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(อ่านต่อหน้า 2)

รับสมัครนักศึกษา ป.โท 

M.B.A. for Executives

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	

ประจำปีการศึกษา	2554	 ท้ังน้ี	ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 รักษาราชการแทนอธิการบดี	

ม.ร.และ	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	

พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำคณะฯ

อธิการบดีแนะแนวทางการเรียนสู่ความสำเร็จ

นักศึกษาใหม่คณะวิศวกรรมศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 10)

ม.ร.รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปี  2553

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการ 

ปฏิบัติราชการ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ประจำปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 2553	 โดยมี	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ     ลาภเจริญทรัพย์						คณบดีคณะรัฐศาสตร์	รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 พร้อมด้วย	 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน	 (อ่านต่อหน้า 11)

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาส 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	5	ธันวาคม	2554		 

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวดดนตรีไทย	 ระดับประชาชน	 ครั้งที่	 8 

ประจำปี	 2554	 ประเภทวงป่ีพาทย์ไม้นวม	 ชิงเงินรางวัลรวมกว่าแสนบาท	

พร้อมรางวัลเกียรติยศ	กำหนดรับผลงานถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554

 โอกาสน้ีรองศาสตราจารย์สุธินี  

รัตนวราห รักษาราชการแทนรองอธิการบดี	 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดเผยว่ารามคำแหงได้จัดการประกวด 

ดนตรีไทย	 ระดับประชาชนเป็นคร้ังแรก	

เมื่อปี	 2547	 ได้รับความสนใจอย่าง 

กว้างขวางจากเยาวชน	 นักศึกษา	 คณาจารย์ 

และประชาชนท่ัวไป	 การประกวดคร้ังน้ี 

เป็นคร้ังท่ี	 8	 เป็นโอกาสอันสำคัญท่ีรามคำแหงจะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา	7	รอบ	5	ธันวาคม	2554

ม.ร.จัดประกวดดนตรีไทย 

ชิงเงินรางวัล 125,000 บาท

 ม.ร.จัดอบรม “การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน”

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ 

การหลักสูตร	 “การบริหารความ 

เสี่ยงและการควบคุมภายใน”	

(Enterprise Risk Management and 

Internal	 Control)	 ให้แก่คณะผู้บริหาร 

คณาจารย์และผู้รับผิดชอบการประกัน 

คุณภาพการศึกษาองค์ประกอบท่ี	7.4 

ระบบบริหารความเสี่ยง	 โดยม ี

รศ.นิฤมล   มณีสว่างวงศ์	รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง	 เป็นประธาน	 และได้รับเกียรติจากนางประไพพิศ ลลิตาภรณ์ 

ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และทีมงาน	
(อ่านต่อหน้า 11)

	 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับกรมการจัดหางาน 

กระทรวงแรงงานจัดโครงการส่งเสริมให้นักเรียน 

นักศึกษา	 มีงานทำในช่วงว่างจากการเรียนในวันศุกร์ 

ที่	 24	 มิถุนายน	 2554	 ณ	 หอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช	

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย	 รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	กล่าวถึงความ 

เป็นมาของการจัดงานในครั้งนี้ว่า	ปัจจุบันองค์กร 

ผู้ใช้บัณฑิตต่างๆ	ที่รับสมัครนักศึกษาและบัณฑิต 

ม.ร.ส่งเสริมการทำงาน Part Time
เสริมสร้างประสบการณ์และรายได้ระหว่างเรียน

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 รับสมัครผู้สนใจ 

เข้าศึกษาระดับปริญญาโท	 โครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต	สำหรับผู้บริหาร		รุ่นท่ี		14		(M.B.A.	for	

Executives)	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	

ภาค	1	ปกีารศกึษา	2554	คดัเลอืกเขา้ศกึษาโดยการ 

สอบสัมภาษณ์		ศึกษานอกเวลาราชการ		หลักสูตร	 

39	 หน่วยกิต	 (แผน	 ข	 สาขาวิทยบริการฯ)	

ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์	 เรียนระบบ	 Modular	 &	

Block	Course	 เรียนที่อาคารหอประชุมพ่อขุนฯ	

ชั้น	2		รายละเอียดดังนี้
(อ่านต่อหน้า 2)



จึงได้จัดการประกวดดนตรีไทยประเภทวงป่ีพาทย์ไม้นวม     

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจดนตรีไทยจากทั่วประเทศเกิดการ 

ตื่นตัว	 มีกำลังใจในการเสริมสร้างทักษะ	 ความชำนาญ	

และเป็นส่วนหนึ่งในการคิดค้นแนวดนตรีไทยใหม่ๆขึ้น 

ตลอดทั้งเป็นการเสริมสร้างคุณค่าในการธำรงรักษา 

ศิลปวัฒนธรรมทางด้านดนตรีไทยให้เป็นมรดกและ 

เป็นเอกลักษณ์ของประเทศชาติให้คงอยู่สืบไป	

	 สำหรับหลักเกณฑ์การประกวด	คือ	ผู้ส่งผลงาน 

เข้าประกวดแต่ละประเภทจะต้องส่งผลงานบันทึกลง 

ในวัสดุบันทึกภาพและเสียง	 (VCD	 หรือ	 DVD)	 แสดง 

ภาพรวมของผู้บรรเลงเคร่ืองดนตรีท้ังหมดพร้อมกัน	 โดยมี 

ความชัดเจนของภาพ	 และเสียงของผู้บรรเลงเคร่ืองดนตรี 

แต่ละชิ้น	 โดยไม่มีการตัดต่อภาพและเสียงการบรรเลง 

ตลอดเพลง	 และจะต้องกรอกใบสมัคร	 ลงข้อความ 

ตามท่ีกำหนดอย่างครบถ้วนแล้วจัดส่งใบสมัครพร้อมท้ัง 

วัสดุบันทึกภาพและเสียงด้วยตนเอง	หรือ	 ส่งทางไปรษณีย์ 

มายัง	“สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ		มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 	หัวหมาก	 	 กรุงเทพฯ	 10240”	

ภายในวันที่ 22 กรกฎาคม 2554 

 การตัดสินการประกวด	 แบ่งเป็น	 2	 รอบ	 คือ 

รอบแรก ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2554	โดยคณะกรรมการ 

ตัดสิน	 จะพิจารณาจากผลงานที่ปรากฏในวัสดุบันทึก 

ภาพและเสียง	 คัดเลือกให้เหลือ	 5	 วง	 	 เพื่อเข้าพิจารณา 

ตัดสินในรอบชิงชนะเลิศ วันท่ี 28 สิงหาคม 2554	ซ่ึงเป็น 

การแสดงสดต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน	 ณ	 อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช		มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

 เพลงที่ใช้ในการประกวดได้แก่	 เพลงพราหมณ์ 

เข้าโบสถ์	 เถา	 ผู้ที่ผ่านการเข้ารอบชิงชนะเลิศ	 5	 วง 

ต้องบรรเลงเพลงพราหมณ์เข้าโบสถ์	 และประพันธ์ 

บทเพลงถวายพระพร	เพ่ือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวด้วย

 เกณฑ์การตัดสิน	 ประกอบด้วย	 ความไพเราะ	

กลวิธีในการปรุงแต่งทำนอง	 และการใช้เครื่องดนตรี	 

ความกลมกลืนของการบรรเลงและการควบคุมจังหวะ	

ความถูกต้องของแบบแผนทำนองเพลงและจังหวะหน้าทับ 

บุคลิกและมารยาทของผู้เข้าประกวด	

 รางวัลการประกวด ชนะเลิศ เงินรางวัล	50,000	บาท 

รองชนะเลิศ อันดับ 1	 เงินรางวัล	 30,000	 บาท 

รองชนะเลิศ อันดับ 2	 เงินรางวัล	 20,000	 บาท	 

ทุกรางวัลจะได้รับของรางวัลและเกียรติบัตร	รางวัลชมเชย 2 

รางวัลๆละ	 10,000	 บาท	 พร้อมเกียรติบัตร	 และรางวัล 

บทประพันธ์ถวายพระพร	 เงินรางวัล	 5,000	 บาท	

พร้อมเกียรติบัตร	รวมเงินรางวัลเป็นเงิน	125,000	บาท	

(หนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

	 ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงาน 

ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 กรกฎาคม 2554	 สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่	 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิม- 

พระเกียรติ	 ม.ร.	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช	โทร.	0-2310-8885,	www.ru.ac.th/culture	

