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ม.ร.ลงนามร่วมกับ สน.หัวหมาก-เขตบางกะปิ
สนับสนุนการจัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัย

(อ่านต่อหน้า 10)

   
ม.ร.รับสมัคร นศ.ป.ตรีทัศนมาตรฯ

	 คณะทัศนมาตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง	รับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล

เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี	 หลักสูตรทัศน-

มาตรศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์	

ประจำาปีการศึกษา	 2559	 คัดเลือกโดยการ

สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์	เรียนในเวลา- 

ราชการ	วันจันทร์	-	วันศุกร์	เวลา	09.00	-	17.00	น. 

ณ	คณะทัศนมาตรศาสตร์		อาคารสุโขทัย		ม.ร.หัวหมาก		

คุณสมบัติผู้สมัคร 

	 1.	ผู้สมัครที่มีเกรดเฉลี่ยสะสม	(GPA)	

ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
(อ่านต่อหน้า 11)

	 มหาวิทยาลัยรามคำ าแหง	

บันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมอื

จัดระเบียบสังคมรอบมหาวิทยาลัย	

ร่วมกับสถานีตำารวจนครบาลหัวหมาก 

สำานกังานเขตบางกะปิ	 หน่วยงานภาครฐั 

และสถานประกอบการต่างๆ	บรเิวณ

โดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

โดยมีอาจารย์สมหมาย สุระชัย  

รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการนกัศกึษา	พนัต�ารวจเอกศรายทุธ จุณณวัตต์	 ผูก้ำากบัการสถานตีำารวจ- 

นครบาลหวัหมาก	นายบรรจง เหลอืงรตันมาศ ผูอ้ำานวยการเขตบางกะปิ	นางสาวชลธาร วศิรุตวงศ์ 

สำานกังานสรรพสามติ	พืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	4	และผูแ้ทนสถานประกอบการย่านหวัหมาก	ร่วมลงนาม	 

เม่ือวนัที	่21	มกราคม	2559	ณ	ห้องประชุม	ช้ัน	3	อาคารวทิยบรกิารและบรหิาร	ม.ร.	

 ฉบับที่ ๔๓

วันที่ ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

ปีที่ ๔๕

ม.รามฯ จัดอบรม “การใช้สื่อโซเชียลมีเดียฯ”

   
 

(อ่านต่อหน้า 10)

ม.รามคำาแหงจัดบริการวิชาการสู่ชุมชนที่จังหวัดอุทัยธานีปีที่ 3 

(อ่านต่อหน้า 2)

   

 สถาบันภาษา	 จัดโครงการฝึกอบรม 

“เพิ่มสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษ

และภาษา ต่ า งประ เทศของนั กศึ กษา	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง”	ประจำาปี	พศ.2559

เพื่อ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถของ

บัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน โดยนักศึกษาไม่ต้องเสีย

ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น	 โดยผู้สมัครต้องเป็น	

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ระดับปริญญาตรี 

เปิดรอบอบรม ดังนี้

ม.ร.อบรมภาษา ตปท.แก่ นศ.(ฟรี)

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจัดโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพ 

แก่ชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานี  ระดมคณาจารย์ทุกคณะสร้างหลักสูตร 

ที่เหมาะสมกับการพัฒนาอาชีพ-พัฒนาคุณภาพชีวิต 	ให้ชุมชนอุทัยธานี 

มีวิถีชีวิตที่ดีกว่าเดิม		

	 โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธาน ี

คร้ังนี้จัดเป็นปีที่	 3	 โดยแบ่งเป็น 3 ระยะ ระยะที่ 1 ระหว่างวันที่	 27-28 

มกราคม	2559 ระยะที่ 2 ระหว่างวันที่	 3-4	กุมภาพันธ์	2559	และระยะที่ 3 

ระหว่างวันที่	10-11	กุมภาพันธ์	2559	ณ	สาขาวิทยบริการฯ	จังหวัดอุทัยธานี

 รศ.ดร.เพชราภรณ์ จนัทรสตูร์ รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัอทุยัธาน	ี

กล่าวในระหว่างการจดัโครงการบรกิารวชิาการและวชิาชพีระยะที	่1	ว่า	การจดัโครงการฯ 

เป็นการให้บริการแก่ชุมชนเป็นรูปแบบบูรณาการโดยนำาองค์ความรู้จากทุกคณะ 

ที่เปิดสอนมาเชื่อมโยงกันและจัดทำาเป็นหลักสูตรเพื่อให้กลุ่มผู้อบรมได้รับความรู้ 

ตรงตามอาชพี	 	 ผูเ้ข้าอบรมกว่า	 80%	 เป็นประชาชนทีต้่องการพฒันาอาชพีของตนเอง 

มทีัง้ชาวอทุยัธาน	ีและบางกลุม่ทีเ่ดนิทางจากจงัหวดัใกล้เคยีง	

	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ	“การใช้ 

ส่ือโซเชียลมีเดียเพ่ือประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่” 

โดยมี	รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นประธาน	 และมีบุคลากรท่ีปฏิบัติหน้าท่ี

ด้านการประชาสัมพันธ์	 จากคณะและหน่วยงานต่างๆ	 ร่วมอบรม	

เม่ือวันท่ี	1	กุมภาพันธ์	2559	ณ	ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	ICB	303	

ชั้น	3	สถาบันคอมพิวเตอร์

	 โอกาสน้ี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่	 2 

โดยครั้งแรกได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง	 “การสื่อข่าวและ 

รายงานข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านส่ือโซเชียลมีเดีย”	 ซ่ึงประสบผลสำาเร็จ 

เป็นอย่างดี	 ทำาให้บุคลากรในหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย 
(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ม.ร.ลงนามร่วมกับฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

	 โอกาสนี	้ พ.ต.อ.ศรายทุธ	 ผกก.สน.หวัหมาก	

กล่าวว่าสน.หัวหมากได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 

สำานักงานตำารวจแห่งชาต	ิ กองบงัคบัการตำารวจนครบาล	 4 

ซึ่งมีพื้นที่รับผิดชอบสถานศึกษาในเขตบางกะปิ	 คือ	

มหาวทิยาลัยรามคำาแหง	 โดยการจดัระเบยีบสงัคมครัง้นี ้

ครอบคลุมถึงเรื่องยาเสพติดและอบายมุขที่อยู่ใกล้ 

สถานศึกษา	จึงต้องขอความร่วมมือจากสถาน-

ประกอบการต่างๆ	เช่น	หอพกั	บ้านเช่า	สถานบนัเทงิ	

สถานบริการ	 ร้านขายยา	 ร้านเกม	 ร้านอินเทอร์เน็ต	

เพื่อร่วมกันมองให้เห็นปัญหายาเสพติดที่เกิดกับเด็ก

และเยาวชนที่มีแนวโน้มค่อนข้างสูงมากขึ้นทุกปี	

 “ขณะนี้สถิติของอาชญากรรมที่เกิดขึ้น 70% 

คือ การปล้นชิงทรัพย์ ท�าร้ายร่างกาย ล้วนมาจาก 

ผลของการตดิยาเสพตดิและยาทีถ่กูวงการแพทย์ควบคุม 

จึงขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมจัดระเบียบสังคม

รอบมหาวิทยาลัยและเพื่อสนองตอบนโยบายของ

รัฐบาลทีต้่องการลดปัญหาอาชญากรรม ปัญหายาเสพตดิ 

และอบายมุขต่างๆทีอ่าจเกดิขึน้กบัเยาวชน นสิติ นกัศกึษา 

แม้ว่าในพ้ืนที่เขตบางกะปิจะมีความหลากหลาย

ของชุมชน มีประชากรจ�านวนมากอาศัยอยู่ แต่ก็

เชื่อว่าถ้าพวกเราช่วยกันคนละไม้คนละมือ ปัญหา

อาชญากรรม ปัญหายาเสพติดและอบายมุขต่างๆ 

จะค่อยๆลดน้อยลง ในส่วนผูป้ระกอบการต่างๆ ขอให้

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชน 

ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หอพัก ให้มีความเคร่งครัดและ

เป็นระเบียบมากขึ้นด้วย”

	 ขณะที่นายบรรจง	ผู้อำานวยการเขตบางกะป ิ

กล่าวว่าพื้นที่เขตบางกะปิ	 กำาหนดเป้าหมายของ

สถานศกึษา	คอื	มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	โดยมคีณะทำางาน

ระดับพื้นที่	 มีรองผู้บัญชาการตำารวจนครบาล	 4

เป็นประธาน	สถานตีำารวจนครบาล	สำานกังานป้องกนั

และปราบปรามยาเสพติด	 สำานักงานสรรพสามิต 

กรมการปกครอง	กระทรวงวัฒนธรรม	กระทรวง-

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์	

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงและผู ้ประกอบการที่อยู ่

บรเิวณโดยรอบมหาวทิยาลยั	 ให้ประสานความร่วมมอืกนั 

หาแนวทางในการควบคุมดูแลสภาพแวดล้อม 

รอบมหาวิทยาลัยให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและทำาให้

สังคมน่าอยู่	 ผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานเข้ามาเรียน

