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วันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ม.ร.รับสมัครนักศึกษา ป.โท M.B.A.

รก.อธิการบดีพร้อมทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
ฝากประชาคมรามฯมีความรักความสามัคคี

(อ่านต่อหน้า 10)

คณะนิติฯ รับนักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ

 ผู้ รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น 

อธิการบดีรับมอบงานแล้ว พร้อม 

ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

และยึดหลักกฎหมาย ขอความ 

ร่วมมือประชากรชาวรามคำแหง 

ตั้ ง ใจทำหน้ าที่ ของตนและมี  

ความรัก ความสามัคคี รวมทั้งจะ 

ดำเนินการสรรหาอธิการบดีด้วย 

ความบริสุทธิ์ยุติธรรม 

อธิการบดีปลื้มปีติลูกศิษย์แสดงความกตัญญูในวันไหว้ครู

(อ่านต่อหน้า 2)

 รองศาสตราจารย์รำไพ  สิริมนกุล  รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  เป็นผู้แทน ม.ร.  มอบเงินท่ีได้รับการบริจาคจากบุคลากร 

นักศึกษา และศิษย์เก่า เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในต่างประเทศ 

ผ่านกระทรวงการต่างประเทศ  โดยมีนายเรืองเดช  มหาศรานนท ์ 

เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงเป็นผู้รับมอบ  เม่ือวันท่ี 29 มิถุนายน 2554  

ณ  กระทรวงการต่างประเทศ

ม.ร. มอบเงินช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยในต่างประเทศ

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับสมัครนักศึกษาโครงการหลักสูตรปริญญา 

นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ จังหวัดนนทบุรี 

รุ่นที่ 3 ประจำภาค 2/2554 จำหน่ายใบสมัคร 

ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปท่ีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และท่ีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

 รับสมัคร ท่ีโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 

อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ดังนี้

 i   วันเสาร์ - อาทิตย์ท่ี 6 - 7 สิงหาคม 2554
(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายหลักสูตร 

โครงการพิเศษ เปิดรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์)คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ ในโครงการต่างๆ ดังนี้

 1.  โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต Visionary 

Leaders (Twilight Program) รุ่นที่ 8 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเงินและ 

การธนาคาร สาขาวิชาการตลาดและสาขาวิชา 

การบัญชี  เรียนจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 18.00 

- 21.00 น. (อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีไหว้ครูประจำ 

ปีการศึกษา 2554 โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เข้าร่วมในพิธี และมีนักศึกษาจำนวนมากร่วมแสดง 

ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ 

ให้แก่ลูกศิษย์  เมื่อวันที่  30 มิถุนายน 2554 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 สำหรับพิธีการเริ่มด้วย ตัวแทนนักศึกษากล่าวนำสวดบูชา 

พระรัตนตรัย นายชาญชัย ด้วงต้อย ประธานชมรมพุทธศาสตร์ 

และวัฒนธรรมไทย กล่าวรายงาน นายชัยชนะ ศิริหัส นายก 

องค์การนักศึกษา นำกล่าวคำฝากตนเป็นศิษย์ นายไชยพัฒน์ แพรกม่วง 

ประธานสภานักศึกษา นำกล่าวคำปฏิญาณตน จากนั้นขบวนธง 

มหาวิทยาลัยและขบวนเชิญพานเอก เคลื่อนเข้าสู่บริเวณพิธีอย่าง 

อลังการ โดยมอบพานเอกให้ตัวแทนนักศึกษา 



ตัวแทนนักศึกษานำกล่าวบูชาพระคุณครู พร้อมมอบ 

พานเอกและพานพุ่มดอกไม้แด่อธิการบดี คณะผู้บริหาร

และคณาจารย์มหาวิทยาลัย 

 จากนั้น วงดนตรี RU Chorus นำร้องเพลง 

พระคุณที่สาม อธิการบดีเจิมหนังสือและมอบรางวัล 

การประกวด ในหัวข้อ ‘ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่อง 

หมายของคนดี’  โดยผลการประกวดประเภทต่างๆ มีดังน้ี 

ประเภทร้อยกรอง : ผู้ชนะเลิศ ได้แก่ นายธนชาติ ชูเชื้อ 

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก ่

 นายศุภากร ประกอบวรการ นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นายเก้ือพงศ์ ปัทมเรขา 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ประเภทบทร้อยแก้ว : ผู้ชนะเลิศ 

ได้แก่ นายมนัสนันท์  สุพรรณพงศ์ นักศึกษาคณะพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ รองชนะเลิศอันดับหน่ึง ได้แก่ นายศิริเทพ 

ศรีเพชร์  นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรองชนะเลิศอันดับสอง 

ได้แก่  นายไตรรัตน์  เรืองประชา นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

 สำหรบัรางวลัการประกวดพานไหวค้ร ู: ประเภท 

สวยงาม : ชนะเลิศ ได้แก่ นายจตุพร เชาว์ยุทธ 

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นายภัทรชัย  อาพัดนอก 

และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ ซุ้มรามธุรกิจ 

ระหว่างประเทศ ประเภทสร้างสรรค์ : ชนะเลิศ ได้แก่ 

กลุ่มประกาศนียบัตรวิชาชีพครู วิทยาเขตบางนา รุ่น2/1 

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่  นายทวีศักดิ์  อุบลวัฒน ์

และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ สโมสรนักศึกษา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์  

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ รักษาราชการแทนอธิการบดี 

ม.ร. กล่าวว่า รามคำแหงได้รักษาประเพณีไหว้ครูมาอย่าง 

ต่อเนื่อง เพราะพิธีไหว้ครูเป็นพิธีการที่ลูกศิษย์จะได้มา 

แสดงถึงความกตัญญูซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายของคนดี  

จึงรู้สึกปล้ืมใจท่ีลูกศิษย์จัดงานได้อย่างน่าประทับใจและ 

สร้างความช่ืนใจให้แก่ครูอาจารย์ ท่ีผ่านมา ครูรังสรรค์ แสงสุข 

อดีตอธิการบดี    ย้ำเสมอว่า รามคำแหงเป็นสถาบันที่ต้องมอบ 

ความรู้และอบรมให้ลูกศิษย์เป็นผู้มีคุณธรรม ให้ลูกศิษย์

เป็นผู้ที่มีความภาคภูมิใจในตนเอง ไม่ว่าจะทำอาชีพหรือ 

มีบทบาทหน้าที่ใด ขอให้พวกเขาได้มีคุณธรรมในจิตใจ

อยู่เสมอ

  “ครูขอฝากลูกศิษย์ด้วยว่า มนุษย์นั้นแตกต่าง 

จากสัตว์ทั่วไป เพราะมีสมองในการพัฒนาและสามารถ 

อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้ในสังคม และมนุษย์มีสถาบันการศึกษา 

ท่ีคอยอบรมส่ังสอนและสอนให้มีความรู้ ย่ิงถ้าครูอาจารย์ 

สอนดีลูกศิษย์ก็จะเจริญเติบโตมีชีวิตที่ก้าวหน้า มีความ 

มัน่คง และมจีิตใจทีเ่ก่งกล้าสามารถออกไปเผชิญกับโลก 

ภายนอกได้ ซึ่งครูมั่นใจว่า รามคำแหงเป็นสถาบันที่มีคร ู

อาจารย์ท่ีเป่ียมด้วยคุณธรรม และมีความต้ังใจสอนหนังสือ 

ให้แก่ลูกศิษย์ จนสามารถสอนลูกศิษย์สำเร็จการศึกษา 

ออกไปทำหน้าที่ในสาขาวิชาของตนเองได้อย่างมีความ

รับผิดชอบและมีประสิทธิภาพในสังคม” 

 ผศ.วุฒิศักด์ิ กล่าวต่อไปว่า มาถึงปัจจุบันรามคำแหง 

ยังคงให้โอกาสทางการศึกษา เพราะคำว่า ‘โอกาส’ 

เป็นคำท่ีมีคุณค่ามหาศาล และคนจำนวนไม่น้อยในสังคม

ไทยก็ยังไม่มีโอกาสเรียนหนังสือ ถึงแม้ค่าเรียนที่รามฯ 

จะไม่มากก็ตาม เมื่อนักศึกษามีโอกาสแล้วจงใช้โอกาส 

ให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุด ใช้ชีวิตอย่างสร้างสรรค ์

เพื่อความเจริญก้าวหน้า เมื่อเรามีโอกาสทางการศึกษา 

ท่ีมากกว่าคนอ่ืนๆ รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา  

ใครก็ตามที่ต้องการมาเรียนหนังสือก็มีชั้นเรียนให้ ถ้าไม่ 

สะดวกในการเข้าเรียนก็สามารถซ้ือตำราหรือฟังคำบรรยาย

จากสื่อต่างๆไปศึกษาด้วยตนเอง เมื่อถึงเวลาสอบก็ให้ 

มาสอบตามวันและเวลาของแต่ละคน

 “ลูกศิษย์หลายคนมาจากต่างจังหวัด ต้องห่าง 

พ่อแม่มาเรียนหนังสือ อยากให้ตระหนักว่าคนเราไม่ว่า 

มาจากท่ีไหนก็ตาม ถ้าเราเดินบนเส้นทางท่ีถูกต้อง ใช้ชีวิต 

อย่างมีสติ ไม่หลงอยู่กับอบายมุขก็จะเจริญงอกงาม โดย 

ยกตัวอย่าง       เด็กและเยาวชนท่ีติดยาเสพติดจนทำให้เสียชีวิต  

พ่อแม่เสียใจและผิดหวัง และตัวอย่างชีวิตของเยาวชน 

ท่ีลำบากต้องทำงานเล้ียงตัวเอง โดยย้ำว่า‘โอกาส’ เป็นส่ิง 

สำคัญและเป็นปณิธานท่ีรามฯยึดม่ันทางการศึกษาเช่นน้ี 

มาโดยตลอด”

 ผศ.วุฒิศักด์ิ กล่าวด้วยว่า รามคำแหงถูกสร้างข้ึนมา 

เพื่อดูแลลูกหลานคนไทย จึงต้องรำลึกถึงอดีตผู้บริหาร 

ของรามคำแหงทุกคน ต้ังแต่อาจารย์ศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ 

จนถึงรศ.รังสรรค์ แสงสุข และรศ.คิม ไชยแสนสุข 

เพราะกว่าที่รามคำแหงจะมาถึงวันนี้ได้ผู้บริหารต้อง 

ฟันฝ่าอุปสรรคมามาก เพ่ือทำหน้าท่ีและบุกเบิกการศึกษา 

ให้เข้าถึงทุกคนในประเทศไทย และทำสิ่งนี้มาตลอด 

จากเงินงบประมาณเริ่มแรกเพียงแค่ 5 ล้านบาท พัฒนา

มหาวิทยาลัยจนเจริญรุ่งเรืองให้นักศึกษามีอาคารเรียน 

มีเทคโนโลยีใหม่ๆ และมีสาขาวิทยบริการฯไปตั้งอยู่ใน

แต่ละจังหวัดที่ล้วนสร้างด้วยงบประมาณของรามฯเอง 

 ดังน้ัน พวกเราจึงต้องรำลึกถึงผู้บริหารทุกคนท่ีสร้าง 

มหาวิทยาลัยให้เป็นท่ีพ่ึงพิงทางการศึกษาของสังคมไทย 

นับแต่น้ีไปรามฯจะบอกให้สังคมรับรู้ว่า เราได้ทำหน้าท่ี 

ในการให้โอกาสทางการศึกษาอย่างสมบูรณ์แบบ  

สามารถสร้างลูกศิษย์ออกไปรับใช้บ้านเมืองแล้ว 

จำนวนกว่า 8 แสนคน ถึงเวลาแล้วที่ชาวรามคำแหง 

ต้องบอกให้สังคมภายนอกรู้ว่า รามคำแหงเป็นเสาเอก 

ของสังคมไทย ผู้คนจำนวนมากฝากความหวังไว้กับ 

สถาบันการศึกษาแห่งนี้ อยากให้รามฯไปเปิดสาขาวิทย 

บริการฯในต่างจังหวัดอีกหลายแห่ง และวันนี้รามฯ 

สร้างบัณฑิตออกไปรับใช้ทุกแวดวงวิชาชีพในประเทศ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนอีกด้วย

 “เมื่อลูกศิษย์เข้ามาอยู่ ณ สถาบันแห่งนี้แล้ว  

อยากให้ลูกศิษย์รู้จักมหาวิทยาลัยของเราอย่างถ่องแท้ 

อ่านทางสื่อต่างๆของมหาวิทยาลัย จากหนังสือพิมพ ์

ข่าวรามคำแหง หรือเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ถ้ามีสิ่งใด 

ที่สามารถช่วยกันจรรโลงให้มหาวิทยาลัยเจริญก้าวหน้า 

ก็ให้ช่วยกันคิด ช่วยกันทำ และขอให้มีความกตัญญูรู้คุณ 

อยู่ในตนเองตลอดไป อีกทั้งขอให้ช่วยกันดูแลรักษา 

มหาวิทยาลัย และรักษาปรัชญาในการเป็นมหาวิทยาลัย 

ของประชาชนและเป็นท่ีพ่ึงของลูกหลานชาวบ้านจำนวน 

มากที่ฝากความหวังไว้กับรามคำแหง 

 วันนี้ครูอาจารย์ทุกคนขอชื่นชมที่ลูกศิษย์ทุกคน 

ได้มาร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีซึ่งสร้างความ 

ประทับใจและจัดพิธีการได้อย่างสมบูรณ์แบบขอให้ทุกคน 

รักษาความดีเหล่าน้ีเอาไว้ และขอให้มีความสุข เจริญงอกงาม 

ในชีวิตตลอดไป”  รักษาราชการแทนอธิการบดีกล่าวในท่ีสุด 

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่  ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

