
 

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

(นายโสภณ พรหมดวง)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๑๒ปีที่ ๔๑

วันท่ี ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 11)

รับสมัครนักศึกษา ป.โท 
Sunday Program รุ่น 9 

ม.ร. ปฐมนิเทศและประดับเลขหมาย นศท.

รก.อธิการบดีเปิดใจขอบคุณ
ความร่วมมือของประชาคมรามฯทุกฝ่าย

(อ่านต่อหน้า 2)

อัครราชทูตไทยเยี่ยมชมนิทรรศการ ม.ร. ณ กรุงปักกิ่ง

(อ่านต่อหน้า 2)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือก 

บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

ศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา (แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์) คัดเลือก 

โดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี  

เวลา 09.00-16.00 น. หรือเวลา 18.00-21.00 น.  

ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) คุณสมบัติ 

ของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ 

กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี และมีหน่วยกิตสะสม  

50 หน่วยกิตขึ้นไป ไม่จำกัดเกรดการศึกษาและ 

ม.ร.รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี
เรียน Pre-master degree

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สนใจ 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาค 2 ปีการศึกษา 

2554 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ 

ผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 9 

ในสาขาวิชาการจัดการท่ัวไป การเงินและการธนาคาร 

การตลาด และการบัญชี หลักสูตร 39  หน่วยกิต 

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ คัดเลือกโดยการสอบ 

สัมภาษณ์ เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 21.30 น.  

ที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
(อ่านต่อหน้า 11)

         สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง  ได้มีการประชุม ครั้งที่ 7/2554  เมื่อวันที่ 20 

มิถุนายน 2554 โดยมี นายประจวบ  ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน  

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

     1.  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีลาออก

         อนุมัติให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 พลตรีไพโรจน์ พนาเวศน์ ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รักษาราชการ 
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศและประดับ 
เลขหมายชั้นปีนักศึกษาวิชาทหาร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2554 
และให้โอวาทแก่นักศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 ณ อาคาร 
หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

(อ่านต่อหน้า 2)

  นายวราวุธ ชูวิรัช อัครราชทูตไทย ณ กรุงปักกิ่ง เยี่ยมชมนิทรรศการแนะนำการศึกษา 

ของสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในงานนิทรรศการ

  รักษาราชการแทนอธิการบดี ขอบคุณชาวรามฯ ให้ความ 

ร่วมมือทำให้ภารกิจสำคัญในช่วงรักษาการลุล่วงด้วยดีและพร้อม 

ที่จะผลักดันให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   

ลาภเจริญทรัพย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์  

รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น อ ธิ ก า ร บ ดี  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้สัมภาษณ์ 

ว่าตามที่ได้รับการแต่งตั้งจากสภา 

มหาวทิยาลยั                 ใหด้ำรงตำแหนง่รกัษา 

ราชการแทนอธิการบดี ม.ร. ตั้งแต่ 

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นมา  

นั้น   ขณะนี้ผมได้ลาออกจากตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี  

ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 

แล้ว ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่รับหน้าที่ดังกล่าว ผมและ 

คณะผู้บริหาร ได้ปฏิบัติภารกิจสำคัญต่างๆของมหาวิทยาลัยในหลายเร่ือง   

อาทิ  งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 36  การสอบไล่ภาค 2  



 โอกาสนี้ นางสุชาดา วรกาญจน์ ผู้อำนวยการ 

กองกิจการนักศึกษา                    กล่าวรายงานว่าด้วยความขยันหม่ันเพียร  

ประกอบด้วยวิริยอุตสาหะของนักศึกษาวิชาทหารที่ 

สอบผ่านได้เลื่อนชั้นสูงขึ้น งานนักศึกษาวิชาทหาร  

กองกิจการนักศึกษาจึงได้จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธี 

ประดับเลขหมายชั้นปีให้กับนักศึกษาวิชาทหาร เพื่อให้ 

นักศึกษาวิชาทหารได้รับความรู้และความเข้าใจในหลักเกณฑ์ 

การฝึกเรียนวิชาทหาร สิทธิและหน้าที่รวมทั้งกิจกรรม 

ต่างๆ อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาวิชาทหาร ให้เป็น 

ผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีระเบียบวินัย รู้จักเสียสละเพื่อ

ประโยชน์ส่วนรวม พร้อมที่จะเป็นกำลังสำคัญในการ 

พัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่าวันนี้ถือเป็นวันที่มีความ 

สำคัญและเป็นวันที่น่าภาคภูมิใจของนักศึกษาวิชาทหาร 

ที่ได้รับการประดับเลขหมายชั้นปีที่สูงขึ้น อีกทั้งยังได้ 

เป็นส่วนหน่ึงของกองกำลังสำรองของประเทศชาติ และ 

การเป็นนักศึกษาวิชาทหารจะต้องมีระเบียบวินัย ซึ่งถือ

เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก  

 “ถ้าบ้านเมืองใดมีระเบียบวินัย ก็จะสามารถพัฒนา 

ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ เช่นใน 

ปัจจุบัน กรุงปักกิ่ง ประเทศจีนมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง 

รวดเร็ว เพราะคนในประเทศมีความพร้อมและมีระเบียบ 

วินัย และพร้อมทำทุกอย่างเพื่อให้ประเทศของตนม ี

ความเจริญงอกงามและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้น

 นักศึกษาวิชาทหารจะต้องมีการเตรียมความพร้อม 

ในการฝึกทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ต้องมีความมุ่งมั่น 

ตั้งใจอย่างแท้จริง และใช้ชีวิตในความเป็นนักศึกษาวิชา 

ทหารเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติต่อไป ท้ายนี้ขอ 

ขอบคุณทางศูนย์การกำลังสำรองที่มีส่วนช่วยในการดูแล 

ลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และฝึกฝนให้นักศึกษา 

วิชาทหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง    ให้เป็นผู้ท่ีมีระเบียบ 

วินัย เพ่ือจะได้เป็นกำลังของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 

สืบไป”   ผศ.วุฒิศักดิ์กล่าว

การศึกษานานาชาติ     ปักก่ิง     คร้ังท่ี      8   “Beijing   International  

Education Expo” เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2554  

ณ กรุงปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยม ี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์ รักษา 

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์ ผู้อำนวยการ 

สถาบนัการศกึษานานาชาต ิและ                รองศาสตราจารยร์ำไพ  

สิริมนกุล รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  

ให้การต้อนรับพร้อมสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

เกี่ยวกับการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติและการ 

จัดการศึกษาของ ม.ร. ในต่างประเทศ รวมท้ังการจัดสอบ 

ของ ม.ร. สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ  

ณ ศูนย์สอบกรุงปักกิ่ง 

อัครราชทูตไทยเยี่ยมชมฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 การรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ชั้นปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 การรับสมัคร 

และคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท ปีการศึกษา 2554  

ทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค การเตรียมความพร้อม 

และรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553  

ของ ก.พ.ร. รวมท้ังการดำเนินงานประจำอ่ืนๆตามแผนงาน 

ที่หน่วยงานต่าง ๆ กำหนดไว้

 “ภารกิจสำคัญต่าง ๆ  ดังกล่าว ดำเนินการไปด้วย 

ความเรียบร้อยและบรรลุเป้าหมาย  ทั้งนี้ เป็นผลมาจาก 

ความร่วมมือของประชาคมชาวรามคำแหงทุกฝ่ายที่ 

ช่วยกันทำงานในความรับผิดชอบของตนอย่างดียิ่ง  

จนเกิดผลสำเร็จต่อมหาวิทยาลัยในหลายด้าน ผมขอ 

ขอบคุณคณะผู้บริหาร  คณาจารย์  ข้าราชการ บุคลากร 

นักศึกษาและศิษย์เก่า ที่ให้ความร่วมมือในการทำงาน 

เพื่อให้มหาวิทยาลัยของเรามีความเจริญงอกงามมาก 

ยิ่งขึ้น”

 ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร. เปิดเผย 

ต่อไปว่า ตลอดระยะเวลาที่ทำงานที่ ม.ร. รู้สึกชื่นชม 

ในปรัชญาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ที่มุ่งให้โอกาสทาง 

การศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย สิ่งนี้คืออัตลักษณ์ที่โดดเด่น 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่จะต้องยึดมั่นตลอดไป 

และจากการให้โอกาสดังกล่าว รามคำแหงจึงมีส่วนสำคัญ 

ในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม ออกไปรับใช้ 

บ้านเมืองในทุกสาขาอาชีพ  จนถึงวันนี้ผมพูดอยู่เสมอ 

ว่า “รามคำแหงเป็นเสาหลักทางการศึกษาของประเทศไทย  

ที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ผมภูมิใจที่ 

เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และพร้อม 

ที่จะร่วมมือกับชาวรามฯ ในการขับเคลื่อนสถาบันแห่ง

นี้ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นต่อไป”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  

ยังเปิดใจถึงการเข้ารับการสรรหาในตำแหน่งอธิการบดี  

ม.ร. ว่าเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับประชากรรามคำแหง หากได้รับ 

การเสนอชื่อและเห็นว่าผมสามารถนำพามหาวิทยาลัย 

ของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไปได้ ผมก็ยินดีเข้ารับการ 

สรรหา และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพวกเรา ผมเองมี 

โอกาสรักษาราชการแทนอธิการบดีมา 2 ครั้ง และเป็น 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มา 2 สมัย  คิดว่าประสบการณ ์

และความรู้ความสามารถ รวมท้ังความมุ่งม่ันต้ังใจจึงพร้อม 

ที่จะทุ่มเทกับการทำงานอย่างเต็มที่เพื่อมหาวิทยาลัย 

ของเรา หากได้รับการสนับสนุนจากประชากรครับ

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่  ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ม.ร.ปฐมนิเทศฯ                                      (ต่อจากหน้า 1)

 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทาง 

ปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดำเนินการคัดเลือก 

ผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ ประจำปี 2554 โดยมี  

รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานกรรมการ ร่วมด้วย 

คณะกรรมการจากสถาบันการเงิน หน่วยงานทั้งภาครัฐ 

และเอกชนและสถาบันการศึกษา เช่น ธนาคารออมสิน  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร  

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2554  ณ อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

 การคัดเลือกผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ มีวัตถุประสงค์ 

บ่มเพาะให้เกิดการจัดตั้งบริษัทใหม่ และผู้ประกอบการ 

รายใหม่ท่ีมีการนำผลงานวิจัย งานประดิษฐ์หรือนวัตกรรม 

ต่างๆ มาพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย ์

มีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 7 คน และมี 

ผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 4 คน จากธุรกิจผลิตภัณฑ์ 

สปาสมุนไพรธรรมชาติและแพทย์แผนไทย ผลิตภัณฑ์ 

ชาและเคร่ืองสำอางสมุนไพรไทย เคร่ืองฟอกอากาศ และ 

ตู้บ่มเพาะจุลินทรีย์ เกณฑ์การคัดเลือกได้แก่ การพิจารณา 

ความพร้อมของผู้สมัครในด้านความน่าสนใจในความ 

เป็นนวัตกรรมของสินค้า/บริการ ความรู้ทางการบริหาร 

จัดการธุรกิจ ความรู้และเข้าใจเรื่องการตลาด รู้จักกลุ่ม 

เป้าหมาย ความพร้อมในการผลิตและจัดจำหน่าย ความ 

พร้อมด้านการเงิน/การลงทุน ความพร้อมในการจัดตั้ง 

ธุรกิจ ประสบการณ์ในการทำธุรกิจ ทัศนคติในการ 

ประกอบอาชีพอิสระ ความชัดเจนในแนวคิดทางธุรกิจ 

และความพร้อมในการให้ความร่วมมือในกระบวนการ

บ่มเพาะธุรกิจ

 ผู้ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการเข้าบ่มเพาะ 

ธุรกิจ หรือได้ความรู้ในการดำเนินธุรกิจ โดยศูนย์บ่มเพาะ 

วิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อาทิ ความรู้ 

ทางด้านการบริการ การให้คำปรึกษา การตลาดและ 

พัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวสินค้า ฯลฯ   ทั้งนี้ผู้ที่สนใจจะเข้ารับ 

การบ่มเพาะธุรกิจ สามารถติดต่อได้ท่ีศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ 

และจัดการทรัพย์สินทางปัญญา อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์  

(อาคารสภาคณาจารย์ ชั้น 1) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์และ 

โทรสาร 0-2310-8884 หรือ www.ubi.ru.ac.th 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจฯ ม.ร. 
คัดเลือกผู้เข้ารับการบ่มเพาะธุรกิจ

 ชมรมปาฐกถาและโต้วาที องค์การนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง    จัดอบรมศิลปะการพูดต่อที่ 

ชุมชนระยะสั้น รุ่นที่ 1/54 ระหว่างวันที่ 29 กรกฎาคม 

ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2554 ในหลักสูตรการอบรมจะม ี

การฝึกปฏิบัติการพูด โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำแนะนำ 

และมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ อาทิ อาจารย์พิษณุ  

สกุลโรมวิลาส, อาจารย์สมชาย หนองฮี, อาจารย์รัชเขต  

วีสเพ็ญ และทีมวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากสมาคมนักพูด 

แห่งประเทศไทย และสภาโจ๊ก ค่าสมัครอบรมฯ นักศึกษา 

ปริญญาตรี 300 บาท และบุคคลทั่วไป 500 บาท 

รับสมัครบัดน้ีเป็นต้นไป สนใจติดต่อได้ท่ีชมรมปาฐกถา 

และโต้วาที ชั้น 3 ห้อง 327 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) หรือโทร. 089-

157-3270 (บิ๊ก) 085-216-1413 (ต้า) 088-017-3678 

(กัณฑ์)

รก.อธิการบดีเปิดใจฯ                              (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 