ที่รามคำาแหงจะได้เกิดความอุ ่นใจเมื่อลูกหลาน 

มาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเรียนหนังสือ

ประสบความสำาเร็จ

 “ส่วนผู้ประกอบการหอพัก ขอให้ด�าเนินการ

ขอใบอนุญาตและจดทะเบียนหอพักให้ถูกต้องตาม

ระเบียบ และไม่อนุญาตให้ผู้ค้ารายใหม่ ที่อยู่ในรัศมี 

50 เมตร มีการจ�าหน่ายสุรา ส่วนผู้ค้ารายเก่าก็ให้

ปฏิบัติตามกฎหมายที่ก�าหนดไว้เช่นเดิม”  

 ด้านอาจารย์สมหมาย รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการ-

นักศึกษา	 กล่าวว่ามีความยินดีที่หน่วยงานภาครัฐ

และสถานประกอบการที่อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัย-

ให้ความสำาคัญในการช่วยกันดูแลสภาพแวดล้อม

ของสงัคม	 ซึง่รามคำาแหงเป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิา

ทีม่นีกัศกึษาเข้ามาเรยีนจำานวนมาก	 นอกจากจะดแูล 

พวกเขาเหมือนลูกศิษย์แล้วยังดูแลเหมือนลูกหลาน

ของเรา	 ทั้งนี้	 นักศึกษาส่วนใหญ่มาจากต่างจังหวัด

และพักอาศยัในหอพักย่านรามคำาแหง	 จึงได้จัดโครงการ

หอพกัตดิดาวขึน้เพือ่สานสมัพนัธ์กบัผูป้ระกอบการ-

หอพักให้ช่วยดูแลนักศึกษาที่พักอยู่ในหอพักนั้นๆ	

และยังมีคณะกรรมการภาคประชาชนและคณะ-

กรรมการดำาเนนิงานโครงการชีน้ำา	 ป้องกนัและแก้ไข

ปัญหาของสังคม	ที่ดำาเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู ้

เกี่ยวกับยาเสพติด	 ให้เห็นถึงโทษของสิ่งเสพติด	 

ทั้งโทษต่อสุขภาพร่างกายและโทษทางกฎหมาย	

 “ป ัจจุบันมหาวิทยาลัยได ้ เตรียมการจัด

ระเบียบภายในมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น เพื่อผลักดัน

การดูแลพื้นที่รอบนอกมหาวิทยาลัยให้ชุมชนน่าอยู่  

และประมาณเดือนมิถุนายน มหาวิทยาลัยจะจัด- 

การแข่งขนักฬีาห่างไกลยาเสพตดิ “ฟตุซอลเสรมิสร้าง

สุขภาพห่างไกลส่ิงเสพติด” โดยเชิญชวนนักศึกษา 

ผู้ประกอบการหอพัก ชุมชนย่านหัวหมาก และ

หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างให ้

เยาวชนมีความรัก ความสามัคคี มีน�้าใจนักกีฬา  

มีสุขภาพพลานามัยที่ดีและห่างไกลสิ่งเสพติด 

 วันนี้ต ้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ร ่วมมือกัน

พัฒนาสังคมบริเวณรอบมหาวิทยาลัยให้เป็นชุมชน

ที่ปราศจากสิ่งเสพติดและปราศจากอาชญากรรม 

เชือ่ว่าถ้าชมุชนของเราน่าอยูแ่ล้วผูป้กครองจ�านวนมาก

จะส่งลูกหลานเข้ามาเรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง  

ส่งผลให้ธุรกิจร้านค้า สถานประกอบการโดยรอบ

มหาวิทยาลัยมีภาวะเศรษฐกิจที่คล่องตัวและยังช่วย

สร้างประชากรที่มีคุณภาพไปพัฒนาประเทศชาติ 

ในอีกทางหนึ่งด้วย” 

ได้ใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์

กับกลุ่มเป้าหมายมากย่ิงข้ึน	และปีน้ีได้จัดอบรม 

“การใช้สื่อโซเชียลมีเดียเพ่ือประชาสัมพันธ์ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่”	เพ่ือเสริมสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ	 และพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ 

รวมท้ังการส่ือสารผ่านสื่อโซเชียลมีเดียเพื่อการ

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ให้แก่บุคลากรท่ีรับผิดชอบงานด้านประชาสัมพันธ์ 

ของมหาวิทยาลัย	 ตลอดจนแลกเปล่ียนความคิดเห็น

เกี่ยวกับปัญหา	อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาระบบงานประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยด้วย

 รองศาสตราจารย์ปรีชา  พหลเทพ	กล่าวว่าปัจจุบันมีการใช้ส่ือสมัยใหม่ท่ีเรียกว่า	“ส่ือสังคม”	(Social	Media) 

กันอย่างแพร่หลาย	 เพราะมีการรับสารและส่งสารได้พร้อมกันเป็นการสื่อสารสองทางและสื่อยังทำาหน้าที่

ส่งสารได้หลายอย่างไปพร้อมกันคือ	 ภาพ	 เสียง	 และข้อความ	 โดยผ่านระบบเครือข่าย	 เป็นช่องทางที่ได้รับ

ความนิยมอย่างมากทั้งด้านการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์	 เพราะสามารถตอบสนองความต้องการของ

ผู้บริโภคและประสบความสำาเร็จในการเผยแพร่ได้มากกว่าสื่อดั้งเดิม

 “การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในคร้ังน้ี เน้นเป้าหมายอบรมการใช้ส่ือโซเชียลมีเดียในการประชาสัมพันธ์

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพ่ือให้การด�าเนินงานประชาสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานสอดคล้องกับพฤติกรรม

การรับส่ือของวัยรุ่นในยุคปัจจุบัน ซ่ึงมหาวิทยาลัยรามค�าแหงหวังว่าจะท�าให้ข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

สามารถสื่อสารได้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายและกระตุ้นให้กลุ่มเป้าหมายสนใจมากยิ่งขึ้น 

นอกจากน้ียังหวังว่าบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย สามารถใช้ส่ือโซเชียลมีเดียเพ่ือเผยแพร่ 

ข่าวสารสู่สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น” 

	 สำาหรับการอบรมคร้ังน้ีประกอบด้วย	การบรรยายเร่ือง	“การใช้ส่ือโซเชียลมีเดียเพ่ือการประชาสัมพันธ์-

มหาวิทยาลัย” โดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ รุ่งเรืองวิริยะ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร	 มหาวิทยาลัยรังสิต 

บรรยายพิเศษเรื่อง	“เขียนอย่างไรจึงโดนใจโลกโซเชียล”	 โดย	คุณกนกพร  ประสิทธิ์ผล	 ผู้อำานวยการศูนย์-

พัฒนาสื่อใหม่	สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส	บรรยายเรื่อง	“เรื่องที่ (หน่วยงาน) ควรแชร์ส�าหรับชาวโซเชียล” 

โดย คุณชุตินธรา วัฒนกุล	 ผู้อำานวยการฝ่ายพัฒนาส่ือใหม่	สถานีโทรทัศน์	PPTV	และสัมมนา	“แลกเปล่ียนเรียนรู้

การทำางานกับโซเชียลมีเดียในรามคำาแหง”	โดยผู้แทนหน่วยงานนำาเสนอผลงาน	ข่าว	เนื้อหา	รูปแบบของสื่อ

โซเชียลมีเดีย	ของหน่วยงานตนเอง	รวมทั้งการวิพากษ์สื่อของแต่ละหน่วยงาน	โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา

ลิ่มอภิชาต	รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์	อาจารย์จเลิศ  เจษฎาวัลย์	คณบดีคณะสื่อสารมวลชน	และ 

นายอภิสิทธ์ิ  ศุภกิจเจริญ	Project	manager	(English	News)	Thai	PBS	ตลอดจนตอบปัญหาและแลกเปล่ียนข้อคิดเห็น 

ทั้งนี้ผู้เข้าอบรมเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์	จากคณะและหน่วยงานต่างๆ	 

ที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครนักศึกษาและการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา	และเป็นผู้ที่มีทักษะการใช ้

โซเชียลมีเดีย	รวม	45	คน	

ม.รามฯจัดอบรม “การใช้สื่อโซเชียลมีเดียฯ”                                    (ต่อจากหน้า 1)



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

	 1.	 กำาหนดการสอบส่วนภูมิภาคสอบซ่อมภาค	1	ปีการศึกษา	2558	จัดสอบระหว่างวันเสาร์	-	วันอาทิตย์	ที ่

20	-	21	และ	27	-	28		กุมภาพันธ์		2559

	 2.	 คาบเวลาสอบปกติและซำ้าซ้อน

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

	 	 (ซำ้าซ้อน)	 คาบเช้า	 09.00	-	12.30		น.	 	 คาบบ่าย	13.00	-	16.30		น.