อธิการบดีปลื้มฯ                                       (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ๒๑ นาฬิกาเศษๆ ของคืนวันหนึ่ง 

“ข่าวรามคำแหง” เดินผ่านมาทางอาคาร 

เวียงผา (VPB) 

 พบนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กลุ่มหนึ่งประมาณ ๑๐ คน

 หลังจากทักทายกันแล้วจึงทราบว่า 

นักศึกษากลุ่มน้ีคือสมาชิกและนักร้องวง 

ขับร้องประสานเสียงมหาวิทยาลัยรามคำแหง

หรืออาร์ยูคอรัส

 ผู้อำนวยเพลงของวงถาม “ข่าวราม 

คำแหง” ว่า อาจารย์จะฟังเพลงที่อาจารย์ 

แต่งให้หรือไม่

 “ข่าวรามคำแหง” จึงนึกขึ้นมาได้ว่า 

เมื่อเดือนที่แล้ว ประธานชมรม และสมาชิก 

ของวงอาร์ยูคอรัส มาขอให้แต่งเพลงซึ่งจะ

นำเข้าประกวด

 ในการประกวดร้องเพลงขับร้อง 

ประสานเสียงระหว่างมหาวิทยาลัย ซึ่ง

 มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นเจ้าภาพ 

จัดขึ้นที่ศาลายา 

 ผู้จัดกำหนดให้แต่ละวงต้องร้องเพลง

บังคับ ๓ เพลงคือ

 สรรเสริญพระบารมี ๑ เพลง 

 เพลงพระราชนิพนธ์ ๑ เพลง และ

 เพลงท่ีแต่ละวงแต่งข้ึนเน่ืองในวโรกาส 

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญ 

พระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา อีก ๑ เพลง

 “ข่าวรามคำแหง” รับหน้าที่แต่งเพลง

ดังกล่าวนี้ให้วงอาร์ยูคอรัส

 ดังน้ัน เม่ือผู้อำนวยเพลงถามว่าอาจารย์ 

อยากฟังหรือไม่ “ข่าวรามคำแหง” จึงตอบรับ 

โดยพลัน

 เขาเหล่านั้น ก็ร้องให้ฟังทันที

 ฟังจบ “ข่าวรามคำแหง” ปรบมือให ้

แล้วกลับไปนอนหลับฝันดี

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดปัจฉิมนิเทศให้แก ่

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินและการสัมมนา 

ทางวิชาการ เรื่อง “50 ปีของการพัฒนาประเทศไทย” 

โดยมรีองศาสตราจารย์ ดร.ทิพาพร พิมพิสุทธิ ์ รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนและ 

ส่งเสริมการศึกษา และประธานกรรมการบริหารโครงการ 

สหวิทยาการฯ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 

ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย ม.ร.

 ภายในงานมีนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

จาก 11 จังหวัด 12 ศูนย์เรียนรู้ จำนวนกว่า 500 คน 

เข้าร่วมงาน ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยโสธร อุดรธานี 

อุบลราชธานี  หนองคาย ลำพูน ลำปาง ตาก (เมือง) 

ตาก(แม่สอด) ราชบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี 

 อีกท้ัง ยังมีการปาฐกถาพิเศษ เร่ือง “50 ปีของการ 

พัฒนาประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ 

เสน่ห์ จามริก ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

เป็นวิทยากร และการสัมมนาทางวิชาการในเร่ืองดังกล่าว 

โดยนายประยงค์ รณรงค์ ปราชญ์ของแผ่นดิน ผู้ได ้

รับรางวัลแมกไซไซ สาขาพัฒนาชุมชน ประจำปี 2547 

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้ได้รับรางวัลแมกไซไซ 

สาขาบริการสาธารณะ ประจำปี 2552 และนายมาร์ติน 

วีลเลอร์ ปราชญ์ของแผ่นดิน ในฐานะเกษตรกรผู้ประสบ 

ความสำเร็จจากการใช้ชีวิตแบบพอเพียงตามแนว 

พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 โอกาสน้ี รศ.ดร.ทิพาพร พิมพิสุทธ์ิ รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาชุมชนและส่งเสริม 

การศึกษา กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ได ้

มุมานะและสำเร็จการศึกษา พิธีปัจฉิมนิเทศจะมีประโยชน์ 

อย่างยิ่งถ้านักศึกษาใช้โอกาสนี้ในการสร้างเครือข่าย  

ซึ่งเป็นพลังที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสาน 

ความร่วมมือระหว่างกัน เป็นพลังในการขับเคล่ือนการพัฒนา 

ให้สามารถที่จะใช้โอกาสในการสร้างเครือข่ายที่ดี 

 “การเป็นมหาบัณฑิต คือ ผู้รอบรู้ในทุกด้าน  

ความรู้ท่ีได้ศึกษามามีหลากหลายทำให้มหาบัณฑิตสามารถ 

คิด วิเคราะห์ได้มากน้อยเพียงใด  สิ่งนี้เป็นสิ่งที่โครงการฯ 

ต้องการสร้างการเปลี่ยนแปลง คิดให้เป็นระบบ และ 

สามารถนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง 

ความรู้ที่ท่านมีอยู่ทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ 

ซึ่งภาคปฏิบัติมีความสำคัญเป็นความรู้นอกห้องเรียน 

ที่นำมาประยุกต์ใช้ แล้วนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อน 

ร่วมงานเกิดเป็นความรู้ใหม่ที่ไม่มีวันสิ้นสุด เรียกว่า 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต”

 รศ.ดร.ทิพาพร กล่าวต่อไปว่า ความรู้เหล่านี้ คือ 

ความรู้ทางโลกทางวัตถุ แต่ความรู้จะสมบูรณ์ได้ท่านต้อง

มีความรู้ทางธรรม หรือทางธรรมชาติซ่ึงอยู่ภายในตัวเราเอง 

แต่เราไปเรียนรู้โลก เรียนรู้สิ่งที่อยู่ห่างไกล ซึ่งความรู้ 

เหลา่นัน้ทำใหเ้ราตอ้งมทีกุข ์          ตอ้งแกป้ญัหาอยูต่ลอดเวลา 

นั่นคือ กิเลสและตัณหา (ความอยากมี อยากเป็น อยากได้ 

และความไม่อยากมี ไม่อยากเป็น ไม่อยากได้) 

 ที่สำคัญ การเรียนรู้ในตัวเรา คือ การรู้ว่าเรา 

กำลังคิดอะไร ทำอะไร ระลึกรู้ตลอดเวลา คือต้องมีสติ 

มีสมาธิ แล้วจะเกิดปัญญา สติมาปัญญาเกิด แต่ถ้าตัณหา 

มาทุกข์เกิด มีทุกข์อยู่ตลอดเวลา การศึกษาเรียนรู้จิต 

ของตนเองจะมีจิตที่มีปัญญา สามารถควบคุมจิตและ 

ควบคุมกิเลสตัณหาได้ เม่ือน้ันความซ่ือสัตย์สุจริต ธรรมาภิบาล 

ก็จะเกิดแก่ตนเอง สิ่งเหล่านี้ไม่ได้อยู่ไกลตัวแต่อยู่ในตนเอง 

 ประธานโครงการสหวิทยาการฯ กล่าวต่อไปอีกว่า 

การเป็นมหาบัณฑิตเป็นความรู้ที่ เกิดจากทางโลก 

ขอให้เรียนรู้ถึงจิตของตนเอง เพราะการมีจิตดีเหมาะ 

แก่การทำงานอย่างยิ่ง จะมีสมาธิ  มีจิตใจที่สงบ สุขุม 

เยือกเย็น และสามารถแก้ปัญหาได้อย่างสุขุมรอบคอบ 

นั่นคือ จิตที่เหมาะแก่การทำงาน จิตดีมีประโยชน ์

จะเป็นผู้มีเมตตากรุณา ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ 

ก็จะมีความสุข โดยเริ่มจากที่ตัวเราเอง ท่านมีความรู้มาก 

และถ้ามีจิตดีจะสามารถนำเอาความรู้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์ 

และแก้ปัญหาได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนั้นแล้วยังทำให้รู้จัก 

ศักยภาพของตนเอง รู้จักความพอดีและความพอประมาณด้วย

 “การเป็นมหาบัณฑิตจะสมบูรณ์ที่สุด ถ้าเราได ้

เรียนรู้ท้ังทางโลกและทางธรรมโดยธรรมชาติ ขอให้ทุกท่าน 

ประสบความสำเร็จในการทำความเพียร มีการพัฒนา 

ทั้งจิตที่ดีและพัฒนาในเรื่องของความรู้ให้ก้าวหน้า สามารถ 

นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมตลอดไปขอให้มี

สติ สมาธิ และปัญญาที่งอกงาม เป็นที่พึ่ง ที่เคารพนับถือ 

และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมและประเทศชาติสืบไป”



                  

 โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

จัดการกอล์ฟ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดงาน “RU Golf ขอบคุณสื่อมวลชน”  ในโอกาสที ่

ได้รับการสนับสนุนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ 

กิจกรรมทางการศึกษาของโครงการฯ สาขาวิชาการ 

บริหารจัดการกอล์ฟจากสื่อมวลชนทุกแขนง โดยมี 

รศ.ชำนาญ เต็มเมืองปัก รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายอำนวยการ เป็นประธาน

        ในโอกาสเดียวกันมีรศ.ดร.นวลละออ แสงสุข  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา 

ภูมิภาค รศ.ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ าย เทคโนโลยีสื่ อสารการศึกษา  

ผศ.เกิดศิริ ทองศิร ิประธานโครงการฯ พร้อมด้วยคณะ 

ผู้บริหาร ม.ร. มาร่วมด้วย โดยมีสื่อมวลชนทุกแขนง 

ร่วมออกรอบตีกอล์ฟ เลี้ยงสังสรรค์และจับสลากรับ 

ของรางวัลที่ระลึกจำนวนมาก เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 

2554 ณ สนามกอล์ฟเดอะเลกาซี่ กรุงเทพฯ 

 โอกาสนี้ รศ.ชำนาญ เต็มเมืองปัก รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกท่านอย่างยิ่งที่ได ้

ช่วยดูแลมหาวิทยาลัยและให้การสนับสนุนเผยแพร่ 

ข่าวสารต่างๆมาโดยตลอด ซึ่งโครงการฯกอล์ฟต้องการ 

เห็นวงการกอล์ฟในประเทศไทยมีความก้าวหน้ามากขึ้น  

เพราะกอล์ฟเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้

ได้อย่างมหาศาล และสามารถสร้างนักกอล์ฟรุ่นใหม่ให้

ก้าวไปสู่เวทีโลกได้ตั้งแต่อายุยังน้อย 

 “ในปัจจุบันธุรกิจกอล์ฟมีหลายภาคส่วนเข้ามา 

เกี่ยวข้องและสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศได้อย่างมาก  

ไม่ว่าจะเป็นการสร้างงาน สร้างเงิน หรือสร้างอาชีพ  

ซึ่งรามคำแหงเองต้องการผลักดันเรื่องการบริหารจัดการ 

กอล์ฟและกีฬากอล์ฟให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของ

สังคมอย่างต่อเนื่อง หวังว่าสื่อมวลชนทุกแขนงจะให ้

การสนับสนุนและช่วยกันดูแลโครงการฯกอล์ฟและ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป”

 ด้าน ผศ.เกิดศิริ ทองศิริ ประธานโครงการฯ 

กล่าวว่า โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ 

บริหารจัดการกอล์ฟ เปิดสอนเป็นรุ่นแรก เมื่อปี 2547 

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจในกีฬากอล์ฟและบุคคล 

ทั่วไป ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้านการบริหารจัดการ 

กอล์ฟมากขึ้น โดย รศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี 

เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งโครงการฯและได้วางเป้าหมายว่า  

การเปิดหลักสูตรนี้มุ่ งที่ จะผลิตบัณฑิตที่มีความ 

RU GOLF 
ขอบคุณสื่อมวลชน

เชี่ยวชาญในด้านการบริหารจัดการกอล์ฟให้เป็นทั้ง 

นักกอล์ฟ-นักบริหารในธุรกิจกอล์ฟ และยังสามารถก้าวไป 

เป็นนักกอล์ฟมืออาชีพที่มีคุณภาพและมีฝีมือเทียบเท่า 

นักกอล์ฟระดับโลกได้                      ซ่ึงปัจจุบันโครงการฯกอล์ฟได้เปิดสอน 

ทั้งที่ ม.ร. (กรุงเทพฯ) และส่วนภูมิภาคจังหวัดเชียงใหม่, 

ลพบุรี และในอนาคตกำลังจะขยายโอกาสไปเปิดสอนใน

ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตด้วย

 “มาถึงวันนี้เป็นปีที่ 8 โครงการฯกอล์ฟประสบ 

ความสำเร็จและได้รับความสนใจจากผู้มีชื่อเสียงใน 

แวดวงกีฬากอล์ฟ นักกีฬากอล์ฟ และนักเรียน ม.ปลาย 

เข้าศึกษาในโครงการฯ จำนวนมาก ความสำเร็จตรงนี้ส่วน

หนึ่งเกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือจากสื่อมวลชนทุกแขนง