โดยท่านปลัดกระทรวง นายสมบัติ คุรุพันธ์ 

แถลงข่าวที่น่ายินดีข่าวหนึ่งคือ

 กระทรวงฯเตรียมเสนอช่ือ เจ้าพระยา 

ธรรมศักด์ิมนตรี เป็นบุคคลสำคัญให้องค์การ 

ยูเนสโก (UNESCO) ประกาศยกย่อง

 ท่านปลัดกระทรวงฯให้เหตุผลใน 

การเสนอชื่อครั้งนี้ว่า

 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตร ี ซึ่งมี 

นามเดิมว่า สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา  

เป็นผู้มีคุณูปการหลากหลายด้านต่อการ 

พลศึกษา และการกีฬาของประเทศไทย

 เนื่องเพราะเป็นผู้วางรากฐานสำคัญ

ของการพลศึกษาและการกีฬา

 ท่านเป็นครูผู้นำกีฬาฟุตบอลเข้ามา

สู่ประเทศไทย

 เป็นนักการศึกษาที่สำคัญคนหนึ่ง 

ของชาติไทย

 เคยได้รับโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้เป็น 

ประธานสภาผู้แทนราษฎรคนแรกในระบอบ 

ประชาธิปไตย

 และที่สำคัญคือ ท่านได้เสริมสร้าง 

ลักษณะนิสัยความมีน้ำใจเป็นนักกีฬาให้แก ่

นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชน- 

ทั่วไป ด้วยการแต่งเพลง “กราวกีฬา” ที่มี 

คำสำคัญคือ

 รู้แพ้  รู้ชนะ  และรู้อภัย

 ซึ่งอาจารย์ที่สอนวิชา “ร้อยกรอง” 

(TH ๒๕๖) กล่าวว่า

 ท่านเป็นกวี

 ท่านนิพนธ์บทกวีไว้เป็นจำนวนมาก  

เป็นหนังสือรวมบทกวีชื่อ “โคลงกลอนของ 

ครูเทพ”

 “ครูเทพ” คือนามปากกาของท่าน

 “ข่าวรามคำแหง” ขอสนับสนุนความ 

คิดของท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและ 

กีฬา อย่างเต็มที่

 ฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดการประชุมวิชาการ เรื่อง “การเพิ่ม 

ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

ส่วนภูมิภาค” ปีการศึกษา 2554 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รักษา 

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง                    เป็นประธาน 

และบรรยายพิเศษ เร่ือง “นโยบายการจัดการเรียนการสอน 

ระดับปริญญาตรี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติิ” ณ 

ห้องบรรยายชั้น 8 อาคารท่าชัย เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 

ที่ผ่านมา

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิด 

โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษาต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังเร่ือยมา 

จนถึงปัจจุบัน และจะยังคงปณิธานนี้ไว้เพื่อประชาชน 

ชาวไทยทุกคน สิ่งนี้จึงถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่ทำให ้

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเจริญงอกงามแตกต่างจาก 

มหาวิทยาลัยอื่น ซึ่งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจน 

บุคลากรทุกคนท่ีเก่ียวข้อง ต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำ พัฒนา 

ปรับปรุงทั้งด้านการเรียนการสอน และการให้บริการ 

ต่างๆของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติให้เป็น 

สถานศึกษาที่นักศึกษาในส่วนภูมิภาคได้เข้ามาหาความรู้  

และเกิดความประทับใจ 

 “ปัจจุบันการแข่งขันทางการศึกษาในระดับอุดม 

ศึกษามีมากข้ึน แต่รามคำแหงยังโชคดีท่ีปีน้ีและปีท่ีผ่านมา  

ยังคงมีนักศึกษาเข้ามาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่จำนวนมาก  

ขอขอบคุณบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันทำหน้าที่ 

เป็นนักประชาสัมพันธ์ และดูแลการรับสมัครนักศึกษา 

ใหม่จนประสบความสำเร็จ ทั้งนี้ในปีต่อไปทุกฝ่ายก็ต้อง

ช่วยกันพัฒนาส่วนต่างๆ ที่ยังเห็นว่าบกพร่องให้ดียิ่งขึ้น 

เพื่อคอยต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปีต่อไป”

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวต่อไปว่า  

ปัญหาที่พบเกี่ยวกับนักศึกษาใหม่ ก็คือเมื่อเข้าสู่ภาคเรียน 

ที่ 2 จะมีจำนวนนักศึกษาลดลงถึง 60% ซึ่งทุกฝ่ายต้อง 

ช่วยกันหาสาเหตุและแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพราะจำนวน 

นักศึกษาที่ลดลงนี้มีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัย ดังนั้น 

บุคลากรทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และ 

ดูแลนักศึกษาทุกคนเสมือนลูกหลานของตนเอง ให้เขา 

เกิดความพึงพอใจและรักในสถาบันแห่งนี้ พวกเขาก็จะ 

อยูจ่นจบการศกึษา         โดยไมค่ดิออกไปศกึษาในสถาบนัอืน่ 

และในฐานะที่พวกท่านทำงานเกี่ยวข้องกับปริญญาตรี 

ส่วนภูมิภาค ก็จะพบกับปัญหาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

แต่ไม่มาเข้าเรียน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องช่วยกันสร้าง 

แรงจูงใจให้กับนักศึกษาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาสมัครเป็น

นักศึกษาใหม่ ให้พวกเขาได้รู้ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในส่วนภูมิภาคนี้ มีห้องเรียนและอาจารย์ผู้สอนในสาขา 

วิชาต่างๆ มาคอยให้ความรู้กับพวกเขาอย่างเต็มที่เช่นเดียว 

กับที่หัวหมาก

 ‘ปัจจุบันนี้โลกมีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  

มีเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยให้นักศึกษาหาความรู้ 

ได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ต่างๆ ซึ่งทำให้นักศึกษาไม่สนใจ 

ที่จะมาเข้าเรียนเพื่อหาความรู้จากอาจารย์ผู้สอน ดังนั้น 

อาจารย์ต้องเร่งพัฒนาการเรียนการสอนของตนเองให้ 

นักศึกษาเกิดความประทับใจ และอยากท่ีจะเข้ามาฟังการ 

ม.ร. ประชุม“การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน”

บรรยายจากอาจารย์ผู้สอนในวิชานั้นๆ ก็คืออาจารย์ต้อง 

สอนให้แตกต่างจากเทคโนโลยี หาเทคนิคใหม่ๆมาจูงใจ 

นักศึกษา และต้องสร้างความรู้สึกใกล้ชิดและผูกพันกับ 

นักศึกษา เวลานักศึกษาไม่เข้าใจจะได้กล้าเข้ามาปรึกษา 

อาจารย์ เพราะเทคโนโลยีไม่มีชีวิตจิตใจเหมือนมนุษย์  

อีกทั้งอาจารย์ก็ต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ 

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อให้ทันโลกทันเหตุการณ์อยู่ตลอด 

เวลาด้วย ถ้าพวกเราช่วยกันทำอย่างจริงจัง ก็จะเป็น 

ประโยชน์มากทั้งกับตัวนักศึกษาและมหาวิทยาลัย  

เพราะพวกเขาฝากอนาคตไว้กับมหาวิทยาลัยแห่งนี้  

มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสอย่างแท้จริงกับนักศึกษาใน 

ต่างจังหวัด’

 อธิการบด ี กล่าวต่อไปอีกว่ารายงานล่าสุดของ 

ธนาคารโลกในปีท่ีผ่านมา ได้กล่าวถึงสถานการณ์การศึกษา 

ของประเทศไทย และแสดงถึงความกังวลหากรัฐบาลไทย 

ไม่เร่งแก้ไขปัญหานี้ คือ การศึกษาในประเทศไทยในรอบ 

30 ปีที่ผ่านมา มีการแก้ไขการศึกษาในภาคบังคับได้ดีมาก  

แต่การศึกษาในระดับอุดมศึกษายังเป็นปัญหา โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่ง การขยายตัวของสถาบันการศึกษาต่างๆ ยังรวม 

กันอยู่แต่ในกรุงเทพมหานครเกินกว่าคร่ึง ท้ังๆท่ีประชากร 

ในกรุงเทพฯ มีจำนวนไม่ถึง 10% ของประชากรทั้งหมด 

ทำให้ประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาคไม่มีโอกาสศึกษาหา 

ความรู้       รัฐบาลไทยควรเร่งเปิดโอกาสและขยายโอกาสทาง 

การศึกษาไปยังส่วนภูมิภาคให้มากขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้ทำหน้าที่ดังกล่าวมาโดยตลอด มีสาขา 

วิทยบริการฯ อยู่ท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศ ถือว่าได้เปรียบ 

กว่ามหาวิทยาลัยอื่นๆ เพราะฉะนั้นบุคลากรรามคำแหง 

ทุกคนต้องช่วยกันทำหน้าท่ีในด้านการศึกษาให้กับบ้านเมือง  

ทำให้ดวงไฟที่กำลังจะดับกลับมาสว่างสดใสขึ้นอีกครั้ง  

ให้ประชาชนในส่วนภูมิภาครู้สึกอยากมาเรียนที่สาขา 

วิทยบริการฯ ของรามคำแหง

 ท้ายนี้ขอฝากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเร่งพัฒนาตนเอง 

ให้เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี ออกไปประชาสัมพันธ์ให ้

กับประชาชนในส่วนภูมิภาคได้รับรู้ถึงศักยภาพและ 

ประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนของรามคำแหง  

ให้พวกเขาหันมาเข้าเรียนและอยากอยู่กับมหาวิทยาลัย

แห่งนี้จนสำเร็จการศึกษา อีกทั้งขอให้คณาจารย์ทุกท่าน 

เร่งตรวจสอบตำราเรียนของตนหากใกล้หมด ก็ให้ติดต่อ 

สำนักพิมพ์เพื่อผลิตเพิ่มทันทีเพื่อให้ทันต่อความต้องการ 

ของนักศึกษาใหม่ 



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 10)

ม.ร.ประชุมหัวหน้า-ผู้ช่วยหัวหน้าตึกสอบ

ระดมความคิดเห็นทุกฝ่ายเพิ่มประสิทธิภาพการคุมสอบ

         มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการสัมมนา 

หัวหน้าตึกและผู้ช่วยหัวหน้าตึกสอบ ประจำปีการศึกษา  

2554 ระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากทุกฝ่ายเพื่อ 

เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมการสอบ พร้อมกำชับ 

หัวหน้าตึก-ผู้ช่วยหัวหน้าตึกสอบ ทำหน้าท่ีอย่างเข้มงวด 

ในทุกข้ันตอน เพ่ือป้องกันความผิดพลาดและการทุจริต 

ในการสอบ โดยมีผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษา 

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น 

ประธาน เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 

ชั้น 5 อาคารบริการและบริหาร ม.ร.

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษา 

ราชการแทนอธิการบดี ม.ร. กล่าวว่ารามคำแหงเป็น

มหาวิทยาลัยตลาดวิชาและเป็นองค์กรทางด้านการ 

ศึกษาที่ยิ่งใหญ่ ตั้งขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาการศึกษาของ 

ชาติ และเป็นที่พึ่งพิงของชาวบ้าน จึงจำเป็นต้องรักษา 

ปรัชญาเหล่านี้ไว้ ด้วยการเปิดโอกาสทางการศึกษา  

เก็บค่าหน่วยกิตถูก ยืดหยุ่นในการเรียนการสอน และ 

ผลิตสื่อการเรียนต่างๆให้กับนักศึกษา ฉะนั้นแล้ว  

รามคำแหงเหมือนเป็นเสาเอกของสังคมไทยที่รัฐบาล 

ต้องให้การดูแลเป็นอย่างดี ด้วยระบบการศึกษาที่รามฯ 

สามารถตอบปัญหาของบ้านเมืองได้ เพราะนักเรียน 

ที่จบ ม.ปลายจำนวนมาก เมื่อสอบเอ็นทรานซ์ไม่ติด  

ไม่มีที่เรียนหนังสือ ฐานะยากจน ต้องทำงานระหว่าง 

เรียน รามฯจึงเป็นที่พึ่งของเยาวชนและต้องช่วยเหลือ 

เกื้อกูลให้นักศึกษาสามารถยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้

 “เรื่องของการคุมสอบ ขอให้ทุกคนทำงาน 

อย่างเต็มที่ ช่วยกันควบคุมดูแลไม่ให้เกิดการทุจริต 

ในการสอบ อยากให้มีความเข้มงวดให้มากที่สุด ถ้า 

พบว่ามีการทุจริตต้องดำเนินการตามระเบียบของ 

มหาวิทยาลัยทันที ในห้องสอบขอให้ช่วยกันสังเกต

นักศึกษาที่ชอบมาสอบซ้ำในวิชาเดิมทั้งที่สอบผ่าน

ไปแล้ว อาจจะเป็นพวกที่แฝงตัวเข้ามาทำมาหากิน  

ขอฝากทุกคนว่ารามคำแหงเป็นสมบัติของชาติบ้านเมือง  

เป็นเสาเอกของประเทศ  และสามารถช่วยแก้ไขปัญหา 

การศึกษาให้แก่เยาวชนไทยมาโดยตลอดและจะทำ 

หน้าที่นี้ต่อไป ดังนั้น ขอให้ทุกคนช่วยกันเป็นหูเป็นตา 

ให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งใช้โอกาสอันดีนี้ได้ระดม 

ความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่างๆด้วยว่าการควบคุม 

การสอบยังมีสิ่งใดที่ต้องดำเนินการเพื่อให้การพัฒนา 

มหาวิทยาลัยมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป”