	 3.	 กระบวนวิชาที่จัดสอบ		มีจำานวนแห่งละ		211	วิชา

   3.1 เป็นข้อสอบปรนัย 	จำานวน		78		วิชา

 ANT3057,	APR2101,	ART1003,	BUS3103,	BUS3104,	ECO1003,	ECO1101,	ECO1102,		ENG1001, 
ENG1002,	ENG2001,	ENG2002,	HIS1001,	HIS1003,	HIS1201,	HPR1001,	HPR2101,	HRM3206,	HRM3207,	
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,	 MCS3406,	 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

   3.2 เป็นข้อสอบอัตนัย 		จำานวน	133		วิชา

  ACC1001,	ACC1002,	ACC2134,	ANT1013,	ANT4078,	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,	 MCS2170,	 MCS2201,	 MCS2260,	 MCS2460,	 MCS3104, 
MCS3152,	MCS3190,	MCS3205,	MCS3206,	MCS3208,	MCS3281,	MCS3282,		MCS3309,		MCS3380,	MCS3400,	
MCS4103,	 	MCS4106,	MCS4150,	MCS4151,	MCS4160,	MCS4170,	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	 

	 4.	 สถานทีส่อบ	ประจำาศูนย์สอบซ่อมภาค	1	ปีการศกึษา	2558		และสาขาวทิยบรกิารฯ		จำานวน		26		แห่ง		คอื

  5.	 จำานวนนักศึกษาลงทะเบียนท้ังสิ้น	9,443		คน	คิดเป็นที่นั่งสอบ		32,757		ที่นั่งสอบ

	 	 6.	 ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์			ก่อนการสอบประมาณ	1	อาทิตย์		และนักศึกษา 

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

สารสนเทศปริญญาตรี	 (ส่วนภูมิภาค)	 ซึ่งนักศึกษาสามารถ	 download	 ออกดูสถานที่สอบและหมายเลขห้องสอบ		

แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้	 ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับตารางสอบไล่ให้นักศึกษา

ติดต่อไปท่ี ฝ่ายจัดสอบ ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามค�าแหง  10240   โทร.  0-2310-8611

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำาแหง”	 ขอถวายความอาลยั 

อย่างสดุซึง้ต่อการมรณภาพของพระภกิษุ

อีกรูปหนึ่ง	ท่ีพวกเราลูกศษิย์ของท่านเรยีก

กนัตดิปากว่า	หลวงพ่อจรญั	 เมือ่เช้าวนัที่	

๒๕	มกราคม	๒๕๕๙	ซึ่งก็คือ

  พระธรรมสิงหบุราจารย์

 	 หลวงพ่อฯเป็นเจ้าอาวาสวดัอัมพวนั 

อำาเภอพรหมบุรี	จังหวัดสิงห์บุรี

	 	 ท่านได้ชื่อว่าเป็นพระอาจารย์

วิปัสสนาระดับชาติที่มีลูกศิษย์ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศเป็นจำานวนมาก

	 	 “ข่าวรามคำาแหง”	 จำาได้ว่าบคุลากร

ของมหาวทิยาลยัรามคำาแหง	 ทัง้ผูบ้รหิาร	

คณาจารย์	 นักศึกษา	 และนักเรียนสาธิต

ทั้งมัธยมและประถม	เคยไปปฏิบัติธรรม

ที่วัดหลวงพ่อฯ

	 	 ทั้งที่ไปเป็นหมู่คณะและที่ไปเป็น

ส่วนตัวกันคนละหลายๆครั้ง

  จนอาจกล่าวได้ว่า	 พวกเราต่าง

เป็นลูกศิษย์ของท่านกันทั้งนั้น

	 	 พวกเราจำาได ้ดีถึงความเมตตา

ของท่านที่มีต่อทุกคน

	 	 เลื่อมใสศรัทธาในวัตรปฏิบั ติ 

อันงดงามของท่าน

	 	 ที่สำาคัญคือคำาสอนอันมีคุณค่า 

ต่อการดำารงชีวิต

	 	 ตามคำาสอนของสมเด็จพระ-

สัมมาสัมพุทธเจ้า

	 	 แต่ที่	“ข่าวรามคำาแหง”	ประทับใจ 

ทีส่ดุคอืคำาสอนทีใ่ห้คนรูจ้กัให้	หลวงพ่อฯ

บอกว่า

  “ยิ่งให้ ยิ่งได้ ยิ่งให้ ยิ่งมี”

การสอบส่วนภูมิภาคสอบซ่อมภาค 1 

ปีการศึกษา 2558
วันชัย เทียบพุฒ               สำ�นักบริก�รท�งวิช�ก�รและทดสอบประเมินผล

ล�าดับ ชือ่ศนูย์ CODE ชือ่โรงเรยีน ชือ่ย่อ

1 เชียงใหม่ 	01 ว.เทคโนโลยีศรีธนาพณิชยการ SC

2 เชียงราย 	02 สาขาฯ	เชียงราย		(ช่วงท่ี	1)
ว.อาชีวศึกษา	(ช่วงที่	2)

CR		
CV

3 แพร่ 03 โรงเรียนนารีรัตน์ NR

4 อุดรธานี 06 สถาบันการพลศึกษา	จ.อุดรธานี ED

5 นครพนม 07 โรงเรียนนาแกสามัคคีวิทยา NS

6 ขอนแก่น 08 สาขาฯ	ขอนแก่น RK

7 สุรินทร์ 09 โรงเรียนสิรินธร ST

8 นครราชสีมา 10 โรงเรียนสุขานารี SN

9 สุราษฎร์ธานี 17 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา SR

10 นครศรีธรรมราช 18 ศรีธรรมราชศึกษา	(ช่วงท่ี	1)
วิทยาลัยเทคนิค
นครศรีธรรมราช	(ช่วงท่ี		2)

SM
NT

11 ตรัง 19 โรงเรียนสภาราชินี	(ช่วงที่	1)
สาขาฯ	ตรัง	(ช่วงที่2)

SP
TR

12 สงขลา 20 โรงเรียนวรนารีเฉลิม VC

ล�าดบั ชือ่ศนูย์ CODE ชือ่โรงเรยีน ชือ่ย่อ

13 เพชรบูรณ์ 21 สาขาฯ	เพชรบูรณ์ NSB

14 ปราจีนบุรี 22 สาขาฯ	ปราจีนบุรี PB

15 อุทัยธานี 23 สาขาฯ	อุทัยธานี UT

16 อำานาจเจริญ 24 สาขาฯ	อำานาจเจริญ AM

17 สุโขทัย 26 สาขาฯ	สุโขทัย SU

18 ศรีสะเกษ 27 โรงเรียนสตรีสิริเกศ SK

19 ลพบุรี 28 โรงเรียนเทศบาลเมืองลพบุรี DL

20 หนองบัวลำาภู 29 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร NP

21 นครปฐม 30 โรงเรียนนายร้อยตำารวจ PA

22 ชัยภูมิ 32 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร CK

23 บุรีรัมย์ 34 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ BT

24 กาญจนบุรี 36 โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก BC

25 น่าน 37 วิทยาลัยเทคนิคน่าน TN

26 พังงา 39 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา TW



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบภาคฤดูร้อน/2558 (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 ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

     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 ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

     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 ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

     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 ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

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

รวม 1,204 กระบวนวิชา 

 หมายเหตุ :	กระบวนวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน	(*)	ข้างหน้า 

รหัสวิชา	 ให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไขของวิชานั้นจาก	 ม.ร.	 30	 

ฉบับสมบูรณ์	หรือจากอินเทอร์เน็ต	(www.ru.ac.th)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

กองบรรณาธิการ

ถาม		 ผมเคยเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เมื่อหลายปีมาแล้ว	 และได้ถูกลงโทษทางวินัยโดย 

โดนสั่งลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา	 ขณะนี ้

ไม่ทราบว่ามีหลักเกณฑ์ในการที่ผมจะกลับมาเรียน 

ทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหงได้อกีหรอืไม่	 ขอความกรณุา

ตอบให้ผมทราบด้วย	 ผมจะรออ่านข่าวรามคำาแหง

จากรุ่นน้องที่กำาลังศึกษาอยู่

ตอบ	 จากข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ว่าด้วยวินัยนักศึกษา	พ.ศ.2522	ข้อ	11	นักศึกษาผู้ใด 

