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(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. งดบรรยายวันไหว้ครู

อธิการฯ ชี้ นศ.ไหว้ครู สร้างกำลังใจให้ครู

รามคำแหงจัดระเบียบหอพักต่อเนื่อง
เชิญผู้ประกอบการร่วมโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 3

(อ่านต่อหน้า 11)

 ม.ร.ปั้นบัณฑิตเป็นมัคคุเทศก์คุณภาพป้อนธุรกิจท่องเที่ยว

(อ่านต่อหน้า 2)

 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปิดอบรม 

ศิลปะการวาดภาพ เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับ 

การอบรม หัวข้อ “การเขียนรูปด้วยดินสอ EE 

ข้ันพ้ืนฐาน” โดยวิทยากรมากประสบการณ์ในด้านศิลปะ 

พร้อมทีมงาน เรียนสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ในวันพุธ 

และวันพฤหัสบดี เวลา 10.00-12.00 น. จำนวน 

10 ครั้ง เรียนครบ 20 ชั่วโมง ได้รับเกียรติบัตร  

จากงานกิจการและบริการนักศึกษา กองงาน 

วิทยาเขตบางนา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 

1 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นไป รับจำนวนจำกัด 

อบรมศิลปะการวาดภาพ

(อ่านต่อหน้า 11)

 ด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ร่วมกับ 

องค์การนักศึกษา ชมรมพุทธศาสตร์และ 

วัฒนธรรมไทย จะจัดพิธีไหว้ครูประจำปี 

การศึกษา 2554 ในวันพฤหัสบดีท่ี 30 มิถุนายน 

2554 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง

มหาราช

 ดังนั้นเพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วม 

พิธดีังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงให้งดบรรยาย 

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 

ระหว่างเวลา 07.30-13.20 น.

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ จัดพิธีไหว้ครู และ 

พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจริญทรัพย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์  รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย 

รองศาสตราจารย์กฤช  ภูริสินสิทธ์ิ  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดอำนาจเจริญ  

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  พัฒนา 

คุณภาพหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร.ต่อเน่ือง จัดโครงการ “หอพักติดดาว” 

ครั้งที่ 3 จูงใจผู้ประกอบการพัฒนาหอพักและรับการ “ติดดาว”  

เพื่อให้ความมั่นใจแก่นักศึกษาและผู้ปกครองต่อไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดเผยว่า จากการที่มหาวิทยาลัย 

เห็นความสำคัญของหอพักที่ เป็น 

เสมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา 

ที่มาจากต่างจังหวัด  และถือเป็นหน้าที ่

ที่จะต้องเอาใจใส่ดูแลความเป็นอยู่ 

ของนักศึกษาท่ีอาศัยในหอพักให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดีและมีความสุข 

จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความม่ันคงของมนุษย์ สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตประเวศ  

สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก  

 สาขาวิชาการท่องเที่ยว 

คณะบริหารธุรกิจ มอบประกาศนียบัตร 

การฝึกปฏิบัติงานมัคคุเทศก์ให้กับ 

นักศึกษา เพื่อประกอบการขอรับ 

ใบอนุญาตเป็นมัคคุ เทศก์จาก 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

รุ่นที่ 5 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ 

สัมพันธ์ ธาราทิพยกุล คณบด ี

คณะบริหารธุรกิจ เป็นประธาน 

กล่าวให้โอวาทและมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาปีการศึกษา 2553 จำนวน 56 คน ณ ห้องประชุม 

ศาสตราจารย์ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับสำนักงานเขตบางกะปิรณรงค์เลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เชิญชวนชาวรามคำแหงและชุมชนใกล้เคียงใช้สิทธิกาบัตร  

3 กรกฎาคม 2554   

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย ์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รามคำแหงร่วมรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.  3 ก.ค. 2554  

(อ่านต่อหน้า 10)



และสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข  ในการพัฒนาสภาพ 

แวดล้อมและการให้บริการของหอพักบริเวณโดยรอบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ปี 2551 โดยขอความ 

ร่วมมือจากผู้ประกอบการหอพักในการพัฒนาสภาพ

แวดล้อมให้เป็น “หอพักสีขาว” และในปี 2552 และ 

ปี 2553 ได้จัดโครงการ  “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 1 

และครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นการประเมินให้การรับรองคุณภาพ

ของหอพักที่ได้มาตรฐานตามที่กำหนด

 “การดำเนินการในเรื่องหอพักที่ผ่ านมา  

มหาวิทยาลัยเช่ือว่าได้มีส่วนทำให้เกิดการพัฒนาสภาพ 

แวดล้อมและการให้บริการของหอพักที่ดีขึ้น  อีกทั้งทำให้ 

นักศึกษาและผู้ปกครองมีความมั่นใจในการพักอาศัย 

ในหอพักย่ิงข้ึน  มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยคณะกรรมการ 

ภาคประชาชน จึงเดินหน้าในการจัดระเบียบหอพัก 

ต่อเน่ือง โดยจะจัดโครงการ “หอพักติดดาว” คร้ังท่ี 3 

ในปี 2554 นี้ เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการหอพักได้

มีการพัฒนาคุณภาพการจัดการและการให้บริการ 

เพื่อจะได้รับการ “ติดดาว” หรือรับการรับรองมาตรฐาน 

จากมหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องต่อไป  

ซึ่งเชื่อว่าโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 3 นี้ จะได้ 

รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการหอพักสมัครเข้ารับ 

การประเมินมากขึ้น” อธิการบดี ม.ร. กล่าว

  ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

และประธานคณะกรรมการภาคประชาชนกล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญชวนผู้ประกอบการ 

หอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) 

ร่วมโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 3  โดยการประเมิน 

คุณภาพหอพัก  จะแบ่งเป็น 3 ประเภท  ตามจำนวน 

ห้องพัก คือ หอพักขนาดเล็ก (ต่ำกว่า 20 ห้อง) 

หอพักขนาดกลาง (20-50 ห้อง) และหอพักขนาดใหญ่ 

(51 ห้องขึ้นไป) ซึ่งการพิจารณาการรับรองมาตรฐาน 

หอพักน้ัน  คณะกรรมการท่ีตรวจเย่ียมประกอบด้วยผู้แทน  

จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดังกล่าวจะไปตรวจเย่ียมหอพัก

ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ โดยพิจารณามาตรฐานคุณภาพใน 

5 ด้าน ได้แก่ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หอพัก ความปลอดภัย  

สุขอนามัย  การให้บริการของหอพักและการจัดการ 

ของหอพัก

 ผู้ประกอบการหอพักที่สนใจสมัครเข้าร่วม 

โครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 3 ได้ตั้งแต่บัดนี้-  

8 กรกฎาคม 2554 โดยขอใบสมัครและรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. อาคารสุโขทัย 

ช้ัน 2 โทร. 0-2310-8045-7 สำหรับหอพักท่ีได้รับการรับรอง  

“ติดดาว” จะได้รับเกียรติบัตรจาก ม.ร. และโล่ที่ระลึก 

จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  

รวมท้ังได้รับการเผยแพร่รายช่ือผ่านส่ือประชาสัมพันธ์ ม.ร.  

 รองศาสตราจารย์ทิพวรรณ  พุ่มมณี หัวหน้า 

สาขาวิชาการการท่องเท่ียว กล่าวรายงานว่า สาขาวิชาการ 

ท่องเท่ียวได้ดำเนินโครงการศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติงาน 

มัคคุเทศก์ เพื่อให้นักศึกษามีคุณสมบัติขอรับใบอนุญาต 

เพ่ือเป็นมัคคุเทศก์ ต้ังแต่ปีการศึกษา 2549 จนถึงปัจจุบัน 

จำนวนทั้งสิ้น 5 รุ่น สามารถผลิตมัคคุเทศก์ได้ประมาณ 

400 คน นอกจากประสานความร่วมมือกับสำนักงาน 

ทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ กระทรวงการ 

ท่องเที่ยวและกีฬาแล้ว สาขาวิชาการท่องเที่ยวได้จัดทำ 

ประกาศนียบัตรการฝึกปฏิบัติงานให้กับนักศึกษา  

เพื่อเป็นหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาตเป็น 

มัคคุเทศก์ โดยนักศึกษาที่ได้รับประกาศนียบัตรในวันนี้

เป็นนักศึกษาที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษาอีกด้วย 

 จากนั้น รศ.สัมพันธ์ ธาราทิพยกุล กล่าวว่า  

ปัจจุบันธุรกิจการท่องเท่ียวเติบโตอย่างรวดเร็ว ธุรกิจการ 

ให้บริการกำลังเจริญเติบโตและมีอัตราส่วนเพิ่มขึ้น 

อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม การให้บริการของสินค้า 

ส่วนมากเป็นการให้บริการที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย 

แต่ธุรกิจของการให้บริการเป็นการให้ความรู้สึกทาง 

จิตใจ โดยเฉพาะคนไทยได้รับการกล่าวถึงในการเป็น 

สุดยอดแห่งการให้บริการ เป็นภาพลักษณ์ที่ดีงามของ 

คนไทยที่ติดตรึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมานาน 

 สำหรับการเป็นมัคคุเทศก์ เป็นอาชีพท่ีมีโอกาส

และความก้าวหน้าสูง ทั้งนี้ มัคคุเทศก์จำเป็นต้องเรียนรู ้

สิ่งต่างๆรอบตัว โดยเฉพาะวัฒนธรรมไทยอันดีงาม 

ที่บรรพบุรุษได้สั่งสมและสืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน  

อาทิ กิริยาอ่อนน้อม ท่ีแสดงให้เห็นการให้เกียรติ มีไมตรี 

และยิ้มสยาม

 การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีต้องไม่ลืมที่จะถ่ายทอด 

วัฒนธรรมไทยอันดีงามท่ีได้รับการสืบทอดมาต้ังแต่สมัย

บรรพบุรุษจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยมาจนถึง 

ทุกวันน้ี อาทิ การไหว้และย้ิมสยามท่ีสร้างความประทับใจ 

ให้นักท่องเที่ยวมาช้านาน เพราะยิ้มของคนไทยแตกต่าง 

จากชนชาติอื่นที่เป็นการยิ้มเพียงใบหน้า แต่ยิ้มสยาม 

เป็นการยิ้มออกมาจากหัวใจ ทั้งนี้ เพื่อให้นักท่องเที่ยว 

ได้สัมผัสวัฒนธรรมของประเทศ” 

 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า  

แม้โลกปัจจุบันจะเต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยมากมาย  

แต่เราต้องเรียนรู้ความเป็นไทยควบคู่ เพื่อรักษาความ 

เป็นไทยไว้ให้คงอยู่ต่อไป การเป็นมัคคุเทศก์ที่ดีต้องม ี

การเรียนรู้และเติมเต็มองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ 

จะหยุดอยู่กับที่ไม่ได้ การศึกษาที่ได้สั่งสมมาจะทำให ้

ทุกคนเป็นมัคคุเทศก์ท่ีมีความโดดเด่น ขอให้ทุกคนต้ังใจ 

เป็นมัคคุเทศก์ท่ีมีคุณภาพ มีการเรียนรู้ท่ีเป็นระบบ ระเบียบ 

มีวินัย และต้องไม่ลืมความเป็นคนไทย เพ่ือเป็นแบบอย่าง 

ให้รุ่นน้องต่อไป 

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่  ๒๗  มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

รามคำแหงฯ                                            (ต่อจากหน้า 1) ม.ร.ปั้นบัณฑิตฯ                                      (ต่อจากหน้า 1)

 อบรม คณะกรรมการจัดทำระบบสารสนเทศ 

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง “การประชาสัมพันธ ์

กับเทคโนโลยีสารสนเทศ” โดยมีนายจักรกฤช  ศรีธนกฤช 

ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นประธาน และมีอาจารย์จเลิศ 

เจษฎาวัลย์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นวิทยากรอบรมให้แก่บุคลากรในกองกลาง  

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554

นักศึกษาใหม่รับบัตรประจำตัว

 นักศึกษาใหม่ที่สมัครในภาค 1 ปีการศึกษา 

2554 ระหว่างวันที่ 11 - 15 มิถุนายน 2554 ให้ติดต่อ 

ขอรับบัตรประจำตัวนักศึกษาได้ที่ อาคารเวียงคำ (VKB) 

ชั้นล่าง ช่วงเช้า เวลา 09.00 - 11.30 น. ช่วงบ่าย  

เวลา 13.00 - 16.00 น.