มาเป็นอย่างดี ในนามของโครงการฯสาขาวิชาการบริหาร 

จัดการกอล์ฟ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณ 

ส่ือมวลชนทุกท่านในความมีน้ำใจไมตรีท่ีให้การสนับสนุน  

ช่วยเหลือและเผยแพร่ข่าวสารประชาสัมพันธ์ให้กับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และหวังว่าจะได้รับความอนุเคราะห์ 

ด้วยน้ำใจไมตรีเช่นนี้ตลอดไป”

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ  

“กล้าใหม่  ... ใฝ่รู้” ปี 6 สำหรับนักศึกษา โดยแบ่ง 

เป็นการแข่งขันสร้างสรรค์โครงงานที่เป็นประโยชน์ 

ต่อชุมชน ด้านสุขภาพ การศึกษา วัฒนธรรม ทรัพยากร 

สิ่งแวดล้อม ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพ 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทุนการศึกษา 

กว่า 400,000 บาท 

 โครงการที่ส่งประกวด ต้องเป็นโครงงานเพื่อ 

ชุมชนใดชุมชนหนึ่ง และควรเป็นชุมชนที่ตั้งอยู่ไม่ไกล 

จากสถาบันการศึกษานั้นๆ นำความรู้ที่เป็นทฤษฎีและ 

ประสบการณ์จากการศึกษาในสถาบันการศึกษามาจัด

ทำเป็นแผนการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อประโยชน์

ร่วมกันของคนในชุมชน จัดทำกิจกรรมเพื่อประโยชน ์

ร่วมกันของคนในชุมชนด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  

คุณภาพชีวิต คุณภาพส่ิงแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  

ภายในงบประมาณ 75,000 บาท โครงงานจะต้องมีผล 

สบืเนือ่งตอ่ไปในระยะยาว               จะตอ้งแสดงใหเ้หน็ถงึความ 

ร่วมมืออย่างแท้จริงกับสมาชิกภายในชุมชน ให้เห็นถึง 

ความยั่งยืนของกิจกรรม โดยที่ชุมชนเป้าหมายสามารถ 

จะดำเนินการด้วยตนเองต่อเนื่องไปได้ แม้ว่าจะเสร็จสิ้น 

กระบวนการกิจกรรมของทีมนิสิตนักศึกษาแล้วก็ตาม 

 โครงงานที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันประกอบด้วย 

ข้อมูลเกี่ยวกับหลักการและเหตุผลของโครงการ 

วัตถุประสงค์ของโครงงาน กลุ่มเป้าหมายของโครงงาน 

และพ้ืนท่ีจัดทำโครงงาน วิธีการดำเนินงาน รูปแบบกิจกรรม 

และแผนการดำเนินงานพร้อมระยะเวลา ประโยชน์/ผล 

สำเร็จที่คาดว่าจะได้รับต่อนักศึกษา และสังคม/ชุมชน  

การวัดความสำเร็จของการดำเนินโครงงาน แผนงบ- 

ประมาณค่าใช้จ่าย 

 การแข่งขันแบ่งออกเป็น 4 รอบคือ รอบที่ 1  

คณะกรรมการจะพิจารณาโครงงานท่ีส่งเข้าร่วมการแข่งขัน 

จากทั่วประเทศ และคัดเลือก 40 โครงงานเข้าสู่รอบ 

คัดเลือกรอบที่ 2 รอบที่ 2 แต่ละทีมส่งตัวแทนทีมละ 

3-4 คน นำเสนอโครงงานต่อคณะกรรมการ คัดเลือก 

20 โครงงาน นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับงบ-

ประมาณทีมละ 75,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินการตาม

โครงงานที่นำเสนอ โดยคณะกรรมการจะกำหนดระยะ 

เวลาการติดตามผลการดำเนินงานโครงงานให้แต่ละ 

ทีมทราบ

 รอบชงิชนะเลศิ                 ทมีทีผ่า่นการคดัเลอืกเขา้สู ่รอบ 

ชิงชนะเลิศจำนวน 3 ทีม จะต้องนำเสนอโครงงานต่อ 

คณะกรรมการและสาธารณชน ส่วนอีก 17 ทีม จะได้ 

รับการลงคะแนนจากพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์

จำกัด (มหาชน) เพื่อชิงรางวัล “ขวัญใจไทยพาณิชย์” 

โดยพนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ จะพิจารณาคัดเลือก

โครงงานจากการนำเสนอ ผ่านรูปแบบนิทรรศการและ 

Website www.scbchallenge.com 

         นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ สามารถ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจกรรมนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา ม.ร. โทร. 0-2310-8074 และ www.

scbchallenge.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 20 กรกฎาคม 

2554

ประกวดโครงการ 
“กล้าใหม่...ใฝ่รู้” ปี 6

 คณะผู้ตรวจประเมินจากสถาบันรับรอง 

มาตรฐานไอเอสโอ ดำเนินการตรวจติดตามผลการรักษา 

ระบบบริหารงานคุณภาพ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่  3  มิถุนายน 2554  ผลการตรวจ 

ไม่พบข้อบกพร่อง

  การตรวจประเมินครั้งนี้เป็นการติดตามผล 

หลังจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา ได้รับการรับรอง 

ระบบบริหารคุณภาพตามมาตรฐาน มอก. 9001- 

2552 หรือ ISO 9001: 2008 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  

2553 สำหรับกิจการบริหารระบบเทคโนโลยีการเรียน 

การสอน  การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ การให้ 

บริการโสตทัศนศึกษา และการบริการสื่อการศึกษา      

 คณะผู้ตรวจประเมินได้แก่ นางเพ็ญประภา  

เลิศล้ำไตรภพ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน และนายพงษ์เทพ  

อาสนิททอง สุ่มตรวจสอบการดำเนินงานจากการ 

ปฏิบัติจริงและจากบันทึกครอบคลุมทุกช่วงเวลา 

ทำงานพบว่าสำนักเทคโนโลยีการศึกษาได้จัดทำ 

ระบบการจัดการ โดยอ้างอิงตามข้อกำหนดของระบบ 

การจัดการ และได้นำไปปฏิบัติในกิจกรรมต่างๆ ของ

องค์กรเพื่อให้เกิดผลอย่างครบถ้วน

สำนักเทคโนฯ

ผ่านการประเมิน ISO 9001

(อ่านต่อหน้า 11) 

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔



                  

                   

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพร่วมกับสมาคมนักทัศนมาตรศาสตร์ไทย จัด “สัมมนาวิชาการและการศึกษา 

ต่อเนื่องวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ประจำปี 2554” เมื่อวันที่ 14-15 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง 315 ชั้น 3 

อาคารสุโขทัย มีผู้เข้าร่วมสัมมนา 80 คน โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา มุสิก ผู้อำนวยการสถาบัน 

วิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวเปิดงาน ซ่ึงได้กล่าวถึงความเป็นมาของการก่อต้ังสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพและการริเร่ิม 

เปิดหลักสูตรทัศนมาตรศาสตร์ข้ึนเป็นคร้ังแรกของประเทศ โดยการริเร่ิมของท่านอดีตอธิการบดี รองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข ซึ่งมองเห็นถึงความสำคัญของวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ที่มีความสำคัญอย่างมากในอนาคต

 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพประสบผลสำเร็จในการผลิตนักทัศนมาตรศาสตร์ออกไปถึง 8 รุ่นและสามารถ 

สอบใบประกอบวิชาชีพเป็นที่รับรองของสำนักสถานพยาบาลและประกอบโรคศิลปะและสามารถทำงาน 

ทั้งในส่วนราชการและเอกชน ทำให้เกิดความรู้ทางด้านสายตาสู่ประชาชนมีความแม่นยำและถูกต้องมากขึ้น  

การสัมมนาในครั้งนี้จึงเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมสัมมนา ทั้งด้านนวัตกรรมใหม่และการศึกษาต่อเนื่องของวิชาชีพ

“สัมมนาวิชาการวิชาชีพทัศนมาตรศาสตร์ ประจำปี 2554”

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดปัจฉิมนิเทศให้แก่

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน โดยมีศาสตราจารย์ 

เสน่ห์ จามริก ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

ร่วมปาฐกถาพิเศษ “50ปีของการพัฒนาประเทศไทย” 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 322  

ชั้น 3 อาคารสุโขทัย ม.ร.

 ในเวทีเดียวกัน ยังมีนายประยงค์ รณรงค์ นักพัฒนา 

ท้องถิ่นเจ้าของรางวัลแมกไซไซ สาขาพัฒนาชุมชน 

ประจำปี 2547 ศ.ดร.กฤษณา ไกรสินธ์ุ ผู้ได้รับ 

รางวัลแมกไซไซสาขาบริการสาธารณะประจำปี 

2552 รางวัลบุคคลแห่งปีของเอเชีย ประจำปี 2551 

จากนิตยสารรีดเดอร์ส ไดเจสท์ ในฐานะที่เป็นบุคคล 

ที่ทุ่มเททำงานเพื่อผลักดันให้ผู้ป่วยยากไร้ทั่วโลก 

มีโอกาสได้ใช้ยารักษาโรคเอดส์ และนายมาร์ติน วีลเลอร์ 

เกษตรกรผู้ประสบความสำเร็จจากการใช้ชีวิตแบบ

พอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ร่วมเล่าประสบการณ์เพื่อจุดประกาย 

ให้ผู้สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวกลับไป 

พัฒนาท้องถิ่น

 โดย ศ.เสน่ห์ จามริก ประธานกรรมการสิทธ ิ

มนุษยชนแห่งชาติ กล่าวในเวทีปาฐกถาว่า การพัฒนา 

ของประเทศไทยวันนี้มาถึงจุดที่คนในชนบทเริ่ม 

ตื่นตัวและใช้สิทธิในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น 

ของตนเอง เพราะการพัฒนาที่ผ่านมาประเทศไทย 

เน้นการสร้างอุตสาหกรรมและนำเครื่องจักรกล 

เข้ามาลงทุน ดังนั้น ผู้ที่ได้รับประโยชน์จะเป็นคนที่

อยู่ในเมืองมากกว่า ซึ่งขณะที่สังคมเมืองพัฒนาขึ้น 

ท้องถิ่นชนบทกลับยากจนลง เพราะเมื่อมีการสร้าง 

อุตสาหกรรมมากก็ต้องอาศัยแรงงานจากชนบทมาก

ตามมาด้วย ที่สุดแล้ว ชนบทก็จะเหลือแต่คนรุ่นเด็ก 

กับผู้สูงอายุ ส่วนวัยแรงงานจะเข้าไปสร้างความร่ำรวย 

ในเมืองทำให้เกิดปัญหาข้ึนอย่างมาก ในชนบทก็ยังคง 

มีความยากจนเพราะขาดแรงงานและขาดระบบ 

การศึกษาที่เป็นปัจจัยสร้างความเจริญงอกงาม 

 นักสิทธิมนุษยชน กล่าวด้วยว่าการพัฒนาประเทศ 

ประชาชนต้องมองให้เป็น ‘นโยบายสาธารณะ’ ซ่ึงเป็น 

หัวใจของศาสตร์ทุกด้านและการเปล่ียนแปลงในการ 

พัฒนาประเทศ เพราะการพัฒนาไม่ควรเป็นเร่ืองท่ีคนอ่ืน 

เข้ามากำหนดหรือวางแผนให้ทำ ประชาชนต้องคิด 

วางแผนและพัฒนาด้วยตนเอง โดยชาวบ้านต้องทำให้ 

เกิดการเปลี่ยนแปลง และคงความมีสิทธิมนุษยชนและ 

สิทธิชุมชน ดังที่ว่า ชุมชนท้องถิ่นสามารถอนุรักษ ์

ฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรม 

อันดีของท้องถิ่นและชาติ และมีส่วนร่วมในการจัดการ 

บำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อม รวมทั้ง ความหลากหลายทางชีวภาพอย่าง

สมบูรณ์และยั่งยืน 

        นอกจากนี้ ประชาชนยังมีสิทธิในการพึ่งตนเอง

และพัฒนาตนเอง ชาวบ้านจึงมีสำนึกในการยืนหยัด 

ใช้สิทธิและเสียงของตนเองมากขึ้น เพราะประเทศไทย 

มีทรัพยากรธรรมชาติ มีภูมิปัญญาท้องถิ่นอยู่มาก แต ่

ที่ยังขาด คือการพัฒนาประโยชน์ในสิ่งที่มีอยู่อย่างยั่งยืน 

โดยเฉพาะเรื่องสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม  จุดอ่อนของ

