
 
   

 

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

(นายโสภณ พรหมดวง)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

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

ฉบับที่ ๑๖ปีที่ ๔๑

วันท่ี ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.ให้ทุนการศึกษา 3 ประเภท

นักกีฬา ‘ลูกพ่อขุนฯ’ เป็นตัวแทนประเทศไทย
แข่งกีฬามหาวิทยาลัยโลกที่ประเทศจีน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  

พูพิพิธ  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  

รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  นำ 

คณะผู้บริหาร ม.ร. บันทึกเทป 

โทรทัศน์ถวายพระพรสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนม 

พรรษา 12 สิงหาคม 2554 

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2554  

ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

คณะผู้บริหาร ม.ร. บันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

   นักศึกษารามฯผนึกพลัง 

คนรุ่นใหม่จัดกิจกรรมต้านภัย 

ยาเสพติด  หวังเยาวชนรู้ 

เท่าทันภัยและโทษ กระตุ้น 

วัยรุ่นใช้ชีวิตท่ีสดใสห่างไกล 

ยาเสพติด พร้อมคัดเลือก 

ดาวและเดือนมหาวิทยาลัย 

เป็นตัวแทนรณรงค์ต่อต้าน 

ยาเสพติดและเป็นแบบอย่าง 

ที่ดีในการดำเนินชีวิต

       สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน รวมพลังคนรุ่นใหม่จัดงานต้านภัยยาเสพติด

ม.ร.  สอบซ่อม ภาค 2 และภาค S/53
8-18  ส.ค.  2554 (เว้น 12 ส.ค.)

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงประกาศให้ทุน 

การศึกษาประเภทต่างๆสำหรับนักศึกษาตั้งแต่ 

ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ดังนี้

 1. ทุนเรียนดี ทุนละ 4,000 บาท 

(มีผลการเรียนผ่าน G ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิตต่อปี) 

ขอใบสมัครได้ที่งานแนะแนวฯ อาคารศิลาบาตร 

ชั้นลอย

 2. ทุนขัดสน ทุนละ 3,000 บาท 

(มีผลการเรียนผ่านไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

ต่อปี) ขอใบสมัครที่คณะสังกัด
(อ่านต่อหน้า 9)

 รามคำแหงเฮนักกีฬาวอลเลย์บอล - กอล์ฟ ได้รับคัดเลือก 

เป็นตัวแทนประเทศไทย สู้ศึกการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน 

ครั้งที่ 26 ที่ประเทศจีน หวังนักกีฬาแข่งขันอย่างมีสปิริตนำชัยชนะ 

สู่ประเทศไทยและสร้างชื่อรามคำแหงในเวทีโลก 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบซ่อม  

ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2553 

ระหว่างวันที่ 8-18 สิงหาคม 2554 (เว้นวันที่ 

12 สิงหาคม 2554)  รวมทำการสอบ 10 วัน 

โดยสอบวันละ 2 คาบเวลา คาบเช้า เวลา 09.30 

-12.00 น. คาบบ่าย เวลา 14.00-16.30 น. 

 สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ1 และ รามฯ2

 รามฯ1  อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, 

VKB, VPB

 รามฯ2  อาคาร  BNB 6, BNB 10, BNB 11,  

KTB, PBB        

นายธีรภัทร โพธิ์เหลือง

นางสาวสราพร  แช่มช้อย

นายปฤณ  ศิริสมหมาย

นางสาวอัญชิสา  อุตมะ



   

จัดงาน “รวมพลังคนรุ่นใหม่ หยุดยั้งภัยยาเสพติด เพื่อ 

ชีวิตสู่ความสำเร็จ ครั้งที ่ 3 : FRIEND + 3” โดยมี 

รองศาสตราจารย์ศศิธร แม้นสงวน รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พร้อมด้วยนายซีรอซันคาร ปาทาน ผู้อำนวยการเขต 

บางกะปิ และพ.ต.ท.รังสรรค์  ย่ิงยงดำรงสกุล รองผู้กำกับการ 

สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก ฝ่ายปราบปราม เป็นประธาน 

เปิดงาน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ภายในงานมีกิจกรรมรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด  

นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  การประกวดดาว 

และเดือนมหาวิทยาลัยรามคำแหง การเเสดงดนตรี   

มินิคอนเสิร์ต โดยปอ อรรถนพ และน้ำแข็ง ชญาน์ทัต 

ศิลปิน AF7 ทอล์คโชว์แนะนำเคล็ดลับสู่ความสำเร็จ  

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  คณบดี 

คณะรัฐศาสตร ์ ม.ร. รวมทั้งการบรรยายพิเศษในเรื่อง 

ต่างๆที่เกี่ยวกับยาเสพติด โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 

ภายนอก ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาสมาพันธ ์

นักศึกษาคริสเตียน ตลอดจนนักศึกษา ม.ร. และผู้สนใจ

ทั่วไปมาร่วมงานกันอย่างคึกคัก 

 โอกาสนี้ นายอำนาจ โพธิ์เงิน รองประธาน 

สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน ม.ร. กล่าวถึงความเป็นมา 

ของการจัดงานว่า สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียนเป็น 

กลุ่มนักศึกษาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ 

จริยธรรมแก่เยาวชน 

 “ในฐานะที่เป็นนักศึกษาและเป็นอนาคตของชาติ  

โครงการและกิจกรรมท่ีสมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียนจัดข้ึน 

เน้นปลูกฝังค่านิยมท่ีถูกต้องโดยยึดหลักการของพระคริสต์ 

ธรรมคัมภีร์ ดังนั้น นักศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาพันธ์ฯ 

จึงได้รับการปลูกฝังค่านิยมอันดี สามารถเป็นแบบอย่าง 

ในการดำเนินชีวิตต่อกลุ่มนักศึกษาท่ัวไป ได้รับการพัฒนา 

ศักยภาพเพ่ือการเป็นผู้นำและเป็นบุคลากรท่ีดีท่ีทำประโยชน์ 

ต่อสังคมและประเทศชาติสร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัย 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็น 

การสร้างพลังกลุ่มนักศึกษาให้มีส่วนในการต่อต้านยา 

เสพติด และเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการใช้เวลาว่างให้

เกิดประโยชน์สูงสุดผ่านการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์”

 รศ.ศศิธร แม้นสงวน รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ กล่าวว่าการที่สมาพันธ ์

นักศึกษาคริสเตียนจัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับโทษและภัยของยาเสพติด ถือเป็นกิจกรรมที่ดี  

เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์  อีกท้ัง ยังเป็น

การแสดงพลังของนักศึกษาในการต่อต้านภัยยาเสพติด 

เป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักศึกษารุ่นน้อง สำหรับนักศึกษา

ที่เข้าร่วมกิจกรรมก็จะได้รับความรู้ที่สามารถนำไปใช้ใน 

ชีวิตประจำวัน การเรียนและประกอบวิชาชีพต่อไปในอนาคต

พัฒนาอาชีพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งตอบแทน 
บุญคุณผู้มีพระคุณทั้งบิดา มารดา สถาบันการศึกษา  
และขอให้ช่วยกันรักษาชื่อเสียงของสถาบันแห่งนี้  
อีกทั้งช่วยกันเป็นนักประชาสัมพันธ์ บอกต่อไปยังผู้ 
ท่ีต้องการศึกษาหาความรู้ให้เข้ามาศึกษาท่ีรามคำแหงด้วย
 “มหาวิทยาลัยแห่งน้ีไม่ได้ให้เพียงแค่วิชาความรู้ 
ในตำราเรียนเท่านั้น ยังให้ประสบการณ์ในการใช้ชีวิต 
กับนักศึกษาด้วย และเม่ือสำเร็จการศึกษาได้ใบปริญญาบัตร 
ก็ถือเป็นเพียงข้ันตอนหน่ึงในการเรียนรู้เท่าน้ัน ทุกคน 
ยังคงต้องศึกษาหาความรู้ต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง เรียนรู้ 
อยู่ตลอดเวลา เพราะโลกปัจจุบันนี้มีการเปลี่ยนแปลง 
อยู่ตลอดทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเป็นอยู่ 
ในระดับประเทศและนานาประเทศด้วย จึงจำเป็นที่ 
นักบริหารท่ีดีทุกคนต้องเร่งพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพ 
ในทุกด้าน อีกทั้งเพื่อให้ทันต่อการเข้าสู่ประชาคม 
อาเซียนด้วย”
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร 
กล่าวว่า การสำเร็จการศึกษาในระดับมหาบัณฑิต 
ของนักศึกษาทุกคน ถือเป็นการเริ่มต้นของการศึกษา 
หาความรู้เท่าน้ัน ยังคงต้องแสวงหาความรู้ประสบการณ์ 
เพิ่มเติม  ทั้งการดำรงชีวิต และการทำงาน ที่สามารถ 
นำมาพัฒนาปรับปรุงตนเองให้สมกับท่ีเป็นมหาบัณฑิต 
โดยวันนี้ทุกคนมีความรู้ ความสามารถ อดทนและ 
ขยันหมั่นเพียร จนสำเร็จการศึกษาได้อย่างที่ตั้งใจไว ้
ถือเป็นก้าวหน่ึงของชีวิตท่ีช่วยกระตุ้นให้เกิดการต่ืนตัว 
กระทำสิ่งที่ถูกที่ควร ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม 
และประเทศชาติ อีกท้ังนักศึกษาต้องไม่ลืมท่ีจะแสวงหา
ความรู้เพื่อก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
  “ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง รู้สึกดีใจ 
และภาคภูมิใจเป็นอย่างย่ิงท่ีได้ต้อนรับว่าท่ีมหาบัณฑิตใหม่
ทุกคน เม่ือสำเร็จการศึกษาไปแล้วก็ขอให้ช่วยกันรักษา
ชื่อเสียงและกลับมาดูแลมหาวิทยาลัยในโอกาสต่างๆ 
ซึ่งในวันที่ 26 พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ เป็นวันคล้ายวัน 
สถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 40 ปี  
ท่ีผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ออกไปรับใช้บ้านเมือง 
ก็ขอให้กลับมาร่วมแสดงความยินดีและร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัยด้วย”
 รองศาสตราจารย์สัมพันธ์  ธาราทิพยกุล กล่าวว่า 
เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาเป็นมหาบัณฑิตมุมมอง 
ในชีวิตจะกว้างขึ้น มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น และสังคม 
แวดล้อมก็จะกว้างข้ึนด้วย จึงอยากฝากข้อคิดไว้ 3 คำถาม 
คือ1) เราควรทำหรือไม่? บ่งบอกให้เห็นถึงความเป็นกลาง 
ให้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ว่าเราเหมาะสม 
ต่อตำแหน่งหน้าท่ีการงานหรือไม่ ฉะน้ันการตอบคำถาม 
จากทฤษฎีต่ างๆที่นักศึกษาได้ศึกษามาจะต้อง 
ทำความเข้าใจและตอบในลักษณะของภาพรวมให้ได้ 
2) เราต้องการทำหรือไม่? คำว่า “ต้องการ” เป็นการ 
เจาะจงถึงจิตใจว่างานท่ีควรทำหรือไม่ก็ตาม เราต้องการ 
ที่จะทำหรือไม่ ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะจิตใจของเรา 
ในแต่ละขณะมีความมุ่งมั่น ย่อท้อ หรือเด็ดเดี่ยว 
ในสิ่งเหล่านั้นอย่างไร 3) เราทำได้ไหม? บ่งบอก 
ถึงร่างกาย ว่าการใช้ประโยชน์จากร่างกาย สมอง 
คำพูดและการกระทำ ถือเป็นการประสานสัมพันธ ์
อย่างแนบแน่นระหว่างใจกับกาย ซึ่งบอกให้รู้ว่างาน