สมัครวันที่ รับบัตรวันที่

11 มิถุนายน 2554 25 กรกฎาคม 2554

12 มิถุนายน 2554 26 กรกฎาคม 2554

13 มิถุนายน 2554 27 กรกฎาคม 2554

14 มิถุนายน 2554 28 กรกฎาคม 2554

15 มิถุนายน 2554 29 กรกฎาคม 2554

 1. ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัวประชาชน 

และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนมาแสดงด้วย

 2. นักศึกษาต้องมารับบัตรฯ ด้วยตนเองให้ผู้อื่น 

มารับแทนไม่ได้

 3. โปรดรับบัตร ฯ ตามวันที่กำหนด มิฉะนั้น 

มีปัญหาต่อการสอบไล่และการติดต่อกับมหาวิทยาลัย

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดต้ังศูนย์นวัตกรรมการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน 

(Public and Private Management Innovation  

Center) (PPMIC) เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับ 

การจัดการแนวใหม่ และจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

สำหรับบุคคลทั่วไป และหน่วยงานที่มีความสนใจ 

ในการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่

 ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดท่ี 

โทร. 089-506-2016 หรือค้นหาข้อมูลได้จาก www.

ppmic.ru.ac.th

 ธนาคารกรุงไทยได้น้อมนำพระราชดำริตามเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

มาเป็นแนวทางในการจัดทำโครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว” ตั้งแต่ปี 2550 และในปีนี้ธนาคารได้รับเกียรต ิ

จากสำนักนายกรัฐมนตรี คัดเลือกให้เป็นโครงการร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยใช ้

ช่ือโครงการใหม่คือโครงการ “กรุงไทยต้นกล้าสีขาว เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาส  

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554” ซึ่งจะเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมตั้งแต ่

บัดนี้ - 30 กรกฎาคม 2554

 นักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ คลิกเข้าไปดูเพิ่มเติมที่ www.bizethics.ktb.co.th หรือสอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2208-8674-6 และงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา ม.ร. โทร. 0-2310-8074

ข้อปฏิบัติ



 นักศึกษาต่างชาติ ลาว-กัมพูชา เชื่อมั่นศักยภาพ

การศึกษาของประเทศไทย ลัดฟ้าเรียนปริญญาตรีหลักสูตร

ภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันที่ให้โอกาส

นักศึกษาทุกเช้ือชาติ ทุกชนช้ันได้เรียนหนังสือ หวังเรียนจบ 

เป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์

สูงสุด

นักศึกษาหนุ่มชาวกัมพูชา 

นายกิติกร บุญมา นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์สาขาการเมือง 

การปกครอง ชั้นปีที่ 4 

เผยกับ ‘ข่าวรามคำแหง’ ว่า 

ผมเข้ามาอยู่ท่ีประเทศไทย 

เป็นเวลา 4 ปีแล้ว ช่วงแรก 

ไม่สามารถเขียนหรืออ่านภาษาไทยได้เลย แต่ก็พยายาม 

ฝึกฝนด้วยตนเองโดยเน้นการฝึกจากการร้องเพลง 

คาราโอเกะและเปิดฟังจากอินเทอร์เน็ต 

 “ผมเลือกมาเรียนที่รามคำแหงเพราะรามฯ 

เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมีช่ือเสียง 1 ใน 3 ของประเทศไทย  

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคน ทุกชาติได้มาเรียน 

หนังสือ และมีค่าหน่วยกิตถูก ทั้งยังได้ทราบมาว่า  

บัณฑิตที่จบจากรามฯไปแล้วเป็นผู้ที่มีคุณภาพทุกคน 

ผมเองชอบวิชารัฐศาสตร์ เพราะอยากมีความรู้ด้านการเมือง 

การปกครอง ท้ังการปกครองของประเทศไทยและประเทศ 

เพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันให้เข้าใจอย่างลึกซึ้ง และเห็น

ถึงการพัฒนาของแต่ละประเทศว่าจะเป็นไปในทิศทางใด”

 นักศึกษากัมพูชา บอกด้วยว่า ผมเข้ามาเรียนท่ีรามฯ 

ต้องเรียนเป็นภาษาไทย อาจจะยากกว่าคนอื่นไปบ้าง 

แต่ก็พยายามเรียนรู้ อีกทั้ง ช่วงที่เรียนยังต้องขอวีซ่า 

นักท่องเที่ยว ได้วีซ่า 2 เดือน แล้วกลับไปต่อวีซ่ามาใหม่   

เพ่ือให้การเรียนในห้องเรียนและการสอบต่อเน่ือง    อาจจะ 

เป็นอุปสรรคบ้างแต่เราก็สู้ ซึ่งผมจะจัดสรรเวลาตาม 

ตารางเรียนและตารางสอบให้ชัดเจนและมาเข้าเรียน 

เป็นประจำ รวมท้ัง ติดตามข่าวสารจากส่ือการสอนต่างๆ 

ที่จัดไว้สำหรับชาวต่างชาติโดยเฉพาะ ส่วนเรื่องภาษาไทย 

บางครั้งอาจจะไม่ เข้าใจความหมายที่ เป็นคำยากๆ 

แต่โดยภาพรวมแล้วก็สามารถเอาตัวรอดไปได้

 “ผมรู้สึกภูมิใจที่ได้เข้ามาเรียนในรั้วรามคำแหง 

จนกำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีนี้ ถ้ามีโอกาสอยากเรียน 

ต่อช้ันปริญญาโทด้วย เพราะผมคิดว่า การเรียนรู้...ไม่มีวัน 

สิ้นสุด ที่รามฯผมมีความประทับใจมากมายทั้งเพื่อนๆ 

รูปแบบการเรียนการสอน ครูอาจารย์ที่ถ่ายทอดความรู ้

อย่างเต็มที่โดยไม่แบ่งแยกนักศึกษา... 

 . . .ตั้ ง ใจว่ าถ้ า เรี ยนจบแล้วจะนำความรู้ - 

ประสบการณ์ไปพัฒนาชีวิตและใช้ประโยชน์ให้ได้มากท่ีสุด 

โดยจะเลือกทำสิ่งที่เราชอบก่อนอันดับแรก เพราะอะไร 

ก็ตามที่เราชอบก็จะทำให้เรามีความสุข รู้สึกดีใจครับ 

เพราะเคยได้ยินหลายคนบอกว่า เรียนรามฯเข้าง่าย...

ออกยาก แต่ละคนที่จบไปล้วนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

และได้รับความรู้อย่างเต็มท่ี ท้ังยังเป็นหน่ึงในความภูมิใจ 

ของครอบครัวท่ีสามารถเรียนจบจากสถาบันท่ีมีช่ือเสียง 

เช่นรามคำแหงครับ”

ด้าน นายเฉลิมชัย  โพธิสาน 

นักศึกษาหนุ่มชาวลาว 

ก ำ ลั ง ศึ ก ษ า ชั้ น ปี ที่ 1 

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา 

ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร์ เ พื่ อ 

การท่องเที่ยว บอกว่า ผม 

สมัครเรียนที่รามคำแหง 

ในปีการศึกษาน้ี เพราะเห็นว่ารามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่นอกจากมีชื่อเสียงในประเทศไทยแล้ว ยังเปิดโอกาส 

ให้นักศึกษาทุกคน ทุกเช้ือชาติ ทุกชนช้ันได้มาเรียนหนังสือ 

และมีค่าหน่วยกิตที่ถูก ซึ่งผมเองเข้ามาเรียนในภาคปกต ิ

และเรียนเป็นภาษาไทยด้วย 

 ก่อนหน้านี้ ผมเคยบวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่ 

จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือได้ทราบข่าวจากเพ่ือนๆจากส่ือต่างๆ 

ไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ต สื่อทีวี หรือการพูดคุยกับเพื่อน 

ซึ่งเพื่อนคนไทยก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนรามฯ

ว่าต้องเตรียมตัวอย่างไร ผมก็เตรียมตัวมาประมาณ 2 ปี 

ด้วยการฝึกเรียนภาษาไทย เรียนจากสื่ออินเทอร์เน็ตด้วย

ตนเอง ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน และอาจจะยังมีในส่วนของ

ความหมายยากๆที่ต้องเรียนรู้เพิ่มเติมต่อไป

 “ผมต้ังใจมาเรียนคณะมนุษยศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ 

เพื่อการท่องเที่ยว  โดยมีแรงบันดาลใจจากเมื่อครั้งที่เคย 

เข้าพบท่านทูตประเทศลาว ซ่ึงท่านได้แนะนำว่าการท่องเท่ียว 

ท่ีประเทศลาวกำลังพัฒนา ถ้านักศึกษาสามารถเรียนสาขา 

วิชาน้ีได้จะดีมาก ผมเองก็หวังว่าจะได้รับความรู้ ประสบการณ์ 

และเพ่ือนคนไทยจากร้ัวรามคำแหง และต้ังใจว่าถ้าการเรียน 

ลงตัวแล้วอยากหางานทำควบคู่ไปด้วยและจะแบ่งเวลา 

มาเข้าเรียนให้ได้มากท่ีสุด โดยจะฝึกฝนภาษาไทยให้มากๆ 

และตั้งใจจะเรียนให้จบภายใน 4 ปีด้วยครับ”

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗  มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 เคยกล่าวไว้ใน “ข่าวรามคำแหง” ฉบับก่อนๆ 

เกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค ๑ 

ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ว่า

 ไม่รู้จะ “ออกหัว” หรือ “ออกก้อย”  

 หมายว่าจะรับนักศึกษาได้มากหรือน้อย 

เพียงใด

 ในที่สุดเมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัคร

 ผลปรากฏว่า  “ ออกหัว”  คือรับนักศึกษา 

ได้มากกว่าที่คาดไว้

 มากกว่าที่เคยรับในปีการศึกษาที่แล้ว

เป็นจำนวนหลายพันคน

 การรับนักศึกษาหรือการท่ีมีผู้มาสมัคร

เป็นนักศึกษาใหม่ จะมากจะน้อยย่อมข้ึนอยู่

กับปัจจัยหลายประการ

 ปัจจัยประการหนึ่งซึ่งผู้คนคาดหวัง

ไว้ค่อนข้างมากคือ การประชาสัมพันธ์

 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

คนท่ีแล้ว คือ รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข  

จึงได้กำหนดเป็นนโยบายให้ชาวรามคำแหง 

ทุกคนต้องเป็นนักประชาสัมพันธ์ 

 ประกอบกับการประชาสัมพันธ์ของ 

มหาวิทยาลัย ซึ่งมีท่านผู้รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต รับผิดชอบ 

ดูแลอยู่

 ได้ทุ่มเทการประชาสัมพันธ์ในส่ือต่างๆ 

อย่างประสานสอดคล้องกัน

 ไม่ว่าจะเป็นสปอตทางวิทยุ โทรทัศน ์

หนังสือพิมพ์ ป้ายประกาศ และอินเทอร์เน็ต 

 สื่อเหล่านี้ “เข้าถึง” นักเรียน นักศึกษา 

และผู้ปกครองอย่างทั่วถึง

 ผลจึงปรากฏอย่างที่เห็น

 และเม่ือมหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ เพิ่มเติมอีกระหว่างวันที่   

๑๑ -๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ 

 ผลก็ยิ่งจะปรากฏให้เห็นเด่นชัด      

นักศึกษา ‘ลาว-เขมร’ ลัดฟ้า

เรียนปริญญาตรีที่รามคำแหง



บุคลากร ม.ร. ประชุม “การเขียน

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ”
ม.ร. แนะแนวทำธุรกิจยุคใหม่

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๗  มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

   กองการเจ้าหน้าที่  

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง 

จัดประชุมช้ีแจง เร่ือง  “การเขียน 

แบบประเมินผลการปฏิบัติ  

ราชการของข้าราชการ ม.ร.” 

 ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย  

โดยมีรองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์  

                จิราธรรมวัฒน์ รักษาราชการแทน 

รองอธกิารบดฝีา่ยบรหิาร เปน็ประธานพรอ้มบรรยายพเิศษ เรือ่ง              “การประเมนิผลการ 

ปฏิบัติราชการของข้าราชการ ม.ร.” ณ ห้องประชุมประภาศน์ อวยชัย และห้องประมวล         

กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2554

 โอกาสนี้ รศ.ปิยะวัฒน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า 

ตามท่ี ก.พ.อ.ได้ปรับระบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

จากระบบจำแนกตำแหน่งตามมาตรฐานกลางสิบเอ็ดระดับเป็นระบบจำแนกตำแหน่ง 

ตามกลุ่มลักษณะงาน รามคำแหงจึงจำเป็นต้องวางหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้สอดคล้องกับระบบ 

บริหารงานบุคคลใหม่ เพ่ือให้สภาสถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการออกข้อบังคับ 

ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 และมหาวิทยาลัยได้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2544 ซึ่งได้มีการ 

อบรมเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจไปแล้วนั้น

 “เน่ืองจากว่ายังมีบุคลากรท่ีขาดความรู้ ความเข้าใจในการเขียนแบบการประเมิน 

ผลการปฏิบัติราชการ    การให้ค่าคะแนน หรือน้ำหนักความสำคัญ     ความยากง่ายของงาน 

ตลอดจนการเขียนข้อตกลงของงาน โครงการ หรือกิจกรรมทั้งในเชิงปริมาณและ 

เชิงคุณภาพท่ีบุคลากรของมหาวิทยาลัยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการประเมิน 

ผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 นั้น มหาวิทยาลัยจึงจัดการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการ 

ชี้แจงการเขียนแบบประเมินต่างๆให้ถูกต้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน”

 รศ.ปิยะวัฒน์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับหลักเกณฑ์การประเมินนั้น มี 3 ฉบับ 

คือ การเขียนและการคำนวณการหาค่าคะแนน และค่าน้ำหนัก แบบการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ (ป.ม.ร.1, ป.ม.ร.2, ป.ม.ร.3) ซึ่งประเด็นสำคัญ คือ เป็นการ 

ประเมินเพื่อให้มีหลักฐานในการตรวจสอบการทำงานให้มากขึ้นทั้งสายวิชาการและ

สายสนับสนุน โดยบุคลากรทุกคนต้องถูกประเมิน รวมทั้ง อธิการบดี รองอธิการบดี 

คณบดี รองคณบดี หรือคณาจารย์ก็ต้องถูกประเมินเช่นกัน เพราะการประเมิน คือ 

งานที่ทำเป็นประจำ ข้อตกลง คือ ข้อตกลงที่มอบหมายให้ทำงาน ใครทำงานอยู่ส่วนใด 

มีความรับผิดชอบอะไรก็ประเมินในส่วนน้ัน ครูอาจารย์เองก็ต้องกำหนดแผนการสอน 

และเตรียมสื่อการสอนใหม่ๆ โดยมีนักศึกษาที่เข้าเรียนในแต่ละวิชาเป็นผู้ประเมิน 

 “บุคลากรทุกคนต้องมีภาระงานเป็นของตนเอง และผู้บังคับบัญชาต้องบริหาร

จัดการไม่ให้มีคนมากกว่างาน  ต้องกระจายงานกันทำ แบ่งงานกันทำให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

ในงาน ที่สำคัญ ผู้บังคับบัญชาต้องมีเมตตาธรรม มีใจบริสุทธิ์ ซึ่งในระหว่างรอบการ 

ประเมินถ้าบุคลากรท่านใดมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงพัฒนา ผู้ประเมินต้องเชิญมาหารือ 

ร่วมกันเพื่อปรับปรุงแก้ไข พูดคุยตักเตือนกันในภาพรวม และขอให้ลงบันทึกการ 

ทำงานในแต่ละวัน เพราะต้องเอาผลการประเมินมาเพื่อเลื่อนระดับเงินเดือนตามผล 

ที่ประเมินได้ 

 ประเด็นสำคัญของผู้ประเมิน อย่าให้เกิดการเทียบเคียง อย่าให้ถูกตำหน ิ

ได้ว่ามีความลำเอียงหรือมีอคติ ดูรายละเอียดการทำงานของแต่ละคนด้วยเพราะคน

ที่ตั้งใจทำงานจริงก็มี คนที่ไม่ทำงานก็มี ต้องมีความยุติธรรมและการประเมินต้อง 

เปิดเผยระหว่างผู้ประเมินกับผู้ถูกประเมินได้ ท้ายที่สุด ขอให้บุคลากรทุกคนมีความรัก 

ความสามัคคีระหว่างกัน ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ก็จะได้รับความเป็น

ธรรมอย่างเท่าเทียมกันแน่นอน” รศ.ปิยะวัฒน์กล่าว

                 โครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต  สาขาวิชาการ 

จัดการนวัตกรรม จัดการสัมมนา 

เรื่อง “รุ่งโลดด้วยนวัตกรรม” 

โ ด ย มี ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  

รังสรรค์   แสงสุข  อดีตอธิการบดี 

และผู้ก่อต้ังโครงการฯ เป็นประธาน 

พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ภีรภัทร  ภักคีรี  เป็นประธานกรรมการบริหารโครงการฯ ณ ห้องประชุมชั้น 2 

อาคารศรีชุม มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เมื่อวันที่ 28  พฤษภาคม 2554

 โอกาสน้ี โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม  

ได้มีการมอบทุนสนับสนุนการผลิตนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์จำนวน 15 ทุน และการเสวนา เรื่อง 

“รุ่งโลดด้วยนวัตกรรม” โดย นายมรุต  ชโลธร เจ้าของบริษัท อินโนเวชั่น ฟู้ด 

แพคเกจจิ้ง จำกัด  ไอศกรีมผลไม้รูปไข่  และนายยุทธนา  อโนทัยสินเทว ี เจ้าของ 

บริษัท สามพิม จำกัด   ผลิตภัณฑ์ รีไซเคิล The Remaker  ร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์ 

 นายมรุต  ชโลธร  เจ้าของบริษัท อินโนเวชั่น ฟู้ด แพคเกจจิ้ง จำกัด  

ผลิตไอศกรีมผลไม้รูปไข่ กล่าวว่า สำหรับการทำกิจกรรมความรู้ไม่ได้อยู่แค่ใน 

ตำรา ต้องเรียนรู้จากสถานการณ์และประสบการณ์ เพื่อให้สามารถคิดนอกกรอบได้ 

ตนเองเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า  ก็สามารถท่ีจะคิดค้นนวัตกรรม 

การตลาดข้ึนมาได้  “เราไม่จำเป็นต้องทำในส่ิงท่ีรู้  แต่เราจะต้องรู้ในส่ิงท่ีทำ  การท่ีเรา 

จะประสบความสำเร็จจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการและมีความพยายาม 

ทำให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และที่สำคัญอย่าตีกรอบตัวเองว่าสินค้าที่เราคิดค้น

นั้นมีความล้าสมัย รวมทั้งนักผลิตทุกท่านจะต้องมีกลยุทธ์การตลาด 3ร คือ รู้จริง 

รู้แท้ รู้ทัน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะสามารถทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำงานได้”

 นายมรุต  กล่าวต่อไปว่า สำหรับเหตุท่ีส่งสินค้าผลิตภัณฑ์ออกนอกประเทศ  

เพราะต้องการสร้างตลาดใหม่ในการผลิตไอศกรีมผลไม้ชนิดต่างๆ เช่น มะม่วง 

ทุเรียน ซึ่งเป็นผลไม้ยอดนิยมของประเทศ  กลยุทธ์ของการตลาดที่ใช้คือผลิตสินค้า 

ที่มีความแตกต่าง และสร้างแบรนด์ให้เป็นที่นิยมเพื่อให้บุคคลที่ได้ลองกินบอก 

ต่อๆกันไป  

 นายยุทธนา    อโนทัยสินเทว ี เจ้าของบริษัท สามพิม จำกัด  ผลิตภัณฑ์รีไซเคิล 

The Remaker    กล่าวว่า  วัตถุดิบที่จะหามาผลิตสินค้า The Remaker นั้นส่วนใหญ่เป็น 

สินค้าที่สามารถนำมารีไซเคิลได้ สำหรับสินค้าชนิดนี้คือคนรอบข้างที่ได้ทดลอง 

ใช้สินค้าจะเป็นผู้ประเมินสินค้าว่ามีข้อบกพร่อง มีจุดดี จุดเด่น อย่างไร ต้องแก้ไข

ข้อบกพร่องในตัวสินค้านั้นๆก่อน เพื่อทำให้คนที่ใช้สินค้าในต่างประเทศยอมรับ 

ในตัวสินค้าก่อนที่จะนำเข้ามาขายที่เมืองไทย  

 สำหรับการเร่ิมต้นสร้างสรรค์ผลงานน้ี ไม่ถือว่าผลงานประสบความสำเร็จ

มากนัก  เปรียบเทียบได้กับเด็กท่ีเพ่ิงคลอด สินค้ายังไม่เป็นท่ีรู้จักมากนัก  จึงต้องพยายาม

ทำให้สินค้าตัวนี้ติดตลาดและเป็นที่รู้จักสำหรับประชาชนให้มากที่สุด  

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข  ผู้ก่อต้ังโครงการฯ และประธาน 

เปิดการสัมมนากล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่เปิด 

โอกาสทางการศึกษา ที่ไม่จำกัดจำนวนนักศึกษาในการเข้าศึกษา ไม่จำกัดอายุ เพศ 

อีกท้ังมาเรียนก็มีช้ันเรียนให้   อีกท้ังยังเป็นการเปิดโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา 

ให้กับประชาชนท่ัวไป  ได้มีความรู้เพ่ิมมากข้ึน  ในการเปิดการเรียนการสอนหลักสูตร 

นวัตกรรมข้ึนมาเน่ืองจากภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสามารถของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ทางด้านนวัตกรรมให้แก่นักศึกษาที่มีความสนใจ   อีกทั้ง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีส่วนในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความ 

เจริญก้าวหน้า ในการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของประชาชน  

เน่ืองจากในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังน้ันนวัตกรรมใหม่ๆ 

จึงเป็นส่ิงสำคัญและเป็นตัวช่วยในการพัฒนาประเทศให้มีศักยภาพในเวทีโลกต่อไป
(อ่านต่อหน้า 11)



 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธานให้โอวาท และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

ทองประยูร รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ม.ร. ร่วมในงาน 

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม  

ชั้น 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร และอำเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กล่าวรายงานว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กำหนด 

วิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่จัดการศึกษา 

เพื่อปวงชน พัฒนาพันธกิจสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

และเป็นที่ยอมรับในภูมิภาค เพื่อสร้างสรรค์สังคมไทย 

พัฒนาอย่างยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

โดยมีปรัชญาการดำเนินงานเน้นการเปิดโอกาส 

ความเสมอภาค และความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 

ให้กับปวงชนชาวไทย โดยได้ขยายโอกาสทางการศึกษา

จากส่วนกลางไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยจัดต้ังสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาคข้ึนในหลายจังหวัดท่ัวประเทศ 

และขยายการศึกษาไปสู่ต่างประเทศ 

 อีกทั้ง ยังจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิต 

ศึกษา ทั้งในส่วนกลาง สาขาวิทยบริการฯส่วนภูมิภาค 

และต่างประเทศ รวมทั้ง ได้เปิดสอนหลักสูตรภาค 

ภาษาอังกฤษในทุกระดับการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน 

การวิจัยเพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้บริการ 

วิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและ 

ประเทศชาติ ส่งเสริมกิจกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

มีความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่างๆทั้งใน 

และต่างประเทศ ซึ่งบุคลากรที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง 

ในการผลักดันให้การดำเนินงานต่างๆเป็นไปตามวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ และนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด คืออาจารย์ 

ของมหาวิทยาลัย

 นอกจากนี้ สืบเนื่องจากการที่สำนักงานคณะ 

กรรมการการอุดมศึกษาได้กำหนดไว้ในกรอบมาตรฐาน 

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ใน มคอ. 2 

หมวดที่ 6 : การพัฒนาอาจารย ์    กำหนดว่า มหาวิทยาลัย 

จะต้องเตรียมการสำหรับอาจารย์ใหม่ ด้วยการปฐมนิเทศ 

อาจารย์ใหม่ที่ได้รับการบรรจุและรับโอนเข้ามาเป็น 

อาจารย์ก่อนที่จะปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงมีความจำเป็น 

ที่อาจารย์ใหม่จะต้องผ่านการปฐมนิเทศ จึงจะสามารถ 

จัดทำหลักสูตรให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานดังกล่าวได้

 จากเหตุผลดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดการ 

ปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่ เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

ในพันธกิจ วิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย และยุทธศาสตร ์