 กลุ่ม Inclusive	เรียนวันศุกร์	17.00	-	21.00	น. 
และวันเสาร์	08.00	-	16.15	น.	ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร	
129,000	บาท	แบ่งชำระ	6	งวด
 กลุ่ม Exclusive	เรียนวันเสาร	์	17.00	-	21.00	น. 
และวันอาทิตย์	08.00	-	16.15	น.	ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร	
299,000	บาท	แบ่งชำระ	6	งวด
 คุณสมบัติผู้สมัคร	 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี	 
หรือกำลังศึกษาอยู่ในช้ันปริญญาตรีภาคการศึกษาสุดท้าย 
และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันข้ึนทะเบียนนักศึกษา
	 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี 
ถึงวันท่ี 30 มิถุนายน 2554	 (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)	 
ท่ีสำนักงานโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ 
ผู้บริหาร	 คณะบริหารธุรกิจ	 ชั้น	 2	 ม.ร.	 (หัวหมาก)	 
โทร.	 0-2310-8230-1,	 081-431-3822	 หรือสมัคร 
ทางเว็บไซต์	www.xmba.ru.ac.th

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นความสำคัญใน
การพัฒนานักศึกษาให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ทั้งในด้าน 
วิชาการมีคุณธรรมจริยธรรม	 ตลอดจนมีความพร้อม 
ในการประกอบอาชีพ	 เมื่อสำเร็จการศึกษาจึงได้บรรจุ	 
วิชา	RAM 3000 (RU 300) สหกิจศึกษา	 จำนวน	9	หน่วยกิต	 
ในหลักสูตรปริญญาตรีทุกสาขาวิชาโดยมีวัตถุประสงค์ 
ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงาน 
ในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตอย่างเป็นระบบเป็นระยะเวลา	 
4	 เดือน	 ทั้งนี้สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 
ได้จัดอบรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาก่อนนักศึกษา
จะปฏิบัติงาน		
 h	ปฏิทิน วิชา RAM 3000 (RU 300) 
สหกิจศึกษา รุ่นที่ 9
มิ.ย.	-	ก.ค.	54	 -	 รับสมัครนักศึกษาวิชา	 RAM	 3000	 
  (RU	300)	สหกิจศึกษา 
ก.ค.	54	 -	 เตรียมความพร้อมนักศึกษา	คร้ังท่ี	1
	 -	 สัมภาษณ์เพ่ือคัดเลือกนักศึกษา
	 -	ประกาศรายช่ือผู้ผ่านการคัดเลือก
ก.ย.	-	ต.ค.	54		 -		เตรียมความพร้อมนักศึกษา	คร้ังท่ี		2
 -		ส่งนักศึกษาฝึกอาชีพ	ณ	องค์กรผู้ใช้บัณฑิต
พ.ย.	54-ก.พ.	55	 นักศึกษาฝึกอาชีพ	วิชา	RAM	3000	(RU	300)	 
	 สหกิจศึกษา		ในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต
 h	คุณสมบัติของนักศึกษา วิชา RAM 3000 
(RU 300)  สหกิจศึกษา
1.	 กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2.	 มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	75	หน่วยกิต
3.	 มีความประพฤติเรียบร้อย	 และไม่เคยถูกลงโทษ 
	 ทางวินัยนักศึกษา
4.	 มีคุณสมบัติอื่นๆ	ตามที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตกำหนด
  h	เอกสารที่ใช้ในการรับสมัคร
1.	 รูปถ่าย	1	นิ้ว	 		 	 จำนวน	1	รูป
2.	 สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา	 จำนวน	1	ฉบับ
3.	 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	 จำนวน	1	ฉบับ
4.	 สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน	 จำนวน	1	ฉบับ
5.	 สำเนาทะเบียนบ้าน	 	 จำนวน	1	ฉบับ
6.	 ใบเช็คผลการเรียน	 	 จำนวน	1	ฉบับ
 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ีสำนักสหกิจศึกษา 
และพัฒนาอาชีพ	 อาคารกิจกรรมนักศึกษา	 (ชั้น	 1) 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	:	0-2310-8503		E-mail	
:	ru	300.ru.ac.th

	 ตามที่อาจารย์ฮิซาโตโม คะนายา	 หัวหน้า 

ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ	 มหาวิทยาลัยนิฮอน	

ประเทศญี่ปุ่น	 	 ซึ่งเป็นผู้ริเริ่มโครงการแลกเปลี่ยน

ทางวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัยนิฮอน 

และมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถึงแก่อนิจกรรมนั้น			

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์	 รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้ส่งคำไว้อาลัย 

ไปยังครอบครัวของอาจารย์คะนายา		

 นางมาซาโกะ	 ภรรยาของอาจารย์คะนายา	 

ได้ส่งหนังสือแสดงความขอบคุณมายังมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ดังนี้	

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

 คิดว่าท่านคงจะกำลังยุ่งอยู่    สถานการณ์ท่ีญ่ีปุ่น 

หลังจากภัยจากแผ่นดินไหวคร้ังใหญ่ในแถบตะวันออก 

การเริ่มต้นและ ชั่วโมงเรียนของมหาวิทยาลัย ได้เลื่อน 

กำหนดออกไปอีกถึงเดือนพฤษภาคม   จากการประสบภัย 

คร้ังน้ีทำให้มีคนตาย และเป็นความเศร้าท่ีเกิดข้ึนซ้อนกัน 

สร้างความเจ็บปวดแสนสาหัส ก่อนหน้านี้ท่านผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ ได้กรุณาส่ง 

คำไว้อาลัยมาให้สามี ฮิซาโตโม คะนายา และ 

คุณกิตติญา  มูโรมาจิ  ได้แปลคำไว้อาลัยของท่าน    รู้สึก 

ขอบคุณมาก และก็มีค่า มีความสำคัญมากสำหรับเรา   

ขอขอบคุณมากที่นักศึกษามหาวิทยาลัยญี่ปุ่นได้มี 

โอกาสในการแลกเปลี่ยนมากมายกับนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง   เมื่อเร็ว ๆ นี้  ทำบุญให้สาม ี

เป็นการทำบุญครบรอบวันตาย  ซ่ึงเป็นการหลับช่ัวนิรันดร์ 

ของสามี  และคิดว่าสามียังมีความฝันที่อยากจะทำ   

สิ่งที่อยากจะทำในสิ่งต่างๆ  อีกมากมาย 

 ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์

วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ และท่านอื่น ๆ  อีกหลายท่าน 

ที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนสามีมาโดยตลอด

    มาซาโกะ คะนายา

            (แปลโดย กิตติญา มูโรมาจิ)

     สำหรับโครงการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 

ประกอบด้วย	 กิจกรรมการศึกษาดูงาน	 	 การเยี่ยมชม 

และแลกเปล่ียนวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัย

นิฮอน	กับมหาวิทยาลัยที่สอนด้านภาษาญี่ปุ่น		รวมทั้ง 

การทัศนศึกษาสถานท่ีสำคัญในประเทศไทย	 	 นอกจากน้ี 

ยังมีการคัดเลือกนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพื่อไปศึกษาดูงานและแลกเปลี่ ยนวัฒนธรรม	 

ณ	มหาวิทยาลัยนิฮอน	ประเทศญี่ปุ่นด้วย	

ม.ร.จัดประกวดดนตรีไทยฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

รับสมัครนักศึกษา ป.โทฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔



 สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดนิทรรศการแสดงผลงานสมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน 

เนื่องในโอกาสครบรอบ	 9	 ปีแห่งการก่อตั้ง	 โดยมี	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ               ลาภเจริญทรัพย์     รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานเปิด 

นิทรรศการและให้โอวาทนักศึกษาและมีคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์	 นักศึกษาของสมาพันธ์ฯ	 และนักศึกษา	 ม.ร. 

ร่วมในงาน	 	 เมื่อวันที่	 	 30	 พฤษภาคม	 2554	ณ	บริเวณ 

ริมสระน้ำหน้าอาคาร	BNB	11	วิทยาเขตบางนา	ม.ร.