ที่ทำอยู่เราทำได้ไหม  

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดปัจฉิมนิเทศเตรียม 

ความพร้อมมหาบัณฑิตด้านบริหารธุรกิจ จังหวัด 

สมุทรสาคร ย้ำใช้ความรู้พัฒนาตนเอง-ประเทศชาติ 

และกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

คณบดีคณะรัฐศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้โอวาทแก่นักศึกษาโครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รุ่นท่ี 1 ในพิธีปัจฉิมนิเทศ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล  ทองประยูร รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย รองศาสตราจารย์สัมพันธ์  ธาราทิพยกุล 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า 

ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ และมีคณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ ร่วมพิธี ณ ห้องศักดิ์  ผาสุขนิรันต์  อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 18 

มิถุนายนที่ผ่านมา

  โอกาสน้ี รศ.สมพล  ทุ่งหว้า กล่าวว่า มหาวิทยาลัย

รามคำแหงต้ังแต่เร่ิมก่อต้ังจนถึงปัจจุบันได้มีพิธีสำคัญ 

ที่จัดขึ้นให้กับนักศึกษาเมื่อแรกเข้ามาศึกษาก็จะจัด 

พิธีปฐมนิเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักมหาวิทยาลัยใน

ด้านต่างๆ และเมื่อเรียนไประยะหนึ่งก็จะมีพิธีไหว้ครู 

เพ่ือแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้มีพระคุณ

ที่ช่วยประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ และเมื่อสำเร็จ 

การศึกษามหาวิทยาลัยก็ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศ เพื่อ 

เตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิต มหาบัณฑิต ก่อนสำเร็จ 

การศึกษาออกไปปฏิบัติหน้าท่ีรับใช้บ้านเมืองด้วยความรู้ 

คู่คุณธรรม

 “การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียม 

ความพร้อมให้กับนักศึกษาท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษา 

และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและ 

คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี รวมท้ังสืบสานประเพณีท่ีดีต่อกัน 

ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องด้วย ท้ายนี้ ขอให้นักศึกษา 

พัฒนาตนเองให้สมเป็นมหาบัณฑิตประสบความสำเร็จ

ในหน้าที่การงาน มีความเจริญรุ่งเรือง และช่วยกัน

ประชาสัมพันธ์โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

จังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นท่ีรู้จักในสังคมวงกว้างต่อไป”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ทุกคนที่สำเร็จ

การศึกษาเป็นมหาบัณฑิต ด้านบริหารธุรกิจ ของจังหวัด 

สมุทรสาคร มหาวิทยาลัยรามคำแหงรู้สึกภาคภูมิใจ 

อย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสไปให้บริการทางด้านการศึกษา 

กับลูกศิษย์ ณ จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งตรงตามปรัชญา 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ว่า “เป็นมหาวิทยาลัย 

ที่ให้โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา” ขอให้ 

นำความรู้ที่ได้จากการศึกษาเล่าเรียนไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์ทั้งกับตนเอง สังคม และประเทศชาติ 

M.B.A.สมุทรสาคร ปัจฉิมนิเทศมหาบัณฑิต รุ่น 1

    ดังน้ัน การตอบคำถามท้ัง 3 คำถามน้ัน ถือเป็นการ 

บริหารการจัดการโดยองค์รวม เมื่อนักศึกษาเข้าใจ 

การจัดการโดยองค์รวม ว่า “นักศึกษาควรทำหรือไม่ 

ต้องการทำหรือไม่ และทำได้ไหม” ก็จะสามารถขยาย 

ขอบเขตของ 3 คำถามน้ี เข้ามาบริหารจัดการหน่วยงาน 

องค์กร และสังคมได้ อีกทั้งสามารถสร้างสรรค ์

ให้เกิดความเจริญงอกงามท่ีเป็นประโยชน์ท้ังต่อตนเอง 

สังคม และประเทศชาติได้อีกด้วย

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่  ๑ - ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๔

สมาพันธ์นศ.คริสเตียนฯ                        (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่  ๑ - ๗  สิงหาคม  ๒๕๕๔

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เป็น 

วันสำคัญวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา

 เป็นวันท่ีมีส่ิงซ่ึงน่าสนใจหลายประการ

 ประการแรก วันนี้

 “วันอาสาฬหบูชา”

 เป็นวันที่อ่านออกเสียงว่าอย่างไร

 “ข่าวรามคำแหง” ถูกถามเสมอๆ และ 

 ได้ตอบไปเสมอๆว่า  แต่เดิมราชบัณฑิตยสถาน 

ให้อ่านว่า

 “อา-สาน-หะ-บู-ชา”

 ต่อมาก็อนุญาตให้อ่านออกเสียงได้ 

อีกอย่างว่า

 “อา-สาน-ละ-หะ-บู-ชา”

 แล้ว  วันนี้คือวันอะไร

 ถ้าตอบตามชื่อก็ต้องตอบว่า

 อาสาฬห เป็นชื่อเดือน ๘

 อาสาฬหบูชา ย่อมาจากคำว่า อาสาฬห 

บูรณมีบูชา ซึ่งแปลว่า

 การบูชาพระในวันเพ็ญเดือน ๘

 วันนี้จึงเป็นวันที่พุทธศาสนิกชน 

แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์

 กระทำในวันเพ็ญเดือน ๘ ถ้าปีใด 

มีเดือน ๘ สองครั้ง ก็จะเลื่อนไปเป็นวัน 

ขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๘ หลัง

 วันอาสาฬหบูชา จะก่อนวันเข้าพรรษา  

๑ วัน

 ปีนี้ตรงกับวันที่ ๑๕ กรกฎาคม  

วันเข้าพรรษาจึงเป็นวันที่  ๑๖  กรกฎาคม

 ปี นี้ ป ร ะ จ ว บ กั บ ที่ เ ป็ น วั น เ ส า ร์  

วันอาทิตย์เกี่ยวเนื่องกัน

 จึงเป็นวันหยุดยาว

 ให้พวกเราได้ไปทำบุญกัน 

 หนุ่มหน้าใส สาวหน้าสวย ผู้คว้าตำแหน่งดาว

และเดือนแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 2554  

เผยต้ังใจทำหน้าท่ีคนรุ่นใหม่ในการต่อต้านภัยยาเสพติด 

พร้อมเดินตามสโลแกนการประกวด ที่ว่า ‘สุขภาพดี 

ดูดี มีไหวพริบ และมีคุณธรรม’

 บนเวทีการประกวดดาวและเดือนมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง นายวรันณ์ธร คชทโรภาส นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ คว้ารางวัลเดือน และนางสาวอำภาพร 

ปิงมูล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ครองรางวัลดาว- 

มหาวิทยาลัย ตามสโลแกน “Smart-Healthy-Knowledge  

& Morality” (สุขภาพดี ดูดี มีไหวพริบ และมีคุณธรรม)  

โดยหลังการประกวดผู้ชนะเลิศทั้งสองและคณะ จะไป 

เป็นตัวแทนในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและเป็น 

แบบอย่างในด้านต่างๆให้แก่นักศึกษา ม.ร.

 ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมจากชมรม 

และหน่วยงานภายนอกต่างๆที่ให้การสนับสนุน   

มาช่วยสร้างสีสันและเสียงเชียร์ ทั้งยังมีกิจกรรมให ้

ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของยาเสพติดให้กับ 

นักศึกษา การประกวดครั้งนี้จัดโดยสมาพันธ์นักศึกษา 

คริสเตียน ม.ร. ในงาน “รวมพลังคนรุ่นใหม่ หยุดยั้ง 

ภัยยาเสพติด เพื่อชีวิตสู่ความสำเร็จ ครั้งที่ 3 : FRIEND 

+3” ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคมที่ผ่านมา

นายวรันณ์ธร คชทโรภาส  

เ ดื อ น ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

รามคำแหง กล่าวว่าดีใจ 

และภูมิใจที่ได้รับรางวัลนี้ 

จะตั้ ง ใจทำหน้าที่ เป็น 

ตัวแทนให้มหาวิทยาลัย 

โดยเข้าไปมีส่วนร่วมใน 

การให้คำแนะนำกับเพ่ือนๆ  

นักเรียน และนักศึกษา 

ทุกคนเกี่ยวกับการศึกษาในมหาวิทยาลัยและการทำ 

กิจกรรมระหว่างเรียน  สำหรับปัญหายาเสพติดคิดว่า 

ครอบครัวเป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดที่จะช่วยควบคุม 

ดูแลป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึน รวมถึงสังคมในรอบร้ัว 

มหาวิทยาลัย คณาจารย์และเพื่อนๆควรให้โอกาสแก่ผู้

ที่เคยผิดพลาด และช่วยนำผู้ที่เคยติดยาเสพติดให้ออก

มาสู่สังคมใหม่ที่สดใสกว่าเดิมได้ ตนเองต้องการเป็น 

เพื่อนร่วมทางในการก้าวเดินและฝ่าฟันปัญหาด้านยา- 

เสพติดไปพร้อมๆกับเพื่อนเยาวชนทุกคน 

เปิดใจดาว-เดือน ในรั้วรามคำแหง

ต่อไปให้ดีที่สุด ในด้านปัญหายาเสพติดเยาวชนไทยต้อง 

ร่วมมือกันขจัดปัญหา และระมัดระวังตนเองอยู่ให้ห่างไกล 

ส่ิงเหล่าน้ัน นอกจากน้ีควรจะออกกำลังกายหรือเล่นดนตรี 

ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ก็จะช่วยให้ห่างไกลยาเสพติด  

ในฐานะตัวแทนเยาวชนคนหนึ่ง ยินดีที่จะให้คำแนะนำ 

ช่วยเหลือหรือดูแลเพ่ือนๆเยาวชนในการป้องกันปัญหา

ยาเสพติด

 สำหรับ ผลการประกวดเวทีดาวและเดือน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเภทต่างๆ มีดังนี้ 

 รางวัลชนะเลิศ ฝ่ายหญิง : นางสาวอำภาพร 

ปิงมูล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จากกลุ่มเกี่ยวก้อย  

และฝ่ายชาย : นายวรันณ์ธร คชทโรภาส นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ จากกลุ่ม Music Maker

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ฝ่ายหญิง : 

นางสาววิไลวรรณ รักสวนจิต นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

จากชมรมรัฐศาสตร์ และฝ่ายชาย : นายภาณุเดช 

ไชยวุฒิ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จากชมรมเชียร์         

  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ฝ่ายหญิง : 

นางสาวศศิวิมล ไชยฤทธิ์ นักศึกษาคณะเทคโนโลยี 

การส่ือสารมวลชน จากชมรมดนตรีสากล และฝ่ายชาย : 

นายสุรพงษ์ สระทองแก้ว นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

จากกลุ่ม Together

 รางวัล RU Smart Boy & Girl  ฝ่ายหญิง : 

นางสาววิไลวรรณ รักสวนจิต นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

จากชมรมรัฐศาสตร์ และฝ่ายชาย : นายพัทธพิศิษฏ์ 

โพธิ์แก้ว  นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  จากชมรมรัฐศาสตร์