 จากนั้น รศ.ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการ 

ควบคุมการสอบไล่ กล่าวว่าในการควบคุมการสอบนั้น 

หัวหน้าตึกถือว่าเป็นผู้ที่มีความสำคัญในการควบคุม 

การสอบ ต้องมีบุคลิกภาพที่น่าเคารพ และการแต่งกาย 

ที่น่าเชื่อถือ ส่วนบทบาทหน้าที่ของหัวหน้าตึกสอบต้อง 

รอบรู้กว่าคนอื่น กำกับดูแลแก้ไขปัญหาในเรื่องของการ 

สอบไล่ทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องข้อสอบต้องไม่ให้เกิดความ 

ผิดพลาดใดๆ ขอให้ปฏิบัติตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

อย่างเคร่งครัดด้วย

 “ส่วนเรื่องการแก้ไขข้อสอบนั้น ถ้าไม่มีการแจ้ง 

แก้ไขล่วงหน้าก็ขอให้ดำเนินการเช่นเดิม ซึ่งหัวหน้าตึก 

ต้องกำชับกรรมการคุมสอบ ให้มาถึงห้องสอบก่อนเวลา 

สอบ 30 นาที หรือถ้ามีกรณีอื่นๆเกิดขึ้น ถ้าพูดคุย 

ตักเตือนกันแล้วไม่ปฏิบัติตาม ขอให้แจ้งมาที่ประธาน 

กรรมการฯเพื่อดำเนินการตามระเบียบ ทั้งนี้ ในเรื่องการ 

ทุจริต ปัจจุบันเทคโนโลยีมีความทันสมัยมาก ถ้ามีการ 

ทุจริตเกิดขึ้นให้หัวหน้าตึกรายงานเหตุการณ์อย่างละเอียด  

สอบถามข้อเท็จจริงแล้วสรุปนำเสนอมหาวิทยาลัย หัวหน้า 

ตึกสอบต้องรับผิดชอบการดำเนินการทุกส่วนในห้องสอบ 

และการตัดสินใจทุกส่วนอยู่ที่ดุลยพินิจของหัวหน้าตึก 

สอบเองด้วย ในฐานะประธานกรรมการฯเช่ือม่ันว่าทุกท่าน 

จะสามารถดูแลใส่ใจรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่และให้ความ 

รว่มมอืกบัมหาวทิยาลยั                   เพือ่ประสทิธภิาพในการควบคมุ 

การสอบดำเนินไปได้อย่างดีที่สุด เพื่อเป็นการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริต รวมไปถึงการประเมินและการประกัน 

คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมีมาอย่างต่อเน่ืองด้วย”

         ขณะที่ รศ.วัชรากรณ์  ชีวโศภิษฐ ผู้อำนวยการ 

สวป. ประธานกรรมการจัดผู้ควบคุมสอบ กล่าวว่าการ 

ทำงานในฐานะหัวหน้าตึกและผู้ช่วยหัวหน้าตึก สิ่งแรก 

นั้นต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับสถานที่ที่ต้องปฏิบัติภารกิจ  

เพื่อแนะนำนักศึกษาได้อย่างถูกต้อง หัวหน้าตึกต้องทราบ 

ระเบียบปฏิบัติในการควบคุมการสอบไล่ และเอกสารเกี่ยว 

กับการสอบไล่ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ทำให้สามารถปฏิบัติ 

การสอบไล่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนการจัดกรรมการฯ 

นั้น สวป.ได้ให้หน่วยงานต้นสังกัดส่งรายชื่อมา โดยให้ 

แบ่งรายช่ือแต่ละช่วงมาให้เรียบร้อย ซ่ึงผู้ท่ีจะมาเป็นหัวหน้า 

ตึกสอบ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ 

ทีม่คีวามพรอ้มในการดแูลตกึสอบ                      และใหม้อีำนาจใน 

การจัดการท่ีถูกต้อง แต่ถ้าหัวหน้าตึกทำหน้าท่ีบกพร่อง 

และไม่สามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ ขอให้กรรมการฯ 

รายงานให้ประธานกรรมการฯได้รับทราบ  

 ทั้งนี้ การปรับเปลี่ยนรายชื่อในการคุมสอบ  

ต้องเสนอเป็นเอกสารตามขั้นตอนจากต้นสังกัด และ 

ผู้บังคับบัญชาต้องรับทราบ โดยที่ผ่านมา สวป.ได้จัด 

กรรมการคุมสอบให้เพียงพอต่อภาระงานในห้องสอบ  

การเป็นหัวหน้าตึกสอบต้องรอบรู้กว่าคนอื่น ศึกษา 

ทำความเข้าใจในการบริหารจัดการห้องสอบให้เป็นไป 

อย่างมีประสิทธิภาพ ถ้ารู้ในส่ิงต่างๆท่ีเป็นองค์ประกอบ 

ทีด่แีลว้การตดัสนิใจในหอ้งสอบกจ็ะงา่ยขึน้                 นอกจาก 

นั้นแล้ว หน้าที่หลักของสวป. คือการจัดกรรมการ 

ควบคุมการสอบ และการประเมินผลและตรวจสอบ

ประวัตินักศึกษา ถ้ามีปัญหาในส่วนใดก็สามารถแจ้ง

ได้ทันที

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา                            รองประธานกรรมการ 

ควบคมุการสอบไล ่กลา่ววา่ขอตัง้ประเดน็ใหบ้คุลากร 

ช่วยกันพิจารณาจากท่ีอธิการบดีกล่าวถึง การท่ีนักศึกษา 

ไดใ้ชส้ทิธใินการฟอ้งรอ้งมากขึน้                และไดเ้หน็ประกาศ 

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องนโยบายที่สถาบันการศึกษา 

พึงปฏิบัติต่อนิสิตนักศึกษา ลงวันที่ 4 มีนาคม 2554 

ในข้อ 9 ความว่า การดำเนินการทางวินัยแก่นิสิต 

นกัศกึษา                  สถาบนัอดุมศกึษาจะตอ้งดำเนนิการใหส้อด 

คล้องกับหลักนิติธรรม 

 “รามคำแหงมีกฎระเบียบที่ชัดเจน แต่อยาก 

ให้บุคลากรช่วยเสนอความคิดเห็นว่า กฎระเบียบท่ีมีอยู่  

ควรจะมีการเพิ่มเติมหรือแก้ไขอย่างไรเพื่อให้มีความ 

ทนัสมยัและชดัเจนมากขึน้               และกระบวนการพจิารณา 

โทษวินัยนักศึกษาว่ามีการกระทำความผิดหรือไม่                         หัวหน้า 

ตึกเป็นด่านแรกที่พบเห็นการทำความผิดจะต้องมี 

กระบวนการในการรวบรวมพยานหลักฐาน และข้อ 

เท็จจริงคำให้การของนักศึกษาให้ชัดเจน เพื่อเก็บไว้ 

เป็นหลักฐานในการพิจารณาต่อไป จึงสมควรที่ต้อง 

ช่วยกันเสนอเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขให้การ 

ปฏิบัติเป็นไปตามหลักนิติธรรมและป้องกันไม่ให้เกิด

การฟ้องร้องขึ้นภายหลังได้”

 รศ.ชำนาญ เต็มเมืองปัก รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายอำนวยกา ร                 ประธานกรรมการสวัสดิการ 

ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรกล่าวว่า ขอฝาก 

บุคลากรให้ช่วยกันดูว่าจากปกติแล้ว ในเรื่องของ 

สวัสดิการ การรักษาความปลอดภัยและจราจร มีส่วน 

ใดที่ต้องแก้ไขขอให้แจ้งกับหัวหน้าตึกได้โดยตรง 

ทั้งนี้ การจราจรในมหาวิทยาลัยก็ได้ปรับให้มีความ 

คล่องตัวมากข้ึน มีเจ้าหน้าท่ี รปภ.ดูแลอยู่ท่ัวมหาวิทยาลัย  

และกำลังมีการปรับผังการเดินรถ



(อ่านต่อหน้า 10)

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 มหาวทิยาลยัรามคำแหง              จดัโครงการประชมุ 

ระดมความคิดเห็นของผู้นำนักศึกษาเพื่อเสนอต่อ 

พรรคการเมือง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธาน และมีอาจารย์สมหมาย สุระชัย  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจาก 

11 สถาบันการศึกษาร่วมในงาน เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 

2554  ณ ห้องประชุม 322  ชั้น 3  อาคารสุโขทัย ม.ร. 

 สำหรับการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างเครือข่าย 

และรณรงค์ให้เยาวชน นิสิต นักศึกษา มีความรู ้

ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยที่ถูกต้อง โดยได้ 

รับการสนับสนุนจากเครือข่ายความร่วมมือทาง 

วิชาการการประกันคุณภาพการศึกษาและเครือข่าย 

ความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และโครงการ 

สถานศึกษา 3 ดี ซึ่งหวังว่าเครือข่ายเหล่านี้จะแลก 

เปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อ 

พรรคการเมืองในโอกาสต่อไป 

         โดยมีผู้แทนนักศึกษาจาก 11 สถาบัน ได้แก่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม             

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี วิทยาลัยนครราชสีมา วิทยาคาร 

กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย 

สยาม สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลพระนคร วิทยาลัยทองสุข มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมนำเสนอข้อคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในครั้งนี้

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ รักษาราชการแทน 

อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าในนามของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงขอขอบคุณรายการครอบครัวข่าว 3 สถานี 

วิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และเยาวชนคนรุ่นใหม่ 

หัวใจรักประชาธิปไตยที่ได้มาร่วมเสนอความคิดเห็น 

ต่างๆเก่ียวกับการเลือกต้ังท่ีจะมีข้ึนในวันท่ี 3 กรกฎาคม  

2554 ซึ่งคาดว่าความคิดเห็นเหล่านี้จะเป็นประโยชน์

อย่างยิ่งต่อการพัฒนาประชาธิปไตยของประเทศไทย 

 “เวทีที่รามคำแหงครั้งนี้เป็นเวทีที่เปิดกว้าง 

ทางความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากเยาวชน ซึ่งเป็น 

ความคิดเห็นที่บริสุทธิ์ที่อยากจะเห็นประเทศชาติ 

บ้านเมืองมีความเจริญงอกงามในด้านต่างๆยิ่งขึ้น 

ฉะนั้น การที่พวกเราเยาวชนและนักศึกษาจากหลาย

สถาบันได้มาแสดงความคิดเห็นร่วมกันจะเป็นแนว 

ทางเพื่อนำไปเสนอพรรคการเมือง โดยเชื่อว่าพลังของ 

เยาวชนจะเป็นพลังที่มีความสำคัญเป็นพลังบริสุทธิ์

ที่จะทำให้ประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งและมั่นคงใน 

สังคมไทยต่อไป”

 สำหรับความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ 

ที่ได้จากการประชุมระดมความคิดเห็นของผู้นำ 

นักศึกษาเพ่ือเสนอต่อพรรคการเมือง โดยผู้แทนนักศึกษา  

11 สถาบัน  และนักศึกษาที่เข้าร่วมประชุม มีดังนี้

 1. เรื่องการศึกษา มีประเด็นสำคัญ 4 ประการ คือ  

1) เรื่องหลักสูตรการเรียนการสอน 2) ระบบการสอบ 

เข้าโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย 3) การสอบบรรจุเข้ารับ 

ข้าราชการครู และ 4) สวัสดิการและเงินเดือนของครู  

เพราะเห็นว่าในประเทศไทยถ้ามีครูเก่ง นักเรียนก็จะเก่ง 

จึงอยากให้รัฐบาลมีนโยบายที่ชัดเจนในการบรรจุ  

ข้าราชการครูให้ตรงสายงาน และอยากให้มีนโยบายด้าน

สวัสดิการหรือมีการเพิ่มรายได้ให้แก่ครู โดยเฉพาะครูที่

อยู่ในถิ่นทุรกันดาร และอยากให้ยกระดับคุณภาพครูให้ 

เทียบเท่ากับศาสตร์ด้านอ่ืนๆ เพ่ือเป็นกำลังใจในการสอนและ 

ถ่ายทอดวิชาให้แก่ลูกศิษย์ได้อย่างเต็มที่ จึงอยากให้จริงจัง 

กับเรื่องของการศึกษา รวมทั้ง การลงไปดูแลเด็กที่ด้อย 

โอกาสให้ได้รับการศึกษา เพื่อเด็กไทยทุกคนจะได้มีการ 

ศึกษาที่มีคุณภาพและมีความทัดเทียมกันในด้านหลักสูตร 

ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 

 2. ในฐานะที่เป็นนักศึกษา มองว่าถ้าคนไทยไม่ม ี

การศึกษาก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาบ้านเมืองได้   

การศึกษาในประเทศไทยยังเน้นให้นักศึกษาท่องจำ  

แต่ขณะที่ต่างประเทศสอนให้คิด วิเคราะห์ และนำไป 

ปฏิบัติ ประเทศไทยจำเป็นต้องเน้นการปฏิบัติให้มากขึ้น  

และต้องสอนด้านภาษาให้เด็กตั้งแต่เรียนชั้นอนุบาล  

เพราะตลาดแรงงานวันนี้ เหมือนน้ำที่มีอยู่ เต็มแก้ว 

เติมน้ำเท่าไรก็ล้นออกมา จึงอยากให้รัฐบาลแก้ไขปัญหา 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานต้ังแต่ช้ันอนุบาล และกำหนดมาตรฐาน 