	 บรรยากาศภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการ 

เก่ียวกับโครงการ	 กิจกรรม	 และผลงานของสมาพันธ์ฯ 

ตลอดช่วงเวลาท่ีมีการก่อต้ัง	 การแสดงดนตรีและการแสดง 

รำศิลปะประยุกต์	 	 ซ่ึงแสดงโดยนักศึกษาของสมาพันธ์ฯ 

เพ่ือต้อนรับคณะผู้บริหาร	แขกผู้มีเกียรติและผู้สนใจท่ัวไป

ท่ีมาร่วมงาน	

	 โอกาสน้ี	 นายสราวุธ  เอ่ียมสนาม	 รองประธาน 

สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน	 ม.ร.	 กล่าวรายงานว่า	 สมาพันธ์	

นักศึกษาคริสเตียน	 เป็นกลุ่มนักศึกษาที่รวมตัวขึ้นเพื่อ 

ดำเนินกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยและสังคม 

เพื่อส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมและค่านิยมที่ถูกต้องแก ่

เยาวชน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฐานะที่เป็นนักศึกษาและ 

อนาคตของชาติ	โครงการและกิจกรรมท่ีสมาพันธ์นักศึกษา 

คริสเตียนจัดขึ้นล้วนยึดหลักการของพระคริสต์ธรรม 

คัมภีร์	 ดังนั้น	 นักศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯจึง 

ได้รับการปลูกฝังค่านิยมอันดี	 สามารถเป็นแบบอย่างใน

การดำเนินชีวิตต่อกลุ่มนักศึกษาทุกคน	รวมทั้ง	ยังได้รับ 

การพัฒนาศักยภาพด้วยการเป็นผู้นำและเป็นบุคลากร 

ที่ดีที่ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ	 นำมาซึ่ง 

ชื่อเสียงและเกียรติภูมิแก่มหาวิทยาลัย	

 “เน่ืองในโอกาสครบรอบ	9	ปี	ในปี	2554	สมาพันธ์ฯ 

ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ผ่านมาให้นักศึกษาม.ร. 

และผู้สนใจได้ร่วมชม	 และรับทราบเกี่ยวกับกิจกรรม 

การดำเนินงานต่างๆ	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการสร้าง 

แรงบันดาลใจหรือแนวคิดต่อผู้เยี่ยมชม	 ในการดำเนิน 

กิจกรรมเพื่อสังคมเช่นเดียวกับสมาพันธ์ฯ	 และในปีนี้ 

สมาพันธ์ฯจะมีโครงการจัดกิจกรรมเพื่อประโยชน์  

ต่อสังคมอีกมากมาย	 ทั้งกิจกรรมต่อเนื่องจากปีที่แล้ว 

เช่น	 โครงการเฟรนส์พลัส	 ครั้งที่	 3	 ซึ่งเป็นกิจกรรม 

รณรงค์ปลูกฝังค่านิยมการดำเนินชีวิตโดยไม่เกี่ยวข้อง 

กับยาเสพติด	 ที่จะมีขึ้นในเดือนกรกฎาคมนี้	 นอกจากนี้ 

ยังมีอีกหลายโครงการท่ีจะจัดข้ึนในปี	 2554	 ซ่ึงอยู่ระหว่าง 

การดำเนินการ	 จึงหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจะได้รับการตอบรับ 

และสนับสนุนเป็นอย่างดีจากทุกท่านเช่นที่ผ่านมา”

	 จากนั้น	ผศ.วุฒิศักดิ์	รักษาราชการแทนอธิการบดี	

ม.ร.	กล่าวว่า	ในฐานะตัวแทนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีความยินดีท่ีได้เห็นการจัดโครงการและกิจกรรมท่ีดีของ 

สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน	 ซ่ึงสะท้อนให้เห็นว่านักศึกษา 

ของสมาพันธ์ฯมีความตั้งใจในการทำสิ่งดีๆเพื่อสังคม		

ตลอดระยะเวลา	 	9	 	ปี	ถือเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและ

สมาพันธ์ฯยังมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนั้นไม่ใช ่

เรื่องง่าย		แสดงให้เห็นว่านักศึกษาของสมาพันธ์ฯมีความ 

สามัคคีและมีการทำงานท่ีเป็นรูปธรรม	 มีการทำงานอย่าง

มีสาระที่ล้วนเป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์อย่างยิ่งแก่ 

นักศึกษา	มหาวิทยาลัยและสังคม	

	 “ผมขอชื่นชมในการทำงานและการจัดกิจกรรม 

ต่างๆที่มีมา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	 การทำกิจกรรมเช่นนี้	 

ชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัยถ้านักศึกษาได้เรียนหนังสือไปด้วย

ทำกิจกรรมไปด้วยจะเสริมสร้างให้นักศึกษามีความเข้ม

แข็งในการท่ีจะออกไปทำงานรับใช้ประเทศชาติในอนาคต  

วันนี้ถือเป็นโอกาสดีที่สมาพันธ์ฯได้จัดนิทรรศการและ

กิจกรรมต่างๆขึ้น	และขอแสดงความยินดีที่สามารถก้าว 

มาสู่ปีที่	 9	 และขอให้นักศึกษาทุกท่านทำงานด้วยความ 

มุ่งมั่นและทุ่มเทต่อไป”

สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน 
จัดกิจกรรมครบรอบ 9 ปี

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

	 “ข่าวรามคำแหง”	ได้กล่าวถึง	“รางวัล 

วรรณกรรมรามคำแหง”	ไปเมื่อฉบับที่แล้ว

	 เป็นการ เกริ่น ให้ เห็นภาพรวมๆ	 

ของรางวัลนี้ที่ เชื่อว่าจะสร้างสีสันให้  

วงวรรณกรรมบ้านเรา	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ในรั้วมหาวิทยาลัยตามสมควร

	 มาฉบับนี้จะได้กล่าวถึงรายละเอียด 

สำหรับผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวด

 รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ซึ่งถือได้ว่าเป็น	 “แม่งานใหญ่” 

ของงานน้ี		แถลงถึงรายละเอียดของผลงานว่า

	 ประเภทร้อยกรอง	 กำหนดให้เป็น 

กลอนสุภาพท้ังในกลุ่มนักเรียน	 นิสิตนักศึกษา 

และประชาชนท่ัวไป

	 มีเน้ือหาเก่ียวกับการเทิดพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในวโรกาส 

เจริญพระชนมพรรษา	๘๔	พรรษา

	 ประเภทร้อยแก้ว	 ในกลุ่มนักเรียน 

ให้เขียนเรียงความ	 หัวข้อ	 “สังคมไทย 

ในทศวรรษหน้า”	 ส่วนกลุ่มนิสิตนักศึกษาและ	

ประชาชน	 ให้เขียนเร่ืองส้ัน	 แนวสร้างสรรค์ 

สังคมไทย

	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 ยังให้เกณฑ์ 

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดไว้ด้วยว่า

	 เป็นเรื่องที่ เขียนโดยไม่ลอกเลียน 

ดัดแปลง	หรือแปลผลงานของผู้อื่น

	 ผลงานนั้นต้องไม่เคยได้รับรางวัล 

และตีพิมพ์ในสื่อต่างๆ

 เน้ือเร่ืองไม่ขัดต่อศีลธรรม	และไม่หม่ิน 

ต่อสถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์

	 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดสามารถ 

ส่งผลงานได้มากกว่า	 ๑	 ประเภท	 แต่ส่งได ้

ประเภทละ	๑	สำนวนเท่านั้น

	 ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 	

๓๐	กันยายน	๒๕๕๔



	 	 รามคำแหงตอบรับกระแสวิทยาศาสตร์ 

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์	 กระตุ้นครูวิทยาศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนปลายทั่วประเทศให้มีความรู้และมีบทบาท 

ในการสอนวิทยาศาสตร์ทุกสาขา	 หวังสร้างเยาวชน 

นักวิทยาศาสตร์ที่มีความคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม	่

สู่การเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพในอนาคต

ตอนปลาย	 ที่รามคำแหงจัดอบรมขึ้น	 เมื่อวันที่	 9-13 

พฤษภาคมท่ีผ่านมาน้ัน	 เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	(สพฐ.)	กระทรวงศึกษาธิการ 

ท่ีประชุมคณบดีคณะวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย(ทวท.) 

และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ม.ร.	 ดำเนินการจัดฝึกอบรม	 3	 สาขาได้แก่	

วิชาคณิตศาสตร์	 เคมี	 และชีววิทยา	 เพื่อพัฒนาคุณภาพ

การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพ 

มากข้ึน	 และต้องการยกระดับการเรียนการสอนในโรงเรียน

มัธยมศึกษา	เพราะปัจจุบันเห็นว่าผลสัมฤทธ์ิจากการเรียน 

ของนักเรียนวิทยาศาสตร์อ่อนลงมาก	 จึงเป็นห่วงว่า 

วิทยาศาสตร์ที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ 

จะด้อยลง	 และนักเรียนสนใจเรียนวิทยาศาสตร์น้อยลง 

เกรงว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์ของ 

ประเทศในอนาคตจึงได้มีการจัดอบรมโครงการครั้งนี้ 

ขึ้นมา

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวต่อไปว่า 

เสียงตอบรับจากครูวิทยาศาสตร์ที่เข้ารับการอบรมนั้น 

หลายท่านบอกว่า	 เป็นการทบทวนบทเรียนท่ีครูเคยเรียนมา 

และได้รับความรู้ใหม่ที่ครอบคลุมทั้งม.4	-	ม.6		ทำให้ครู 

ได้รับความรู้องค์รวมท้ังหมดท่ีไม่ใช่เฉพาะวิชาในระดับ 

ช้ันท่ีสอนเท่าน้ัน	 ขณะน้ีรามคำแหงมีความพร้อมในการ 

จัดอบรม	3	สาขา	คือ	วิชาคณิตศาสตร์	เคมี	และชีววิทยา		

และคาดว่าในปีหน้าจะเตรียมความพร้อมเพิ่มสาขา 

ในการอบรมให้มากขึ้น	อีกทั้ง	ยังเป็นโอกาสดีที่ครูที่มา 

จากทั่วประเทศจะได้ทราบว่า	 รามคำแหงมีการเรียน

การสอนคณะวิทยาศาสตร์ที่ครอบคลุมทุกสาขาวิชา 

มีเทคโนโลยี	 เคร่ืองมือท่ีทันสมัยประกอบการเรียนเหมือน 

ทุกมหาวิทยาลัย

	 	 “ผมขอฝากครูวิทยาศาสตร์ด้วยว่า	ปัจจุบันครู 

ต้องมีการพัฒนาความรู้อยู่ตลอดเวลา	 ท้ังด้านส่ือการสอน  

เทคนิคการสอนท่ีไม่ทำให้วิทยาศาสตร์เป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือ 

และต้องมองว่าจะสอนนักเรียนอย่างไรให้มีกระบวนการ 

ทางวิทยาศาสตร์	 ไม่อยากให้ทำแล็บแห้ง	 คือ	 ไม่มี 

ครูวิทย์ทั่วประเทศเร่งพัฒนาศักยภาพ

รองรับกระแสวิทยาศาสตร์ในหมู่นักเรียน-นักศึกษา
การทดลองจริง	 แต่การอบรมที่รามฯจะเน้นให้ครูเห็น 

ถึงการทดลองและนำกลับไปถ่ายทอดให้นักเรียน	

เพราะวิทยาศาสตร์	 คือ	 การทดลองและทฤษฎีต่างๆที่ได ้

จากวิทยาศาสตร์ล้วนได้จากการทดลอง	 เราจะคิดเองไม่ได ้

ต้องทดลองให้ได้ผลออกมา	 แล้วนำไปสรุปเป็นทฤษฎี...	

...ครูวิทยาศาสตร์ต้องสอนเน้นกระบวนการและการทด

ลอง	 ไม่อยากให้เน้นที่เนื้อหาจนเกินไป	 สอนให้นักเรียน 

คิดแบบวิทยาศาสตร์และฝึกให้ลงมือทดลองจริง	

วิทยาศาสตร์ไม่ใช่เร่ืองยาก	 เป็นเร่ืองท่ีสนุก	 น่าค้นหา	 และ 

มีความสำคัญต่ออนาคตของประเทศ	 อยากให้นักเรียน 

ตั้งใจเรียนวิทยาศาสตร์ให้มากขึ้น	 ถึงแม้จะไม่ได้เรียนเพื่อ 

เป็นนักวิทยาศาสตร์	 แต่ถ้านักเรียนมีวิธีคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

จะทำให้เรื่องความเชื่อและความงมงายต่างๆลดลง	เพราะ 

วิทยาศาสตร์จะทำให้มีวิธีคิดที่เป็นกระบวนการมากขึ้น”

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์กล่าว

  ด้านครูวิทยาศาสตร์จากท่ัวประเทศตอบรับการ

จัดอบรมในโครงการดังกล่าวที่รามคำแหงในหลากทัศนะ

ว่า...........

อาจารย์ณัฐพงษ์  บุญปอง 

โรงเรียนพลับพลาชัยพิทยาคม 

จังหวัดบุรีรัมย์	อบรมสาขา 

ชีววิทยา	 กล่าวว่าได้มีโอกาส 

เ ข้ า ร่ วมอบรมในสาขา 

ชีววิทยาคร้ังน้ี	 ผมได้รับความรู้ 

และเนื้อหาในส่วนที่ เรา 

ขาดไปเพิ่มมากขึ้น	สามารถ 

นำความรู้ไปใช้ในการสอน 

และต่อเติมในส่วนที่เราขาดหายไปได้	 ผมตั้งใจว่าจะนำ 

เนื้อหากลับไปสอนนักเรียน	โดยเน้นเรื่องของการนำไปใช้

มากกว่า	เพราะมีความง่ายต่อความเข้าใจของนักเรียน	

	 	 “ในส่วนรูปแบบการอบรมที่รามฯ	 คณาจารย์ 

แต่ละท่านมีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนและผู้เรียนเป็นอย่างดี 

ทำให้เราต่ืนตัวตลอดเวลา	 อยากให้มีการจัดโครงการอบรม 

ครูวิทยาศาสตร์เช่นน้ีข้ึนทุกปี	 เพราะยังมีครูอีกหลายท่าน 

ที่ยังไม่เคยอบรมนอกสถานที่	 ข้อมูลในการสอนอาจจะ 

ยังมีไม่มากพอ	 ก็จะทำให้การถ่ายทอดมีปัญหา	 เมื่อเด็ก 

เป็นผู้รับข้อมูลไปผิด	 ก็จะมีผลต่อความเข้าใจของเด็กไปจน 

ถึงอนาคต	 ครูจึงต้องนำความรู้ที่ถูกต้องไปเผยแพร่แก ่

นักเรียนและพัฒนาความรู้ของครูไปพร้อมด้วย”

อาจารย์โสภา  อรุณใหม ่	

โ รง เรี ยนชุมพวงศึกษา	

จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า	

อ บ ร ม ส า ข า ชี ว วิ ท ย า	

กล่าวว่า	 เมื่อได้มาอบรม 

ที่รามฯแล้ว	 ครูคิดว่าครู 

ได้รับความรู้มากข้ึนจากเดิม 

ที่สอนโดยยึดตำราของ	

สพฐ.แต่การอบรมครั้งนี้ 

มีเน้ือหาท่ีสอนในระดับอุดมศึกษามากข้ึน	 ทำให้ครูได้ความรู้ 

ได้ข้อกระจ่างที่จะนำกลับไปปรับใช้ในห้องเรียน	เพราะ 

บางประเด็นในหนังสือของสถาบันส่งเสริมการสอน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 (สสวท.)	 ยังไม่มีเท่าการ 

อบรมจึงได้รับประโยชน์ในหลายประเด็น	 ที่สามารถ 

นำไปขยายความรู้ให้นักเรียนได้มากข้ึน	 และยังทำให้เกิด 

แนวคิดใหม่ๆ	 เช่นการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตในการสอน 

มีแบบอย่างการวิจัยให้ครูได้เห็น	 เช่น	 การวิจัยไลเคน 

ซ่ึงเป็นการเรียนรู้นอกสถานท่ี	 ครูอยากให้มีการจัดอบรม 

เช่นนี้อีกไปเรื่อยๆ	เพราะจะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา 

ของประเทศ	 ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาความรู้ 

และเพ่ิมศักยภาพของครู	 อีกท้ัง	 ครูยังได้มีโอกาสแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ระหว่างเพื่อนครูกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอีกด้วย

อาจารย์พงศธร  มหาวิจิตร   

โรงเรียนสวนกุหลาบ 

วิทยาลัย	 จังหวัดสระบุรี 

อบรมสาขาคณิตศาสตร์	

กล่าวว่า	 ในการอบรม 

คร้ังน้ี	ทำให้ครูได้ทบทวน 

ความรู้ ในส่วนที่ เคยรู้  

อยู่แล้วแต่อาจจะหลงลืมไป 

จึงเป็นการได้กลับมาทบทวน

ความรู้เดิมส่วนหนึ่ง	 และอีกส่วนหนึ่งเป็นความรู้ใหม่

ที่ทำให้เห็นเนื้อหา	ที่มาที่ไปของวิทยาศาสตร์	ที่มีความ 

เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้านอื่นอย่างไรบ้าง	 ครูคิดว่าจะนำ