 รางวัล Healthy Boy & Girl ฝ่ายหญิง : 

นางสาวอำภาพร ปิงมูล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

จากกลุ่มเกี่ยวก้อย และฝ่ายชาย : นายวรันณ์ธร 

คชทโรภาส นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ จากกลุ่ม Music 

Maker

 รางวัล Popular Vote  ฝ่ายหญิง : นางสาวนวล 

นามยี่ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ จากกลุ่มกำลังใจ 

และฝ่ายชาย : นายวรเดช ยศวิมล นักศึกษาคณะ- 

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน  จากกลุ่มเยาวชนสัมพันธ์ 

 รางวัล Like Star 1 รางวัล ได้แก่ นางสาวปนัดดา 

อรุโณทัยวิศรุต นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จากชมรม 

ศิลปะการแสดง

 และรางวัลหนุ่มสาวหน้าใส By นิติพล ฝ่าย- 

หญิง : นางสาวยุวดี มารีสี นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  

จากกลุ่ม Music Maker และฝ่ายชาย : นายสุรพงษ์ 

สระทองแก้ว นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ จากกลุ่ม  

Together

นางสาวอำภาพร ปิงมูล 

ด า ว ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

รามคำแหง กล่าวว่าดีใจ 

แ ล ะ ไ ม่ คิ ด ว่ า จ ะ ไ ด้ รั บ 

ตำแหน่งในวันนี้         ตั้งใจ 

จะทำหน้าที่ ในการร่วม 

ส่งเสริมการทำกิจกรรม 

นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 



สถาบันวิจัยจัดอบรม 
“การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ”

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรม 

ส่งเสริมมารยาทไทย โดยมี อาจารย์สมหมาย สุระชัย  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

เป็นประธาน เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2554 ณ ห้อง 0322 

อาคารสุโขทัย

 โอกาสน้ี นางนฤมล มนาปี หัวหน้างานแนะแนว  

จัดหางานและทุนการศึกษา             กล่าวรายงานว่า งานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริม 

มารยาทไทยคร้ังน้ี เพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างให้นักศึกษา 

และบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีบุคลิกภาพดี                      มีกิริยามารยาท 

เรียบร้อยตามแบบอย่างวัฒนธรรมไทย และเป็นการ 

ปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้จักคุณค่าการอนุรักษ์ศิลป 

วัฒนธรรมไทย ช่วยกันสืบทอดมารยาทไทยให้คงอยู่

เป็นเอกลักษณ์ของชาติสืบไป

 จากน้ัน อาจารย์สมหมาย สุระชัย รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีมีการเรียนการสอนแบบ 

ตลาดวิชา ซึ่งนักศึกษาทุกคนสามารถที่จะเลือกเรียน 

ในสาขาวิชาต่างๆได้ตามความต้องการ และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงยังได้ปฏิบัติภารกิจในด้านการให้บริการ 

ทางวิชาการ และภารกิจในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

เช่นกิจกรรมส่งเสริมมารยาทไทย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง 

ของวัฒนธรรมท่ีดีงามและทุกประเทศล้วนมีเอกลักษณ์ 

และลักษณะเฉพาะของแต่ละประเทศซ่ึงเอกลักษณ์ 

ของประเทศไทย คือความสุภาพอ่อนน้อม ซึ่งได้รับ 

การยอมรับจากนานาอารยประเทศ 

 “ผมได้มีโอกาสพูดคุยกับศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ท่ีเคยได้รับรางวัลจากการประกวดมารยาทไทย 

ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงปัจจุบันทำงานอยู่ในบริษัททัวร์ 

แห่งหน่ึง เล่าให้ฟังว่าส่ิงท่ีได้รับจากการอบรมมารยาทไทย 

จากมหาวิทยาลัย สามารถนำไปใช้ในสาขาอาชีพของตน 

ได้เป็นอย่างดี และเป็นท่ีช่ืนชมของชาวต่างชาติ ทำให้ 

เกิดผลดีต่อหน้าท่ีการงานเพราะถ้าเรามีบุคลิกภาพท่ีดี 

มีความสุภาพอ่อนโยน ย่อมเป็นที่ต้องการของทุก 

หน่วยงาน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมครั้งนี้ 

จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา สามารถนำความรู้ไป 

ปรับใช้ในการทำงานและการดำเนินชีวิต และขอให้

การอบรมคร้ังน้ีประสบความสำเร็จลุล่วงทุกประการ”

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร“การวิเคราะห์และ 

ประเมินผลโครงการ” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.มณี 

อัชวรานนท ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล แน่นหนา 

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร 

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2554 ณ อาคารท่าชัย ชั้น 2  

ห้อง 0213 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 การอบรมคร้ังน้ีเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ 

แนวคิด ทฤษฎี ความสำคัญของการวิเคราะห์และ

ประเมินผลโครงการ และเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม

สามารถหาตัวชี้วัดในการวิเคราะห์และประเมินผล 

โครงการได้ รวมท้ังเป็นการให้ความรู้และฝึกวิเคราะห์ 

ประเมินผลโครงการได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ 

โดยมีบุคลากรสายอาจารย์ ผู้ช่วยวิชาการ และสายธุรการ 

จากคณะ สำนัก สถาบัน และสาขาวิทยบริการเฉลิม 

พระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้ารับการอบรม

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อัชวรานนท์ 

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า การวิเคราะห์ 

และประเมินผลโครงการ จัดเป็นเทคนิคหนึ่งของการ 

บริหารโครงการที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อนำสารสนเทศ 

ที่ได้จากการประเมินผลมาใช้ในการประกอบการ 

ตัดสินใจของผู้บริหารเกี่ยวกับการดำเนินงานอย่าง 

เป็นระบบและต่อเน่ือง มีความเป็นเชิงประจักษ์ เพ่ือให้

ผลของการประเมินเป็นที่ยอมรับ และสามารถนำไป 

ปฏิบัติได้ในเชิงรูปธรรม ก่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า 

กับสิ่งที่ลงทุนไป

 “การวิเคราะห์และประเมินผลโครงการ จะต้อง

อาศัยบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ แต่ในปัจจุบัน 

ยังขาดบุคลากรในด้านน้ีอยู่มาก ซ่ึงสถาบันหลายแห่ง 

ได้มีการผลิตบัณฑิตทั้งในระดับมหาบัณฑิตและดุษฎี

บัณฑิตในด้านนี้ เนื่องจากมองเห็นผลประโยชน์ที่จะ 

ได้รับ ซึ่งถ้ามหาวิทยาลัยนำเทคนิคนี้มาใช้ ก็จะช่วย 

ให้การดำเนินงานบรรลุผลและประหยัดงบประมาณ

ได้จำนวนมาก เนื่องจากได้มีการกำหนดปัจจัยที่นำไป

สู่ความสำเร็จ เพราะการดำเนินงานมีเป้าหมายท่ีแน่นอน 

มีระบบการวัดประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอและถูกต้อง 

ซ่ึงนับว่าช่วยให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์อย่างย่ิง” 

รศ.ดร.มณี กล่าว

ม.ร. จัดอบรมคอมพิวเตอร์
 

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร. 

จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ดังนี้

 h	 “การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานระดับต้น”  

(94) ค่าสมัครและตำรา 300 บาท อบรมวันที่ 19 

สิงหาคม - 20 กันยายน 2554

 h	 “การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานระดับกลาง” 

(72) ค่าสมัครและตำรา 500 บาท  อบรมวันที่ 19  

สิงหาคม - 21 กันยายน 2554

 h	หลักสูตร “Graphic Design” (59) ค่าสมัคร  

800 บาท  อบรมวันท่ี 19 สิงหาคม - 16 กันยายน 2554

 h	หลักสูตร “Multimedia Web Design” 

(42) ค่าสมัคร 800 บาท  อบรมวันที่ 20 สิงหาคม - 17 

กันยายน 2554

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปท่ีอาคาร 

สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โทร. 0-2310-8852, 0-2310-

8800 ต่อ 2269 หรือที่ www.ctc.ru.ac.th   

 สมัครฌาปนกิจสงเคราะห์ ช.พ.ค. บุคลากร 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เดินทางไปสมัครสมาชิก 
การฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนครูฯ (ช.พ.ค.) และ 
คู่สมรสไปสมัครสมาชิก ช.พ.ส. ในโอกาสรับสมัคร 
สมาชิกเป็นกรณีพิเศษอายุเกิน 35 ปีแต่ไม่เกิน 
60 ปี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เพื่อเป็น 
สวัสดิการในกรณีเสียชีวิตซึ่งสามารถสมัครสมาชิก 
ทั้ง 2 ประเภทกรณีพิเศษดังกล่าว จนถึงวันที่ 30 
กันยายน 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. 
สำนักงานสกสค.กทม. และสำนักงานสกสค. จังหวัด 
ต่างๆทั่วประเทศ

 

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗  สิงหาคม ๒๕๕๔

ม.ร.จัดอบรมส่งเสริมมารยาทไทย

 ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอภิปราย เร่ือง “ก้าวแรก 

สู่ประชาคมอาเซียน 2015” เพื่อส่งเสริมความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่สาธารณะ 

ก่อนที่จะมีการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนใน

ปี ค.ศ.2015 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2554 เวลา 12.30-

16.30น. ณ ห้องนักบริหาร ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ 

โดยมีผู้อภิปราย ประกอบด้วย อาจารย์ ดร.ทิพรัตน์ 

บุบผะศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ 

ม.ร. อาจารย์สาธิน สุนทรพันธ์ุ หัวหน้าภาควิชา 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. 

และอาจารย์ ดร.เสาวภา งามประมวญ คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. 

และดำเนินการอภิปราย โดย    รองศาสตราจารย์วราภรณ์ 

จุลปานนท์  คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.

 ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการอภิปรายได้ตามวัน

และเวลาดังกล่าว 

คณะรัฐศาสตร์เชิญฟังอภิปราย
“ก้าวแรกสู่ประชาคมอาเซียน 2015”



เสริมประสบการณ์ สร้างคนให้เหมาะกับงานในอนาคต

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗  สิงหาคม ๒๕๕๔

  สำนักสหกิจศึกษาและ 

พัฒนาอาชีพ  กองกิจการ- 

นักศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ร่วมกับกรมการ 

จัดหางาน เปิดเวทีเสวนา 

“การทำงานระหว่างเรียน” 

เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา 

ได้แนวทางในการเลือก 

ทำงาน Part Time กับ 

สถานประกอบการ  ผู้ประกอบการร่วมเสวนากับนักศึกษาที่กำลังอยู่ในช่วงการทำงาน 

Part Time เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษารุ่นน้องนำไป 

ใช้เป็นแนวทางในการทำงานด้วย

 คุณกรวุฒิ ยืนยง ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาและฝึกอบรม บริษัท แบล็คแคนยอน 

(ประเทศไทย) จำกัด ศิษย์เก่าปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ และปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ 

จากรั้วพ่อขุนฯ กล่าวถึงสิ่งสำคัญสำหรับการทำงาน Part Time คือ ความตั้งใจจริง 

เพราะแท้จริงแล้ว งาน Part Time เป็นบันไดขั้นแรกสู่ความสำเร็จ

 “ผมเริ่มต้นทำงาน Part Time ครั้งแรกที่ร้าน Swensen’s ในขณะเดียวกับ 

เรียนที่รามคำแหง เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยตลอด 4 ปีจนเรียนจบ แม้ในช่วงที่ 

เรียนหนัก ที่ไม่เคยหยุดทำงาน เพื่อให้ได้เงินมาเป็นค่าเทอม ผมต้องเริ่มตั้งแต่ล้างจาน 

ทำทุกหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย นอกจากเงินที่ได้แล้ว ผมได้ความภูมิใจที่สามารถ 

แบ่งเบาภาระทางบ้าน ได้ประสบการณ์ที่สอนให้รู้จักการบริการ รู้จักลูกค้า และฝึก 

ให้มีวินัยในตัวเอง”

        คุณกรวุฒิ เล่าต่อไปว่า หลังจากที่เรียนจบ ตนได้เข้าทำงานในบริษัทแห่งหนึ่ง  

โดยได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นตามลำดับ มีความก้าวหน้า เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้ว่าประสบการณ ์

การทำงาน Part Time ช่วยให้ทำงานเป็น มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จเร็วขึ้น 

ขอเพียงแค่มีแรงกาย แรงใจที่มุ่งมั่น

 “การทำงานในชีวิตจริงความกดดันจะมากกว่าการฝึกงานหลายเท่าตัว 

เพราะไหนจะหัวหน้าสั่งงาน ลูกค้าจะสร้างความกดดันให้ เมื่อโดนกำหนดยอดขาย 

ถ้าได้ฝึกงานก็จะสอนให้เราฝึกความอดทน ต้องซ่ือสัตย์ ขยัน อดทน เวลาทำงานบริษัท 

ต้องปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมของบริษัทนั้นด้วย งาน Part Time หรือการฝึกงาน 

มักได้ค่าตอบแทนน้อย แต่ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญที่ห้องเรียนให้ไม่ได้ สิ่งนี ้

จะเป็นพลังส่งให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายได้เร็วขึ้น ใบผ่านการฝึกงานจะเป็นบันไดสู่ความ 

สำเร็จขั้นแรก  เพราะผู้บริหารไม่ว่าตำแหน่งใด  ล้วนต้องผ่านการฝึกงานมาแล้วทั้งสิ้น”

 ...สิ่งสำคัญในการฝึกงาน คือการเตรียมตัวให้พร้อม สร้างความประทับใจ 

แรกเห็น และต้องเตรียมใจพบความยากลำบาก ความเหนื่อย แต่ขอให้คิดว่าเป็นการ 

ฝึกความฉลาดทางอารมณ์ (EQ) ถ้าปฏิบัติงานได้ดีเป็นที่ชื่นชมของบริษัท จะมีโอกาส 

รับเข้าทำงานประจำ ดังนั้น ขอให้น้องๆมีจุดเริ่มต้นให้ดีก่อน”

 คุณธีรศักดิ์ วิเดช ผู้จัดการฝ่ายบุคลากรบุคคล บริษัทเซ็นทรัล รีเทล 

คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่ากลุ่มธุรกิจ รีเทล ของเซ็นทรัลเปิดรับนักศึกษาที่สำเร็จ 

การศึกษาตั้งแต่ชั้น ม.3 ทำงาน Part Time โดยเน้นในเรื่องความขยันและ service mind  

เพราะช่วงเทศกาลลดรายการที่เซ็นทรัลจะมีลูกค้ามาก ต้องทำงานตลอดเวลา 

 “ผมเรียนที่รามคำแหงและเริ่มทำงานที่ Swensen’s ตั้งแต่ชั้นปี 1 จนเรียนจบ 

เช่นกัน ที่ผ่านมาผมทำงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่เช็ดโต๊ะ ล้างแก้ว ไม่เคย 

เกี่ยงงาน และฝึกฝนตนเองมาตลอด เมื่อเรียนจบได้ไปสมัครงานที่ KFC ตำแหน่ง 

เจ้าหน้าที่บุคคล ต่อมาได้มาสมัครงานที่บริษัทเซ็นทรัล ในฝ่าย central food และปรับ 

มาทำในฝ่าย Central Retail จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 8 ปี การทำงานทุกอย่างต้อง 

อาศัยระยะเวลาและความอดทน ต้องดูแลตนเอง ทั้งเสื้อผ้า หน้า ผม มีส่วนเสริม 

บุคลิกภาพให้น่ามอง ซึ่งส่งผลถึงแบรนด์สินค้าเป็นภาพลักษณ์ของบริษัทด้วย” 

 ผู้จัดการฝ่ายฯ กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำงาน Part Time ต้องอาศัยกำลังใจ 

บางครั้งการถูกลูกค้าตำหนิ หรือหัวหน้างานไม่สอนงาน อาจทำให้เสียกำลังใจหรือ 

อารมณ์เสีย ดังนั้น ต้องควบคุมอารมณ์ให้ดี ปรับตัวให้เข้ากับงาน และเปิดใจรับฟัง 

ความคิดเห็นจากคนรอบข้าง เตรียมพร้อมรับปัญหาทุกสถานการณ์ 

 “องค์กรมีแนวโน้มรับนักศึกษาเข้าทำงานตั้งแต่ขั้นตอนยื่นใบสมัครงานแล้ว  

เพราะเสมือนนักศึกษาได้ประเมินความพร้อมของตนเองแล้วในระดับหน่ึง ขอให้นักศึกษา 

อดทน มุ่งมั่น ฝึกงานให้ครบตามระยะที่กำหนดเวลา เพื่อให้ได้ใบผ่านงาน อันจะเป็น 

ใบเบิกทางที่จะนำไปสู่การพิจารณาการตอบรับเข้าทำงานต่อไปครับ”

 นายทศพร สุขเกษม นักศึกษาปวส.ปี 1 โรงเรียนดุสิตพณิชยการ ปัจจุบัน 

ทำงาน Part Time ที่ร้าน Pepper Lunch กล่าวว่าช่วงแรกที่ทำงานยังปรับตัวไม่ค่อยได้  

ต้องพยายามจัดสรรเวลาระหว่างการเรียนและการทำงาน ทั้งนี้ ตนคิดเสมอว่าการ 

ทำงานแม้ว่าจะต้องเหนื่อย แต่ต้องอดทน เพื่อให้ได้ประสบการณ์ก่อนเรียนจบ และ 

มีรายได้โดยไม่ต้องรบกวนครอบครัว

 “ผมเริ่มงานนี้มาประมาณ 4-5 เดือน เป็นการทำงานครั้งแรก เหนื่อยมาก 

ในช่วงที่ยังปรับตัวไม่ได้ ผมต้องแบ่งเวลา ต้องอดทน จึงอยากแนะนำน้องๆที่ยัง 

ไม่เคยทำงานว่ายังมีประสบการณ์หลายอย่างรอเราอยู่นอกห้องเรียน ถ้าเราไม่ผ่านความ 

ลำบากในวันนี้ ก็จะไม่มีทางได้รู้ว่าชีวิตการทำงานเป็นอย่างไร การทำงาน Part Time 

เป็นการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้เมื่อโตขึ้นจะสามารถรับคำติชมจากผู้บังคับบัญชาได้ดี

ครับ”

 นายวณัฐพงศ์ สังขฤทธิ์ นักศึกษาสาขาออกแบบภายใน คณะสถาปัตยกรรม- 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ปัจจุบันทำงานที่ร้านอิจิบัง ราเมง กล่าวว่าเริ่มทำงาน 

นี้มาได้ประมาณ 3 เดือน จากเดิมที่ไม่เคยทำกับข้าวเลย ต้องปรับตัวเริ่มเรียนรู้งาน  

พร้อมกับฝึกการให้บริการ ต้องพบกับความจู้จี้ของลูกค้าในรายละเอียดของสินค้า 

และบริการ

 “งานของผมเริ่มต้นจากเช็ดโต๊ะ ล้างแก้ว เลื่อนมาอยู่ตำแหน่งปรุงอาหาร และ 

ปัจจุบันทำทุกหน้าที่ การให้บริการร้านอาหารต้องเจอปัญหาจุกจิกอยู่แล้ว เช่น อาหาร 

ได้ช้า ไม่ร้อน สุกเกินไป ดิบเกินไป แต่เมื่อเกิดข้อผิดพลาดต้องแก้ไขทันที อย่างไร 

ก็ตาม ขอแนะนำให้เพื่อนๆที่มีเวลาว่างจากการเรียน เริ่มเรียนรู้ประสบการณ์ดีๆที่รอ 

เราอยู่ เป็นการสร้างโอกาสที่ดีให้กับตนเองครับ” 

ม.ร.เปิดเวทีเล่าประสบการณ์ตรง ทำงาน Part Time
 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง 

จั ด ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร 

หลักสูตร “การวิจัยเชิงปริมาณ” 

แ ก่ บุ ค ล า ก ร จ า ก ค ณ ะ / ส ำ นั ก 

จำนวน 87 คน ณ ห้อง 0213 

อาคารท่าชัย พร้อมถ่ายทอดการ

อบรมไปยังสาขาวิทยบริการฯ 20 

สาขาทั่วประเทศ เมื่อวันที่ 12 

กรกฎาคม 2554

 โอกาสนี้ นายพิศิษฐ์ หิรัญกิจ  

ประธานกรรมการฝ่ายประเมินผลโครงการฯ กล่าวรายงานว่าการอบรมการวิจัย 

เชิงปริมาณครั้งนี้ มุ่งให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการวิจัย 

เชิงปริมาณ การสร้างกรอบแนวคิด ทฤษฎี ข้ันตอนกระบวนการของการวิจัยเชิงปริมาณ 

ตลอดจนเทคนิคทางสถิติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถเขียนข้อเสนอการวิจัยเชิง 

ปริมาณได้อย่างมีคุณภาพ และยังเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ

ประสบการณ์การทำวิจัยเชิงปริมาณระหว่างนักวิจัยมือใหม่และนักวิจัยที่เคยทำ 

วิจัยมาแล้วอีกด้วย

 จากนั้น รองศาสตราจารย์อนุกูล พลศิริ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยฯ กล่าวว่า 

การวิจัยเป็นภารกิจหลัก 1 ใน 4 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มุ่งผลิตบัณฑิต 

พร้อมผลิตผลงานวิจัย ประเทศท่ีไม่มีผลงานการวิจัย ไม่มีการสนับสนุนการวิจัย หรือ 

ม.ร.กระตุ้นการทำวิจัย 
  จัดอบรม “การวิจัยเชิงปริมาณ” 

(อ่านต่อหน้า 11)



     
   

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗  สิงหาคม ๒๕๕๔

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 11 และข้อ 13 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พ.ศ. 2541 โดยมติคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี ในการประชุม 

ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 และครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 20 

กรกฎาคม 2554 จึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ดังนี้

 

 1.  หลักฐานการสมัครหรือเสนอชื่อเข้ารับการสรรหาอธิการบดี

  ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 และข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 และมี 

หลักฐานประกอบ ดังนี้

  1.1  แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหา หรือแบบเสนอช่ือรับการสรรหาอธิการบดี  

โดยกรอกแบบประวัติตามที่คณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดีกำหนด

  1.2  ใบรับรองแพทย์ออกให้ไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันสมัครหรือวันเสนอชื่อ

  1.3  รูปถ่ายขนาด 3x5 นิ้ว จำนวน 60 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน

 

 2.  กำหนดวัน และเวลา ลงคะแนนหยั่งเสียง ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