การพัฒนามหาวิทยาลัย และภาระงานที่จะต้องปฏิบัติ 

รวมทั้ง ปลูกจิตสำนึกในการรักองค์กร และสร้างความ 

สัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ใหม่ด้วยกัน อันจะนำไป 

สู่ความเป็นหนึ่งเดียวกัน สามารถสร้างเครือข่ายในการ 

ปฏิบัติงาน และพัฒนาความก้าวหน้าให้แก่มหาวิทยาลัย 

อีกท้ัง ยังเป็นไปตามกรอบมาตรฐานท่ี สกอ.กำหนดไว้ด้วย

 จากน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ รักษาราชการแทนอธิการบดี 

ม.ร. กล่าวว่า รามคำแหงได้มีการจัดปฐมนิเทศตำแหน่ง

วิชาการให้แก่อาจารย์ใหม่มาโดยตลอด ซึ่งผมเองเข้ามา 

เป็นอาจารย์ที่รามคำแหงตั้งแต่ปี 2516 วันแรกที่เข้ามา 

รามฯได้พบกับอาจารย์ 2 ท่าน คือ อาจารย์บรรพต วีระสัย 

และอาจารย์สุขุม นวลสกุล ขณะนั้นคณะรัฐศาสตร์  

เป็นเพียงสาขาวิชาหน่ึงในคณะนิติศาสตร์ ซ่ึงผมจำความ

รู้สึกในการเป็นอาจารย์ใหม่ได้ว่า อยากเป็นอาจารย์และ

อยากสอนหนังสือมาก แม้ว่าจะมีหลายบริษัทติดต่อให้

ทำงานด้านต่างประเทศก็ตาม

 “ในช่วงแรกที่มาเป็นอาจารย์สมัยนั้นเดินตาม 

อาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ไปเรียนรู้การสอนของอาจารย์  

ท้ังการเขียนคำศัพท์บนกระดานท่ีทำให้เราชินกับสถานการณ์ 

และนั่งฟังวิธีการสอนของอาจารย์ ทำให้เรารู้ว่าการมา

เข้าสอนควรจะทำสิ่งใดก่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่อาจารย์สอน 

ให้เราเห็นบรรยากาศในห้องเรียนว่าควรจะเตรียมตัว 

อย่างไร น่ีคือการสอนท่ีดีทำให้มีความม่ันใจเวลาเราข้ึนสอน

หนังสือ เพราะเราได้เรียนรู้จากครูอาจารย์ท่ีมีประสบการณ์

มามาก...

 ...สมัยน้ันวิชาแรกท่ีสอนเป็นวิชาท่ีเก่ียวข้องกับ

ปรัชญา ท่านอาจารย์ได้แนะนำว่า การสอนต้องทำเร่ืองยาก 

ให้เป็นเรื่องง่าย โดยยกตัวอย่างต่างๆเล่าให้นักศึกษาฟัง 

และอธิบายให้มาเช่ือมโยงกับปัจจุบันให้ได้ คำสอนต่างๆ 

เหล่าน้ีล้วนเป็นบทเรียนท่ีท่านอาจารย์เมตตาสอนให้กับเรา 

ซึ่งเป็นประโยชน์และสร้างความมั่นใจให้กับเราเมื่อต้อง 

สอนหนังสือคนเดียว ฉะนั้น ขอให้อาจารย์ใหม่มีการ 

เตรียมการสอนให้ดี และสร้างประสบการณ์ให้มากขึ้น

อยู่ตลอดเวลา”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัย 

ต้องมีการจัดปฐมนิเทศเพ่ือให้อาจารย์ใหม่เข้าใจวัฒนธรรม

ขององค์กร และเจตคติขององค์กร โดยประเด็นสำคัญ 

คือ ต้องเข้าใจว่า ‘มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชา’ ถ้านักศึกษาต้องการเข้าเรียน  มหาวิทยาลัย 

จัดชั้นเรียนให้ และมีตำราเรียนท่ีสามารถกลับไปศึกษา 

ได้ด้วยตนเอง ดังนั้น การที่รามคำแหงไปเปิดสาขา 

วิทยบริการฯ ก็คือ การขยายห้องเรียนที่ให้โอกาสแก ่

นักศึกษาที่อยู่ต่างจังหวัด ซึ่งเป็นพันธกิจและปรัชญา 

ของมหาวิทยาลัยที่ต้องทำความเข้าใจให้ถ่องแท้และ 

ต้องรับนักศึกษาไม่จำกัดจำนวน ใครก็ตามที่มีคุณสมบัต ิ

ครบก็สามารถเข้ามาเรียนรามฯได้ แม้หลายคนอาจจะ 

บอกว่ารามฯรับนักศึกษามากเกินไป แต่หารู้ไม่ว่าปัจจุบัน 

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในประเทศไทย 

มีสถิติถอยหลังลง หรือจบเพียงแค่ประมาณ 6-7% ของ 

ประชากรเท่านั้น และยังไล่ตามหลังประเทศในภูมิภาค 

เอเชียอีกหลายประเทศ 

 ฉะนั้นแล้ว รัฐบาลควรหันมามองเรื่องเช่นนี้ 

ต้องดูสถิติการศึกษาในบ้านเมือง และต้องขอบคุณรามฯ 

ที่มีส่วนช่วยในการพัฒนาบุคลากรในประเทศชาติ  

ทำให้คนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเพิ่มมากขึ้น 

และนักศึกษาที่มาเรียนล้วนมาด้วยความตั้งใจ อยู่ไกล 

แค่ไหนก็มาเรียนท่ีรามฯ ถึงปัจจุบันก็ยังกลัวอยู่ว่าในเทอมแรก 

มีนักศึกษามาเรียนกันอย่างล้นหลาม แต่พอเทอมที่สอง 

จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหายไปหมดจึงต้อง 

หันมาดูว่า คณาจารย์นั้นได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่หรือยัง 

ถ้านักศึกษามาเรียนแล้วมาพบว่า งดบรรยายในหลายวิชา 

ก็จะเป็นปัญหากับนักศึกษา   ไม่อยากให้อาจารย์ท้ิงห้องเรียน 

เพราะนักศึกษาตั้งใจมาเรียน มาศึกษาหาความรู้ และมี 

ความมุ่งหวังในตัวครูอาจารย์ จึงขอให้อาจารย์ตรงเวลา 

ในการเข้าสอนให้มากที่สุด

 “ที่ผ่านมารามคำแหงสร้างความเจริญเติบโต 

มาด้วยตัวเอง จากเงินเพียงแค่ 5 ล้านบาทในการก่อตั้ง 

มหาวิทยาลัย  ผู้บริหารทุกคนช่วยกันสร้างความรุ่งเรือง 

ได้มาจนถึงปัจจุบัน  เมื่อครั้งที่ผมเข้ามารามฯปี 2516 

บรรยากาศรามฯยังเป็นแบบเก่าๆที่อาจจะดูไม่น่าเรียน 

เท่าไรนัก แต่คนที่อยากมาเรียนหนังสือก็แห่กันมาเรียน

อย่างชื่นมื่น ผมเองอยากรณรงค์ให้นักศึกษากลับเข้าสู ่

ห้องเรียนให้มากขึ้น แต่ถ้าจะทำโครงการขึ้นมาได้นั้น  

คณาจารย์ทุกคนต้องมีความพร้อมเสียก่อน 

 ดังนั้น เมื่อมีนักศึกษามาเรียนจำนวนมาก  

โต๊ะเก้าอี้ก็ไม่พอ ขณะที่นักศึกษาตั้งใจมาเรียนหนังสือ 

จึงขอฝากคณาจารย์ทั้งหลายว่า เราเป็นครูอาจารย์ต้อง 

สอนหนังสือให้ดี มีพลังในการสอน ขอให้เกรงใจความรู้สึก 

ของนักศึกษาท่ีมีความต้ังใจมาเรียนหนังสือจริงๆพยายาม  

เข้าสอนให้ตรงเวลาและควรใช้คำพูดและภาษาที่ดี  

อย่าพูดแบบสนุกปาก ให้พูดด้วยความรู้สึกที่ดีต่อกัน 

อีกท้ัง คณาจารย์ต้องเตรียมแผนการสอนว่าแต่ละสัปดาห์ 

ต้องสอนอะไรบ้าง และขอให้มีความภูมิใจในสิ่งที่เรา 

ทำอยู่ตลอด” (อ่านต่อหน้า 11)

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗  มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔



(อ่านต่อหน้า 7)

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๗  มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

หมวดที่ 1 ลักษณะและข้อมูลทั่วไปของรายวิชา

 1.  รหัสวิชา RU 100 (RAM 1000) ชื่อรายวิชา  ความรู้คู่คุณธรรม (Knowledge 

and Morality)

 2.  จำนวนหน่วยกิต  3 (3-0-9)   หน่วยกิต 

 3.  หลักสูตร หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 4.  ประเภทของรายวิชา                

   q วิชาศึกษาทั่วไป เรียนร่วมกันทุกสาขาวิชา 

   q วิชาเฉพาะ (ระบุ)

   q วิชาเลือกเสรี

    q วิชาโท               

 5.  อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน     

  1.  รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข

  2.  รองศาสตราจารย์ ดร. โฆษิต  อินทวงศ์ 

  3.  รองศาสตราจารย์ ดร. อรนุช  ลิมตศิริ

  4.  รองศาสตราจารย์รัศมี  ภิบาลแทน 

  5.  รองศาสตราจารย์สมพร โตนวล       

  6.  อาจารย์ ดร. สุมนา  จรณะสมบูรณ์

  7.  อาจารย์ ดร. วันชัย ปานจันทร์

 6. สถานที่เรียน อาคารกงไกรลาศ ห้อง KLB 401 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หมวดวิชาที่ 2 จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์

 1. จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

  1.1 เพื่อให้นักศึกษามีทัศนคติ วิสัยทัศน์ และแนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ 

โดยใช้เหตุผลในการวินิจฉัยปัญหา

  1.2 เพื่อสร้างเจตคติที่ดี เป็นพื้นฐานในความเข้าใจเกี่ยวกับชาติภูมิ  

ในการดำรงเอกลักษณ์ และความมั่นคงของชาติ

  1.3  เพื่อให้รู้จักอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีความเข้าใจในความเจริญ 

ก้าวหน้าทางเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ

  1.4 เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจในสภาวการณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ทั้งในเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์

หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ

 1.  คำอธิบายกระบวนวิชา

  ศึกษาความคิดรวบยอดเชิงวิสัยทัศน์ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และยุทธศาสตร์ 

การพัฒนาการเรียนรู้ของมนุษย์  การคิดเชิงสร้างสรรค์  การพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ

สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย สำนึกนำในการดูแล 

รับผิดชอบต่อบ้านเมือง ความรู้ความเข้าใจในหลักการทางการเมือง การปกครอง 

เศรษฐกิจ สังคม ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย 

และความรู้อันเป็นสากล สร้างสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

และพลังงาน รู้จักพึ่งตนเอง ใฝ่รู้และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง การประยุกต์ 

ทฤษฎีสู่การปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการปรับและนำไปใช้ 

ตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรม

 Conceptualized study of visions, theories, principle, processes and  

human learning development strategies, creative thinking, the development of  

physical and mental health, intellect, knowledge and morality, ethical and  

cultural way of life, good quality of life, human dignity, pride in Thai identity;  

inculcating sound awareness of the nation’s responsibility, an understanding of  

politics, governances, socio-economics arts and national cultural principles; 

local wisdom, Thai wisdom, and universal knowledge; inculcating belief 

in conserving natural resources, the environment and energy; self-reliance; 

acquiring a thirst for knowledge and capability of self-learning on a 

continuous basic, the application of theories into practices according to the 

philosophy of sufficiency economy, the application and implementation of  

knowledge and morality conditions.