ถูกลบชื่อออกจากทะเบียนนักศึกษา	ประสงค์จะ

สมัครเข้าเป็นนักศึกษาอีก	ให้ยื่นคำาร้องเป็นหนังสือ 

ต่อคณบดีแห่งคณะซึ่งผู้ถูกลงโทษ	 โดยมีหนังสือ

รับรองบิดา	 มารดา	 หรือผู้ปกครองและผู้อื่น	 ซึ่ง

มหาวิทยาลัยเชื่อถือได้อีก	1	คน	รวมเป็น	2	คน	ว่า

ตั้งแต่ถูกลบชื่อจนถึงขณะยื่นคำาร้อง	

  ผู้ถูกลบชื่อได้ประพฤติตนเรียบร้อยมาตลอด 

และรบัรองว่าจะสอดส่องดแูลให้ผูถ้กูลบชือ่ประพฤตติน 

อยู ่ในระเบียบและวินัยของมหาวิทยาลัยอย่าง

เคร่งครัดต่อไป	 เมื่ออธิการบดีเห็นควรก็ให้เสนอ

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา

		 กรณียื่นคำาร้องขอเข้าเป็นนักศึกษาตามข้อ

นี้จะกระทำาได้ต่อเมือ่พ้นกำาหนดเวลาไม่น้อยกว่าสองปี 

นับตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยสั่งให้ลบชื่อออกจาก

ทะเบียนนักศึกษา	 ถ้าคราวแรกสภามหาวิทยาลัย

ไม่ให้รับเข้าเป็นนักศึกษา	 นักศึกษาผู้ถูกลบชื่ออาจ

ยื่นคำาร้องขอเข้าเป็นนักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง	เมื่อพ้น

กำาหนดเวลาไม่น้อยกว่าหนึ่งปีนับตั้งแต่วันลงมติ

ของสภามหาวิทยาลัยในการย่ืนคราวแรก	ถ้าสภา-

มหาวทิยาลยัมมีตไิม่ให้รบัอกีเป็นครัง้ทีส่อง	ให้ถอืว่า

มหาวิทยาลัยไม่พึงปรารถนาที่จะรับผู้ร้องเข้าเป็น

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนี้อีกต่อไป

  จากข้อบังคับข้างต้น	 ถ้าถูกลบชื่อออกจาก

การเป็นนักศึกษาไม่น้อยกว่า	2	ปีแล้ว	ให้ยื่นคำาร้อง

ต่อมหาวิทยาลัยโดยมีผู้รับรองความประพฤติ	2	คน 

คอืผูป้กครอง	 1	 คนและผูท้ีม่หาวทิยาลยัเชือ่ถอืได้เช่น 

อาจจะเป็นผู้ใหญ่บ้าน	 กำานัน	 หรือข้าราชการ	 คร ู

พนักงานรัฐวิสาหกิจ	ฯลฯ	ซึ่งสามารถรับรองว่า 

ผู้ยื่นคำาร้องมีความประพฤติเรียบร้อย	 และสามารถ

สอดส่องดูแลความประพฤติของผู ้ ย่ืนคำาร้องได	้

เม่ือยื่นคำาร้องแล้วให้รอคำาสั่งจากทางมหาวิทยาลัย

ถ้ามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้วเห็นว่าสามารถรับกลับ 

เข้ามาเป็นนกัศกึษาได้มหาวทิยาลยัจะมคีำาสัง่อนมุตัิ

ต่อไป	

กำ�หนดรหัสนักศึกษ�ลงทะเบียนเรียน

ภ�คฤดูร้อน ปีก�รศึกษ�2558 

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษา/วันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pre-degree

5801005025-5801515833
5802024637-5802516293
5803011096-5803510816
5804009982-5804508579
5805000584-5805502241
5806020193-5806527825
5807001226-5807501233
5854013538-5854505228
5856003560-5856501266
5890500100-5890515678

21
		เ
มษ

าย
น
		2
55
9

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pre-degree

5601033763-5801005017
5702012773-5802024629
5603029751-5803011088
5604046556-5804009974
5605001295-5805000576
5706010401-5806020185
5707000146-5807001218
5754501277-5854013520
5856000236-5856003552
5890017394-5890500092

22
		เ
มษ

าย
น
		2
55
9

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pre-degree

5401032320-5601033755
5502014458-5702012765
5403049553-5603029744
5504015503-5604046549
5305018250-5605001287
5506029262-5706010393
5407002681-5707000138
5654501187-5754501269
5656003257-5856000228
5790025612-5890017386

23
		เ
มษ

าย
น
		2
55
9

นิติศาสตร์
บริหารธุรกิจ
มนุษยศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาศาสตร์
รัฐศาสตร์
เศรษฐศาสตร์
สื่อสารมวลชน
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
Pre-degree

5101000015-5401032312
5102000014-5502014441
5103000013-5403049546
5104000012-5504015495
5105000011-5305018243
5106000010-5506029254
5107000019-5407002673
5154000011-5654501179
5356000017-5656003240
5190000017-5790025604

24
		เ
มษ

าย
น
		2
55
9

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

    

	 อาคารเรยีนและอาคารทีท่ำาการสำานกังานต่าง	ๆ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีช่ือพ้องกับช่ือของ

สถานที่หรือสิ่งของในสมัยอาณาจักรสุโขทัย	 ได้แก ่

อาคารกงไกรลาศ (KLB)		อาคารเรยีน	5	ชัน้ตัง้อยูใ่กล้กบั 

อาคารสำานกังานอธิการบดี	 มท่ีีทำาการไปรษณย์ีอยู่ชัน้ล่าง 

ชื่อกงไกรลาศ	 มาจากชื่ออำาเภอหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย	

อำาเภอกงไกรลาศตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของ

จังหวัดสุโขทัย	 อยู่ในเขตพื้นที่ราบลุ่มนำ้ายมตอนล่าง	

ไม่มีภูเขา	 มีแม่นำ้ายมไหลผ่านเป็นสายหลักของอำาเภอ	

แม่นำ้ายมที่ไหลผ่านบริเวณอำาเภอกงไกรลาศมีความ

คดเคี้ยว	 จึงทำาให้บริเวณนี้เกิดนำ้าท่วมซำ้าซากบ่อยครั้ง	

บรเิวณตอนใต้ของอำาเภอ	คอื	ตำาบลหนองตมู	มป่ีาสงวน

แห่งชาติอยู่	1	แห่ง	คือ	ป่าสงวนแห่งชาติหนองตูม

 อาคารคนฑี (KTB)	 อาคาร	 5	 ชั้น	 ตั้งอยู่ที่ 

วทิยาเขตบางนา	 เมอืงโบราณ	ชือ่คณฑ	ี เป็นเมอืงยคุแรก	ๆ 

ของกำาแพงเพชร	 ตามตำานานเมืองเหนือกล่าวไว้ว่า 

พ่อขนุศรอีนิทราทติย์แห่งกรงุสโุขทยั	 เสดจ็ไปจากบ้านโคน 

หรอืเมอืงคณฑ	ี แสดงว่าเมอืงคณฑนีีเ้ก่าแก่กว่าสโุขทยั 

เจริญรุ่งเรืองมาก่อนกรุงสุโขทัยนับร้อยปี	 เมืองคณฑ ี

เป็นเมอืงใหญ่มาก่อนเมอืงใด	ๆ 	ในลุม่นำา้ปิง	ดงัจารกึหลกัที	่1  

ที่กล่าวถึงอาณาจักรสุโขทัยว่า	 ทิศใต้	 ได้เมืองคณฑ ี

ดงัความว่า	“สโุขทยัมเีมอืงกว้างช้างหลาย	ปราบเบือ้งตะวนัออก 

รอดสระหลวง	 สองแคว	 ลุมบาจายสคา	 เท้าฝั่งของ	

เถงิเวยีงจนัทร์	 เวยีงคำาเป็นทีแ่ล้ว	 เบือ้งหวันอน	 รอดคณฑ ี

พระบาง	 แพรก	 สพุรรณบรุ	ี ราชบรุ	ี เพชรบรุ	ี ศรธีรรมราช 

ฝั่งมหาสมุทรเป็นที่แล้ว....	ในจารึกหลักที่	3	กล่าวถึง 

เมืองคณฑี	 ตั้งตนเป็นใหญ่ประกาศอิสรภาพ	 ตอนที่ 

พญาลิไท	 เสด็จมาเมืองกำาแพงเพชร	 ในปี	 พ.ศ.	 1900	

ประกาศตนเป็นเอกราช	มเีจ้าผูค้รองนครของตน	ความว่า..... 