ชนบทไม่ได้อยู่ที่การขาดเงินทอง แต่ขาดคน ซึ่งเกิดจาก 

ระบบการศึกษาที่สอนให้ลูกหลานเกษตรกรไปสร้าง 

ความร่ำรวยในเมือง แทนที่จะกลับมาต่อยอดจากฐาน 

ภูมิปัญญาและทรัพยากรในท้องถิ่น ดังนั้น สิ่งที่ต้อง 

ผลักดันคือการทำอย่างไรให้มีกระบวนการศึกษาท่ีสอน 

ให้คนกลับบ้าน และต้องมีการปฏิรูปให้ชุมชนมีเครือข่าย 

ชุมชนอย่างทั่วถึง พร้อมทั้ง นำเรื่องภูมิปัญญาท้องถิ่น

บรรจุเข้าระบบการศึกษาให้เป็นการศึกษาของชุมชน 

อย่างแท้จริง 

50 ปี พัฒนาประเทศไทย
ต้องสานต่อทรัพยากรท้องถิ่นให้ยั่งยืน

ลูกพ่อขุนฯ คว้าที่สาม
วอลเลย์บอลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

 นักกีฬาวอลเลย์บอลลูกพ่อขุนฯคว้าเหรียญทองแดง 

มาครอง ในการแข่งขันวอลเลย์บอล “ซีเล็คทูน่า” 

ประชาชน ข. ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  ประเภททีมชาย 

จัดโดย สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย  หลังชนะ 

ทีมจากมหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ในรอบชิงอันดับท่ีสาม 

ด้วยสกอร์ 3:2 เซต คะแนน 21-25, 25-10, 25-18,  

26-28, 15-10  เม่ือวันท่ี 7 มิถุนายน  2554  ณ ยิมเนเซียม 3 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

จังหวัดปทุมธานี 

 สำหรับทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล ประกอบด้วยนายวิศรุต    

วิเศษสุวรรณ  นายพรชัย    ทาธิสา นายภูเบศร์  เจษฎาพงศ์ 

นายธีรพัฒน์   โพธิ์เหลือง นายแกล้วเกล้า   ศรสูงเนิน  

นายศิริศักดิ์   ศิริสุภาวิตานนท์  นายนราธิป   มงคลสวัสด์ิ 

นายธิยะพงค์  กุลไพรสาร  นายพัทธนันท์  ชุมพู   นายศุภกร   

แพกุล  นายบัณฑิต  วิเศษชัย  นายวันชัย   วังอินต๊ะ  

โดยมีนายจิรศักด์ิ  พุมดวง  เป็นผู้จัดการทีม  นายชาญชัย  

จินดาพล ผู้ฝึกสอน  นายอรรถพล  สอนดี และนายณรชต  

ทวีวิทชาครียะ ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน ทั้งนี้ นักกีฬาทีมนี้ 

จะได้รับเงินอัดฉีดจากมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นขวัญกำลังใจ 

รวม 36,000 บาท
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๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

รศ.เพ็ญศรี   รังสิยากูล

Prepositions (1)

 Prepositions  คือคำบุพบท เป็นหนึ่งใน parts of speech ของภาษาอังกฤษม ี

หน้าที่เชื่อมคำกริยา กับคำนาม คำสรรพนาม หรือคำอื่นๆ เพื่อบอกความหมายเกี่ยวกับ 

เวลา สถานที่ ทิศทาง และระยะทาง เป็นต้น บุพบทบางคำมีความหมายชัดเจนใน 

ตัวมันเอง เช่น until, after, before, and during แต่บุพบทบางกลุ่ม เช่น in, 

on, at, by, for, since, from, etc. จะแสดงความหมายได้หลายอย่าง กล่าวคือ 

นอกจากจะใช้แสดงเวลาแล้ว ยังใช้กับสถานที่ได้และยังมีความหมายอื่นๆได้อีก หรือ 

แม้แต่กลุ่มคำบุพบทที่ใช้กับเวลาด้วยกันก็ยังมีรายละเอียดวิธีใช้ที่แตกต่างกันไปอีก  

เช่น ใช้ on กับวัน (on Monday) ใช้ in  กับเดือน (in May) แต่ถ้าเดือนตามด้วย 

วันที่ให้ใช้ on (on May 5th) เป็นต้น ด้วยเหตุนี้เองจึงอาจกล่าวได้ว่าการใช้บุพบท 

ให้ถูกต้องตามแบบฉบับของเจ้าของภาษานั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายๆ และไม่อาจใช้ตรงตาม 

ความหมายที่ตรงกับคำในภาษาได้เสมอไป และที่ยิ่งยากกว่านี้ก็คือ บุพบทต่างๆยังนำ 

ไปใช้รวมกับคำนาม คำกริยา และคำคุณศัพท์ได้โดยมีกฎเกณฑ์ที่เคร่งครัดตายตัว

  ตัวอย่าง      

  congratulations on,  arrive at, (in), sleep in bed,  on  the bus, interested  

  in, etc.

  นักศึกษาคงเห็นพ้องกับผู้เขียนแล้วว่าการใช้บุพบทให้ถูกต้องน้ันเป็นเร่ืองท่ียาก 

และเป็นปัญหาสำหรับนักเรียนไทยมากทีเดียว นอกจากปัญหาในการใช้แล้ว ยังม ี

ปัญหาในการวางตำแหน่งคำบุพบทในประโยคอีกด้วย เช่น บางวลีต้องวางบุพบท 

ข้างหน้าคำ เช่น in pencil, for ....reason, on the phone, บางวลีต้องวางบุพบท 

ข้างหลังได้แก่  afraid of,  ability at, bad at, ill with, insist on etc.  ด้วยวิธีใช้ที่ 

ซับซ้อนต่างๆเหล่าน้ี ผู้เขียนจึงขอนำบทเรียนเร่ืองการใช้บุพบทมาให้นักศึกษาได้ทบทวน 

กันอีกคร้ังหน่ึง เพ่ือเป็นการเรียกความรู้และความทรงจำในสมัยมัธยมศึกษาให้กลับคืนมา

 บุพบทกลุ่มแรกที่จะกล่าวคือบุพบทที่ใช้กับเวลา เป็นบุพบทที่นักศึกษาส่วนใหญ ่

ทราบกันดีและมีบทบาทสำคัญยิ่งที่จะต้องให้ความสนใจและใช้ให้ถูกต้อง แต่อาจม ี

บางครั้งที่บางคนยังมีความสับสนในการใช้อยู่บ้างเล็กน้อย อาจจะเกิดจากการหลงลืม 

หรืออาจจะใช้ผิดๆมาแต่ต้น จึงนำหลักเกณฑ์การใช้มาทบทวนกันใหม่ดังนี้ค่ะ 

  In, On, At, By, From, For, and Since

 1. In ใช้กับเวลาเพื่อบอกว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นใน ปีใด ฤดูใด รวมถึง 

เวลาที่เป็นส่วนหนึ่งของวันและเดือนต่างๆ เช่น  in winter, in 2011, in the morning,  

in May และยังมีบุพบทวลี เช่น in two weeks’ time ที่ใช้แสดงความหมายใน 

อนาคตเสมอ  เช่น My friend is leaving for Denmark in two months’ time.

 2.  At  ใช้แสดงเวลาที่แน่นอนเจาะจงมากกว่า in  และยังใช้หน้าคำนามที่เป็น 

ชื่อเทศกาลต่างๆ เช่น  at three o’clock, at this moment, at Christmas,  

at Songkran Festival,etc.

 3. On ใช้แสดงเวลาทั่วไป ไม่เจาะจงเหมือน at และใช้กับเวลาที่เกี่ยวข้อง 

กับวัน วันที่และเดือน  เช่น  on Wednesday, on March 5th,  on Friday morning,  

on my birthday   

 4. By ใช้แสดงเวลาเพื่อบอกว่าการกระทำหรือเหตุการณ์หนึ่งๆจะเสร็จหรือ 

สิ้นสุดลงภายในเวลาที่กล่าวถึง นั่นก็คือจะต้องใช้กับ Future tense นั่นเอง 

 ตัวอย่าง 

  Mr. Ken will probably arrive here by 6 o’clock.

  His daughter is going to complete her Master of Arts by the end of  

  next month. 

 5. From ใช้บอกเวลาจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ในอดีต หรืออนาคต ที่สำคัญ 

จะต้องใช้คู่กับคำ  to, till or until  เสมอ เพื่อบอกเวลาที่การกระทำจะสิ้นสุดลง   

 ตัวอย่าง

  He lived in London from 1950 till 1958. 

  I shall be at the office from 9 a.m. to 11 a.m.

 6.  For ใช้บอกระยะเวลาว่าเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนน้ันเป็นเวลานานเท่าใด (how long)  

เช่นกี่วัน กี่เดือน กี่ปี ฯลฯ และสามารถใช้กับ present, past, และ future  

tenses 

 ตัวอย่าง

  This house has been empty for three months.

      I once studied the piano for one year.

               By next year, my son will have been retired for five years.

 7. Since ใช้บอกจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์ หรือการกระทำต่างๆที่เกิดในอดีต 

และยังแสดงว่าการกระทำนั้นยังคงเกิดต่อเนื่องมาถึงขณะที่พูด ดังนั้น since จึงเป็น 

คำที่ต้องใช้กับ present perfect tense เสมอ 

 ตัวอย่าง

            We have lived in Bangkok since 1982.

    Those two boys have been playing tennis since 8 o’clock.

  I’m learning French. I’ve been learning for about a year now.

 (นอกจาก since เป็นบุพบทที่ใช้กับเวลาที่เป็นจุดเริ่มต้นแล้ว since ยังเป็น 

conjunction ที่เชื่อมระหว่างประโยคโดยที่ประโยคข้างหน้า since ต้องเป็น present 

perfect และตามด้วยประโยค past tense เช่น Tom has never been abroad since  

he had the accident last year.)

 ทั้ง for และ since เป็นบุพบทที่นักเรียนสับสนในการใช้พอสมควร คงจำ 

กันได้ว่าในสมัยที่เรียนไวยากรณ์ในชั้นมัธยมศึกษา บุพบททั้งสองคำนี้ จะมีแบบฝึกหัด 

แยกออกมาโดยเฉพาะ เพื่อให้ผู้เรียนฝึกหัดทำกันหลากหลาย จะได้เกิดความแม่นยำ 

และเห็นความแตกต่างได้ชัดเจนว่าเวลาแบบใดที่แสดง “ระยะเวลา”  (periods of time) 

เวลาแบบใดที่แสดง “จุด” เริ่มต้นของเวลาในอดีต (a point of time in the  

past from which some action began) ในที่นี้จะขอแสดงตัวอย่างการเปรียบเทียบ 

การใช้ระหว่างสองคำพอสังเขปดังนี้

  for nine days   since 9 o’clock ,  since January,  

  for a long time   since breakfast,   since noon

                 for the last summer    since last summer

 เพื่อทดสอบว่านักศึกษายังจดจำและสามารถใช้บุพบทได้ถูกต้อง ขอให้นักศึกษา 

เติมคำบุพบทลงในช่องว่างของประโยคต่อไปนี้

 Supply the missing prepositions:

 1. I will meet you there ___six o’clock sharp.

 2.  It will be over ___ five minutes.

 3.  I can’t tell you___ the moment but if you will wait I’ll let you 

   know____ a few minutes.

 4.  She called the police immediately, but ___ the time they arrived the 

   thief was miles away.

 5. ____ six years’ time he will be twenty-eight.

 6.  She expects him to call her ____any moment.

 7.  ____ a cold night in January 1952, there appeared at the door of  

  the house six escaped prisoners.

 8. He’ll be in town ______Monday till Saturday.

 9.  It has been the same old story ever _______ he was a little boy.

 10. The applications must be handed in _______December 31st.

 11. It is pleasant to go out for a walk____ a fine summer’s evening.

 12. _______March 1st there has been no work done in this factory.