 2.  จำนวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา    

  q บรรยาย..25.40... ชั่วโมง  

  q  ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม ........ ชั่วโมง

  q สอนเสริม .............ชั่วโมง 

  q การฝึกปฏิบัติ .........................ชั่วโมง

  q การศึกษาด้วยตนเอง   9    ชั่วโมง 

 3. อาจารย์ให้คำปรึกษา และแนะนำทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

เกี่ยวกับรายวิชาที่สอน

  q การให้คำปรึกษาและแนะนำในช้ันเรียน จำนวน 0.30 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์

  q การให้คำปรึกษาและแนะนำนอกช้ันเรียน   อาจารย์จัดเวลาให้คำปรึกษา 

   เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม(เฉพาะรายที่ต้องการ)

  q สื่อสารให้นักศึกษาได้ทราบกำหนดเวลาล่วงหน้า โดยวิธี อาจารย ์

ประจำรายกระบวนวิชา ประกาศเวลาให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาในชั่วโมงแรกที่ทำ 

การเรียนการสอน 

รายละเอียดของรายวิชา (Course Specification)
วิชา RU 100 (RAM 1000) ความรู้คู่คุณธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554

 แผนการสอนและการประเมินผล

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี เนื้อหา จำนวน ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้บรรยาย

1 พฤ. 2 มิ.ย. 2554 ปฐมบทแห่งการเรียนรู้ และปาฐกถาด้าน

การศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี

หลักการเรียนรู้ของมนุษย์และการจัดการความรู้

1.50 ชม. - การบรรยายพร้อมสื่อการสอน 

-     ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

- นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

      จากประเด็นคำถาม

- Power Point 

-    เอกสารประกอบการสอน

 

รศ. รังสรรค์  แสงสุข

รศ. ดร. โฆษิต  อินทวงศ์

2 พฤ. 9 มิ.ย. 2554 แนวคิดความรู้คู่คุณธรรม 1.50 ชม.

3 พฤ. 16 มิ.ย. 2554 การปรับใช้ความรู้คู่คุณธรรมในสังคม 1.50 ชม.
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(อ่านต่อหน้า 9)

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๗  มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

แผนการประเมินผลการเรียนรู้

 กรณีไม่กำหนดให้นักศึกษาเข้าชั้นเรียน

 q การประเมินผล  สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

 q อิงเกณฑ์ สอบปลายภาค  100%  (ข้อสอบปรนัย 120 ข้อ) 

  ตามที่กำหนดในตารางสอบของมหาวิทยาลัย

 - อักษรระดับคะแนน S (Satisfaction) = ผ่าน  

 - อักษรระดับคะแนน U (Unsatisfaction) = ไม่ผ่าน 

 q อิงกลุ่ม

 

สัปดาห์ที่ วัน เดือน ปี เนื้อหา จำนวน ชั่วโมง กิจกรรมการเรียนการสอน/สื่อที่ใช้ ผู้บรรยาย

4 พฤ. 23 มิ.ย. 2554 ภูมิปัญญาท้องถิ่น และภูมิปัญญาไทย 1.50 ชม. - การบรรยายพร้อมสื่อการสอน 

- ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

- นักศึกษาแสดงความคิดเห็นจาก

ประเด็นคำถาม

- Power Point 

- เอกสารประกอบการสอน 

รศ. สมพร โตนวล

5 พฤ. 30 มิ.ย. 2554 คุณธรรมตามหลักศาสนา

คุณธรรมในพระบรมราโชวาท

1.50 ชม. - การบรรยายพร้อมสื่อการสอน 

- ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

- นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

จากประเด็นคำถาม

- Power Point 

- เอกสารประกอบการสอน

รศ. สมพร โตนวล

6        พฤ. 7 ก.ค. 2554 ความรู้และคุณธรรมทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม 1.50 ชม. - การบรรยายพร้อมสื่อการสอน 

- ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

- นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

จากประเด็นคำถาม

- Power Point 

- เอกสารประกอบการสอน

อ. ดร. วันชัย  ปานจันทร์

7 พฤ. 14 ก.ค. 2554 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการปรับใช้ 1.50 ชม.

8 พฤ. 21 ก.ค. 2554 การประยุกต์พัฒนาตนและประเทศชาติ 1.50 ชม.

9 พฤ. 28 ก.ค. 2554 การพัฒนาสติปัญญา 1.50 ชม. - การบรรยายพร้อมสื่อการสอน 

- ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

- นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

จากประเด็นคำถาม

- Power Point 

- เอกสารประกอบการสอน

รศ. รัศมี   ภิบาลแทน

10 พฤ. 4 ส.ค. 2554 ความเป็นไทย ศิลปวัฒนธรรม 

ศิลปะการดำเนินชีวิต และมารยาทสังคม

1.50 ชม.

11 พฤ. 25 ส.ค. 2554 การพัฒนาสุขภาพกายและจิตใจ 1.50 ชม. - การบรรยายพร้อมสื่อการสอน 

- ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

- นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

จากประเด็นคำถาม

- Power Point 

- เอกสารประกอบการสอน

รศ. ดร. อรนุช  ลิมตศิริ

12 พฤ. 1 ก.ย. 2554 ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม    

และสำนึกอนุรักษ์

1.50 ชม.

13 พฤ. 8 ก.ย. 2554 กระบวนการคิดเชิงสร้างสรรค์ 

และการประยุกต์ใช้ 

1.50 ชม. - การบรรยายพร้อมสื่อการสอน 

- ยกตัวอย่าง กรณีศึกษา

- นักศึกษาแสดงความคิดเห็น

จากประเด็นคำถาม

- Power Point 

- เอกสารประกอบการสอน

อ. ดร. สุมนา จรณะสมบูรณ์

14 พฤ. 15 ก.ย. 2554 กระบวนการคิดเชิงวิทยาศาสตร์

และการประยุกต์ใช้

1.50 ชม.

สอบไล่ ส. 24 ก.ย. 2554 ข้อสอบปรนัย 120 ข้อ        คาบเช้า-บ่าย สอบไล่

3

3

หมวดที่  6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน

 1.  ตำราและเอกสารหลัก

  รังสรรค์  แสงสุข และคณะ. (2544). ความรู้คู่คุณธรรม. กรุงเทพมหานคร:  

     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

  โฆษิต อินทวงศ์ และคณะ. (2553). ความรู้คู่คุณธรรม. กรุงเทพมหานคร:  

     สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง.

รายละเอียดของรายวิชาฯ                 (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๗  มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

มหัศจรรย์ด้านสิ่งแวดล้อม

   เยอรมนีเป็นประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ 

ของโลกมาเป็นเวลานานตั้งแต่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม  

ซึ่งทั้งประเทศจำเป็นต้องใช้พลังงานจำนวนมาก 

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม  การคมนาคมขนส่งตลอดจน 

สำนักงานและบ้านพักอาศัย  ดังน้ัน เราจึงเห็นเตาปฏิกรณ์ 

ปรมาณูขนาดใหญ่กระจายไปทั่วประเทศ ชนบทที่ม ี

ความเป็นธรรมชาติในเยอรมันเปล่ียนเป็นเมืองมากข้ึน 

จากในอดีตที่ไม่เคยคิดกันว่าการใช้ทรัพยากรธรรมชาต ิ

จะต้องมีขอบเขตจำกัด  แต่ปัจจุบันและอนาคตอันใกล ้

กำลังมีบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนแปลงในประเทศนี้

  หากน่ังรถยนต์ไปตามทางด่วน (Autobahn)  และ 

ถนนหลายๆสาย ส่ิงท่ีแปลกตาคือ ร้ัวท่ีก้ันสูงท้ังสองฝ่ังถนน 

เป็นระยะ โดยเฉพาะในเขตชุมชนหรือย่านบ้านพักอาศัย 

และเมื่อนั่งรถไฟก็จะเห็นรั้วกั้นสูงแบบนี้เช่นเดียวกัน 

รั้วเหล่านี้ทำจากวัสดุพิเศษที่กันเสียงจากยานพาหนะ 

ไม่ให้ไปสู่บ้านเรือนต่างๆ เน่ืองจากเสียงน้ีทำความเดือดร้อน 

รำคาญให้แก่ผู้อาศัยติดกับทางด่วนหรือทางรถไฟ 

ทั้งนี้เพราะรัฐต้องการให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

มีปัญหาเรื่องมลภาวะทางเสียงให้น้อยที่สุด

  ประชาชนและรัฐบาลเยอรมันได้ตระหนัก 

ถึงอนาคตที่ทั่วโลกจะใช้พลังงานมากขึ้น น้ำมันที่ม ี

ปริมาณจำกัดและอาจหมดไปในไม่ช้ามีส่วนสำคัญในการ 

ทำให้ภาวะเรือนกระจกรุนแรงข้ึนดังน้ันแทนท่ีจะใช้น้ำมัน 

น้ำจากเขื่อนต่างๆ หรือพลังงานจากเตาปฏิกรณ์ปรมาณู 

ซึ่งหลายเตาได้หยุดใช้งานแล้วมาผลิตไฟฟ้า เยอรมน ี

ยังใช้แสงอาทิตย์มาช่วยเสริมการผลิตพลังงานมากขึ้น 

เรื่อยๆ ถึงแม้จะเป็นประเทศในเขตหนาวที่มีแสงแดด 

เรื่องเล่าจากเยอรมัน

ผศ.ดร.ประภาวดี   กุศลรอด                         คณะมนุษยศาสตร์

ไม่มากเหลือเฟือเหมือนประเทศไทย มีหลายๆบริษัท 

ผลิตแผง Solar cell หรือ Solarernergie ติดตั้งตาม 

หลังคาบ้าน ซ่ึงแผงเหล่าน้ีจะเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ 

แล้วเปล่ียนให้เป็นไฟฟ้าหรือความร้อนสำหรับการหุงต้ม 

อาหารหรือใหค้วามอบอุ่นภายในบ้าน ไฟฟ้าต่างๆ แม้ตาม 

ท่ีสาธารณะก็เริ่มมาจากการใช้พลังงานจากแผงเหล่านี้ 

มากขึ้น  โดยจะเห็นว่ามีการติดตั้งแผงพลังงานเล็กๆ 

เหล่านี้อย่างเป็นระเบียบตามถนนหนทางต่างๆ

  แหล่งพลังงานธรรมชาติแหล่งใหญ่อีกแหล่งหน่ึง 

คือ พลังงานลม หากเดินทางผ่านหลายๆเมืองทางเหนือ 

ของเยอรมนีในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา จะเห็นเสาสีขาว 

ที่มีพัดลมขนาดใหญ่ซึ่งเรียกว่า Windmuhle ตั้งอยู่เต็ม 

ไปหมดตามทุ่งกว้างหรือบนเนินเขา Windmuhle เหล่านี ้

ต้ังอยู่ห่างไกลจากบ้านเรือน เพราะมีเสียงดังเวลาท่ีใบพัดหมุน 

ใบพัดที่ใช้พลังลมนี้จะไปหมุนมอเตอร์ที่มีกลไกติดตั้ง 

อยู่ใต้ดินให้ผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บไว้ใช้ได้อีกทางหนึ่ง 