ไปขยายความในส่วนความเป็นมาของเน้ือหาให้นักเรียน

ได้ทราบว่าก่อนที่เราจะไปท่องสูตรหรือท่องนิยามของ

คณิตศาสตร์	 เราสามารถเชื่อมโยงกับความรู้เดิมที่มีอยู ่

ได้อย่างไร	การเรียนจะได้มีความหมายมากขึ้น	ผมอยาก 

ให้มีโครงการอบรมครูต่อไปเรื่อยๆถึงจะไม่ได้เป็น 

โครงการใหญ่ระดับประเทศ	 แต่ถ้ามีการจัดอบรมอย่าง

สม่ำเสมอจะดีมาก	คิดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

ครูและจะส่งผลถึงนักเรียนโดยตรง	 ที่สำคัญ	 ยังจะเป็น

การพัฒนาศักยภาพของครูในประเทศไทยให้เข้มแข็ง 

มากขึ้นด้วย	

อาจารย์ภัทรานี  ไชยสุวรรณ 

โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม 

จังหวัดสมุทรปราการ	

อบรมสาขาคณิตศาสตร์	

กล่าวว่า	การอบรมครั้งนี้

ได้ รับความรู้ เพิ่ ม เติม 

อย่างมาก	 คือ	 เนื้อหาที่ 

วิทยากรสอนเป็นการ 

ทบทวนความรู้ของครู	 

ที่จะสามารถนำไปใช้ในการสอนในห้องเรียนได้เป็น 

อย่างดี				อาจารย์สอนเข้าใจ	มีการปูพ้ืนฐานต้ังแต่เบ้ืองต้น 

ไปจนถึงขั้นที่สูงขึ้น	 มีการแนะนำหลักการสอนว่าควร 

เน้นเรื่องใดและเรื่องใดมีความสำคัญในการเรียนต่อ 

มหาวิทยาลัยที่ครูระดับมัธยมควรรู้	ดิฉันเองตั้งใจจะนำ

ความรู้ไปปรับแผนการสอน	 (อ่านต่อหน้า 11)

โอกาสน้ี	 รองศาสตราจารย์ 

ปรีชา พหลเทพ คณบดี 

ค ณ ะ วิ ท ย า ศ า ส ต ร์ 	

เปิดเผยว่าสำหรับโครงการ 

อบรมครูวิทยาศาสตร์	

คณิตศาสตร์	 คอมพิวเตอร์	

โลก-ดาราศาสตร์	 และ 

อวกาศ	 ระดับมัธยมศึกษา 

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔



ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2553 (ม.ร. 30)
กระบวนวิชา                   วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                  วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                  วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                  วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                   วันและเวลาสอบ

๔ ๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔



กระบวนวิชา                   วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                  วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                  วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                  วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                   วันและเวลาสอบ

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔



กระบวนวิชา                   วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                  วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                  วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                  วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                   วันและเวลาสอบ

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔



กระบวนวิชา                   วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                  วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                  วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                  วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                   วันและเวลาสอบ

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔



กระบวนวิชา                   วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                  วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                  วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                  วันและเวลาสอบ กระบวนวิชา                   วันและเวลาสอบ

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔



ร่วมให้การต้อนรับ	ณ	หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

เมื่อวันที่	31	พฤษภาคม	2554

 โอกาสน้ี	ผศ.วุฒิศักด์ิ      ลาภเจริญทรัพย์		กล่าวว่า	

จุดเริ่มต้นของคณะวิศวกรรมศาสตร์ก่อตั้งขึ้นโดยดำริ 

ของ	รศ.รังสรรค์	แสงสุข	อดีตอธิการบดีม.ร.	ต้องอาศัย 

ระยะเวลาและฟันฝ่าอุปสรรคมากมาย	 จนกระท่ังทุกวันน้ี 

มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ไปแล้วหลายรุ่น	 ดังนั้น	 ขอให้นักศึกษาเชื่อมั่นในความ 

แข็งแกร่งทางวิชาการของคณะ	และตั้งใจเรียนให้สำเร็จ

การศึกษา		

 “การเรียนที่รามคำแหง	 สิ่งสำคัญที่นักศึกษา 

ต้องตระหนักคือ	เรื่องของเวลา	และการมีวินัยในตนเอง	

ทุกคนมีเวลา	 24	 ชั่วโมงเท่ากัน	 แต่ต้องรู้จักแบ่งเวลา	 

ผู้มีวินัยจะแบ่งเวลาได้อย่างเหมาะสม	 และเรียนจนประสบ 

ความสำเร็จ	 ทั้งนี้	 การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยเป็นช่วง 

ก้าวเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา	 ชีวิตมีอิสระเสรีมากขึ้น	 ไม่มี 

ครูคอยเข้มงวด	 จึงทำให้ต้องระมัดระวังถึงวิถีที่ต้อง 

ประพฤติปฏิบัติ	เพื่อเดินไปสู่ความสำเร็จ	

	 ...การจะสำเร็จเป็นวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

ต้องเริ่มจากความตั้งใจ	 รวมถึงการปฏิบัติตามกฎที่คณะ 

กำหนด	 หากมีปัญหาในสิ่งใดขอให้ปรึกษาคณาจารย ์

ผู้เป็นแหล่งความรู้ที่สำคัญ	และเชื่อถือได้มากกว่าข้อมูล 

ทางอินเทอร์เน็ต	 ดังน้ัน	หากต้องค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต 

ขอให้ตรวจสอบด้วยว่า	ถูกต้อง	เชื่อถือได้หรือไม่”

	 จากนั้น	 ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง คณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 กล่าวว่า	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ม.ร. 

ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	 15	 พฤษภาคม	 2540	 ปัจจุบันมีการ 

จัดการเรียนการสอน	5	สาขาวิชาได้แก่	สาขาวิศวกรรมโยธา 

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ	สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม	

สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และสาขาวิศวกรรมพลังงาน 

ในส่วนการเปิดสอนระดับปริญญาโท	มีการเปิดสอนใน 

2	 สาขาวิชา	 คือสาขาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม 

โดยเปิดสอนเป็นแห่งเดียวในประเทศไทย	 ปัจจุบัน 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	 ม.ร.มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว	 

1	พันกว่าคน	สามารถประกอบอาชีพและสร้างชื่อเสียง 

ในสังคมแล้วหลายรุ่น	โดยนักศึกษาในปีการศึกษา	2554	

เป็นรุ่นที่	14

	 “การประกอบอาชีพวิศวกรรมไม่ได้เป็นอาชีพ 

ที่ง่าย	 จำเป็นต้องมีการฝึกปฏิบัติ	 ต้องเรียนรู้สั่งสม 

ประสบการณ์อย่างต่อเนื่อง	ต้องมีการสั่งสมความรู้	เพื่อ 

ก้าวไปเป็นวิศวกรในวันข้างหน้า	 ท้ังน้ี	 ครูอาจารย์ทุกท่าน 

พร้อมถ่ายทอดวิชาการแก่ลูกศิษย์อย่างเต็มที่	 ที่ผ่านมา 

บัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ม.ร.ได้พิสูจน์ความสามารถ 

ได้อย่างดีเย่ียม	 มีบทบาทสำคัญในสังคม	 แสดงให้เห็นถึง 

ความมีคุณภาพทางวิชาการ	 การเรียนในสาขาวิศวกรรมน้ัน 

จำเป็นต้องใช้ความมุ่งม่ันอย่างมาก	ดังน้ัน	ขอให้นักศึกษา 

มีมานะตลอดการศึกษาอย่างเต็มที่	 มีความรับผิดชอบ 

การเรียนในรั้วมหาวิทยาลัยคือ	 การก้าวสู่วัยผู้ใหญ่เต็มตัว 

ต้องแยกแยะสิ่งดี-ไม่ดี	และวางแผนการเรียนได้”		คณบดี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	กล่าวในตอนท้าย

กำหนดรหัสนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
สอบซ่อมภาค 2, ภาคฤดูร้อน/2553

