหากว่าเราคอยไข่เป็ด

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบของศูนย์สอบ
จังหวัดอุดรธานี ภาค 1 ปีการศึกษา 2558

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงกำาหนดให้มี 

การสอบไล่ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 1 ปีการศึกษา 

2558 ระหว่างวันท่ี 21-22 และวันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2558 

โดยใช้โรงเรียนสตรีราชินูทิศ เป็นสถานที่สอบของ

ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี นั้น

 เนื่องจากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ มีเหตุจำาเป็น 

บางประการไม่สามารถใช้เป็นสถานท่ีสอบของ

ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี ในภาค 1 ปีการศึกษา 2558 ได้

 เพ่ือให้การจัดสอบในศูนย์สอบดังกล่าว

ดำาเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

จึงจำาเป็นต้องเปล่ียนแปลงสถานท่ีสอบของศูนย์สอบ

จังหวัดอุดรธานี ท่ีได้แจ้งไว้ในคู่มือการลงทะเบียนเรียน

ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค จากโรงเรียนสตรีราชินูทิศ 

เป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ในการสอบภาค 1 

ปีการศึกษา 2558 ซึ่งสอบระหว่างวันที่ 21-22 และ 

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2558 และยกเลิกการ

ใช้ตารางสอบไล่รายบุคคล ฉบับสถานที่สอบ

โรงเรียนสตรีราชินูทิศ โดยใช้ฉบับท่ีเป็นสถานท่ีสอบ 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานีแทน สถานท่ีต้ัง เลขท่ี 8 

ถนนโพธิ์ศรี ตำาบลหมากแข้ง อำาเภอเมือง จังหวัด-

อุดรธานี หมายเลขโทรศัพท์ 042-246-690 และ

โทรสาร 042-243-236 สถานท่ีใกล้เคียง คือ โรงเรียน

สตรีราชินูทิศ

  นายจักรกฤช ศรีธนกฤช ผู้อำานวยการ- 

กองกลาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

วางพวงมาลาถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในวันปิยมหาราช 

ประจำาปี 2558 เพ่ือน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ท่ีพระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เมื่อวันที่ 22 

ตุลาคม 2558  ณ บริเวณลานพระบรมรูปทรงม้า 

 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อ

ความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ปฐมนเิทศนกัศกึษาปรญิญาตร ี ภาคคำา่ 

สาขาวชิาการจดัการ รุน่ท่ี 5/1 โดยม ีรองศาสตราจารย์

สมพล  ทุง่หว้า  ประธานกรรมการบรหิารโครงการฯ 

เป็นประธานเปิดงาน และมีเจ้าหน้าที่ ตลอดจน

นกัศกึษารุน่พีร่่วมต้อนรบั เมือ่วนัที ่ 2 พฤศจกิายน 2558  

ณ ห้องประชุม 502 ชั้น 5 อาคารศรีชุม

 โอกาสน้ี รศ.สมพล 

ทุง่หว้า กล่าวว่ามหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง ยินดีต้อนรับ

นักศึกษาใหม่ เข้ามาสู่รั้ว-

รามคำาแหง การปฐมนิเทศ 

เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของ

มหาวทิยาลยัตัง้แต่เริม่ก่อตัง้จนถงึปัจจบุนั ซึง่จะช่วย

ให้นักศึกษาได้รู้จักสถาบันการศึกษา และปรับตัว 

เข้ากบัสภาพแวดล้อมต่างๆ รวมทัง้แนะแนวการเรียน 

การทำากิจกรรม และแนะนำาอาจารย์ เจ้าหน้าที่ที่จะ

คอยช่วยให้คำาปรึกษาในระหว่างเรียนด้วย 

 “โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพื่อ

ความเป็นเลศิ ถอืเป็นหลักสตูรทีข่ยายโอกาสทางการศกึษา 

สำาหรบันกัเรยีน นกัศกึษา และผูท้ีป่ระกอบอาชพีอยูแ่ล้ว

ท่ีมคีวามประสงค์จะเพิม่วฒุกิารศกึษาระดบัปรญิญาตรี

ทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อให้สามารถนำาความรู้มา

ประยกุต์ใช้ได้อย่างมปีระสทิธภิาพในการพฒันางาน

ของตน โดยมีจุดเด่นด้านการอำานวยความสะดวก

ให้กับนักศึกษา เรียนนอกเวลาราชการ สอนโดย

อาจารย์ประจำาและผูม้ปีระสบการณ์ในแวดวงธรุกจิ

โดยตรง เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาการ 

คุณธรรม และกิจกรรมนักศึกษา สำาเร็จออกไปเป็น

ผู้บริหารที่ดีมีความรู้คู่คุณธรรม  พัฒนาประเทศชาติ

ให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไป”

 รศ.สมพล ทุ่งหว้า  กล่าวอีกด้วยว่าปัจจุบันนี ้

บริบทของการศึกษาเปลี่ยนไป คือ นอกจากเรียน 

ตามตำาราเรยีนแล้ว นักศึกษาต้องรูจ้กัใฝ่คว้าหาความรู ้

เพิ่มเติมทั้งด้านวิชาการและสิ่งแวดล้อมรอบตัว 

เทคโนโลยสีมยัใหม่ ภาษาต่างประเทศ รวมทัง้ต้องมี

ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถ

ปรับตัวเข้ากับสังคมท่ีกำาลังก้าวสู่การเป็นประชาคม

อาเซียน ที่จะเกิดการแข่งขันในวงการธุรกิจที่สูงขึ้น

ตามไปด้วย และเรือ่งทีส่ำาคญัยิง่ คอื คณุภาพทางการศกึษา 

จึงมีหน่วยงานที่เข้ามาดูแลควบคุมและประกัน- 

คณุภาพการศกึษา ทัง้เรือ่งการเรยีนการสอน กจิกรรม 

ว�งพวงม�ล�วันปิยมห�ร�ช

ม.ร. ปฐมนิเทศนักศึกษ� 

โครงการพิเศษฯ “บริหารธุรกิจ เพื่อความเป็นเลิศ”

(อ่านต่อหน้า 11)