บริเวณทะเลเหนือของเยอรมนี  จะพบเห็น Windmuhle 

ในทะเลเป็นจำนวนมาก  จนเรียกเป็น Windpark ได้เลย 

  อย่างไรก็ตาม Windpark ในเขตชายฝั่งทะเล 

ตามทุ่งกว้างหรือเนินเขาต่างๆ ทำให้ทัศนียภาพท่ีสวยงาม 

ของธรรมชาติต้องเสียไป  ข้อเสียอีกอย่างหนึ่ง คือ 

Windpark ก่อให้เกิดเสียงดังมากจนเป็นผลเสียต่อสัตว์ 

ในระบบนิเวศชายฝั่งทะเลและใบพัดเป็นอันตราย 

ต่อนกที่บินอยู่แถบนั้น เรียกว่าได้อย่างก็ต้องเสียอย่าง  

แต่ก็เพราะรัฐและคนเยอรมันตระหนักถึงความจำเป็น 

 ในการหาพลังงานทดแทน

  นอกจากการถนอมพลังงานด้วยการใช้น้ำ 

และไฟอย่างประหยัดและระมัดระวังแล้ว คนเยอรมัน 

ยังใช้ภาชนะบรรจุหีบห่อสินค้าที่นำกลับมาใช้ได้อีก 

เช่นขวดแก้วที่ใช้ได้หลายๆครั้งที่เรียกว่า Pfandflaschen 

คือ ขวดบรรจุเคร่ืองด่ืมต่างๆท่ีซ้ือและนำกลับไปคืนร้าน 

เม่ือบริโภคเสร็จแล้ว โดยจะได้รับเงินค่าคืนขวดจำนวนหน่ึง 

ขวดแก้วหรือภาชนะดังกล่าวจะถูกนำไปทำความสะอาด 

และบรรจุสินค้าโดยไม่ต้องเสียเวลาและพลังงาน 

ในการทำลาย  และผลิตเพิ่มขึ้นมาใหม่  คนในประเทศ 

ก็ให้ความร่วมมือสนับสนุนอย่างดีเพราะเห็นคุณค่า 

 ของการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

  ด้านการใช้แหล่งน้ำลำธารต่างๆ ก็เป็นเรื่อง 

ที่น่าสังเกตว่า ทางรัฐบาลจะป้องกันไม่ให้ผู้คนมาบุกรุก 

แหล่งลำธาร ต้ังบ้านเรือนอยู่ติดริมน้ำและท้ิงของเสียต่างๆ 

ลงไป แหล่งน้ำลำธารในเยอรมนีจึงดูสะอาดและมีปริมาณ 

คงที่เสมอ ไม่เหือดแห้งแบบบ้านเรา เนื่องจากมีการตัดไม้ 

ทำลายป่าน้อยมาก น้ำเสียต่างๆจะถูกบำบัดภายในบ้านก่อน 

แล้วจึงถูกส่งไปยังโรงกำจัดน้ำเสียเพ่ือทำน้ำให้สะอาด 

อีกคร้ังก่อนปล่อยลงสู่แม่น้ำสายใหญ่ ประชาชนให้ความ 

ร่วมมือแก่รัฐและรัฐวางแผนป้องกันเพื่อส่วนรวม

  สถานที่ที่ทิ้งขยะของเมืองจะอยู่นอกเมือง  

ห่างไกลชุมชนออกไปและจะมีการแยกขยะก่อนหน้า 

นั้นจากบ้านเรือนที่พักอาศัยและจากโรงงานแยกขยะ 

อีกรอบหนึ่ง สิ่งที่ย่อยสลายได้จะถูกนำไปทิ้งทับถมกัน  

โดยจะกลบดินสลับเป็นช้ันๆ จนสูงเป็นภูเขาแล้วปลูกต้นไม้ 

บนภูเขาขยะอีกทีหนึ่ง  เพื่อทำให้บริเวณนั้นเป็นภูเขา 

และป่าแห่งใหม่  การช่วยกันแยกขยะสร้างประโยชน์ได ้

มหาศาลและยังทำเมืองให้สวยงามน่าอยู่ได้

  สิ่งที่พบและภาพที่เห็นในเยอรมนี เมื่อมองย้อน 

กลับมาท่ีเมืองไทยแล้ว จะเห็นว่าคนไทยเพ่ิงเร่ิมเรียนรู้ปัญหา 

ส่ิงแวดล้อม  แต่ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ตระหนักถึงความจำเป็น

ที่จะต้องช่วยกันรักษาของดีที่มีอยู่ ทำไมจึงต้องรอจนเกิด 

การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ใช้ประสบการณ์ที่คนอื่น 

ได้พบเห็นและกระทำมาก่อนเป็นตัวอย่าง  นับวันปัญหา 

จะรุนแรงมากข้ึนเพราะสังคมไทยสนใจส่ิงรอบตัวน้อยลง 

เร่ือยๆ ถือว่าธุระไม่ใช่ อะไรท่ีเป็นงานสาธารณะ  ไม่เก่ียวข้อง 

กับตัวโดยตรงจะไม่สนใจเอาใจใส่  อีกทั้งการคิดวิเคราะห ์

และเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงด้วยตนเองก็แทบเป็นไป

ไม่ได้ แล้วอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคต

  ความเข้าใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในเยอรมนี 

เป็นผลจากประสบการณ์ของคนรุ่นต่างๆที่เรียนรู้และ 

ถ่ายทอดกันมา จากคนรุ่นก่อนที่ประสบปัญหาได้กลาย 

มาเป็นบทเรียนให้คนรุ่นหลังให้หาทางป้องกันและ 

รักษาสิ่งแวดล้อมไว้ สิ่งเหล่านี้ได้ถูกนำไปถ่ายทอดใน 

โรงเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาล ประถมและมัธยม หรือ 

แม้แต่ที่บ้านเองก็เป็นจุดเริ่มต้นของความมีจิตสำนึก 

เรื่องสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ไม่ใช่มีเพียงการโฆษณา 

ด้วยถ้อยคำสวยหรูหรือป้ายขนาดมโหฬาร แต่เป็นการ 

เรียนรู้จากการกระทำจนเป็นวิถีชีวิตและด้วยการ 

สร้างจิตสำนึกสาธารณะที่เห็นแก่ส่วนรวม โดยเฉพาะ 

ในโรงเรียน จะมีการสนับสนุนให้นักเรียนรู้จักวิธีประหยัด 

พลังงานในรูปแบบต่างๆ ด้วยการปฏิบัติสอดแทรกใน 

องค์ความรู้แบบสหวิทยาการ จะมีการออกพื้นที่เพื่อ 

ปฏิบัติจริงและสัมภาษณ์บุคคลต่างๆในหัวข้อส่ิงแวดล้อม 

การสร้างจิตสำนึกเช่นนี้คงไม่ใช่แค่การสั่งสอนหรือ 

บอกให้เยาวชนทำแต่ผู้ใหญ่จะต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้ 

เยาวชนเห็นด้วย

..
..

..



กองบรรณาธิการ
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 2.  เอกสารและข้อมูลสำคัญ

  2.1  หนังสืออ่านเพิ่มเติม

   - พระคัมภีรญาณ  อภิปุญโญ. (2551). 

กาลามสูตรกับยุคโลกาภิวัตน์. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

   - พระเทพวิสุทธิเมธี (เงื่อม). (2542). 

จริยธรรม (การเสริมสร้างจริยธรรมสำหรับเด็กวัยรุ่น). 

กรุงเทพฯ : อรุณวิทยา.

   - พระธรรมโกศาจารย์ (ศ. ประยูร ธมฺมจิตฺโต). 

(2551). ธรรมะในชีวิตประจำวัน. กรุงเทพฯ:ธรรมสภา.

   - พระธรรมโกศาจารย์. (ม.ป.ป.). มงคลชีวิต. 

กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภาและสถาบันบันลือธรรม.

   - พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). (2551). 

การพัฒนาท่ีย่ังยืน. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์เรือนแก้ว.

   - พระธรรมปิฎก. (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 

(ม.ป.ป.). ประโยชน์สูงสุดของชีวิต. กรุงเทพมหานคร: 

ธรรมสภา.

   - พระธรรมปิฎก. (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). 

(ม.ป.ป.). เพื่อชีวิตที่ดี. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

   - พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). 

(2550). ธรรมนูญชีวิต  (A constitution for living).  

กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

   - พระพรหมคุณาภรณ์. (ประยุทธ์  ปยุตฺโต). 

 (2514). พุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิการศึกษา

เพื่อสันติภาพพระธรรมปิฎก.

   - พระพรหมคุณาภรณ์. (ประยุทธ์  ปยุตฺโต). 

(2553). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม (พิมพ์ครั้งที่ 11). 

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ศยาม.

   - พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ). 

(ม.ป.ป.). 38 มงคลชีวิต หลักปฏิบัติยอดมงคลของ... 

คนดี. กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

   - พุทธทาสภิกขุ. (2542). คู่มือมนุษย์. 

กรุงเทพมหานคร: ธรรมสภา.

   - พุทธทาสภิกขุ. (2548). ธัมมิกสังคมนิยม: 

Dhammic Socialism. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ 

สุขภาพใจ.

   - ฟ้ืน ดอกบัว. (2548). ปรัชญาสุภาษิตแห่งชีวิต. 

กรุงเทพมหานคร: ศิลปาบรรณาคาร.

   - ฟ้ืน ดอกบัว. (2549). ศาสนาเปรียบเทียบ 

ถาม	  กระผมนักศึกษา รหัส 53 ได้ทำการลงทะเบียนเรียน 

ภาค 1/2554 ท่ีมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว เม่ือตรวจสอบดู 

จึงทราบว่าผมลงทะเบียนเรียนผิดวิชา ซึ่งเป็นวิชาที ่

คณะกำหนดให้เลือกเรียน ไม่ทราบว่าผมสามารถขอเปล่ียน

กระบวนวิชาได้หรือไม่อย่างไร ช่วยแนะนำด้วย 

ตอบ   นักศึกษาเก่าลงทะเบียนผิดพลาดภาค 1/2554 

นักศึกษาขอแก้ไขข้อมูลได้ โดยขอสับเปล่ียนกระบวนวิชา 

และขอลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง รวมแล้ว 

ต้องไม่เกินเกณฑ์ท่ีกำหนด นักศึกษาปกติลงทะเบียนเรียน 

ได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต กรณีขอจบการศึกษาลงทะเบียน 

ได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต หลักฐานที่ใช้มีดังนี้

  1. ใบเสร็จรับเงิน (ม.ร.18) ฉบับจริงพร้อมถ่าย 

สำเนา 1 ฉบับ

  2. บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมตัดแถบรหัส 

กระบวนวิชาท่ีบอกเลิก - บอกเพ่ิมใส่ในสมุดลงทะเบียนเรียน 

(ม.ร.36)

  3.   เขียนคำร้องท่ี อาคาร สวป. ช้ัน 1 ช่อง 11-13

  4. ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม 50 บาท 

(ชำระเงินที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1) 

กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม ต้องชำระค่าธรรมเนียม 

รวมทั้งค่าหน่วยกิตที่เพิ่มด้วย นักศึกษายื่นคำร้องได้ 

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน - 2 สิงหาคม 2554 สอบถาม 

ข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี งานบอกเลิก-บอกเพ่ิมกระบวนวิชา 

โทรศัพท์ 0-2310-8616

ถาม        สวัสดี ค่ะ ดิฉันมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเรียน 

ส่วนกลางกับส่วนภูมิภาค ดังนี้

  1. การเรียนที่ส่วนภูมิภาค และส่วนกลาง 

กรุงเทพฯ ต่างกันอย่างไร ระยะเวลาการเรียนเหมือนกัน

หรือไม่ 

  2. ถ้าสมัครที่ ม.รามฯ ส่วนกลาง และ 

เลือกศูนย์สอบที่จังหวัดราชบุรีได้หรือไม่

ตอบ		 	1. การเรียนท่ีส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคต่างกัน 

ในวัน-เวลาที่เรียน และวันสอบ โดยปกติการเรียน 

และการสอบส่วนภูมิภาคจะมีเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย ์

และสำหรับนักศึกษาช้ันปริญญาตรี เปิดสอน 4 สาขาวิชา 

คือ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป, คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา 

ส่ือสารมวลชน และ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ 

สำหรับส่วนกลาง กรุงเทพฯจะมีการเรียนการสอนใน 

วันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ ดังนี้ คณะนิติศาสตร์, 

คณะบริหารธุรกิจ, คณะมนุษยศาสตร์, คณะศึกษาศาสตร์, 

คณะวิทยาศาสตร์, คณะรัฐศาสตร์, คณะเศรษฐศาสตร์, 

คณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชนและคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

โดยมีสาขาวิชา 90 กว่าสาขาวิชาให้เลือกเรียน ส่วนระยะเวลา 

ในการเรียนและเนื้อหาวิชาเหมือนกัน

  2. ถ้านักศึกษาสมัครที่ส่วนกลาง ม.รามฯ 

(หัวหมาก) จะต้องเรียนและสอบที่ ม.รามฯ หัวหมาก 

เท่านั้น จะเลือกไปสอบที่ศูนย์สอบส่วนภูมิภาคไม่ได ้

แต่สามารถโอนย้ายระบบการเรียนการสอนจากส่วนกลาง 

(พิมพ์ครั้งที่ 3). กรุงเทพฯ: ศิลปาบรรณาคาร.

   - ยุวนุช ทินนะลักษณ์. (2549). ปริศนา 

แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่น. กรุงเทพมหานคร: สถาบัน 

วิถีทรรศน์.

   - วศิน อินทสระ. (2549). โยนิโสมนสิการ 

(วิธีคิดเพื่อเอาชนะความทุกข์). กรุงเทพมหานคร: 

สำนักพิมพ์บรรณกิจ 1991 จำกัด.

   - วิจิตรวาทการ, พลตรีหลวง. (2549). 

งานค้นคว้าเร่ืองชนชาติไทย. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ 

สร้างสรรค์บุ๊คส์.

   - สุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง. (2550). แนวทาง 

ปฏิบัติ 7 ขั้นสู่วิถีเศรษฐกิจพอเพียง จากแนวปฏิบัติสู่ 

แนวคิดทางทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียง (พิมพ์ครั้งที่ 2).  

กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น.

