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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

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

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗
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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
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ม.ร. สอบภาค 1 ปีการศึกษา 2559

20 ต.ค. - 8 พ.ย. 2559   

	 	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ก�าหนดสอบภาค	1	ปีการศกึษา	2559 

ระหว่างวันที่	 20	 ตุลาคม	 -	 8	พฤศจิกายน	 2559	 รวมท�าการสอบ	 

20	วัน	 โดยสอบวันละ	2	คาบเวลา	คาบเช้า	 เวลา	09.30-12.00	น.	

คาบบ่าย	เวลา	14.00	16.30	น.

 ✎ สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

รามฯ 1 	อาคาร		KLB,	NMB,	SBB,	SWB,	VKB,	VPB

รามฯ 2 	อาคาร		BNB801-	803,	BNB10,	KTB,	PBB			

 ✎ สถานที่สอบพิเศษ

สถานทีส่อบกรณพีเิศษ		ห้องสโมสร	หอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช

สถานที่สอบพระภิกษุ-สามเณร		สอบซ�้าซ้อน	 	อาคารเวียงค�า101		

(VKB	101)	รามค�าแหง	1

 ✎ การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 นกัศกึษาทกุชัน้ปี	 และผูเ้ข้าศกึษารายกระบวนวชิาเพ่ือเตรยีม

ศกึษาระดบัปรญิญาตร	ี ทกุชัน้ปีสามารถตดิต่อขอรบัตารางสอบไล่

รายบคุคลด้วยตนเอง	 โดยน�าบัตรประจ�าตวันกัศกึษา	หรอื	 ใบเสรจ็รบัเงนิ

ลงทะเบียนเรียน	 ไปติดต่อรับได้ตามสถานที่มหาวิทยาลัยก�าหนด 

ตัง้แต่วนัที ่10 ตลุาคม - 8 พฤศจกิายน 2559	ซึง่แบ่งเป็น	2	แห่งดงันี	้

	 1.	 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 (ONE	 STOP	 SERVICE)	

อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	ชั้น	1	รามค�าแหง	1										

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร.ประกวดมารยาทไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 4        

(อ่านต่อหน้า 2)

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 เป็นประธานเปิดโครงการมหาวิทยาลัยรามค�าแหงอนุรักษ์	 เอกลักษณ์	

วัฒนธรรมไทย	 “การประกวดมารยาทไทย” ระดับอุดมศึกษา	 (ทั่วประเทศ)	

ครั้งที่	 4	 ประจ�าปี	 พ.ศ.	 2559	 โดยมีคณะกรรมการจากกระทรวงวัฒนธรรม 

เป็นกรรมการตัดสิน	ผู้เข้าประกวดจ�านวน	66	ทีม	 จาก	 37	สถาบันทั่วประเทศ	

เมื่อวันที่	14	กันยายน	2559	ณ	ห้องศักดิ์	ผาสุขนิรันต์	อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช	

 โอกาสนี้	 รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข	 รองอธิการบดี- 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	กล่าวว่าโครงการมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	อนุรักษ์	 เอกลักษณ์	

วัฒนธรรมไทย	 “การประกวดมารยาทไทย”	 เป็นโครงการต่อเนื่องจากการที ่

กองกิจการนักศึกษา	 ได้ด�าเนินการจัดโครงการอบรมส่งเสริมมารยาทไทยให้กับ

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 เป็นประจ�าทุกปี	 และจัดโครงการอบรม 

ให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา	สถาบันต่างๆ	

ม.ร.เชิญศิษย์เก่าร่วมงาน “45 ปี... เพราะมีรามฯ จึงมีเรา” 

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 
ม.ร.ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

12 พ.ย.นี้ ณ วัดสองพี่น้อง

 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดน�าผ้า- 

พระกฐินพระราชทาน	 ประจ�าปี	 2559	 ไปถวายพระสงฆ์ 

จ�าพรรษากาลถ้วนไตรมาส	 ในวันท่ี	 12	 พฤศจิกายน	 2559 

ณ	 วัดสองพี่น้อง	 พระอารามหลวง	 ต�าบลต้นตาล	

อ�าเภอสองพี่น้อง	จังหวัดสุพรรณบุรี

	 ขอเชิญบุคลากร	 นักศึกษา	 ศิษย์เก่าและผู้มี-

จิตศรัทธา	 ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่ตู้รับบริจาค

หน้ากองคลัง/คณะ/ส�านัก/สถาบัน/หรือบริจาค

เงินสมทบซ้ือเคร่ืองไทยธรรมโดยเสด็จพระราชกุศล	

(ราคาชุดละ	 500	 บาท)	 ท่ีงานการประชุมและพิธีการ	

กองกลาง	ส�านักงานอธิการบดี

   
 เชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ

	 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	

ส�าหรับนักบริหารรุ่นใหม่	 (หัวหมาก)  

คณะบริหารธุรกิจ		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		

เชิญร่วมงานสัมมนาทางวิชาการเร่ืองแผนธุรกิจ	

Start	 -	 Up	 for	 Young	 Millionaire	 เพ่ือให้ความรู้ 

กับนิสิตนักศึกษา		ในการสร้างสรรค์แผนธุรกิจ 

ในเชิงทฤษฎีและปฏิบัติ		และเพื่อเป็นการ 

จัดกิจกรรมทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองในหลักสูตร 

การเรียนการสอนของโครงการบริหารธุรกิจ-

มหาบัณฑิต		ส�าหรับนักบริหารรุ่นใหม่		 
(อ่านต่อหน้า 2)

	 รามค�าแหงเตรียมจัดงานคืนสู่เหย้าในโอกาสวันสถาปนา	“45	ปี	...	เพราะมีรามฯ	จึงมีเรา” 

วนัที	่ 26	 พฤศจกิายน	นี	้ เชญิชวนศษิย์เก่าทัว่ประเทศกลบัมาเยอืนมหาวทิยาลยั	 และร่วมภาคภมูใิจ

กับความส�าเร็จของศิษย์เก่ากว่า	8	แสนคนที่ออกไปรับใช้สังคมในทุกสาขาอาชีพ

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วุฒศิกัด์ิ ลาภเจรญิทรพัย์	 อธกิารบดมีหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง	 เปิดเผยว่าในโอกาสครบรอบ	 45	 ปีแห่งการสถาปนา	 ม.ร. 

ในวนัที	่ 26	 พฤศจกิายน	 2559	 นอกจากจะมพีธิทีางศาสนาและการบวงสรวง

พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช	 เพ่ือความเป็นสริมิงคลแล้ว	 วนัสถาปนา	 ม.ร. 

ปีนีจ้ะมกีารจัดงานคนืสูเ่หย้าในช่วงเยน็ของวนัดงักล่าว	ณ	อาคารหอประชมุ-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช	ใช้ชื่องานว่า	“45ปี ... เพราะมีรามฯ จึงมีเรา” 

เพ่ือสานสัมพันธ์ระหว่างศษิย์เก่ากบัมหาวทิยาลยั	 และเชญิชวนศษิย์เก่า 

กลับมาเยี่ยมมหาวิทยาลัยและพบปะคณาจารย์	 รวมทั้งเพ่ือนพ้องน้องพ่ีชาวรามค�าแหง	 

รวมทั้งจะมีการมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น แก่ศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จและท�าคุณประโยชน ์

ต่อสังคมด้วย	



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 ม.ร.ประกวดมารยาทไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 4        (ต่อจากหน้า 1)

เพื่อเป็นการเผยแพร่มารยาทไทย	 ซึ่งเป็นวัฒนธรรม

ประจ�าชาติไปยังนักศึกษา	เพ่ือปลูกจิตส�านึกให้นักศึกษา

ได้รู้จักคุณค่าและการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	 สามารถ

น�าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างถูกต้อง	และ 

ช่วยกันสืบทอดมารยาทไทยให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ 

ของชาติสืบไป

 การจัดโครงการฯ	น้ี	นอกจากจะเป็นการเผยแพร่ 

แบบอย่างวัฒนธรรมไทยแล้ว	 ยังเป็นการเปิดโอกาส

ให้นักศึกษาสถาบันต่างๆ	ได้รับประสบการณ์ในการ 

เข้าร่วมโครงการฯ	 สามารถพัฒนาไปสู่เวทีในระดับท่ีสูงข้ึน  

ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ได้รับรางวัลชนะเลิศ	 ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ-

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	จ�านวน	1	ทีม	และ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 2	 จ�านวน	 1	 ทีม	 จากการ

เข้าร่วม	 “โครงการนครหลวงไทย	 อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย 

การประกวดมารยาทไทย”	และรางวัลรองชนะเลิศ

อันดับ	 1	 จากการเข้าร่วมโครงการ	 “ธนชาตริเริ่ม  

เติมเต็มเอกลักษณ์ไทย”

 การจัดประกวดมารยาทไทยในครั้งนี้	 ม.ร. 

ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ตัดสิน	 จากกรมส่งเสริม

วัฒนธรรม	 กระทรวงวัฒนธรรม	 และมีสถาบันการศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ	ท้ังส้ิน	

66	ทีม	จาก	37	สถาบันทั่วประเทศ

	 	 	 	 	 	 	 	 จากนั้น	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

 “45 ปีทีผ่่านมา รามค�าแหงผลติบณัฑติไปแล้ว 

เป็นจ�านวนมาก  บณัฑติเหล่านีต่้างน�าพาความรูไ้ปใช้

พัฒนาตนและพัฒนาประเทศชาติในทุกสาขาอาชีพ

อย่างกว้างขวางและบัณฑิตรามค�าแหงจ�านวนไม่น้อย

ทีป่ระสบความส�าเรจ็ในหน้าทีก่ารงาน ไม่ว่าจะเป็นแวดวง- 

ตลุาการ สายการปกครอง นักธุรกจิ นักส่ือสารมวลชน  

รวมทัง้ในแวดวงการศกึษา และสาขางานทางวชิาชพีอ่ืนๆ 

นับเป็นส่ิงที่ครูอาจารย์ และ มหาวิทยาลัยเฝ้ามอง 

ด้วยความภาคภูมิใจ และเป็นก�าลังใจท่ีจะได้ทุ่มเท

ในการผลติบณัฑติรามค�าแหงที่มีความรู้คู่คุณธรรมสู่

สังคมต่อไป”

	 มหาวทิยาลยัเชญิชวนศษิย์เก่าทกุคณะร่วมงาน	

“45ปี...เพราะมีรามฯ จึงมีเรา”	โดยติดต่อซื้อบัตรได้ที ่

ฝ่ายนโยบายและแผน		อาคารวิทยบริการและบริหาร	

ชั้น	3	โทร.	0-2310-8614							

ม.ร.เชิญศิษย์เก่าร่วมงานฯ  (ต่อจากหน้า 1)

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงยังคงมุ่งมั่นในการ

ท�าหน้าที่อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย	 เห็นได้ว่ากระแส

ของโลกปัจจุบันก�าลังดึงเราออกจากความมุ่งมั่น

ที่จะรักษาวัฒนธรรมไทยไว้ให้อยู่คู่กับสังคมไทย		 

มีหลายสิ่ งที่ท� า ให้ เราหลงลืมมารยาทที่ดี งาม 

ที่สมควรรักษาไว้ให้คงอยู่

 “ในอดีตทุกห้องเรียนจะมีการสอนคุณสมบัติ

ของผู้ดี และมารยาทไทย มีการสอนส่ิงท่ีควรประพฤติ

ปฏิบัติในวิถีชีวิต เช่น การแสดงความเคารพผู้ใหญ่ในบ้าน 

ผู้อาวุโสกว่า รวมถึงมารยาทไทย อาทิ การกราบ-

เบญจางคประดิษฐ์ ขอขอบคุณความร่วมมืออย่างดี

จากกระทรวงวัฒนธรรม ในการร่วมกันอนุรักษ์ส่ิงดี

ในคุณค่าของวัฒนธรรมไทย และเป็นก�าลังให้คณะ-

กรรมการจัดงานของกองกิจการนักศึกษา ร่วมกับ

สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ ที่ได้ร่วมกันจัดขึ้น รวมถึง 

นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์

ต่อประเทศชาติเป็นอย่างดี”

	 2.	 จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	

ตามจดุบรกิารของมหาวทิยาลยั		คอื		อาคารเวยีงผา	ชัน้	1 

สถาบนัคอมพวิเตอร์ตัง้แต่วนัที	่3	ตลุาคม	2559

	 3.	 จากระบบ	INTERNET		ที่เว็บไซต์		www.

ru.ac.th	 หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี	 (ส่วนกลาง)	

ซึ่งนักศึกษาสามารถ	download		ออกดูสถานที่สอบ		

หมายเลขแถวและท่ีนัง่สอบได้		แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลกัฐาน

ในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และสามารถ

เข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่	3	ตุลาคม	2559	

	 4.	 กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงข ้อมูล

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียน	ให้ติดต่อขอรับตาราง

สอบไล่รายบคุคลฉบบัเปลีย่นแปลงได้ที	่ งานจดัสอบ	

ฝ่ายจัดสอบ	 ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ-

ประเมินผล	 (สวป.)	ชั้น	6	รามค�าแหง	1	ตั้งแต่วันที่	 

3		ตุลาคม	2559					

  บญัชตีดิทีน่ัง่สอบ  		เป็นเอกสารทีแ่สดงรายละเอยีด

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา		หมายเลขแถว		หมายเลข- 

ทีน่ั่งสอบ		รหสัประจ�าตวั		ชือ่	-	นามสกลุ		เป็นภาษาไทย  

ม.ร. สอบภาค 1ฯ  (ต่อจากหน้า 1)

(MBA	-	Young	Executives)	ในวันที่	8	ตุลาคม		2559	

ณ	 คณะรัฐศาสตร์	 อาคาร	 2	 ชั้น	 12	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง

	 ผู้สนใจส�ารองที่นั่งได้ที่ส�านักงานโครงการ	

Y-MBA	(หัวหมาก)		คณะบริหารธุรกิจ	ชั้น	2		โทร.	