  

  2.1 วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 - 15.00 น. ลงคะแนน 

หย่ังเสียงล่วงหน้า (รายละเอียดสถานท่ี หลักเกณฑ์ และวิธีการให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ 

อำนวยการสรรหาอธิการบดีกำหนด)

  2.2 วันศุกร์ที่ 26 สิงหาคม 2554 เวลา 09.00 - 15.00 น. ลงคะแนน 

หยั่งเสียงสำหรับอาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาทั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

(รายละเอียดสถานที่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดีกำหนด)

 

 3.  การแสดงหลักฐานใช้สิทธิลงคะแนน

 

  3.1  ข้าราชการและลูกจ้าง     แสดงบัตรประจำตัวข้าราชการ   บัตรประจำตัวลูกจ้าง 

หรือบัตรประจำตัวประชาชน

  กรณีไม่มีบัตรดังกล่าว บัตรหมดอายุ หรือไม่มีรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนน 

หรือชื่อ - นามสกุลในบัญชีรายชื่อไม่ถูกต้อง ต้องมีหนังสือรับรองโดยผู้อำนวยการกองการ 

เจ้าหน้าท่ี หรือหัวหน้างานทะเบียนประวัติ  หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย แสดงว่าเป็นข้าราชการ หรือ 

ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย โดยมีรูปถ่ายของข้าราชการหรือลูกจ้างนั้น เพื่อใช้สิทธิลงคะแนน 

หย่ังเสียงตามแบบฟอร์มที่กำหนด

  3.2  นักศึกษา  แสดงบัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

  กรณีไม่มีบัตรประจำตัวนักศึกษา ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน  หรือบัตร 

ประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรอ่ืน ท่ีออกโดยส่วนราชการพร้อมใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนเรียน

หรือใบ ม.ร. 2 จากสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

  กรณีไม่มีรายช่ือเป็นผู้มีสิทธิลงคะแนน นักศึกษาปริญญาตรี ติดต่อสำนักบริการ 

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ชั้น 2 นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษาปริญญาเอก 

ติดต่อบัณฑิตวิทยาลัย อาคารท่าชัย ชั้น 3

 4.  การรับบัตรลงคะแนน

  เม่ือผู้มีสิทธิลงคะแนนตรวจสอบรายช่ือว่ามีสิทธิแล้ว ให้แสดงหลักฐานตามข้อ 3 

แก่เจ้าหน้าที่ ณ หน่วยลงคะแนนและเซ็นชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ เจ้าหน้าที่ควบคุม 

การจ่ายบัตรลงคะแนนจะจ่ายบัตรลงคะแนน จำนวน 1 ใบ แก่ผู้ขอใช้สิทธิลงคะแนน

 

 5.  การลงคะแนน

  

 กาเคร่ืองหมายกากบาท X ลงใน  o  หน้าหมายเลขผู้เข้ารับการสรรหา เพียงเคร่ืองหมายเดียว 

พับบัตรลงคะแนนแล้วหย่อนบัตรลงในหีบบัตร

 ในกรณีมีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาอธิการบดีเพียงคนเดียว ให้กาเคร่ืองหมายกากบาท X 

ลงใน o รับ หรือ o ไม่รับ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

 

 6.  หีบบัตรลงคะแนน

  ส่วนกลาง ให้แยกหีบบัตรลงคะแนนหยั่งเสียง ดังนี้

  6.1  สายอาจารย์

  6.2  สายข้าราชการและเจ้าหน้าที่

  6.3  สายนักศึกษา

   ปริญญาตรี ส่วนกลาง

   ชั้นปีที่ 1 วิทยาเขตบางนา  

   ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

   ชั้นปีที่ 2

   ชั้นปีที่ 3 

   ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป

   6.3.1 สถาบันการศึกษานานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

     คณะศิลปกรรมศาสตร์  คณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชนและคณะ 

     พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

   6.3.2 ปริญญาตรีภาคพิเศษ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์  

     คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์  

     และนักศึกษาจังหวัดนนทบุรี

   6.3.3  ปริญญาโท  ปริญญาเอก

  ส่วนภูมิภาค ให้แยกหีบบัตรลงคะแนนหย่ังเสียงออกเป็น 3 กล่อง ตามสายอาจารย์ 

สายข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี และสายนักศึกษา

  การเก็บรักษาหีบบัตร การกำหนดจำนวนหีบบัตรให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการ 

ดำเนินการสรรหาอธิการบดี

 

 7.  การปิดหีบบัตรลงคะแนน

  ให้ปิดหีบบัตรลงคะแนนหยั่ง เสียงเมื่อสิ้นสุดการลงคะแนนหยั่ง เสียง 

ให้ประธานกรรมการอนุกรรมการประจำหน่วยลงคะแนนหยั่งเสียงทุกหน่วยปิดหีบบัตร 

ตรวจนับรายชื่อผู้ใช้สิทธิลงคะแนน เมื่อตรวจนับถูกต้องให้รายงานประธานคณะกรรมการ 

ดำเนินการสรรหาอธิการบดี ตามแบบท่ีคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดีกำหนด 

โดยส่งมอบหีบบัตรลงคะแนนและบัญชีรายชื่อต่อประธานอนุกรรมการฝ่ายตรวจนับ 

คะแนนแต่ละสาย

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง



     
   

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗  สิงหาคม ๒๕๕๔

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  ให้มีกรรมการตรวจเรียกขานนับคะแนน ณ สถานท่ีนับคะแนน หน่วยละไม่น้อยกว่า 3 คน

   9.1 บัตรที่นับคะแนน คือ บัตรที่กาเครื่องหมายลงคะแนนถูกต้องตามข้อ 5 

  9.2 บัตรลงคะแนนที่เป็นบัตรเสียตามข้อ10 นับเป็นบัตรเสีย

 

 10. บัตรลงคะแนนต่อไปนี้ให้นับเป็นบัตรเสีย

  

  10.1 บัตรปลอม

  10.2 บัตรที่ไม่ได้กาเครื่องหมายใดในช่อง  o หน้าหมายเลขผู้เข้ารับการสรรหา

  10.3 บัตรที่กาเกินกว่าหนึ่งหมายเลข

  10.4 บัตรที่กาเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งเครื่องหมาย

  10.5 บัตรท่ีกาเคร่ืองหมายอ่ืน หรือเขียนข้อความอ่ืนนอกจากเคร่ืองหมายท่ีกำหนดไว้

  10.6. บัตรท่ีกาเคร่ืองหมายนอกช่อง o    ท่ีกำหนดหรือกาเคร่ืองหมายล้ำเกินเข้าไป 

   ในช่อง o   อื่น

  10.7 บัตรลงคะแนนท่ีไม่ได้เป็นไปตามท่ีกำหนดไว้ในข้อ 11 หรือหย่อนหีบบัตรผิด

 

 11. สีบัตร บัตรลงคะแนน

  11.1 สายอาจารย์ บัตรสีชมพู

  11.2 สายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ บัตรสีฟ้า

  11.3 สายนักศึกษา

   - ส่วนกลางและวิทยาเขตบางนา บัตรสีขาว

   - สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติและภูมิภาค บัตรสีเขียว

    

 12. การรายงานผล

  เมื่อคณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดีได้รับรายงานแล้วดำเนินการ 

ดังนี้

  12.1 รวมคะแนนแต่ละสายท่ีผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีได้รับ เทียบคะแนนผู้เข้า 

รับการสรรหาอธิการบดีแต่ละคนตามข้อ 14 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 แล้วรายงานผล 

ต่อคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี ภายในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 

เพื่อดำเนินการต่อไป

  12.2 กรณีมีผู้เข้ารับการสรรหาเพียงคนเดียว ให้รายงานคะแนน “รับ” หรือ 

“ไม่รับ” ตามข้อ 15 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 

สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2541 แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ 

อำนวยการสรรหาอธิการบดี ภายในวันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2554 เพื่อดำเนินการต่อไป

   ประกาศ  ณ  วันที่ 21  กรกฎาคม พ.ศ.2554

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  พูพิพิธ)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 สำหรับวิทยาเขตบางนา ซ่ึงปิดหีบบัตรเวลา 12.00 น. ให้ส่งมอบหีบบัตรลงคะแนน 

และส่งมอบบัญชีรายช่ือต่อประธานอนุกรรมการประจำหน่วยหย่ังเสียง ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ  เพื่อดำเนินการลงคะแนนหยั่งเสียง เวลา 13.00 น. ต่อไป

 

 8.  สถานที่ส่งมอบหีบบัตรคะแนน และสถานที่นับคะแนน ให้ดำเนินการ ดังนี้

  

 ส่วนกลาง

  8.1 สายอาจารย์ ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน ณ หน่วยลงคะแนนหยั่งเสียง

  8.2 สายข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน ณ หน่วย 

ลงคะแนนหยั่งเสียง

  8.3  สายนักศึกษา ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน ดังนี้

   8.3.1  นักศึกษาปริญญาตรี

     -  ชั้นปีที่ 1 ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน 

      ณ อาคารกงไกรลาศ ชั้น 2

     -  ชั้นปีที่ 2 ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน 

      ณ อาคารกงไกรลาศ ชั้น 3

     -  ชั้นปีที่ 3 ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน

       ณ อาคารกงไกรลาศ ชั้น 4

     -  ชั้นปีที่ 4 ขึ้นไป ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน 

      ณ อาคารกงไกรลาศ ชั้น 5

    8.3.2 นักศึกษาสถาบันการศึกษานานาชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบัน 

     วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะเทคโนโลย ี

     การส่ือสารมวลชน และคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ส่งมอบหีบบัตร  

     และนับคะแนน ณ อาคารกงไกรลาศ ชั้น 2

   8.3.3 นักศึกษาปริญญาตรีภาคพิเศษ  คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ  

     คณะมนุษยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์  คณะรัฐศาสตร์   

     คณะเศรษฐศาสตร์ และนักศึกษาจังหวัดนนทบุรี  ส่งมอบหีบบัตร 

     และนับคะแนน ณ อาคารกงไกรลาศ ชั้น 3

   8.3.4  นักศึกษาปริญญาโท  และนักศึกษาปริญญาเอก  ส่งมอบหีบบัตรและ 

     นับคะแนน ณ อาคารกงไกรลาศ ชั้น 4

 ส่วนภูมิภาค

 นักศึกษาปริญญาตรี  ปริญญาโท  ปริญญาเอก อาจารย์ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ และภูมิภาค ส่งมอบหีบบัตรและนับคะแนน ณ หน่วยลงคะแนน 

หยั่งเสียง

 

 9.  การนับคะแนน

  ให้คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจนับคะแนนแต่ละสายตรวจนับคะแนนในวันศุกร์ท่ี 

26 สิงหาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะแล้วเสร็จ แล้วรายงานการตรวจ 

นับคะแนนเป็นลายลักษณ์อักษรแก่คณะกรรมการดำเนินการสรรหาอธิการบดี

  ให้นับคะแนนโดยวิธีหยิบบัตรลงคะแนนทีละใบ ขานหมายเลขท่ีได้รับลงคะแนน 

แล้วส่งมอบให้กรรมการอีกคนหน่ึง ให้กรรมการฉีกบัตรมุมด้านขวาของบัตรเล็กน้อย เพ่ือแสดงว่า 

ได้มีการนับคะแนนแล้วและเก็บบัตรไว้



 We are sinking, say Maldive islanders, 

but there is still time to save the world

 The President of the Maldives, the Indian 

Ocean islands threatened with extinction by rising 

sea levels, told the United Nations climate-change 

summit yesterday that the country’s appeals for 

help had fallen on deaf ears for 20 years. 