  2.2  บทความวิจัย/บทความวิชาการ (research/

Academic Articles) ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติม

   - ขัตติยา กรรณสูต และคนอ่ืนๆ. (2547). 

รายงานการวิจัยคุณธรรม พฤติกรรมความซ่ือสัตย์ของคนไทย. 

กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติ.

   - ทบวงมหาวิทยาลัย. (2543). บัณฑิต 

อุดมคติไทย. ในการประชุมระดับชาติ: คร้ังท่ี 4. กระบวนการ 

ผูกพันธมิตรวิชาชีพ. กรุงเทพมหานคร: ผู้แต่ง.

  2.3 แหล่งอ้างอิงสำคัญอื่นๆซึ่งจำเป็นต้อง 

ศึกษาเพิ่มเติม

   - ตำรา เอกสาร งานวิจัย บทความ 

และสื่ออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

   - e-book.ram.edu/e-book/inside/html/

dlbook.asp?code...

 3.  เอกสารและข้อมูลแนะนำ/สื่อการสอน

     q  เอกสารวิชาการ  

  q  Internet

  q  สื่ออิเล็กทรอนิกส์  

  q  การใช้ภาพผ่าน Visualizes

  q  Website   

  q  e-Learning

  q โปรแกรมคอมพิวเตอร์และแหล่งอ้างอิง 

ที่สำคัญอื่น ๆ   

รายละเอียดของรายวิชาฯ                                        (ต่อจากหน้า 7)

ไปส่วนภูมิภาคได้ โดยนักศึกษาต้องเรียนท่ีส่วนกลางอย่างน้อย 

1 ปีการศึกษา จึงดำเนินการโอนย้ายที่ อาคาร สวป. 

ชั้น 6 ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียนหรือถ้า 

สมัครส่วนภูมิภาค ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

สามารถเลือกสถานที่สอบไล่จังหวัดราชบุรี ศูนย์สอบ 

อยู่ท่ีโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ งานวิทยบริการและรับสมัครส่วนภูมิภาค 

อาคาร สวป. ชั้น 3 โทรศัพท์สอบถามรายละเอียด 

ที่  โทร. 0-2310-8624

3

3

3

3



รั บ ม อ บ ธ ง สั ญ ลั ก ษ ณ์ ร ณ ร ง ค์ ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง จ า ก 

นายซีรอซันคาร  ปาทาน ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ 

รามคำแหงร่วมรณรงค์เลือกตั้งฯ             (ต่อจากหน้า 1) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 

อาคารวิทยบริการและบริหาร อันเป็นสัญลักษณ์แสดง 

ว่ามหาวิทยาลัยจะร่วมรณรงค์ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมท้ังชาวชุมชนใกล้เคียง 

ใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

 โอกาสน้ี ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ กล่าวว่า 

กิ จ ก ร ร ม ร ณ ร ง ค์ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ร ะ ช า ช น 

ออกไปใช้สิทธิ เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  

ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทางสำนักงานเขตบางกะปิ และ 

กรุงเทพมหานครจัดข้ึนเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนเกิดการ 

ต่ืนตัวและออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังมากข้ึน  และในวันน้ีถือเป็น 

โอกาสดีท่ีได้มาร่วมทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ซึ่งมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาจำนวนมาก หวัง 

อย่างยิ่งว่าจะได้รับการตอบรับจากชาวรามคำแหงและ 

ชุมชนใกล้เคียง ในการออกมาใช้สิทธิอย่างพร้อมเพรียงกัน 

 จากน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ เป็นประธาน 

ปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ 

คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชนทั่วไป ใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ในวันท่ี 3 กรกฎาคม 2554 โดยมีทีมงานประชาสัมพันธ์ 

กรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวนมาก  

ร่วมเดินรณรงค์และแจกเอกสารประชาสัมพันธ์   

ทั้งภายในและบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๗  มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

วันจันทร์ - วันศุกร์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

08.00 - 18.00 น.
RERUN 

รายการวันอาทิตย์

RERUN

รายการวันจันทร์

RERUN

รายการวันอังคาร

RERUN

รายการวันพุธ

RERUN

รายการวันพฤหัสบดี

18.00 - 18.03 น. เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี

18.03 - 18.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

18.30 - 19.00 น. รายการ RU SHOW
รายการสารคดี 

ชุด ประพาสต้นบนดอย
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการดูช่องส่องกฎหมาย

19.00 - 19.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

19.30 - 20.00 น.
รายการสารคดี

ชุด ทะเลสีคราม
รายการคุยกฎหมายกับ

อ. พัฒนะ
รายการสารคดี

ชุด ทะเลสีคราม
รายการสารคดี  

ชุด ทะเลสีคราม  
รายการสารคดี

ชุด ทะเลสีคราม

20.00 - 20.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ 

20.30 - 21.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการจารึกไทย + SPOT รายการน่ารู้กับ ม.ราม/SPOT/ จารึกไทย

21.00 - 24.00 น.  RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

วันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจำเดือนกรกฎาคม 2554

โปรแกรมท่ี 1 เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

1 08.00 - 08.03 น. เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี

2 08.03 - 08.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

3 08.30 - 08.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที
รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

4 08.35 - 09.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

5 09.00 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

6 09.30 - 10.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ IT CORNER

7 10.00 -10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

8 10.30 - 11.00 น. รายการเรียนรู้เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต + MV รายการคุยกันเรื่องหุ้น

9 11.00 - 24.00 น. RERUN RERUN

10 24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี

ชมรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU TV)
ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C-band ความถี่ 3460 MHz และทาง www.e-ru.tv



 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปอีกว่า ขอฝากเรื่อง 

การเขียนตำรา คณาจารย์ที่เข้ามาใหม่ต้องฝึกเขียนตำรา 

ถึงแม้จะเป็นวิชาท่ีสอนร่วมกับอาจารย์ท่านอ่ืนก็ตาม 

เพราะจุดแข็งของรามฯ คือ ตำราเรียนของมหาวิทยาลัย 

อาจารย์ใหม่ เมื่อยังมีไฟขอให้เริ่มเขียนตำราสั่งสมไป 

เรื่อยๆ เพราะต่อไปภาระงานอาจจะมากขึ้นยิ่งจะไม่ม ี

เวลาเขียน อย่ารีรอ และอย่าคิดว่าการมีตำแหน่งทาง 

วิชาการไม่สำคัญ อย่าเขียนตำราแบบลวกๆ หรือไปลอก 

คนอื่นมาจะเป็นประวัติติดตัวไปตลอดชีวิต เพราะการ 

เขียนตำรา คือ การเขียนด้วยตัวเอง จงทำตนให้เป็นแบบอย่าง 

แก่ลูกศิษย์ เพื่อชื่อเสียงของตนเองและมหาวิทยาลัย

 ท่ีสำคัญ เม่ืออาจารย์เลือกเดินทางสายวิชาการแล้ว 

ต้องมีการพัฒนาตนเอง เช่นการศึกษาต่อให้ถึงระดับ 

ปริญญาเอก เป็นดอกเตอร ์ที่มีคุณภาพในประเทศและ 

ต้องจบการศึกษาอย่างมีความรู้ เม่ือมีโอกาสทางการศึกษา 

ขอให้ขวนขวายหาความรู้เพ่ิมเติมให้มากท่ีสุด รามคำแหง

มีทุนการศึกษาไปเรียนต่อต่างประเทศน้อย ซ่ึงผมเป็นห่วง 

แต่ในฐานะที่เราเป็นครูบาอาจารย์ต้องลองหาโอกาส 

ตรงนี้จากแหล่งทุนการศึกษาภายนอกที่มีอยู่หลายแห่ง 

เพราะในความเป็นนักวิชาการเราต้องมีการพัฒนา 

ความรู้อยู่ตลอดเวลา ท้ายที่สุดนี้ ขอให้อาจารย์ใหม่มีไฟ  

มีกำลังใจที่จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

และช่วยกันสร้างอนาคตของชาติบ้านเมืองที่ดีต่อไป 

คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี นักศึกษาและศิษย์เก่าเข้าร่วมในพิธี  

ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอำนาจเจริญ 

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ที่ผ่านมา

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   ลาภเจริญทรัพย์ 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์  รักษาราชการแทนอธิการบดี 

กล่าวในโอกาสนี้ว่า  พิธีไหว้ครูเป็นพิธีที่สำคัญสำหรับ

สถาบันการศึกษา  เป็นการแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์   

แต่ในระยะหลังพิธีไหว้ครูจะไม่ค่อยได้รับความสนใจนัก  

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดพิธีไหว้ครูอย่างสม่ำเสมอ 

เพื่อให้ลูกศิษย์ได้ระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ที่อบรม 

ส่ังสอน การไหว้ครูคือการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตา 

ต่อครูผู้มีพระคุณ  ท่ีสำคัญคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ล้วนแต่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์สูง 

อบรมสั่งสอนลูกศิษย์อย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อ 

เติมเต็มความรู้ให้แก่นักศึกษา จึงอยากให้นักศึกษาเข้าร่วม

พิธีไหว้ครู และต้ังใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มกำลังเช่นกัน 

เพื่อเป็นกำลังใจ และเป็นการตอบแทนความตั้งใจดีของ

คณาจารย์”    

 ผศ.วุฒิศักด์ิ กล่าวถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสร้างขึ้นมาด้วยปรัชญาที่ว่า 

เปิดโอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา โดยมีการพัฒนา 

ระบบการศึกษาให้มีความก้าวหน้าและทันสมัยเพ่ือให้ 

เหมาะสมกับนักศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

และในสมัยรองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อดีต 

อธิการบดี ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาในการก่อตั้ง 

สถานศึกษาในส่วนภูมิภาคต่างๆ เพื่อให้ประชาชนผู้ใฝ่รู ้

ใฝ่เรียนได้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน

 “การเปิดโอกาสทางการศึกษาถือเป็นเร่ืองสำคัญ

อย่างยิ่งเพราะการศึกษาทำให้คนเกิดการพัฒนาในด้าน

ต่างๆ เช่นการดำเนินชีวิต ความมีระเบียบวินัย  อดทน 

และมีการจัดการกับสภาพแวดล้อมรอบตัวอย่างมี  

ประสิทธิภาพ รวมท้ังทำให้รู้จักแยกแยะส่ิงใดถูกส่ิงใดผิด 

ขอให้นักศึกษาระลึกว่า การศึกษานั้นไม่ได้มีเพียงแค ่

ในตำราเท่านั้น การสั่งสมประสบการณ์ก็ถือเป็นการ 

ศึกษาด้วย  ถือได้ว่าการศึกษามีอยู่รอบๆตัวเรา  ขอให้รู้จัก 

สนใจและไขว่คว้าหาความรู้ เพ่ือพัฒนาตนเองให้ดีย่ิงข้ึน” 

ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าว

 ในโอกาสนี้  นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมพิธ ี

บวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ณ  ลานพระบรม 

ราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช สาขาวิทยบริการฯ 

จ.อำนาจเจริญ และตัวแทนนักศึกษานำหนังสือเรียนให้

อธิการบดีเจิมเพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย  

เริ่มอบรม วันที่ 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 

กรกฎาคม และ 3, 4 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 - 12.00 น. 

สถานที่อบรม กองงานวิทยาเขตบางนา (ม.รามฯ 2) 

อาคาร PRB ชั้น 3 ห้อง 302 สอบถามรายละเอียดที่  

คุณนิพนธ์  ผลบุญเสริม  โทร. 083-706-1063

อบรมศิลปะการวาดภาพ                         (ต่อจากหน้า 1)

 ศูนย์พัฒนาการพูดรามคำแหง โดยความ

ร่วมมือของสมาคมพัฒนาการพูดแห่งประเทศไทย  

เปิดรับสมัครนักศึกษาและบุคคลท่ัวไปเข้าฝึกอบรม 

ในโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและการพูด รุ่นที่ 64 

ในระหว่างวันที่ 13 - 17 กรกฎาคม 2554 ซึ่งการ 

จัดอบรมนี้ประกอบด้วยหลักสูตรการพูดและ 

การพัฒนาบุคลิกภาพโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

ที่มีชื่อเสียง พร้อมชิงโล่รางวัลการพูดดีเด่นจาก 

นายกสมาคมพัฒนาการพูดแห่งประเทศไทย

 ผู้สนใจสมัครได้ ณ ที่ทำการศูนย์พัฒนา 

การพูดรามคำแหง อาคารศิลาบาตร ช้ัน 1 ฝ่ังห้องน้ำชาย 

ต้ังแต่บัดน้ี - 10 กรกฎาคม 2554 เวลา 09.00 - 17.00 น. 