หาเป็นขุนหนึ่ง	 เมืองคณฑีพระบาง	 หาเป็นขุนหนึ่ง	

เมอืงเชยีงทอง	หาเป็นขนุหนึง่	 เมอืงบางพาน	หาเป็นขนุหนึง่ 

จากนั้นเมืองคณฑี	แทบจะหายไปจากประวัติศาสตร์

 อาคารคีรีมาส (KMB)	อาคารเรียน	5	ชั้น	ตั้งอยู่ 

ใกล้กับโรงเรียนสาธิตมัธยมและกองอาคารสถานที ่

ครีมีาศ	แปลว่า		“ภเูขาทอง”		ซึง่หมายถงึความอดุมสมบรูณ์ 

และความงดงามของเทอืกเขาสถานทีศ่กัดิส์ทิธ์ิอนัเป็น

มิ่งมงคลของราชธานีสุโขทัย		ปัจจุบันช่ืออำาเภอหนึ่ง	

ของจังหวัดสุโขทัย	

 อาคารเชลียง (CLB) อาคารขนาดเล็ก	2	ชั้น 

ตั้งอยู่ริมรั้วด้านสนามราชมังคลากีฬาสถาน	 “เชลียง”	

(ชะ-เลียง)	 เป็นชื่อแต่ดั้งเดิมของเมืองศรีสัชนาลัย	 ซึ่ง

มีความเก่าแก่	 ก่อนที่จะสถาปนาเมืองสุโขทัยเป็น

ศูนย์กลางรัฐ	เชลียง	เป็น	คำาสมาส	ระหว่างคำาไทยและ

สันสกฤต	ชล	+	เวียง	=	ชะ	-	เลียง	ชล	แปลว่า	นำ้า		เวียง	

แปลว่า	เมือง	รวมความหมายก็คือ	เมืองนำ้า	สอดคล้อง

ต้องรับกับสภาพทางภูมิศาสตร์ที่ ต้ังจริงของเมือง	 

ซึ่งมีแม่นำ้ายมไหลโอบล้อมรอบจนเกือบจะเป็นเกาะ	

โดยมีวัดพระศรีรัตนมหาธาตุเชลียงราชวรวิหาร	 

(พระปรางค์	)	เป็นศูนย์กลางเมือง	

อาณาจักรสุโขทัย

ในมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ตอนที่ 2
จารุวรรณ  ตันวิจิตร 

    

บรรณานุกรม

 อาคารตรีบูร (TBB)	 อาคารเรียนขนาดเล็ก	 2	ชั้น 

ต้ังอยู่ริมรั้วด้านสนามราชมังคลากีฬาสถาน			เมื่อสุโขทัย 

เป็นศนูย์กลางแห่งอำานาจโดยสมบรูณ์แล้วนัน้	 มกีารสร้างเมอืง

เป็นผงัรปูสีเ่หลีย่มผืนผ้า		มกีารระบไุว้ในศิลาจารกึหลกัที	่1	ว่า 

“รอบเมอืงสโุขทยันี	้ ตรบีรูได้สามพนัสีร้่อยวา”	 ตรบีรู	 หมายถงึ 

กำาแพงเมือง	3	ชั้น	และยังอาจมีความหมายเชิงสัญลักษณ์

อนัศกัดิส์ทิธิ	์ คอืเป็นเมอืงสวรรค์ในชัน้ดาวดงึส์ซึง่อยูบ่น 

ยอดเขาพระสุเมรุ	 กำาแพงเมืองสามชั้นนี้นอกจากจะมีไว้

เพื่อเป็นแนวป้องกันข้าศึก	 ยังใช้ประโยชน์ในการกักเก็บ

และระบายนำ้าอีกด้วย

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 คณะกรรมการดำาเนินการจัดทำา 

 หนังสือที่ระลึก.	 (2552).	 อาคารมหาวิทยาลัย-	 

 รามคำาแหง.	ใน	อดลุย์	ตะพงั		38	ปีรามฯ.	(หน้า	91-98).   

	 กรงุเทพฯ:		มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	คณะกรรมการ- 

	 ดำาเนินการจัดทำาหนังสือที่ระลึก.

    



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

   

   

 งานแนะแนว	 จัดงานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา	ให้บริการฝากประวัต ิ

การสมัครงานทั้งงาน	 Part-time	 และ	 Full-time	

สำาหรับนักศึกษาที่กำาลังศึกษาอยู่	 และผู้ที่สำาเร็จ

การศึกษา	

	 นักศึกษาที่สนใจสามารถสอบถาม 

รายละเอียดและฝากประวัติการสมัครงานได้ที่	

งานแนะแนว	 จัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศลิาบาตร	ชัน้ลอย	(ทกุวนัจนัทร์	-	วนัศกุร์)

เวลา	09.00	-	16.00	น.	หรือ	ทาง	website:	www.

rujob.ru.ac.th		

 วนัยทุธหตัถ ี			คณะเจ้าหน้าทีส่าขาวทิยบริการฯ 

จังหวัดหนองบัวลำาภู	 ร่วมวางพานพุ่มดอกไม ้

ถวายเป็นราชการสักการะ	ในพิธีบวงสรวงศาล

สมเดจ็พระนเรศวรมหาราชและงานกาชาดจงัหวดั

หนองบัวลำาภู	เมื่อวันที่	18	มกราคม	2559	ณ	ศาล-

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช	จังหวัดหนองบัวลำาภู

ม.ร.ส่งเสริมให้นักศึกษามีงานทำา

ซ่อมภ�ค 1 /2558

 ENG 3902 (EN392) 

วรรณคดียุโรป (European Literature)

 ✎ เนื้อหาโดยสรุป		 ศึกษาลักษณะ	 โลกทัศน์	

และประวัติความเป็นมาของวรรณกรรมยุโรป	 

โดยยกงานวรรณกรรมบางชิ้น	หรือบางตอนเป็น

ตัวอย่าง	เช่น	วรรณกรรมของ	Guy	de	Maupassant,	

Leo	Tolstoy,	Luigi	Pirandello,	Oscar	Wilde	

 ✎ ต�ารา	 เอกสารประกอบการสอนวิชา	

ENG	3902	

 ✎ แนวทางในการเรียน

 1.		กิจกรรมก่อนและหลังการบรรยายในช้ันเรียน

	 2.	การบรรยายในชั้นเรียน

	 3.	การอภิปราย	และแสดงความคิดเห็น

	 4.	การนำาเสนอผลงานหน้าชั้น

 ✎ แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัย	

เขียนคำาตอบเป็นภาษาอังกฤษ

รองศาสตราจารย์นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล

นบัเป็นกลุม่ชมุชนทีต้่องการแสวงหาความรูอ้ย่างแท้จรงิ	

มีความต้องการความรู้เพื่อนำาไปพัฒนาผลผลิตให้ดีขึ้น 

กว่าเดมิ		การอบรมแต่ละหลกัสตูรนอกจากมุง่ถ่ายทอด 

องค์ความรู้ในการสร้างอาชีพแล้ว	 ยังมุ่งหวังกระตุ้น

ให้เกดิการแบ่งปันองค์ความรู้ซ่ึงกนัและกนัด้วย		

 “มหาวทิยาลยัรามค�าแหง มุง่หวงัให้การบรกิาร-

วิชาการสู ่ชุมชนสามารถยกระดับคุณภาพชีวิต  

เพือ่ให้ชมุชนสามารถยนืหยดั สร้างงานให้มกีารพฒันา

ได้อย่างยัง่ยนื  โดย ม.ร.จดัระบบตดิตามการน�าความรู ้

ทีไ่ด้รบัไปใช้ประโยชน์ หรอืน�าไปประยกุต์ใช้ แล้วเกดิ 

ผลผลติทีด่ขีึน้อย่างไรบ้าง ภายหลงัเสรจ็สิน้โครงการฯ 

ทางสาขาฯ เตรียมพร้อมให้มีการติดตามประเมินผล 

ว่าผูเ้ข้าอบรมได้มกีารน�าความรูไ้ปใช้หรอืไม่ อย่างไร 

มีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง  เพื่อจะน�ามาพัฒนา

ในการจัดโครงการบริการวิชาการครั้งต่อไป

        ก่อนจัดโครงการบริการวิชาการครั้งนี้  ม.ร.ได้

ประสานงานกบั  อบจ.อทุยัธาน ีสภาอตุสาหกรรมจงัหวดั 

หอการค้าจงัหวดั  และสมาคมธรุกจิท่องเทีย่ว   สิง่ส�าคญั 

ท่ีเน้นย�้าคือต้องจัดเนื้อหาของการอบรมท่ีมีความ

เชือ่มโยงกบักลุม่เป้าหมายจงึจะเกดิประโยชน์  ส่งเสรมิ 

สนับสนุนให้ชุมชนยืนหยัดด้วยตนเองได้ พร้อมทั้ง

ยังสามารถถ่ายทอดความรู้ แบ่งปัน เป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้ในกลุ่มของตน  

 ... ขอขอบคุณมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ผูบ้รหิาร 

อบจ.อทุยัธาน ี สภาอตุสาหกรรมจงัหวดั หอการค้าจงัหวดั 

และสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว คณะท�างาน คณาจารย์

ทุกคณะที่ให ้ความส�าคัญที่จะช ่วยให้โครงการ 

ความรู้สู่ชุมชน  ที่สละก�าลังกาย ก�าลังใจ  มุ่งมั่น

ท่ีจะสร้างสรรค์ พัฒนาวิถีชีวิตชุมชนอุทัยธานีให้ด ี

กว่าเดิม อันจะเป็นรากฐานส�าคัญ น�าไปสู่ความ

เจริญงอกงามของประเทศ ในขณะเดียวกันก็ท�าให้ 

ม.ร.เป็นท่ียอมรับในท้องถิ่น สร้างความภาคภูมิใจ

ในเกียรติของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ในสังคมนี้”