การศึกษาที่เท่าเทียมกันไม่ว่าจะจบจากสถาบันใด รวมทั้ง 

ต้องมีเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยเข้าไปอยู่ 

ในหลักสูตรด้วย

 3) เรื่องของการศึกษา เศรษฐกิจ และสุขภาพ 

ยังคงอยู่ในภาวะ ‘โง่ จน เจ็บ’  โง่ คือ เยาวชนขาด 

โอกาสทางการศึกษา และการศึกษาไม่มีคุณภาพ เพราะ 

ผู้ปกครองมีรายได้ต่ำทำให้ลูกหลานขาดการศึกษา  

เศรษฐกิจ คือ จน คนยังคงตกงาน ข้าวยากหมากแพง   

เจ็บ คือ สุขภาพ การให้บริการทางการแพทย์ที่แตก 

ต่างกัน เกิดการเหลื่อมล้ำทางสังคม จึงไม่อยากให้ 

ประชาชนอยู่ในภาวะ ‘โง่ จน เจ็บ’  อีกต่อไป 

 4) เรื่องของสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา เช่น 

เรื่องปัญหายาเสพติด ที่มีกฎระเบียบออกมาแต่ยังไม่มี

การปฏิบัติตาม จึงอยากให้มีการปลูกฝังจริยธรรม 

หรือการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดมากขึ้น 

เพราะในสังคมไทย เป็นปัญหาที่ใหญ่มาก และแพร่ 

กระจายเข้าไปในสถานศึกษาได้ง่าย อาจจะทำให้ประชาชน 

ที่จะเติบโตไปเป็นบุคลากรไม่มีคุณภาพ เรื่องดังกล่าว

ผู้ที่สามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้ คือ ครู อาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ของสถาบันนั้นๆ จึงน่าจะเป็นแบบอย่างที่ด ี

ให้นักเรียนหรือนักศึกษาได้เห็น และควรมีกฎหมาย 

ในการลงโทษที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิม

 5) เรื่องความแตกแยกและความขัดแย้งใน 

สังคมไทย คนไทยมักลืมอดีต และความเป็นประชาธิปไตย 

ของประเทศไทยมักคู่กับการทะเลาะ และความแตกแยก  

ซึ่งนั่นไม่ใช่ประชาธิปไตย อดีตไม่สามารถแก้ไขได้  

อดีตเป็นสิ่งเตือนสติ และจะทำอย่างไรให้ก้าวไปใน 

อนาคตได้อย่างไม่ประมาทและมีสติ นั่นอยู่ที่จิตสำนึก 

ของประชาชน และอย่าโทษว่าใครเป็นฝ่ายผิด ซึ่ง 

ทางออกในตอนนี้ต้องเริ่มที่ตัวเรา คือ คนไทยต้อง 

ออกไปเลือกตั้ง แม้ว่าจะไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด แต่ 

จะมีผลกระทบน้อยที่สุด 

 6) ความขัดแย้งในวันน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าเบ่ือหน่าย  

อยากให้ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเป็นแบบอย่างแก่เยาวชน  

ซึ่งเชื่อว่าถ้าพวกเราออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง จะเป็น 

ส่วนหน่ึงในการช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในบ้านเมือง 

หรืออาจจะทำให้หลายฝ่ายหันหน้าเข้าหากันเพื่อช่วย 

กันแก้ไขปัญหาบ้านเมือง     ซึ่งรัฐบาลและผู้สมัคร ส.ส. 

เอง ต้องเข้าใจกติกาของบ้านเมืองและเคารพการ 

ตัดสินใจที่ถือเป็นมติเอกฉันท์ของประชาชนใน 

ประเทศ

 7) เรื่องของความปรองดอง พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวทรงเตือนสติคนไทยมาเสมอ  แต่คนไทย 

เองฟังแล้วไม่เคยนำไปปฏิบัติ ความขัดแย้งที่เกิดขึ้น 

ในบ้านเมือง เพราะพวกเราขาดสติ ขาดการเรียนรู้ 

เช่ือง่าย ไม่วิเคราะห์ในส่ิงท่ีคนอ่ืนพูดมา ดังน้ัน คนไทย 

ต้องคิด วิเคราะห์ ตัดสิน และช่วยกันออกมาแสดง 

พลังของประชาชน

 8) เรื่องปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น เสนอว่าอยาก 

ให้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 

ในการดำเนินการของรัฐบาลในแต่ละโครงการ  

ผู้แทนนักศึกษา 11 สถาบัน 

สะท้อนความคิดเห็นต่อพรรคการเมือง



(อ่านต่อหน้า 7)

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดงานปฐมนิเทศ  

นักศึกษาใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2554 ณ  

วิทยาเขตบางนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นประธานในพิธี และให้โอวาทแก่นักศึกษา 

แนะนำแนวทางในการเรียน และการใช้ชีวิตในรั้ว 

มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุด ร่วมด้วยผู้บริหาร 

มหาวิทยาลัย            คณาจารย์ และนักศึกษารุ่นพ่ี            ร่วมต้อนรับ 

นักศึกษาใหม่อย่างคับคั่ง

 น้องใหม่ลูกพ่อขุนฯ บอกเล่าถึงบรรยากาศใน 

การต้อนรับแสนอบอุ่นเป็นที่ประทับใจตั้งแต่ก้าวแรก 

ในรั้วรามฯ 

  น า ย ฐ า ป นิ ต  

สารสิริ นักศึกษาคณะ 

นิติศาสตร์ กล่าวว่ารู้สึก 

ตื่นเต้นที่ได้มาร่วมงาน 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

วิทยาเขตบางนา ได้พบ 

รุ่นพี่ที่ให้การต้อนรับ 

อย่างอบอุ่น อีกทั้งยังได้รับคำแนะนำด้านการเรียน 

การสอนของมหาวิทยาลัยจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ทำให้มีความเข้าใจรูปแบบการเรียนการ 

สอนมากขึ้น สาเหตุที่ตัดสินใจเรียนคณะนิติศาสตร์  

เพราะบัณฑิตที่จบจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงล้วนได้รับการยอมรับจากสังคมว่ามีคุณภาพ  

และมีความสามารถ

 “โดยส่วนตัวแล้วผมเป็นคนที่ รั กความ 

ยุติธรรม ไม่ชอบเอาเปรียบใคร และไม่ชอบให้ใคร 

มาเอาเปรียบ ที่ผ่านมาพบกับเรื่องราวที่ไม่ยุติธรรม 

หลายอย่าง จึงเป็นแรงผลักดันให้สนใจด้านกฎหมาย 

และคิดว่าจะนำความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ใน

การดำเนินชีวิต  อนาคตอยากเป็นผู้พิพากษา”

  น า ย ธ น วั ฒ น์  

วชิรชัยพัฒน์ นักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า  

รู้สึกดีใจที่ ได้รับการ 

ต้อนรับอย่างเป็นกันเอง 

จากรุ่นพี่ และยังได้รับ 

ทราบแนวทางการใช้ 

ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหงจากอธิการบดี ทำให้ 

ได้รู้ เทคนิควิธีการที่จะทำให้ประสบความสำเร็จใน 

การเรียน และรู้ว่าการเรียนที่รามคำแหงนั้น ผู้เรียนจะ 

ต้องมีความรับผิดชอบ ต้องฝึกให้เป็นคนที่มีระเบียบวินัย 

ในตัวเอง

 “ที่ตัดสินใจเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ เพราะ 

ต้องการนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการเรียนใน 

มหาวทิยาลยัไปใชใ้นการดำเนนิธรุกจิของตนเอง                  และเชือ่ 

วา่รามคำแหงเปน็สถาบนัทีม่คีณุภาพ               ซึง่ในดา้นกฎหมาย 

ก็ไม่ได้ด้อยกว่าสถาบันใด นอกจากนี้ยังฝึกให้เป็นคนที่มี

ความรับผิดชอบ และพยายามจะตั้งใจเรียนให้ดีที่สุดเพื่อ

พ่อแม่ และเพื่ออนาคตของตนเอง”

  นางสาวอภิญญา  

ประมาพันธ์ นักศึกษาคณะ 

นิติศาสตร์  กล่าวว่าคณะ 

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ถือว่าเป็นสถาบัน 

ที่มีชื่อเสียงด้านกฎหมาย  

ที่สังคมยอมรับ และเป็นท่ี 

รู้ว่าถ้าไม่เก่งจริงคงเรียน 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่จบอย่างแน่นอน สำหรับตนเอง 

คิดว่าความเก่งอย่างเดียวคงไม่พอ ต้องประกอบกับความขยัน 

หมั่นเพียร ต้องมีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียนไม่รอรับความรู้จาก 

อาจารยผ์ู้สอนเพียงอย่างเดียว และเชื่อว่าถ้ามีความตั้งใจ 

จริงแล้วก็จะสำเร็จการศึกษาตามที่ตั้งใจ 

  “การเรียนกฎหมายทำให้ เราสามารถนำ 

ความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และปัจจุบันกฎหมาย 

ถือเป็นส่ิงใกล้ตัวเราเป็นอย่างมาก เราจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมาย 

ไม่ได้ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ควรใช้ช่องว่างของกฎหมาย 

เพื่อเอาเปรียบผู้อื่น มีความฝันอยากเป็นผู้พิพากษา ถึงจะ

รู้ว่าเป็นสิ่งที่ยากแต่ก็พยายามจะทำให้เต็มที่”

 นางสาวกมลวรรณ 

คงสมแสวง นักศึกษาคณะ 

รัฐศาสตร์ กล่าวว่าการเข้า 

ร่วมงานปฐมนิเทศในคร้ังน้ี  

ทำให้ได้แนวทาง และคำ 

แนะนำจากเหล่าคณาจารย์  

และรุ่นพี่ ทราบมาว่าการ 

เรียนท่ีรามคำแหง จะต้อง 

รู้จักช่วยเหลือตัวเอง จะหวังพ่ึงคนอ่ืนไม่ได้ สาเหตุท่ีตัดสินใจ 

เลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์ เพราะอยากจะเป็นปลัดอำเภอ 

อีกท้ังรามคำแหงยังให้โอกาสกับคนที่ทำงานไปด้วยควบคู่ 

กับการเรียน ทำให้เราได้รับประสบการณ์จากการทำงาน  

และประสบการณ์จากการเรียน ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญใน 

การดำเนินชีวิตในภายภาคหน้า  และตั้งใจจะเรียนให้ดีที่สุด 

  นางสาวหทัยชนก 

บัวผุด นักศึกษาคณะ 

รัฐศาสตร์ กล่าวว่าการ 

เข้าร่วมงานปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่ ทำให้มี 

ความรู้ความเข้าใจใน 

ระบบการเรียนการสอน 

ของมหาวิทยาลัย และ 

ได้รับฟังประสบการณ์จากคณาจารย์และรุ่นพี่ทำให้ 

เข้าใจเคล็ดลับและวิธีการเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ให้ประสบความสำเร็จ                  ถ้าปฏิบัติตามคำแนะนำและ 

ให้ความสำคัญกับการเรียนอย่างจริงจัง มีความขยัน 

หมั่นเพียร เชื่อว่าต้องจบการศึกษาภายใน 4 ปีอย่าง 

แน่นอน

 “เลือกเรียนคณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ  

เพราะมีความสนใจจะทำงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  

เช่ือว่าบัณฑิตท่ีจบจากรามคำแหงล้วนเป็นผู้ท่ีมีคุณภาพ  

และมีความสามารถจึงจะเรียนจบที่รามคำแหงได้ และ 

เป็นท่ีต้องการของสถานประกอบการ เพราะบัณฑิต 

รามคำแหงเป็นผู้ที่มีความอดทน  และสู้งาน” 

 นางสาววิภาดา  

ดาลีล้วน นักศึกษาคณะ 

บริหารธุรกิจ สาขาวิชา 

บริหารทั่วไป กล่าวว่า 

สาเหตุที่ตัดสินใจเลือก 

เรียนคณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพราะมีความชอบด้านการบริหาร และคิดว่าจะสามารถ 

นำความรู้ด้านการบริหารไปดำเนินธุรกิจของตนเอง 

หรือนำไปบริหารองค์กรที่ร่วมงานได้

 “รามคำแหงถือเป็นสถาบันที่มีคุณภาพด้าน 

การศึกษา และบัณฑิตที่จบตามเกณฑ์จากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงสามารถหางานได้ง่าย และเป็นท่ียอมรับของ 

ตลาดแรงงาน นอกจากนี้รามคำแหงยังเปิดโอกาสให้ 

นักศึกษาทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยได้ ทำให้เราได้รับ 

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ชีวิตการทำงาน ไปพร้อมๆ 

กับการใช้ชีวิตในการเรียน”

 นางสาวสุดาพร 

อุทามาตร นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ กล่าว 

ว่ า ก า ร ป ฐ ม นิ เ ท ศ 

นักศึกษาใหม่ทำให้มี 

ความเข้าใจการเรียนการ 

สอนของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และทำให้ 

รู้ว่าการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยตลาดวิชานั้น ควรจะ 

ปฏิบัติตัวอย่างไรจึงจะประสบความ

นักศึกษาใหม่ปลื้มงานปฐมนิเทศ อาจารย์-รุ่นพี่ ต้อนรับอบอุ่น
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สำเร็จในการเรียน และจบเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

 “คุณพ่อเป็นศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ปัจจุบันทำงานเป็นปลัดองค์การบริหาร 

ส่วนตำบล และจากคำบอกเล่าของคุณพ่อทำให้รู้ว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่สอนเรา 

หลายๆอย่าง ไม่เพียงความรู้เท่าน้ันท่ีจะได้จากมหาวิทยาลัย  

แต่เรายังได้รับประสบการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์ 

จากการทำงาน ถือเป็นการฝึกให้เรารู้จักช่วยเหลือตนเอง 

ที่ผ่านมาได้เห็นคุณพ่อทำงานเพื่อสังคม และรับใช ้

ประชาชน จึงมีความฝันที่อยากจะสานต่อความตั้งใจ 

ของคุณพ่อ และกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง”

 นางสาวปวีณา  

อนันตนิกร นักศึกษา 

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  

สาขาวิชาส่ือสารมวลชน 

กล่าวว่างานปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่ ทำให้รู้ถึง 

วิธีการดำเนินชีวิตใน 

ร้ัวมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดี 

ในการถ่ายทอดประสบการณ์เพื่อเป็นแง่คิดให้กับ 

นักศึกษาใหม่ สาเหตุท่ีเลือกเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพราะเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่เปิดโอกาสให้กับ 