ติดต่อสอบถาม โทร. 084-530-9406 (สต๊ีฟ), 084-779 

-7581 (กี้), 085-168-7225 (มุด), 087-682-8938 (วุด)

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 ๒๗  มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 อธิการบดีฝากฯ                                      (ต่อจากหน้า 5)

M.B.A. สมุทรสาครฯ                            (ต่อจากหน้า 12)

อธิการฯ ชี้ นศ.ฯ                                      (ต่อจากหน้า 1)

 รศ.สมพล  ทุ่งหว้า กล่าวอีกด้วยว่า ขอขอบคุณ 

ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่และนักศึกษารุ่นที่ 1 และ 2 ที่เสียสละเวลา 

คอยให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เป็นอย่างดี และ 

ร่วมกันทำให้กิจกรรมในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ ท้ายนี ้

ขอรับขวัญนักศึกษาใหม่ทุกท่าน และขอให้มีความต้ังใจ 

อย่างแน่วแน่ในการเรียนหนังสือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แห่งน้ี จะคอยเป็นเปลวเทียนท่ีให้แสงสว่างนำทางทุกท่าน 

ไปสู่ความสำเร็จเป็นมหาบัณฑิตดังท่ีได้ต้ังใจไว้และขอฝาก 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตจังหวัดสมุทรสาคร 

ให้เป็นสมบัติของทุกคน ขอให้ช่วยกันดูแลซ่ึงกันและกัน 

นักศึกษารุ่นที่ 1 ที่ได้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว ก็ขอให้ 

นึกถึง และกลับมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย หากมีสิ่งใด 

ท่ีสามารถช่วยเหลือได้ก็ขอให้ทำ ดังคำขวัญท่ีว่า “รู้จักอภัย 

ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุนฯ  สนองคุณชาติ”

 อนึ่ง โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัด 

สมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 4 ตั้งแต่บัดนี้เป็น 

ต้นไป สอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานโครงการฯ 

คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 โทร. 0-2310-8213, 083-627-

2439, 081-423-5069 หรือ www.smsmba.ru.ac.th

 ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีรภัทร  ภักคีรี 

ประธานโครงการฯ กล่าวว่าโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรม เป็นความร่วมมือระหว่าง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จึงถือเป็นหลักสูตร 

แรกของประเทศไทยที่พัฒนาขึ้น  เพื่อให้ผู้ประกอบการ 

และผู้บริหารได้มีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถด้าน

การจัดการนวัตกรรม  และแลกเปลี่ยนประสบการณ์  เพื่อ 

นำไปประยุกต์ใช้กับงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 

และสามารถบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  การสัมมนา 

ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างแนวคิดที่กว้างไกล 

และเพ่ิมขีดความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจ 

หรือเพิ่มมูลค่าของสินค้าและบริการผ่านกระบวนการ 

สร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดข้ึนอย่างรวดเร็วและเหมาะสม 

กับสภาวการณ์

ม.ร. แนะแนวทำธุรกิจยุคใหม่                 (ต่อจากหน้า 4)

อบรมบุคลิกภาพและการพูด



(อ่านต่อหน้า 11)

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๑) วันท่ี ๒๗  มิถุนายน - ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

M.B.A. สมุทรสาคร จัดกิจกรรม
“สานสัมพันธ์พี่น้องฯ”

รามคำแหงเปิดเวทีคนรุ่นใหม่

ประกวด ‘ร้องเพลงลูกทุ่งไทย’ 

‘เต้นฮิพฮอพ-แจ๊สแดนซ์’

 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา  

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม 

“สานสัมพันธ์พี่น้องรับขวัญนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 3” 

โดยมี รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า ประธานกรรมการ 

บริหารโครงการฯ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ 

เจ้าหน้าท่ี และคณะนักศึกษารุ่นพ่ี ร่วมต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

เข้าสู่ร้ัวรามคำแหงและสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

เพ่ือความเป็นสิริมงคล แสดงถึงความเป็นลูกพ่อขุนฯ ด้วย 

ณ บริเวณลานพระบรมรูปพ่อขุนฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จากน้ันได้เดินทางสู่โรงแรม Hua Hin Hillside Resort 

อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพ่ือทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ 

รับขวัญนักศึกษาใหม่ต่อไป

 ค่ำคืนวันเดียวกันน้ีคณะนักศึกษารุ่นท่ี 1 และ 2 

ได้จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญสืบสานประเพณีไทยรับขวัญ 

น้องใหม่ ด้วยบรรยากาศอันอบอุ่นระหว่างพี่น้องคนด ี

ศรีรามคำแหง นำโดยนักศึกษาชมรมอาร์ ยู คอรัส  

แต่งกายด้วยชุดไทย ร้องเพลงรับขวัญนำขบวนแห ่

เครื่องทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ พร้อมด้วยคณะนักศึกษา 

รุ่นพ่ีตามขบวนเข้าสู่พิธี ร่วมขับร้องเพลงรับขวัญน้องใหม่ 

จากนั้นเชิญคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ผูกข้อมือเพื่อเป็น 

สิริมงคล ตามแบบอย่างประเพณีไทย

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า 

กล่าวว่า พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นการสืบสานประเพณีไทย 

ทีม่มีาตัง้แตอ่ดตีจนถงึปจัจบุนั ดว้ยความเชือ่ทีว่า่ ทกุคน 

เกิดมาพร้อมกับสิ่งที่เป็นนามธรรมอย่างหนึ่งที่เรียกว่า 

“ขวัญ” ซ่ึงมีหน้าท่ีรักษาประคับประคองชีวิตและติดตาม 

เจ้าของไปทุกหนทุกแห่ง ซ่ึงการทำพิธีสู่ขวัญจึงเป็นการ 

เชิญขวัญที่หนีหายไปให้เข้ามาอยู่กับตัวและเชื่อว่าเป็น

การเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง มีสติและไม่ประมาทในการ 

ใช้ชีวิตด้วย  โครงการฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญที ่

ดีงามนี้ จึงได้จัดโครงการ  “สานสัมพันธ์พี่น้องรับขวัญ

นักศึกษาใหม่” ขึ้นมาอย่างต่อเนื่องทุกปี 

 “โครงการฯ ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคน 

เข้าสู่รั้วรามคำแหง เป็นลูกพ่อขุนฯ อย่างเต็มตัว ขอให้ 

ต้ังใจศึกษาเล่าเรียน และรู้จักแบ่งเวลาของตนเองให้ถูกต้อง 

ทั้งการดำรงชีวิตประจำวัน การทำงาน และการเรียน 

รวมทั้งให้มีความรัก สามัคคีกับเพื่อนๆ ร่วมชั้นเรียน 

คอยดูแลซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในสิ่งที่เป็น 

ประโยชน์ รวมทั้งก้าวไปเป็นมหาบัณฑิตพร้อมๆกัน”

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานจัดอบรม 

พัฒนาศักยภาพนักศึกษา เรื่อง “การสัมภาษณ์งาน 

อย่างไรให้ได้งาน” เพื่อให้นักศึกษาและบัณฑิตของ 

มหาวิทยาลัยมีความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน  

โดยมีนักศึกษาให้ความสนใจร่วมการอบรมจำนวนมาก  

ณ ห้อง 301 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 

2554

 กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และโครงการบริการ 

และส่งเสริมวิชาชีพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

2554 เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสมัครเข้าร่วม 

อบรมได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เปิดอบรมระหว่างเดือน 

มิถุนายน-กันยายน 2554 นี้ 

 โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อ 

ให้นักศึกษา บุคลากรและประชาชนท่ัวไปได้มีส่วนร่วม 

ในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและธำรงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ 

ของชาติ เป็นการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เกิด 

ความภูมิใจในความเป็นไทยและได้ศึกษาประวัติศาสตร์ 

จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 การจัดกิจกรรม 5 กิจกรรม มีดังนี้ 1) กิจกรรม 

อบรมการเขียนรูปด้วยดินสอ 2) กิจกรรมอบรมนาฏศิลป์ไทย 

3) กิจกรรมอบรมมารยาทไทย  4) กิจกรรมศึกษาศิลปะ 

สมัยกรุงรัตนโกสินทร์           ณ       พระบรมมหาราชวังและ 

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม กรุงเทพฯ และ 5)กิจกรรม 

ศึกษาศิลปะสมัยกรุงธนบุรี    ณ  พระราชวังเดิม กองทัพเรือ 

กรุงเทพฯ

 โครงการบริการและส่งเสริมวิชาชีพ จัดข้ึนเพ่ือ 

เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ พัฒนา และส่งเสริม 

ให้นักศึกษาและผู้สนใจ รู้จักคุณค่าของการใช้เวลาว่าง 

ให้เกิดประโยชน์ ปรับปรุงตนเองในด้านต่างๆ เพื่อให ้

สามารถอยู่ในโลกของการแข่งขันได้อย่างมีคุณภาพ 

พบกับ “โครงการเส้นทางสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

รายใหม่”  โดยวิทยากรมืออาชีพ 

 วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 อบรมกาแฟสด 

โดยอาจารย์กิติพล จิรวัฒน์จรรยา อบรมกาแฟโบราณ 

โดยอาจารย์เชษฐา ใจใส และอบรมขนมปังนึ่ง-สังขยา 

โดยอาจารย์สุจินดา ใจใส 

         วันท่ี 13 กรกฎาคม 2554  อบรมข้าวเหนียวมูน 

หน้าต่างๆ โดยอาจารย์สุปราณี แพรศิริ 

 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่

บัดนี้เป็นต้นไป ที่งานกิจการและบริการนักศึกษา 

อาคาร PRB ชั้นล่าง กองงานวิทยาเขตบางนา 

(รามฯ2) มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร.0-2397-6314

รามฯ2 จัดกิจกรรมส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม-วิชาชีพ

 

 วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดเวที 

เฟ้นหานักศึกษาผู้มีความสามารถและมีใจรักดนตรี 

เชิญชวนนักศึกษา ม.ร.ร่วมประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย 

และเต้นประกอบเพลง (ฮิพฮอพ-แจ๊สแดนซ์) ชิงทุน 

การศึกษาและของที่ระลึก เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 

12 กรกฎาคม 2554

 การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย ผู้สมัคร นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง   

โดยประกวดร้องจากเครื่องคาราโอเกะ (ผู้จัดประกวด 

จัดเตรียมให้) 

 การประกวดเต้นประกอบเพลง (ฮิพฮอพ-

แจ๊สแดนซ์) ผู้สมัคร นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทุกชั้นปี อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป เพลงที่ใช้ในการประกวด 

เป็นเพลงเดี่ยวหรือ REMIX (ผู้เข้าแข่งขันเตรียมมาเอง) 

ใช้เวลาในการแสดงกลุ่มละไม่เกิน 5 นาที แต่งกาย 

ให้เหมาะสมและเข้ากับเพลงที่ใช้ในการประกวด

 หลักฐานการสมัคร ได้แก่ใบสมัครการแข่งขัน, 

สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา, สำเนาบัตรประจำตัว 

ประชาชน, รูปถ่ายหน้าตรง (ขนาด1-2 น้ิว) จำนวน 1 รูป 

และใบเสร็จลงทะเบียนเรียน ภาค1/2554

 ผู้ประกวดต้องมารายงานตัวในวันประกวด 

วันท ี่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องอ่านหนังสือ 

อาคาร PRB ชั้นล่าง ภายในเวลา 10.00 น. ถ้าพ้น 

กำหนดถือว่าสละสิทธิ์ ประกาศผลการประกวดและ 

มอบรางวัลในวันเดียวกัน 

 เงินรางวัลแต่ละประเภท รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 

1,000 บาท รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 800 บาท รางวัลที่ 3 

เงินรางวัล 600 บาท และรางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 

400 บาท 

 นักศึกษาผู้สนใจสมัครได้บัดนี้-12 กรกฎาคม 

2554 สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกิจการและบริการ 

นักศึกษา อาคาร PRB ชั้นล่าง หรือประชาสัมพันธ์ 

อาคาร KTB ชั้นล่าง วิทยาเขตบางนา (รามฯ2)  

โทร.0-2397-6314 หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.

bangna.ru.ac.th