0-2310-8229,	081-441-3288		หรือ	www.y-mba.ru.ac.th

เชิญร่วมงานฯ  (ต่อจากหน้า 1)

ซึง่มรีอยปรุทุกระยะ		1		นิว้			สามารถฉีกออกเป็นรายชือ่

ของนักศึกษาแต่ละคน		และน�าไปติดที่นั่งสอบได	้		

เป็นกระดาษสีชมพู																																																					

    บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา				เป็นเอกสาร

ทีแ่สดงรายละเอยีดเกีย่วกบัแถว	ทีน่ัง่	วชิา	ชือ่-นามสกลุ

ซึง่เป็นเอกสารทีน่กัศกึษาทกุคนจะต้องลงลายมอืชือ่

ของตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา	

เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆจริง	 ก่อน

ลงลายมือชื่อให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชา

ท่ีจะสอบและชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้อง

หรือไม่		เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา 	เกี่ยวกับกระบวนวิชา 

ในตารางสอบไล่ไม่ตรงกบัใบเสรจ็รบัเงนิลงทะเบยีนเรยีน

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่ฝ่ายจัดตารางสอน

และลงทะเบียนเรียน	 ส�านักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล	 ชั้น	 6	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		

โทร.	0-2310-8610	ก่อนการสอบ	

	 2.	 กองงานวิทยาเขตบางนา	 อาคารพระมาส 

(PRB)	ชั้น	1	รามค�าแหง	2

 นอกจากน้ี นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย 

จัดท�าให้  ดังนี้

	 1.	 จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์

หมายเลข	0-2310-6000	และ	0-2310-6100	ตัง้แต่วนัที่

3	ตุลาคม		2559

 อาจารย์ประสิทธิ์ บุญไทย	รองอธิการบดีฝ่าย- 

วิทยบรกิารจงัหวดัหนองบวัล�าภ	ูเป็นประธานเปิดโครงการ	70	ปี 

70	ฝาย	ท�าดเีพือ่พ่อป้ันฝายชะลอน�า้	เมือ่วนัที	่18	กนัยายน	2559 

ณ	 ห้วยอีงาม	 พืน้ทีบ้่านสนามชยั	 ต�าบลกุดแห่	 อ�าเภอนากลาง 

จังหวัดหนองบัวล�าภู	 โดยมีพระครูศรีปัฐญาวิสิฐ 

วดัศริบิญุธรรม	 คณะสงฆ์อ�าเภอนากลาง	 กองรักษา- 

ความมัน่คงอ�าเภอนากลางอาสารกัษาความปลอดภยั- 

นากลาง	 ประชาชนอ�าเภอนากลางคณะนักศกึษากลุ่มมาตภุมู ิ

อีสานไทบ้าน	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 (หัวหมาก) 

และนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวล�าภู	 ร่วมกัน

ปั้นฝายชะลอน�้า	



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

	 “ข่าวรามค�าแหง”	 พูดถึงพิธีมอบ-

ประกาศเกียรติคุณและโล่เชิดชูเกียรต	ิ	

ศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ดีเด่น	 (สิงห์ทอง) 

ประจ�าปีพทุธศกัราช	๒๕๕๙	ซึง่มศีษิย์เก่า  

จ�านวน	๑๕	คน	เมื่อฉบับที่แล้ว

	 ฉบับนี้จะพูดถึงต่อไปคือ

	 ท ่านผู ้ว ่าราชการจังหวัดชัยภูม	ิ	 

คุณชูศักดิ์  ตรีสาร 

	 ท ่านผู ้ว ่าราชการจังหวัดล�าพูน		 

คุณณรงค์  อ่อนสอาด

	 ท่านรองประธานกรรมการบริษัท

บางกอกแฮนดิคราฟท์	 จ�ากัด	คุณนิสา  

โรจน์รุ่งรังสี

	 ท ่านประธานกรรมการบริษัท 

สหพฒันพบิลู	จ�ากดั		(มหาชน)		คณุบญุชยั 

โชควัฒนา

	 ท ่ านตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ		

ดร.ปัญญา  อุดชาชน

	 ท่านรองประธานสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ	 คุณพีระศักดิ์  พอจิต

	 ท่านประธานกรรมการกลุ่มบริษัท	

คิง	เพาเวอร์	 คุณวิชัย  ศรีวัฒนประภา

	 ท ่านประธานเจ ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท	สุรพลฟู้ดส์	จ�ากัด	(มหาชน)		 

คุณสุรพล  ว่องวัฒนโรจน์

	 ท่านผู้ว ่าราชการจังหวัดระนอง		

คุณสุริยันต์  กาญจนศิลป์		และ

	 ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด		

คุณอนุสรณ์  แก้วกังวาล

 “ข่าวรามค�าแหง”		ขอบนัทกึไว้ด้วยความ 

ชื่นชมยินดี		และเป็นก�าลังใจในการ

 ท�าภารกจิเพือ่สงัคมและประเทศชาติ

ต่อไป

ม.รามฯ จัดกิจกรรม “กีฬาศาสตร์สัมพันธ์” ครั้งที่ 3

	 ชมรมศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดโครงการกีฬาศาสตร์เกมส์	 สานสัมพันธ์	 9	 ชมรม	 

ครั้งที่	3	ประจ�าปี	2559		โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพ	เป็นประธานเปิดงาน	เมื่อวันที่	16	กันยายน	2559	ณ	สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

	 โอกาสนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	

กล่าวว่าการจัดโครงการกีฬาศาสตร์สัมพันธ์	 ถือเป็นกระบวนการหนึ่งท่ีช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีสุขภาพ

ร่างกายแข็งแรง	และแสดงถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะของแต่ละชมรม	ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษา 

ได้แสดงความสามารถ	 อาท	ิ การท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่	 รูจ้กัเป็นผูน้�าและเป็นผูต้ามทีด่	ี รวมทัง้เป็นการเสรมิสร้าง

พลานามัยที่ดี	 และมีความคิดสร้างสรรค์	 ตลอดจนส่งเสริมให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแต่ละชมรม 

ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากสิ่งเสพติด

  

 “มหาวิทยา ลัยรามค� าแหง 

มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุน

การจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดง

ศักยภาพและความสามารถทางด้าน

กีฬาแล้ว ยังส่งเสริมให้เกิดความรัก 

ความสามัคคี มีสุขภาพพลานามัย 

ทีส่มบรูณ์ รวมทัง้ก่อให้เกดิปฏสิมัพนัธ์ 

อันดีระหว่างสมาชิกแต่ละชมรม 

ในมหาวิทยาลัยอีกด้วย” 

	 ส�าหรับการแข่งขันกีฬาศาสตร์เกมส์ครั้งที่	 3	 จัดขึ้นระหว่างวันที	่

14	 -	 18	 กันยายน	 2559	 เป็นการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง	

9	ชมรม	ประกอบด้วย	ชมรมศกึษาศาสตร์	ชมรมรฐัศาสตร์	ชมรมเศรษฐศาสตร์ 

ชมรมดนตรสีากล	(RU	BAND)	ชมรมภาษาองักฤษ	ชมรมการตลาด-บญัช ี

ชมรมสถิติและคอมพิวเตอร์	 ชมรมอุตสาหกรรมโลจิสติกส์	 และ 

ชมรมสื่อสารมวลชน					



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

   

 ❀ พระองค์เปรียบ “ดาวเหนือ” เพื่อส่องแสง 

  พระเมตตาประจักษ์แจ้งทุกแหล่งหล้า

  พระนามเด่น “สมเด็จพระมหิตลาฯ”

  “พระบิดาการแพทย์ไทย” ในแผ่นดิน

 ❀ งานค้นคว้าวิจัยโลกได้รู้

  ราษฎร์เจ็บไข้ทรงค�้าชูมิดูหมิ่น

  เสียสละวรกายเหงื่อไหลริน

  อีกทรัพย์สินผูกพันธะพยาบาล

    ❀ “ยี่สิบสี่กันยายน” ชนนบนอบ

     วันครบรอบรวมใจภักดิ์สมัครสมาน

     ร�าลึกคุณคุ้มเกล้ามายาวนาน

     จุดธูปเทียนสาธุการกราบวันทา

 ❀  ปลื้มองค์พระ “มหิดล” ของคนทุกข์

  ทรงปลอบปลุกคนไข้ได้รักษา

  เป็นแบบอย่างคิดสร้างสรรค์พ้นพรรณนา

  กาลเวลาล่วงไป “ไท้อะเคื้อ”

 ❀ วงการแพทย์พัฒนามากกว่ามาก

     เพราะใครหนอบั่นบากตรากตร�าเหลือ

     บ�าบัดกายบ�ารุงใจใฝ่เอื้อเฟื้อ

     เหน็ดเหนื่อยเพื่อประชาคลายจาบัลย์

 ❀ ทรงท�านุก “ศาสตร์ทุกศาสตร์ชาติก้าวหน้า”

  “กระทรวงสาธารณสุข” ยุคสร้างสรรค์

     ร่มใบบุญคุ้มชีวิตนิจนิรันดร์

  ข้าฯ บูชิตอภิวันท์ “ขวัญแผ่นดิน”

24 กันยายน 2559 “วันมหิดล”

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ “ข่าวรามค�าแหง”

(อาจารยส์มบัติ ตั้งก่อเกียรติ ประพันธ์)

 พัฒนาชุมชน นายอภิรมย์ จันทรกุล ผู้อ�านวยการ 

เขตบางกะปิ	 เข้าพบ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

ในโอกาสเขารับต�าแหน่งผู้อ�านวยการเขตบางกะปิ	

เมื่อวันที่	 6	 กันยายน	 2559	ณ	ห้องประชุม	 ชั้น	 2	 

อาคารวทิยบรกิารและบรหิาร	โดยไดห้ารอืเกีย่วกบั 

ความร่วมมือในการพัฒนาสภาพแวดล้อมในพื้นท่ี

บริเวณโดยรอบ	ม.ร.	โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนา

คุณภาพหอพักย่านหัวหมากท่ีได้ร่วมกันด�าเนินงาน

มาอย่างต่อเนื่อง

 ส�าหรับนายอภิรมย์	จันทรกุล	เป็นศิษย์เก่า	ม.ร. 

โดยส�าเร็จการศึกษาปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์	

และปริญญโทจากคณะรัฐศาสตร์

   

 ไหว้ครู	 รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสขุ 

รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 เป็นประธานในพธิไีหว้ครชูมรมดนตรไีทย

และนาฏศิลป์		ประจ�าปีการศึกษา	2559	เมื่อวันที่ 

11	กนัยายน	2559	ณ	ห้องสโมสร	อาคารหอประชมุ-

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

   

  ปัจฉิมนิเทศ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพย์  

หาสาสน์ศร	ี คณบดคีณะศกึษาศาสตร์	 เป็นประธาน

เปิดงานปัจฉิมนิเทศและให้โอวาทนักศึกษา

ฝึกงานภาควชิาเทคโนโลยกีารศกึษา	รุน่ที	่73	โดยม ี

คณาจารย์ประจ�าภาควิชา	 และนักศึกษาฝึกงาน	

ร่วมงาน	เมื่อวันที่	14	กันยายน	2559		ณ	ห้อง	208	

ชั้น	2	อาคารนครชุม

   

 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 

จัดโครงการอบรมแถลงการณ์ปิดคดีด้วยวาจา	

(Moot	 Court	 -	 การฝึกว่าความศาลจ�าลอง)	 ให้แก่

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์และประชาชนทั่วไป	 

โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา แสงสุข 

คณบดีคณะนิติศาสตร์	 เป็นประธานเปิดงาน	 และมี	

ดร.สุธาทิพ ยุทธโยธิน	 	ผู้พิพากษาและเลขานุการ

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่าง

ประเทศกลาง	 เป็นวิทยากร	 เม่ือวันท่ี	 12	 กันยายน	 2559  

ณ	ห้องบรรยาย	1511	ช้ัน	5	อาคาร	1	คณะนิติศาสตร์

 โอกาสนี้	คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า 

การจัดอบรมคร้ังน้ีคณะนิติศาสตร์มุ่งหวังให้นักศึกษา

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานการว่าความ

และศาลจ�าลอง	 มีทักษะการใช้เหตุผลและการว่าความ 

ซึ่งจะท�าให้มีโอกาสได้เข้าร่วมแข่งขันการว่าความ

กับหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรต่างๆได้มากขึ้น						

ขอฝากให้นักศึกษาเก็บเกี่ยวความรู้และเทคนิค 

ในเรื่องที่ เกี่ยวข้องไปใช้ เป็นแนวทางในการ

ประกอบอาชีพต่อไป	 ทั้งนี้	 ขอขอบคุณวิทยากร

ท่ีสละเวลามาให้ความรู้และช่วยส่งเสริมให้นักศึกษา 

ได้รู้อนาคตว่าตนเองชอบอะไร	แล้วอะไรท่ีเหมาะสม 

กับการเลือกอาชีพเมื่อจบการศึกษาไปแล้วด้วย

นิติฯอบรม ‘การฝึกว่าความศาลจำาลอง’

•	  
ขอเชิญนักศึกษาทำาประกัน-

อุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 งานบริการและสวัสดิก ารนักศึ กษา	 

กองกจิการนกัศกึษา	 ขอเชญินกัศกึษาท�าประกนัภยั 

อบุตัเิหตสุ่วนบคุคลโดยเสยี	ค่าเบีย้ประกนัในอตัรา 

150 บาทต่อปี	 คุ้มครองตลอด	 24	 ชั่วโมง	 กรณ ี

ได้รับอุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ครั้งละ 

ไม่เกนิ	 10,000	 บาท	 และกรณเีสยีชวีติหรอืบาดเจบ็

ทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชย	150,000		บาท

	 ผู้สนใจ	 ส่งธนาณัติเงินจ�านวน 150 บาท 

สัง่จ่ายในนาม (หวัหน้างานบรกิารและสวสัดกิาร- 

นักศึกษา ขึ้นเงินที่ ปณฝ. รามค�าแหง 10240)  

ได้ตั้งแต่วันที่	 1	 -	 20	 ตุลาคม	 2559	 โดยจะได้รับ

ความคุ้มครอง	 วันท่ี	 31	 ตุลาคม	 2559	 ถึงวันท่ี	 

31	ตุลาคม	2560	พร้อมหลักฐานดังนี้

	 1.	 ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน	 หรือ 

ส�าเนาบัตรประจ�าตัวข้าราชการพร้อมรับรองส�าเนา

ถูกต้อง	1	ฉบับ

	 2.	 ส�าเนาใบเสรจ็ลงทะเบยีนภาคล่าสดุ	1	ฉบบั

	 3.	 ซองเปล่าติดแสตมป์จ่าหน้าซองถงึตนเอง 

	2	ซอง	(ส�าหรับส่งใบเสร็จรับเงินและบัตรประกัน)	

 ส่งมาที่:	 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	

กองกิจการนกัศึกษา	มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	หวัหมาก 

บางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

   

อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำาพนรักษ์ aseanlang_ram@yahoo.co.th