 “Once or twice a year we are invited to  

attend an important climate change event such as 

this one--often as a keynote speaker,” Mohammed 

Nasheed told world leaders at the UN headquar-

ters in New York. 

 “On cue, we stand here and tell you just 

how bad things are. We warn you that unless you 

act quickly and decisively, our homeland and  

others like it will disappear before the rising  

sea, before the end of this century. 

 “We in the Maldives desperately want to 

believe that one day our words will have an effect, 

and so we continue to shout them even though, 

deep down, we know that you are not really  

listening,”  he said. 

From:   The Times, Asia News Section, Friday 

September 22, 2009 

 
    คำศัพท์ที่น่าสนใจ

Sink  เป็นได้ทั้งคำนามและคำกริยา ในข่าวนี้เป็น 

  คำกริยา แปลว่า จม

Islander  เป็นคำนาม มาจากคำว่า island และเติม  

  suffix ‘er’ เป็น ‘islander’  แปลว่า ชาวเกาะ

Save  เป็นคำกริยา แปลว่า อนุรักษ์ รักษา ประหยัด

  ตัวอย่างจากข่าว

  We are sinking, say Maldive islanders,  

  but there is still time to save the world   

  (ชาวเกาะมัลดีฟกล่าวว่าเรากำลังจะจม 

  แต่ก็ยังพอมีเวลาที่จะรักษาโลกเอาไว้)

Threaten เป็นคำกริยา แปลว่า ขู่ คุกคาม

Extinction  เป็นคำนาม แปลว่า การสูญพันธุ์ การสูญเสีย 

   การหายไป

Summit เป็นคำนาม แปลว่า จุดสูงสุด การประชุม 

  สุดยอด

Appeal เป็นได้ทั้งคำนาม และคำกริยา ในข่าวนี้เป็น 

  คำนาม แปลว่า การอ้อนวอน การเรียกร้อง

Fall on deaf ears  เป็นสำนวนแปลว่า ถูกเพิกเฉย ไม่ได้ 

  รับความสนใจ

  ตัวอย่างจากข่าว

  The President of the Maldives, the Indian 

   Ocean islands threatened with extinction 

   by rising sea levels, told the United Nations 

   climate-change summit yesterday that the 

   country’s appeals for help had fallen on  

  deaf ears for 20 years. 

  (ประธานาธิบดีของมัลดีฟซึ่งเป็นหมู่เกาะ 

  มหาสมุทรอินเดียที่ถูกคุกคามจนจะสูญหาย 

  ไปจากระดับน้ำทะเลท่ีเพ่ิมข้ึน กล่าวต่อท่ีประชุม 

  สุดยอดสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยน 

  แปลงของสภาวะอากาศว่า การเรียกร้องขอ 

  ความช่วยเหลือของประเทศไม่ได้รับความ 

  สนใจมาเป็นเวลา 20 ปีแล้ว)

Attend  เป็นคำกริยา แปลว่า  เข้าร่วม  ต้ังใจฟัง  เอาใจใส่

Event  เป็นคำนาม แปลว่า เหตุการณ์ กรณี 

Keynote เป็นคำนาม แปลว่า ประเด็นสำคัญ

Keynote speaker    เป็นคำนาม แปลว่า ผู้กล่าวเปิดประเด็น 

  สำคัญ หรือผู้กล่าวเปิดประเด็นของการประชุม

Headquarters เป็นคำนาม แปลว่า สำนักงานใหญ่

  ตัวอย่างจากข่าว

  “Once or twice a year we are invited to 

   attend an important climate change event 

  such as this one-often as a keynote speaker,” 

   Mohammed Nasheed told world leaders  

  at the UN headquarters in New York.   

  (โมฮัมเหม็ด นาชีด กล่าวกับผู้นำของโลกที่ 

  สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ กรุงนิวยอร์ก 

  ว่าเราได้รับเชิญให้มาร่วมเหตุการณ์สำคัญ 

  เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศอย่าง 

  เช่นครั้งนี้ปีละหนึ่งหรือสองครั้ง และมักเข้า 

  ร่วมในฐานะผู้กล่าวเปิดประเด็นสำคัญ)

On cue  เป็นสำนวน แปลว่า ณ เวลาพอดี

Unless  เป็นคำสันธาน แปลว่า ถ้าไม่

Decisively เป็นคำกริยาวิเศษณ์  แปลว่า  อย่างจริงจังเด็ดขาด

  ตัวอย่างจากข่าว 

  “On cue, we stand here and tell you just  

  how bad things are. We warn you that  

  unless you act quickly and decisively, 

   our homeland and others like it will  

  disappear before the rising sea, before 

   the end of this century.

  (ณ เวลาพอดีนี้ เรายืนอยู่นี่ และบอกพวกคุณ 

  ว่าสิ่งต่างๆเลวร้ายอย่างไร เราเตือนพวกคุณ 

  ว่าถ้าคุณไม่กระทำการใดๆ อย่างรวดเร็วและ 

 

 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน  

และผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (ฝ่ายประถม) เป็นประธานในพิธีไหว้คร ู

โรงเรียนสาธิตฯ ประจำปีการศึกษา 2554 เมื่อวันที่ 

7 กรกฎาคม 2554 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช

ไหว้ครูสาธิตฯ ประถม

ผศ. คนึงนิตย์ จันทุรัตน์                      ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗  สิงหาคม ๒๕๕๔

ถ้ามีข้อเสนอแนะโปรดส่งมาที่

สุมารีย์   อิงคนารถ

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หรือ isumaree@yahoo.com

  เด็ดขาด บ้านเกิดของเราและที่อื่นๆที่คล้าย 

  กันน้ีจะสูญหายไปกับระดับน้ำทะเลท่ีเพ่ิมข้ึน  

  ก่อนสิ้นสุดศตวรรษนี้)

Desperately  เป็นคำกริยาวิเศษณ์ แปลว่า อย่างเข้าตาจน 

   อย่างหมดหวัง อย่างเต็มที่ อย่างเหลือเกิน

Effect  เป็นได้ทั้งคำนาม และคำกริยา ในข่าวนี้เป็น 

  คำนาม แปลว่า ผล

  ตัวอย่างจากข่าว

  “We in the Maldives desperately want to 

   believe that one day our words will have  

  an effect, and so we continue to shout  

  them even though, deep down, we know 

   that you are not really listening,”  

  he said.   

  (เขากล่าวว่าพวกเราในหมู่ เกาะมัลดีฟ 

  อยากเชื่อเหลือเกินว่าสักวันหนึ่งคำพูด 

  ของเราจะส่งผล ดังน้ันเรายังคงตะโกนถ้อยคำ 

  ของเราต่อไป แม้ว่าลึกๆแล้วเรารู้ว่าพวกคุณ 

  ไม่ได้ฟังเราจริงๆ)

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  

กองกิจการนักศึกษา  ขอเชิญนักศึกษาพิการ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ใช้บริการคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือการค้นคว้าข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์ทางการศึกษา 

บนอินเทอร์เน็ต  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 

สนใจติดต่อขอรับบริการได้ที่ : ศูนย์บริการ 

นักศึกษาพิการ  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา  อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

ชั้น 1 โทรศัพท์   0-2310-8306



กองบรรณาธิการ

ถาม สอบถามเกี่ยวกับใบปริญญาบัตร และการเข้า 

รับพระราชทานปริญญาบัตร ครับ คือว่า 

 1. ใบปริญญาบัตรท่ีได้รับเม่ือเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร คือ ใบเดียวกันกับใบรับรองสภาหรือไม่ 

และ ทั้ง 2 ใบอย่างไหนสำคัญกว่ากัน 

        2.  ถ้าเรียนจบแล้วไม่สะดวกมาเข้ารับพระราช

ทานปริญญาบัตร ผมไม่เข้ารับได้หรือไม่ และสามารถติด

ต่อขอรับใบปริญญาบัตรในภายหลังได้หรือไม่

 3.   ให้ผู้อื่นมารับแทนได้หรือไม่

ตอบ    1. ใบปริญญาบัตรกับใบรับรองสภาฯ เป็นคนละ 

ใบกัน ซึ่งหลักฐานทั้งสองอย่างสำคัญเหมือนกัน และใช้ 

ในการสมัครงานได้

     2.   หากบัณฑิตไม่ประสงค์จะเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร สามารถมาติดต่อขอรับใบปริญญาบัตรภายหลัง 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ผ่านไปแล้วประมาณ 1 เดือน  

โดยนำใบเสร็จค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต 400 บาท, บัตรประจำตัว 

ประชาชน  มาติดต่อขอรับได้ที่ อาคาร สวป.ชั้น 1 ช่อง 6  

 3. กรณีให้บุคคลอื่นดำเนินการแทน หลักฐาน 

ในการขอรับปริญญาบัตร มีดังนี้

            3.1 หนังสือมอบอำนาจ 

            3.2 บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตร 

ประจำตัวประชาชน 1 ชุด ทั้งของผู้มอบอำนาจและผู้รับ

มอบอำนาจ

           3.3 ใบเสร็จขึ้นทะเบียนบัณฑิต 400 บาท 

หรือสำเนาใบรับรองสภา หรือทรานสคริปต์

           3.4 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล กรณีชื่อ-  

สกุลไม่ตรงกับปริญญาบัตร   หรือสอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมที่ ฝ่ายหนังสือสำคัญ โทรศัพท์ 0-2310-8604 

(ในวันและเวลาราชการ)

ถาม ผมเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ต้องการจะขอ 

เปลี่ยนคำนำหน้าในบัตรประจำตัวนักศึกษา และข้อมูล 

ประวัติด้วย 

 1. ผมจะต้องติดต่อที่ใด และเสียค่าธรรมเนียม 

หรือไม่

 2. ถ้าจะตรวจสอบผลการเรียนท้ังหมด ดำเนินการ 

ได้อย่างไร

ตอบ 1. นักศึกษาติดต่อขอเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล 

หรือคำนำหน้านาม ชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 60 บาท 

ท่ีกองคลัง สำนักงานอธิการบดี เพ่ือทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ 

แล้วติดต่อที่ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. 