(อ่านต่อหน้า 11)

เพ่ือปลดปล่อยพลังงานมาเป็นระยะๆ สำหรับประเทศไทย 

นักธรณีวิทยาได้เริ่มทำการสำรวจและศึกษารอยเลื่อน 

มีพลังแล้วในหลายกลุ่มพบว่าหลายคาบการเกิดซ้ำ 

คอ่นขา้งยาวนานเปน็หลายรอ้ยป ี                 แตก่ย็งัจำเปน็ตอ้งทำ 

การศึกษา วิจัย ทุกกลุ่มรอยเลื่อนมีพลังซึ่งต้องการเวลา  

บุคลากรและงบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 

ให้ทราบชัดถึงลักษณะแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวที่เป็น

อันตรายต่อชุมชนที่อยู่ใกล้ๆ

 ‘การเตรียมความพร้อมด้านแผ่นดินไหวของ 

ประเทศไทย ทำได้โดยการมีมาตรการและระบบจัด 

การที่เหมาะสมในอนาคตสำหรับเผชิญภัยแผ่นดินไหว  

การออกกฎหมายควบคุมอาคารให้ต้านทานแผ่นดินไหว 

ตามความเหมาะสมกับความเสี่ยง การจัดทำแผนที่เสี่ยง 

แผ่นดินไหวโดยนักวิชาการและหน่วยงานภาครัฐ                      

การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ถึงภัยแผ่นดินไหว 

วิธีปฏิบัติก่อนเกิด ขณะเกิดและหลังเกิดแผ่นดินไหว 

และการฝึกซ้อมประจำทุกปีในบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัย  

รวมทั้งการศึกษา วิเคราะห์ วิจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

แผ่นดินไหว และการพัฒนาติดตั้งเครื่องมือตรวจวัด 

อย่างได้มาตรฐาน ตลอดจนการจัดทำข้อมูลแห่งชาต ิ

ด้านแผ่นดินไหวและสึนามิโดยกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นต้น’

 นายบุรินทร์ กล่าวถึงการจัดระบบป้องกันและ

บรรเทาภัยแผ่นดินไหวว่า ภัยแผ่นดินไหวเป็นภัยที่ยัง 

ไม่สามารถคาดการณ์ได้ ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติที่ไม่เลือก 

เวลาเกิดและสามารถส่งผลกระทบข้ามประเทศได้ทั้ง 

ทางตรงและทางอ้อม วิธีการที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ในการเผชิญภัยแผ่นดินไหว ได้แก่การมีระบบจัดการ 

ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับด้านวิศวกรรม 

ท่ีต้องคำนึงถึงใน 3 ข้ันตอน คือก่อนการเกิดแผ่นดินไหว  

คือต้องมีข้อบังคับการออกแบบ และก่อสร้างอาคาร 

ต้านแผ่นดินไหวในพ้ืนท่ีเส่ียง ศึกษาแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว  

รอยเลื่อนต่างๆ ว่าเป็นรอยเลื่อนที่มีพลังหรือไม่  ศึกษา 

วิจัยเรื่องที่เกี่ยวข้อง  กำหนดแผนที่แบ่งเขตเสี่ยงภัย 

มีระบบปิดอัตโนมัติสำหรับระบบอุปกรณ์ท่ีจะมีผลกระทบ 

ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน มีการออกแบบสิ่ง 

ก่อสร้างเดิมให้มีความแข็งแรงเพียงพอ และประเมิน 

ความเสี่ยงของบริเวณที่คาดว่าจะมีผลกระทบรุนแรงต่อ 

ประชาชน ขณะเกิดแผ่นดินไหว คือ อาคารสิ่งก่อสร้าง 

ที่อยู่อาศัย ต้องมีสมรรถนะในการ

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 สถาบนัวจิยัและพฒันา         มหาวทิยาลยัรามคำแหง 

จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่อง “การเตือนภัย 

แผ่นดินไหวและสึนามิ” เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอด 

องค์ความรู้จากผลงานวิจัยและแนวทางปฏิบัติตนของ 

บุคลากรเมื่อเกิดภัยแผ่นดินไหวและสึนามิ โดยมี  

รองศาสตราจารย์ ดร.มณี  อัชวรานนท ์  ผู้อำนวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น 

ประธาน และได้รับเกียรติจาก นายบุรินทร์ เวชบันเทิง  

ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ  

กรมอตุนุยิม วทิยา            กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและ 

การสื่อสาร เป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การเตือนภัย 

การเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศไทย” ณ ห้อง 

ประชุม 0213 อาคารท่าชัย เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 

ที่ผ่านมา

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.มณี  อัชวรานนท์  

กล่าวว่าภัยธรรมชาติเกิดข้ึนได้หลายรูปแบบ และสามารถ 

เกิดขึ้นกับพื้นที่ใดก็ได้ จึงมักมีคำถามว่า “กรุงเทพฯ มี 

โอกาสเกิดแผ่นดินไหวหรือสึนามิหรือไม่และถ้าเกิด 

จะมสีภาพเปน็อยา่งไร”               ซึง่คำถามเหลา่นีย้งัไมม่คีำตอบ 

ที่ชัดเจน เพราะแนวความคิดในอดีตต่ออัตราความ 

เสี่ยงที่จะเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในเมืองไทยโดย 

เฉพาะกรุงเทพฯ มีความเส่ียงน้อยมาก แต่จากเหตุการณ์ 

แผ่นดินไหวและสึนามิที่มีแรงสั่นสะเทือน 9.0 ริกเตอร์  

ที่เกิดขึ้นกับประเทศญี่ปุ่นนั้นก็ถือเป็นภัยพิบัติที่สร้าง

ความเสียหายอย่างมหาศาลแก่ประเทศญี่ปุ่น และตาม

มาด้วยการเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศพม่าก็เช่นกัน ทำ 

ให้ตึกสูงในกรุงเทพฯ                บางแห่งรับแรงสั่นสะเทือนได้ 

ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวคนกรุงเทพฯมากขึ้น ประชาชน 

จึงควรให้ความสำคัญกับภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นได้

ทุกเวลา

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เล็งเห็นถึงความ 

สำคัญในเรื่องนี้ จึงได้สร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ 

เกี่ยวกับเรื่องแผ่นดินไหวและสึนามิได้แก่เรื่อง “การ 

สร้างเครื่องกลต้นแบบอย่างง่ายสำหรับเตือนภัยคลื่น 

สึนามิ” และเร่ือง “การออกแบบมวลหน่วงพิเศษสำหรับ 

โครงสร้างรับแรงพลศาสตร์” และเพื่อเป็นการเตือนภัย 

แผ่นดินไหวและสึนามิก่อนที่จะเกิดภัยพิบัติ สถาบัน 

วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้จัด 

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ครั้งนี้ขึ้น เพื่อให้ความรู้ 

แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนทั่วไป ได้เกิด

ความตระหนักถึงภัยจากการเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิ 

อีกทั้งเป็นการเตรียมตนเองให้พร้อมเผชิญภัยโดยไม่ตื่น 

กลัวด้วย 

 จากนั้นเป็นการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตือนภัย 

การเกิดแผ่นดินไหวและสึนามิในประเทศไทย” โดย 

นายบุรินทร์ เวชบันเทิง ผู้อำนวยการส่วนเฝ้าระวังและ 

ติดตามแผ่นดินไหวและสึนามิ กรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวง 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กล่าวว่าแผ่นดินไหว 

เป็นภัยธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนตรงบริเวณแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหว 

ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่เฉพาะ และสามารถเกิดซ้ำในบริเวณ 

เดิมได้เมื่อเว้นช่วงเวลานานๆ  บางครั้งอาจนานถึงหลาย 

ร้อยปี ซึ่งความรู้ความเข้าใจพื้นฐานเรื่องของแผ่นดินไหว  

ทำให้รู้ถึงสาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวตรงตำแหน่งต่างๆ 

บนโลก ซึ่งผู้ที่อยู่อาศัยใกล้บริเวณนั้น มีความเสี่ยงต่อภัย 

ธรรมชาตินี้มากกว่าบริเวณอื่น โดยประเทศไทยค่อนข้าง 

โชคดีด้วยลักษณะภูมิประเทศและที่ตั้งไม่ได้ตั้งอยู่แนว 

แผ่นดินไหวของโลก ซ่ึงแนวท่ีใกล้ท่ีสุดอยู่ในประเทศพม่า  

ทะเลอันดามัน และด้านตะวันตกของเกาะสุมาตรา มีระยะ 

ห่างจากแหล่งชุมชนของประเทศไทยมาก ดังน้ันประเทศไทย  

จึงถูกจัดอยู่ในบริเวณที่มีภัยแผ่นดินไหวระดับต่ำถึงปาน

กลาง ซึ่งสามารถยืนยันจากข้อมูลในประวัติศาสตร์และ

สถิติในอดีตที่ผ่านมาประมาณ 700-800 ปี ว่าประเทศไทย 

ยังไม่เคยมีประวัติความเสียหายรุนแรงจากแผ่นดินไหวที่

มีศูนย์กลางในประเทศ

 “แม้ไม่เคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ในประเทศไทย  

แต่พบว่าแผ่นดินไหวขนาดระดับปานกลาง ต่ำกว่า 6.0  

รกิเตอรอ์าจเกดิใกลแ้หลง่ชมุชนได ้ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิความ 

เสียหายกับสิ่งก่อสร้างที่ไม่แข็งแรงและไม่ได้ออกแบบ 

สร้างให้ต้านทานแผ่นดินไหวในพ้ืนท่ีเส่ียงภัยซ่ึงส่วนใหญ่ 

จะอยู่ใกล้รอยเลื่อนมีพลัง” 

 นายบุรินทร์ เวชบันเทิง กล่าวต่อไปว่ากรมทรัพยากรธรณี 

ได้แบ่งกลุ่มรอยเลื่อนมีพลัง ออกเป็น 13 กลุ่ม ส่วนมาก 

จะมีตำแหน่งอยู่บริเวณภาคเหนือและด้านตะวันตก 

ของประเทศ และได้จัดพื้นที่เสี่ยงภัยแผ่นดินไหวเอาไว้  

ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบส่ิงก่อสร้างต้านแผ่นดินไหว 

ในบริเวณดังกล่าว และในปัจจุบันในแต่ละรอยเล่ือนมีพลัง 

ได้ปรากฏแผ่นดินไหวต้ังแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง ซ่ึง 

แสดงให้เห็นว่าเปลือกโลกมีการเคลื่อนตัวและขยับตัว 

รามคำแหงถ่ายทอดองค์ความรู้ “การเตือนภัยแผ่นดินไหวและสึนามิิ”



 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการเวทีสังเคราะห์ 

และเผยแพร่องค์ความรู้ 

ในการป้องกันปัญหายา 

เสพติดของคนในชุมชน 

เวทีที่ 1 สังเคราะห์องค์ 

ความรู้ เพ่ือเป็นการบริการ 

ทางวิชาการแก่ชุมชนตาม 

นโยบายของมหาวิทยาลัย 

โดยการหนุนเสริมให้ชุมชน 

เข้มแข็งเพื่อสามารถเอา 

ชนะยาเสพติดได้อย่างยั่งยืน โดยม ีนายธงชัย ไชยพรหม ผู้อำนวยการสำนักงาน 

ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 2 เป็นประธาน และมี ดร.จำเนียร ชุณหโสภาค 

นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ร. และคณะ ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 

15 มิถุนายน 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง บ้านหมู่ใหญ่ หมู่ 3 ตำบล 

แสนภูดาษ  อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 โอกาสนี้ นายธงชัย  ไชยพรหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 2 กล่าวว่า 

ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

ภาค 2 ขอขอบคุณผู้บริหารในพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้เปิด 

โอกาสให้พื้นที่นี้เป็นเวทีแห่งการสังเคราะห์และเผยแพร่องค์ความรู้ในการป้องกัน 

และแก้ไขปัญหายาเสพติดของคนในชุมชน ซึ่งพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์ เป็นพื้นที่ที่มีความ 

โดดเด่นในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองยาเสพติด เศรษฐกิจ ปัญหาอาชญากรรม  

และการมีส่วนร่วมของสมาชิกในหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิง ผู้ชาย ผู้อาวุโสหรือ 

วัยรุ่น ต่างเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนทั้งสิ้น 

 ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 2 กล่าวต่อไปว่าการทำงานของภาค 

ประชาชนในการตอ่สูก้บัปญัหาทีเ่กดิขึน้ในชมุชนของตนเองนัน้                    เปน็เรือ่งทีส่งัคมไทย 

แสวงหามานาน ดังท่ีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและความม่ันคงของชาติ ฉบับท่ี 9 เป็นต้นมา  

ได้เน้นในเรื่องของการให้ชุมชนออกมาเดินนำหน้าส่วนราชการ เพราะพลังของชุมชน 

เป็นพลังที่ยิ่งใหญ่และมีจำนวนมาก รวมทั้งปัญหาทุกเรื่องเป็นปัญหาที่มีการปรับเปลี่ยน 

เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจึงต้องการคนที่รู้เท่าทันกับปัญหา และต้องการคนที่อยู ่

ใกล้ชิดกับปัญหาที่สุดลุกขึ้นมาแก้ไขด้วยตัวเอง พื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์นี้จึงเป็นจุดเด่น 

ที่เกิดขึ้นในจังหวัดฉะเชิงเทราที่เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยความ 

ร่วมมือของภาคประชาชน

 อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานดังกล่าวยังต้องอาศัยความรู้เชิงวิชาการเข้ามา 

กำกับดูแล โดยได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสำนักงาน ป.ป.ส.  