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษา
วัน

ลงทะเบียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree	

5201501821-5301524020

5302003214-5302523708

5303011505-5303520133

5304026940-5304512709

5205500068-5305503590

5306026369-5306544221

5207500306-5307501683

5354001249-5354502345

5356500487-5356501121

5390071545-5390522133
1	
กร
กฎ

าค
ม	
25
54

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์								

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree	

5101051034-5201501813

5102073292-5302003206

5103513460-5303011497

5204037575-5304026932

5105006901-5205500050

5106551798-5306026351

5107004854-5207500298

5154003288-5354001231

5356002161-5356500479

5390024528-5390071537

2	
กร
กฎ

าค
ม	
25
54

งดการลงทะเบียน

3 
กร

กฎ
าค

ม 
25

54

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree	

4901035719-5101051026

4902052499-5102073284

5003006474-5103513452

5104009633-5204037567

4805019744-5105006893

5006042872-5106551780

4907005377-5107004847

4854502921-5154003270

5356001114-5356002153

5290050417-5390024510

4	
กร
กฎ

าค
ม	
25
54

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree	

4601000013-4901035701

4602000012-4902052481

4603000011-5003006466

4604000010-5104009625

4605000019-4805019736

4606000018-5006042864

4607000017-4907005369

4654000019-4854502913

5356000017-5356001106

4690000015-5290050409

5	
กร
กฎ

าค
ม	
25
54

  เพื่อให้การลงทะเบียนสอบซ่อมภาค	 2	 และ 

ภาคฤดูร้อน	 ปีการศึกษา	 2553	 ระหว่างวันที่	 1	 -	 5 

กรกฎาคม	 2554	 (เว้นวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 

เนื่องจากมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนด 

ช่วงรหัสนักศึกษาลงทะเบียนสอบซ่อมในแต่ละวัน	ดังน้ี

ถาม			 ดิฉันเป็นนักศึกษารามฯ	รหัส	46	สอบถาม	ดังน้ี
	 	 1.	 ไม่ทราบว่าปัจจุบันดิฉันยังมีสถานภาพ 
นักศึกษาหรือไม่
	 	 2.	 ถ้าพ้นสภาพนักศึกษาแล้ว	ต้องดำเนินการ 
อย่างไรบ้าง
	 	 3.	 สามารถโอนได้ทุกวิชาจากรหัสเดิมหรือไม่
ตอบ		 1.	 นักศึกษารหัส	 46	 สมัครภาค	 1/2546	 
ลงทะเบียนภาคสุดท้ายได้ถึงภาคซ่อม	2,	S	/2553	ถ้าสมัคร 
ภาค	 2/2546	 ลงทะเบียนภาคสุดท้ายได้ถึงภาคซ่อม	 1/2554 
นักศึกษาตรวจสอบสถานภาพนักศึกษาได้ท่ี		อาคาร	สวป.	 
ชั้น	6	หรือโทรศัพท์สอบถามที่	0-2310-8610
	 	 2.	 นักศึกษา	 8	 ปียังไม่สำเร็จการศึกษา	 ต้อง 
ทำการสมัครใหม่โดยย่ืนเร่ืองขอ	 Transcript	 ไม่จบรหัส	 46 
ชำระเงินท่ี	กองคลัง	สำนักงานอธิการบดี	ช้ัน	1	จำนวน	40	บาท 
แล้วยื่นเรื่องขอที่	 อาคาร	สวป.	 ชั้น	 1	 ช่อง	 1	 (ก่อนการ 
สมัครใหม่	1	สัปดาห์)	เพื่อนำไปใช้เทียบโอน	และใช้สิทธิ
เทียบโอนในขั้นตอนการสมัคร	 พร้อมชำระค่าเทียบโอน	
หน่วยกิตละ	50	บาท
	 	 3.	 นักศึกษาที่เรียนครบ	8	ปีการศึกษาแล้วยัง 
ไม่สำเร็จการศึกษา	 สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ต่อเนื่อง 
โดยมีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า	 90	 หน่วยกิต	 หรือ 
สามารถจบการศึกษาได้ภายใน	 2	 ปีการศึกษา	 ให้เลือกเรียน 
ในหลักสูตรเดิมได้	 ให้เฉพาะผู้สมัครต่อเน่ืองในปีการศึกษา 
2552,	2553,	2554	เท่านั้น	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่คณะที่นักศึกษาสังกัด
ถาม			 อยากทราบการลงทะเบียนสอบ	 e-Testing	
ภาค	 1/2554	 เพราะวันสอบปกติคาดว่าจะมาสอบไม่ได้	
จึงขอทราบข้อมูล	ดังนี้
	 	 1.	 ลงทะเบียนสอบ	 e-Testing	 ภาค	 1/2554	
ได้เมื่อไหร่	และสอบช่วงไหนบ้าง
	 	 2.	 การลงทะเบียน	 e-Testing	 มีขั้นตอนและ 
ค่าใช้จ่ายอย่างไร
  3.	 พระภิกษุสามารถเข้าสอบ	e-Testing	ได้หรือไม่		

ตอบ		 1.	 ภาค	 1/2554	 กำหนดวันลงทะเบียน	 

e-Testing	ระหว่างวันที่	2	มิถุนายน	-	14	กันยายน	2554	

กำหนดวันสอบ	e-Testing	ระหว่างวันที่	11	มิถุนายน		-	

17		กันยายน		2554		(เว้นวันท่ี	15		-	18	กรกฎาคม		และ 

วันท่ี	8		-	18	สิงหาคม	2554)	ที่อาคารสุโขทัย	ชั้น	10

	 	 2.	 ข้ันตอนการลงทะเบียนสอบ	e-Testing	น้ัน 

ขอให้ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอบ	e-Testing	ก่อน 

โดยนักศึกษาตรวจสอบได้ท่ีเว็บไซต์	www.	 etesting.ru.ac.th 

หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 0-2310-8790 

ในการลงทะเบียนสอบ	 e-Testing	 ต้องลงทะเบียนเรียน 

ภาคปกติก่อน	 และต้องมีกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาต้องการ 

สอบ	 e-Testing	 ด้วย	 จากน้ันจึงนำใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 

ไปลงทะเบียน	 e-Testing	 ในช่วงวัน	 เวลา	 สถานที่	

ที่ระบุไว้ข้างต้น	ค่าลงทะเบียนวิชาละ	50	บาท

	 3.	 พระภิกษุ	 สามเณร	 เข้าสอบ	 e-Testing	 ได้	

สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์	 มีการจัดที่นั่งสอบ 

สำหรับพระภิกษุ	สามเณรไว้บริการ

อธิการบดีแนะแนวฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

กองบรรณาธิการ

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร		รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 คณาจารย์	

เจ้าหน้าที่	 ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินผล 

การปฏิบัติราชการจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	และสำนักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา	 (องค์การมหาชน)	 (สมศ.) 

ณ	 ห้องประชุม	 3	 ชั้น	 3	 อาคารวิทยบริการและบริหาร	

เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	ที่ผ่านมา

 โอกาสน้ี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

กล่าวว่า	 รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับคณะผู้ตรวจ 

ประเมินฯ	 ทุกท่านในวันน้ี	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตระหนัก 

และเห็นความสำคัญในเร่ืองของการประกันคุณภาพ 

มาโดยตลอดซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการคอยกำกับดูแล

และจัดประชุมอย่างสม่ำเสมอเพ่ือพัฒนาคุณภาพในด้าน

ต่างๆ	ของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้น	

 รองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ กล่าว 

เพ่ิมเติมว่า	 ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ขอขอบคุณ

คณะผู้ตรวจประเมินทั้งจาก	 ก.พ.ร.	 และสมศ.	 อย่างยิ่ง	

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมและเอกสารต่างๆ 

ไว้ให้คณะผู้ตรวจประเมินเรียบร้อยแล้วหากคณะ 

ผู้ตรวจประเมินมีข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องใด 

มหาวิทยาลัยยินดีรับฟังและจะนำไปปฏิบัติเพื่อพัฒนา 

การทำงานในด้านต่างๆ	ต่อไป

เป็นวิทยากร	เมื่อวันที่	7	มิถุนายน	2554	ณ	ห้องประมวล	

กุลมาตย์และห้องประภาศน์	 อวยชัย	 อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

 โอกาสน้ี	 รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์	 รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายการคลัง	 กล่าวว่า	 สืบเน่ืองจากสำนักงาน 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	และสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา	(สกอ.)	กำหนดให้สถาบัน 

อุดมศกึษาตอ้งมกีารบริหารความเสีย่ง	เพื่อเปน็เครื่องมอื	

ในการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัย	 เพื่อลดความเสียหาย

จากความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด	 ทั้งในรูปแบบของตัวเงิน 

และไม่ใช่ตัวเงิน	เช่น	ชื่อเสียง	การฟ้องร้อง	ประสิทธิภาพ	

ประสิทธิผล	ความคุ้มค่า	การเงิน	และงบประมาณ	

	 ในการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน 

อุดมศึกษา	 ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกแห่งต้องมีการ 

ประเมินด้านการบริหารและการจัดการของระบบบริหาร 

ความเส่ียงเพ่ือนำไปสู่แผนท่ีมีประสิทธิภาพในการบริหาร 

จัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในได้ทัน	 ความเสี่ยง 

เป็นความไม่แน่นอนของเหตุการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนซ่ึงบางคร้ัง 