คนทุกเพศทุกวัย และสามารถทำงานและเรียนควบคู ่

กันไปได้อีกด้วย 

 “ดฉินัเกอืบจะไมไ่ดเ้รยีนตอ่                   เพราะอยากทำงาน 

หารายได้ แต่ได้รับคำแนะนำจากอาจารย์ที่โรงเรียนให้ 

สมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ซ่ึงสามารถ 

ทำงานควบคู่กันไป การเรียนทำให้ไม่เสียโอกาสทั้ง 

การทำงานและการเรียน ถ้าไม่มีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ก็ไม่รู้ว่าจะได้มีโอกาสเรียนต่อหรือไม่ เมื่อมีโอกาสก ็

จะพยายามตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ เพื่ออนาคตจะได้  

ทำงานดีๆ เชื่อว่าถ้ามีความพยายามและความตั้งใจจริง 

แล้วจะต้องประสบความสำเร็จได้”

 นางสาววนิดา อาจกล้า  

นักศึกษาคณะเทคโนโลยี 

การส่ือสารมวลชน สาขา 

วิชาวิทยุกระจายเสียง  

กล่าวว่ามีความมั่นใจ 

ในคณะเทคโนโลยีการ 

สื่ อ ส า ร ม ว ล ช น ข อ ง 

มหาวิทยาลัยว่าจะสามารถฝึกฝนความสามารถใน 

การทำงานด้านการสื่อสารมวลชนให้ผู้เรียนมีศักยภาพ 

ท่ีดี รวมท้ังฝึกให้มีความม่ันใจ กล้าแสดงออก คิดว่า 

การได้เข้ามาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงสอนให้ 

ได้รู้จักช่วยเหลือตัวเอง สามารถสร้างศักยภาพให้ดีขึ้น

 นางสาวแพรวพรรณ   

จันทรโลน   นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า 

มีความตั้งใจที่เข้าศึกษา 

ในคณะรัฐศาสตร์ สาขา 

วิชาการปกครองของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เนื่องจากต้องการที่จะ 

ศึกษาหาความรู้ทั้งทางด้านกฎหมาย การปกครองประเทศ  

เชื่อว่าการเรียนที่มหาวิทยาลัยนี้จะทำให้ได้รับความรู้ 

และประสบการณ์อย่างครบถ้วน  อีกทั้งระบบการเรียน 

ในมหาวิทยาลัยยังสอนให้มีความอดทน เข้มแข็ง และมี

ความพยายามในการเรียนรู้สิ่งต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัย 

มอบให้

 “การเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะทำให้เรา 

ได้รับรู้ถึงการดำเนินแนวทางชีวิต ได้พัฒนาตนเองให้ม ี

ประสิทธิภาพทางด้านการศึกษาและการดำรงชีวิตต่อไป

ในสังคม มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิด

โอกาสทางการศึกษาให้คนไทยทั่วประเทศเข้ามาศึกษา”

 น า ง ส า ว รุ่ ง รั ศ ม์   

ประชุมสงค์  นักศึกษาคณะ 

บริหารธุรกิจ สาขาวิชา 

การตลาด กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่มีคุณภาพทางการศึกษา  

เพราะบัณฑิตที่ จบออก 

ไปนั้นเป็นที่ยอมรับของตลาดแรงงานทั่วประเทศ เชื่อว่า 

ถ้าเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้ จะสามารถพัฒนา 

ตนเองให้เป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการ 

ของตลาดแรงงานได้ 

 “การเข้าร่วมการปฐมนิเทศครั้งนี้ทำให้ได้รับรู้ถึง 

ประวัติของมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่เริ่มมีการก่อตั้ง  

และการพัฒนาที่มีมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการเรียน 

การสอนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งรู้จักการใช้ชีวิตในรั้ว 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย”

 น า ง ส า ว ศิ ริ รั ต น์    

หนูอุไร นักศึกษาคณะ 

ศึกษาศาสตร์ สาขาวิชา 

สังคมศาสตร์ กล่าวว่า 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง 

เ ป็ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่ เ ปิ ด 

โอกาสทางการศึกษาให้  

กับประชาชนท่ัวประเทศได้เข้าศึกษาเล่าเรียน  ตนเองเล็งเห็น 

ถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยทางด้านการจัดการเรียน 

การสอน ที่จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตที่ม ี

ศักยภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคมในอนาคต

 “ถึงแม้การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี ้

จะเข้ามาง่ายโดยไม่ต้องสอบเข้า แต่นักศึกษาที่จบจาก 

ที่นี้ล้วนเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ดังนั้นจะตั้งใจเรียน 

อดทน ไม่ย่อท้อต่อการเรียน เพื่อจบออกไปประกอบ 

อาชีพดังที่ตนเองหวังไว้”   

 นางสาวกิ่งฉัตร  

จีนเมือง  นักศึกษา 

ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์  

สาขาวิชาภาษาไทย  

กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

ร า ม ค ำ แ ห ง เ ป็ น 

มหาวิทยาลั ยที่ เปิ ด 

โอกาสทางการศึกษา 

และการเรียนการสอนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม  

จึงได้ตัดสินใจเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

การเข้ามาปฐมนิเทศคร้ังน้ีเป็นประโยชน์สำหรับตนเองมาก   

ทำให้ได้รับรู้ถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย 

ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนมาถึงปัจจุบันทำให้รู้สึกภูมิใจที่เป็น

ส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยแห่งนี้  รวมทั้งยังได้รู้จักวิธี 

การดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ เกิด 

คุณค่าแก่ตนเองอย่างเต็มที่อีกด้วย 

 นางสาวสุนัจชา  

โพธิ์คำ  นักศึกษาคณะ 

มนุษยศาสตร์  สาขาวิชา 

ส่ือสารมวลชน กล่าวว่า 

ตนเองต้องการ เ รียน รู้  

ท า ง ด้า น ก า ร ส่ือ ส า ร - 

มวลชน และได้มองเห็น 

ว่ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง ไ ด้ ผ ลิ ต บั ณ ฑิ ต ที่ มี  

คุณภาพทางด้านสื่อสารมวลชนออกมารับใช้สังคม 

เป็นจำนวนมาก และเป็นที่ยอมรับของสังคม จึงได้ 

เลือกมาเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้

 “การมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะทำ 

ให้เราได้ฝึกความอดทน การมีวินัยในตนเองในการเรียน   

ซึ่งจะทำให้เราเป็นบัณฑิตที่มีศักยภาพที่ดีและเป็นที่ 

ต้องการของสังคมในวันข้างหน้า”

   นักศึกษาใหม่ปลื้มงานปฐมนิเทศ อาจารย์-รุ่นพี่ ต้อนรับอบอุ่น



 อดีตนักการเมือง-นักวิชาการเผยกลโกง 

เลือกตั้งปัจจุบันเป็นรูปแบบใหม่ ให้ซื้อหวยเบอร์ 

ผู้สมัครโกงได้แม้แต่การซื้อตัวกรรมการประจำหน่วย  

จนถึงการนับคะแนน และสวนกระแสชี้ผลการเลือกตั้ง 

ล่วงหน้า 

 ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับมูลนิธิอัลเฟรล จัด 

อภิปราย เรื ่อง “กลโกงการเลือกตั ้ง” โดยมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ คณบดี 

คณะรัฐศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธานเปิดงานและมี พระรักเกียรติ  

รักขิตะธัมโม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัย และ 

ติดตามนโยบายภาครัฐมหาวิทยาลัยศรีปทุม นางสมศรี  

หาญอนันทสุข ผู้อำนวยการมูลนิธิอันเฟรล และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต อาจารย์ 

ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วม 

อภิปราย ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 

ที่ผ่านมา 

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าว 

เปิดงานว่าในฐานะท่ีเป็นอาจารย์สอนทางด้านรัฐศาสตร์  

รู้สึกได้ว่า “การเมืองในระบอบประชาธิปไตยเป็นกลไก 

หน่ึงในการแก้ไขปัญหาของบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

กระบวนการการเลือกตั้ง เป็นกระบวนการคัดเลือก

ผู้ที่จะขึ้นมาบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ 

มากที่สุดในระบบการเมือง” แต่ก็มีคำถามเกิดขึ้นว่า 

กระบวนการเลือกตั้งนั้นสามารถนำมาแก้ไขปัญหา 

ได้จริงหรือไม่ และจะทำให้ทุกส่ิงทุกอย่างนำไปสู่ข้อ 

ยุติท่ีนานาประเทศยอมรับกันหรือไม่ ซ่ึงถือเป็นประเด็น 

สำคัญท่ีทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดการอภิปราย 

ในหัวข้อ “กลโกงการเลือกตั้ง” ในครั้งนี้ เพื่อสะท้อน 

ให้เห็นถึงกลวิธีและวิวัฒนาการต่างๆ ที่พรรคการเมือง 

ใช้ในการเลือกต้ัง ซ่ึงแสดงถึงความไม่โปร่งใส ไม่บริสุทธ์ิ  

และไม่ยุติธรรม 

 “ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพตามระบอบ 

ประชาธิปไตย ที่จะเลือกผู้แทนเข้ามาบริหารประเทศ 

ของเรา ซึ่งก็ขอให้ตระหนักถึงกระบวนการเลือกตั้ง 

ว่าเป็นกลไกทางการเมืองที่ต้องมีความบริสุทธิ์  

ยุติธรรม สะอาดและโปร่งใส และช่วยกันประชาสัมพันธ์ 

สิ่งเหล่านี้ออกไปสู่สังคมวงกว้าง เพื่อสร้างจิตสำนึก 

ที่ดีให้เกิดขึ้น ลบค่านิยมผิดๆ ในการซื้อสิทธิขายเสียง 

อดีตนักการเมือง-นักวิชาการ
เผยยุทธวิธีใหม่ใน “กลโกงเลือกตั้ง”

ก็จะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น” 

 จากนั้นเริ่มอภิปราย “กลโกงการเลือกตั้ง” โดย  

พระรักเกียรติ รักขิตะธัมโม กล่าวว่าสมัยก่อนการจะ 

เข้าสู่อำนาจมี 2 ประเภทคือ การปฏิวัติรัฐประหาร และ 

การซื้อเสียง โดยเฉพาะในปี 2544 มีการใช้เงินซื้อเสียง 

กนัทัง้ประเทศจนสามารถตัง้รฐับาลได ้                     ระบบการเลอืกตัง้ 

ของไทยจึงอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ มีกลุ่มทุนทางการเมือง 

เพื่อจ่ายเงินทำกิจกรรมการเมือง ดังนั้น พรรคการเมืองใด 

ที่มีกลุ่มทุนหลายกลุ่ม มีเงินมากจะได้ ส.ส.มาก เมื่อเข้า 

สูต่ำแหนง่ตอ้งมกีารถอนทนุคนื คอืมกีารทจุรติในรปูแบบ 

ต่างๆ เพื่อตอบแทนกลุ่มทุนนั้นๆ และหาเงินเพื่อเตรียม 

การเลือกตั้งครั้งต่อไป เพื่อให้ตนเองได้ดำรงตำแหน่งนั้น 

สืบต่อไป ถือได้ว่าเป็นวงจรอุบาทว์  

 “สมัยก่อนชาวบ้านจะนั่งรอรับเงินจากพรรค 

การเมือง เป็นที่มาของ “เงินไม่มา กาไม่เป็น” เพราะ 

ชาวบ้านรู้ว่าพรรคการเมืองจะมาแจก ดังนั้น เราจึงจำเป็น 

ต้องแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ และปลูกฝังจิตสำนึกใหม่ให้เกิดข้ึน 

แต่ก็พบว่าที่จังหวัดอุดรธานี เริ่มมีการซื้อเสียงแล้ว ซึ่งการ 

เลือกตั้งในปัจจุบันมีเทคนิคใหม่ คือ การซื้อชาวบ้านด้วย 

การตั้งรางวัล เช่น เพิ่มเงินให้เมื่อผลคะแนนออกมาชนะ 

หรือใช้วิธีเล่นหวยเบอร์ผู้สมัคร ซึ่งก็ได้รับความนิยมจาก 

ชาวบ้านด้วย   เพราะผลตอบแทนเป็นจำนวนเงินที่สูงขึ้น”

 พระรักเกียรต ิ กล่าวต่อไปว่านอกจากนี้ยังมีวิธีให้ 

บัตรเลือกตั้งที่กาหมายเลขแล้วแก่ผู้สมัครเพื่อนำไป 

หย่อนลงหีบแทนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับจากคณะกรรมการ 

ด้วย และเมื่อนำบัตรที่ไม่ได้กากลับออกมาจะได้รับค่า 

ตอบแทนจากผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ขอทำนายผลการเลือกตั้ง 

สวนกระแสกับโพลทุกสำนัก เพราะเชื่อมั่นว่าผลของโพล 

มาจากความรู้สึกจริงของประชาชนที่ต้องการให้เกิดขึ้น 

แต่ผลการเลือกตั้งนั้นได้มีการปรุงแต่งแล้ว จึงเป็นไปได ้

ที่พรรครัฐบาลจะได้เสียงส่วนมากในการเลือกตั้งครั้งนี้

 ด้าน นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กล่าวว่าการเลือกตั้ง 

ปัจจุบันมี 2 แบบ คือ โกงกับโคตรโกง ซึ่งมีวิวัฒนาการ 

ที่สูงขึ้นมาก โดยวิธีโคตรโกง จะทำโดยการทำทะเบียน 

บ้านผี ย้ายคนมาอยู่ในหมู่บ้านนั้นๆ จำนวนกว่าพันคน 

และเมื่อถึงวันเลือกตั้งก็จะมีทีมปฏิบัติการตระเวน 

ไปใช้สิทธิเลือกต้ังตามหน่วยต่างๆ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีประจำหน่วย 