ชั้น 2 ช่อง 4 เพื่อเขียนคำร้อง เอกสารที่ใช้มีดังนี้

    1.1 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, 

คำสั่งแต่งตั้งชั้นยศ

  1.2 บัญชี เงินฝากธนาคารทหารไทย 

(ถ้ามี)

 2.  ตรวจสอบผลการเรียน โดยขอใบเช็คเกรด 

ที่ อาคาร KLB ชั้น 1 ศูนย์ One Stop Service  หรือ 

ขอทรานสคริปต์ไม่สำเร็จการศึกษา ชำระเงิน 40 บาท 

ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 แล้วนำมายื่นขอ 

ที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 1

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2554 จำนวน 26 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54111             AC101(H) 33/25 หลักการบัญชี 1 (เฉลยแบบฝึกหัด) อ.สุชาติ  เหล่าปรีดา

 54023  BY222 49/52 ชีวิตและระบบนิเวศวิทยา รศ.ดร.ไพบูลย์ ภูริเวทย์

 54015  CU216 39/25 การวิเคราะห์หนังสือเรียนภาษาไทย รศ.ราตรี เพรียวพานิช

 54127  GR101 57/25 ภาษากรีกพื้นฐาน 1 รศ.ดร.อุษา  กรทับทิม

 54132  JR402 59/25 การผลิตส่ือส่ิงพิมพ์ด้วยคอมพิวเตอร์ รศ.ยงยุทธ  รักษาศรี

 54033  LA212 (S) 34/25 คำอธิบายกฎหมายแพ่งและ รศ.สุภาพ  สารีพิมพ์

        พาณิชย์ว่าด้วยประกันภัย

 54048  MA113 38/25 แคลคูลัส 1 คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

 54131  MC443 59/25 วิทยุชุมชน รศ.ยงยุทธ  รักษาศร ี 

 54017  MR312 99/25 การสร้างแบบทดสอบ 2 รศ.ดร.สุรศักดิ์  อมรรัตนศักดิ ์

 54108  MR393 51/25 ระเบียบวิธีวิจัยการศึกษาเบ้ืองต้น รศ.ดร.บุญมี  พันธุ์ไทย

 54095  PA324 106/25 การพัฒนาเปรียบเทียบ ผศ.ดร.รวิภา  ธรรมโชติ

 53365  PA403 80/25 การวิจัยทางด้านการประชาสัมพันธ์ รศ.สุพรรณี  มังคะลี

 54007  PY313 54/25 พุทธปรัชญาเถรวาท รศ.วิโรจ  นาคชาตรี

 53359  SO468 39/25 สังคมวิทยาประยุกต์ในโครงการพัฒนา รศ.ดร.จีรพรรณ  กาญจนะจิตรา

 54136  EC111 37/25 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 ผศ.สุพัฒน์  อุ้ยไพบูลย์สวัสด์ิ

 54135  BI103 49/25 ชีววิทยาเบ้ืองต้น อ.ณพพร  ดำรงศิริ

 54036  CN102 73/25 ภาษาจีนพ้ืนฐาน 2  รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

 54145  EC451 70/25 สถาบันการค้าระหว่างประเทศ รศ.ดร.วัลย์ลดา  วิวัฒน์พนชาติ 

 54114  HI483 92/25 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา รศ.อรพินท์  ปานนาค

        ในคริสต์ศตวรรษที่ 20

 54091  HO306 54/25 การบริการอาหารและเครื่องดื่ม ผศ.เกิดศิริ  ทองศิริ

 54041  KO102 32/25 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 2 อ.บุญมา  พิพิธนา

 54094  LA102 28/25 หลักกฎหมายเอกชน รศ.กำธร  กำประเสริฐและคณะ 

 54013  LA236 52/25 สิทธิมนุษยชน รศ.ดร.สมชาย  กษิติประดิษฐ์

 54049  LA342 49/25 กฎหมายวิธีปฏิบัติราชการ อ.ดร.ชาญชัย  แสวงศักดิ์

        ทางปกครองและความรับผิด

        ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

 54100  MR654 152/25 การประเมินโครงการ รศ.ดร.บุญมี  พันธุ์ไทย

 54151  RU100(H) 41/25 ความรู้คู่คุณธรรม รศ.ดร.โฆษิต  อินทวงศ์และคณะ

 

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ www.ru.ac.th/rupress  

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

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

 3. ทุนกิจกรรม ทุนละ 3,000 บาท (สังกัด 

ชมรมมีผลงานและมีผลการเรียนผ่านไม่น้อยกว่า  

18 หน่วยกิตต่อปี) ขอใบสมัครที่งานแนะแนวฯ อาคาร 

ศิลาบาตรชั้นลอย

 นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุนติดต่ออ่าน 

รายละเอียดได้ที่บอร์ดงานแนะแนวจัดหางานและทุน 

การศึกษา    กองกิจการนักศึกษา   (อาคารศิลาบาตรช้ันล่าง),  

คณะต่างๆ และ www.ru.ac.th/scholarship/ 

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗  สิงหาคม ๒๕๕๔

 ม.ร. ให้ทุนฯ                                            (ต่อจากหน้า 1)



ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

วันจันทร์ - วันศุกร์ ประจำเดือนสิงหาคม 2554
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

08.00 - 18.00 น.
RERUN 

รายการวันอาทิตย์

RERUN

รายการวันจันทร์

RERUN

รายการวันอังคาร

RERUN

รายการวันพุธ

RERUN

รายการวันพฤหัสบดี

18.00 - 18.03 น. 
เพลงชาติ / เปิดสถานี/

MV เฉลิมพระเกียรติฯ

เพลงชาติ / เปิดสถานี/

MV เฉลิมพระเกียรติฯ

เพลงชาติ / เปิดสถานี/

MV เฉลิมพระเกียรติฯ

เพลงชาติ / เปิดสถานี/

MV เฉลิมพระเกียรติฯ

เพลงชาติ / เปิดสถานี/

MV เฉลิมพระเกียรติฯ 

18.03 - 18.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

18.30 - 19.00 น. รายการ RU SHOW
* รายการสารคดี 

ชุด 100 ปี ไกลบ้าน
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการดูช่องส่องกฎหมาย

19.00 - 19.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

19.30 - 20.00 น.
รายการสารคดี

ชุด ทะเลสีคราม

รายการคุยกฎหมายกับ

อ. พัฒนะ

รายการสารคดี

ชุด ทะเลสีคราม

รายการสารคดี  

ชุด ทะเลสีคราม  

รายการสารคดี

ชุด ทะเลสีคราม

20.00 - 20.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ 

20.30 - 21.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว
รายการจารึกไทย+SPOT

+สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

รายการน่ารู้กับ ม.ราม/SPOT/ จารึกไทย

+สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

21.00 - 24.00 น.  RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

วันเสาร์และวันอาทิตย์ ประจำเดือนสิงหาคม 2554

โปรแกรมท่ี 1 เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

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

2 08.03 - 08.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

3 08.30 - 08.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที
รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

4 08.35 - 09.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

5 09.00 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

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

7 10.00 -10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

8 10.30 - 11.00 น. * รายการ กบนอกกะลา รายการคุยกันเรื่องหุ้น

9 11.00 - 24.00 น. RERUN RERUN

10 24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี

ชมรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU TV)

ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C-band ความถี่ 3460 MHz และทาง www.e-ru.tv

 หมายเหตุ :   * วันอังคารมีการเปลี่ยนแปลงจาก รายการสารคดี ชุด ประพาสต้นบนดอย เป็น รายการสารคดี ชุด 100 ปี ไกลบ้าน

    เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 สิงหาคม 2554

 หมายเหตุ :   * วันเสาร์มีการเปลี่ยนแปลงจาก รายการเรียนรู้เรื่องวิทย์ ช่างคิด ช่างสังเกต + MV เป็น รายการ กบนอกกะลา    

    เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 สิงหาคม 2554

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗  สิงหาคม ๒๕๕๔



 ม.ร. กระตุ้นฯ                                         (ต่อจากหน้า 5)

ในการพัฒนาการขับรถที่ดี มีจิตสำนึกในการให้บริการ 

แก่บุคลากรที่ใช้รถยนต์”

 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ คณบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กล่าวว่าพนักงานขับรถเป็นบุคลากรที่ต้องมี 

ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่รับผิดชอบ ทุกครั้งที่ขับขี ่

ยานพาหนะในการปฏิบัติงานจะต้องมีสติ สมาธิ และ 

ต้องมีความระมัดระวังอยู่ตลอดเวลา และต้องไม่ประมาท 

โดยเด็ดขาด พยายามเตือนตัวเองให้มีสติ เพราะถ้ามีความ

ประมาทก็จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ทุกฝ่าย ต้องม ี

จิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด และที่ 

สำคัญต้องคิดเสมอว่ารถคือส่ิงท่ีเราต้องรักและทะนุถนอม  

ดูแลรักษา หมั่นตรวจเช็คสภาพรถให้อยู่ในสภาพพร้อม 

ใช้งานอยู่เสมอ

 “ที่สำคัญพนักงานขับรถยนต์ทุกคนจะต้องมีการ 

พัฒนาทักษะในการทำงานและมีจิตสำนึกในการบริการ  

มุ่งมั่นที่จะดูแลผู้โดยสาร รวมทั้งตนเองให้เดินทางไปถึง 

ที่หมายด้วยความปลอดภัย ดูแลตนเองและผู้อื่นตลอด 

ระยะเวลาที่ทำหน้าที่ขับขี่ยานพาหนะนำพาผู้โดยสารไป 

ยังที่หมาย ควรมีวินัยที่ดีต่อการให้บริการ”

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 ๑ - ๗  สิงหาคม ๒๕๕๔

ผศ. พิมลกระตุ้นฯ                                   (ต่อจากหน้า 12)

 นักกีฬา ‘ลูกพ่อขุนฯ’                             (ต่อจากหน้า 1)

 ม.ร.สอบซ่อมฯ                                       (ต่อจากหน้า 1)

ไม่มีบุคลากรท่ีเช่ียวชาญด้านการวิจัย ประเทศน้ันจะล้าหลัง 

อย่างมาก การวิจัยเป็นกระบวนการในการนำความรู้และ 

ผลท่ีได้มาปรับใช้ประโยชน์ในหลายด้านเช่น ด้านเทคโนโลยี 

ด้านสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ ท้ังน้ีประเทศไทย 

มีความเป็นมาอย่างยาวนาน มีภูมิปัญญาท่ีสามารถนำมาแลก 

เปลี่ยน และพัฒนาได้ โดยไม่ต้องลงทุน อย่างไรก็ตาม 

การวิจัยต้องมีการวางแผนที่ดี ใช้เครื่องมือที่เชื่อถือได้  

และมีการนำเสนอผลที่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

        ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีงบประมาณในการสนับสนุน 

การวิจัยจำนวนมาก ดังนั้น ขอให้บุคลากร ม.ร. ส่ง 

ผลงานวิจัยมาเพ่ือรับทุนวิจัยให้มากข้ึน เพ่ือสร้างแนวทาง 

ในการนำผลงานวิจัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อันจะส่งผล 

ให้เป้าหมายของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาผลงาน 

วิจัยให้ก้าวสู่สากลเป็นผลสำเร็จในที่สุด 

 สถานทีส่อบซำ้ซอ้น  หอ้งสโมสร  อาคารหอประชมุ 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สถานที่สอบพระภิกษุสามเณร  อาคารเวียงคำ 101   

(VKB 101)         

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล  รับได้ต้ังแต่วันท่ี  

1 - 18  สิงหาคม  2554

 นักศึกษาทุกชั้นปี  ให้ไปรับที่คณะที่ตนสังกัด   

 สำหรับนักศึกษา Pre-degree ทุกชั้นปี  ให้ไปรับที่  

ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE)  

อาคาร KLB  ชั้น 1  รามฯ หัวหมาก      

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูลตาราง 

สอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดทำให้  

ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่ าวสารทางโทรศัพท์    

หมายเลข  0-2310-6000   และ  0-2310-6100

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์  

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย คือ อาคารเวียงผา ชั้น 1  

อาคารศิลาบาตรชั้น 1, สถาบันคอมพิวเตอร์, คณะ 

วิทยาศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, สำนักหอสมุดกลาง และ   

สวป.