ไม่อาจคาดเดาได้	 จึงต้องเข้าใจและรู้จักประเมินความเส่ียง

และวางแผนการจัดการความเส่ียงและควบคุมความเส่ียง 

เพื่อลดมูลเหตุที่จะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ 

ยอมรับได้	 โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์

และกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

	 “ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาตั้งแต่ระดับ 

ปฏิบัติงานถึงระดับผู้บริหาร	ไม่ว่าจะเป็นคณาจารย์	เจ้าหน้าท่ี 

หรือนักศึกษาเอง	 ทุกคนจึงต้องมีส่วนร่วมในการช่วยกัน 

พิจารณาว่าอะไรคือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 

และในงานที่ปฏิบัติ	 ทุกคนต้องมีส่วนร่วมที่จะมองถึง 

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ภายนอกที่มีผล 

กระทบต่อมหาวิทยาลัย	 และช่วยกันหาทางแก้ไขและ 

ดูแลการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น	

ด้วยการร่วมแรงร่วมใจ	 รวมทั้งความสามัคคีของทุกคน

จะเป็นส่วนสำคัญในการนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความ 

เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นอย่างแน่นอน”	รศ.นิฤมลกล่าว

เพราะการอบรมทำให้รู้ว่าเน้ือหาท่ีถูกต้องในวิชาคณิตศาสตร์ 

คืออะไร

	 	 “อยากให้มีโครงการเช่นน้ีต่อไป	 เพราะความรู้ 

ถ้าไม่ได้เรียนซ้ำอาจจะลืม	 ยังรู้สึกเสียดายท่ีครูอีกหลายท่าน 

ไม่ได้มาอบรม	 เพราะครูอาจจะนำกลับไปถ่ายทอดได้ไม่หมด 

เหมือนการมาเข้าเรียนเอง	 อยากให้อาจารย์ท่านอ่ืนๆ	 ได้มี 

โอกาสเข้ารับการอบรมในโครงการที่มีประโยชน์เช่นนี้ 

เพราะมีครูหลายคนที่จบมาแล้วหลายปียังสอนความรู้ 

เท่าเดิม	 การอบรมจึงเป็นโอกาสที่ทำให้เกิดการพัฒนา 

และมีความเข้าใจเนื้อหาด้านคณิตศาสตร์มากขึ้น	 

ครูอยากให้เพิ่มระยะเวลาอบรมให้มากขึ้นเพราะเนื้อหา

แต่ละวิชามีมาก	เวลามากขึ้นครูก็จะได้รับความรู้กลับไป 

พัฒนาเด็กได้มากขึ้นด้วย”

อาจารย์สมโภชน์  รุ่งช่วง 

โรงเรียนสตรีวิทยา	2	กทม. 

อบรมสาขาเคมี	 กล่าวว่า	

โครงการนี้เป็นโครงการ 

ที่ มีประโยชน์อย่ า งยิ่ ง 

ทำให้ครูได้ทบทวนความรู้เดิม 

และเมื่อมีประเด็นที่เรา 

ข้องใจก็สามารถสอบถาม 

ความถูกต้องได้จากวิทยากร 

เมื่อได้มาอบรมและได้เพิ่มเติมเนื้อหาแล้ว	 ทำให้เรามี 

ความมั่นใจในการสอนมากขึ้น	 ครูจะนำกลับไปเพิ่มเติม 

เนื้อหาในการสอนนักเรียนให้มากขึ้น	 เพราะเราต้องมี 

ความรู้ให้มากกว่าเดิม	 เพื่อนำเสนอและแนะนำเทคนิค 

ต่างๆให้นักเรียน	

	 	 “การอบรมครั้งนี้คณาจารย์และวิทยากร

ทุกท่านมีความเป็นกันเองและให้ความรู้ที่เต็มเปี่ยม	

ผมอยากให้มีการจัดอบรมต่อไป	 แต่ก็ต้องกระตุ้นให้คร ู

เห็นความสำคัญของการอบรมให้มากขึ้น	ซึ่งจะเป็นการ

พัฒนาครูและต้องปรับวิธีคิดด้วยว่า	 ความสำเร็จในการ 

เรียนวิทยาศาสตร์นั้นต้องขึ้นอยู่ในหลายองค์ประกอบ 

ทั้งครู	 ผู้ปกครองและนักเรียนด้วย	 ในส่วนครูเองก็จะ 

กลับไปพัฒนาในเรื่องของสื่อการสอนต่างๆให้นักเรียน

ได้เรียนวิทยาศาสตร์ที่เข้าใจได้ง่ายขึ้นด้วย”

อาจารย์พิสิทธ์ิ   จินตนภคอนันต์	

โรงเรียนนนทรีวิทยา	 กทม. 

อบรมสาขาเคมี	 กล่าวว่า	

การเข้าร่วมอบรมครั้งนี้	

ครูได้รับความรู้มากขึ้น 

ในเรื่องของเคมีอินทรีย์	

ไ ด้ ค ว า ม ลึ ก ซึ้ ง ข อ ง 

เนื้อหามากขึ้น	 และจะนำ

ไปใช้ในการจัดทำเอกสาร

ประกอบการเรียน	ผลิตสื่อการสอน	และเพิ่มเติมเนื้อหา

ให้มีความลึกซึ้งมากขึ้น	

	 	 “ในส่วนการอบรม	ครูคิดว่า	วิทยากรท่ีมีความ 

อาวุโสมีความรู้สั่งสมมานาน	สอนได้ดี	เข้าใจผู้เรียน	และ 

มีการทำการบ้านมาก่อนเข้าสอน	 ซึ่งทำให้ผู้เข้าอบรม 

ได้รับความรู้อย่างมาก	 วิทยากรจะสอนค่อยเป็นค่อยไป	

เน้นความเข้าใจและมีการทดสอบผู้เรียนอยู่ตลอดเวลา 

ถือว่าเป็นการสอนท่ีมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน	และมีเอกสาร

ประกอบการสอนที่ไม่มีในหนังสือ	มาช่วยอธิบายความรู้

ใหม่ๆให้เข้าใจมากขึ้น	อีกทั้ง	ยังช่วยทบทวนความรู้เดิม 

ของครูท่ีเข้าอบรมด้วย	 ครูคิดว่าควรจะมีโครงการน้ีจัดข้ึน 

ทุกปี	และอยากให้เป็นคณาจารย์อาวุโสที่มีประสบการณ์	 

สอนเข้าใจง่าย	และทำให้เกิดไอเดียใหม่ๆที่จะนำไปสอน

เด็กนักเรียนที่โรงเรียนต่อไปได้ด้วย”

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกุล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นายโสภณ	พรหมดวง
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	 นายอิทธิพล	ศรีโสภา

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

ครูวิทย์ทั่วประเทศฯ                                (ต่อจากหน้า 4) ม.ร.รายงานผลการปฏิบัติราชการฯ         (ต่อจากหน้า 1)ม.ร.จัดอบรมฯ                                         (ต่อจากหน้า 1)

เข้าไปทำงานนั้นจะกำหนดคุณสมบัติว่า	ผู้สมัครจะต้อง 

ผ่านประสบการณ์การทำงานมาแล้ว	 ซ่ึงในขณะน้ีมีสถานศึกษา 

หลายแห่งแบ่งช่วงเวลาเรียนเป็นรอบเช้าและบ่าย	 เพื่อ 

ให้โอกาสนักเรียน	 นักศึกษาเลือกวันเวลาเรียนได้	 สำหรับ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงแม้ไม่ได้แบ่งเวลาเรียนเป็นรอบ 

แต่นักศึกษาส่วนใหญ่ก็มีเวลาว่างจากการเรียนเช่นกัน 

และสามารถใช้เวลาดังกล่าวไปทำงาน	 Part	 Time	 หารายได้ 

ระหว่างเรียน

	 ดังน้ัน	 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพในการเข้าสู่ตลาด

แรงงานให้แก่นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยจึงร่วมกับกรมการ 

จัดหางาน	 กระทรวงแรงงาน	 จัดโครงการดังกล่าวขึ้น 

เพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพและประสบการณ์ในการ 

ทำงาน	 Part	 Time	 และสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่า 

ของการทำงาน	โดยกรมการจัดหางานได้คัดเลือกบริษัท	 

40	บริษัท	เข้ามารับสมัครงานกว่า	1,000	อัตรา

	 ผู้สนใจสอบถามข้อมูลได้ในวันและสถานที่ 

ดังกล่าว 

ม.ร.ส่งเสริมการทำงาน Part Timeฯ       (ต่อจากหน้า 1)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๐) วันที่ ๒๐ - ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔

 โครงการแพทย์แผนไทย	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 รุ่นที่	 8	 ประจำปีการศึกษา	

2554	 โดยมีรศ.ดร.วรรณา มุสิก	 ผู้อำนวยการสถาบัน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เป็นประธาน 

เมื่อวันที่	 6	 มิถุนายน	 2554	 ณ	 ห้องประชุม	 213	 ชั้น	 2	

อาคารท่าชัย	ม.ร.