รู้เห็นด้วย รวมถึงการโยกย้ายข้าราชการในสังกัดเพื่อสร้าง 

ความได้เปรียบในการเลือกตั้งของฝ่ายรัฐบาล ตลอดจน 

การพาหัวคะแนนไปทัศนศึกษาตามสถานที่ต่างๆ ถือเป็น 

การสร้างความใกล้ชิดระหว่างประชาชนกับผู้สมัครของ

พรรคต่างๆ ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง

 “ขณะนี้หลายฝ่ายต่างจับตามองพรรคการ 

เมืองใหญ่ โดยลืมดูพรรคการเมืองขนาดกลางที่กำลัง 

ดำเนินการยึดโยงองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเข้ามา 

เป็นเครือข่าย แม้จะไม่ผิดกฎหมายเลือกตั้ง แต่ก็ถือ 

เป็นวิธีการเอาเปรียบอย่างหนึ่ง ซึ่งบางครั้งใช้วิธีการ 

ซื้อเสียงโดยสัญญาว่าจะซื้อสินค้าหลังการเลือกตั้ง  

หรือการเข้าไปขอซื้อสินค้าโดยจ่ายเงินแต่ไม่นำสินค้า 

กลับไปด้วย”

 นายสมชัย กล่าวอีกว่าปัจจุบันหัวคะแนนม ี

การทำเป็นอาชีพ โดยจะแบ่งกันว่า กลุ่มไหนจะรับ 

พรรคใด             และชาวบา้นในตา่งจงัหวดักเ็ชน่เดยีวกนัรบั 

เงินจากทุกพรรคที่เข้ามาซื้อเสียง แล้วก็แบ่งคนในบ้าน 

ท่ีมีสิทธิเลือกต้ังไปเลือกพรรคน้ันๆ ในจำนวนท่ีเท่าๆกัน 

นอกจากนี้ยังมีการจ้างไม่ให้กรรมการประจำหน่วย 

มาทำงาน               พอถึงเวลาเลือกต้ังก็ให้คนของพรรคการเมือง 

ที่เดินอยู่ในบริเวณดังกล่าวมาเป็นกรรมการแทน                             

เพื่อทำให้คนทั้งหน่วยเป็นคนของพรรคการเมือง  

ขั้นตอนการนับคะแนนก็เช่นเดียวกันสามารถโกงได้ 

โดยการตั้งกระดานนับคะแนนให้ไกลขานคะแนน 

เบาๆ  หรือแกล้งขานคะแนนผิด  เป็นต้น

 ด้าน นางสมศรี หาญอนันทสุข กล่าวว่าจาก 

ประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาใน 15 ประเทศ ได้ 

พบเห็นรูปแบบต่างๆของกลโกงที่ใช้ในการเลือกตั้ง 

ซึ่งก็จะแตกต่างกันไป สำหรับประเทศไทยก็มีหลาย 

รูปแบบและมีวิวัฒนาการมากขึ้น หากไม่มีการติดตาม 

ผลคะแนนการเลือกตั้ง ตั้งแต่หน่วยเลือกตั้งไปจนถึง 

กกต. ก็อาจมีการผิดพลาดแก้ไขคะแนนได้เพราะเรา 

มักไม่ได้ติดตามดูไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการ และ 

ในครั้งนี้บัตรเลือกตั้งก็มีปัญหาที่คำสั่งที่ให้กาหลัง 

เบอร์ แต่ในบัตรมีโลโก้ของพรรคการเมืองอยู่ด้วย ซึ่ง 

อาจทำให้ประชาชนเข้าใจผิดและกาผิดช่องได้ จึงได้ 

มีการรณรงค์ และเข้าไปทำความเข้าใจกับประชาชน 

ถึงการทำเครื่องหมายที่บัตรเลือกตั้ง โดยสาธิตกับบัตร 

ตัวอย่าง ทั้งนี้มีความเป็นห่วงถึงการใช้วัสดุอุปกรณ ์

ยานพาหนะของภาครัฐ ท่ีจะไปสนับสนุนพรรคการเมืองใด 

พรรคการเมืองหนึ่งหาเสียงด้วย

 และ รศ.ดร.ชัยชนะ  อิงคะวัต กล่าวว่าการ 

ปกครองในระบบประชาธิปไตยกำลังจะเข้าสู่ปี  

ที่ 79 ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ด ี

ขึ้นหรือไม่ และการเลือกตั้งถือเป็นเครื่องมือเพียง 

อย่างเดียวหรือที่ใช้ในการสร้างความชอบธรรม เพื่อ 

เลือกผู้แทนอันทรงเกียรติเข้าไปนั่ง

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 10)



กองบรรณาธิการ

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับสมัครนักศึกษาร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระหว่าง 

วันที่ 12-14 กรกฎาคม 2554 ณ พื้นที่ปลูกป่าจังหวัด 

เพชรบุรี และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชประสงค์ 

หุบกะพง อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยรับสมัคร 

นักศึกษา จำนวน 100 คน เท่านั้น

 นักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ติดต่อ 

คุณสมศรี เสียงเสนาะ และคุณกาญจนา มงคลพินิจ  

ท่ีงานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร. 0-2310- 

8074 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งนี้ นักศึกษาจะเสียค่า 

เบี้ยประกันอุบัติเหตุคนละ 14 บาท (กรณียังไม่ทำประกัน 

อุบัติเหตุ)

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 

ถาม  เนื่ องจากลงทะเบียนเรี ยนด้วยตนเองที่  

มหาวิทยาลัยกำหนดไม่ทัน ต้องการจะลงทะเบียนเรียน 

ทาง Internet ภาค 1/2554  จึงอยากทราบข้อมูลเบื้องต้น 

เกี่ยวกับการลงทะเบียนทาง Internet

ตอบ  ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านทาง Internet

  1. ภาค 1/2554 กำหนดให้ลงทะเบียนเรียน

ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 13 มิถุนายน-8 กรกฎาคม 

2554 เวลา 06.30-21.30 น.

  2. ต้องใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา VISA-ELECTRON  

ของธนาคารทหารไทย โดยนำเงินเข้าบัญชีล่วงหน้าก่อน 

อย่างน้อย 1 วัน

  3. ชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท และ 

เมื่อหักค่าธรรมเนียมต่างๆแล้ว ต้องมีเงินคงเหลือใน 

บัญชี ไม่ต่ำกว่า 100 บาท

  4. นักศึกษาต้องมีรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ 

(ขึ้นทะเบียนขอรหัสผ่านในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน) 

โดยเข้าไปที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ru.ac.th เลือก 

รายการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต

  5. ให้ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตได้ 

ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยน 

แปลงให้ไปลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยตามวันที่ 

กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนเรียนใหม่ทั้งหมด

  6. นักศึกษาควรปรับสมุดบัญชีเงินฝากหลัง 

การลงทะเบียนเรียนแล้ว เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง

  7. รับใบเสร็จการลงทะเบียนเรียนได้ที่ อาคาร  

KLB ชั้น 1 ศูนย์ One Stop Service หลังกำหนดการ 

ลงทะเบียนเรียน 20 วัน (วันและเวลาราชการ) 

  หากต้องการทราบผลการลงทะเบียนเรียนให้

สอบถามได้ที่โทรศัพท์ 0-2310-8626

ถาม  ดิฉันอ่านข้อมูลผ่านเว็บไซต์รามคำแหง มีเปิด 

หลักสูตรปริญญาตรี คณะสาธารณสุขศาสตร์ อยาก 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขานี้ คือ

  1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการเรียนการ 

สอนอย่างไรบ้าง ที่ส่วนกลางกรุงเทพฯ มีสาขานี้เปิด 

สอนหรือไม่  และค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรประมาณเท่าไร

  2. เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว สามารถประกอบ 

อาชีพใดได้บ้าง

ตอบ  1. คณะสาธารณสุขศาสตร์ เปิดทำการเรียน 

การสอนเป็นโครงการพิเศษ และรับสมัครที่สาขาวิทย- 

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัยเท่านั้น ในระดับ 

ปริญญาตรี (เรียน 4 ปี) เปิดสอน 3 สาขาวิชา ดังนี้

 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน, สาขาวิชาการบริหาร- 

งานสาธารณสุข, สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

           สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 055-

945-112-4, 086-363-3851 หรือทางเว็บไซต์ที่ www.

sukhothai.ru.ac.th ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร จำนวน 

96,000  บาท

 2.  เมื่อสำเร็จการศึกษาในคณะสาธารณสุข- 

ศาสตร์สามารถประกอบอาชีพเป็นนักวิชาการสาธารณสุข  

ประจำหน่วยงานสาธารณสุขในระดับจังหวัด อำเภอ 

และตำบล ตามสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และองค์กร- 

ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลและองค์กรบริหารส่วน

จังหวัด / ตำบล), อาจารย์สอนในหลักสูตรการส่งเสริม 

คุณภาพ ในสถานศึกษาต่างๆทั้งของภาครัฐและเอกชน 

และประกอบอาชีพอิสระโดยให้คำแนะนำในด้านการ 

ส่งเสริมคุณภาพอนามัยของประชาชน

EN 205
การเขียนประโยคและอนุเฉทภาษาอังกฤษสั้นๆ
(English Sentences and Short Paragraphs)

เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาลักษณะของภาษาเขียน ฝึกเขียน 

ประโยคต่างๆ ให้สื่อความหมายที่ต้องการ โดยเริ่มจาก 

เอกรรถประโยคไปสู่อเนกรรถประโยค และสังกรประโยค  

ตลอดจนฝึกเขียนอนุเฉทสั้นๆ

 A study and practice of simple, compound, and 

complex sentences, with emphasis on short paragraph 

writing

ตำรา EN 205 : การเขียนประโยคต่างๆและอนุเฉทส้ันๆ  

 (Sentences and Short Paragraphs) 

 แต่งโดย  รศ.รมณี  กอวัฒนา

ข้อแนะนำการเรียน ให้ศึกษาตำราตั้งแต่บทที่ 3 ถึงบท 

ท่ี 11 อย่างละเอียด และฝึกทำแบบทดสอบ ในหน้า 191-199

แนวทางการวัดผล  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 5 ข้อใหญ่ 

คะแนนเต็ม 110 คะแนน

เวลาและสถานที่เรียน

SEC. 1    W 11.30-13.20   SBB 501   ASSOC. PROF. SIRIKANYA

SEC. 2    TU 07.30-09.20  SBB 502   DR. KAEOKALLAYA

SEC. 3    F  09.30-11.20    SBB 502    ASSOC.PROF. NAN

SEC. 4    M  13.30-15.20   SBB 502    KALYANEE

วันและเวลาสอบ  วันพุธที่  19  ตุลาคม 2554  คาบ 1 

                            รศ.นัญ   เจริญพันธ์ุศิริกุล

EN 392
วรรณคดียุโรป

(European Literature)

เนื้อหาโดยสรุป ศึกษาลักษณะ โลกทัศน์ และประวัติ 

ความเป็นมาของวรรณกรรมยุโรป โดยยกงานวรรณกรรม 

บางชิ้น หรือบางตอนเป็นตัวอย่าง เช่น วรรณกรรมของ 

Guy de Maupassant, Leo Tolstoy, Luigi Pirandello, 

Oscar Wilde

ตำรา เอกสารประกอบการสอนวิชา EN 392 (ติดต่อ 

อาจารย์ผู้สอน)

แนวทางในการเรียน  

 1. กิจกรรมก่อนและหลังการบรรยายในชั้นเรียน

 2. การบรรยายในชั้นเรียน

 3. การอภิปราย และแสดงความคิดเห็น

 4. การนำเสนอผลงานหน้าชั้น

แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัย เขียนคำตอบเป็น 

ภาษาอังกฤษ ส่งรายงาน 1 ชิ้น และนำเสนอผลงาน 

หน้าชั้น

เวลาและสถานที่เรียน  อังคาร  13.30-15.20 น. 