 3. จากระบบ INTERNET ท่ีเว็บไซต์  www.ru.ac.th   

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ซึ่งนักศึกษา 

สามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  หมายเลขแถว 

และที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานในการ 

เข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ    เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข 

ที่นั่งสอบ  รหัสประจำตัว  ชื่อ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย  

ซึ่งมีรอยปรุทุกระยะ 1 นิ้ว สามารถฉีกออกเป็น 

รายช่ือของนักศึกษาแต่ละคน และนำไปติดท่ีน่ังสอบได้   

เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 บัญชีเซ็นชื่อ เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียด 

เช่นเดียวกับบัญชีติดที่นั่งสอบ   แต่บัญชีเซ็นชื่อจะไม่มี 

รอยปรุ   เป็นเอกสารที่นักศึกษาที่เข้าสอบทุกคนจะต้อง 

ลงลายมือชื่อของตนเองไว้  เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบ 

กระบวนวิชานั้นๆ จริง  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา   เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให้ 

นักศึกษาติดต่อไปที่   ฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการ 

คุมสอบ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล    

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  10240  โทร. 0-2310-8611

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เปิดเผยว่าตามที่ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เปิด 

โอกาสให้กับนักศึกษาทุกสถาบันเข้าร่วมการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนนักกีฬาของประเทศไทยไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

มหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อน คร้ังท่ี 26 ระหว่างวันท่ี 12-23 

สิงหาคม 2554 ณ เมืองเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน 

โดยคร้ังน้ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ส่งนักกีฬามหาวิทยาลัย 

เข้ารับการคัดเลือกจำนวน 140 คน 12 ชนิดกีฬา  

ซึ่งการคัดเลือกตัวนักกีฬาได้เสร็จสิ้นลงแล้ว ปรากฏว่า 

มีนักกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านการคัดเลือกเป็น

ตัวแทนนักกีฬาของประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าว 

จำนวน 4 คน 2 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย

 1)  นายธีรภัทร โพธ์ิเหลือง  นักกีฬาวอลเลย์บอล 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

(เหรียญทอง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 

38 ‘จามจุรีเกมส์’)

 2) นายปฤณ ศิริสมหมาย นักกีฬากอล์ฟ 

นักศึกษาปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ คณะบริหารธุรกิจ 

 3) นางสาวอัญชิสา อุตมะ นักกีฬากอล์ฟ 

นักศึกษาปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารจัดการกอล์ฟ คณะบริหารธุรกิจ (เหรียญทอง 

ประเภททีมหญิงและบุคคลหญิง กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 

ครั้งที่ 38 ‘จามจุรีเกมส์’ และเหรียญทอง ประเภททีมหญิง 

และบุคคลหญิง กีฬามหาวิทยาลัยอาเซียน คร้ังท่ี 15 ปี 2553)

 และ4) นางสาวสราพร แช่มช้อย นักกีฬากอล์ฟ 

นักศึกษาปริญญาตรี โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารจัดการกอล์ฟ จังหวัดลพบุรี คณะบริหารธุรกิจ 

(เหรียญทองประเภททีมหญิงและบุคคลหญิงกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทยคร้ังท่ี 38 ‘จามจุรีเกมส์’ และเหรียญทอง 

ประเภททีมหญิงและเหรียญเงิน บุคคลหญิง กีฬามหาวิทยาลัย 

อาเซียน ครั้งที่ 15 ปี 2553)

 “ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความยินดี 

และภาคภูมิใจที่นักกีฬาของรามฯทั้ง 4 คนได้รับการ 

คัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศไทยออกไปทำหน้าที่ 

อันทรงเกียรตินี้ มหาวิทยาลัยพร้อมสนับสนุนทุนกีฬา 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางและอื่นๆตลอดการแข่งขัน เพื่อ 

เป็นขวัญและกำลังใจแก่นักกีฬาทุกคน ขอให้นักกีฬา 

ทุกคนแข่งขันกันด้วยความมีน้ำใจนักกีฬาและมีสปิริต  

สามารถนำชัยชนะกลับมาสู่ประเทศไทยและสร้างชื่อ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงในเวทีกีฬาระดับโลกด้วย” 

อาจารย์สมหมายกล่าว



สถาบันกฎหมายไทย จัดอบรมความรู้
ด้านกฎหมายให้ครู-อาจารย์

(อ่านต่อหน้า 11)

 รักษาราชการแทนอธิการบดีเน้นพนักงานขับรถ 

ต้องรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ประมาท ดูแลชีวิต  

และความปลอดภัยผู้โดยสารอย่างดีท่ีสุดตลอดระยะเวลา 

ที่อยู่บนรถ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้โดยสาร

 กองอาคารสถานที่  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ปีพ.ศ. 2554 

เรื่อง “การพัฒนาทักษะและจิตสำนึกของพนักงาน 

ขับรถยนต์” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล   พูพิพิธ 

คณบดบีณัฑติวทิยาลยั   รกัษาราชการแทนอธกิารบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน ณ ห้อง 

ประชุม 501 ชั้น 5 อาคารบริการและบริหาร เมื่อ 

วันที่ 8  กรกฎาคม ที่ผ่านมา

 รองศาสตราจารย์ชำนาญ เต็มเมืองปัก รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ  กล่าวถึง 

วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ว่า  ในการปฏิบัติ 

ภารกิจของหน่วยงาน ยานพาหนะเป็นปัจจัยสนับสนุน 

ที่มีความสำคัญ ที่จะช่วยให้ปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ 

ลุล่วงด้วยดี ปัจจุบันน้ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีรถยนต์ 

ให้บริการ จำนวน 180 คัน มีพนักงานขับรถ 134 คน 

 “พนักงานขับรถยนต์ทุกคนจะต้องดูแล

ตนเองให้มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ  

มีทักษะและสมาธิในการขับรถยนต์ สามารถแก้ไข 

สถานการณ์ในเวลาฉุกเฉิน และระมัดระวังอุบัติภัย 

ท่ีอาจเกิดข้ึนจากการใช้รถยนต์เป็นอย่างดี การสัมมนา  

เรื่องการพัฒนาทักษะและจิตสำนึกของพนักงาน 

ขับรถยนต์ มุ่งหวังกระตุ้นให้พนักงานขับรถยนต ์

ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง มี ค ว า ม ตื่ น ตั ว 

ผศ.พิมล กระตุ้น พขร.
ต้องมีจิตสำนึกในการบริการ

ม.ร. กำหนดสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2553
วันที่  8 - 18  สิงหาคม  2554 ณ สนามสอบ รามฯหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา

(เว้นวันที่  12  สิงหาคม  2554)

 รองศาสตราจารย์สัมพันธ์ ธาราทิพยกุล คณบดี 

คณะบริหารธุรกิจ รับมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมและ 

สวัสดิการของคณะ จำนวน 50,000 บาท จากนักศึกษา 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต M.B.A. for Managers  

(Sunday Program) รุ่นที่ 6 โครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต ภาคปกติ รุ่นที่ 13 และภาคพิเศษ รุ่นที่ 19  

ที่ได้ร่วมจัดกิจกรรม “แรลลี่สุข SUN กอดเมืองไทย 

ให้หายร้อน” ณ จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็น 

ส่วนหนึ่งของวิชา  BM 604  การบัญชีสำหรับผู้บริหาร 

ณ สำนักงานคณบดี ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ เมื่อวันที่  

13 กรกฎาคม ที่ผ่านมา

 อนึ่ง รายได้จากกิจกรรมนี้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว 

ส่วนหนึ่งได้นำไปบริจาคให้แก่วัดพระบาทน้ำพุ จังหวัด 

ลพบุรี จำนวน 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือค่ารักษา 

พยาบาลผู้ป่วยโรคเอดส์

 สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จะจัดโครงการอบรมสัมมนาการพัฒนาความรู้ด้าน 

กฎหมายให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง 

“กฎหมายรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” เน้น 

การนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันและเผยแพร่แก่ 

นักเรียน นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องกฎหมาย 

มากขึ้น 

รองศาสตราจารย์สุธินี 

รัตนวราห รักษาการ 

ในตำแหน่งผู้อำนวยการ 

สถาบันกฎหมายไทย 

ม.ร. เปิดเผยว่า สถาบัน 

กฎหมายไทย ม.ร.เป็น 

ส ถ า บั น ที่ มี พั น ธ กิ จ 

ส ำ คั ญ ใ น ก า ร จั ด ท ำ 

หลักสูตรวิชาการเฉพาะทาง จัดการอบรมความรู้กฎหมาย 

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป   

ตลอดจนดำเนินการหรือสนับสนุนการวิจัย เพ่ือการพัฒนา 

กฎหมายและพัฒนาองค์กรต่างๆรวมทั้ง เผยแพร่ความรู้ 

กฎหมาย ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ และ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซ่ึงรามคำแหงเห็นถึงความสำคัญ 

ของการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายจึงต้องการ 

ที่จะขยายความรู้ในการศึกษากฎหมายเฉพาะให้กับ 

ครู-อาจารย์ที่สอนวิชากฎหมาย  

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดโครงการฝึก 

อบรมสัมมนาครู อาจารย์ และบุคลากรทางด้านการ 

ศึกษาขึ้น เพื่อให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย เรื่อง“กฎหมาย 

รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” ในวันที่ 5 สิงหาคม 

2554 เวลา 09.00-16.30 น. ณ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1405 

คณะนิติศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กิจบดี 

ก้องเบญจภุช และรองศาสตราจารย์ ดร.ณฐ สันตสว่าง 

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น 

วิทยากร ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครู อาจารย์ 

บุคลากรทางการศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร อบรม 

โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ 

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี สถาบันกฎหมายไทย  

คณะนิติศาสตร์ อาคารใหม่ ชั้น 4 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

โทร.0-2310-8205-6

นศ. M.B.A. มอบเงินสนับสนุนคณะฯ

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะครบรอบวันสถาปนา  

40 ปี ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2554 ในโอกาสนี้ 

จะมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองต่างๆ รวมทั้งการจัดทำ 

หนังสือที่ระลึก “40 ปีรามคำแหง” เพื่อระลึกถึงความ 

เป็นมาและพัฒนาการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 

จากอดีตถึงปัจจุบัน

 ในการจัดทำหนังสือดังกล่าว มหาวิทยาลัยเห็นควร

ให้ประชากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วม โดยเชิญชวนให้คณาจารย์ 

ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และศิษย์เก่า ส่งภาพถ่าย 

เก่ียวกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงในด้านต่างๆ เช่น ภาพบุคคล 

ภาพสถานที่ ภาพพิธีการและกิจกรรมต่างๆ โดยเน้น 

ภาพในอดีตตั้งแต่ปี 2514 เป็นต้นมา เพื่อให้คณะผู้จัดทำ 

หนังสือพิจารณาคัดเลือกภาพท่ีมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์

เผยแพร่ในหนังสือที่ระลึก “40 ปีรามคำแหง”

 โปรดส่งภาพถ่ายหรือฟิล์มหรือซีดี มาที่งาน 

ประชาสัมพันธ์ ม.ร. อาคารสุโขทัย ชั้น 2 ภายในวันที่  

31 สิงหาคม 2554 สอบถามรายละเอียด โทร.0-2310-8045-7

เชิญส่งภาพรามฯ ในอดีต 
ร่วมฉลองครบรอบ 40 ปี ม.ร.

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๖) วันท่ี  ๑ - ๗  สิงหาคม ๒๕๕๔ 