	 	 	 	 	 	 	 	ทั้งนี้	 ในวันที่	27	มกราคม	2559		นายธราคร 

อนุจะน�า รองนายก	 อบจ.อทุยัธาน	ี พร้อมด้วย	นายสรุยทุธ์  

รุทระกาญจน์	 ผู้อำานวยการกองการศึกษา	 ศาสนา

และวัฒนธรรม	 องค์การบริหารจังหวัดอุทัยธาน ี

และนายเกษม ประสาทเขตการ	หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม 

คุณภาพชีวิต	 สำานักปลัดฯ	 อบจ.อุทัยธานี	 เยี่ยมชม 

การจดัโครงการบรกิารวชิาการฯ		ณ	สาขาวทิยบรกิารฯ		

 นายสุรยุทธ์ รุทระกาญจน์	 กล่าวว่าองค์การ

บริหารจังหวัดอุทัยธานีได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงในการจัดโครงการบริการวิชาการและ 

วิชาชีพแก่ชุมชนชาวจังหวัดอุทัยธานีต่อเนื่องเป็น 

ปีที่	3	เป็นการต่อยอดองค์ความรู้ให้แก่ชาวอุทัยธานี

อย่างต่อเนื่อง	 เช่น	 ผู้ที่อบรมการผลิตเชื้อจุลินทรีย์

และนำาไปใช้ในไร่นาแล้วได้ผลด	ี มผีลผลติมาก	 ต้องการขาย  

ก็ต้องเรียนรู้การคิดต้นทุนการผลิตอย่างเป็นระบบ		

หลังจากนั้น	 เมื่อประสบความสำาเร็จในอาชีพแล้ว

หรอืเมือ่คดิค้นนวตักรรมใหม่ได้	 แล้วต้องมกีารจดลขิสิทธิ	์

สิทธิบัตร		ต้องรู้เรื่องกฎหมาย		นับเป็นการเรียนรู้ 

อย่างไม่มีที่สิ้นสุด		

 “องค์ความรู้เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งส�าหรับทุกคน 

ทกุอาชพี  ก่อนจะมาเป็นโครงการฯ ในวนันีม้ปีระสานงาน 

เชิญตัวแทนทุกฝ่ายทั้ง อบจ. ภาครัฐ ภาคประชาชน 

หารือว่าหลักสูตรใดที่จะเรียนรู้แล้วน�าไปใช้ได้จริง 

ก็เสนอให้ ม.รามค�าแหง จัดหลักสูตรนั้น ๆ ให้    

 ในนามนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี 

นายเผด็จ นุย้ปร ี ขอขอบคณุทุกท่านท่ีให้ความสนใจ 

เข้าร่วมโครงการฯ  ขอขอบคณุมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ผลักดันให้เกิดโครงการ

ทีม่ปีระโยชน์เช่นนี ้  ส�าหรบัผูเ้ข้าอบรม  เมือ่มาเรยีนรู ้

ในห้องเรยีนทีร่ามค�าแหงในวนันี ้ ขอให้น�าสิง่ทีท่่าน

ได้เรียนรู้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และน�าไปขยายผล

ในชุมชนของท่าน  และขยายผลไปยังชุมชนอื่นต่อไป”      

สายวิทย์	 -	 คณิต	 ไม่น้อยกว่า 3.50	 และมีเกรดเฉลี่ย 

เฉพาะกลุ ่มวิชาวิทยาศาสตร ์และคณิตศาสตร ์	

(คณิตศาสตร์	ฟิสิกส์	เคมี	และชีววิทยา)	ไม่น้อยกว่า 

3.00 ให้สอบสัมภาษณ์เท่านั้น

	 2.	 ผูส้มคัรทีม่เีกรดเฉลีย่สะสม	(GPA)	ในระดบั

มธัยมศกึษาตอนปลาย	 สายวทิย์	 -	 คณติ	 น้อยกว่า 3.50 

หรือมีเกรดเฉลี่ยเฉพาะกลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และ

คณิตศาสตร์	น้อยกว่า 3.00	หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง	 

ต้องสอบข้อเขียน	ทำาแบบทดสอบทางจิตวิทยา	และ

สอบสมัภาษณ์ด้วย

	 3. ผู้สมัครที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษา- 

ตอนปลายสายอื่น	ๆ	หรือเทียบเท่า	ให้สอบข้อเขียน 

ทำาแบบทดสอบทางจติวทิยา	และสอบสมัภาษณ์	ตามวนั

และเวลาท่ีคณะกรรมการคัดเลือกกำาหนด

	 4.	 ผู้สมัครที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หรอืเทยีบเท่า	 ต้องจบการศกึษาในหลกัสตูรวทิยาศาสตร-

บัณฑิต	 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป	 สหเวชศาสตร ์

วิทยาศาสตร์การแพทย์	 พยาบาลศาสตร์	 หรือสาขา 

ท่ีเก่ียวข้องเท่านัน้จึงจะมสิีทธ์ิสอบ	โดยให้สอบข้อเขยีน 

ทำาแบบทดสอบทางจิตวิทยา	 และสอบสัมภาษณ ์

ตามวันและเวลาที่คณะกรรมการคัดเลือกกำาหนด	

 ผู้สนใจสอบถามและสมัครได้ต้ังแต่บัดนี้ -  

7 มีนาคม 2559	สมัครทางไปรษณีย์โดยดาวน์โหลด	 

วธีิการสมคัรได้ท่ี	www.opto.ru.ac.th	หรอืสมคัรด้วยตนเอง 

ณ	 คณะทัศนมาตรศาสตร์	 อาคารสุโขทัย	 ช้ัน	 2  

(เว้นวันหยุดราชการ		และวันหยุดนักขัตฤกษ์)	 

โทร.0-2310-8909

ม.ร.รับสมัคร นศ. ป.ตรีฯ             (ต่อจากหน้า 1)ม.รามค�าแหงจัดบริการฯ               (ต่อจากหน้า 1)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

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)ทูตคิวบา-ปานามาฯ                      (ต่อจากหน้า 12)

 ลูกศิษย์ครับ	 ถ้าเราไม่ไปต่างจังหวัดเราจะ

ไปเที่ยวอยู่ในกรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์

ของเรา	 เราจะไปในเวลาไหน	 ไปในวนัอะไร	 ไปทีไ่หน

แล้วไปดูอะไรไปเพ่ืออะไร	 คดิไปคดิมากไ็ม่ได้ต่างจาก

ความหวาดระแวงที่จะไปต่างจังหวัด	 เพราะในการ

มาทำางานหรอืไปทำางานจะพบอยูเ่สมอว่าสภาพจราจร

ที่เอารัดเอาเปรียบ	 มือใครยาวสาวได้สาวเอาไม่อยู ่

ในกฎกตกิามารยาท	 ไม่ว่าจะเป็นรถชนดิไหนครเูหน็แล้ว 

ครูนึกเสียใจอยู่ว่าทำาไมคนเราไม่มีความเอื้อเฟื้อ 

เผือ่แผ่ต่อกนั	แย่งกนัขบัแย่งกนัชิงเลนทีจ่ะวิง่	แย่งกนั 

ใช้ความเร็วแย่งกันเบียดแล้วก็ไม่มีมารยาทที่สุดคือ	

ชอบใช้แตรโดยไม่จำาเป็น	บางครัง้นกึ	 ๆ	 ไปว่ายงัอยูท่ี่ 

อนิเดยีเพราะมเีสยีงแตรตลอด	 เข้าไปในใจกลางเมอืง

ยิ่งเป็นมลภาวะแก่หูเป็นมลภาวะกับตา

	 ในที่สุดแล้วเราจะไปไหนหรือไม่ไปไหน

หรือจะขังตนเองอยู่ในบ้าน	 นี่คือปัญหาที่น่าคิดอยู่

เหมือนกันว่าเราจะทำาอย่างไรกับความหวาดระแวง

และการระวงัภยั	หวาดกลวัท่ีจะเกดิภยัเกดิเหตกุบัชวีติ 

ร่างกายและทรัพย์สินของเรา	 ก็ต้องใช้ความหย่ังรู ้

ต้องใช้ประสบการณ์ในการคดิ	 และต้องคดิถงึว่าอะไร

จะเกิดก็ต้องเกิด	แต่มันต้องเกิดแบบที่ว่าสมควรเกิด

ไม่ใช่เกิดโดยไม่สมควรเกิดหรือเรียกว่าอุบัติเหตุนั้น

นั่นเองคือ	 เหตุที่เกิดข้ึนโดยที่เราไม่อยากจะรับผล

อันนั้นไม่อยากให้เกิด

 อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด	 แต่ถ้ามันเป็นอุบัติเหต ุ