       ห้อง  SK 4 C

วันและเวลาสอบ   คณะจัดสอบเอง ในวันอังคารที่ 20 

กันยายน 2554 เวลา 13.30-15.20 น. ห้อง SK 4 C 

                            รศ.นัญ   เจริญพันธ์ุศิริกุล

ภาค 1/2554

 กระบวนวิชา PA 421 การบริหาร 

ร่วมสมัย ขอเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย 

และการวัดผล จากเดิม เป็น บรรยายวันพุธ 

เวลา 09.30-11.20 น. อาคาร KLB 301  

และการวัดผลเป็นข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ 

เลือกทำ 4 ข้อ

 กระบวนวิชา PA 313 การพัฒนา 

ระบบราชการ ขอเปลี่ยนแปลงวันบรรยาย 

และสถานที่ จากเดิม เป็น บรรยายวันพุธ 

เวลา 13.30-15.20 น.  อาคาร KLB 401

ชวนนักศึกษาร่วมปลูกป่าชายเลน



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ให้ประชาชนได้รับทราบว่าสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการไปเกิด 
ความคุ้มค่าและมีประโยชน์มากน้อยเพียงใด ท่ีสำคัญเป็น 
การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
การทำงานของรัฐบาล เช่น เรื่องงบประมาณ 
 ปัญหานี้เป็นเรื่องที่สำคัญระดับชาติ และเป็น 
ปัญหาต่อการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการเผยแพร่ให้ 
ประชาชนได้รับทราบในการจัดสรรงบประมาณแต่ละ
ครั้งทางสื่อต่างๆที่มีอยู่  และมองว่านักศึกษาเป็นกำลัง 
สำคัญในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น 
ได้ไม่มากก็น้อย ควรจะมีการจัดโครงการฯ หลักสูตร 
หรือแนวนโยบายใดก็ได้ที่เปิดโอกาสให้นักศึกษารับรู้ 
และเป็นตัวแทนเชื่อมโยงไปสู่ชุมชน
 9) อยากให้รัฐบาลดำรงอาชีพของชาวไทยที่ 
แท้จริง คือ เกษตรกรรม เน้นเรื่องเศรษฐกิจที่ดูแล 
เกษตรกร เพราะเกษตรกรเป็นผู้ที่สามารถผลิตสินค้า 
สง่ออกไดจ้ำนวนมาก และถา้เชือ่มโยงกบัการศกึษาแลว้ 
อยากให้รัฐบาลจัดสรรงบประมาณทางด้านการศึกษา 
ให้แก่ผู้ที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้ให้ได้รับการศึกษา
ที่เท่าเทียมกับคนในเมืองด้วย
 10) อยากให้มองที่นโยบายในการหาเสียงของ 
แต่ละพรรคการเมือง ควรมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และ 
ควรมีตัวชี้วัดว่าอีก 10-20 ปี ข้างหน้าประเทศไทยจะไป 
ยืนอยู่จุดไหนและจะพัฒนาประเทศอย่างไร ส่วนเรื่อง 
ความปรองดองเป็นส่ิงท่ีทุกคนใฝ่หาและทุกฝ่ายต้องการ 
อยากให้เกิดขึ้น แต่ว่าวันนี้อาจจะยังทำไม่ได้ จึงอยากให้ 
พรรคการเมืองเสนอนโยบายที่ชัดเจนเพื่อประชาชน 
และเพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่อารยประเทศได้อย่าง 
แท้จริง
 11) ในเวทีหลายเวที ‘นักการเมืองฟัง แต่ไม่ได้ยิน  
นักการเมืองรู้ แต่ไม่เข้าใจ’ จึงอยากย้ำด้วยพลังของ 
นักศึกษา ใน 3 ประเด็น คือ 1) เรื่องการศึกษา ต้อง 
สนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาให้เกิดการเรียนรู้นอก 
หลักสูตรที่จะทำให้นักศึกษาเติมเต็มองค์ความรู้  
นอกห้องเรียนให้ไปสู่การปฏิบัติงานจริง 2) เรื่องสิ่ง 
เสพติดและยาเสพติด เป็นสิ่งที่กระทบต่อเยาวชนและ 
นักศึกษาอย่างมาก แต่ประเทศไทยมีการออกกฎหมายโดย 
เคร่งครัด แต่บังคับใช้โดยอนุโลม เช่น ในสถานศึกษา 
หลายแห่งมีการออกกฎระเบียบแต่ก็ยังมีการทำผิด 
แฝงอยู่      อยากให้รัฐบาลเน้นเรื่องนี้เป็นสภาพบังคับอย่าง 
จริงจัง  และ        3)   เร่ืองวัฒนธรรม ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรม 
ท่ีดีงาม แต่ขณะน้ีประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นเมืองข้ึน 
ด้านเทคโนโลยีของต่างประเทศ จะทำอย่างไรให้ประเทศไทย 
ก้าวทันเทคโนโลยียุคใหม่ อีกทั้ง ด้านนโยบายของพรรค 
การเมือง ยังคงเป็นนโยบายประชานิยมอยู่ แต่ส่ิงท่ีนักศึกษา 
อยากเห็น คือ นโยบายที่คิดเพื่อความเป็นชาตินิยม
 12) อยากให้พิจารณานโยบายของแต่ละพรรค 
การเมืองว่า มีนโยบายที่เน้นด้านการศึกษาและสาธารณสุข 
หรือไม่ เพราะประเทศไทยยังไม่มีงบประมาณที่เน้นเรื่อง 
ดังกล่าวให้อยู่ในลำดับต้นๆ ถ้าลองดูนโยบายของพรรค 
การเมืองว่าพรรคใดใส่ใจประชาชนต้องเน้นที่เรื่องนี้  
ภาคประชาชนเองต้องช่วยกันกำหนดประเทศ เลือกพรรค 
การเมืองที่สามารถแก้ปัญหาของประเทศได้อย่างแท้จริง  
อย่าไปโทษว่าใครผิด นักศึกษา ประชาชน คนไทยทั้ง 
ประเทศ ถือว่าเป็นผู้กำหนดทุกอย่างได้ในประเทศไทย 
ประเทศไทยมีทรัพยากรมากกว่าอีกหลายประเทศ แต่ที่ 
ยังก้าวช้าอยู่ เพราะประชากรของประเทศไม่ใส่ใจในสิทธ ิ
และหน้าที่ของตนเอง อีกทั้ง พลังเงียบที่แฝงอยู่ใน 
ประเทศไทยก็ยังมีอยู่กว่า 40% ฉะนั้น อย่าโทษใคร 
แต่จงทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดก็พอ

ผู้แทนนักศึกษาฯ                                  (ต่อจากหน้า 5) ม.ร.ประชุมฯ                                          (ต่อจากหน้า 4)

ในมหาวิทยาลัยให้การจราจรสะดวกขึ้น และปรับปรุง 

ทางเข้า-ออกให้บุคลากรและนักศึกษาสามารถสัญจรได้ 

อย่างสะดวกรวดเร็ว

         ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทน

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ประธานกรรมการ 

รับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ กล่าวว่า ศูนย์รับ- 

ส่งข้อสอบเป็นตัวกลางระหว่างคณาจารย์กับหัวหน้าตึก  

ที่เน้นการให้บริการในการดำเนินการสอบด้วยความ 

พร้อม ซ่ึงหัวหน้าตึกสอบต้องปฏิบัติงานด้วยความเข้มงวด 

และคำนึงถึงความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึน เช่น จำนวนข้อสอบ 

ไม่ครบ ข้อสอบมาไม่ทัน หรือมีกระดาษคำตอบสูญหาย 

จึงขอให้ทุกคนมีความเสียสละและทุ่มเทเพื่อลดความ 

เส่ียงในการทำงาน โดยเฉพาะการประสานงานกับคณาจารย์  

หัวหน้าตึกสอบ และอีกหลายกลไกที่บางครั้งแม้ว่าจะ 

เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ก็มองข้ามไม่ได้ เพราะอาจจะกลาย 

ไปเป็นปัญหาที่สร้างความเสี่ยงที่มากขึ้นได้ 

 อาจารย์จีรวัฒน์ ยุวอมรพิทักษ์ รองประธาน 

กรรมการ รับ-ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบ กล่าวว่า 

การควบคุมการสอบนั้น ก่อนการสอบขอให้หัวหน้าตึก 

ประชุมนัดแนะเรื่องกระบวนการที่เกี่ยวกับการสอบ 

กับกรรมการฯให้ทราบโดยทั่วกัน กระบวนการสอบใน 

เรื่องของข้อสอบ หัวหน้าตึกต้องส่งคืนข้อสอบที่เหลือใช้ 

กลับในซองเดิมทั้งหมด เพื่อความสะดวกในการตรวจ 

สอบถ้ามีการสูญหายของข้อสอบ และเน้นการตรวจสอบ 

การเซ็นช่ือเข้าสอบของนักศึกษา     เพ่ือป้องกันความผิดพลาด   

ส่วนปัญหาท่ีพบเป็นเร่ืองการบรรจุสมุด-กระดาษคำตอบ 

สลับวิชา จึงอยากให้ตรวจสอบการบรรจุข้อสอบให้เรียบร้อย  

ระมัดระวังในการเขียนซองให้ตรงวิชา ส่งข้อสอบให้นับ 

จำนวนใหค้รบ                   กรณถีา้กระดาษคำตอบหาย ตอ้งแจง้และ 

แก้ไขปัญหาทันที 

 ที่สำคัญ เรื่องการรับ-ส่งข้อสอบ ศูนย์รับ-ส่ง 

ข้อสอบ เปิดให้ส่งข้อสอบทุกวัน ตั้งแต่ 06.00-19.00 น.  

และการทำขอ้สอบสำรอง                ขอใหค้ณาจารยท์ำขึน้ทกุวชิา  

เพื่อป้องกันในกรณีข้อสอบจำนวนไม่พอจะได้สำเนา 

ข้อสอบแทนได้ในทันที และการรับ-ส่งข้อสอบขอให ้

หัวหน้าตึกสอบได้ดำเนินการด้วยตนเอง เพราะจะไม ่

อนุญาตให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องมาดำเนินการในการรับ 

ส่งข้อสอบแทนเป็นอันขาดด้วย

ในสภาผู้แทนราษฎร สิ่งเหล่านี้ยังคงเป็นคำถามที่ค้าง 

อยู่ในจิตใจของประชาชนจำนวนมากและยังไม่ได้ 

คำตอบที่แท้จริง เพราะไม่ว่าประเทศไหนๆ ก็ยังคงมี 

การโกงการเลือกต้ัง หาความสุจริต บริสุทธ์ิและชอบธรรม 

ไม่ได้ จึงอยากให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญ 

ของสิทธิเสรีภาพในการเลือกตั้งที่มีอยู่ในตนเอง เลือก 

คนดีเข้ามาสู่สภา มาเป็นผู้แทนที่เห็นแก่ประโยชน์ของ 

ประชาชนเป็นหลัก และขอให้ศึกษานโยบายของพรรค 

การเมืองต่างๆ ให้ถี่ถ้วนก่อนว่านโยบายเหล่านั้นสามารถ 

เป็นจริงได้หรือไม่ก่อนตัดสินใจ

 อดีตนักการเมืองฯ                                (ต่อจากหน้า 8)

 คณะมนุษยศาสตร์จัดโครงการสัมมนา  หัวข้อ  

“การพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร 

สายสนับสนุน” ระหว่างวันที่ 3-5 มิถุนายน 2554 

ณ ห้องพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ และโรงแรม 

ระยองรีสอร์ท จังหวัดระยอง  โดยมี รองศาสตราจารย์ 

ทวีศักด์ิ ป่ินทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธาน 

เปิดสัมมนาและบรรยายพิเศษ เรื่อง “ระบบแท่งใน 

มุมมองของผู้บริหาร” 

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่าการกำหนด 

ความรู้ความสามารถ และทักษะท่ีจำเป็นสำหรับตำแหน่ง 

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อเป็นการ 

พัฒนาบุคลากรทุกตำแหน่ง ท้ังสายวิชาการ  สายบริหาร  

สายวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  และสายทั่วไป  

ดงันัน้           บคุลากรทกุระดบัควรจะปรบัตวั พฒันาความรู้ 

ความสามารถ ความชำนาญงาน ทักษะ ประยุกต ์

ทฤษฎี แนวคิด เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีความยุ่งยาก  

ตลอดจนสามารถถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษา 

แนะนำแก่ผู้อ่ืนได้ ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยได้กำหนดสมรรถนะ 

หลักของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ประกอบด้วย การมุ่งผลสัมฤทธิ์  การบริการที่ดี  การ 

สั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ การยึดมั่นในความ 

ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม   และการทำงานเป็นทีม 

 ต่อจากนั้น อาจารย์เสน่ห์ ศรีสุวรรณ ที่ปรึกษา 

ฝ่ายฝึกอบรมประจำภาคพ้ืนเอเซียแปซิฟิก บริษัทเอ็กซอน 

โมบิล จำกัด บรรยายพิเศษเร่ือง “ทำงานอย่างมีความสุข 

สนุกกับระบบแท่ง” โดยกล่าวถึงแนวทางในการทำงาน 

ให้มีความสำเร็จ ว่าทุกคนควรจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ  

และภูมิใจในองค์กร มีจิตสำนึกรับผิดชอบ อุทิศตน 

และเสียสละ มีระเบียบวินัย มีการตอบสนองท่ีรวดเร็ว     

มุ่งม่ันแสวงหาความสำเร็จและความก้าวหน้า มีความคิด 

ริเร่ิมสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง   ในการทำงาน 

ร่วมกันควรสร้างบรรยากาศความเป็นมิตร เอื้อเฟื้อ  

และเปิดเผย      มีการแสดงความคิดเห็นและโต้แย้งในงาน 

ท้ังน้ี อยู่บนพ้ืนฐานของการเคารพในกฎกติกา นอกจากน้ัน  

การทำงานทุกอย่างควรมีความโปร่งใส ยึดมั่นในหลัก 

คุณธรรม จริยธรรมในการทำงาน 

คณะมนุษย์ฯพัฒนาสมรรถนะ 



 ผู้สนใจสมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ไม่จำกัดเกรดการศึกษา ไม่จำกัดอายุ และไม่ต้องม ี

ประสบการณ์การทำงาน ทั้งนี้ขอรับใบสมัครและสมัคร 

ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(หัวหมาก) หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.mmm. 

ru.ac.th ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2554 สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8955-6, 0-2310-8593

รับสมัครนักศึกษาฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

ไม่จำกัดอายุ

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้ งแต่

บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 ที่ อาคารสุโขทัย 

ชั้น 6 ห้อง 0610 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8955-6,  

0-2310-8953, www.mmm.ru.ac.th

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลาออกจากตำแหน่งผู้รักษา 

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ตั้งแต่ 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2554  เป็นต้นไป 

 2. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสรรหา 

อธิการบดี

 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสรรหา 

อธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามโครงสร้างที ่

กำหนดในข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการ 

สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541  

ข้อ 10  โดยมีนายสงวน  ติยะไพบูลย์สิน กรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการอำนวยการ 

สรรหา  ส่วนกรรมการสภามหาวิทยาลัย จำนวน 2 คน 

เป็นกรรมการ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ปรีชา  

พหลเทพ และรองศาสตราจารย์ ดร.บุญมี  พันธ์ุไทย 

และนายจักรกฤช  ศรีธนกฤช  เป็นเลขานุการ

 นอกจากนี้ ยังมีกรรมการประกอบด้วย ประธาน 

สภาคณาจารย์ ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง  ผู้แทน 

สภาคณาจารย์ (1 คน) ผู้แทนสภาข้าราชการและลูกจ้าง 

(1 คน)  นายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และประธานสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 3. ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดี

               3.1 อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์เอมอร ดิสปัญญา  

ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฝ่าย 

กิจการนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 

               3.2  อนุมัติให้อาจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  ภู่กาญจน์ 

ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฝ่าย 

วิชาการและวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554

 4. แต่งตั้งรองคณบดี    

     4.1 อนุมัติแต่งตั้ง รองศาสตราจารย์เอมอร  

ดิสปัญญา ดำรงตำแหน่งรองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย

              4.2 อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์อัญชลา โภชนสมบูรณ์ 

ดำรงตำแหน่ง รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ฝ่ายกิจการ 

นักศึกษา

 5.  ร่างประกาศ ม.ร.