เข้ามาดูแลพื้นที่อำเภอบ้านโพธิ์     ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบของการทำงานคู่ขนานระหว่าง 

ภาคประชาชนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคราชการต่างๆ โดยหวังว่าถ้าเกิด 

ความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปแล้ว พื้นที่นี้ก็จะกลายเป็นต้นแบบของประเทศ การเปิดเวที 

ในครั้งนี้จึงต้องการให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดเพื่อให้ได้ผลงานที่ชัดเจนและเป็น 

รูปธรรม พร้อมที่จะนำลงไปถ่ายทอดด้วยการนำร่องของพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราไป 

เป็นต้นแบบที่จะนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นๆต่อไป

 จากนั้น ม.ร.เปิดเวทีสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านการป้องกัน 

ปัญหายาเสพติดในชุมชน ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส.ภาค 2 และผู้แทนชุมชน นำโดย 

นายธงชัย  ไชยพรหม ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 2 นายสมชาย  พลานุเคราะห ์ 

นายอำเภอบ้านโพธ์ิ  พ.ต.อ.นิพนธ์  พานิชเจริญ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแสนภูดาษ 

และดร.จำเนียร ชุณหโสภาค นักวิจัยชำนาญการพิเศษ ร่วมอภิปราย

 ในโอกาสเดียวกัน              ยังได้ระดมความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน  

อาทิ พ.ต.อ.สิงขร สาระพันธ์ ผกก.ฝอ.ภ.จว.ฉะเชิงเทรา นายสุเทพ กรัสประพันธุ์

สถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ร.
เปิดเวทีสังเคราะห์องค์ความรู้สู่ชุมชน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนภูดาษ และร.ต.ต.ธวัช ชะนะ วิทยากรกระบวนการ 

จังหวัดฉะเชิงเทรา รวมท้ังแพทย์ตำบล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และคณะกรรมการ 

ประจำหมู่บ้านต่างๆ ร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อสังเคราะห ์

องค์ความรู้และนำไปเผยแพร่ในเวทีที่ 2 ถ่ายทอดองค์ความรู ้ ซึ่งจะมีการจัดเวทีขึ้น 

อีกครั้ง ในวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2554 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเข้มแข็ง  

บ้านหมู่ใหญ่ หมู่ 3 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์  จังหวัดฉะเชิงเทรา 

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

  กองกลาง สำนักงาน 

อธิการบดี มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดสัมมนา  

ทางวิชาการเรื่องการ 

เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร้ อ ม 

ของบุคลากรเข้าสู่ระบบ 

บริหารงานบุคคลแนวใหม่ 

โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ 

รั ก ษ า ร า ช ก า ร แ ท น 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เป็นประธานและได้รับ 

เกียรติจากนายขจร จิตสุขุมมงคล ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะ 

บุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา บรรยายพิเศษ เรื่อง“เกณฑ์การ 

ประเมินบุคลากรตามระบบบริหารงานระบบใหม่” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2554 

ณ อาคารท่าชัย  ชั้น 8 ม.ร.และอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 

 โอกาสนี ้ รองศาสตราจารย์มนตรี  แย้มวงษ์  รักษาราชการแทนรองอธิการบด ี

ฝ่ายธุรการ กล่าวรายงานว่าบุคลากรกองกลางเป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่มีความ 

สำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพ 

และช่วยขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้  อีกทั้ง ยังมีบทบาทสำคัญใน

การนำนโยบายต่างๆไปสู่การปฏิบัติ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาความรู้และ 

ทักษะการบริหารจัดการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพในการสนับสนุนการ 

บริหารงานอย่างยั่งยืนและสร้างความรู้ความเข้าใจพัฒนาบทบาทหน้าที่ความ 

รับผิดชอบในด้านการบริหารงานให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความจำเป็นใน 

ปัจจุบันและอนาคต 

 “การจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากรกองกลางได้ตระหนัก 

ถึงความสำคัญของการเข้าสู่ระบบบริหารงานบุคคลแนวใหม่ เพื่อพัฒนาบุคลากร 

กองกลางให้มีขีดความสามารถและสมรรถนะในการปฏิบัติราชการสำหรับ 

การขับเคลื่อนและเชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติราชการในระดับองค์กร 

หน่วยงานและบุคคล พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป”

 ด้าน รศ.ปิยะวัฒน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร กล่าวว่า 

เป็นที่ทราบกันดีว่า ระบบราชการมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ เป็นการปรับกฎ 

กติกามารยาทให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น และสามารถตรวจสอบได้ ซึ่งระบบใหม ่

ภาระงานก็ยังคงอยู่เช่นเดิมแต่มีเอกสารเข้ามาเป็นหลักฐานมากขึ้น และต้องเป็นที ่

ยอมรับจากทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน โดยมีเกณฑ์การประเมิน คือ ดีมาก 

ดีเด่น ดี พอใช้และปรับปรุง โดยเฉพาะกองกลางมีรองอธิการบดีฝ่ายธุรการและ 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์กำกับดูแลหน่วยงานอยู่ ผู้ประเมินท่านอื่นก็ต้อง 

ช่วยกันดูแลและมองภาพรวมการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคลด้วย  

บุคลากรกองกลาง อบรมความพร้อม

สู่ระบบบริหารงานบุคคลแนวใหม่

(อ่านต่อหน้า 11)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ถาม	 ผมเช็คผลสอบภาค S/2553 ที่บอร์ดประกาศ 

ผลสอบของคณะ ผลสอบผมผ่านทั้งหมด คำถามคือ

 1. ผมไปทำเรื่องขอจบได้หรือไม่ หรือต้องรอ 

ให้ผลออกทางอินเทอร์เน็ตก่อน

 2. ผมอยากตรวจสอบวิชาที่ผ่านทั้งหมด 

ว่าลงทะเบียนครบตามหลักสูตรหรือไม่ ไม่ทราบ 

ต้องดำเนินการที่ไหน อย่างไรบ้าง ครับ

ตอบ 1. เมื่อผลสอบติดประกาศที่บอร์ดคณะ  

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบว่าสอบผ่านครบตาม 

หลักสูตรหรือไม่ ต่อจากนั้นดำเนินการแจ้งจบที่คณะ  

ซึ่งมีขั้นตอนการแจ้งจบ ดังนี้ 1) แจ้งจบผ่านทาง 

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.ru.ac.th หัวข้อ 

“ภาวะการมีงานทำ” แล้ว Print ข้อมูลการบันทึก 

เพื่อนำไปยื่นที่ฝ่ายทะเบียนคณะ 2) ใบเช็คเกรด และ 

ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 2 ภาคย้อนหลัง และ 

ภาคสุดท้าย ขอได้ที่ ศูนย์ One Stop Services อาคาร 

KLB ชั้น 1 3) ดำเนินการแจ้งจบที่ฝ่ายทะเบียน 

คณะที่สังกัด ทั้งนี้ นักศึกษาควรติดต่อสอบถามที่ 

ฝ่ายทะเบียนคณะที่สังกัดก่อนดำเนินการ เนื่องจาก 

แต่ละคณะมีแนวทางปฏิบัติการแจ้งจบไม่เหมือนกัน  

หรือโทรศัพท์สอบถามที่ 0-2310-8000 ต่อฝ่ายทะเบียน 

คณะ

 2.  ถ้าต้องการตรวจสอบผลการสอบทั้งหมด  

ให้เช็คเกรดที่ ศูนย์ One Stop Services แล้วนำใบ 

เช็คเกรดตรวจสอบกับโครงสร้างหลักสูตรตามปี 

การศึกษาที่นักศึกษาสมัครเข้าศึกษาว่าเรียนครบ 

ตามหลักสูตรหรือไม่ที่ฝ่ายทะเบียนคณะที่สังกัด

ถาม		นักศึกษาสมัครใหม่ มีคำถาม ดังนี้  

 1. การสอบของแต่ละวิชาจะติดตามข่าว 

ว่าสอบตอนไหนได้จากที่ ใดและสงสัยเกี่ยวกับ  

คาบ A, B หมายถึงอะไร

       2.  ต้องการทราบข้อมูลการทำประกันภัย 

อุบัติเหตุของนักศึกษา

ตอบ	1. มหาวิทยาลัยประกาศกระบวนวิชาที่  

เปิดสอนพร้อมวันและเวลาสอบไล่ (ม.ร.30) ทุกภาค 

การศึกษา ซึ่งประกาศ ม.ร.30 ให้ทราบผ่านช่องทาง 

ดังนี้ 1) เว็บไซต์ www.ru.ac.th 2) ข่าวรามฯ 3)  

ขอรับ ม.ร.30 ที่คณะที่สังกัด ซึ่งใน ม.ร.30 นั้น 

จะระบุเกี่ยวกับวัน-เวลาบรรยาย, ห้องเรียน, อาจารย ์

ผู้สอน และวัน-เวลาสอบไล่ให้ทราบ และก่อนการ 

 Prepositionsฯ                                                                                                                                         (ต่อจากหน้า 6)

Answers:  1.  at   2.  in   3.  at/ in   4.  by    5.  In     6.  at   7.  On

                  8.  from   9.  since   10. by   11. on   12.  Since 

ข้อควรระวัง     

 1.  จงใช้  at  กับคำ  หรือวลี  (เฉพาะที่เกี่ยวกับเวลา)  ดังต่อไปนี้

          at night    at dawn at noon     at the week end / at weekends 

         at Easter / at Christmas (but on  Christmas Day) at the moment / at present        

         at once    at a time            at times               at the same time   at the age of ten, etc.

 2. อย่าใช้ in / on /at วางหน้า last / next / this / every  ตัวอย่าง

   F  I met Sopa at the meeting only last week . (Not in last week) 

          แต่ใช้  In the last week of the holiday a strange thing happened.

   F  Nop will come to see you next Saturday.  (Not on next Saturday)

  F  The Olympic Games are held every four years. (Not in every four years.)

          แต่ใช้  In everyday life, you don’t very often meet an elephant in a supermarket.

  F  James and Venus are getting married this June.  (Not in this June) 

 3. At last  มีความหมายเหมือน Finally  ใช้แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่ได้รอคอยหรือเป็นความ

หวังมานานมาก เช่น 

         I’m so glad that the police have found the lost youngsters at last!

       Tanawat has passed his examination at last.

  At last! ยังนำมาใช้เป็นคำอุทานได้อีกด้วย มีความหมายเหมือนกับคำอุทานในภาษาไทยคือ “ให้ตายเถอะ”  

เช่น  At last!  Where the hell have you been?   (ให้ตายเถอะ! นี่เธอไปลงนรกที่ไหนมา) 

 คราวนี้ขอทดสอบความรู้อีกครั้งหนึ่งด้วยการให้นักศึกษานำบุพบทที่ใช้กับเวลา ( in , on, at, ) มาเติมหน้า 

คำนามต่างๆที่ให้ไว้ในกรอบสี่เหลี่ยม  แล้วนำ prepositional phrases  เหล่านี้ไปเติมลงในประโยคให้ได้ความหมาย 

ที่ถูกต้อง

Complete the sentences. Each time use in,  on,  or  at + one of the following:

  the same time      11 seconds      Christmas    the Middle Ages            the evening

       Sundays      21 July 1969        the 1920s    about 20 minutes          the moment    

 1. In Thailand most people do not work _______________.

 2. After working hard during the day, I like to relax _____________.

 3. Netnapa is a very fast runner. She can run 100 meters __________.

 4. It is difficult to listen if everyone is speaking _________________.

 5. In the U.S.A. people send each other cards ___________________.

 6. Many of Europe’s great cathedrals were built ___________________.

 7. (on the phone ) “Can I speak to Jenny?”  ‘I’m afraid she’s not here __________.

 8. The first man walked on the moon __________________.

 9. I’m just going out to shop. I’ll be back _______________.

 10.  ‘Jazz’ became popular in the United States _____________.

Answers:

 1. on Sundays        2. in the evening        3. in 11 seconds     4. at the same time 

 5. at Christmas        6. in the Middle Ages        7. at the moment    8.  on 21 July 1969       

 9. in about 20 minutes   10. in 1920s

สอบไล่ประมาณ 1 สัปดาห์ ทางมหาวิทยาลัยจะแจก 

ตารางสอบไล่รายบุคคล ให้กับนักศึกษาเพื่อตรวจสอบ 

แถว-ที่นั่งสอบ, ตึกสอบให้ทราบ

 นักศึกษาปี 1 รับตารางสอบไล่ที่รามฯ 2 วิทยาเขต 

บางนา ณ อาคาร PRB ชั้น 1 สำหรับนักศึกษาตั้งแต่ปี 2  

เป็นต้นไปรับได้ท่ีคณะท่ีสังกัด   สำหรับคาบของการสอบไล่ 

แบ่งเป็น 3 คาบ ดังนี้

 A  คือ  เวลาสอบคาบที่ 1 (09.30 - 12.00 น.)   

 B  คือ  เวลาสอบคาบที่ 2 (14.00 - 16.30 น.)

 C  คือ  เวลาสอบคาบที่ 3 (17.00 - 19.30 น.)

 2. การทำประกันภัยอุบัติ เหตุส่วนบุคคล 

เบี้ยประกัน 100.- บาท/ปี ให้นักศึกษาสอบถามที่ 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

ชั้น 2 โดยตรง หรือสอบถามที่ 0-2310-8076

กองบรรณาธิการ



 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ คณบด ี

บัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รับมอบงานจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุม  

ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร โดยมีคณะผู้บริหาร 

ร่วมในพิธี

 โ อ ก า ส นี้ ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ วุ ฒิ ศั ก ดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อดีตรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 5 เดือน ที่ทำหน้าที ่

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ได้ทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารและประชากรทุกฝ่าย 

โดยยึดหลักความถูกต้องและเป็นการทำงานเพ่ือส่วนรวม 

โดยคำนึงถึงองค์กร คือมหาวิทยาลัยของเรา                    ผมขอขอบคุณ 

ผู้บริหารและประชากรชาวรามคำแหงท่ีให้ความร่วมมือ

อย่างดีจนภารกิจต่างๆ                ของมหาวิทยาลัยสำเร็จลุล่วง 

ไปได้ด้วยดี

 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย 

ท่ีได้แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 

ถึงแม้จะเป็นการทำงานในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ประมาณ 

2 - 3  เดือน              ผมก็ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในการดูแล 

รับผิดชอบมหาวิทยาลัย ผมตั้งใจจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด 

ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และยึดหลักกฎหมายเพื่อความ 

ถูกต้อง เพื่อให้การบริหารงานมหาวิทยาลัยสำเร็จลุล่วง 

ไปได้ด้วยดี 

 “อย่างไรก็ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยจะประสบ 

ความสำเร็จไม่ได้ หากขาดความร่วมมือร่วมใจจากชาว 

รามคำแหง ผมจึงขอความร่วมมือจากพวกเราทุกคน 

ให้ช่วยกันดูแลมหาวิทยาลัย ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตน

และพยายามสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามเพื่อภาพลักษณ์ของ 

ม.ร. รวมท้ังขอให้ชาวรามคำแหงมีความรักความสามัคคี 

ไม่แบ่งแยกเป็นฝักเป็นฝ่าย จะได้ช่วยกันทำงานเพ่ือความ

ก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยต่อไป”

 รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร. ยังกล่าวถึง 

ภารกิจสำคัญประการหน่ึง คือ การสรรหาผู้สมควรดำรง

ตำแหน่งอธิการบดี โดยมีคณะกรรมการอำนวยการสรรหา

อธิการบดีเป็นผู้ดำเนินการ ซึ่งการสรรหาอธิการบดีเป็น 

กระบวนการตามระบอบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาส 

ให้ประชากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ในเรื่องการสรรหาฯ นี้  

ผมจะพยายามอย่างเต็มท่ีในการมีส่วนร่วมดูแลการสรรหาฯ 

ให้ดำเนินการตามกฎระเบียบและขั้นตอนที่กำหนดไว้ 

ท้ังน้ีเพ่ือให้การสรรหาอธิการบดีเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ 

ยุติธรรมและเป็นที่ยอมรับของทั้งบุคลากรทุกฝ่าย  

ทั้งนักศึกษาและผู้คนทั่วไปในสังคม

     

รก. อธิการบดีฯ                                        (ต่อจากหน้า 1)

เชิญร่วมแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ (ปริญญาตรีทุกช้ันปี) 

สมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเน่ืองในโอกาส 

วันรพี 54 จะจัดแข่งขันในวันที่ 1 สิงหาคม 2554  

เวลา 13.00 - 16.00 น. โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่ 

บัดนี้เป็นต้นไป ณ ห้อง 2511 คณะนิติศาสตร ์

อาคาร 2 ช้ัน 5 (ห้องภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ) 

ทีมชนะเลิศเงินรางวัล 5,000 บาท, อันดับสอง 

เงินรางวัล 3,000 บาท, อันดับ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท 

 หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 

  2. ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน 

  (รับสมัครจำนวน 40 ทีมๆ ละ 3 คน)

 กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอเชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท 

ศิษย์เก่า บุคลากร และประชาชนผู้สนใจเข้าฟัง 

การบรรยายธรรม หัวข้อการสร้างความสุขร่วมกัน 

ในการทำงาน ในวันพุธที่ 20 กรกฎาคม 2554  

เวลา 09.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารพระมาส 

(PRB) ช้ัน 4 กองงานวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง บรรยายธรรมโดย พระอาจารย์ประสงค์  

ปริปุณโณ วัดบางปลากด อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 0-2397-

6314 หรือที่ คุณอัญชลี ทวีสมบัติ โทร. 089-763-

9920

ขอเชิญฟังบรรยายธรรม

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการ 

กองกิจการนักศึกษาอนุรักษ์เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย 

“การประกวดมารยาทไทย” ครั้งที่ 3 ประจำปี 2554 

โดยมี นางนฤมล  มนาปี หัวหน้างานแนะแนวจัดหางาน 

และทุนการศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วย  กรรมการ 

ผู้ตัดสิน  จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงาน 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ  มีทีมนักศึกษา 

ที่เข้าร่วมการแข่งขันการประกวด จำนวน 13 ทีม  

ณ  ห้อง 0322 อาคารสุโขทัย ช้ัน 3 เม่ือวันท่ี 14 มิถุนายน  

ที่ผ่านมา

 อาจารย์วินัย  วรวัตร  วิทยากรและกรรมการ 

ผู้ตัดสิน  จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงาน 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กล่าวว่า การจัดการ

ประกวดครั้งนี้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยและ 

มารยาทไทย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่บ่งบอกถึงความ 

เป็นไทย  อีกท้ังยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมประจำชาติ 

ไปยังกลุ่มนักศึกษา   สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน 

ได้อย่างถูกต้อง  

 อาจารย์มณฑล   ย่ิงยวด  วิทยากรและกรรมการ 

ผู้ตัดสิน  จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  สำนักงาน 

คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กล่าวว่ารู้สึกดีใจ 

ที่นักศึกษาได้เข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยครั้งนี ้

นับว่าเป็นโอกาสดีในการฝึกฝนให้นักศึกษาได้รู้จักถึง 

วัฒนธรรมไทย  โดยส่ิงท่ีคณะกรรมการใช้ในการประกวด 

คือ ความถูกต้องในท่าปฏิบัติ  ความเป็นธรรมชาติ  

และความมีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ไขปัญหา 

เฉพาะหน้า

 สำหรับผลการประกวดมารยาทไทย รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ทีมท่ี 2 ประกอบด้วย นางสาวศรีสุดา  พรมชัย  

นางสาววิรัญชนา  อุปัชฌาย์  นางสาวจิราภรณ์ บุญศร 

และนางสาวขวัญเรือน  หอกลาง ได้รับทุนการศึกษา 

3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 ได้แกท่ีมที่ 4 ประกอบด้วย นางสาว       

วราภรณ์   วัดนครใหญ่  นางสาววิมลรัตน์   แซ่หล่อ  

นางสาวศิริวรรณ  ชั่งใจ  นางสาวมลฤดี  แสงกล้า  

ได้รับทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

ม.ร.จัดการประกวดมารยาทไทย ครั้งที่ 3

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ทีมท่ี 9 ประกอบด้วย 

นางสาวปวริศา  เปรมมาก  นางสาวนิศาชล  ช่วยขุน  

นายเกรียงไกร  เพ็ชรกอง  นางสาวอมรรัตน์  บัวเกษ  

ได้รับทุนการศึกษา 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร 

 รางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ ทีมที่ 3 ประกอบด้วย 

นางสาววริณญา   ประทวนชัย  นางสาวพัชรี  หาลิพันธ์  

นางสาวชนิกานต์  พุ่มรี  นางสาวรัชนี  แก้วราม  ทีมที่ 5 

ประกอบด้วย นายมนัสนันท์  นนท์พละ  นางสาวชไมพร  

ผะดาศรี  นางสาวธัญรดี  ศรีเมือง  นางสาวอนุสรา  

มู่ฮัมหมัด ทีมที่ 7 ประกอบด้วย นางสาวจิตรียา  

จงมุ่งเจริญ  นายจักรพันธ์  แซ่เรง  นางสาวศศิธร  สุดเอ้ือม 

นายชัยณรงค์  บุณยเกียรติ  ทีมท่ี 8 ประกอบด้วย นางวิจิตรา        

เย็นวัฒนา  นางสาวจุติธรณ์  คงสกุล  นางสาวกรกมล  กาฬภักดี  

นางสาวสุชัญญา  หรนหลี ได้รับทุนการศึกษาทีมละ 

500 บาท พร้อมเกียรติบัตร   

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔



 อย่างไรก็ตาม จากการตรวจประเมิน คณะผู้ตรวจ 

ต้ังข้อสังเกตเพ่ือปรับปรุงพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึน จำนวน 6 รายการ 

ในด้านกิจกรรมบริหารงานคุณภาพ เช่น การระบุชนิด 

ของผู้รับจ้างช่วง (out source) ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม 

ให้บริการให้ชัดเจนและการบันทึกรายละเอียดของ

หลักฐานการตรวจติดตามคุณภาพภายในให้ชัดเจน 

เป็นต้น  และในด้านกิจกรรมการให้บริการสื่อการศึกษา 

บางรายการ เช่น การระบุที่มาของประกาศมหาวิทยาลัย 

เรื่องการให้บริการยืมสื่อ การกำหนดมาตรฐาน การสุ่ม 

ตัวอย่างสื่อ เพื่อตรวจสอบและทำขั้นตอนการทำงาน 

ในกรณีการนำส่ือการสอนทางอินเทอร์เน็ตมาให้บริการ 

ตลอดจนรายละเอียดของการให้บริการสื่อการศึกษาแก่

สาขาวิทยบริการฯส่วนภูมิภาค เป็นต้น

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วิจิตพาณี เจริญขวัญ 

ผู้แทนฝ่ายบริหารงานคุณภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ เชษฐสุมน ผู้อำนวยการ 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา รองศาสตราจารย์พัฒนะ 

เรือนใจดี ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีการศึกษา และ 

บุคลากรของสำนักฯ ได้เข้าร่วมรับฟังสรุปผลการประเมินด้วย 

รามคำแหงถ่ายทอดองค์ความรู้ฯ             (ต่อจากหน้า 7)

 โอกาสนี้  เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงได ้

กล่าวขอบคุณมหาวิทยาลัยและชาวรามคำแหงที่ได้ร่วม 

บริจาคความช่วยเหลือดังกล่าว และกระทรวงการต่างประเทศ 

จะได้นำเงินบริจาคมอบให้ประเทศที่ประสบภัยต่อไป

 สำหรับเงินบริจาคที่มอบผ่านกระทรวงการ 

ต่างประเทศครั้งนี้ ประกอบด้วย        เงินบริจาคช่วยเหลือ 

ประเทศญี่ปุ่น 953,300 บาท เงินบริจาคช่วยเหลือ 

ประเทศเฮติระยะฟ้ืนฟู  279,803.99 บาท และเงินบริจาค 

ช่วยเหลือมณฑลชิงไห่ สาธารณรัฐประชาชนจีนระยะฟ้ืนฟู  

37,195.42 บาท

 i วันเสาร์ - อาทิตยท์ี่ 27 - 28 สิงหาคม 2554

 i วันเสาร์ - อาทิตย์ที ่17 - 18 กันยายน 2554 

 i วันเสาร์ - อาทิตย์ที ่22 - 23 ตุลาคม 2554

 i วันเสาร์ - อาทิตย์ที ่29 - 30 ตุลาคม  2554

 เรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์ ณ โรงเรียนโสตศึกษา 

จังหวัดนนทบุรี ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

ได้ที่ โทร. 086-655-7605 หรือ 085-130-5515

 2. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ 

ผู้จัดการยุคใหม่ รุ่นที่ 16  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป  

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด 

และสาขาวิชาการบัญชี เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00 - 21.00 น. 

และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

 3. โครงการพิเศษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

วันธรรมดาในเวลาราชการ รุ่นท่ี 4/1 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด 

และสาขาวิชาการบัญชี   เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 

เวลา 09.00 - 16.00 น.

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครที่อาคาร

สุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(หัวหมาก) หรือสมัครทางเว็บไซต์ www.mmm.ru.ac.th 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2554 (ทุกวันไม่เว้น 

วันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่

โทร. 0-2310-8593, 0-2310-8955-6

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 ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔

บุคลากรกองกลางฯ                                  (ต่อจากหน้า 8)

ม.ร.รับสมัครนักศึกษา ป.โทฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

สำนักเทคโนฯ                                           (ต่อจากหน้า 4)

ม.ร. ส่งเสริม นร.-นศ.ฯ                         (ต่อจากหน้า 12)

 ทั้งนี้ในช่วงระหว่างการประเมิน ผู้ประเมินหรือ 

หัวหน้า ต้องคอยถามไถ่ ตักเตือนให้เห็นการพัฒนาการ 

ทำงานของผู้ปฏิบัติงานก่อนที่จะประเมิน ขอแนะว่า 

ให้ทุกคนมีสมุดทำความดีไว้ เพราะในหลักเกณฑ์  

การประเมินน้ัน มี 3 ฉบับ คือการเขียนและการคำนวณ 

การหาค่าคะแนน และค่าน้ำหนัก แบบการประเมิน 

ผลการปฏิบัติราชการ (ป.ม.ร.1, ป.ม.ร.2, ป.ม.ร.3)  

ทุกคนต้องเขียนข้อตกลงการทำงานคือหน้าท่ีรับผิดชอบ 

ที่เป็นงานประจำ ส่วนงานพิเศษก็สามารถเขียนเพิ่มเติม 

เข้าไปได้ โดยการประเมินจะดูจากผลสัมฤทธิ์ของงาน 

ว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยเพียงใด หรือมีข้อผิดพลาด 

ใดเกิดขึ้นบ้างหรือไม่ ก็ให้คะแนนการประเมินไปตาม 

ผลงานของแต่ละคน อีกทั้งนอกจากงานประจำแล้วยัง 

ต้องดูส่วนประกอบอื่นๆ เช่น พฤติกรรมการทำงาน 

ความช่วยเหลือเก้ือกูล การมา-กลับทำงาน  ความร่วมมือ 

ร่วมใจในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การแต่งกายและ 

บุคลิกภาพในภาพรวม ซ่ึงต้องดูหลายองค์ประกอบไปพร้อมกัน

 “หลักของการประเมิน            นอกจากตามความรับผิดชอบ 

งานแล้ว เรื่องของจิตใจ เป็นสิ่งสำคัญ ผู้ประเมินต้องม ี

เมตตา คุณธรรม โปร่งใส มีมิตรภาพ ไม่มีอคติต่อกัน  

ส่วนผู้ถูกประเมินเม่ือได้รับการไว้ใจให้ทำงานก็ต้องขยัน 

และพัฒนางานของตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งถ้าทุกคนทำงาน 

ในหน้าท่ีของตนเองอย่างดีท่ีสุดแล้ว ในเร่ืองการประเมิน 

ก็จะไม่มีปัญหาใดๆ ขอให้ทำงานด้วยความรักความสามัคคี 

ต่อกัน แล้วผู้ประเมิน - ผู้ถูกประเมินจะมีความสบายใจ

ทั้งสองฝ่าย ซึ่งการดำเนินการทุกขั้นตอนทุกหน่วยงาน

จะเป็นไปตามการบริหารงานบุคคลแนวใหม่ท่ีเป็นระเบียบ

ของมหาวิทยาลัย”  รศ.ปิยะวัฒน์กล่าวในที่สุด

ต้านแผ่นดินไหวเพียงพอ สิ่งของ วัสดุทางการสื่อสาร 

มีการป้องกันที่ดี และประชาชนมีความเชื่อมั่นต่อความ 

แข็งแรงและเข้าใจการปฏิบัติตนเมื่อเกิดแผ่นดินไหว 

และหลังเกิดแผ่นดินไหว คือการปฏิบัติการค้นหาช่วย 

ชีวิต การเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือ การซ่อมแซม บูรณะ 

ฟื้นฟูสิ่งที่เสียหาย และการสร้างที่พักชั่วคราว

 การปฏิบัติตนเม่ือเกิดแผ่นดินไหว หากอยู่ในอาคาร 

ให้ปิดสวิตช์ไฟหลักและปิดถังแก๊ส หมอบลงใต้โต๊ะ  

ใช้แขนปิดหน้า ศีรษะ และหลีกเลี่ยงบริเวณที่สิ่งของ 

หล่นใส่ อยู่บริเวณท่ีปลอดภัย อยู่ในโรงเรียน ให้ประกาศ 

ให้นักเรียนอย่าตื่นตกใจ ใช้มือประสานศีรษะมุดใต้โต๊ะ 

เก้าอี้ เหมือนที่ฝึกซ้อม อยู่ให้ห่างสิ่งห้อยแขวน และ 

เม่ือความสั่นสะเทือนหยุด ให้ทยอยออกมาสู่ที่โล่งแจ้ง 

อยู่นอกอาคาร  ให้อยู่ด้านนอก ในท่ีโล่งแจ้งปลอดภัยท่ีสุด 

อยู่ให้ห่างจากอาคาร เสาไฟ สายไฟฟ้า ต้นไม้ ป้ายโฆษณา 

หรือส่ิงของท่ีอาจหล่นใส่ อยู่ในรถ ให้จอดรถเม่ือสามารถจอดได้ 

โดยปลอดภัย และในที่ซึ่งไม่มีของหล่นใส่  อยู่ให้ห่างอาคาร 

ต้นไม้ ทางด่วน และสะพานลอย อยู่ในเรือ ความสั่น 

สะเทือนเน่ืองจากแผ่นดินไหวไม่ทำอันตรายผู้อาศัย 

อยู่บนเรือกลางทะเล ยกเว้นในกรณีเกิดสึนามิ เรือที่อยู ่

ใกล้ชายฝ่ังจะได้รับความเสียหาย ให้นำเรือออกสู่ทะเลลึก 

ทันที และหากติดอยู่ในซากอาคาร  อย่าติดไฟ  อยู่อย่างสงบ 

ใช้ผ้าปิดหน้า เคาะท่อ ฝาผนัง เพ่ือเป็นสัญญาณต่อหน่วย 

ช่วยชีวิต ใช้นกหวีด อย่าตะโกนเพราะอาจสูดส่ิงท่ีเป็น 

อันตรายเข้าสู่ร่างกาย รวมท้ังให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

และให้กำลังใจต่อกันด้วย” นายบุรินทร์กล่าวในที่สุด

ม.ร. มอบเงินฯ                                         (ต่อจากหน้า 1)

คณะนิติฯ                                                 (ต่อจากหน้า 1)

สำหรับผู้ท่ียังไม่พร้อมเข้าทำงานตามสถานประกอบการ 

ในวันน้ี กรมการจัดหางานได้จัดกิจกรรมการสาธิตการประกอบ 

อาชีพต่างๆ ท่ีสามารถฝึกฝนได้ในเวลาส้ันเพ่ือให้เป็นแนวทาง 

ในการประกอบอาชีพได้ในระหว่างหรือภายหลังการศึกษา 

 “โครงการน้ีนับว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับ 

นักเรียน นักศึกษาที่ได้รับความรู้จากวิทยากร ได้ทดลอง 

ทำงานกับสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นสถาน 

ประกอบการระดับแนวหน้าของประเทศ ได้เรียนรู้การ 

ประกอบอาชีพอิสระ ขอขอบคุณม.ร. นายจ้าง สถานประกอบการ 

และผู้เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งครับ”



 สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุม ครั้งที่ 8/2554 
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2554 โดยมี   นายประจวบ  
ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน มีผล 
การประชุมที่น่าสนใจ  ดังนี้
 1. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี
 อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  พูพิพิธ 
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 
เป็นต้นไป
 2. แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา
 อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์กรกช ทวีสิน ดำรงตำแหน่ง 
หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรม ศาสตร์  
ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554
 3.การกำหนดและปรับอัตราค่าจ้างพนักงาน 
มหาวิทยาลัย
 อนุมัติกำหนดและปรับอัตราค่าจ้าง (แรกบรรจุเข้า) 
พนักงานมหาวิทยาลัยตามคุณวุฒิที่ ก.พ. กำหนด 
โดยสายวิชาการ ให้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิ โดยให้รับค่าจ้าง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 50 ตามคุณวุฒิและตามที่ ก.พ.กำหนด 
สายปฏิบัติการ ให้รับค่าจ้างตามคุณวุฒิโดยให้รับค่าจ้าง 
เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 
 ท้ังน้ี  การเบิกจ่ายตามอัตราดังกล่าวต้องรอหนังสือ 
แจ้งแนวปฏิบัติจาก สกอ. ก่อน
 4. ร่างระเบียบ
 -  อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2554
 - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษา 
ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาสาขาวิทยบริการ 
เฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ พ.ศ. 2554

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๓) วันที่ ๑๑ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 รามคำแหงปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อม 

นักศึกษาพิการ ยืนยันให้โอกาสทางการศึกษา พร้อมดูแล 

ช่วยเหลือขณะศึกษา และส่งเสริมการมีงานทำของ

นักศึกษาพิการ  

 ง า น บ ริ ก า ร แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา 

พิการ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมี อาจารย์สมหมาย  

สุระชัย  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ 

นักศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องศักดิ์  ผาสุขนิรันต์   

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เม่ือวันท่ี 

28 มิถุนายนที่ผ่านมา

 โอกาสนี้ อาจารย์สมหมาย  สุระชัย กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ตระหนักถึงความสำคัญ 

ในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ซึ่ง 

สอดคล้องกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่ว่า “ให้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา”  

ไม่ว่าจะมีความแตกต่างทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 

หรือทางด้านร่างกาย และนักศึกษาพิการก็เป็นประชากร

ส่วนหน่ึงท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ให้การสนับสนุน

ส่งเสริมให้มีโอกาสเข้ามาศึกษาหาความรู้ตั้งแต่อดีต

จนถึงปัจจุบัน

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ให้บริการแก ่

นักศึกษาพิการมาโดยตลอดทั้งเรื่องการสอบไล่ 

ของนักศึกษาพิการทางด้านสายตาหรือทางร่างกาย 

ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ มหาวิทยาลัยก็ได้จัดตั้ง 

คณะกรรมการคุมสอบให้เข้ามาช่วยอ่านและเขียน 

ตอบข้อสอบให้ และขณะนี้มหาวิทยาลัยได้จัดตั้ง 

ศูนย์บริการและช่วยเหลือนักศึกษาพิการแล้ว ซ่ึงจะคอย

ให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ เช่น การลงทะเบียน 

บริการตำราเสียง เพ่ือนช่วยเรียน ฯลฯ เพ่ือให้นักศึกษา

ได้รับความสะดวกสบายย่ิงข้ึน”

 อาจารย์สมหมาย  สุระชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า 

มหาวิทยาลัยได้มีโอกาสพูดคุยกับบริษัทที่เข้ามา 

รับสมัครงาน ซึ่งมีหลายบริษัทที่ยินดีรับสมัคร 

นักศึกษาพิการเข้าทำงาน  เช่น บริษัท ทรู วิชั่นส์  

จำกดั (มหาชน)                 ในตำแหนง่คอลลเ์ซน็เตอรเ์ปน็ตน้ 

แม้นักศึกษาจะมีความบกพร่องทางด้านร่างกายหรือ 

การมองเห็น แต่เรื่องสติปัญญาแล้ว มหาวิทยาลัย 

เชื่ อมั่นว่ านักศึกษาสามารถทำงานตรงนี้ ได้   

ซึ่งมหาวิทยาลัยตระหนักว่า นักศึกษาพิการที่เข้า 

มาเรียนที่รามคำแหง เมื่อสำเร็จการศึกษาออกไป 

แล้วต้องมีอาชีพและสามารถช่วยเหลือดูแลตนเองได้ 

ลดภาระของผูป้กครองและสงัคม            ถอืเปน็การพฒันา 

ทรัพยากรบุคคลของประเทศชาติให้ เป็นผู้ที่มี  

ศักยภาพในด้านต่างๆ  อีกด้วย

ม.ร. ปฐมนิเทศ
นักศึกษาพิการ

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับกรมการ 

จัดหางาน กระทรวงแรงงาน จัด “โครงการ 

ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา มีงานทำในช่วงว่าง 

จากการเรียน (Part Time)” มี นายสุเมธ มโหสถ 

รองอธิบดีกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน 

เป็นประธาน ร่วมด้วยอาจารย์สมหมาย สุระชัย 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ร่วมในพิธี และมีนักเรียน นักศึกษาจากสถาบัน 

การศึกษาต่างๆ เข้าร่วม ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน

รามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554

 โอกาสนี้ อาจารย์สมหมาย สุระชัย ได้กล่าว 

ต้อนรับประธานและผู้มีเกียรติในงานว่าในนาม 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้

มีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการในการส่งเสริมให้ 

นักศึกษามีงานทำระหว่างศึกษา มีประสบการณ ์

อันเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาท่ีจะนำไปใช้ในการ 

ทำงานต่อไป อีกท้ังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

และสร้างให้เกิดรายได้อีกด้วย ขอขอบคุณกรมการ 

จัดหางานท่ีให้เกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดงาน 

ในครั้งนี้ 

 คุณยุวดี ญาณเตโช ผู้อำนวยการกองพัฒนา 

ระบบบริการจัดหางาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค ์

การจัดงานว่า การส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษาได้ม ี

งานทำในช่วงว่างจากการเรียน เป็นภารกิจท่ีกรมการ 

จัดหางานให้ความสำคัญได้ดำเนินการมาโดยตลอด 

เพ่ือให้นักเรียนนักศึกษาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

มีรายได้ระหว่างเรียน เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของ 

ผู้ปกครอง ได้เรียนรู้ชีวิตการทำงาน 

 ต่อจากน้ัน นายสุเมธ  มโหสถ กล่าวว่า กรมการ 

จัดหางานได้ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษามีงานทำ 

โดยใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์ และ 

ยังเป็นการสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง สามารถแบ่งเบา

ภาระของผู้ปกครองได้ นอกจากนี้ นักเรียน นักศึกษา 

ยังได้ฝึกฝนระเบียบวินัยในการทำงาน เห็นประโยชน์

และคุณค่าของการทำงานด้วย

 นอกจากน้ี การทำงานระหว่างการเรียนเป็นหน่ึง

ในคุณสมบัติสำคัญที่นายจ้างต้องการเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานจะได้รับ 

การพิจารณาจากนายจ้างหรือสถานประกอบการเป็น

กรณีพิเศษ มีโอกาสได้รับการจ้างงานมากกว่าผู้ไม่มี

ประสบการณ์ อย่างไรก็ตาม 

ม.ร.ส่งเสริม นร.-นศ.ทำงาน Part-Time 
สร้างประสบการณ์-รายได้

บริการให้คำปรึกษาการวิจัย

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
บริการให้คำปรึกษาการทำวิจัย (Research Consult)  
สำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการทำวิจัย
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงขอทุนอุดหนุนการวิจัย 
เพิ่มมากขึ้น โดยให้บริการบุคลากรที่มีความประสงค ์
จะทำวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการเขียนแบบ 
เสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและ 
ให้คำแนะนำปรึกษาขั้นตอนวิธีการดำเนินการวิจัย 
รวมท้ังวิธีการเขียนรายงานวิจัยและการเขียนบทความ 
เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารระดับชาติ 
และนานาชาติ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา ชั้น 12 
อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 
ได้ที่ 0-2310-8689 และ 0-2310-8119 ในวันและ 
เวลาราชการตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2554(อ่านต่อหน้า 11)