 โอกาสน้ี	 รศ.ดร.วรรณา มุสิก	 ผู้อำนวยการสถาบัน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ	กล่าวว่า	สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ได้จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี	 2	 หลักสูตร 

คือ	 หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต	 และหลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต	สาขาวิชาแพทย์แผนไทย	และระดับ 

ปริญญาโท	 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชา 

สารสนเทศทางสุขภาพ	 การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

ครั้งนี้	ถือว่าเป็นการให้คำแนะนำแก่นักศึกษาใหม่ที่เข้ามา 

ศึกษาท่ีโครงการฯว่าจะต้องดำเนินชีวิตในการศึกษาอย่างไร	

	 “การเรียนที่รามคำแหงไม่ว่านักศึกษาจะเป็น 

นักศึกษาภาคปกติหรือภาคพิเศษ	 มหาวิทยาลัยให้ความ 

สำคัญเท่ากัน	นักศึกษาจึงต้องรู้การดำเนินชีวิตว่าเราเรียน 

สาขาวิชานี้เพื่ออะไร	 จบไปแล้วทำอะไรได้บ้าง	 เพราะ 

การเรียนในระดับอุดมศึกษามีความเกี่ยวข้องทางวิชาการ 

ทั้งศาสตร์และศิลป์	 โดยเฉพาะสาขาวิชาแพทย์แผนไทย	 

เมื่อเรียนจบไปแล้วต้องมีการสอบใบอนุญาตประกอบ 

โรคศิลปะ	 ดังนั้น	 นักศึกษาต้องเข้าเรียนให้ครบถ้วนตาม

ที่กำหนด	 เพราะในหลักสูตรแพทย์แผนไทยกำหนดให้	 

นักศึกษาต้องเรียนภาคปฏิบัติการควบคู่กับด้านวิชาการ	 

เพ่ือคุณภาพการศึกษาและพัฒนาการของนักศึกษาทุกคน”

 ผู้อำนวยการสถาบันฯ	กล่าวต่อไปว่า	วิชาแพทย์ 

แผนไทยเป็นวิชาท่ีสำคัญผู้ท่ีได้มาศึกษาจนจบถือว่าเป็น 

ผู้ที่จะไปช่วยพัฒนาสังคมไทย	 เป็นแพทย์ที่ออกไปดูแล 

ประชาชน	 ทุกคนจึงต้องมีจรรยาบรรณ	 คือ	 ต้องมีความ 

รับผิดชอบในชีวิตของประชาชนให้เหมือนญาติของตัวเอง 

เป็นผู้ที่มีความรักและความปรารถนาดีต่อผู้อื่นด้วยความ

จริงใจ	นอกจากนั้นแล้ว	ขอให้ตระหนักว่า	การที่นักศึกษา 

เข้ามาเรียนในสาขาวิชาน้ี	 จะเป็นการช่วยดำรงความรู้ด้าน 

การแพทย์แผนไทยที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ 

พร้อมกับการช่วยพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ของผู้ที่เคย 

ศึกษามาแล้วในอดีต	ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจ

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แพทย์แผนไทย

 สำนักหอสมุดกลาง	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จั ดการแข่ งขันกีฬา โบว์ ลิ่ ง ก ารกุ ศลชิ งถ้ วย 

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	โดยมี	พลตรีณรงค์ฤทธ์ิ   อิศรัตน์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิกองบัญชาการกองทัพไทย	 เป็นประธาน 

พร้อมด้วยรศ.ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	 และผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์ 

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง	 ร่วมพิธี	 เมื่อวันที่	

4	มิถุนายน	2554	ณ	SF	Strike	Bowl	(The	Mall	4)

	 การแข่งขันกีฬาโบว์ลิ่งการกุศลครั้งนี้ 	 

จัดข้ึนเพ่ือนำรายได้เป็นกองทุนสนับสนุนการศึกษา

ในท้องถิ่นทุรกันดารในด้านวัสดุอุปกรณ์การศึกษา 

และเป็นกองทุนจัดกิจกรรมพิเศษเพ่ือให้สอดคล้อง 

กับหน้าที่และพันธกิจของสำนักหอสมุดกลาง	ม.ร.	

ในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม	

สำนักหอสมุด 
จัดโบว์ลิ่งการกุศล

	 สำนักสหกิ จศึกษาและพัฒนาอาชีพ	

กองกิจการนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับ 

กรมการจัดหางาน		สำนักจัดหางานกรุงเทพ		เขตพื้น 

ที่	9	จัดโครงการ	“นัดพบแรงงานย่อย ’54”	เมื่อวันที่ 

2	 มิถุนายน	 ที่ผ่านมา	 ณ	 อาคารเวียงผา	 (VPB)	

ชั้น	 1	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เพื่อส่งเสริมการมี 

งานทำและบรรเทาปัญหาการว่างงาน	เป็นการช่วยเหลือ 

ประชาชนผู้หางาน	 ผู้ว่างงาน	 ผู้ถูกเลิกจ้าง	 และ 

เปิดโอกาสให้นายจ้าง	 และสถานประกอบการกับ 

ผู้สมัครงานพบกันโดยตรง	ทำให้ประหยัดเวลา	ค่าใช้จ่าย 

และช่วยลดปัญหาการว่างงานตามนโยบายรัฐบาล			

	 ภายในงานมีบริษัทชั้นนำกว่า	 50	 แห่ง	

รับสมัครงาน	 อาทิ	 บริษัท	 ทีทีซี	 มอเตอร์ส	 จำกัด	 

บริษัท	ทีทีซี	น้ำด่ืมสยาม	จำกัด	บริษัทเร็นโทคิล	อินนิเชียล	

(ประเทศไทย)	 จำกัด	 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด	

(ไทย)	 จำกัด	 (มหาชน)	 เครือโรงพยาบาลพญาไท	 ฯลฯ		

รวมตำแหน่งงานกว่า	 2,000	 ตำแหน่ง	 นอกจากนั้น 

สำนักจัดหางานยังจัดเตรียมเอกสารแนะนำการประกอบ 

อาชีพอิสระ	 ธุรกิจแฟรนไชส์	 ให้กับผู้สนใจ	 เพื่อศึกษา 

ข้อมูลเพิ่มเติมด้วย

รามคำแหง จัดนัดพบแรงงานย่อย ’54

 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา		มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 จัดการอบรมเร่ือง	 “การเตรียมความพร้อม 

ก่อนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ปีการศึกษา	 2553”	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์	 คณบดีคณะรัฐศาสตร์	 รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธาน	

พร้อมด้วย		 	รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ  เกตุษา  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

ณ	 ห้องประมวล	 กุลมาตย์	 	 และห้องประภาศน์	 อวยชัย		

ชั้น	2	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช		

เมื่อวันที่		31	พฤษภาคม	2554

 รศ.ดร.เตือนใจ  เกตุษา	รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	 กล่าวถึง	 วัตถุ- 

ประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่าสืบเนื่องมาจาก 

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ 

การศึกษา	 (องค์การมหาชน)	 หรือ	 สมศ.	 มีการ 

ปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินภายนอกรอบสาม 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจึงดำเนินการปรับปรุง 

“องค์ประกอบ	 ตัวช้ีวัด	 และเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ปีการศึกษา  

2553”	 เพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการ

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจาก	 สกอ.	

และการตรวจประเมินภายนอกรอบสาม	จาก	สมศ.		

อีกทั้งยังเป็นการทำความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การ 

ประเมินที่ปรับปรุงใหม่และแนวทางในการจัดทำ 

รายงานการประเมินตนเอง		และเป็นการแลกเปลี่ยน 

เรียนรู้ในประเด็นความรู้ของการพัฒนาสถาบัน 

สู่การเรียนรู้		รวมท้ังพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหาร

จัดการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

	 ด้าน	ผศ.วุฒิศักดิ์   ลาภเจริญทรัพย์ คณบดี 

คณะรัฐศาสตร์		รักษาราชการแทนอธิการบดี		กล่าวว่า  

การประกันคุณภาพการศึกษา	เป็นเร่ืองจำเป็นสำหรับ 

สถาบันอุดมศึกษา	 	 ซ่ึงเป็นการดำเนินการให้เป็นไปตาม 

พ.ร.บ.	ด้านการศึกษา		ทุกสถาบันต้องถูกตรวจสอบ 

เพื่อรับรองมาตรฐานที่จะสร้างความมั่นใจให้ 

ผู้เรียน		ผู้ปกครอง		และประชาชนทั่วไปด้วย		ขอให้

ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเรียนรู้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	 

เพื่อให้สามารถดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ 

การศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปรับปรุง 

คุณภาพให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง

สำนักประกันคุณภาพฯ อบรม
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา  ปี 2553