มันก็ต้องเป็นผลต่อเรา	 อยู่ที่ว่าเราจะมองไปถึงการ

เยยีวยาได้อย่างไร	พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั	สวสัดคีรบั

  ผศ.ดร.สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน	์รองคณบดี

ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา	คณะมนุษยศาสตร ์

กล่าวว่าการเสวนาครั้งนี้มุ ่งนำาผลมาใช้ในการปรับปรุง

หลกัสูตร		โดยรบัฟังความคิดเหน็จากผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย

และผู้เกี่ยวข้อง	 เนื่องจากนักศึกษาที่จบการศึกษา 

ด้านภาษาสเปน	 มกัจะทำางานทีเ่กีย่วข้องกบัสถานทตู	

และการต่างประเทศ	 ในโอกาสนี้ถือว่าได้รับเกียรติ

จากสถานเอกอคัรราชทตูประเทศต่างๆ	 ทีใ่ช้ภาษาสเปน

เป็นภาษาหลักในการสื่อสารมาร่วมเสวนา	พร้อมทั้ง

เชญิเจ้าหน้าทีก่องลาตนิอเมรกิา	กระทรวงการต่างประเทศ 

ร่วมให้ข้อมูลด้วย

 “ภาพรวมได้รับข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์

ส�าหรับการปรับปรุงหลักสูตรหลายประเด็น โดย

ผู ้ร่วมเสวนาทุกคนมีความเห็นว่าหลักสูตรสาขา

วิชาภาษาสเปนฉบับที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีการจัดหมวดวิชา 

และมีกระบวนวิชาที่ครอบคลุมส�าหรับการท�างาน

และมีวิชาหลากหลาย อย่างไรก็ตาม เพื่อให้นักศึกษา

มีความพร้อมมากขึ้น ผู้ร่วมเสวนาเห็นควรให้เพิ่ม 

กระบวนวิชาที่เกี่ยวข้องกับการท�างานด้านการเมือง

ระหว่างประเทศด้วย นอกจากนี ้สถานเอกอคัรราชทตู

และกระทรวงการต่างประเทศยังบอกว่ายินดีให้นักศึกษา

จากรามค�าแหงเข้าฝึกงานด้านภาษาสเปนด้วย”

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 กำาหนดให้มี

การสอบซ่อม	ภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2558	 ระหว่างวนัที ่

20	 -	 21	และวันที่	 27	 -	 28	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	 2559	

ของนักศึกษาส่วนภูมิภาค	 ระดับปริญญาตรี	 โดยใช้ 

โรงเรยีนบ้านสนัโค้ง	 (เชยีงรายจรญูราษฎร์)	 เป็นสถานที่

สอบของศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย	นั้น

 เนือ่งจาก	โรงเรยีนบ้านสนัโค้ง	(เชยีงรายจรญูราษฎร์) 

มคีวามจำาเป็นต้องดำาเนนิการให้สอดคล้องกบัภาระงาน 

และนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร	ในวนัที	่20	-21 

และวนัที	่27	-	28		กมุภาพันธ์	พ.ศ.	2559	จงึไม่สามารถ

ให้ใช้สถานที่สอบได้

	 เพื่อให้การจัดสอบในศูนย ์สอบดังกล่าว	

ดำาเนนิไปด้วยความเรียบร้อย	 มหาวทิยาลัยรามคำาแหง	

จึงจำาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่สอบซ่อม	 ภาค	 1 

ปีการศึกษา	 2558	 ของศูนย์สอบจังหวัดเชียงราย	 

ที่ได้แจ้งไว้ในคู่มือการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา

ส่วนภมูภิาค	 จากโรงเรียนบ้านสนัโค้ง	 (เชยีงรายจรูญราษฏร์)	

(BK)	เป็นดังนี้

☞สอบวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2559 (ช่วงที่ 1)

สถานที่สอบเดิม	 โรงเรียนบ้านสันโค้ง

	 	 	 	 (เชียงรายจรูญราษฎร์)	(BK	)

สถานที่สอบใหม ่ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง	สาขา-

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	จังหวัดเชียงราย	(CR)

สถานทีต่ัง้	เลขที	่519	หมู	่6		ถนนศนูย์ราชการ		ตำาบลรมิกก

อำาเภอเมอืง	จงัหวดัเชยีงราย	57100	หมายเลขโทรศพัท์ 

053-152-082	หมายเลขโทรสาร	 053-152-050 

สถานทีใ่กล้เคียง	สำานกังานทีด่นิ	 อำาเภอเมอืงเชยีงราย 

และโรงเรียนเทศบาล	6	นครเชียงราย

☞สอบวันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2559 (ช่วงที่ 2)

สถานที่สอบเดิม โรงเรียนบ้านสันโค้ง	

	 	 	 	 (เชียงรายจรูญราษฎร์)(BK)

สถานที่สอบใหม ่ วทิยาลยัอาชวีศกึษาเชยีงราย	(CV)

สถานทีต่ัง้	 เลขที	่670	ถนนธนาลัย	ตำาบลเวียง	อำาเภอเมอืง 

จงัหวดัเชยีงราย	57000	หมายเลขโทรศพัท์	053	-	713-036  

หมายเลขโทรสาร	053-711-561  

สถานที่ใกล้เคียง	ตรงข้ามสวนตุงดอกไม้งาม

 1. หลักสูตรภาษาอังกฤษทั่วไป ระดับ 1

	 	 	 	 อบรมเฉพาะวันจันทร์	 วันพุธ	และวันศุกร์	

รวมเวลา	20	ชั่วโมง

รุ่นท่ี 7	วันท่ี	15,	17,	19,	24,	26,	29	กุมภาพันธ์	2559

รับสมัคร	 ต้ังแต่บัดน้ี	-	14	กุมภาพันธ์	2559

	 	 โดยแบ่งเป็น	3	รอบเวลา	ประกอบด้วย

   รอบที่ 1	เวลา	09.00	-	12.00	น.

   รอบที่ 2	เวลา	14.00	-	17.00	น.

   รอบที่ 3	เวลา	18.00	-	21.00	น.

 2. หลักสูตรภาษาอังกฤษสัมภาษณ์งานและ

การท�างาน

	 	 อบรมเฉพาะวันจันทร์	วันพุธ	และวันศุกร์	

รวมเวลา	20	ชั่วโมง

   รอบท่ี 5	 วันท่ี	 15,	 17,	 19,	 24,	 26,	 29	

กุมภาพันธ์	2559

รับสมัคร	ตั้งแต่บัดนี้	-14	กุมภาพันธ์	2559

		 	 โดยแบ่งเป็น	2	รอบเวลา	ประกอบด้วย

   รอบที่ 1 เวลา	09.00	-	12.00	น.

   รอบที่ 2	เวลา	14.00	-	17.00	น.

ม.ร.อบรมภาษาฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)

 3. หลักสูตรภาษาอาเซียน

	 	 	 	อบรมเฉพาะวันจันทร์	วันพุธ	และวันศุกร์	

รวมเวลา	36	ชั่วโมง

 รอบที่ 4 วันที่	8,	10,	12,	15,	17,	19,	24,	26,	29	

กุมภาพันธ์	-2,	4,	7	มีนาคม	2559

 - ภาษาจีน  อบรมเวลา 14.00	-	17.00	น.

 - ภาษาญี่ปุ่น อบรมเวลา	09.00	-	12.00	น.

รับสมัคร	ตั้งแต่บัดนี้	-	7	กุมภาพันธ์	2559

	 ผู้เข้ารับการอบรมจะต้องมีเวลาอบรมไม่น้อยกว่า

ร้อยละ	 80	 และสอบผ่านครบตามหลักสูตร	 จึงจะ 

ได้รับวุฒิบัตร	โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ณ	สถาบันภาษา	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	 อาคารสุโขทัย 

ชั้น	4	ห้อง	408	สอบถามรายละเอียดได้ที่	 โทรศัพท์	

0-2310-8903-4	 เว็บไซต์	 http://www.ril.ru.ac.th/notice/ 

freeclass[1].html	 เฟสบุ๊ค	 https://www.facebook.

com/rilram	

เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบศูนย์สอบเชียงราย

สอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 2558



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๔๓) วันที่ ๘ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

   

    
 
 
 
 
 