 สิ่งมงคล  และอัปมงคล  
 ตอน  ลอยตัว

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

	 ค�าว่า	 “ลอยตัว”	 ในที่นี้หมายถึงระบบอัตราแลกเปลี่ยนที่ประเทศไทยเราใช้

มาตั้งแต่เกิดวิกฤตของสถาบันการเงินในปี	 2540	 ที่ท�าให้เราต้องเปลี่ยนจากการใช้

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนคงที่	(Fixed	Exchange	Rate)	มาเป็นระบบอัตราแลกเปลี่ยน

ท่ีเปล่ียนแปลงตามกลไกตลาด	 (Flexible	 Exchange	 Rate)	 หรือที่คนในยุคนั้น 

เขาเรียกกันว่า	 “ลอยค่า”	 เงินบาทนั่นแหละครับ	 เพราะระบบนี้เรียกกันอีกอย่างว่า

ระบบอัตราแลกเปลี่ยนลอยตัว	(Float)	ซึ่งก็มีลอยตัวได้หลายแบบ	เช่น	ลอยตัวเสรี	

(Free	Float)	และลอยตัวแบบมีการจัดการ	(Managed	Float)	เป็นต้น	

 เนือ่งจากระบบลอยตวัเสรนีัน้บางครัง้ถกูเรยีกว่าเป็น	 clean	 float	 (clean	 แปลว่าสะอาด) 

จึงท�าให้มคีนเรยีกระบบลอยตวัแบบมกีารจดัการว่า	dirty	float	ทัง้	ๆ 	ทีไ่ม่ใช่เร่ืองสกปรก

แต่อย่างใด	 (dirty	 แปลว่าสกปรก)	 ทีผ่มต้องออกมาแก้ตัวเรือ่งว่าไม่สกปรกนีก้เ็พราะ

ตั้งแต่ปี	 2540	 เป็นต้นมา	 เราก็ใช้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนแบบ	 dirty	 fl...	 เอ๊ยไม่ใช่	

managed	 float	 นี่แหละครับในการก�าหนดค่าเงินบาท	 ซึ่งแปลว่าค่าเงินบาทก็จะ 

ถกูก�าหนดโดยกลไกตลาด	 และการปรบัขึน้ลงของค่าเงนิบาทคอืการทีค่่าเงินบาทแขง็ค่า 

(appreciate)	 หรืออ่อนค่า	 (depreciate)	 ก็จะเป็นไปด้วยกลไกตลาดเช่นกัน	 แต่การ

ท่ีมีค�าว่า	 managed	 หรือจัดการอยู่ด้วยแปลว่า	 แม้จะปล่อยตามกลไกตลาดก็จริง	 

แต่อาจมีการแทรกแซงเพื่อให้เงินบาทแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนค่าลงได้บ้างถ้าจ�าเป็น

	 การที่เรายังใช้ระบบลอยตัวแต่ให้มีการจัดการ	(managed)	ได้นี่เองที่ท�าให้

นกัธรุกิจโดยเฉพาะผูส่้งออกซ่ึงได้รบัผลกระทบจากการแขง็ค่าของเงนิบาทมกัจะมา

ขอร้องให้ผู้มีหน้าที่ดูแลค่าเงินบาทคือแบงก์ชาติเข้ามาจัดการให้ค่าเงินบาทอ่อนลง 

อยูบ่่อย	ๆ	แต่ถ้าหากจะมาเรียกร้องให้ต้องประกาศลดค่าเงนิบาทลงเหลอืเท่านัน้เท่านี ้

จะเป็นเรือ่งทีเ่ป็นไปไม่ได้อกีแล้วในปัจจบุนั	 เนือ่งจากการประกาศลดค่าเงนิบาทนัน้

จะท�าได้ต่อเม่ือเราอยูใ่นระบบอตัราแลกเปลีย่นคงทีเ่ท่านัน้	 แต่ประเทศไทยออกจาก

ระบบที่ว่านั้นมานานแล้ว

	 ค่าเงินบาทมักมีแนวโน้มแข็งค่าขึ้นบ่อย	ๆ	ในอดีต	ไม่ใช่เพิ่งจะมาเป็นตอนนี ้

ซึ่งก็มีสาเหตุหลายประการ	 แต่ในยุคที่เราก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่โดยผูกไว้

กับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 นั้น	 ค่าเงินบาทมักจะแข็งค่าเกินไปเนื่องจากการแข็งค่า

ของเงินดอลลาร์สหรัฐฯ	 ท�าให้เงินบาทซึ่งก�าหนดอัตราแลกเปลี่ยนคงที่เทียบกับ

ดอลลาร์พลอยแข็งค่าตามไปด้วย	 และเมื่อเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นเราก็มักจะต้อง

แก้ไขโดยการประกาศลดค่าเงินบาทอย่างเป็นทางการ	 เช่นในช่วงระหว่างปี	 2524-2527 

ไทยเราเคยประกาศลดค่าเงินบาทถึง	 3	 ครั้งจากอัตราแลกเปลี่ยนราว	 20.775	 บาท

ต่อ	1	ดอลลาร์สหรัฐฯ	มาเป็น		23	บาท	และ	27	บาทต่อดอลลาร์ตามล�าดับ	สาเหต ุ

ทีเ่ราจ�าเป็นต้องประกาศลดค่าเงินบาททัง้	ๆ 	ทีอ่าจมีผลกระทบตามมามากมายกเ็พราะ 

มองเห็นแล้วว่าผลดีจากการลดค่าเงินซึ่งก็คือท�าให้สินค้าออกของไทยเมื่อคิดเป็น

ดอลลาร์สหรฐัฯ	นัน้มาราคาถูกลง	(ราคาเป็นเงินบาทเท่าเดมิ)	ท�าให้ส่งออกได้มากขึน้	

เป็นการแก้ไขปัญหาขาดดุลการค้าที่เป็นปัญหาเรื้อรังในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี

	 ผมขอย�้าอีกคร้ังหนึ่งนะครับว่าภายใต้ระบบอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบันนั้น

เราจะไปสั่งให้ผู้ว่าแบงก์ชาติประกาศลดค่าเงินบาทเป็นเท่านั้นเท่านี้เหมือนในอดีต

ไม่ได้อีกแล้ว	 และอย่าไปเอาเรื่องในอดีตที่ผู้ว่าแบงก์ชาติเคยโดนปลดเพราะไม่ยอม

ลดค่าเงินบาทมาพูดกันอีกเลย	 เรื่องมันเก่าโบราณเต็มที	 การแทรกแซงกลไกตลาด

ไม่ใช่เรื่องเล่น	ๆ

	 อีกประเด็นหนึ่งที่ควรสนใจก็คือสาเหตุของการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นนั้น 

ไม่เหมือนช่วงปี	2524-27	ด้วย	เพราะเราไม่ได้ผูกค่าเงินบาทไว้คงที่เทียบกับดอลลาร์

ท�าให้ค่าเงินแข็งตามค่าเงินดอลลาร์	 แต่ที่เงินบาทแข็งค่าตอนนี้เป็นเพราะเงินทุน

ไหลเข้ามาในประเทศมากต่างหาก	ซึ่งถ้าเป็นเงินลงทุนโดยตรง	(direct	investment)	

คือมาตั้งโรงงานท�าการผลิตให้เกิดการจ้างงานในประเทศก็คงจะดีแหละครับ	 

น่าเสียดายว่าไม่ใช่	 เงินทุนไหลเข้าส่วนใหญ่เข้ามาในตลาดหุ้นซึ่งมีความเสี่ยงที ่

นกัลงทนุต่างชาตจิะดงึเงนิก้อนนีก้ลบัไปเมือ่ไหร่กไ็ม่อาจทราบได้	

 	มุงคุน	หมายถึงเหตุท่ีน�ามาซ่ึงความเจริญ	 	อับปะมุงคุน 

หมายถึงปราศจากความเป็นมงคล	 	 ผะยานาก	 หมายถึงงูใหญ่มีหงอน

แปลงตัวได้		เช่น		พญานาควะลุนนะลาดในนิทานสินไซ	(บาลีนาคะ,	นาคา)	หรือ

หมายถึงช้าง	 เช่น	 เมืองสืสัดตะนาคะนะหุด	 แปลว่าเมือง	 “ร้อยหมื่นช้าง”	 หรือ 

เมืองล้านช้าง						

	 นาคก็คือล้านช้าง	 ชาวลาวน�ามาใช้เป็นชื่อเมืองลาวคือเมืองนาค	 บ่งชี้ไม่ยาก		

ธงชาตลิาวเดมิก่อนปี		พ.ศ.		2518		เป็นรปูช้างสามเศยีร		ไม่ใช่ช้างสามตวัยนืเรยีงเคยีงข้าง  

ความจรงิคอืล้านช้าง	 	หมายถงึสามแคว้นนาคารวมเป็นหนึง่เดยีว	 	คอืหลวงพระบาง 

เวยีงจันทน์			จัมปาสกัน�ามาต้ังเมอืง			 		สสีดัตะนาคะนะหดุ	 

หมายถึงเมืองร้อยหมื่น		

	 หรือเมืองล้านช้าง			ชาวลาวจึงมีการบูชาพญานาคในวันเพ็ญเดือน	10		และ 

	11		ด้วยการไหลเรือไฟ		และแข่งเรือ		มีพิธีกรรมตอบแทนบุญคุณท่ีมีน�้าให้ท�านา		มี

ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์

 	ไม่โล่งเล่ง		หมายถงึไม้เนือ้แขง็มกีลิน่หอม		ชาวลาวนยิมน�าราก 

และล�าต้นมา		 	ขวัด		คือแกะสลักแป็นพระพุทธรูปไว้เคารพบูชา		ชาวลาว 

จึงเชื่อว่าเป็นไม้มงคล

  ดอกจ�าป๋า		หมายถึงดอกลีลาวดี		สมัยโบราณชาวลาวจะ 

ไม่ปลกูต้นไม้นีไ้ว้ในบรเิวณบ้านหรอืทีพ่กัอาศยั		มกัปลกูไว้เป็นทีห่มายบอกสถานทีฝั่งศพ 

ของบรรพบรุษุในทุง่นาหรอืในป่าช้าเท่านัน้		หากใครน�ามาปลกูไว้ในบรเิวณทีอ่ยูอ่าศยั 

จะไม่เป็นมงคล

 		ไม่แคน			หมายถึงต้นไม้ตะเคียนเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ชนิด		Hopea 

Odorata	Roxb		Diptreocarpaceae		เน้ือไม้แข็งใช้สร้างบ้านเรือน		และขุดท�าเรือ			 

ถ้าตะเคียนที่มีอายุมากต้นใหญ่ชาวลาวมักเชื่อว่ามีวิญญาณผีนางตะเคียนสิงอยู	่	 

จึงต้องเลือกไม้ตะเคียนที่ตัดถ้ามียางสีแดงไหลออกมาตามล�าต้น		ก็จะไม่น�ามาใช้

สร้างบ้านเรือนหรือขุดท�าเรือ		เพราะเชื่อว่าเป็นอัปมงคล			

  แซว		หมายถึงชื่อนกชนิดหนึ่ง		ขนสีด�า		ตัวผู้มีขนหางสองอัน 

เด่พ้นออกมา	 ชาวลาวเรียก	 	 หนกแซวหางต่อง	 หมายถึง 

นกแซวหางแฉก			ถ้านกแซวมาบินร้องไปมาใกล้หลังคาบ้านพักอาศัย			อีกไม่นาน		 

(ประมาณ	2	-3		วนัจะมญีาติใกล้ชดิมาเยีย่มเยยีนและน�าข่าวมาบอก		เช่น			ทีบ้่านจะท�าบญุ  

ลูกหลานจะแต่งงาน		หรือข่าวการตายของญาติพี่น้อง	ฯลฯ

 			เค่า			หมายถึงชื่อนกหลายชนิดในวงศ์			Strigide				มีขนนุ่มหัวใหญ่		ตาโต 

ตัวลาย		หากินในเวลากลางคืน		กลางวันจะหลบพักผ่อนอยู่ตามต้นไม้		มีหลายชนิด		

เช่น		เค้าเหยี่ยวเค้าแมว		เค้าโมง	หรือฮูก					ชาวลาวแต่ละท้องถิ่นก็มีความเชื่อคล้ายกัน 

ถ้ามีคนเจ็บไข้ได้ป่วยในบ้านของตน	 	 มีนกเค้าโมงหรือฮูก	 	 มาส่งเสียงร้องใกล้บ้าน	

ในเวลากลางคืน			สมาชิกในบ้านที่มีคนป่วยจะส่งคนไปไล่		โดยเคาะไม้ท�าเสียงดัง 

หรือยิงหนังสติ๊กขับไล่ให้หนีไป		เพราะชาวบ้านเช่ือว่านกฮูกมาร้องเตือนว่าจะมา

รับวิญญาณผู้เจ็บป่วยไปจากครอบครัวนี้

 		แสก		หมายถึงชื่อนกในวงศ์		Tytonidae		มีสองชนิดคือ			แสก		Tyto		alba 

มกัจะหลบอยูต่ามต้นไม้และชายคาบ้านเรอืน		อกีประเภทหนึง่คอืแสกแดง		Phodilus		

badius		จะไม่พบอาศยัตามบ้านคน			นกแสกชนดินีถ้้าหากมนัมาร้องหรอืบนิวนเวยีน 

ใกล้บ้านใคร			กม็กัจะมเีหตรุ้ายเกดิขึน้เสมอ			หากมีคนเจ็บไข้ได้ป่วยอาการจะทรุดหนัก

ลงถึงแก่ชีวิต

 สิง่ของทีเ่ป็นมงคลต่างๆได้มกีารจดัสร้างขึน้หลากหลายรปูแบบ		เช่น		พระเครือ่ง		

พระบูชา		เหรียญที่ระลึก		ของที่ระลึกที่จัดสร้างขึ้นในวาระพิเศษ		บางชิ้นมีค่าราคา

สงูมาก		จนยากทีค่นธรรมดาจะมไีด้		เพยีงแต่พงึระลึกว่า		คณุค่าส่ิงของไม่ได้อยู่ทีมู่ลค่า  

สิง่ของทกุชิน้ย่อมเป็นสริมิงคลส�าหรบัผูถ้อืครอง		และเช่ือว่าเป็นมงคลจะช่วยคุม้ครอง

ให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น(อ่านต่อหน้า 11)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

ข้อควรรู้ ในการเตรียมตัวเข้าสอบของนักศึกษาปริญญาตรี

 ในระบบการสอบไล่ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่	มีนักศึกษาเข้าสอบ

แต่ละภาคการศกึษา	ตัง้แต่		10,000	-	100,000		ทีน่ัง่สอบ		

ท�าให้มหาวิทยาลัยต้องมีข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ 

รวมทั้งมีการจัดท�าเอกสารหรือข้อมูลเพื่อเผยแพร ่

ให้นกัศกึษาทราบเกีย่วกบัการเข้าสอบได้อย่างถกูต้อง

และไม่สบัสน	 ซึง่ในการเข้าสอบทกุครัง้	 มสีิง่ทีน่กัศกึษา

ต้องทราบหรือต้องน�าไปแสดงในการเข้าสอบ		ดังนี้

 1. รบัตารางสอบไล่รายบคุคล		เพือ่ให้ทราบข้อมลู 

เกี่ยวกับการสอบไล่	 เพราะตารางสอบไล่รายบุคคล 

เป็นเอกสารทีม่หาวทิยาลยัจดัท�าข้ึนเพือ่แจกแก่นักศกึษา 

เป็นรายบคุคล		ท�าให้นกัศกึษาแต่ละคนทราบชือ่ตึกสอบ

หมายเลขแถวและหมายเลขที่นั่งสอบ		ของกระบวน

วิชาที่ตนจะต้องเข้าสอบ		รวมทั้งชนิดและจ�านวน

ของข้อสอบ		วันและเวลาสอบ

 ทั้งนี้	 นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับตาราง

สอบไล่รายบุคคล	หรือขอทราบข้อมูลตารางสอบไล่

รายบคุคลได้จากช่องทางต่าง	ๆ 	ท่ีมหาวทิยาลยัจัดบรกิาร 

ได้ดังนี้

	 นกัศกึษาทกุชัน้ปี	และผูเ้ข้าศกึษารายกระบวนวชิา

เพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรีทุกชั้นปีสามารถ

ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง	 

โดยน�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา	หรือ	ใบเสร็จรับเงิน- 

ลงทะเบยีนเรยีน	 ไปตดิต่อรบัได้ตามสถานทีม่หาวทิยาลัย

ก�าหนด	ซึ่งแบ่งเป็น	2	แห่งดังนี้		

	 1.	 งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	(ONE		STOP	 

SERVICE)	อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	ชัน้	1	รามค�าแหง	1          

	 2.	 กองงานวิทยาเขตบางนา	 อาคารพระมาส	

(PRB)	ชั้น	1	รามค�าแหง	2

	 นอกจากนี้	 นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัด

ท�าให้		ดังนี้

	 1.		จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์

หมายเลข	0-2310-6000	และ	0-2310-6100	

	 2.	 จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	

ตามจดุบรกิารของมหาวทิยาลยั	คอื	อาคารเวยีงผาชัน้	1		

สถาบันคอมพิวเตอร์

	 3.	 จากระบบ		INTERNET 	ที่เว็บไซต ์ www. 

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี	 (ส่วนกลาง) 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download 	ออกดูสถานที่สอบ 

หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้		แต่ไม่สามารถใช้เป็น 

หลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้	

	 4.	 กรณีนักศึกษาขอเปล่ียนแปลงข ้อมูล 

กระบวนวชิาทีล่งทะเบียน	ให้ติดต่อขอรบัตารางสอบไล่ 

รายบคุคลฉบบัเปลีย่นแปลงได้ทีง่านจดัสอบ	 ฝ่ายจดัสอบ 

วนัชยั	เทยีบพฒุ

อาคารส�านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล 

(สวป.)	ชั้น	6	รามค�าแหง	1					

 2. ตรวจสอบอกัษรย่อชือ่สถานท่ีสอบ  เพราะ 

สถานที่สอบของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงแบ่งเป็น 

2	ส่วน	คอืทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหงหวัหมาก	(รามฯ	1) 

และทีว่ทิยาเขตบางนา	(รามฯ2)	โดยชือ่ย่อของอาคารสอบ 

จะเป็นอักษรภาษาอังกฤษ	 2-3	 ตัว	 ซึ่งนักศึกษาต้อง

ระมัดระวังในการตรวจสอบรายชื่อห้องสอบของ

นักศึกษาอยู่ที่	 รามฯ	 1	หรือ	 รามฯ	 2	 เพื่อที่จะได ้

ไม่เข้าสอบผิดห้อง	นอกจากนี้ยังมีห้องของนักศึกษา

ประเภทอื่น	ๆ	ตามที่มหาวิทยาลัยก�าหนดไว้ดังนี้

	 	 2.1		 ห้องสอบปกติ

	 	 	 	 2.1.1	 รามค�าแหง	 1	 มีห้องสอบ	 คือ	

อาคารกงไกรลาศ	 (KLB)	 อาคารนพมาศ	 (NMB)	

อาคารศิลาบาตร	 (SBB)	 อาคารสวรรคโลก	 (SWB)	

อาคารเวียงค�า	(VKB)	และอาคารเวียงผา	(VPB)

	 	 	 	 2.1.2	 รามค�าแหง	 2	 มีห้องสอบคือ

อาคารชั้นเดียว	 (BNB)	 อาคารคนฑี	 (KTB)	 อาคาร

พระบาง	(PBB)

	 	 2.2		 ห้องสอบส�าหรับพระภิกษุ-สามเณร	

คือ	อาคารเวียงค�า	ห้อง	101	(VKB101)

	 	 2.3		 ห้องสอบส�าหรับสอบซ�้าซ้อน	คือ	

อาคารเวียงค�า	ห้อง	101	(VKB101)

	 	 2.4		 ห้องสอบส�าหรบันกัศกึษากรณพีเิศษ 

คือห้องสโมสร	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหง

มหาราช

	 	 2.5		 ห้องสอบส�าหรับนักศึกษาที่เจ็บป่วย

กะทันหันในระหว่างการสอบ	 คือ	 งานแพทย์และ

อนามัยของที่รามฯ	1	และรามฯ	2

 3. ตรวจหาบัญชีติดที่นั่งสอบ	 เมื่อนักศึกษา 

ทราบชื่อตึกสอบและหมายเลขห้องสอบ	 ตลอดจน 

หมายเลขแถวและที่นั่งสอบของกระบวนวิชาที่

นกัศกึษาจะเข้าสอบจากตารางสอบไล่รายบุคคลแล้ว 

ในเวลาเข้าห้องสอบให้นกัศกึษาตรวจบญัชตีดิทีน่ัง่สอบ 

จะเป็นกระดาษสีชมพู	 ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับ 

ชื่อกระบวนวิชา	หมายเลขแถว-หมายเลขที่นั่งสอบ	

รหัสนักศึกษา	ชื่อ-สกุลเป็นภาษาไทย

 4.	 การเข้าสอบ	ในการเข้าสอบทกุกระบวนวชิา	

นักศึกษาจะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้กรรมการ

ประจ�าแถวสอบตรวจสอบ	 พร้อมกบัการลงลายมอืชือ่

ในบัญชีเซ็นชื่อเข้าสอบ	ดังนี้

	 	 4.1		 บตัรประจ�าตวันกัศกึษา และบตัรประจ�าตวั-

ประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ	 หรือบัตร

ประจ�าตัวซึ่งทางราชการออกให้

 ในกรณทีีไ่ม่มบีตัรดงักล่าว	 ให้ไปขอส�าเนาบตัร- 

ประจ�าตัวนักศึกษาและส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน 

ได้ทีศ่นูย์บรกิารจดุเดยีวเบด็เสรจ็ (ONE STOP SERVICE) 

อาคารกงไกรลาศ	(KLB)	ชัน้	1	รามค�าแหง	1          

	 	 4.2		 ใบเสร็จรับเงินประจ�าภาคการศึกษา

ที่เข้าสอบ หรือตารางสอบไล่รายบุคคล	

	 ในกรณีที่ไม่มีให้ไปขอส�าเนาที่	ศูนย์บริการ 

จดุเดยีวเบด็เสรจ็ (ONE STOP SERVICE) อาคาร

กงไกรลาศ	(KLB)	ชั้น	1	รามค�าแหง	1										

	 	 4.3		 การเซน็ชือ่เข้าสอบ	 เพือ่เป็นการแสดงว่า

นกัศกึษาได้เข้าสอบกระบวนวชิานัน้ๆจรงิ	 โดยในการ 

เซ็นชื่อเข้าสอบทุกครั้ง	นักศึกษาต้องตรวจสอบ 

รหัสประจ�าตัว	พร้อมชื่อ-นามสกุล	 ให้ถูกต้องก่อน- 

การเซน็ชือ่	 โดยจะมรีายละเอียดของชือ่กระบวนวชิา 

หมายเลขแถว-หมายเลขที่นั่งสอบ	 รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุลเป็นภาษาไทย	

	 	 4.4		 จัดเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

แต่ละประเภท	 ถ้าข้อสอบเป็นแบบปรนัย	 นักศึกษา

ต้องเตรยีม	ดนิสอ 2B พร้อมยางลบเพือ่ใช้ในการเข้าสอบ 

หากข้อสอบเป็นแบบอัตนัย นักศึกษาจะต้องเตรียม

ปากกาเพื่อใช้ในการสอบ

	 5.	 ข้อปฏิบัติในการสอบไล่	 ส�าหรับผู้ที่เป็น 

นกัศกึษามหาวทิยาลยัรามค�าแหงทกุคน	มหาวทิยาลยั

ได้ก�าหนดข้อปฏบิติัในการเข้าสอบให้นกัศกึษาทุกคน 

ต้องปฏิบัติตาม	 ตามค�าสั่งมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ที่	 684/2537,	581/2540,	724/2545	และ	1829/2536	

ซึ่งจะเป็นข้อปฏิบัติต้ังแต่การแต่งกาย	 ไปจนถึงการ 

เข้าห้องสอบ	 การออกจากห้องสอบ	 รวมทัง้ข้อปฏบิตัอิืน่	 ๆ 

ที่จ�าเป็น	 เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในการเข้าสอบ	

โดยข้อปฏิบัติเหล่านี้เป็นสิ่งที่นักศึกษาต้องปฏิบัติตาม 

เพราะถ้าไม่ปฏิบัติตามจะท�าให้ได้รับโทษตามที่ได้ระบุ

ไว้ในแต่ละเรื่อง	ตั้งแต่ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร

จนถึงการให้ออกจากการเป็นนักศึกษา

	 ท้ังนี	้นกัศกึษาสามารถขอรบัค�าแนะน�าในการ

เข้าสอบ	 ซึง่จะมข้ีอปฏบิตัใินการสอบไล่ทัง้ฉบบัเดมิ 

และฉบับเพิ่มเติมปรากฏอยู่ในค�าแนะน�าดังกล่าว	 

ได้ที่อาคาร	PRB ที่รามฯ 2 และอาคาร สวป. ชั้น 6 

ที่รามฯ 1 หรอืนกัศกึษาสามารถดขู้อมลูดงักล่าวจาก	

เวบ็ไซต์ของมหาวิทยาลัยที่	www.ru.ac.th



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

	 ปี	2014	ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน	ครั้งที่	25	

ณ	 กรุงเนปิดอว์	 สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา	 

ได้รับรององค์ประกอบหลัก	(Central	elements)	

ของวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน	 ค.ศ.	 2025	 และ

จัดตั้งคณะท�างานระดับสูงเพื่อยกร่างวิสัยทัศน์

ประชาคมอาเซยีนภายหลังปี	2015	(High	Level	Task	Force	on	the	ASEAN	Community’s	Post-2015	Vision:	HLTF) 

ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนระดับสูงจากประเทศสมาชิกอาเซียน	 รวม	 10	 คน	 ผู้แทนไทยใน	 HLTF	 คือ	 

นายสีหศักดิ์	 พวงเกตุแก้ว	 เอกอัครราชทูต	 ณ	 กรุงโตเกียว	 อดีตปลัดกระทรวงการต่างประเทศและอดีตเจ้าหน้าที่

อาวุโสไทยประจ�าอาเซียน	(ASEAN		SOM		Leader)	

 HLTF	มีหน้าที่ยกร่างวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน	ค.ศ.	2025	และแผนงานประชาคมการเมืองและ 

ความมั่นคงอาเซียน	(APSC)	ทั้งนี้	High	Level	Task	Force-Economic	Integration	Working	Group	(HLTF-EIWG) 

เป็นกลไกในการยกร่างแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	 และ	 High	 Level	 Task	 Force	 on	 ASEAN	 Socio	 

Cultural	Community	(HLTF	ASCC)	เป็นกลไกในการยกร่างแผนงานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	

	 เมื่อกระบวนการยกร่างแผนงานทั้งสามเสาเสร็จสิ้นแล้ว	HLTF	จะเป็นผู้รวบรวมแผนงานดังกล่าวเพื่อเสนอ

ให้ผูน้�าอาเซยีนรบัรองระหว่างการประชมุสุดยอดอาเซียน	ครัง้ที	่27	ณ	กรงุกวัลาลมัเปอร์	ประเทศมาเลเซยี	พร้อมกบั

ได้ด�าเนินการเฉลิมฉลองการก่อตั้งประชาคมอาเซียน	2015	อย่างเป็นทางการ	ในเดือนพฤศจิกายน	2015	ที่ผ่านมา

 หลังจากจัดตั้งประชาคมอาเซียน	 2015	 แล้ว	 อาเซียนจึงมุ่งหวังท่ีจะเป็นประชาคมท่ียึดมั่นในกฎกติกา  

ท�าเพื่อประโยชน์ของประชาชน	 และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง	 โดยเป็นท่ีซึ่งประชาชนมีสิทธิมนุษยชนและ 

เสรีภาพขั้นพื้นฐาน	 มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นและได้รับประโยชน์จากการสร้างประชาคม	 เสริมสร้างความรู้สึก 

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและมีอัตลักษณ์ร่วม	เป็นไปตามวัตถุประสงค์	และหลักการของกฎบัตรอาเซียน

	 นอกจากนี	้อาเซยีนจงึคาดหวงัทีจ่ะให้เกดิเป็นประชาคมทีม่สัีนติภาพ	ความมัน่คง	และความแขง็แกร่ง	มศัีกยภาพ

มากขึ้นที่จะตอบสนองต่อความท้าทายอย่างมีประสิทธิภาพ	 และประชาคมท่ีมองออกไปนอกภูมิภาคในฐานะ 

ที่เป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลก	โดยยังรักษาความเป็นแกนกลางของอาเซียนไว้

	 อีกทั้งอาเซียนมองเห็นความมีชีวิตชีวา	 ความยั่งยืนและการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจขั้นสูง	 ความเชื่อมโยง 

ทีม่ากขึน้	 รวมท้ังความพยายามทีแ่ขง็ขนัขึน้ในการลดช่องว่างด้านการพฒันา	 ผ่านข้อรเิริม่เพือ่การรวมตัวของอาเซยีน 

และเรายังมองเห็นอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการไขว่คว้าโอกาสและรับมือกับความท้าทายที่จะมาถึง 

ในทศวรรษหน้า	 รวมไปถึงการที่อาเซียนจะด�าเนินการให้สอดคล้องกันระหว่างวาระเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

สหประชาชาติ	ค.ศ.	2030	กับความพยายามในการสร้างประชาคมอาเซียนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน

	 ส่งผลให้โครงสร้างเอกสารวสัิยทศัน์ประชาคมอาเซยีน	2025	จึงประกอบไปด้วย	1.)	ปฏญิญากรงุกวัลาลมัเปอร์

ว่าด้วยวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน	ค.ศ.	2025	(Kuala	Lumpur	Declaration	on	ASEAN	Community	Vision	2025)	

2.)	วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน	ค.ศ.	2025	(ASEAN	Community	Vision	2025)	และ	3.)	แผนงานประชาคมอาเซียน

ทั้ง	3	เสา	นอกจากนี้	อาเซียนถือว่า	เอกสาร	Initiative	for	ASEAN	Integration	(IAI)	Work	Plan	III	เพื่อลดช่องว่าง

ด้านการพัฒนาในอาเซียนและ	 Post-2015	 Agenda	 on	 ASEAN	 Connectivity	 เพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่าง

ประเทศสมาชิกอาเซียนและระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคอื่น	ๆ	ซึ่งอยู่ระหว่างการจัดท�าและจะแล้วเสร็จในปีนี้

	 	ดังนั้น	ตามวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน	2025	ประชาคมแต่ละด้านจึงมีวิสัยทัศน์	ดังนี้

 ➻ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน

	 ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนจะเป็นประชาคมที่มีความเป็นหนึ่ง	ครอบคลุมและแข็งแกร่ง	

ประชาชนของเราจะอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย	ปรองดอง	และมั่นคงโอบรับค่านิยมเรื่องขันติธรรม

และทางสายกลาง	รวมทั้งยึดมั่นในหลักการขั้นพื้นฐานของอาเซียน	ค่านิยมและบรรทัดฐานที่มีร่วมกัน	นอกจากนี ้

อาเซียนยังคงมีความแน่นแฟ้น	มีความส�าคัญ	และตอบสนองต่อความท้าทายที่คุกคามสันติภาพและความมั่นคง 

ของภมิูภาค	 และมีบทบาทหลกัในการสร้างโครงสร้างสถาปัตยกรรมภมูภิาคทีก่�าลงัเปลีย่นแปลงไป	 ในขณะเดยีวกนั 

ก็ปฏิสัมพันธ์กับภาคีภายนอกอย่างลึกซึ้งขึ้น	และร่วมส่งเสริมสันติภาพ	ความมั่นคง	และเสถียรภาพของโลก

 ➻ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ภายในปี	ค.ศ.	 2025	ประชาคมเศรษฐกจิของเราจะต้องมกีารรวมตวักนัอย่างลกึซึง้	มคีวามเป็นเอกภาพ	มคีวามสามารถ 

ในการแข่งขนั	 มพีลวตั	 และมีความหลากหลาย	 รวมทัง้มคีวามเช่ือมโยงและความร่วมมอืจากแต่ละภาคส่วนทีเ่พิม่ขึน้ 

และเป็นประชาคมท่ีมีความแขง็แกร่ง	ทกุคนมส่ีวนร่วม	มปีระชาชนเป็นศนูย์กลาง	และเป็นส่วนหนึง่ของเศรษฐกิจโลก

 ➻ ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

	 ในปี	 ค.ศ.	 2025	 ประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซยีนของเราจะเป็นประชาคมทีม่ปีฏสิมัพนัธ์กบัประชาชน	

และประชาชนได้รับประโยชน์	รวมทั้งทุกคนมีส่วนร่วม	มีความยั่งยืน	แข็งแกร่งและพลวัต

	 จากวิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน	 2025	ที่ได้กล่าวมาข้างต้นน้ัน	 จึงต้องรอคอยว่าอาเซียนจะใช้เวลาอีก	 10	ปี	 

ที่เหลือต่อไปว่าจะไปได้ถึงฝั่งที่ตั้งใจไว้หรือไม่

     

วิสัยทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

•	  

❀ นักศึกษาส่วนกลางและนักศึกษาส่วนภูมิภาค

  1. ด�าเนนิการด้วยตนเอง หรอืผูด้�าเนนิการแทน 

   1.1	 ช�าระค่าธรรมเนียม	 ภาษาอังกฤษ	

ชุดละ	70	บาท	หรือภาษาไทย	ชุดละ	70	บาท	หรือ

ทั้ง	2	แบบ	140	บาท	ที่กองคลัง	อาคารส�านักงาน-

อธกิารบด	ี ชัน้	 1	 (รหสั	 2514-2525	 มเีฉพาะภาษาองักฤษ 

และต้องแนบรูปถ่ายขนาด	 2	 น้ิว	 สีหรือขาวด�า 

จ�านวน	1	รูปเป็นรูปสวมชุดครุย)

	 	 	 1.2		 น�าใบเสร็จค่าธรรมเนียมไปติดต่อ 

ทีฝ่่ายประมวลผลและรบัรองผลการศกึษา	อาคาร	สวป. 

ชัน้	 1	 ช่อง	 3	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 แขวงหวัหมาก 

เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240

  2.  ด�าเนินการทางไปรษณีย์

	 	 	 2.1	ส่งค่าธรรมเนยีมเป็นธนาณตัไิปรษณย์ี 

ภาษาไทย	ชุดละ	70	บาท	หรือภาษาอังกฤษ	ชุดละ 

70	 บาท	หรือทั้ง	 2	 แบบ	 140	 บาท	สั่งจ่ายในนาม 

“หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและรับรองผลการศึกษา”	

(รหัส	 2514-2525	 มีเฉพาะภาษาอังกฤษ	 และต้อง

แนบรูปถ่ายขนาด	2	นิ้ว	สีหรือขาวด�าจ�านวน	1	รูป

เป็นรูปสวมชุดครุย)					

	 	 	 2.2		 เข	 ยีนรายละเอยีดต่อไปนีล้งในกระดาษ 

ชือ่	นามสกลุ	รหสัประจ�าตวันกัศกึษา	คณะ	สาขาวชิา	

ระบุการขอรบัเป็นภาษาไทย	หรอืภาษาอังกฤษ	หรอื 

ทัง้	2	แบบ,	ทีอ่ยูปั่จจบุนัทีส่ามารถตดิต่อได้,	 เบอร์โทรศพัท์

ที่สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว

	 	 	 2.3		 ส่งเอกสารข้อ	2.1	และ	 ข้อ	2.2	ไปที่ 

หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและรับรองผลการศึกษา	

ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมิณผล 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 แขวงหวัหมาก	 เขตบางกะปิ	

กรุงเทพฯ	10240	

	 	 	 2.4		 การให้มหาวิทยาลัยจัดส่งกลับทาง

ไปรษณีย์	สามารถเลือกได้	3	แบบ	คือ	

➣ ส่งแบบธรรมดา (ไม่ต้องส่งแสตมป์เป็นค่าจดัส่ง)

➣ ส่งแบบลงทะเบียน (ส่งแสตมป์	ราคา	18	บาท)

➣ ส่งแบบด่วนพเิศษ EMS	(ส่งแสตมป์		ราคา	37	บาท) 

 

❀ นกัศกึษาส่วนกลางและนกัศกึษาส่วนภมูภิาค

 ด�าเนนิการด้วยตนเอง	 (ท�าเรือ่งลาออกแทนไม่ได้) 

ให้นักศึกษาน�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาไปติดต่อ 

ทีฝ่่ายทะเบยีนประวติันกัศกึษา	ส�านกับรกิารทางวชิาการ 

และทดสอบประเมนิผล	(สวป.)	ชัน้	2	มหาวทิยาลัย- 

รามค�าแหง	แขวงหัวหมาก	เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	

10240

  หมายเหต	ุถ้าลาออกเพือ่สมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ 

ให้ระบุด้วยว่าจะขอใช้สิทธิ์สอบในภาคใดบ้าง

ข้อควรรู้จาก สวป.

 การขอใบรับรองผลสำาเร็จการศึกษา (Transcript)

การลาออกจากการเป็นนักศึกษา

(อ่านต่อหน้า 11)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี	ประเภทเทียบโอน- 

หน่วยกิต		ประจ�าภาค		2		ปีการศึกษา		2559		ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1. ก�าหนดการจ�าหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

และรับสมัครนักศึกษาใหม่

	 	 1.1	 จ�าหน่ายท่ีมหาวิทยาลัย	(รามฯ	1)	ชุดสมัคร 

ด้วยตนเอง	 ตั้งแต่วันที่	 17	 ตุลาคม	 2559	 ถึงวันที่	 

21	พฤศจิกายน	2559	ราคาชุดละ	120.-	บาท	ท่ีอาคาร	สวป.ช้ัน	1	

	 	 1.2		สมัครด้วยตนเองทีม่หาวทิยาลยั					(รามฯ	1) 

ระหว่างวันที่	 	18-21	พฤศจิกายน	2559	(ไม่เว้นวันหยุด- 

ราชการ)	 ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	โดยด�าเนินการสมัครได้	2	กรณี		

ดังนี้

	 	 	 1.2.1	 กรณีซื้อเล่มระเบียบการรับสมัคร		

และกรอกข้อมูลในใบสมัคร	 (อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) 

แล้วน�ามาสมัคร

													 	 1.2.2	 กรณีไม่เสียค่าใบสมัคร		ให้กรอก 

ข้อมูลการสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต	 ผ่านเว็บไซต ์

ของมหาวิทยาลัย	www.ru.ac.th		ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิกข่าวรามค�าแหง 

ออกมา	แล้วน�ามาสมัคร

 2. ประเภทของนักศึกษาท่ีได้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต

	 	 2.1	 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ครบ		8		ปีการศึกษาแล้ว		แต่ผลการศึกษายังไม่เพียงพอ 

ที่จะได้รับเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา	 	ตามข้อ	14	วรรค	3 

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2551	 				

	 	 2.2	 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ท่ีหมดสถานภาพนักศึกษา	 เพราะเรียนไม่ครบระยะเวลา 

การศึกษา		8		ปี		หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 

และค้างช�าระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา	 

2	 ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน	 ตามข้อ	 8	 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 

การศึกษา	 	 ค่าลงทะเบียนเรียน	 	 และค่าบ�ารุงการศึกษา 

ช้ันปริญญาตรี		พ.ศ.	2543		หรือหมดสถานภาพจากการเป็น 

นักศึกษาเพราะลาออกจากการเป็นนักศึกษาแล้ว	 หรือ

หมดสถานภาพกรณีอื่น	ๆ

	 	 2.3	 เป็นผู้สมัครที่ เคยมีหน่วยกิตสะสม 

เพราะเคยสมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อน 

ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามค�าแหงว่าด้วยการศึกษา 

เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตร ี

พ.ศ.	2548		ข้อ	8	วรรค		2		และปัจจุบันหมดสถานภาพแล้ว

  2.4	 เป็นผูส้มคัรทีเ่คยเป็นนกัศกึษามหาวทิยาลยั 

รามค�าแหงที่หมดสถานภาพนักศึกษา	ตามข้อ	 2.1	 และ	

ข้อ	2.2	แต่ได้ส�าเรจ็การศกึษาจากสถาบนัอืน่ในระดบัอนปุรญิญา 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป	 สามารถใช้วุฒิการศึกษาท่ีส�าเร็จ

การศกึษาจากสถาบนัการศึกษาอ่ืนสมัครใหม่และใช้สิทธิ์ 

เทยีบโอนหน่วยกติ	 รวมกับผลการเรียนของมหาวทิยาลัย

รามค�าแหงได้		โดยให้เทยีบโอนกระบวนวชิาของสถาบนั 

การศกึษาอืน่ก่อน	 แล้วจงึน�าวชิาทีส่อบผ่านจากมหาวทิยาลัย

รามค�าแหงไปเทยีบโอนหน่วยกติเพิม่เพือ่ไม่ให้วชิาซ�า้ซ้อนกนั

	 	 2.5	 เป็นผู้สมัครท่ีใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา- 

ตอนปลาย	 หรืออนุปริญญา	 หรือเทียบเท่า	 หรือปริญญาตรี 

ข้ึนไปจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงหรือสถาบันการศึกษาอ่ืน

 3. การก�าหนดอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต

	 	 3.1	 ผู้สมัครที่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตตาม	

ข้อ	2.1	ข้อ	2.2	และข้อ	2.3	 	ประสงค์จะสมัครกลับเข้า 

มาเป็นนักศึกษาใหม่		จะต้องเป็นหน่วยกิตสะสมเดิมที ่

เทียบโอนได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษา 

ก�าหนดไว้		และต้องช�าระค่าเทียบโอนหน่วยกิต	ๆ	ละ  

50.-	บาท

  3.2	 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิอนุปริญญา	 หรือปริญญาตรี 

ข้ึนไป	 จากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงต้องช�าระค่าเทียบโอน

หน่วยกิต	ๆ	ละ	50.-	บาท

	 	 3.3	 ผู้สมัครใช้คุณวุฒิสูงกว่ามัธยมศึกษา- 

ตอนปลาย	 หรืออนุปริญญา	 หรือปริญญาตรีขึ้นไป 

จากสถาบันการศึกษาอ่ืน	ต้องช�าระค่าเทียบโอนหน่วยกิต	ๆ 	ละ 

100.-	บาท

 4. ข้อปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต และ 

การช�าระค่าเทียบโอนหน่วยกิต

	 	 4.1	 ให้ผู้สมัครน�าส�าเนาคุณวุฒิ	 หรือส�าเนา- 

ใบรับรองผลการศึกษา	 (Transcript)	 แล้วแต่กรณี	 หรือ 

เอกสารอ่ืน	ๆ	 ตามท่ีระบุไว้ในระเบียบการรับสมัครเข้าเป็น

นักศึกษา	ไปขอด�าเนินการเทียบโอนหน่วยกิต		และช�าระ 

เงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้ครบเต็มจ�านวนที่ได้สิทธ์ิ 

เทียบโอนท้ังหมด		ในวันเดียวกับท่ีย่ืนสมัครเข้าเป็นนักศึกษา	 

	 	 4.2	 ในกรณีผู้สมัครท่ีได้สมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ไว้แล้วนั้น	 ไม่อาจด�าเนินการตามข้อ	 4.1	 ให้แล้วเสร็จ 

ภายในวันที่ยื่นสมัคร	 มหาวิทยาลัยอาจผ่อนผันให้มา 

ด�าเนินการภายหลังได้		โดยเฉพาะผู้สมัครท่ียังรอผลสอบ 

ในภาคสุดท้าย		หรืออยู่ระหว่างการรอใบรับรองผลการศึกษา 

(Transcript)	 ของภาคสุดท้ายเพ่ือน�ามาเทียบโอนหน่วยกิต 

จะต้องรีบไปด�าเนินการเทียบโอนหน่วยกิตกับคณะ 

ท่ีสมัครทันทีท่ีได้รับใบรับรองผลการศึกษา	 (Transcript)			

และจะต้องไม่เกินระยะเวลา	 1	 ปี	 นับจากวันเสร็จสิ้น 

การสมัครของภาคการศึกษาที่สมัคร	 หากพ้นก�าหนด 

ไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับเพ่ิมอีกภาคการศึกษาละ	300	บาท 

	 	 4.3	 ผู้สมัครท่ีไม่ได้ด�าเนินการให้ครบข้ันตอน

ตามข้อ		4.1		และข้อ		4.2		มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษา 

ผู้น้ันสละสิทธ์ิการเทียบโอนหน่วยกิต		และมหาวิทยาลัย 

จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้สมัคร

	 	 4.4	 ผู้สมัครที่ด�าเนินการเทียบโอนหน่วยกิต 

ไว้แล้ว		แต่จะยกเลิกการเทียบโอนหน่วยกิตไม่ว่าสาเหต ุ

จากกรณีใด	ๆ 		มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าเทียบโอน- 

หน่วยกิตให้

	 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่	ฝ่ายรับสมัครและ 

ตรวจสอบวุฒิบัตร		ส�านักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล	(อาคาร	สวป.	ช้ัน	3)		มหาวิทยาลัยรามค�าแหง		

แขวงหัวหมาก		เขตบางกะปิ	 	กรุงเทพฯ	10240		โทร.	