            อนุมัติร่างประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง  

หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ  

รอบการประเมินที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2554- 

30 กันยายน 2554) เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อน 

เงินเดือน  ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554

      6. ร่างระเบียบ

  - อนุมัติร่างระเบียบคณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยเงินกองทุนสมชัย-วัลลีย์  

เพียรสถาพร พ.ศ.2554  

  - อนุมัติร่างระเบียบคณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมการ 

ศึกษาและวิจัย พ.ศ.2554

  - อนุมัติร่ างระเบียบบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยเงินสวัสดิการบัณฑิต 

วิทยาลัย พ.ศ. 2554

 7. ร่างข้อบังคับ

 อนุมัติร่างข้อบังคับ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการลาออกจากราชการ พ.ศ. 2554

 8.  อนุมัติหลักสูตร

 อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

รังสีเทคนิค (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 

 9. แผนแม่บท

 อนุมัติแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสาร พ.ศ. 2554-2557 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และการสื่อสารของมหาวิทยาลัย ตามที่คณะกรรมการ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอ

 10. องค์ประกอบที่ 11

 อนุมัติเพิ่มเติมชื่อองค์ประกอบที่ 11 : เอกลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ชัดเจนขึ้น  เพื่อรองรับ 

การประเมินของสมศ. เป็นองค์ประกอบท่ี 11 : เอกลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (การพัฒนามหาวิทยาลัยแบบ

ตลาดวิชาสู่สากล)

 11. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  11.1 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 2 

ปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 5) ดังนี้

  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคม 

ศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) แบบ 2

  - พลอากาศเอกเดชา หันหาบุญ รหัส 

ประจำตัว 4819800105 ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2554 

  11.2 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค 2 

ปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 6)  ดังนี้ 

  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคม 

ศาสตร์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) แบบ 2

  - นางสาววนิดา สุวรรณนิพนธ์ รหัส 

ประจำตัว 5319100031 ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 

2554  (เทียบโอน)

  11.3 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 

ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 1) ดังนี้

  สถาบันการศึกษานานาชาติ ปรัชญาดุษฎี 

บัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ (แบบ 1)

  - นายพุฒิธร จิรายุส รหัสประจำตัว 

4819140092 ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2554 

 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  โดยโครงการศึกษา 

ภาคพิเศษ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการศึกษาภาคพิเศษ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ (CCO) สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

(IHRD) และสมาคมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่ง 

ประเทศไทย (TA.HRD.) จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “Intercultural Competence and Leadership for  

Managing Globalization” ในวันที่ 23 กรกฎาคม 

2554 เวลา 08.00-16.00 น. ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดย 

ได้รับเกียรติจาก Prof.Dr.Claus Schreier, Co-Studien- 

leiter MAS BA und Stv. Executive MBA Luzern, Doz-

ent Strategisches und Interkulturelles Management  

จาก Lucerne University of Applied Sciences and  

Arts, Lucerne, Switzerland  เป็นวิทยากร

 ผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว แจ้งความ 

จำนงได้ที่ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ อาคารสุโขทัย  

ชั้น 9 ห้อง 902 โทรศัพท์หมายเลข 0-2310-8547 

โทรสารหมายเลข 0-2310-8548 หรือทาง e-mail: khosit 

@ru.ac.th ภายในวันท่ี 14 กรกฎาคม 2554  (ค่าลงทะเบียน 

คนละ 800 บาท)

ม.ร.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ

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 ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 ม.ร.รับสมัครนศ.ป.ตรีฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

ผลการประชุมสภาฯ                             (ต่อจากหน้า 1)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๒) วันท่ี ๔ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจร่วมงาน “รวมพลังคน 

รุ่นใหม่ หยุดยั้งภัยยาเสพติด เพื่อชีวิตสู่ความสำเร็จ 

ครั้งที่ 3 : Friends Plus #3” ในวันที่ 12 กรกฎาคม 

2554  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ภายในงานพบกับกิจกรรมเพื่อรณรงค์ต่อต้าน 

ยาเสพติด นิทรรศการต่อต้านยาเสพติด บูธเกม การ 

ประกวดดาวและเดือน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักศึกษา 

ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ทอล์คโชว์จากวิทยากร 

รับเชิญ มินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน ปอ อรรถนพ AF 7 

และน้ำแข็ง  ชญาน์ทัต AF 7 พร้อมทั้งเปิดรับสมัคร 

อาสาสมัครร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดบริเวณหน้างาน 

ด้วย 

 สำหรับการจัดงาน “รวมพลังคนรุ่นใหม่ หยุดย้ัง 

ภัยยาเสพติด เพื่อชีวิตสู่ความสำเร็จ” ครั้งนี้จัดขึ้น 

อย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด การสร้าง 

พลังกลุ่มนักศึกษา เพื่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน 

ยาเสพติด การปลูกฝังค่านิยมการใช้เวลาว่างให้เกิด 

ประโยชน์สูงสุดผ่านการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์และ 

การให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตไปสู่ความสำเร็จ 

ในการเรียนและการประกอบวิชาชีพในอนาคต ซึ่ง 

คาดว่าจะมีนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานจำนวน 

กว่าพันคน 

 สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน  ม.ร. ขอเชิญชวน 

นักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดยไม่เสีย 

ค่าใช้จ่ายใดๆ สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม ได้ท่ี สมาพันธ์ 

นักศึกษาคริสเตียน  ม.ร. โทร.083-069-8337

สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน 
จัดงานรวมพลังคนรุ่นใหม่ 
หยุดยั้งภัยยาเสพติด 

 วางพวงมาลา  นายจักรกฤช  ศรีธนกฤช  

ผู้อำนวยการกองกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น 

ผู้แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง วางพวงมาลาถวาย 

ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จ 

พระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฏฐมรามาธิบดินทร 

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ณ วัดสุทัศนเทพวราราม  

เมื่อวันที่  9 มิถุนายน 2554

  ศู น ย์ บ ริ ก า ร เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ 

สถาบันคอมพิวเตอร์ (อาคารเวียงคำ ชั้น 2) เปิดให้ 

บริการในการใช้ห้องฝึกอบรมและใช้เครื่องคอมพิวเตอร ์

แก่บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป โดยสามารถ 

ใช้บริการต่างๆ เช่น ใช้งานอินเทอร์เน็ต เพื่อการสืบค้น 

ข้อมูล และการใช้ E-mail การฟังเทปคำบรรยาย 

ย้อนหลัง (Course on Demand) ฟังการบรรยายสด 

จากห้องเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Cyber Classroom)   

พิมพ์รายงาน  พิมพ์วิทยานิพนธ์ หรือทำงานอื่นๆที่มี 

ความจำเป็นต้องใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ พร้อมท้ังให้บริการ 

ในการ Print เอกสารด้วยเครื่องพิมพ์ระบบเลเซอร์สี 

และขาวดำ 

 เวลาเปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 

08.30 - 19.30 น. วันเสาร์-วันอาทิตย์  เวลา  09.00- 

17.00 น. (หยุดวันนักขัตฤกษ์) ค่าบริการชั่วโมงละ 

10 บาท มีเครื่องคอมพิวเตอร์ให้บริการ จำนวน 260  

เครื่องต่อวัน ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ อาคาร 

เวียงคำ ชั้น 2 โทร. 0-2310-8788 หรือ www.itsc.ru. 

ac.th

สถาบันคอมฯ
ให้บริการคอมพิวเตอร์

อบรมภาษาต่างประเทศ
แก่นักศึกษาคณะนิติฯ

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านภาษาต่างประเทศ  

ประจำปีการศึกษา 2554

 ภาษาอังกฤษ  อบรม วันพฤหัสบดี 

 เวลา  12.00-13.00 น.

 ภาษาจีน  อบรม วันศุกร์

 เวลา 10.00-12.00 น.

 นักศึกษาท่ีสนใจลงช่ือสมัครอบรมท่ีหน่วย 

กิจการนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ ช้ัน 2 ห้อง 1203 (ฟรี) 

ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับครอบครัวข่าว  3   

สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 และสถาบันอุดมศึกษา 

กว่า 30 แห่ง รณรงค์สนับสนุนการใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ในงาน “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” ณ อาคาร 

นิมิบุตร สนามศุภชลาศัย กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 24 

มิถุนายน ที่ผ่านมา

 “คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย” จัดโดย  

ครอบครัวข่าว 3 สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3 เป็น 

กิจกรรมรวมพลังคนรุ่นใหม่ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ที ่

จะใช้สิทธิเลือกตั้งและกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 

ออกมาใช้สิทธิ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 มีผู้แทน 

นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษากว่า 30 แห่ง เข้าร่วมงาน  

อาทิ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต มหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นต้น  

โดยมี นายประพันธ์ นัยโกวิท คณะกรรมการการเลือกต้ัง  

(กกต.) พล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ท่ีปรึกษาสัญญาบัตร  

สบ.10 ร่วมกิจกรรม  สำหรับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีอาจารย์สมหมาย สุระชัย รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นหัวหน้าคณะเข้าร่วมกิจกรรม

 กิจกรรมดังกล่าวเริ่มด้วยริ้วขบวนนักศึกษาจาก 

30 สถาบัน รวมพลหน้าอาคารนิมิบุตร สนามกีฬา 

แห่งชาติ แล้วออกเดินรณรงค์จากถนนพระรามที่ 1 ไป 

ทางแยกปทุมวัน เล้ียวขวาผ่านหน้ามาบุญครอง เข้าถนน 

พญาไท เข้ามาทางซอยข้างโรงแรมปทุมวันปริ้นเซส 

กลับมาที่สนามกีฬาฯ โดยบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก 

และได้รับความสนใจจากประชาชนที่สัญจรไปมาใน 

บริเวณดังกล่าวอย่างมาก

 ต่อด้วยการกล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกันระหว่าง 

ศิลปินดารา อาทิ ณเดชน์ คูกิมิยะ, จ๊ะจ๋า พริมรตา,  

นนท์ กฤษภูดิศ, ป๊อป ฐากูร, เอสเธอร์ สุปรีย์ลีลา,   

เมจิ พิมพ์อักษิพร, สิริรัตน์ เรืองศรี พร้อมคณะ 

มิสไทยแลนด์เวิลด์ ทีมสตรอเบอร่ีชีสเค้ก และผู้ประกาศ 

ข่าว  อาทิ ไก่ ภาษิต,  กรุณา บัวคำศรี, สายสวรรค์  ขยันย่ิง,  

กฤต เจนพานิชการ, และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ 

เพื่อเป็นการประกาศตนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร ในวันท่ี 3 กรกฎาคมน้ี โดยมีข้อความ 

ว่า “ข้าพเจ้า ในฐานะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีสิทธิเลือกตั้ง 

ทุกคน ขอปฏิญาณตนว่าพวกเราจะออกไปใช้สิทธิเลือกต้ัง  

ต่อต้านการทุจริต ไม่ซื้อสิทธิขายเสียง หนึ่งพลังเสียง 

ของพวกเรา จะรวมกันเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ ร่วมขับเคลื่อน 

เดินหน้าประเทศไทย สร้างประชาธิปไตยที่มั่นคง”  

รามคำแหง-ช่อง  3 จับมือ 30 สถาบัน

กระตุ้นเยาวชนใช้สิทธิเลือกตั้ง 3 ก.ค.

 จากนั้นเป็นการปักธงสัญลักษณ์ ในการรวมพลัง 

เพื่อขจัดปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศไทย  

ท้ังปัญหาปากท้อง อาชญากรรม ยาเสพติด ความเหล่ือมล้ำ 

ทางสังคม และการทุจริตคอร์รัปชั่น 

 ต่อมา นายประพันธ์ นัยโกวิท คณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง หรือกกต. กล่าวว่าเยาวชนที่มาร่วมงาน 

ทั้งหมดนี้ถือเป็นพลังบริสุทธิ์ในเครือข่ายคนรุ่นใหม่  

ที่ยืนยันจะไม่ซื้อสิทธิขายเสียงโดยเด็ดขาด และเชื่อว่า 

นักศึกษาเหล่านี้จะเป็นพลังสำคัญในการกระตุ้นเตือนใน 

ด้านการใช้สิทธิเลือกตั้ง การไม่ซื้อเสียงขายสิทธิ  และ 

เชิญชวนให้นักศึกษาและประชาชนใช้สิทธิเลือกตั้งอย่าง

มีเหตุผล 

 ด้าน  พล.ต.อ.พงศพัศ  พงษ์เจริญ ท่ีปรึกษาสัญญาบัตร  

สบ.10 กล่าวว่าในฐานะที่เป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ยืนยัน 

ว่าจะทำหน้าที่ในการดูแล ตรวจสอบความเรียบร้อยใน 

การเลือกตั้งครั้งนี้ ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง ระหว่างการ 

เลอืกตัง้ และหลงัจากการเลอืกตัง้ เพือ่ใหเ้กดิความบรสิทุธิ ์

ยุติธรรม ขอให้ประชาชนทุกคนมั่นใจได้ว่าการเลือกตั้ง 

ในครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความชอบธรรม


