
  

ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
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คณะศึกษาศาสตร์ประชุมโครงการยกระดับคุณภาพครู สถาบันการศึกษานานาชาติ ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. รับนักศึกษาปริญญาโท
M.B.A.-Young Executives

  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รั บ ส มั ค ร ผู้ ส น ใ จ เ ข้ า ศึ ก ษ า ต่ อ ป ริ ญ ญ า โ ท  

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ 

นักบริหารรุ่นใหม่ รุ่นที่ 15 (รอบ 2) M.B.A.-

Young Executives เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ เพื่อ 

เปิดโอกาสให้ผู้ทำงานแล้วได้ศึกษาหาความรู้ 

เพิ่มพูนยิ่งขึ้น คุณสมบัติผู้สมัคร จบปริญญาตรี 

ทุกสาขา อายุไม่เกิน 40 ปี รับสมัคร ตั้งแต่ 

บัดนี้ถึงวันที่ 14 สิงหาคม 2554 (ไม่่เว้นวัน 

หยุดราชการ) ที่โครงการบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์รับนักศึกษา

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาปริญญาตรี โครงการ

หลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ 

จังหวัดนครราชสีมา รุ่นที ่ 2 ประจำภาค 2 

ปีการศึกษา 2554 เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร 

ได้ต้ังแต่บัดน้ีจนถึงวันท่ี 31 ตุลาคม 2554 ท่ีสาขา 

วิทยบริการฯจังหวัดนครราชสีมา โทร. 044-249-715, 

084-674-3323 หรือดูรายละเอียดที่ www.law. 

ru.ac.th

   คณะกรรมการอำนวยการ

สรรหาอธิการบดีกำหนดวัน

ลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหา 

อธิการบดีแล้ว  ในวันศุกร์ที่ 26  

สิงหาคม 2554 เวลา 09.00- 

15.00 น. พร้อมกันท้ังส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค ประธาน 

กรรมการอำนวยการสรรหาฯ  

ยืนยันจะทำให้การสรรหา 

อธิการบดีบริสุทธิ์ยุติธรรม   

กำหนดการสรรหาอธิการบดี  วันที่ 26 สิงหาคม 2554

 รามคำแหงขยายเวลาให้ผู้ประกอบการหอพักสมัครเข้า 

ร่วมโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 3 ถึงวันที่ 25 กรกฎาคม นี้ 

พร้อมเดินหน้าจัดกิจกรรม “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” เพื่อสร้าง 

เครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังภัยในหอพักและชุมชน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และ

ม.ร.สร้างเครือข่ายการเฝ้าระวังภัยในหอพัก
จัดกิจกรรม “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” 
ทั้งที่ รามฯ 1 และรามฯ 2

ประธานกรรมการฯ หวังให้การสรรหาสร้างสรรค์เป็นแบบอย่างที่ดี

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมเพื่อปรึกษาหารือใน 

การดำเนินงานตามโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการ 

ไทยเข้มแข็ง ประจำปีงบประมาณ 2553-2555 รุ่นที่ 2 โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ประธานคณะกรรมการบริหาร 

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบฯ เป็นประธาน และมีนายกฤษฎี ศรีบรรพต 

รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติชี้ หลักสูตรนานาชาติที่รามคำแหง 

ทั้งป.ตรี โท และเอก เอื้อให้นักศึกษาไทยได้เรียนหลักสูตรคุณภาพระดับเดียวกับ 

การเรียนที่ต่างประเทศ  ไม่ต้องเดินทางไกล และประหยัดค่าใช้จ่าย

 สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยมี นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี โท 

และเอก จำนวนประมาณ 350 คน พร้อมคณาจารย์ร่วมในพิธี 



หวังเห็นบรรยากาศการหาเสียงที่สร้างสรรค์และ 

สมานฉันท์  เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีคำสั่ง 

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี  

โดยมี นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน กรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการนั้น   

คณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดีได้มีการ

ประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 

ซึ่งภายหลังการประชุม นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน  

ประธานกรรมการอำนวยการสรรหาฯ ให้สัมภาษณ์ว่า  

ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งให้ผมเป็นประธาน 

กรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี  ผมถือว่าเป็นเกียรติ 

อย่างย่ิง  เพราะตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษาระดับสูง 

ของประเทศ  และตามข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. 2541 ได้กำหนดการ 

สรรหาที่เปิดโอกาสให้ประชากรของมหาวิทยาลัยทั้ง 

คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน และนักศึกษา มีส่วนร่วม 

ในการสรรหาฯ ตามระบอบประชาธิปไตย และยังกำหนด 

วิธีการสรรหาที่โปร่งใสเที่ยงธรรม เพื่อให้ได้บุคคลที ่

ประชากรเห็นว่าจะเป็นผู้นำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความ 

เป็นเลิศทางการศึกษา  ผมจึงมีความยินดีท่ีสภามหาวิทยาลัย 

ได้แต่งตั้งให้ผมมาทำหน้าที่นี้และผมตั้งใจจะปฏิบัติ 

หน้าที่ให้ดีที่สุดครับ

 ประธานกรรมการอำนวยการสรรหาฯ กล่าวถึง 

ผลการประชุมว่าที่ประชุมได้พิจารณาวาระสำคัญเร่งด่วน 

ในเรื่องกำหนดการลงคะแนนหยั่งเสียง และขั้นตอนการ 

สรรหา  รวมทั้งพิจารณาแต่งตั้งประธานคณะกรรมการ 

ดำเนินการสรรหาอธิการบดี โดยมีมติกำหนดใหว้ันศุกร์ 

ที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-15.00 น. เป็นวัน 

ลงคะแนนเสียงสรรหาอธิการบดี (ทั้งส่วนกลางและส่วน 

ภูมิภาค)  และกำหนดให้มีการลงคะแนนหย่ังเสียงล่วงหน้า 

ได้ในวันอังคารท่ี 23 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-15.00 น.  

โดยกำหนดขั้นตอนในการสรรหาอธิการบดี ดังนี้

 การขอใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อเข้ารับการ 

สรรหา วันที่ 25 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักงาน 

สภาคณาจารย์

 การยื่นใบสมัครและแบบเสนอชื่อผู้เข้ารับการ 

สรรหา วันที่ 1-2 สิงหาคม 2554

 การรับหมายเลขและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการ

สรรหา วันที่ 3 สิงหาคม 2554

 การถอนตัว  วันที่ 9 สิงหาคม 2554

 การแถลงนโยบายของผู้เข้ารับการสรรหา วันที่ 

19 สิงหาคม 2554 ช่วงเช้า แถลงนโยบายกับสายอาจารย์  

ช่วงบ่าย แถลงนโยบายกับสายข้าราชการ เจ้าหน้าที่และ  

วันที่ 22 สิงหาคม 2554 ช่วงเช้า แถลงนโยบายกับ 

สายนักศึกษา

 นอกจากน้ี ท่ีประชุมยังได้พิจารณาแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์ 

อดุลย์ ตะพัง เป็นประธานคณะกรรมการดำเนินการสรรหา 

อธิการบดี  และมอบให้พิจารณาเสนอช่ือบุคคลเพ่ือแต่งต้ัง 

เป็นคณะกรรมการดำเนินการสรรหาฯ ต่อไป

 ประธานกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี  

กล่าวถึงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการฯว่าถือเป็น 

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  คือเป็นผู้ควบคุมกฎกติกาให้การสรรหา 

เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  และให้ความเสมอภาค 

แก่ผู้เข้ารับการสรรหาทุกท่านโดยเท่าเทียมกัน  ซึ่งในการ 

ทำหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ก็จะดำเนินการตามกฎ 

ระเบียบที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ  ผมเองเคยทำหน้าที่เป็น 

ประธานกรรมการสรรหาคณบดีีและผู้อำนวยการสำนัก 

ในรามคำแหงมาแล้วหลายครั้ง  ซึ่งการสรรหาทุกครั้ง 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อยน่าชื่นชม  ผมจึงหวังที่จะเห็น 

บรรยากาศเช่นนี้อีกในการสรรหาอธิการบดีครั้งนี้    

ให้เป็นการสรรหาและการหาเสียงที่สร้างสรรค์ตาม 

ระบอบประชาธิปไตยและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม 

ภายนอก  ผมและคณะกรรมการฯยินดีรับฟังความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะของทุกฝ่าย ทั้งนี้ เพื่อให้การสรรหา 

อธิการบดีเป็นไปด้วยความโปร่งใส  เป็นธรรมและเป็น

ที่ยอมรับของประชากรชาวรามคำแหง

 “ผมอยากเห็นบรรยากาศการสรรหาที่ปรองดอง 

สมานฉันท์เหมือนกับการเลือกตั้งประธานาธิบดีของ 

อเมริกา ท่ีเม่ือการแข่งขันเสร็จส้ินเขาก็จับมือกันและทำงาน 

ร่วมกัน ดูตัวอย่างพรรคเดโมแครตท่ีโอบามาหาเสียงแข่ง 

กับ ฮิลลารี่ คลินตัน มาตลอด พอโอบามาชนะ เขาก็ 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 

โดยมติคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี  

ในการประชุม ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 11 

กรกฎาคม 2554 จึงกำหนดการสรรหาอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังนี้

 1. กำหนดวัน เวลาลงคะแนนหยั่งเสียง

          1.1 ให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหา 

อธิการบดี สำหรับอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ

นักศึกษาทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันศุกร์ที่ 26 

สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-15.00 น.

          1.2 หยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีล่วงหน้า 

วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-15.00 น.

 2. การขอรับใบสมัคร หรือแบบเสนอชื่อผู้เข้า 

รับการสรรหา

  ขอรับใบสมัคร หรือแบบเสนอชื่อผู้เข้ารับ 

การสรรหา ณ สำนักงานสภาคณาจารย์ อาคารพ่อขุน 

ศรีอินทราทิตย์ ชั้น 3 วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2554 

เวลา 09.00-15.00 น.

 3. การยื่นใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้เข้ารับ 

การสรรหา

          ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหายื่นใบสมัคร 

ด้วยตนเอง ณ สำนักงานสภาคณาจารย์ อาคารพ่อขุน 

ศรีอินทราทิตย์ ชั้น 3 วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2554 

และวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-15.00 น.

  ในกรณีเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา ให้ผู้แทน 

ของผู้เสนอชื่อ ยื่นเสนอชื่อตามวัน เวลา และสถานที่ 

ที่กำหนดตามวรรคแรก

 4. การรับหมายเลขและประกาศชื่อผู้เข้ารับ 

การสรรหา

 ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการ 

อำนวยการสรรหาอธิการบดีกำหนด โดยกำหนดจับสลาก 

หมายเลข วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ 

สำนักงานสภาคณาจารย์ อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ 

ช้ัน 1 และประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พ.ศ. 2541 วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2554

 5. การถอนตัว

  ผู้เข้ารับการสรรหาคนใดประสงค์จะถอนตัว 

ไม่เข้ารับการสรรหา ให้ย่ืนหนังสือขอถอนตัวต่อประธาน 

กรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี ณ สำนักงานสภา- 

คณาจารย์ อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ช้ัน 3 วันอังคาร 

ที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-15.00 น.

 6. กำหนดวัน เวลา และสถานที่แถลงนโยบาย

        จัดให้มีการแถลงนโยบายพร้อมกัน ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยถ่ายทอดผ่าน 

เครือข่ายการสื่อสารของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ไปยัง 

กองงานวิทยาเขตบางนาและสาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติในส่วนภูมิภาค ดังนี้

        6.1 สายอาจารย์ วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 

2554 เวลา 09.00-12.00 น.

        สายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ วันศุกร์ที่ 19 

สิงหาคม 2554 เวลา 13.00-16.00 น.

  6.2 สายนักศึกษา วันจันทร์ที่ 22 สิงหาคม 

2554 เวลา 09.00-12.00 น.

 สถานท่ีลงคะแนนหย่ังเสียง รายละเอียดหลักเกณฑ์ 

และวิธีการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี ให้เป็น 

ไปตามที่คณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี 

กำหนด

เชิญฮิลลาร่ีมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ   

ทำงานร่วมกันได้  ทุกวันนี้คนไทยต้องการความปรองดอง 

ในประเทศ  ผมจึงอยากให้การสรรหาอธิการบดีรามคำแหง  

เป็นตัวอย่างของความสมานฉันท์ปรองดองให้กับสังคม 

ภายนอก  ให้ทุกฝ่ายเห็นว่าสถาบันการศึกษาอย่างรามคำแหง 

สามารถทำสิ่งนี้ได้”

 ประธานกรรมการอำนวยการสรรหาฯ กล่าวย้ำ 

ในตอนท้ายว่าผมยืนยันที่จะดูแลควบคุมการสรรหาให้ 

บริสุทธิ์ยุติธรรม  และไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้การสรรหา 

แปรผันเป็นอย่างอ่ืนได้  นอกจากจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ 

ของประชากรรามคำแหงเท่านั้น  พร้อมทั้งขอเชิญชวน 

คณาจารย์  ข้าราชการ  พนักงาน และนักศึกษาทุกคน 

มาใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน   

ขอให้มาใช้สิทธิกันมากๆ ประเทศไทยเราเพิ่งผ่านการ 

เลือกตั้งเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 มีประชาชนมาใช้ 

สิทธิถึง 75% ผมก็อยากให้คนรามคำแหงมาใช้สิทธิสรรหา 

อธิการบดีในวันที่ 26 สิงหาคมนี้กันมากๆ ถ้าเกิน 80%  

ขึ้นไปก็จะเป็นสิ่งที่น่าพอใจอย่างยิ่ง 

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี
เรื่อง กำหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่  ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

กำหนดการสรรหาฯ                                (ต่อจากหน้า 1)



 

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดประชุมทางวิชาการ  เรื่อง  “การขอกำหนดตำแหน่ง 

ทางวิชาการของคณาจารย์” แก่คณาจารย์ของมหาวิทยาลัย  

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธานพร้อมบรรยายพิเศษ “การพัฒนาศักยภาพ 

ของตนเองในระดับที่สูงขึ้น” และมีรองศาสตราจารย์ 

ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายบริหาร บรรยาย เรื่อง “การขอกำหนดตำแหน่ง 

ทางวิชาการของคณาจารย์ตามเกณฑ์ ก.พ.อ.” ณ ห้อง 

บรรยาย ชั้น 8 อาคารท่าชัย เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 

2554

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

กล่าวว่าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เป็นภาระ 

หน้าที่หนึ่งที่บุคลากรสายวิชาการต้องให้ความสำคัญ  

เนื่องจากสะท้อนให้เห็นถึงความตื่นตัวทางวิชาการ  

การมีศักยภาพในการรวบรวมประมวลข้อมูลความรู้ 

และวิทยาการใหม่ๆ ทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก ทั้งที่ 

เกี่ยวกับด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ตลอดจน 

เพื่อตอบสนองดัชนีชี้วัดของสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา องค์ประกอบที่ 2 การผลิตบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 : อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งทาง 

วิชาการ จะต้องมีค่าร้อยละ 60 ขึ้นไปของจำนวน 

อาจารย์ประจำที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  

รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์รวมกัน จึงจะได้ 

รับคะแนนเต็ม 5

 “การประชุมวิชาการคร้ังน้ีจัดข้ึน เพ่ือให้คณาจารย์ 

ทราบถึงหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้

ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ 

และศาสตราจารย์ ตามเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.กำหนด และ 

เป็นไปตามขั้นตอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง อีกทั้ง 

ยังเป็นการกระตุ้นและส่งเสริมให้คณาจารย์เห็นความ 

สำคัญของการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อ 

พัฒนาศักยภาพของตนเองในระดับที่สูงขึ้น ตลอดจน 

สามารถตอบสนองดัชนีช้ีวัดของสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ต่อไป”

 จากน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ รักษาราชการแทนอธิการบดี  

ม.ร. กล่าวว่าคณาจารย์ถือเป็นบุคลากรที่อยู่บนเส้นทาง 

สายวิชาการ จึงต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิมากข้ึน  

เพราะแวดวงวิชาการ การเรียนต่อถึงระดับปริญญาเอก 

มีความสำคัญ รวมถึงการแข่งขันทางการศึกษาที่สูงขึ้น 

ในประเทศไทย ถ้ามีโอกาสอยากให้คณาจารย์มุ่งมั่น 

เรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึน                     และเช่ือว่ารามคำแหงมีคณาจารย์ 

ที่มีศักยภาพในการทำงาน  แม้ว่าภาระงานแต่ละท่าน 

จะมีมาก ก็ขอให้จัดระเบียบในการทำงานให้ดีและแบ่ง 

เวลาในการเขียนงานวิจัย

 ในฐานะที่รามคำแหงอยู่ภายใต้กำกับของ  

สกอ. คณาจารย์ยังเป็นฟันเฟืองที่จะทำให้การกำหนด 

ตัวชี้วัด การประเมินคุณภาพการศึกษา และทำให ้

องค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการที่รามคำแหง 

จะก้าวไปสู่สากลได้ ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ 

ที่อยู่ในสถาบันนั้นก็มีความสำคัญ เช่น มหาวิทยาลัย 

หลายแห่งในอเมริกาใต้ พร้อมที่จะแสดงศักยภาพว่า 

มหาวิทยาลัยในประเทศมีความสำเร็จอย่างไร หรือที ่

ประเทศรัสเซีย ก็มีความตื่นตัวทางวิชาการ และมีการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยแห่งอื่นทั่วโลกด้วย

 “ในอนาคตปี 2558 ประเทศไทยกำลังจะเข้าสู ่

การเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน  และเรื่องการศึกษาเป็น 

เร่ืองแรกๆท่ีสมาคมอาเซียนจะดำเนินการ ฉะน้ัน รามคำแหง 

จึงมีเวลาเตรียมตัวอีก 4 ปี ในการเตรียมความพร้อมที่

จะเกิดขึ้น ขอให้คณาจารย์ตระหนักในการทำงาน เพื่อ 

ให้รามคำแหงมีศักยภาพและสามารถคงอยู่ได้ทั้งใน 

ภูมิภาคและเวทีโลก และต่อไปวงการศึกษาจะเข้มข้น 

มากยิ่งขึ้น รามฯจะหยุดอยู่นิ่งๆไม่ได้ ดังคำที่ว่า “ถ้า 

เราหยุด 1 ก้าวเท่ากับเดินถอยหลัง 1 ก้าว” สิ่งใดที่พบ

ว่าเป็นปัญหาของมหาวิทยาลัย ท่านต้องช่วยกันแก้ไข  

ใช้เวลาที่มีอยู่พัฒนาตนเองและมหาวิทยาลัย ที่สำคัญ 

ขอให้ท่านรักองค์กรและช่วยกันนำพามหาวิทยาลัยไป

สู่สากล”

 ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวต่อไปว่าที่ผ่านมาต้องขอบคุณ 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้ังแต่ยุคก่อต้ังท่ีได้ช่วยกันทำงานหนัก 

มุ่งมั่นวางรากฐานในการพัฒนามหาวิทยาลัยมาเป็น 

อย่างดี ทำให้รามฯเจริญก้าวหน้ามาถึงทุกวันนี้ ทั้งยัง 

เป็นองค์กรท่ีสร้างประโยชน์และผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้ 

สังคม เป็นบัณฑิตที่สู้งาน และทำงานได้ดีในทุกองค์กร 

 ดังนั้น คณาจารย์ต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เรื่อง 

ตำแหน่งทางวิชาการอย่ามองว่าเป็นเรื่องเฉพาะตนเอง  

ต้องคำนึงว่าเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและมหาวิทยาลัย  

ถ้าเรามีใจรักในการทำงานด้านวิชาการ เราจะมีความสุข  

ขอให้ทำด้วยจิตวิญญาณ และเผยแพร่ให้สังคมภายนอก 

ได้รับทราบ แต่อย่าให้เกิดกรณีการลอกตำราของคนอื่น  

หรือนำมาจากเว็บไซต์ คณาจารย์ต้องเป็นผู้ที่รู้จักค้นคว้า  

หาความรู้ใหม่ในการพัฒนาตนเอง ให้ไปพร้อมกับการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ต้องมีความรู้เท่าทันให้สามารถ

สื่อสารด้านภาษาได้มากขึ้น พร้อมทั้งถ่ายทอดความรู้ 

ให้ถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริงแก่ลูกศิษย์ เพราะพวกเขา 

จะได้รับความรู้ที่ถูกต้องที่สุดไปใช้ในชีวิตจริง ซึ่งถ้า 

คณาจารย์มีตำแหน่งทางวิชาการแล้ว มีความรู้จริงเช่น 

ตำแหน่งก็จะสามารถอยู่ในแวดวงวิชาการได้อย่างภาคภูมิใจ 

และเป็นที่เคารพแก่นักศึกษา

 วันที่ ๓ กรกฎาคม พุทธศักราช  

๒๕๕๔ นับเป็นวันสำคัญวันหน่ึงในประวัติศาสตร์ 

การเมืองของประเทศไทย

 เนื่องเพราะเป็นวันเลือกตั้งสมาชิก 

สภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ทั่วประเทศ หรือ 

ที่เรียกว่าเลือกตั้งทั่วไป

 ในวันนี้ประชาชนทั้งประเทศจะมี

ผู้แทนของเขาไปปฏิบัติหน้าที่ในสภาฯ 

รวมทั้งสิ้น ๕๐๐ คน

 เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบ

บัญชีรายชื่อ จำนวน ๑๒๕ คน และ

 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบเขต 

เลือกตั้ง จำนวน ๓๗๕ คน

 การเลือกตั้งในวันดังกล่าวผ่านพ้นไป 

แล้วด้วยดี และมีหลายส่ิงหลายอย่างท่ีน่ายินดี 

สำหรับการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

ในบ้านเรา อาทิ

 ประชาชนท่ัวประเทศออกมาใช้สิทธิ 

เลือกตั้งกันมากเป็นประวัติการณ์

 คณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.

ระบุว่ามากกว่าทุกครั้งที่เคยมีมาในประเทศ

ของเรา

 กล่าวคือ มากถึงเกือบ ๗๕ เปอร์เซ็นต์

 หลังการเลือกตั้ง เมื่อทราบผลทั้งหมด

 หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งออกมา 

กล่าวแสดงความยินดีต่อพรรคท่ีได้รับเลือกต้ัง 

มากกว่า

 หัวหน้าพรรคที่ได้รับเลือกตั้งมากกว่า 

ออกมาขอบคุณพรรคท่ีได้รับเลือกต้ังน้อยกว่า

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความ 

ชื่นชม

คณาจารย์ ม.ร. ประชุมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการฯ

(อ่านต่อหน้า 10)



 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหาร 

งานและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO” โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ  เกตุษา  รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายสำนักประกันคุณภาพ เป็นประธาน  

ณ ห้องประชุม 802 อาคารท่าชัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ที่ผ่านมา

 โอกาสนี้ รศ.ดร.เตือนใจ  เกตุษา รักษาราชการ

แทนรองอธิการบดีฝ่ายสำนักประกันคุณภาพ กล่าวว่า 

คณะกรรมการด้านคุณภาพของหน่วยงาน (QMC) เป็น 

ผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารงานคุณภาพให้เกิด 

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต้องมีการพัฒนาตนเองอย่าง 

ต่อเนื่อง โดยนำความเข้าใจ ข้อกำหนดของระบบ ISO 

เป็นอย่างดี เพื่อผลักดันให้ระบบการบริหารคุณภาพเป็น

ไปตามวัตถุประสงค์ด้านคุณภาพที่หน่วยงานกำหนดด้วย

 การจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการเปิด 

โอกาสให้ QMC ของหน่วยงานที่อยู่ในระบบ ISO ได้มี

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคการบริหารระบบคุณภาพ 

ร่วมกัน มีการจัดการองค์ความรู้ให้เกิดความเข้าใจตรงกัน 

อย่างทั่วถึง และ QMC ของแต่ละหน่วยงานจะได้นำ 

ความรู้ท่ีได้จากการจัดการองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

กับหน่วยงานของตนต่อไป

สำนักประกันฯ จัดอบรม
“การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ ISO”

 สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จัดพิธีไหว้ครู 

- ครอบครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์  ครั้งที่ 7 ประจำปี 

2554  โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ  ทรัพย์เอนก  

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา เป็นประธาน และครูเวนิช  

เชียรวงศ์  ครูพิธีกร ทั้งนี้มีนักเรียนจากโรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  เข้าร่วมในพิธี   

ณ  ห้อง 415  ช้ัน 4  อาคารสุโขทัย  เม่ือวันท่ี 30  มิถุนายน 

ที่ผ่านมา

 การจัดพิธีไหว้ครู - ครอบครูดนตรีไทยและ 

นาฏศิลป์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่มุ่งเน้นการอนุรักษ์และ

สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย 

สถาบันภาษา ม.ร. จัดพิธีไหว้ครู

 6 นักกีฬาลูกพ่อขุนฯ ได้รับคัดเลือกจากสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อเป็นตัวแทน 

นักกีฬาของประเทศไทย ไปแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลก 

ฤดูร้อน ครั้งที่ 26 ระหว่างวันที่  12 - 23 สิงหาคม  2554  

ณ เมืองเซินเจิ้น ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 สำหรับนักกีฬาที่ได้รับคัดเลือกในครั้งนี้ ได้แก่ 

 นายพฤทธิ์ ศรียะพันธ์ นักกีฬายิงปืน ดีกรี  

4 เหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส์ 

 นางสาวสราพร แช่มช้อย นักกีฬากอล์ฟ 

ดีกรีเหรียญทอง ประเภททีมหญิงและเหรียญเงิน 

บุคคลหญิง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 38 

จามจุรีเกมส์ และ เหรียญทอง ประเภททีมหญิง 

และเหรียญเงินบุคคลหญิง  กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน  

สกอ.ส่ง 6 นักกีฬาลูกพ่อขุนฯ 

แข่งกีฬามหาวิทยาลัยโลก

ครั้งที่ 15 ปี 2553

 นางสาวอัญชิสา อุตมะ นักกีฬากอล์ฟ ดีกรี 

เหรียญทอง ประเภททีมหญิงและบุคคลหญิง กีฬา 

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส์  

และเหรียญทอง ประเภททีมหญิงและบุคคลหญิง กีฬา 

มหาวิทยาลัยอาเซียน ครั้งที่ 15 ปี 2553

 นายธีรภัทร โพธิ์เหลือง นักกีฬาวอลเลย์บอล 

ชายหาด ดีกรีเหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

ครั้งที่ 38 จามจุรีเกมส์ นักศึกษาปริญญาโท สาขา 

พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 นายฟิลลิป มาทซอน และ นายปฤณ ศิริสมหมาย  

นักกีฬากอล์ฟ

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา   

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

หัวข้อ “อบรมทักษะการพัฒนาบุคลิกภาพ” เพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานแก่นักศึกษา   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ 25-26 กรกฎาคม 

2554 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 

ห้อง 0322 โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 1. การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน พัฒนาจิตใจ 

   คุณธรรม

 2.  การสร้างความเชื่อมั่นและพัฒนาความ 

  กล้าแสดงออก

 3. ศิลปะการพูดในที่ชุมชนและเทคนิคการ 

  พูดในโอกาสต่างๆ

 4. บุคลิกลักษณะที่สง่างามในการทำงาน 

  และท่วงท่าอิริยาบถ

 5.  การเสริมสร้างบุคลิกภาพที่ประทับใจ

 6. การเสริมสร้างภาพลักษณ์สำหรับการ 

  ทำงาน

 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งสิ้น) พร้อมเอกสารและคู่มือ อาหารว่าง กาแฟ 

และเครื่องดื่ม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเป็น 

รายบุคคล

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ 

ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคาร 

ศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8080, 0-2310-

8126 ต่อ 16, 081-935-5517 และ 089-077-9549  

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ม.ร.อบรมทักษะ
การพัฒนาบุคลิกภาพ

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(ฝ่ายประถม) จัดโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยมี 

พระราชปริยัติสุนทร เจ้าคณะเขตบางกะปิ เจ้าอาวาส 

วัดเทพลีลา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และ พระอาทร 

ปริยัตกิจ รองเจ้าอาวาสวัดเทพลีลา พระอาจารย์ใหญ่ 

สำนักเรียนวัดเทพลีลา เป็นรองประธานฝ่ายสงฆ์ 

รวมทั้งได้รับเกียรติจาก รศ.นพคุณ คุณาชีวะ รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  

เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 การจัดโครงการนี้เพื่อสมทบทุนในการจัด 

หาครภุณัฑท์างการศกึษา            สำหรบัหอ้งเรยีนและหอ้ง 

ปฏิบัติการต่างๆภายในอาคารสระหลวง ให้เป็นแหล่ง 

การเรียนรู้ท่ีทันสมัยของนักเรียน ในการน้ีได้รับบริจาค 

ทุนทรัพย์จากผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ  

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 690,550.50 บาท ทางโรงเรียนฯ 

ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และบุญกุศลท่ีท่านท้ังหลาย 

ได้ร่วมกระทำในคร้ังน้ี ดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุข  

ความเจริญ พร้อมด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ  

ปฏิภาณ ธนสารสมบัติ และสัมฤทธิผลในสิ่งอัน 

พึงปรารถนาทุกประการ

สาธิตรามฯทอดผ้าป่าการศึกษา
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 ประสบการณ์การทำงานเป็นสิ่งที่ไม่จำกัดเพียง 

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาเท่านั้น ปัจจุบันนักเรียน นักศึกษา 

ก็สามารถทำงานควบคู่ไปกับการเรียน หรือที่เรียกว่า 

Part-Time ซ่ึงเป็นการทำงานท่ีจะสร้างประสบการณ์ เสริม 

รายได้ และทำให้เกิดความภาคภูมิใจท่ีแบ่งเบาภาระครอบครัว 

ได้ในขณะท่ียังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา นอกจากน้ี ยัง 

เป็นใบเบิกทางเพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานภายหลังสำเร็จการศึกษา 

และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้ตำแหน่งงานที่ดีด้วย

 น.ส.สุนันทา   กล่อมเสนาะ 

นักศึกษา ปวช. ชั้นปี 3  

ส า ข า ธุ ร กิ จ พ ย า บ า ล 

โ ร ง เ รี ย น พ ณิ ช ย ก า ร 

สุโขทัย กล่าวว่าตนเอง 

เริ่มทำงาน Part-Time  

ท่ีร้าน A&W ต้ังแต่เรียน 

อยู่ช้ันปี 2 ท้ังน้ี เพราะ 

ตนเห็นว่าการทำงาน Part-Time สามารถแบ่งเบาภาระ 

ทางบ้านได้มาก สำหรับในวันนี้ตนมองหางานบริการ 

ในร้านอาหาร หรือการแนะนำสินค้า เช่น ผลิตภัณฑ์ 

น้ำผลไม้ เพราะคิดว่ามีความถนัดในด้านนี้  

 “การทำงานแม้จะเหน่ือย แต่สอนให้เรารับผิดชอบมาก  

ทั้งในด้านการแบ่งเวลา เพราะหลังเลิกเรียนต้องไปทำงาน 

และยังต้องแบ่งเวลาทำการบ้านด้วย ต้องจัดสรรเวลา 

ว่างานคืองาน เรียนคือเรียน และสิ่งสำคัญคือ การ 

พักผ่อนที่เพียงพอเพื่อให้การเรียนและการทำงานเป็น 

ไปอย่างลุล่วง ในอนาคตดิฉันตั้งใจว่าจะเรียนต่อในระดับ 

ปริญญาตรีด้วยค่ะ”

น.ส.วนิดา ศรีอนันต์ 

นักศึกษา ปวส. ชั้นปี 2  

สาขาบัญชี โรงเรียนศรีวิกรม์ 

บริหารธุรกิจ กล่าวว่าการ 

ทำงาน Part-Time เป็น 

สิ่งที่ดีเพราะเป็นโอกาส 

ให้ เ รา ได้ฝึกงานก่อน 

ที่จะเริ่มทำงานจริง และ

ยังสร้างรายได้ด้วย คนท่ีเร่ิมต้นใหม่อาจจะเร่ิมจากทำงาน 

วันละ 4 ชั่วโมง เพื่อจะได้แบ่งเวลาอ่านหนังสือเรียน  

  “ในหลักสูตรชั้นปี 2 ระบุให้นักศึกษาต้องฝึกงาน 

จำนวน 200 ชั่วโมง ในวันนี้ตั้งใจมองหาองค์กรในด้าน

งานเอกสารการบัญชี เพราะเรียนมาในด้านนี้โดยตรง 

อย่างไรก็ตาม ทุกคนสามารถทำงาน Part-Time ได้  

เพียงเราแบ่งเวลา และเรียนรู้การทำงานแบบค่อยเป็นค่อยไป 

ในขณะเดียวกันต้องตั้งใจเรียนและไม่ทิ้งการเรียนค่ะ” 

นายพงษ์พิสุทธิ์ ทวีศรี 

นักศึกษา ปวส. ชั้นปี 2 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

โ ร ง เ รี ย น เ ท ค นิ ค วิ ม ล 

บริหารธุรกิจ กล่าวว่าตน 

ทำงาน Part-Time มาต้ังแต่ 

อายุประมาณ 17 ปีในขณะ 

ที่เรียนปวช. โดยทำงานที่ 

ร้าน KFC วันละ 7-8 ช่ัวโมงในวันหยุด ถ้าปิดเทอมจะทำงาน 

ทุกวัน ปัจจุบันทำงาน Part-Time ที่สโมสรราชพฤกษ์ 

ฝ่ายจัดเลี้ยง ในวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 8-9 ชั่วโมง โดยทำ 

มาแล้วประมาณ 3-4 เดือน สามารถแบ่งเวลาเรียนได ้

ไม่มีปัญหา

 “ผมภูมิใจที่มีเงินเดือนเป็นของตัวเอง เพราะจะได้ 

ไม่ต้องรบกวนคุณพ่อคุณแม่ นอกจากนี้ ผมชอบทำงาน 

เพราะเป็นการสร้างประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่น  

ผมเองสนุกกับงานและทำงานได้ทุกแบบ ส่วนภายหลังเม่ือ 

สำเร็จการศึกษา ผมต้ังใจจะทำงานด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 

ตรงกับสาขาท่ีเรียน ตอนน้ีจึงเป็นการเก็บเก่ียวประสบการณ์ 

ร่วมกับเพื่อนไปก่อนครับ” 

นายสานนท์ กงเพ็ชร  

นักศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณะ 

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กล่าวว่าการ 

ทำงาน Part-Time ช่วย 

แบ่ ง เบาภาระทางบ้ าน 

การเรียนทฤษฎีจากห้อง 

เ รี ย น เ พี ย ง อ ย่ า ง เ ดี ย ว 

ไม่เพียงพอ ต้องอาศัยประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติ  

ร่วมด้วย เพื่อให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างสมบูรณ์ การไขว่คว้า 

หาประสบการณ์นั้น อย่ารอให้โอกาสมาถึง ต้องสร้าง 

โอกาสนั้นขึ้นมาเอง นอกจากนี้ การทำงาน Part-Time  

ทำให้มีสังคมการทำงานที่ต่างไปจากสังคมเพื่อนที่  

มหาวิทยาลัย 

 “ส่ิงสำคัญในการทำงาน Part-Time คือ ต้องแยกแยะ 

และบริหารเวลาได้ ทุกคนมีเวลา 24 ชม.เท่ากัน อยู่ที่ 

การบริหารเวลา แม้ผมจะกำลังมองหางาน Part-Time  

แต่ตั้งใจไว้ว่าจะให้เวลากับการเรียนเป็นหลัก อาจทำงาน 

เฉพาะเสาร์-อาทิตย์ และทำงาน Part-Time ไปจนสำเร็จ 

การศึกษา ส่วนตัวถนัดด้านการให้ข้อมูลข่าวสาร ส่วน 

อนาคตเม่ือสำเร็จการศึกษา ผมอยากทำงานด้านนิติศาสตร์ 

ในฝ่ายกฎหมายขององค์กรต่างๆ  หลังจากน้ันจะพัฒนาตนเอง 

สอบเป็นผู้พิพากษาให้ได้ครับ” 

นักเรียน-นักศึกษาเชื่อมั่น งาน Part-Time 
สร้างประสบการณ์-รายได้-ความภูมิใจ

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

มุมกีฬา
เพื่อสุขภาพ

ระวังโรคกรดไหลย้อน

    สมคิด  ชูฤทธิ์       สำนักกีฬา

 เตือนหนุ่ม-สาวออฟฟิศ ระวังโรคกรดไหลย้อน 

โรคยอดฮิตของหนุ่มสาววัยทำงาน ดารา นักแสดง  

โดยเฉพาะคุณสาวๆออฟฟิศที่ชอบกินจุบกินจิบ  

รับประทานอาหารไม่เป็นเวลาและเร่งรีบ รวมถึงผู้ชอบ 

อาหารรสจัด ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ มีโอกาสเสี่ยงสูง หากมี 

อาการท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอเปรี้ยว ปวดแสบร้อน 

บริเวณหน้าอกและลิ้นปี่แล้วลามขึ้นมาที่หน้าอกหรือ 

คอ ควรปรึกษาแพทย์

 โรคกรดไหลย้อน ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่โรคร้ายแรงถึง 

ชีวิตเหมือนโรคมะเร็ง หรือโรคหัวใจ แต่เป็นโรคที ่

สร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ 

ชีวิตและประสิทธิภาพการทำงานลดลง โดยจะมีอาการ 

ท้องอืด ท้องเฟ้อ เรอเปรี้ยว ปวดแสบร้อนบริเวณ 

หน้าอกและลิ้นปี่ แล้วลามขึ้นมาที่หน้าอกหรือคอ และ 

ในบางรายอาจมีอาการแสดงออกนอกหลอดอาหารได้ 

เช่น อาการทางปอด หรืออาการทางคอ และกล่องเสียง 

เสียงแหบเรื้อรัง มีไอเรื้อรัง มีกลิ่นปาก หรือในบางราย 

อาจมีอาการทางระบบหายใจ เช่น หอบหืด หรืออาการ 

เจ็บหน้าอกได้ ดังนั้น หากมีอาการเหล่านี้ อาจเป็น 

สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังถูกโรคกรดไหลย้อน 

คุกคาม ควรพบแพทย์เพื่อวินิจฉัยและทำการรักษาต่อไป  

เพราะหากละเลยไม่ยอมรักษา นานๆไปอาจทำให้เรื้อรัง 

กลายเป็นมะเร็งหลอดอาหารได้เช่นกัน เน่ืองจากโรคกรด 

ไหลย้อน จะมีอาการท้องอืดท้องเฟ้อร่วมด้วย คล้ายๆกับ 

อาการของโรคกระเพาะอาหาร จึงทำให้คนส่วนใหญ่มักจะ 

เหมารวมว่าตนเองอาจจะเป็นโรคกระเพาะอาหาร และ 

ไปซื้อยาเคลือบแผลในกระเพาะอาหารมารับประทานเอง  

ทำให้การรักษาไม่ตรงจุด โดยเฉพาะคนไทยเรามักจะ 

ชอบซื้อยามารับประทานเอง และคิดว่าการไปพบแพทย์ 

เป็นเรื่องใหญ่ ระยะหลังมานี้ จึงพบโรคกรดไหลย้อน 

เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ

 โรคกรดไหลย้อน ไม่ได้เป็นโรคแปลกใหม่สำหรับ 

คนไทย เป็นโรคท่ีพบในผู้ป่วยคนไทยมานานแล้ว สาเหตุ 

ของโรคเกิดจากการไหลย้อนกลับของกรดหรือน้ำย่อย

ในกระเพาะอาหารขึ้นไปในหลอดอาหารส่วนบนอย่าง

ผิดปกติ ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ อาทิ หลอดอาหาร 

ส่วนปลายมีการคลายตัวอย่างผิดปกติ หรือความดันของ 

หูรูดของหลอดอาหารส่วนปลายลดลงต่ำกว่าในคนปกติ  

หรือเกิดจากความผิดปกติของการบีบตัวของกระเพาะ 

อาหารหรือหลอดอาหาร เป็นต้น โรคกรดไหลย้อนนี้ 

มักเกิดขึ้นกับหนุ่มสาววัยทำงานที่มีหน้าที่และความ 

รับผิดชอบสูง รวมถึงดารานักแสดงและผู้ที่อยู่ในวงการ 

บันเทิง ที่ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความรีบเร่งตลอดเวลา  

จนทำให้เวลาท่ีมีอยู่แม้กระท่ังการรับประทานอาหารก็พลอย 

รีบเร่งไปด้วย            มิหนำซ้ำยังมีความเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลา  

โดยเฉพาะผู้ท่ีชอบกินจุบกินจิบ รับประทานอาหารไม่เป็น 

เวลา รวมถึงผู้ที่ชอบทานอาหารรสจัด ดื่มเหล้า สูบบุหรี่ 

ก็เสี่ยงต่อโรคกรดไหลย้อนได้เช่นกัน

 การรักษาโรคกรดไหลย้อน สามารถรักษาให้หายได้ 

โดยการรับประทานยากลุ่มยาลดกรด แต่ถ้าเป็นมากและ 

เรื้อรัง ควรได้รับการตรวจรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 

เฉพาะทางเพ่ือการวินิจฉัยท่ีถูกต้อง และรับยาท่ีตรงกับโรค  

ดังนั้น หากมีอาการดังที่กล่าวมา

โรคยอดฮิตของสาวออฟฟิศ



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดง 

คุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2553 ซึ่ง 

ให้ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ใช้หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา 

ต่างประเทศ จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษา 

ต้นสังกัด รวมถึงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษานานาชาติ โครงการพิเศษ  

หรือหน่วยงานการจัดการศึกษาในสังกัดของมหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

ดังกล่าวด้วย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้ผู้สมัคร/นักศึกษาและผู้ปฏิบัติ 

งานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตาม ดังนี้

 1. ผู้สมัคร/นักศึกษาท่ีสมัครเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีต้ังแต่ปีการศึกษา  

2554 และใช้หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จะต้อง 

ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิไปตรวจสอบยังสถาน 

ศึกษาต้นสังกัด จำนวน 500.- บาท

 2. กรณีสมัครส่วนกลาง

  2.1 สมัครที่มหาวิทยาลัย ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือ 

สำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศไปตรวจสอบยังสถานศึกษา 

ต้นสังกัดในวันที่สมัครเข้าศึกษา โดยชำระเงินในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

  2.2 สมัครทางไปรษณีย์ ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญ 

แสดงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด 

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติสั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ปณ. 1002 ปท.รามคำแหง 

กทม. 10241 โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว พร้อมกับการชำระค่าธรรมเนียม 

และค่าอื่นๆ ในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

  2.3 สมัครทางอินเทอร์เน็ต ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือ 

สำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศไปตรวจสอบยังสถานศึกษา 

ต้นสังกัด โดยปฏิบัติตามวิธีการที่ระบุไว้ในหน้าเว็บไซต์ ในขั้นตอนการชำระเงิน

 3. กรณีสมัครส่วนภูมิภาค

  3.1 สมัครที่สาขาวิทยบริการฯ ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือ 

สำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศไปตรวจสอบยังสถานศึกษา 

ต้นสังกัดในวันที่สมัครเข้าศึกษา โดยชำระเงินในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

  3.2 สมัครทางไปรษณีย์ ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญ 

แสดงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด 

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติสั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ปณ. 1011 ปท.รามคำแหง 

กทม. 10241 โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว พร้อมกับการชำระเงินค่าธรรมเนียม 

และค่าอื่นๆ ในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

 4. กรณีสมัครเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษานานาชาติ  

โครงการพิเศษ หรือหน่วยงานการจัดการศึกษาในสังกัดของมหาวิทยาลัย ให้หน่วยงาน 

ดังกล่าวจัดส่งเงินเข้ากองคลัง สำนักงานอธิการบดี และส่งรายชื่อผู้ที่ใช้หนังสือสำคัญ 

แสดงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศที่ชำระเงินแล้วให้ฝ่ายรับสมัคร  

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล เมื่อเสร็จสิ้นการรับสมัครในภาค 

นั้นๆ เพื่อเป็นหลักฐานนำไปดำเนินการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถาบัน

การศึกษาต่างประเทศ ไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัดต่อไป

 5. หากผู้สมัคร/นักศึกษาไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว หรือหน่วยงาน 

ในกรณีข้อ 4 ไม่จัดเก็บและส่งเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษา และการขอหนังสือสำคัญต่างๆ

 6. กรณีนักศึกษามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจาก 

สถาบันการศึกษาต่างประเทศเป็นจากสถาบันการศึกษาอื่น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ที่ได้รับไปแล้วให้แก่นักศึกษา

 ทั้งนี้ ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป

การชำระเงินและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ

จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด

การชำระเงินและการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิ
จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศไปตรวจสอบยังสถานศึกษาต้นสังกัด

ของนักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2553

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการตรวจสอบหนังสือสำคัญแสดง 

คุณวุฒิและหนังสือรับรองบุคคล พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2553 ซึ่ง 

ให้ผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาที่ใช้หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา 

ต่างประเทศ จะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยังสถานศึกษา 

ต้นสังกัด รวมถึงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันการศึกษานานาชาติ โครงการพิเศษ  

หรือหน่วยงานการจัดการศึกษาในสังกัดของมหาวิทยาลัยเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 

ดังกล่าวด้วย มหาวิทยาลัยจึงกำหนดแนวปฏิบัติเพื่อให้นักศึกษาและผู้ปฏิบัติงาน 

ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและปฏิบัติตาม ดังนี้

 1. นักศึกษาที่สมัครเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2553  

และใช้หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ จะต้องชำระเงิน 

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิไปตรวจสอบยังสถานศึกษา 

ต้นสังกัด  จำนวน 500.- บาท

 2. กรณีสมัครส่วนกลางท่ีมหาวิทยาลัย หรือสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครทาง 

อินเทอร์เน็ต ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถาบัน 

การศึกษาต่างประเทศ ณ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี และถ่ายสำเนาใบเสร็จรับเงิน 

ไปยื่นที่ฝ่ายรับสมัคร  สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ชั้น 3

 3. กรณีสมัครส่วนภูมิภาคท่ีสาขาวิทยบริการฯ หรือสมัครทางไปรษณีย์ ให้ชำระ 

เงินโดยส่งเงินเป็นธนาณัติสั่งจ่าย มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ปณ. 1011 ปท.รามคำแหง 

กทม. 10241 โดยระบุว่า “ค่าจัดส่งวุฒิต่างประเทศ”

 4. หากนักศึกษาไม่ชำระเงินค่าธรรมเนียมดังกล่าว จะมีผลกระทบต่อสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษา และการขอหนังสือสำคัญต่างๆ

 5. กรณีนักศึกษามีความจำเป็นต้องเปลี่ยนหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจาก 

สถาบันการศึกษาต่างประเทศเป็นจากสถาบันการศึกษาอื่น มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงิน

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ที่ได้รับไปแล้วให้แก่นักศึกษา

ให้นศ.นำต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่

 ตามท่ีสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้ส่งสำเนาหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบความถูกต้องยัง 

สถานศึกษาเดิมหรือหน่วยงานท่ีออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว ปรากฏผลการตรวจสอบ 

หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่าหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษามีปัญหา 

บางประการ ซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง

 ดงันัน้ จงึขอให้นักศึกษาทีม่ีรายชือ่ตามประกาศนำตน้ฉบบัวุฒกิารศกึษาไปแสดง 

ต่อเจ้าหน้าที่งานบริการตรวจสอบวุฒิบัตร ฝ่ายรับสมัคร สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3) ตั้งแต่วันออกหนังสือ ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 

2554 จำนวน 45 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้

นายชุติภัทร  คงทิพย์อาภา 5301064506      นางสาวเจนจิรา  ชินอาน      5301099684

นางสาวชลนภา  อนุกูล 5301008289      นางสาวสิริรัตน์  ร่วมสุข      5301102777

นางสาวสุนิษา สิทธิเวช 5301611124  นางสาวสุนิสา  ลักษณะชฎา  5301614607

นางสาวณัฎฐิณี  เจียมประสิทธ์ิ 5301617675      นายอ้าหลี  สินสง      5302027478

นางสาวอุมาพร  อ่ำบางกระทุ่ม 5302032577   นางสาวน้ำทิพวัน  ดวงจันทร์      5302046882

นางสิริณัฐยา  เบ็ญจาทิกุล 5302087241  นางสาวจิราพร  กลิ่นพยอม  5302096325

นายศราวุธ  เต็งทอง 5302097349  นางสาวสุภิณี  จินดา  5302102891

นางสาวธันย์ชนก  จันทร์กันสิน 5302411615  นายอนุพงศ์  สุพันธ์  5302414007

นางสาวไอลดา  สารจันทร์ 5302601462  นายพรเจตน์  ตามพิทักษ์สกุล  5303009731

นางสาวรวมรัชต์  ทวีโต 5303021967 นางสาวนุชจรี  สุจริต  5303046469
(อ่านต่อหน้า 10)



มาเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงกันเถอะ

รศ.สุมารีย์  อิงคนารถ                                                                                 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์

 เพลงนี้เป็นผลงานการขับร้องของ Mary j Blige เนื้อหาโดยสรุปเป็นการ 

ให้กำลังใจตนเอง โดยบอกกับตัวเองว่า สิ่งที่ผิดพลาดในอดีตจะทำให้เธอเข้าใจชีวิต 

และเข้มแข็งขึ้น

There’s something that I want to say,

But I feel I don’t know how.

Until I just can’t hold it one more day,

So I think I let it out.

You’re on my mind more than I may show

You’re in my heart more than you may know

And the last thing that I want,

Is to you to fall apart.

Your future will be clearer,

I want you to remember.

In each tear

there’s a lesson, (there’s a lesson)

Makes you wiser than before (wiser)

Makes you stronger than you know (stronger)

In each tear (each tear)

Brings you closer to your dreams

No mistake, no heartbreak

Can take away what your meant to be...

We can’t change the things,

That we have done, that’s in the past.

But fighting won’t get us anywhere,

So if you want, Here’s my hand...

Every night there is one thing I do

I bow my head and pray for you (pray for you)

And the last thing that I want,

Is for you to fall apart.

you’re future will be clearer,

I want you to remember.

   คำศัพท์และวลีที่น่าสนใจ

to hold  เป็นคำกริยา  แปลว่า  อดทน อดกลั้น กลั้น

to let out  เป็นกริยาวลี  แปลว่า  ปลดปล่อย

   ตัวอย่างจากเพลง

   There’s something that I want to say,

   But I feel I don’t know how.

   Until I just can’t hold it one more day,

Each Tear¯ ¯¥
   So I think I let it out.

   (มีบางสิ่งที่ฉันอยากจะพูด แต่ก็ไม่รู้ว่าจะพูดอย่างไร แต่วันนี้ฉันจะ 

   พูดเพราะฉันไม่สามารถจะเก็บมันไว้ได้แล้ว)

to be on  

one’s mind

to fall   เป็นคำกริยา  แปลว่า  ร่วง หล่น เสื่อมลง

   ตัวอย่างจากเพลง

   You’re on my mind more than I may show

   You’re in my heart more than you may know

   And the last thing that I want,

   Is to you to fall apart.

   (คุณอยู่ในใจของฉันเสมอ โดยท่ีคุณไม่รู้ และฉันก็ไม่เคยคิดร้ายต่อคุณ)

tear   เป็นคำนาม  แปลว่า  น้ำตา

lesson   เป็นคำนาม  แปลว่า  บทเรียน

wise   เป็นคำคุณศัพท์  แปลว่า  ฉลาด

strong   เป็นคำคุณศัพท์  แปลว่า  เข้มแข็ง แข็งแรง

   ตัวอย่างจากเพลง

           In each tear

   there’s a lesson, (there’s a lesson)

   Makes you wiser than before (wiser)

   Makes you stronger than you know (stronger)

   (ในน้ำตาแต่ละหยดจะให้บทเรียนกับเรา เพราะมันจะทำให้เราฉลาด 

   และเข้มแข็งมากขึ้น หมายความว่า ถ้าเรามีความทุกข์ ความทุกข์ 

   จะทำให้เราเข้าใจสิ่งต่างๆ และเข้มแข็งมากขึ้น)

to want  เป็นคำกริยา  แปลว่า  ต้องการ

   ตัวอย่างจากเพลง

   So if you want, here’s my hand...

   (ถ้าคุณต้องการ นี่คือกำลังใจจากฉัน)

to bow   เป็นคำกริยา  แปลว่า  คำนับ

to pray  เป็นคำกริยา  แปลว่า  สวดมนต์ให้

   ตัวอย่างจากเพลง

   Every night there is one thing I do

   I bow my head and pray for you

   (ทุกคืนฉันจะสวดมนต์ให้คุณ)

เป็นสำนวน  แปลว่า  อยู่ในใจ}

ถ้ามีข้อเสนอแนะโปรดส่งมาที่

สุมารีย์   อิงคนารถ

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หรือ isumaree@yahoo.com

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔



   ความนำ

 ภายหลังจากได้มีพระราชกฤษฎีกายุบสภาผู้แทน 

ราษฎรในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ซึ่ง 

เป็นผลจากการได้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญแห่งราช 

อาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และได้ประกาศในราชกิจจา- 

นุเบกษา ลงวันที่ 4 มีนาคม 2554 ได้มีการแก้ไข 

ประเด็นหลัก 2 ประเด็นคือ 1. ระบบการเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยกำหนดให้สภาผู้แทน 

ราษฎรประกอบด้วยสมาชิก จำนวน 500 คน โดย 

เป็นสมาชิกซึ่งมาจากการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 

จำนวน 375 คน และสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง 

แบบบัญชีรายชื่อจำนวน 125 คน โดยให้ใช้บัตรเลือกตั้ง 

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบละ 1 ใบ และให้นับ 

คะแนนที่หน่วยเลือกตั้ง 2. การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ 

เกี่ยวกับการทำสนธิสัญญากับต่างประเทศ

 จากการแก้ไขรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการเลือกตั้ง

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรดังกล่าว พระราชกฤษฎีกาก็

ได้กำหนดให้การเลือกตั้งเป็นวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 

พ.ศ. 2554  ระหว่างเวลา  08.00-15.00 น. 

   วิเคราะห์การเลือกตั้ง

 จากการเลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม 2554 นั้น 

มีประเด็นสำหรับการวิเคราะห์การเลือกตั้ง ดังนี้

 1.  ผลการเลือกตั้ง

 การเลือกตั้ง ส.ส.วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 พรรค

การเมืองที่ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.มีจำนวน 11 พรรค

 1.  พรรคเพื่อไทย        265   คน

 2.  พรรคประชาธิปัตย์      159   คน

 3.  พรรคภูมิใจไทย         34   คน

 4.  พรรคชาติไทยพัฒนา        19   คน

 5.  พรรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดิน       7    คน

 6.  พรรคพลังชล          7    คน

 7.  พรรครักประเทศไทย         4    คน

 8.  พรรคมาตุภูมิ          2    คน

 9.  พรรคมหาชน          1    คน

 10. พรรคประชาธิปไตยใหม่         1    คน

 11. พรรครักษ์สันติ          1    คน

               รวม     500    คน

การเลือกตั้งครั้งนี้พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง 

มีจำนวน ส.ส.มากที่สุดคือพรรคเพื่อไทย ได ้ ส.ส.  

จำนวน 265 คน ซึ่งเกินกึ่งหนึ่งของจำนวน ส.ส. 

ทั้งสภาผู้แทนราษฎร จึงได้รับการยอมรับจากทุกฝ่ายให้

เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาล ซึ่งพรรคการเมืองที่ได้ 

ส.ส.อันดับ 2 คือพรรคประชาธิปัตย์นั้น นายอภิสิทธิ์  

เวชชาชีวะ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์  ได้ประกาศ 

ยอมรับความพ่ายแพ้และได้แสดงความยินดีกับพรรคเพ่ือไทย 

ที่ได้เสนอ น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ให้เป็นนายกรัฐมนตรี 

การเลือกตั้งครั้งนี้ได้มีพรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้งจำนวน  

11 พรรค จากจำนวนพรรคการเมืองที่ส่งผู้สมัคร จำนวน  

40 พรรค

 2.  ได้เกิดปรากฏการณ์ทางการเมืองใหม่ในประเทศไทย 

ที่ได้มีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยที่มาจาก 

การเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยเป็นครั้งแรกที่ 

ประเทศไทยมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศ 

ภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยที่ชื่อ น.ส.ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  

เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 28 ของประเทศไทย ทางการเมือง 

ถือว่าประเทศไทยได้ยกระดับความเป็นประชาธิปไตย 

ขึ้น มาอีกระดับหนึ่งในเรื่องความเสมอภาคทางการเมืองที่ 

เท่าเทียมกันของหญิงและชาย ในรอบ 79 ปี ภายหลัง 

เปลี่ยนแปลงการปกครองประเทศตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 

2475 ถึงการเลือกตั้งวันที่ 3 กรกฎาคม 2554

 3. การหาเสียงเลือกตั้งคราวนี้ความสนใจผู้คน 

ให้ความสนใจกับนโยบายในการแข่งขันหาเสียงระหว่าง  

2 พรรคการเมืองใหญ่คือ ระหว่างพรรคเพื่อไทยและพรรค

ประชาธิปัตย์ โดยพรรคเพื่อไทยเสนอนโยบายเน้นด้านการ 

แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจเรื่องปากเรื่องท้องเป็นหลักที่เป็น 

รูปธรรม ส่วนพรรคประชาธิปัตย์เสนอนโยบายเน้นการแก้ 

ปัญหาการเมืองเป็นหลัก  ผลการเลือกต้ังช้ีให้เห็นว่าประชาชน 

ให้ความสำคัญเรื่องเศรษฐกิจปากท้องเป็นหลักมากกว่า 

ประเด็นอื่น ๆ  เพราะช่วงก่อนการเลือกตั้งประชาชนประสบ 

ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องปรากฏการณ์เกิดขึ้นคือสินค้า 

ข้าวของราคาแพง น้ำมันพืชท่ีใช้ปรุงอาหารขาดแคลนและ 

ยังขึ้นราคา ผู้คนทั่วไปจึงลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทย 

มากมายประกอบกับรัฐบาลที่ผ่านมามีนายอภิสิทธิ์  

เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีและมีพรรคประชาธิปัตย์ 

เป็นแกนนำ ได้มีปัญหาความขัดแย้งในความคิดของ 

ผู้คนทั่วไปที่ไม่สามารถแก้ไขลดความขัดแย้งให้เกิด 

ความปรองดองได้ และมีปัญหากรณีการสลายการชุมนุม 

ของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ง 

ชาติ (นปช. หรือกลุ่มคนเสื้อแดง) ทำให้มีผู้คนเสียชีวิต  

91 ศพ บาดเจ็บประมาณ 2,000 คน ในเดือนพฤษภาคม  

2553 การแก้ปัญหาของรัฐบาลท่ีนำโดยพรรคประชาธิปัตย์ 

ไม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชนทั่วไป ผลการเลือกตั้ง 

จึงทำให้พรรคเพ่ือไทยได้ ส.ส. 265 คน พรรคประชาธิปัตย์ 

ได้ 159 คนต่างกันถึง 106 คน และพรรคประชาธิปัตย์ 

เลือกตั้งคราวนี้ได้ ส.ส.น้อยกว่าคราวที่แล้ว ทำให้ 

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้แสดงสปิริตประกาศลาออก

จากการเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

 4. ความตื่นตัวในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียง 

เลือกส.ส.ของประชาชนคราวนี้เกิดขึ้นอย่างมากมาย 

เป็นประวัติการณ์ ประชาชนให้ความสนใจตื่นตัวออก 

มาใช้สิทธิเลือกต้ังกันมากมาย เป็นเพราะก่อนหน้าเลือกต้ัง 

ประชาชนเกิดการแตกแยกขัดแย้งความคิดทางการเมือง  

จนเกิดกลุ่มคนที่เป็นการเมืองภาคประชาชนออกมา 

ชุมนุมเรียกร้องสิทธิเดินขบวนกันมากมาย เช่น กลุ่มคน 

เสื้อแดง กลุ่มคนเสื้อเหลือง กลุ่มคนเสื้อหลากสี 

ผู้คนในหน่วยงาน ในครอบครัว เกิดความขัดแย้งกัน 

มากมาย ฉะนั้น เมื่อมีการยุบสภาผู้แทนราษฎร และ 

จัดให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้น จึงมีผู้คนตื่นตัวมาใช้สิทธ ิ

เลือกตั้งกันมากเป็นประวัติการณ์ถึง 75.03 เปอร์เซ็นต์ 

สูงกว่าทุกครั้งที่มีการเลือกตั้งในประเทศไทย

 5.  การบริหารจัดการเลือกต้ังของคณะกรรมการ 

การเลือกตั้ง (กกต.) ซึ่งกกต.ได้ประกาศรายงานผลการ 

เลือกตั้งวันที่ 5 กรกฎาคม 2554 กรณีการเลือกตั้ง 

แบบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 46,921,682 คน มีผู้ 

มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 35,203,107 คน คิดเป็นร้อยละ 

75.03 เปอร์เซ็นต์ บัตรเสีย 1,726,015 ใบ คิดเป็นร้อยละ 

 

วิเคราะห์เลือกตั้ง 54 อนาคตประเทศไทย
รศ.สุรพันธ์  ทับสุวรรณ์                     คณะรัฐศาสตร์

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 10)



กองบรรณาธิการ

ถาม  ดิฉันเป็นนักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ รหัส 53  

(เดิมรหัส 45) มีปัญหาที่จะสอบถาม ดังนี้

  1. ในการโอนหน่วยกิตจากรหัสเก่า มารหัส 

นกัศกึษาใหมน่ัน้ จะตอ้งโอนหนว่ยกติทกุวชิาทีส่อบผา่น  

(ในรหัสเก่า) หรือไม่  เพราะว่าบางวิชาที่ผลสอบได้ P  

แต่ไม่อยากโอนมาโดยต้องการที่จะลงทะเบียนเรียนใหม่ 

เพื่อต้องการจะได้ G ในวิชานั้นจะทำได้หรือไม่ 

         2. โดยปกติในการรีเกรดนั้นจะต้องทำการ

รีเกรดเทอมต่อเทอมหรือไม่ เช่น เทอม 1 สอบได้ P 

และจะต้องทำการรีเกรดในเทอมถัดมา คือเทอม 2 ทันที 

ใช่หรือไม่ หรือว่าสอบผ่านได้ P มานานหลายเทอมแล้ว

ก็ยังสามารถรีเกรดได้อยู่ 

  3. คนที่จะได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2555 จะต้องสอบผ่านครบทุก 

วิชาตามหลักสูตรภายในภาคการศึกษาใด 

ตอบ    1.  นักศึกษาเรียนครบ 8 ปีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา  

สมัครใหม่และใช้สิทธิเทียบโอนนั้น ฝ่ายทะเบียนคณะ 

จะเป็นผู้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การเทียบโอน ดังนั้นขอ

ให้นักศึกษาติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัดโดยตรง

  2. การรีเกรดนักศึกษาสามารถนำวิชาที่สอบ 

ได้เกรด P มาลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อรีเกรดให้ได้เกรด 

G ในภาคการศึกษาใดก็ได้ ยกเว้นสอบซ่อม

  3. นักศึกษาที่ต้องการเข้ารับปริญญาในรุ่น 

ที่ 37 ปีพ.ศ. 2555 จะต้องสอบผ่านครบหลักสูตรภายใน 

ภาค 1/2553, 2/2553 และ S/2553 และสภามหาวิทยาลัย 

อนุมัติให้เป็นบัณฑิต สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

เดือนใดนั้น ขอให้บัณฑิตติดตามข่าวสารประกาศจากทาง 

มหาวิทยาลัย ซ่ึงจะประกาศให้ทราบประมาณเดือนตุลาคม- 

พฤศจิกายนของทุกปี

ถาม   ผมอยากจะสมัครเรียนปริญญาใบที่ 2 แต่ยังไม่ 

พร้อมเรื่องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต  ในวันที่สมัครจะ 

สามารถผ่อนผันได้หรือไม่ หากได้มีการกำหนดระยะเวลา 

ไว้อย่างไรบ้าง ขอทราบรายละเอียดพร้อมขั้นตอนด้วย 

ตอบ  นักศึกษาที่ ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิตใน 

วันสมัคร แต่ไม่พร้อมชำระค่าเทียบโอนท้ังหมด ให้นักศึกษา 

ชำระค่าเทียบโอน จำนวน 100 บาทไว้ก่อนในวันสมัคร 

เพื่อเป็นฐานข้อมูล ส่วนค่าเทียบโอนที่เหลือจะต้องชำระ

ครั้งเดียวทั้งหมด ภายในระยะเวลา 1 ปีนับจากวันสมัคร 

นักศึกษาที่สมัครในภาค 1 ต้องชำระค่าเทียบโอนทั้งหมด 

ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนของปีถัดไป สำหรับ 

นักศึกษาที่สมัครในภาค 2 ต้องชำระค่าเทียบโอนทั้งหมด 

ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนของปีถัดไป นักศึกษา 

ที่ไม่ชำระค่าเทียบโอนให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาที่กำหนด  

นักศึกษาจะต้องชำระค่าเทียบโอนล่าช้า ภาคละ 300 บาท  

(หรือ 600 บาท/ปี) 

  ขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิต สำหรับผู้ที่ใช้ 

สิทธิเทียบโอนในวันสมัคร มีขั้นตอนดังนี้

  1. ติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัดพร้อมนำ 

หลักฐานสำเนาคุณวุฒิฯที่ใช้สมัคร หรือหลักฐานการ 

เทียบโอนหน่วยกิต (ม.ร.23) ที่คณะออกให้ในขั้นตอน

ของการเทียบโอนหน่วยกิต ซึ่งได้ระบุจำนวนเงินที่จะ

ต้องชำระให้กับนักศึกษาเรียบร้อยแล้ว

  2. ชำระเงินที่ กองคลัง ตามจำนวนเงินที่ทาง 

คณะระบุ (ม.ร.23) ที่สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 พร้อม 

บัตรประจำตัวนักศึกษา

  3. นำใบเสร็จชำระเงินค่าเทียบโอนพร้อม 

สำเนาใบเสร็จฯ ยื่นที่ ฝ่ายทะเบียนคณะเพื่อยืนยันการ 

เทียบโอน

  4. เก็บรักษาใบเสร็จชำระเงินค่าเทียบโอนให้ดี 

ห้ามหาย เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2554 จำนวน 26 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 53354             CM 225 88/25 เคมีอินทรีย์พื้นฐาน  รศ.ดร.วารุณี  ยงสกุลโรจน์

 53366  CM 352 87/25 ชีวเคมี 2 รศ.สุนันทา  ภิญญาวัชน์

 54042  CMH 227 108/25 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1 รศ.ดร.วารุณี  ยงสกุลโรจน์

 54004  FR 202 (S) 14/25 ภาษาฝรั่งเศสพื้นฐาน 4 ภาควิชาภาษาตะวันตก

 54037  HI 601 (S) 150/25 ประวัติศาสตร์นิพนธ์ ศ.จันทร์ฉาย  ภัคอธิคม

 53335  HO 305 32/25 งานแม่บ้าน ผศ.ดร.ภีรภัทร  ภักคีรี

 53311  LA 434 88/25 กฎหมายระหว่างประเทศ รศ.ดร.มัลลิกา  พินิจจันทร์

        ว่าด้วยทะเล

 53238  LI 200 59/25 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา ศ.ดร.อุดม  วโรตม์สิกขดิตถ์

 54012  PC 208 81/25 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ รศ.ร.ท.ฐิรชัย  หงส์ยันตรชัย

        ทางจิตวิทยาเบื้องต้น

 54093  PC 422 76/25 วิธีการสอนวิชาแนะแนว รศ.จตุรพร  ลิ้มมั่นจริง

 54006  PY 236 39/25 ปรัชญาจิต รศ.วิโรจ  นาคชาตรี

 53327  PY 316 25/25 การเจริญสมาธิตาม รศ.ดร.นฤมล  มารคแมน

        แนวทางพุทธศาสนา

 53353  TH 458 57/25 อิทธิพลวรรณกรรม ศ.ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธ์ุ

        ต่างประเทศที่มีต่อวรรณกรรมไทย

 53360  TL 324 44/25 ปฏิบัติการสอนฟังและพูด รศ.รัตนวดี  โชติกพนิช

        ภาษาอังกฤษก่อนการฝึกอบรม

 54126  TL 713 137/25 การนิเทศการสอน รศ.ดร.คุณหญิงอารมณ์  ฉนวนจิตร

 53234  AE 213 62/25 ประวัติศาสตร์ศิลป์ รศ.ดร.สุคนธ์  ภูริเวทย์

 53349  AP 204 65/25 หลักการโฆษณา รศ.สุพรรณี  มังคะลี

 54043  CS 221 68/25 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรม ผศ.ดร.อุไร  ทองหัวไผ่

        เชิงกระบวนการ

 54003  FR 201 (S) 10/25 ภาษาฝรั่งเศสระดับ ศ.คุณหญิงจินตนา  ยศสุนทร

        พื้นฐาน 3 (หนังสือนอกเวลา)

 54047  LA 101 25/25 หลักกฎหมายมหาชน รศ.ดร.กิจบดี  ก้องเบญจภุช

 54032  ME 504 267/25 คณิตศาสตร์พื้นฐาน รศ.ดร.นพพร  แหยมแสง

        สำหรับครู 1

 54104  PS 110 71/25 การเมืองและการปกครองไทย รศ.วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ  และคณะ

 54115  SE 502 157/25 ปรับพื้นฐานวิชาวิทยาศาสตร์ (เคมี)  อ.ดร.วนิดา ฉัตรวิราคม

 54129  SE 502 206/25 วิทยาศาสตร์พื้นฐานสำหรับครู 1 รศ.สกุล  มูลแสดง

 54114  TH 101 (H) 23/25 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย รศ.ดร.นิตยา กาญจนะวรรณ และคณะ

 54089  TL 507 31/25 สัมมนาการสอน 2 รศ.ดร.วรนุช  แหยมแสง
 

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ www.ru.ac.th/rupress  

และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่สำนักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8757-9 ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔



ควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยอาการ ขณะเดียวกัน 

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิต โดยการ 

รับประทานอาหารให้อิ่มพอดีและอย่ารับประทานอาหาร 

ใกล้เวลานอน เพราะจะทำให้เกิดกรดไหลย้อนได้ง่าย 

และควรออกกำลังกายสม่ำเสมอ ลดน้ำหนักตัว อย่าใส่ 

เสื้อผ้าคับเกินไปเนื่องจากจะเพิ่มความดันในช่องท้อง 

ให้มากขึ้น เลิกสูบบุหรี่ งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็จะ 

ช่วยป้องกันการเกิดโรคกรดไหลย้อนได้

                    ข้อมูลจาก  Google รศ.พญ.วโรชา  มหาชัย

นายนพรุจ   ศิริพรรณาภรณ์ 5303047939  

นางสาวกานติมา   เวชกิจ 5303052053

นางสาวธัญรดา  ช่างเงิน 5303058233

นายกิตติศักดิ์  จรรยารัตน์ 5303058829

นายพีรพงษ์  ทองภู่ 5303064454

นายสุวรรณ  สมร่าง 5303065345

นางสาวสุมิตรา  สาดมุนี 5303070311

นายณภังกรณ์  บุตรา 5304037863

นายอาทิตย์  ไชยเชษฐา 5304040420

นางสาวมัสลิน  จริงจิตร 5304042749

นายกจรศักดิ์  อัครพงศธร 5306001420

นายวัลลภ  ทองเที่ยง 5306062596

นายอนุชิต  สุวรรณนิตย์ 5306074211

นายนพดล  วุฒิวงศ์ 5306100347

นายธนวัฒน์  สุดสงบ 5306103135

นายประสิทธิ์  อนันต๊ะ 5306104869

นายปรีชา  จำปา 5306106427

นางสาวเนตรนภา  ถวิลหวัง 5306108126

นายสมชัย  เมตตาจิตต์ 5306115683

นายเฑียร  คำวัฒนะ 5306116087

นายจักรกริช  เกิดพยัคฆ์ 5306119412

นายประทาน  จันทร์ตาเสือ 5306138651

นายวัฒนา  สว่างวงศ์ 5306406207  

นายพิเชษฐ  ลาโภ 5306412841

นายสถาพร  วิเชียรฉาย 5390038353

 ทั้งนี้ หากพ้นกำหนดวันดังกล่าวแล้วนักศึกษา 

ไม่ปฏิบัติตาม มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะถอนสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษา ถือว่าผลการสอบที่ผ่านมาเป็นโมฆะ

และจะดำเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

ประธานคณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. เปิดเผยว่า  

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ร่วมมือกับหน่วยงาน 

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ 

ความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงาน 

เขตประเวศ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมากและสถาน ี

ตำรวจนครบาลอุดมสุข  ดำเนินการจัดระเบียบหอพัก

บริเวณโดยรอบ ม.ร. (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา)  

ตามโครงการ “หอพักติดดาว” มาอย่างต่อเนื่อง นั้น  

สำหรับในปี 2554 เป็นการจัดโครงการ “หอพักติดดาว” 

ครั้งที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เชิญชวนผู้ประกอบการหอพัก 

ย่านหัวหมากและวิทยาเขตบางนา  สมัครเข้าร่วมโครงการฯ  

เพื่อรับการ “ติดดาว” จากมหาวิทยาลัย โดยได้ขยายเวลา 

การรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯจนถึงวันที่ 25 กรกฎาคม  

2554 ซ่ึงผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ท่ีงานประชาสัมพันธ์ 

ม.ร. อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โทร. 0-2310-8045-7 หรือ 

FAX. 0-2310-8048

 นอกจากการดำเนินการตามโครงการ “หอพักติดดาว” 

 ดังกล่าวแล้ว  ในปีนี้คณะกรรมการภาคประชาชนยังม ี

โครงการใหม่ที่จัดขึ้นเพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัย 

ในหอพักและชุมชน คือโครงการ “เพ่ือนข้างห้องเตือนภัย”  

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์และสร้าง 

จิตสำนึกให้ผู้อาศัยในหอพักมีความห่วงใยและดูแล 

ช่วยเหลือกัน  อีกทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ในการให้ข้อมูลข่าวสารและเฝ้าระวังภัยในหอพัก  เพื่อ 

ป้องกันปัญหาและภัยอันตรายต่างๆท่ีอาจเกิดข้ึนในหอพัก 

และชุมชน

 “โครงการฯน้ี เป็นการนำแนวคิดโครงการ “เพ่ือน 

ข้างห้องเตือนภัย” ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล 

มาขยายผลและปรับใช้กับผู้พักอาศัยในแต่ละหอพัก  ให้ 

รู้จักและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน  รวมทั้งช่วยกันสอด

ส่องระวังภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นในหอพักหรือชุมชน

ที่พักอาศัย”

 ทั้งนี้ คณะกรรมการภาคประชาชน กำหนดจัด 

กิจกรรม “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” จำนวน 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 ในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00-

13.00 น. ณ บริเวณซอยรามคำแหง 49/1 ครั้งที่ 2 

ในวันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน 2554 เวลา 09.00-13.00 น.  

ณ บริเวณศูนย์การค้านัมเบอร์วัน วิทยาเขตบางนา ซ่ึงการ 

จัดกิจกรรมแต่ละครั้ง  ได้รับความร่วมมือจากกองบังคับ 

การตำรวจนครบาล 4 (สน.หัวหมาก และสน.อุดมสุข) 

ในการจัดกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม  

และสำนักงานเขตบางกะปิ  สำนักงานเขตประเวศ  จัด 

กิจกรรมเคล่ือนท่ีมาให้บริการแก่ประชาชน เช่นการตรวจ 

สุขภาพ  บริการตัดผม  ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า  ฝึกอาชีพ 

และบริการตรวจสุขภาพจากโครงการแพทย์แผนไทย  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมทั้งให้บริการของว่าง-

เครื่องดื่ม อาหาร และแจกนกหวีดเตือนภัยแก่ผู้ร่วม 

กิจกรรมด้วย

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ขอเชิญชวนนักศึกษา  

ผู้พักอาศัยและผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร.  

(หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) ร่วมกิจกรรม “เพื่อน 

ข้างห้องเตือนภัย” ตามกำหนดการดังกล่าว  เพื่อช่วยกัน

สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเฝ้าระวังภัยในหอพัก 

ให้ชุมชนบริเวณโดยรอบ ม.ร. มีความปลอดภัยและน่า 

อยู่อาศัย

 ม.ร.สร้างเครือข่ายฯ                               (ต่อจากหน้า 1)

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

คณาจารย์ ม.ร.ฯ                                      (ต่อจากหน้า 3)

 วิเคราะห์เลือกตั้งฯ                                 (ต่อจากหน้า 8)

 มุมกีฬาเพื่อสุขภาพ                                (ต่อจากหน้า 5)

ดังคำที่ว่า “ทองแท้จะอยู่ได้นาน”

 “รามฯจะเดินหน้าไประดับโลกได้ คณาจารย์ต้อง 

มีความพร้อม และมีความเข้มแข็งทางวิชาการ เราต้อง

นำพามหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงในทุกด้านของการศึกษา  

ต้องทำงานให้สังคมรู้ว่าตัวตนของรามฯเป็นอย่างไร  

และต่อไปรามฯจะต้องทวงบุญคุณจากสังคม ให้ผู้บริหาร 

ของประเทศหันมาดูแลรามฯบ้าง เพราะรามฯเป็นเสาเอก 

ของสังคมที่สร้างความก้าวหน้าและมุ่งผลิตบัณฑิตที่มี

ความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคมได้อย่างมีคุณภาพ 

ทั่วประเทศ และจะทำหน้าที่เช่นนี้เพื่อสังคมให้อย่าง 

สมบูรณ์แบบต่อไป” รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร. 

กล่าวในที่สุด

 ให้นศ.นำต้นฉบับหนังสือฯ                   (ต่อจากหน้า 6)

4.9 เปอร์เซ็นต์ ไม่ประสงค์ลงคะแนน 958,052 ใบ 

คิดเป็นร้อยละ 2.72 เปอร์เซ็นต์

 ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง แ บ บ แ บ่ ง เ ข ต ผู้ มี สิ ท ธิ เ ลื อ ก ตั้ ง 

46,921,777 คน ผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง 35,119,885 คน 

คิดเป็นร้อยละ 74.85 เปอร์เซ็นต์ บัตรเสีย 2,039,694 คน 

คิดเป็นร้อยละ 5.79 เปอร์เซ็นต์ บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 

1,419,088 คิดเป็นร้อยละ 4.03 เปอร์เซ็นต์ จังหวัดที่มี 

ผู้มาลงคะแนนสูงสุดคือ 1. จังหวัดลำพูน มาใช้สิทธิร้อยละ  

88.61 เปอร์เซ็นต์ 2. จังหวัดเชียงใหม่ร้อยละ 83.18  

เปอร์เซ็นต์ 3. จังหวัดตรังร้อยละ 82.65 เปอร์เซ็นต์  

การจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่ 26 มิถุนายน  

2554 และการเลือกตั้งนอกประเทศ กกต. ได้จัดการใน 

ภาพรวมก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ภาพรวมมีการ 

ร้องเรียนฟ้องร้องเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 200 กว่าเรื่อง

 6. การประชาสัมพันธ์ ผู้เขียนเห็นว่า กกต.ยัง 

บริหารจัดการเรื่องการเลือกตั้งไม่มากพอเกี่ยวกับการ 

ประชาสัมพันธ์ แต่ที่มีสื่อมวลชนทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ รวมทั้งองค์การสังเกตการณ์เลือกตั้งจาก 

ต่างประเทศ และองค์การสหประชาชาติให้ความสนใจ  

เพราะมีความขัดแย้งของผู้คนตั้งแต่มีการทำรัฐประหาร  

ยึดอำนาจในวันที่ 19 กันยายน 2549 ทำให้สื่อมวลชน 

และองค์การต่างประเทศให้ความสนใจการเลือกตั้งถึง 

การเมืองระบอบประชาธิปไตยของไทยจะเดินไปทิศทางใด

 สรุป การเลือกต้ังของไทยวันอาทิตย์ท่ี 3 กรกฎาคม 

2554 แสดงถึงความต้องการของประชาชนชาวไทยท่ียืนยัน 

ต้องการรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญ จึง 

ออกมาลงคะแนนเสียงมากเป็นประวัติการณ์ถึงร้อยละ  

75.03 เปอร์เซ็นต์มากท่ีสุด ต้ังแต่มีการเลือกต้ังมา ประกอบ 

กับกระแสความสนใจนายกรัฐมนตรีหญิงและก็ทำให้ 

ประเทศไทยได้มีรัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของนายก- 

รัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศไทยในการบริหาร 

ปกครองประเทศก็หวังว่ารัฐบาลใหม่ภายใต้การนำของ  

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของ 

ประเทศไทยคงจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเปล่ียนแปลง 

ใหม่ๆที่ดีขึ้น ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข



ม.ร.เชิญชาวรามฯ                                (ต่อจากหน้า 12)

กับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
บำเพ็ญประโยชน์และทำนุบำรุงสังคม ศิลปวัฒนธรรม 
ใน “โครงการเฉลิมพระเกียรติร่วมน้ำใจบริจาคโลหิต  
84,000 ซีซี” โดยเปิดรับบริจาคโลหิต ตั้งแต่บัดนี้-27 
ธันวาคม 2554 (ทุกวันจันทร์และวันอังคาร) เวลา 08.00-
15.00 น.  ณ บริเวณลานจอดรถหน้าคณะบริหารธุรกิจ ม.ร.
 การจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้ เพื่อร่วมถวาย 
เป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง 
เจริญพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา ใน 
วันที่ 5 ธันวาคม 2554 ซึ่งถือเป็นวโรกาสที่สำคัญของ 
คนไทย อีกทั้งเป็นการปลูกฝังคุณธรรมให้นักศึกษาในการ 
ที่จะบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและรู้จักการให้ความ 
ช่วยเหลือแก่เพื่อนมนุษย์
 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงในฐานะท่ีเป็นมหาวิทยาลัย 
ของรัฐ นอกจากจะให้โอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชน 
ทุกคนแล้ว ยังมุ่งดำเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ได ้
ตระหนักถึงความสำคัญต่อการแสดงความจงรักภักดี รัก 
และเทิดทูนต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้ง 
เป็นการปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรคณะบริหารธุรกิจและ 
ชาวรามคำแหงมีจริยธรรม คุณธรรมในหน้าที่การงาน  
ซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษา และยังเป็นการส่งเสริม 
สุขภาพอนามัยที่ดีด้วยการบริจาคโลหิตอีกด้วย”

พร้อมด้วย คณาจารย์คณะศึกษาศาสตร์และผู้แทนจาก 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) 

ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง 

ประชุมชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร.

 สำหรับโครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบฯ 

เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ในการเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท  

โครงการพิเศษ ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับความ 

ไว้วางใจให้ดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าวเป็นรุ่นท่ี 2  

และในปีการศึกษานี้ สพฐ.ได้ให้ทุนการศึกษาสำหรับ

ครูที่ผ่านการอบรม Master Teacher จำนวน 833 ทุน  

ใน 6 สาขาวิชาหลัก คือ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ สาขาวิชาการสอนสังคม- 

ศึกษา สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตรศึกษา สาขาวิชา 

การสอนวิทยาศาสตร์  และสาขาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา

 สถาบันการศึกษานานาชาติฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักพิมพ์ เมื่อวันที่ 25 

มิถุนายน 2554

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์ ยีมีน  

เลขานุการสถาบันการศึกษานานาชาติ กล่าวรายงานว่า 

สถาบันการศึกษานานาชาติก่อตั้งขึ้นในปี 1999 เพื่อขยาย 

โอกาสทางการศึกษา และพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วย 

วิชาการในระดับนานาชาติ และเพื่อเป็นการตอบสนอง 

ความต้องการในระดับอุดมศึกษา                  สถาบันการศึกษานานาชาติ 

มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหัวหมาก  

และได้มีการขยายโอกาสแก่ผู้ เรียนในระดับภูมิภาค 

ไปยังจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดสงขลา โดยจัดการเรียน 

การสอนในภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน ในระดับปริญญาตรี  

มีการสอนภาคภาษาอังกฤษใน 4 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา 

บริหารธุรกิจ (ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน) สาขา 

สื่อสารมวลชน และสาขาภาษาอังกฤษ ระดับปริญญาโท  

เปิดสอนใน 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ 

(ภาคภาษาอังกฤษและภาษาจีน) สาขาภาษาอังกฤษเพื่อ 

การสื่อสาร สาขาสื่อสารมวลชน  สาขารัฐศาสตร์ และ

สาขาศึกษาศาสตร์บริหารการศึกษา ระดับปริญญาเอก 

เปิดสอนใน 5 สาขาวิชาได้แก่ สาขาบริหารธุรกิจ สาขา 

รัฐศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขากฎหมาย และ 

สาขาเศรษฐศาสตร์ จัดการบรรยายโดยคณาจารย์ที่มีชื่อ 

เสียงชาวต่างประเทศ ทั้งจากประเทศสหรัฐอเมริกาและ 

ประเทศในทวีปยุโรป รวมทั้งคณาจารย์ชาวจีนจาก 

มหาวิทยาลัยชื่อดังในประเทศจีนบรรยายในหลักสูตร 

ภาคภาษาจีนอีกด้วย

 “ในปัจจุบัน สถาบันการศึกษานานาชาติมีนักศึกษา 

ชาวต่างชาติจากทุกทวีปท่ัวโลก จำนวนมากกว่า 3 พันคน 

จาก 74 ประเทศ และเพ่ิมจำนวนมากข้ึนทุกปี สถาบันฯ 

ยังได้คงไว้ซึ่งคุณภาพทางด้านวิชาการ และผลงานวิจัย 

อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนามาตรฐาน และเป็น 

การเตรียมความพร้อมในการเผชิญกับการแข่งขันด้าน 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตอันใกล้ 

อีกด้วย”  เลขานุการสถาบันการศึกษานานาชาติกล่าว

 จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์  

ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษานานาชาติ กล่าวว่าคณาจารย์ 

ท่ีสอนในสถาบันการศึกษานานาชาติมาจากหลากหลายประเทศ  

มีความหลากหลายทางด้านแนวคิด ทัศนคติ และมี  

มุมมองการสอนแนวใหม่ที่แตกต่างกันไป เป็นโอกาส 

ดีที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้วิชาการและแนวการสอนใน 

หลายรูปแบบ จากคณาจารย์ชื่อดัง จากมหาวิทยาลัยชื่อดัง 

ทั้งทางฝั่งอเมริกาและยุโรป พร้อมกันนี้ นักศึกษายัง 

สามารถเลือกเรียนในสาขาวิชาที่หลากหลาย  และค่า 

ใช้จ่ายในการเรียนไม่แพง ประหยัดค่าใช้จ่าย นับเป็น 

การเปิดโอกาสให้นักศึกษาชาวไทยและชาวต่างชาติ 

สามารถเรียนในระดับนานาชาติได้ โดยไม่ต้องเดินทาง 

ไปต่างประเทศ  ทุกคนที่เข้ามาเรียนที่สถาบันการศึกษา 

นานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะได้เรียนในรูปแบบ 

คุณภาพเหมือนกับเรียนท่ีต่างประเทศ  นอกจากน้ีนักศึกษา 

ยังได้โอกาสดีในการเรียนรู้ระบบความคิดและวัฒนธรรม 

จากนักศึกษาต่างชาติ  เนื่องจากปัจจุบัน สถาบันการ 

ศึกษานานาชาติมีนักศึกษามาจาก 74 ประเทศทั่วโลก 

สมัครเข้าเรียน คิดเป็นจำนวนกว่า 70% ของนักศึกษา 

ทั้งหมด และสถาบันฯยังมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

กับมหาวิทยาลัยในประเทศฝร่ังเศส  และเยอรมันอีกด้วย 

 “หากนักศึกษามีปัญหาในการเรียน ขอให้ปรึกษา 

ผมและเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ได้ตลอดเวลา เรามีหน้าที่ 

รับฟังปัญหาและช่วยหาทางแก้ไขให้นักศึกษาอย่าง 

เต็มที่ ขอให้นักศึกษามีความขยัน อดทนและมีความ 

มั่นใจในตนเอง จนสำเร็จการศึกษา คณาจารย์ทุกคน 

จะคอยให้คำแนะนำและเป็นกำลังใจให้ โอกาสนี้ ขอ 

อวยพรให้นักศึกษาโชคดีและประสบความสำเร็จ 

ทุกคนครับ” ผอ.สถาบันการศึกษานานาชาติกล่าวใน 

ช่วงท้าย

มหาบัณฑิตฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 คัดเลือกโดย 

การสอบสัมภาษณ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2554

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครได้ท่ีโครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิตฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 2 หรือดาวน์โหลด 

ใบสมัครท่ี www.y-mba.ru.ac.th และสอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมที่ โทร. 0-2310-8229, 081-441-3288

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 ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔

 ม.ร.ประกวดมารยาทไทยฯ                    (ต่อจากหน้า 12)

สมควรที่คนไทยต้องช่วยกันอนุรักษ์และส่งเสริมให้คง 

อยู่ตลอดไป”

 สำหรับผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ โครงการ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย 

“การประกวดมารยาทไทย” ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 

2554 ปรากฏว่า อันดับ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

กาญจนบุรี อันดับ 2 มหาวิทยาลัยมหิดล (ทีม 1)  

อันดับ 3 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์  

นครสวรรค์ อันดับ 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา 

(ทีม 1) อันดับ 5 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

วิทยาเขตภาคพายัพ (ทีม 1) อันดับ 6 สถาบันบัณฑิต 

พัฒนศิลป์ (ทีม 1) อันดับ 7 วิทยาลัยนาฏศิลปอ่างทอง 

อันดับ 8 โรงเรียนโยนออฟอาร์ตบริหารธุรกิจ อันดับ 9  

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ (ทีม 1) อันดับ 10  

วิทยาลัยเทคนิคชุมพร และอันดับ 11 วิทยาลัยพยาบาล 

กองทัพเรือ (ทีม1)  

      ทั้งนี้ ทีมชนะเลิศการประกวดได้รับ โล่เกียรติยศ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและทุนการศึกษ

า 20,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่เกียรติยศ 

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ทุนการศึกษา 

15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โล่เกียรติยศ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและทุนการศึกษา 

10,000 บาท  รางวัลชมเชย  รางวัลละ 5,000 บาท

 คณะศึกษาศาสตร์ประชุมฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

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



 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา 

หัวข้อ “อบรมเทคนิคการสมัครงาน” เพื่อเตรียมความ 

พร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานแก่นักศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ในวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2554 เวลา 

08.30-16.30 น. ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 0301 

โดยมีหัวข้อต่างๆ ดังนี้

 1. การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเองของผู้สมัครงาน 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบการเขียน 

จดหมายสมัครงาน

 2. การจัดทำเอกสารแนะนำตัวเองของผู้สมัครงาน 

ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในรูปแบบการเขียน 

ประวัติย่อ

 3. การกรอกใบสมัครงานในแบบฟอร์มภาษาไทย 

และภาษาอังกฤษ

 4. การพิจารณาและคัดเลือก website job.com 

และการสมัครงานทาง internet

 5. การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์งานและ 

เทคนิคสัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน

 6. การฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์งาน

 โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

ทั้งสิ้น) พร้อมเอกสารและคู่มือ อาหารว่าง กาแฟ 

และเครื่องดื่ม ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรเป็น

รายบุคคล 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่  

งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร  

(ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8080, 0-2310-8126 ต่อ 16 

081-935-5517, 089-077-9549 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. อบรมเทคนิค
การสมัครงานแก่นักศึกษา

 มหาวทิยาลยัรามคำแหง                รว่มกบัสภากาชาดไทย  

เชิญชวนศิษย์เก่า นักศึกษา และชาวรามคำแหง ตลอดจน 

ประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ใน “โครงการเฉลิม- 

พระเกียรติร่วมน้ำใจบริจาคโลหิต 84,000 ซีซี” เพื่อ 

ร่วมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้า- 

อยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ- 

ชนมพรรษาครบ 7 รอบ 84 พรรษา 5 ธันวาคม 2554

 รองศาสตราจารย์ 

สัมพันธ์ ธาราทิพยกุล 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 

เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัย 

ร า ม ค ำ แ ห ง โ ด ย ค ณ ะ 

กรรมการกิจการนักศึกษา 

และชมรมวิชาการต่างๆ 

คณะบริหารธุรกิจ ร่วม 

ม.ร.เชิญชาวรามฯร่วมบริจาคโลหิต
ร่วมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา

(อ่านต่อหน้า 11)

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๔) วันท่ี ๑๘ - ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงาน 

อนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย จัดประกวด 

มารยาทไทย ครั้งที่ 1 ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่  

27-29 มิถุนายน 2554 ณ ห้องประชุม 322 อาคาร 

สุโขทัย โดยมีสถาบันการศึกษาส่งนักศึกษาเข้าร่วม  

49 สถาบัน จำนวน 93 ทีม

         นางนฤมล มนาปี หัวหน้างานแนะแนวจัดหา 

งานและทุนการศึกษา กล่าวถึงความเป็นมาของงานว่า 

โครงการมหาวิทยาลัยรามคำแหงอนุรักษ์ เอกลักษณ์ 

วัฒนธรรมไทย การประกวดมารยาทไทยเป็นโครงการ

ต่อเนื่องจากการที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการ 

ศึกษา ได้จัดอบรมส่งเสริมมารยาทไทยกับผู้ฝึกสอน 

และนักศึกษาในระดับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ โดยม ี

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาและเสริมสร้างให้ผู้เข้า

รับการอบรมมีบุคลิกภาพที่ดี มีกิริยามารยาทเรียบร้อย 

ตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย และในการปลูกจิตสำนึก 

ให้นักศึกษาได้รู้จักคุณค่าและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย  

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง และ 

ช่วยกันสืบทอดมารยาทไทยให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ 

ของชาติสืบไป โดยการจัดการประกวดมารยาทไทยใน 

ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตัดสิน จากกรม 

ส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม 

 จากนั้น อาจารย์สมหมาย สุระชัย รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นตลาดวิชา มีภารกิจสำคัญในการจัดการ

เรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และภารกิจสำคัญคือ  

การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถนำความรู ้

ไปใช้ประกอบอาชีพในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิทยาลัยได้ตระหนักในความ 

สำคัญของการจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด  

เชื่อมั่นว่าวัฒนธรรมอันดีงามจะช่วยปลูกฝังรากฐาน 

อันดีงามของจิตใจและเสริมคุณค่าให้บัณฑิตของม.ร. 

ให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าของประเทศต่อไป

 “มารยาทของคนไทยเป็นวัฒนธรรมที่แสดง 

ออกถึงลักษณะนิสัยที่ค่านิยมที่มีความสุภาพ อ่อนโยน 

บุพการี ครูอาจารย์ ญาติผู้ใหญ่มักสั่งสอนฝึกฝนอบรม

บ่มนิสัยให้เป็นคนดีมีกิริยามารยาทงาม เป็นแบบอย่าง

ในการดำเนินชีวิตแบบไทย เสริมสร้างศักดิ์ศรีของชน

ชาวไทยอย่างน่าภาคภูมิใจยิ่ง 

ม.ร. ประกวดมารยาทไทย

สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ 

แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

สรรหาอธิการบดี

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีคำสั่งแต่งตั้งคณะ 

กรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (คำส่ังที่ 26/2554 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2554) 

ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ี

การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541  

(ข้อ 10) และมติสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงในการประชุม  

ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2554 โดยมีรายชื่อ 

ดังนี้

 1. นายสงวน  ตียะไพบูลย์สิน

  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

  ประธานกรรมการ

 2. นายบุญมี  พันธ์ุไทย

  กรรมการสภามหาวิทยาลัย

  กรรมการ

 3. นายปรีชา  พหลเทพ

  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และกรรมการสภา ม.ร.

  กรรมการ

 4. นายอดุลย์  ตะพัง

  ประธานสภาคณาจารย์ ม.ร. 

  กรรมการ

 5. นายคนอง  วรรณศรี

  ประธานสภาข้าราชการและลูกจ้าง ม.ร.

  กรรมการ

 6. นายประสิทธิ์  บุญไทย

  ผู้แทนสภาคณาจารย์ ม.ร.

  กรรมการ

 7. นายประกอบ  เต็มสังข์

  ผู้แทนสภาข้าราชการและลูกจ้าง ม.ร.

  กรรมการ

 8. นายชัยชนะ  ศิริหัส

  นายกองค์การนักศึกษา ม.ร.

  กรรมการ

 9. นายไชยพัฒน์  แพรกม่วง

  ประธานสภานักศึกษา ม.ร.

  กรรมการ

 10. นายจักรกฤช  ศรีธนกฤช

  เลขานุการ

 ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีอำนาจและหน้าที่ตามข้อบังคับ  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541  

ให้คณะกรรมการอำนวยการดำเนินการสรรหาอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่ 

มีคำสั่ง แล้วรายงานผลการสรรหาให้สภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงพิจารณาต่อไป