0-2310-8615,	0-2310-8623

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต

ภาค 2 ปีการศึกษา 2559 
	 ด้วยคณะสือ่สารมวลชน		ได้ขอเปล่ียนแปลง

ชื่อกระบวนวิชาของบางกระบวนวิชาที่เปิดสอน

ในภาค	1		ปีการศึกษา	2559

	 ดังนั้น		มหาวิทยาลัยจึงให้เปลี่ยนแปลงชื่อ

กระบวนวชิาของกระบวนวชิาดงักล่าว		จากทีไ่ด้ประกาศ

ไว้เดิมใน	ม.ร.30		ภาค	1	ปีการศกึษา	2559	เป็นดังนี้

เดิม MCS3480 (MCS4402)	BROADCASTING 

	 MANAGEMENT

 MCS4108	RADIO	PROGRAM	FOR	SPECIFIC 

 AUDIENCES

เปลี่ยนเป็น MCS3480 (MCS4108)	RADIO	 AND	 

 TELEVISION	PROGRAMS	FOR	CHILDREN  

	 AND	YOUTH

 MCS4108	 RADIO	 AND	 TELEVISION	 

 PROGRAMS		FOR		CHILDREN		AND		YOUTH

การเปลี่ยนแปลงชื่อกระบวนวิชา  

ภาค 1  ปีการศึกษา 2559

 ด้วยคณะวทิยาศาสตร์		มคีวามจ�าเป็นบางประการ  

ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวชิา		INT4302		ทีป่ระกาศ

เปิดสอนใน	ม.ร.30	ภาค	1	ปีการศึกษา	2559	นี้ได้

 ดงันัน้		มหาวทิยาลยัจึงให้งดสอนกระบวนวชิา

ดังกล่าวใน	ภาค	1	ปีการศึกษา	2559	นี้	

การงดสอนกระบวนวิชา 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

 ด้วยคณะบรหิารธรุกจิ		คณะมนษุยศาสตร์		และ 

คณะรัฐศาสตร์		ได้ขอเปิดสอนบางกระบวนวิชา		

จากทีไ่ด้ประกาศไว้เดมิใน		ม.ร.30		ภาค	1	ปีการศกึษา	2559

 ดงันัน้	 มหาวทิยาลยัจงึให้เปิดสอนกระบวนวชิา

ดังกล่าว	เพิ่มเติมได้เป็นกรณีพิเศษ	ดังนี้

POL4188	 SEMINAR	ON	POLITICS	AND		 	

	 	 GOVERNMENT		3	CR.

	 	 M		1330	-	1520		SWB	501	 	 	

	 	 DR.KRIANGCHAI

SBM4510 PACKAGING		MANAGEMENT		3	CR. 

  M		1530	-	1720		SSB	415	 	 	

	 	 ASST.PROF.TUSSANEE

SOC3067	 SOCIOLOGY	OF	AGING		3	CR.

	 	 ไม่มีการบรรยาย	 	 	  

	 	 ASST.PROF.DR.UDOMPORN

SOC4098	 SPECIAL	 PROVLEMS	 IN	 SOCIAL	 

	 	 WORK		3	CR.

	 	 ไม่มีการบรรยาย	 	 	 	

	 	 ASST.PROF.	DR.UDOMPORN

 ส�าหรบัวนัเวลาสอบไล่		และวนัเวลาสอบซ่อม 

ภาค	1	ปีการศกึษา	2559		ให้คณะด�าเนนิการจดัสอบเอง

การเปิดสอนกระบวนวิชาเพิ่มเติม  

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

    

ถาม ถ้าดิฉันหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา	

เพราะว่าไม่ได้ลงทะเบียนเรียนสองภาคการศึกษา	 และ

ในช่วงใกล้จะถึงก�าหนดการรบันกัศกึษาใหม่	 ดฉินัคดิว่า 

จะต้องไปลงสมคัรนกัศกึษาใหม่	ทัง้ต้องโอนย้ายหน่วยกติด้วย 

และจะขอรหัสเดิม	ซึ่งแต่เดิมดิฉันเรียนคณะบริหารธุรกิจ

แต่ดฉินัอยากย้ายไปคณะศึกษาศาสตร์	ดฉินัต้องท�ายังไง

ก่อนคะ	 ต้องไปลงสมัครนกัศกึษาใหม่แล้วลงเลือกคณะใหม่

ได้เลย	 หรอืต้องท�าเรือ่งย้ายคณะก่อนแล้วค่อยไปลงสมัคร

เข้าเป็นนักศึกษาใหม่	

ตอบ ถ้านกัศกึษาหมดสถานภาพการเป็นนกัศกึษาแล้ว 

การกลับมาเรียนนักศึกษาต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

ตามวนัเวลาทีม่หาวทิยาลยัเปิดรบัสมคัร	 ซึง่มหาวทิยาลยั

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	 ปีการศึกษาละ	 2	 ครั้ง	 คือ	

ภาค	 1	 และภาค	 2	 และนกัศกึษาสามารถใช้สทิธิเ์ทยีบโอน 

วชิาทีเ่คยสอบได้กลบัมาได้	นกัศกึษาจะได้รหสันกัศกึษาใหม่  

นักศกึษาสามารถกรอกใบสมคัรโดยระบคุณะ	สาขาทีจ่ะ 

ศึกษาใหม่ได้เลย	 ไม่ต้องมีการท�าเร่ืองย้ายคณะ	 หรือ

สาขาแต่อย่างใด

ถาม	หนูเป็นนักศึกษา	Pre	-	degree		สมัครปี	2559	

ตอนนี้สอบเทียบวุฒิ	ม.6	ได้แล้ว	ขอถามดังนี้

	 1.	 ทางมหาวิทยาลัยไม่มีการเปล่ียนแปลง

เรื่องรับวุฒิเทียบเท่า	ม.6	ใช่ไหมคะ

	 2.	 สามารถน�าวุฒ	ิม.6	ไปเทยีบโอนจาก	Pre-	degree 

เป็นนักศึกษาได้ตามปกติในเทอมที่มีการรับสมัคร 

ถูกต้องไหมคะ

ตอบ 1.	ในกรณีท่ีนักศึกษามีวุฒิ	 ม.6	 หลังจาก 

การสมคัรเป็นนกัศกึษา	Pre-degree		ดงันัน้จงึใช้วธินี�าวฒุ	ิ

ม.6	มาเปลี่ยนไม่ได้

	 2.	 เมื่อนักศึกษาจะน�าวุฒิ	 ม.6	 สมัครเป็น

นักศึกษาใหม่	 นักศึกษาจะต้องท�าเรื่องลาออกจากการ

เป็นนกัศกึษา	Pre-degree	 ก่อน	และกระบวนวชิาทีส่อบผ่าน  

Pre-degree	นักศึกษาสามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนจากวิชา

ดังกล่าวได้

ถาม	 สวัสดีค่ะ	ดิฉันอยากทราบว่า

	 1.	 ช�าระค่าเทียบโอนให้แล้วเสร็จภายใน	 1	 ปี 

คือต้องนับตั้งแต่วันท่ีสมัครหรือเทอมท่ีสมัคร	 เช่น 

สมคัรเทอม	2	ต้องไปช�าระก่อนเทอม	2	ดฉินัคดิถูกต้อง

หรือไม่

	 2.		ถ้าไม่ได้ช�าระภายใน	1	ปีจะต้องเสียค่าปรับ

ตามภาคเรียนที่เกินมา	ภาคละ	 300	บาท	 เช่น	 ก�าหนด

คือเทอม	2	หากไปช�าระในภาคซมัเมอร์	ต้องเสยี	300	บาท

ใช่หรือไม่

ตอบ	 1	 นักศึกษาที่สมัครภาค	 1	 ต้องช�าระค่าเทียบ

โอนทัง้หมด	ให้เสรจ็สิน้ภายในเดือนมิถุนายนของปีถัดไป

	 นักศึกษาที่สมัครในภาค	 2	 ต้องช�าระค่าเทียบ

โอนให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนของปีถัดไป	

	 2.	 ในภาคซัมเมอร์	 (ฤดูร้อน)	 ไม่น�าไปคิดค่า-

รักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา	คิดเฉพาะภาค	1	และ 

ภาค	2	เท่านั้น

 กองบรรณาธิการ

 พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศไทย

ประมาณ	พ.ศ.	235	(กรมการศาสนา,	2551, 

หน้า	121)	หลงัจากท่ีพระเจ้าอโศกมหาราช 

ได้ทรงส่งสมณทตูไปเผยแผ่พระพทุธศาสนา

ยังดินแดนต่าง	ๆ 	จ�านวนทั้งหมด	9	สาย 

ในส่วนของประเทศไทยเชื่อกันว่ามี

สมณทูตคือ	 พระโสณะ	 และพระอุตตระ	 สันนิษฐานว่าพระพุทธศาสนาได้ประดิษฐานในอาณาจักรสุวรรณภูมิ	

ซึง่ได้แก่จังหวดันครปฐม	 โดยมโีบราณสถาน	 โบราณวตัถตุ่างๆ	 เช่น	พระปฐมเจดย์ี	 เป็นประจกัษ์พยานอยูจ่นบดันี	้

(พระพรหมคุณาภรณ์	(ประยุทธ์	ปยุตฺโต),	2548,	หน้า	143)	และในราชอาณาจักรสุโขทัย	สมัยพ่อขุนรามค�าแหง-

มหาราชทรงครองราชสมบัติ	 ในปี	 พ.ศ.	 1820	 ทรงบ�ารุงพระศาสนาและการศึกษาควบคู่กันไป	 โดยอาราธนา 

พระสงฆ์ลงักาวงศ์ผูร้อบรูพ้ระไตรปิฎก	 จากเมอืงนครศรธีรรมราช	 มาพ�านกัทีส่โุขทยั	 ดงัความปรากฏในศลิาจารกึ	

หลักท่ี	1		นอกจากนั้นยังได้ให้การศึกษาโดยวิธีอบรมพลเมือง	โดยทรงปลูกดงตาลให้ประดิษฐานพระแท่น 

มนงัคศลิากลางดงตาลนัน้	 ในวนัธรรมสวนะโปรดให้มหาเถระขึน้นัง่แสดงธรรมแก่อบุาสก	 ผูจ้�าศลี	 ส่วนวนัอืน่	 ๆ 

พระองค์เสดจ็ขึน้ทรงอบรมข้าราชการและประชาชนเอง	ดงัความในศลิาจารกึว่า	“1214 ศกปีมะโรง พ่อขนุรามค�าแหง 

เจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัยนี้ ปลูกไม้ตาลได้สิบสี่เข้า จึงให้ช่างฟันขะดารหิน ตั้งหว่างกลางไม้ตาลนี้วันเดือน

โอกแปดวัน วันเดือนเต็มเดือนบ้าง ฝูงปู่ครูมหาเถระ ขึ้นนั่งเหนือขะดารนี้ สวดธรรมแก่อุบาสก ฝูงท่วยจ�าศีลผิ

ใช่วันสวดธรรม พ่อขุนรามค�าแหง เจ้าเมืองศรีสัชนาลัยสุโขทัย ขึ้นนั่งเหนือขะดารหิน ให้ฝูงท่วย ลูกเจ้าลูกขุน 

ฝูงท่วยถือบ้านเมืองกัน”	 (กรมการศาสนา,	 2551,	 หน้า	 129)	 เห็นได้ว่าประชาชนได้มีโอกาสศึกษาธรรมและ

ฟังเทศน์จากพระสงฆ์	และในระยะต่อมาพระพทุธศาสนากเ็จรญิมัน่คงในจติใจของชาวเมอืงสโุขทยัจนเป็นอปุนสิยั

อย่างหนึ่งของการด�ารงชีวิต	 ท�าให้ชาวไทยมีศีล	 มีธรรม	 และมีลักษณะรักความเป็นไทย	 ไม่เบียดเบียนชาติอื่น	

และรู้จักประสานประโยชน์ให้เป็นผลดีแก่ชาติจนถึงปัจจุบัน	 ดังศิลาจารึกว่า	 “คนสุโขทัยนี้	 มักทาน	 มักทรงศีล	

มักโอยทาน	พ่อขุนรามค�าแหงเจ้าเมืองสุโขทัยนี้	ทั้งชาวแม่ชาวเจ้า	ท่วยปั่ว	ท่วยนาง	ลูกเจ้า	ลูกขุน	ทั้งสิ้นทั้งหลาย	

ทัง้ผูช้ายผูห้ญงิ	ฝงูท่วยมศีรทัธาในพระพทุธศาสนา	ทรงศลีเมือ่พรรษาทกุคน...”	(กรมการศาสนา,	2551,	หน้า	129)		

เหล่านี้คือความศรัทธาในพระพุทธศาสนาของชนชาติไทย	บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา

และอารยธรรมในสมัยราชอาณาจักรสุโขทัย	

 พระนามของ	 “พ่อขนุรามค�าแหง”	 ได้รบัการอญัเชญิมาเป็นชือ่ของสถาบนัการศึกษาชือ่ว่า	 “มหาวทิยาลัยรามค�าแหง”	 

นอกจากศรทัธาทีม่ต่ีอบรุพกษตัรย์ิของคนไทยพระองค์นีแ้ล้ว	 อกีสิง่หนึง่ทีย่งัคงรกัษาและถอืเป็นธรรมเนยีมปฏบิตัิ

สบืต่อกนัมาในมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	ทัง้ผูบ้รหิาร	บคุลากร	และนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	คอืการรกัษา

และส่งเสรมิพระพุทธศาสนา	ด้วยการปฏบัิติตนเป็นพุทธศาสนกิชนทีด่ใีนพระพทุธศาสนา		แสดงออกผ่านกจิกรรมต่าง	ๆ 

ทัง้ของหน่วยงานในมหาวทิยาลยั	 และของนกัศกึษา	 ในการสบืทอดและส่งเสรมิพระพทุธศาสนาทีม่มีาอย่างต่อเนือ่ง 

ตัวอย่างกิจกรรม	เช่น	กิจกรรมสวดมนต์ท�าวัตรเช้า	-	เย็น	เป็นประจ�า	โครงการตักบาตร	โครงการบรรยายธรรม 

โครงการธรรมะสญัจร		โครงการปฏบิตัธิรรม	ค่ายสมาธ-ิภาวนา	โครงการบรรพชาอปุสมบทหมู	่	และอกีมากมาย 

หลากหลายกจิกรรมทีม่หีน่วยงานต่างๆ	 เช่น	 คณะมนษุยศาสตร์	 ชมรมพทุธศาสตร์และวฒันธรรมไทย	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

กลุม่พทุธธรรมกรรมฐาน	แห่งมหาวทิยาลยัรามค�าแหง	และหน่วยอืน่	ๆ 	ทีไ่ด้สนบัสนนุและส่งเสรมิพระพทุธศาสนา

ผ่านกจิกรรมทีห่ล่อหลอมให้นกัศกึษาและบคุลากรของมหาวทิยาลยั	 เป็นบคุคลทีต่ัง้อยูใ่นศลีธรรม	 ซึง่ศลีธรรมถอืเป็น

คณุธรรมพืน้ฐานของชวีติ		จงึสอดคล้องตามปรชัญาของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงทีว่่า		“ผลติบณัฑติทีม่คีวามรูคู้ค่ณุธรรม”

	 ผ่านมากว่า	 700	 ปี	 ที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองในยุคสุโขทัย	 สมัยพ่อขุนรามค�าแหง	 ตราบจนถึงปัจจุบัน 

ทีม่หาวทิยาลยัรามค�าแหงรุง่เรอืงอยูคู่ป่ระเทศชาติมากว่า	46	ปี	พระพทุธศาสนาทีต่ัง้อยูบ่นศรทัธาขององค์มหาราช	

และแผ่มายังทวยราษฎร์ที่ยังคงรักษาและสืบทอดมาจนถึงยุคปัจจุบัน	 ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามรอยแห่ง 

องค์มหาราชของไทย	พระนามว่า		“พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช”		เพ่ือด�ารงคงไว้ซึง่พระพทุธศาสนาบนผนืแผ่นดนิไทย	ทีเ่ตม็ไปด้วย 

ศรทัธาของพทุธศาสนกิชนชาวไทย	 โดยเฉพาะอย่างยิง่ศรทัธาของ	“ลกูพ่อขนุฯ”	ทีม่ต่ีอพทุธศาสนากย็งัคงมเิสือ่มคลาย 
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๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 งานบริการการศกึษาคณะนติศิาสตร์		ให้บรกิารแก่

นักศึกษาในด้านต่างๆ	ดังนี้

 1.  หน่วยกิจการนักศึกษา

  เป็นหน่วยทีใ่ห้บริการแก่นกัศกึษาในเร่ืองต่างๆ	ดังนี้

	 	 1.1	การบริการให้ค�าปรึกษาและแนะแนวการ

ศกึษาตามแผนก�าหนดการศกึษาของคณะนิตศิาสตร์

โดยบริการแนะแนว	 ให้ค�าปรึกษาด้านการเรียนและ

หลักสูตร	โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติงานดังนี้

✷ ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการเรียน
✷ ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับหลักสูตร
✷ ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการเทียบโอนหน่วยกิต
✷ ให้ค�าปรึกษาเกี่ยวกับการศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาโท 

 เนตบิณัฑติ	 การอบรมวชิาว่าความ	 การศกึษาต่อ- 

	 ต่างประเทศ

✷ จดัท�าเอกสารข้อมูลเกีย่วกบัหลกัสตูร	เอกสารแนะแนว 

 เรื่องการเรียนและการศึกษาต่อ

✷ จดัท�าบอร์ดแนะแนวการศกึษาต่อในระดบัต่าง	ๆ

	 	 1.2	บริการเรื่องทุนการศึกษา

	 	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีทุนการศึกษา 

มอบให้นักศึกษาหลายประเภท	ดังนี้

✷ ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยรามค�าแหง
	 (1)	ทุนประเภทเรียนดี	

	 	 ทุนละ	6,000	บาท	(หกพันบาทถ้วน)

	 (2)	ทุนประเภทขัดสน	

	 	 ทุนละ	5,000	บาท	(ห้าพันบาทถ้วน)

	 (3)	ทุนประเภทกิจกรรม	

	 	 ทุนละ	3,000	บาท	(สามพันบาทถ้วน)

✷ ทุนการศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัย

	 (1)	ทุนการศึกษาจากภาครัฐ

	 (2)	ทุนการศึกษาจากมูลนิธิ	สมาคม

	 (3)	ทุนการศึกษาจากบริษัท

	 (4)	ทุนการศึกษาจากกองทุน

	 (5)	ทุนการศึกษาจากผู้มีจิตศรัทธา

	 (6)	ทุนการศึกษาเงินฝากที่น�าดอกผลมาจัดสรร

✷ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

   1.3		บริการห้องสมุดอาชีพ

	 	 รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพต่างๆ	 ส�าหรับผู้ใกล้จะจบและจบการศึกษา

ในคณะนิติศาสตร์	 ท้ังภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และ

รัฐวิสาหกิจ	 นอกจากนี้ยังมีข้อมูลในการเตรียมตัว

สมคัรงาน	 การเตรยีมตวัสมัภาษณ์งาน	 ข้อมลูการศกึษาต่อ

ทั้งในและต่างประเทศ

	 	 	 1.4	บริการออกหนังสือรับรองเพ่ือขอรับ

ทุนการศึกษา	ดังนี้

✷ รบัรองความประพฤติ	เพ่ือขอทุนการศกึษา	การศกึษาต่อ 

การสมัครงาน	การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา

✷ รับรองผลการสอบ	 เพื่อขอทุนการศึกษาของ

มหาวิทยาลัย	เช่น	ทุนเรียนดี	ทุนขัดสน

✷ รับรองผลการสอบเป็นรายกระบวนวิชา	 (กรณ ี

	 ผลการสอบทางการยังไม่ประกาศ)	เพื่อใช้ในการ 

 ศึกษาต่อ	 การสมัครงาน	 การเข้าร่วมอบรม/ 

 สัมมนาต่าง	ๆ	และการสอบเข้าในสถาบันอื่น	ๆ

✷ รบัรองการเป็นนกัศกึษา	 กรณขีอทนุจากหน่วยงาน 

	 ภายนอก

	 	 	 1.5	จดัโครงการเสรมิทกัษะให้แก่นกัศกึษา

	 	 (1)	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

	 	 (2)	โครงการปัจฉิมนิเทศ

	 	 (3)	โครงการนักศึกษาฝึกงาน

	 	 (4)	โครงการอบรมให ้ความรู ้ด ้ านต ่างๆ	

*สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารได้จากช่องทางการ

ติดต่อคณะนิติศาสตร์ทุกช่องทาง*

	 	 	 1.6		บริการจัดหางาน

	 	 ท�าหน้าที่ในการจัดหางานให้แก่นักศึกษา 

ทีใ่กล้จบ	หรอืจบการศกึษาแล้ว	 โดยการประชาสมัพนัธ์

ข่าวสารการรบัสมคัรงานทีเ่ป็นประโยชน์ต่อนกัศกึษา

และศิษย์เก่า

	 	 	 1.7	บริการแนวข้อสอบ-ธงค�าตอบวิชา

กฎหมาย

	 	 รวบรวมข้อสอบเก่าแนวค�าตอบจากการสอบ

ภาคต่างๆ	 เพือ่ให้นกัศกึษาได้ค้นคว้าประกอบการเรยีน 

วิชากฎหมาย	

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2310-8170 

  2. หน่วยทะเบียนและประเมินผลการศึกษา

	 	 เป็นหน่วยทีใ่ห้บรกิารแก่นกัศกึษาในเรือ่งต่างๆ	

ดังนี้

	 	 	 2.1	การท�าเรื่องเทียบโอนทุกกรณี

	 	 	 2.2	การออกหนังสือรับรองผลการสอบ 

    เพ่ือขอผ่อนผันการเข้ารบัราชการทหาร

	 	 	 2.3		การบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชา

	 	 	 2.4		การขอสอบซ�้าซ้อน

	 	 	 2.5		การลงทะเบียนกรณีพิเศษ

	 	 	 2.6		การแก้ไขผลการสอบ

	 	 	 2.7	การลงทะเบยีนของนักศึกษาต่างสถาบนั

	 	 	 2.8	การขอใบรบัรองจบหลกัสตูรปรญิญาตรี

	 	 	 2.9	การขอใบรับรองจบหลักสูตรอนุปริญญา 

    นิติศาสตร์

   2.10	การขอหนงัสอืรบัรองศกึษาต่อต่างประเทศ

	 	 	 2.11	การเสนอสภา

	 	 	 2.12	การประกาศผลสอบวิชากฎหมาย

	 	 	 2.13	การส่งผลสอบวิชากฎหมายต่างคณะ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ 0-2310-8173	-	75

  3.  หน่วยส่งเสริมพัฒนาทางวิชาการ

   เป็นหน่วยท่ีให้บริการแก่นักศึกษาในเร่ือง

ต่างๆ	ดังนี้

	 	 	 3.1	การแจ้งงดบรรยายการเรียนการสอน

	 	 	 3.2	การเปลี่ยนแปลงห้องบรรยาย

	 	 	 3.3	การบริการการเรียนการสอนและ 

	 	 	 	 ต�าราของคณะนิติศาสตร์

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ	0-2310-8178

ช่องทางการติดต่อคณะนิติศาสตร์

✷ทางโทรศัพท์ติดต่อได้ที่หมายเลข	0-2310-8170

✷ทางเวบ็ไซต์ของคณะนติศิาสตร์	www.law.ru.ac.th

✷ทางเฟซบุ๊กของคณะนิติศาสตร์	 คณะนิติศาสตร์	 

	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	-	ทางการ

✷ทางไลน์ของคณะนิติศาสตร	์				

	 ID	line	:	RULAW

	 หรือ	QR	code	:	

   รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ	รองอธิการบด ี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัเพชรบรูณ์	 เป็นประธานในกจิกรรม 

สานสมัพนัธ์ประเพณรีบัน้องคณะรฐัศาสตร์	หลกัสตูร-

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 รุ่นที่	 13	 และ	 รุ่นที่	 14	 โดยม ี

การสกัการบชูาพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขนุรามค�าแหง-

มหาราชเพื่อเป็นสิริมงคล	หลังจากนั้นเป็นกิจกรรม

สานสัมพันธ์	การจับคู่พี่รหัสน้องรหัสรับประทาน-

อาหารร่วมกนั	 นอกจากนีย้งัมกีารแข่งขนักฬีาเพือ่กระชบั

ความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง	ประกอบด้วยการ 

แข่งขันกีฬา	 ฟุตบอล	 แชร์บอล	 และเกมกีฬาพื้นบ้าน 

วิ่งเปรี้ยว	 ชักคะเย่อ	 วิ่งตะขาบ	 ณ	 สาขาวิทยบริการ

เฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัเพชรบรูณ์	 เมือ่วนัที	่ 17	 กนัยายน 

2559	 ผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมประกอบด้วยนกัศกึษาปรญิญาโท 

รุน่ที	่13	และ	รุน่ที	่14	 	รวมจ�านวน	65	คน	ซึง่การจดักจิกรรม

ในครัง้น้ีเพือ่ให้เกดิความรกัความสามคัครีะหว่างรุน่พีรุ่น่น้อง 

และเป็นการสบืทอดประเพณกีารรบัน้องให้คงอยูส่บืไป

รามฯ เพชรบูรณ์

รับน้องคณะรัฐศาสตร์ 



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม 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.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

รองประธานศาลฎกีาฯ (ต่อจากหน้า 12)

 เศรษฐศาสตร์ 101 (ต่อจากหน้า 5)

 เนือ่งจากเงนิทนุทีไ่หลเข้ามานีจ้ะเป็นส่วนหนึง่ 

ของทุนส�ารองของประเทศ	และทุนส�ารองฯ	ที่ว่านี ้

เป็นตวัหนนุหลงัค่าเงนิ	 ดังน้ันการทีท่นุส�ารองฯ	 เพิม่ขึน้ 

จงึท�าให้เงินบาทแขง็ค่า		ดงันัน้การจะให้เงนิบาทอ่อนค่าลงนัน้ 

ทางทฤษฎีเขาว่าให้อัตราดอกเบี้ยในประเทศลง 

เพราะอัตราดอกเบี้ยเป็นผลตอบแทนของเงินทุน 

ดังนั้นถ้าอัตราดอกเบี้ยต�่าก็จะท�าให้เงินทุนไหลออกไป 

หาแหล่งที่อัตราดอกเบี้ยสูงกว่า	 พอเงินทุนไหลออก 

ทุนส�ารองฯก็จะลดลงท�าให้เงินบาทอ่อนค่าลงได	้

ปัญหาจงึอยูท่ีว่่าจะลดอตัราดอกเบีย้	(ทีต่�า่มากอยูแ่ล้ว) 

ลงไปกว่านี้ได้อีกหรือเปล่า

 นักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถย่ืนเรื่องลาออก 

ทางไปรษณีย์ได้โดยส่งเอกสาร	ดังนี้

	 ข้อ	1.	ส�าเนาบตัรประจ�าตวันกัศกึษา	และส�าเนา-

บัตรประจ�าตัวประชาชน	ถ่ายเฉพาะด้านหน้าไม่ต้อง 

ถ่ายด้านหลงั	 และให้อยูใ่นหน้าเดยีวกนั	 เซน็ชือ่รับรอง

ส�าเนาถูกต้องในส�าเนาบัตร

		 ข้อ	2.	เขยีน	ชือ่	นามสกลุ	รหสัประจ�าตวันกัศกึษา	

เหตผุลทีล่าออก	และถ้าลาออกเพือ่สมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ 

ให้ระบุด้วยว่าจะขอใช้สิทธิ์สอบในภาคใดบ้าง

 ส่งเอกสารในข้อ 1, ข้อ 2 ไปที่

	 หัวหน้าฝ่ายทะเบยีนประวตันิกัศกึษา	

	 ส�านกับรกิารทางวชิาการและทดสอบประเมนิผล	 

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	 แขวงหวัหมาก	 เขตบางกะปิ 

 กรุงเทพฯ	10240

 หมายเหต	ุ ถ้านกัศกึษา	 Print	 ค�าร้องลาออกทาง 

Internet	นกัศกึษาสามารถกรอกรายละเอยีดในใบค�าร้องท่ี 

Print	ออกมาแล้วส่งไปยงัทีอ่ยูข้่างต้นพร้อมหลกัฐานได้ 

 ข้อควรรู้จาก สวป. (ต่อจากหน้า 7)

  นายวิรัช ชินวินิจกุล	 รองประธานศาลฎีกา	

นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 และประธาน 

มูลนิธิเยาวชนฯ	 ต้นกล้าตุลาการ	 กล่าวว่าต้นกล้า 

ตุลาการรามค�าแหงสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

เป็นองค์กรที่เกิดจากการรวมกลุ่มของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการ

ต้นกล้าตุลาการ	 ศาลยุติธรรม	 ในการท�ากิจกรรม-

นักศึกษาควบคู่กับการศึกษา	 ท้ังด้านวิชาการ	 ด้านกีฬา	

ด้านศิลปวัฒนธรรม	 และด้านบ�าเพ็ญประโยชน	์ 

รวมถึงด้านอื่นๆที่ก่อให้เกิดประโยชน์กับนักศึกษา

และต่อมหาวิทยาลัยรามค�าแหง

		 โครงการต้นกล้าตุลาการเร่ิมต้ังข้ึนต้ังแต่ปี	 2555	

ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับ

ความรู้ทางด้านกฎหมาย	 และสั่งสมประสบการณ	์

เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่การเป็นนักกฎหมายท่ีดี 

ในอนาคต	 นับจนถึงปัจจุบันน้ีศาลยุติธรรมได้ด�าเนินการ 

มาถึงรุ่นท่ี	 6	 แล้ว	 มีเยาวชนท่ีผ่านโครงการรวมท้ังส้ิน	

725	 คน	 ซึ่งผมได้รับรายงานว่าในบางมหาวิทยาลัย 

มีการรวมตัวกันเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการเรียน 

วิชากฎหมายในหมู่ เยาวชนต้นกล้าด้วยตนเอง	 

ซึ่ ง ในมหาวิทยาลั ยรามค� าแหงก็มี จุ ด เริ่ มต้น 

ในลักษณะน้ีเช่นเดียวกัน	 เพราะมีสมาชิกต้นกล้าตุลาการ

ในรุ่นต่างๆศึกษาอยู่เป็นจ�านวนมาก	 ต่อมาพัฒนาจนมี 

การรวบรวมสมาชิกและก่อตั้งกลุ่มนักศึกษาขึ้นใน

ชื่อว่า “กลุ่มต้นกล้าตุลาการรามค�าแหงสัมพันธ์” 

สิ่งเหล่านี้นับเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีเป็นอย่างยิ่งท่ีระยะ

เวลาในการเข้าค่ายเพียง 5-6 วัน จะก่อให้เกิดมิตรภาพ 

ท่ีย่ิงใหญ่แล้วแปรเปล่ียนมาเป็นพลังในการท�ากิจกรรม 

เพื่อสร้างสรรค์สังคมอย่างเช่นที่กลุ่มต้นกล้า

ตุลาการรามค�าแหงสัมพันธ์ได้ด�าเนินการข้ึนในวันน้ี

โดยใช้ช่ือกิจกรรมว่า “เพาะต้นกล้า หยดความรู้สู่มิติใหม่ 

ปีการศึกษา 2559”

	 “ผมขอช่ืนชมต่อเยาวชนท่ีเป็นคณะกรรมการ

ด�าเนินงานทุกคน	และขอให้รักษาอุดมการณ์ที่ดีที ่

ได้รับการถ่ายทอดและปลูกฝังมาจากค่ายต้นกล้า

ตุลาการไว้ให้มั่นคง	 เพื่อใช้เป็นรากฐานของชีวิต 

นักกฎหมายท่ีพร้อมจะท�างานรับใช้สังคมอย่าง- 

ถูกต้อง	 เพ่ือให้สังคมไทยเกิดความเป็นธรรมอย่างแท้จริง 

ในฐานะของประธานมูลนิธิเยาวชนฯต้นกล้าตุลาการ	

ผมและคณะกรรมการมูลนิธิทุกคนพร้อมที่จะ

ให้การสนับสนุนสมาชิกทุกคนในการท�ากิจกรรม 

ที่ดีเช่นนี้ตลอดไป”	นายวิรัช	กล่าวในตอนท้าย

ในความเหมอืนและความแตกต่างของแต่ละประเทศ 

เพื่อจะได้ร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์และพัฒนา

ความร่วมมือในด้านต่างๆกับประเทศอาเซียนด้วย”

 ท้ังนี	้ ในนามของสถาบนัการศึกษานานาชาต	ิ ขอขอบคุณ 

นายวรเดช วรีะเวคนิ	อดตีเอกอคัรราชทตูไทยประจ�า

แอฟรกิาใต้	 ท่ีให้เกยีรติมาบรรยายพเิศษให้กบันักศกึษา 

เชือ่ว่านกัศกึษาจะได้รบัฟังเรือ่งราวและประสบการณ์

ที่ดีจากวิทยากร	 เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาและ

การปรับตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนต่อไป

 สถาบันฯ นานาชาติฯ (ต่อจากหน้า 12)

 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์	 	มีความจ�าเป็น

บางประการได้ขอเปล่ียนแปลงการจัดสอบของ

กระบวนวิชา		JPN3301		ในการสอบไล่		ภาค	1	 

ปีการศึกษา	2559

  เดิม แก้ไขเป็น

JPN3301		F	21	OCT.	2016	B	 	 คณะจดัสอบเอง

การเปลี่ยนแปลงการจัดสอบ  
ภาค 1 ปีการศึกษา 2559

 ด้วยคณะวทิยาศาสตร์		ได้ขอเปิดสอน		SECTION		

ของกระบวนวิชา	CMS4903,	CMS4953	และ	

CMS5950		เพิม่เตมิ		จากทีไ่ด้ประกาศไว้เดมิใน	ม.ร.30	

ภาค	1	ปีการศึกษา	2559

 ดงันัน้	 มหาวทิยาลยัจงึให้เปิดสอน	 SECTION 

ดังกล่าว	เพิ่มเติมได้เป็นกรณีพิเศษ	ดังนี้

CMS4903	 RESEARCH		PROJECT		IN

	 	 CHEMISTRY			2	CR.

	 	 W		0930	-	1230			SCO	519	

	 	 ASST.PROF.DR.LINDA

	 	 TH	0930	-	1230	 SCO519	

	 	 ASST.PROF.DR.LINDA

CMS4953	 RESEARCH		PROJECT		IN		

	 	 CHEMISTRY		 3	CR.

	 	 W		0930	-	1230			SCO	519	

	 	 ASST.PROF.DR.LINDA

	 	 TH	0930	-	1230	 SCO519	

	 	 ASST.PROF.DR.LINDA

CMS5950	 RESEARCH		PROJECT		IN		

	 	 CHEMISTRY	 3	CR.

	 	 W		0930	-	1230			SCO	519	

	 	 ASST.PROF.DR.LINDA

	 	 TH	0930	-	1230	 SCO519	

	 	 ASST.PROF.DR.LINDA

 ส�าหรบัวนัเวลาสอบไล่		และวนัเวลาสอบซ่อม		

ภาค	1	ปีการศึกษา	2559	ให้เป็นไปตาม	ม.ร.	30		

ภาค	1	ปีการศึกษา	2559

การเปิดสอนชั่วโมงปฏิบัติการเพิ่มเติม  

ภาค 1 ปีการศึกษา 2559



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๔) วันที่ ๒๖ กันยายน - ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

 สถาบันการศึกษานานาชาติ	 มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	 จดัโครงการ	 INTERNATIONAL	 AND 

ASEAN	 DAY	 2016	 โดยม	ี อาจารย์สาธนิ สนุทรพนัธุ ์

ผูอ้�านวยการสถาบันการศกึษานานาชาติ	 เป็นประธาน 

เปิดงาน	 และมนีายวรเดช วรีะเวคนิ	 อดตีเอกอคัรราชทตูไทย

ประจ�าแอฟริกาใต้	บรรยายพิเศษเรื่อง	“ASEAN	IN 

TODAY’S	 WORLD”	 ให้แก่นกัศกึษาของสถาบนัฯ 

เมื่อวันที่	 14	 กันยายน	 2559	 ณ	 ห้อง	 702	 ชั้น	 7	

สถาบันการศึกษานานาชาติ	ม.ร.

	 โอกาสนี	้อาจารย์สาธนิ ผูอ้�านวยการสถาบนัฯ 

กล่าวว่าสถาบันการศึกษานานาชาติ	 จัดการเรียน

การสอนท่ีมุ ่งเน้นให้ผู ้ เรียนเกิดการเรียนรู ้จาก 

องค์ความรูท่ี้มกีารถ่ายทอดทัง้จากอาจารย์	 นักวชิาการ	

และผู ้ทรงคุณวุฒิในศาสตร์ของสาขาวิชานั้นๆ 

ตามความเหมาะสมและความต้องการของนกัศกึษา

ตามหลักสตูร	นอกจากการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน 

ท่ีมคีณาจารย์เป็นผูถ่้ายทอดความรูแ้ล้ว	 การเข้าร่วม

กิจกรรมต่างๆท่ีสามารถน�าองค์ความรู ้ ท่ีได้ไป

ประยุกต์ใช้	 หรือเผยแพร่กิจกรรมต่อสาธารณชน 

ก็เป็นสิ่งส�าคัญ

 “การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 เมื่อปี	 2015	 

มีความส�าคัญทั้งด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	

รวมถึงการที่ประเทศไทยจะเดินไปทิศทางใดเมื่อ

เปิดประชาคมอาเซียนแล้ว	สถาบันฯ	จึงต้องการ 

สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาทั้งชาวไทย 

และชาวต่างชาติ	 ได้เพิ่มพูนความรู้	 มีความเข้าใจ 
(อ่านต่อหน้า 11)

รองประธานศาลฎีกา เปิดโครงการต้นกล้าตุลาการที่ ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 11)

 กลุ่มต้นกล้าตุลาการรามค�าแหงสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	 จัดกิจกรรม	 “เพาะต้นกล้า- 

หยดความรู้สู่มิติใหม่”	เพ่ือเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านนิติศาสตร์	สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วม 

โครงการและกลุ่มต้นกล้าฯ	 โดยมี	 นายวิรัช ชินวินิจกุล รองประธานศาลฎีกา	 นายกสภามหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง	และประธานมูลนิธิเยาวชนฯ	ต้นกล้าตุลาการ	 เป็นประธาน	โดยมีนักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 

เข้าร่วมงาน	จ�านวน	100	คน	เมื่อวันที่	14	กันยายน	2559	ณ	ห้องประภาศน์	อวยชัย	

สถาบันฯนานาชาติให้ความรู้

อาเซียนแก่นักศึกษา

 คณะวศิวกรรมศาสตร์	 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เปิดรบัผูส้�าเรจ็การศกึษาชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย	

อนปุริญญา	 และปรญิญาตร	ี เข้าสมคัรนกัศกึษาใหม่

ระดบัปรญิญาตร	ีหลกัสตูรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ	

ประจ�าภาคเรยีนที	่2	 ปีการศกึษา	2559	ใน 5 สาขาวชิา 

ได้แก่ 

 ➣ วิศวกรรมโยธา  

 ➣ วิศวกรรมอุตสาหการ  

 ➣ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

 ➣ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 ➣ วิศวกรรมพลังงาน 

 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ - 

17 พฤศจกิายน 2559	หรอืสมคัรทางอนิเทอร์เนต็ที ่

www.eng.ru.ac.th	 สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ที ่

คณะวศิวกรรมศาสตร์	อาคารลายสอืไท	 (LTB)	ชัน้	2 

โทร.	0-2310-8577	ต่อ	233	และ	091-093-0451	

คณะวิศวะเปิดรับ นศ.ใหม่ป.ตรี ภาค 2

 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล  ทองประยรู 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ	

พร้อมด้วยคณะผูบ้รหิาร	 คณาจารย์	 และเจ้าหน้าที	่

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง	จ�านวน	18	คน	เข้ารบัเขม็

เชดิชเูกยีรตริกัษาดนิแดน	 ในพธิปีระดบัเขม็เชดิช-ู

เกียรติรักษาดินแดนให้กับผู้ท่ีประกอบคุณงามความดี

และท�าคุณประโยชน์ต่อกิจการรักษาดินแดน	 

โดยม	ีพลโทวรีชยั  อนิทโุศภน 	ผูบ้ญัชาการหน่วย-

บัญชาการรักษาดินแดน	 เป็นประธาน	 เมื่อวันที่	

15	กนัยายน	2559	ณ	หน่วยบญัชาการรกัษาดนิแดน

ผู้บริหาร ม.ร. รับเข็ม

เชิดชูเกียรติรักษาดินแดน

 ฝึกอบรมบุคลากร มหาวิทยาลัยรามค�าแหง	

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรังได้จัดโครงการฝึกอบรม

หลักสูตรการจัดเอกสารในองค์กรด้วย	 Microsoft	 Word 

2013	 ส�าหรับบุคลากร	 เม่ือวันท่ี	 12-13	 กันยายน	 2559 

เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเข้าใจเกี่ยวกับ

การจัดท�าเอกสารด้วย	 Microsoft	 Word	 2013	 มี

บุคลากรเข้าร่วมจ�านวน	 13	 คน	 โดยมีนายวรวัชร 

มาลารัตน์		เป็นวิทยากรการฝึกอบรมในครั้งนี้