ระแวงภัย

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ครับ	 การอยู่อย่างหวาดระแวง

กบัการรูจ้กัระแวงภัยนัน้เป็นเรือ่งท่ีต่างกนั	 การอยู่ 

อย่างหวาดระแวงนั้น	 หมายความว่า	 เราไม่ไว้ใจ

ว่าภัยมันจะเกิดขึ้นกับเราเพราะเหตุใด	 และก็ไม่ม ี

สาเหตุที่จะเกิดขึ้นกับเราหรือเกิดขึ้นกับใคร

ก็ตามแต่	 แต่เราอาจจะมีผลได้รับผลจากภัยนั้น 

การระแวงภัยไปเกินกว่าเหตุก็จะทำาให้เราอยู ่ 

ไม่เป็นสขุ	นอนกไ็ม่เป็นสขุ	 เดนิกไ็ม่เป็นสขุ	ไปไหน 

มาไหนกไ็ม่เป็นสขุ	 ดูอย่างเช่นตอนปีใหม่ท่ีผ่านมา 

ผู ้คนจะไปในท่ีใดก็ต ้องระแวงภัยด ้วยการ

หวาดระแวง	คือไม่ใช่เกรงกลัวภัยธรรมดาแต่เป็น

เรื่องเกรงกลัวไปเกือบจะเรียกว่าเกินกว่าเหตุก็ได้	

การระแวงธรรมดาก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์แต่

เรื่องการหวาดระแวงนั้น	 หมายความว่า	 อาจจะ

ไม่มีเหตุที่จะทำาให้มีภัยเราก็กลัวดังนี้เป็นต้น

 ครูเองเวลาจะไปต่างจังหวัดก็คิดว่าถ้าไม่จำาเป็น 

ก็ไม่ไป	 ถามว่าเพราะอะไรถ้าตอบกันโดยซื่อ 

การไม่มีประโยชน์อันใดท่ีจะไปก็ไม่เห็นว่าเราจะ 

ไปทำาไม	 แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราอยากจะพักผ่อน 

เราอยากเปลี่ยนอิริยาบถ	อยากจะเปลี่ยนสถานที่

อยู่บ้าง	 เพื่อบรรยากาศหรือเพื่อความเพลิดเพลิน

อะไรก็ตามที	 ถ้าเราจะไปต่างจังหวัด	 ณ	 วันนี้

ก็เกิดความหวาดระแวงขึ้นมาว่าเราจะรอดชีวิต

กลับมาหรือไม่	 เราจะขับรถไปเองหรือจะไป

รถโดยสารหรือจะไปเครื่องบินหรือจะไปรถไฟ	 

มภียัเกดิขึน้ให้เราทีจ่ะต้องหวาดระแวงตัง้มากมาย	

หวาดระแวงโจรภัยหวาดระแวงอันตรายจากผู้ท่ี

ไม่ระมัดระวัง	มีการขับรถชนกันมีการเบียดเสียด	

มีการทำาร้ายมีอะไรต่อมิอะไรต่าง	ๆ 	ที่ทำาให้เห็นว่า 

จิตใจของมนุษย์นั้น	 ชักจะหงุดหงิดและโมโหง่าย

มากกว่าเคยมเีคยเป็น	 การเคารพกฎจราจรกเ็หน็ได้ว่า

ปรากฏเป็นข่าวที่น่าจะเป็นจริงเพราะเห็นทั้งภาพ

ทั้งเสียง	 เป็นภาพที่น่าหวาดระแวงว่าถ้าเดินทาง

เราจะเอาชีวิตรอดได้อย่างไร	นี่อย่างนี้เป็นต้น

	 และในขณะเดียวกันในภาวะบ้านเมือง 

ที่มีเศรษฐกิจกระทบกันไปเกือบจะทั่วโลกและ

ทั่วไทย		มีโจรปล้นมีโจรลักวิ่งชิงทรัพย์อะไรต่าง	ๆ  

มากมาย	 เราเดินทางไปจะรอดหรือไม่ก็เป็นเรื่อง 

ที่ทำาให้เราหวาดระแวง	ไปแล้วเราจะไปบริโภคอะไร

ไปแล้วเราจะอยู่อย่างไร	 ไปแล้วเราจะมีความสุข

ได้อย่างไรและในที่สุดก็ลงท้ายด้วยความคิดว่าเรา

จะไปทำาไม	

 สาขาวิชาภาษาสเปน	 จัดเสวนา 

เพื่อประเมินหลักสูตรสาขาวิชาภาษา

สเปน	 โดยมีเอกอัครราชทูตคิวบา	Victor 

Ramírez Peña	 (บิกตอร์	รามีเรซ	 เปญา) 

เอกอคัรราชทตูปานามา	María del Carmen 

Martínez	(มาเรีย	เดล	การ์เมน	มาร์ติเนซ)		

เจ้าหน้าทีจ่ากสถานทตูโคลอมเบยี	Ximena 

Valdivieso Rivera	(ฆเิมนา	บลัดเิบยีโซ	รเิบรา) 

ร่วมด้วยนางสาวประภาศรี เจตทรงกุล นางสาววชิราภรณ์ กิระวนิช	 และนางสาวชญานิษฐ์ ประเสริฐผล 

เจ้าหน้าทีจ่ากกองลาตินอเมริกา	 พร้อมด้วยอาจารย์ประจำาสาขาวชิาภาษาสเปน	 คณะมนษุยศาสตร์	 ร่วมให้ข้อคิดเหน็

ในการปรับปรุงหลักสูตรสาขาวิชาภาษาสเปน	เมื่อวันที่	12	มกราคม	2559	ณ	ห้องพดด้วง	

ทูตคิวบา-ปานามา ร่วมประเมินหลักสูตรภาษาสเปน

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วณิฏัฐา  แสงสขุ	คณบด-ี 

คณะนติศิาสตร์	 เป็นประธานเปิดโครงการปัจฉมินเิทศ	

เรื่อง	“หนึ่งวัน พันเทคนิค พิชิตตั๋วทนาย”	โดยมี	 

นายปรเมศวร์  อนิทรชมุนมุ	รองอธบิดอียัการ	สำานกังาน

คดีอาญา	 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง	 “การศึกษา

อบรมวชิาว่าความ	 เทคนคิการเรยีน	การเตรยีมตวัสอบ	

และวิธีการเขียนตอบข้อสอบ”	 มีคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 

ศษิย์เก่าและนกัศกึษาปัจจบุนั	 ร่วมงานเป็นจำานวนมาก	

เมือ่วนัที	่19	มกราคม		2559	ณ	ห้องประชมุ	1303	ชัน้	3	

อาคาร	1	คณะนิติศาสตร์	

 รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์ เอกแสงศรี 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

รับประกาศเกียรติคุณ	รางวัล	”สตรีตัวอย่างแห่งปี” 

ประจำาปีพทุธศกัราช	 2558	 สาขาบรหิารและพฒันา

องค์กรการศึกษา		จากพลเอกสุรยุทธ์  จุลานนท์ 

องคมนตร	ี ในโครงการหนึง่ล้านกล้าความดีถวายในหลวง 

โดยคณะกรรมการรางวลัไทย	 มลูนธิเิพือ่สงัคมไทย 

เมือ่วนัที	่26	มกราคม	2559	ณ	ห้องคอนเวนชัน่ฮอลล์ 

ศนูย์ประชมุสถาบนัวจิยัจฬุาภรณ์	ซึง่รางวลันีจ้ดัขึน้

เพื่อยกย่องบุคคลผู้อุทิศตน	 สร้างประโยชน์สูงสุด 

ตอบแทนคุณแผ่นดิน	 สมควรเป็นแบบอย่างที่ดี 

แก่สังคมและสาธารณชน

คณะนิติฯ จัดปัจฉิมนิเทศ ปี 59 คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ม.ร.
รับรางวัล“สตรีตัวอย่างแห่งปี”

นายปรเมศวร์  อินทรชุมนุม

 โอกาสน้ี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา  แสงสุข คณบดีคณะนิติศาสตร์	กล่าวว่าบัณฑิตท่ีสำาเร็จ

การศึกษาในสาขานิติศาสตร์	 คือผู้ท่ีต้องการประกอบวิชาชีพทางด้านกฎหมาย	 เช่น	 ผู้พิพากษา	 อัยการ	

ทนายความ	 นิติกร	 รวมถึงผู้ที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านกฎหมายในระดับท่ีสูงกว่าระดับปริญญาตรี	 เช่น	 

การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา	เนติบัณฑิต	หรือการอบรมวิชาว่าความ	เป็นต้น	ดังนั้น	บัณฑิตที่จบการศึกษา

ด้านกฎหมายจะต้องสามารถคดิอย่างเป็นระบบ	 นำาความรู้ไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้	 และสามารถนำาความรู้ 

ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง	สังคม	และประเทศชาติ

 “การปัจฉิมนิเทศ เรื่อง “หนึ่งวัน พันเทคนิค พิชิตตั๋วทนาย” จัดขึ้นเพื่อให้ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับ 

การศึกษาอบรมวิชาว่าความ ทั้งด้านเทคนิคการเรียน การเตรียมตัวสอบ และวิธีการเขียนตอบข้อสอบ  

เพื่อเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและศิษย์เก่าน�าไปใช้ในการประกอบอาชีพต่อไป”

         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.วิณัฎฐา  แสงสุข


