
 

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 ๒๐

วันท่ี ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 2)

 ภ าควิชาภ าษาไทย แล ะภ าษาตะวั นอ อก 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เชิญ 

บุคลากรชาวรามคำแหง นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป 

ร่วมการเสวนาทางวิชาการ “ชมภาพยนตร์ อ่านแผลเก่า  

เล่าความหลัง ขวัญกับเรียม” ในวันที่ 8 กันยายน 

2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด 

ชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. โดยมี 

รองศาสตราจารย์คิม  ไชยแสนสุข  คุณสรพงษ์ ชาตรี   

คุณอรุโณชา ภาณุพันธ์ุ และคุณจรูญพร ปรปักษ์ประลัย 

ร่วมเสวนา และมอีาจารย์ ดร.สรดี ปรีชาปัญญากุล 

เป็นผู้ดำเนินรายการ (อ่านต่อหน้า 2)

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต 

วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 6 ในสาขาวิชาการ 

จัดการทั่วไป และสาขาวิชาการตลาด  

คัดเลือกเข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์  

เรียนวันเสาร์-วันอาทิตย์ (นอกเวลาราชการ)  

หลักสูตร 2 ปี 39 หน่วยกิต แผน ข 

สอบประมวลความรู้ ไม่ทำวิทยานิพนธ์ 

รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 

2554

 

(อ่านต่อหน้า 11)

 รองศาสตราจารย์ ดร.มณี อัชวรานนท์  

รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่าสถาบัน 

วิจัยและพัฒนาได้จัดทำวารสารวิจัย

ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ 

วิจัย (สกว.) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 และ 

ได้ดำรงมาตรฐานดังกล่าวมาโดยตลอดและได้สมัครเข้ารับการประเมิน 

คุณภาพวารสารในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย 

(TCI) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้จัดส่งวารสารวิจัยรามคำแหง  

ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฉบับสาขามนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ เพื่อรับการประเมินคุณภาพวารสารของศูนย์ดัชนีการ 

อ้างอิงวารสารไทย (TCI) 

 บัดน้ีศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) ได้พิจารณาคัดเลือก 

วารสารวิจัยรามคำแหง ฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฉบับ 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ เข้าสู่ฐานข้อมูล TCI แล้ว นับเป็น 

ความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจสำหรับชาวรามคำแหง  

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

การประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อ

รองรับการตรวจประเมินคุณภาพ 

มาตรฐานหอพัก โดยผู้แทนจากภาค 

ส่วนราชการ คณะกรรมการภาค 

ประชาชนและผู้ประกอบการหอพัก 

ท่ีเข้าร่วมโครงการฯ จากย่านหัวหมาก  

และวิทยาเขตบางนา เข้าร่วมการ 

ประชุม ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พิมล พูพิพิธ รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เป็นประธานกล่าวต้อนรับ   ณ

รามคำแหงจัดประชุมสร้างความเข้าใจแก่หอพักก่อนประเมิน “ติดดาว” ครั้งที่ 3

วารสารวิจัยรามคำแหงได้รับคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI

คณะมนุษยศาสตร์ เชิญฟังเสวนา
ตำนานแผลเก่า : ขวัญกับเรียม

ม.ร.รับสมัครนักศึกษา M.B.A.

ชาวรามฯ เลือก ‘วุฒิศักดิ์’
เป็นอธิการฯ คนใหม่

ปีที่ ๔๑

 การสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2554 ซ่ึงมีผู้เข้ารับการสรรหาฯ จำนวน 3 ราย คือ 
หมายเลข 1 อ.ดร.วิโชติ   วัณโณ  หมายเลข 2 ผศ.วิวัฒน์ชัย  กุลมาตย์  และหมายเลข 3 ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ น้ัน
  ผลการสรรหา ปรากฏว่าผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก่ ผู้เข้ารับการสรรหาฯ หมายเลข 3 ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์               
   โดยสายอาจารย์ได้  745 คะแนน  คิดเป็น 77.04% สายข้าราชการ-เจ้าหน้าท่ีได้ 2,612 คะแนน คิดเป็น 76.80%     
   และสายนักศึกษาได้ 22,650 คะแนน คิดเป็น 77.55% รวมคะแนนหยั่งเสียงจากประชากร 3 สายได้คะแนน 
            สูงสุดอันดับหนึ่ง  231.39%
                สำหรับผู้เข้ารับการสรรหาฯ หมายเลข 1 อ.ดร.วิโชติ  วัณโณ ได้ คะแนนสายอาจารย์  165 คะแนน   
   คิดเป็น 17.06% สายข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ได้ 690 คะแนน คิดเป็น 20.29% และสายนักศึกษา  
     ได้ 3,582 คะแนน คิดเป็น 12.29% รวมคะแนนเป็นอันดับสอง 49.64% ส่วนหมายเลข 2 
   ผศ.วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์ ได้คะแนน สายอาจารย์  26  คะแนน คิดเป็น 2.69% สายข้าราชการ-เจ้าหน้าท่ี 
   ได้ 30  คะแนน คิดเป็น 0.88%  และสายนักศึกษาได้  1,751  คะแนน คิดเป็น 5.99% รวมคะแนน 

             เป็นอันดับสาม  9.57 % 



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๔

 
 
 

 
 
 การจัดเสวนาทางวิชาการครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิม 

ฉลองวาระครบรอบ 40 ปี แห่งการก่อต้ังคณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รู้จัก 

วรรณกรรมเร่ืองแผลเก่าและช่ืนชมกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 

ของไทยที่งดงามระหว่าง ปี 2470-2480 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชา 

ภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. 

โทร. 0-2310-8278  ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www. 

advanced-mba.ru.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย  

ธนาคารออมสิน หรือที่ทำการไปรษณีย์ไทย หรือสมัคร 

ด้วยตนเอง ณ ห้อง 309 A ชั้น 3 อาคารสุโขทัย ม.ร. 

ทุกวัน (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 

0-2310-8591-2, 0-2310-8005, 081-439-5665 หรือที่ 

งานบริการและประสานงานปริญญาโท วิทยาเขตบางนา 

ชั้น 5 อาคาร PRB (เฉพาะวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา  

08.30-16.30 น.)  โทร. 0-2316-9565, 0-2316-9573 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงประชุมคณะกรรมการ 

ตรวจเย่ียมหอพักตามโครงการ “หอพักติดดาว”  คร้ังท่ี 3  

เพื่อชี้แจงแนวปฏิบัติร่วมกันในการพิจารณาประเมิน 

คุณภาพของหอพักที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ 19  

สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมงานประชาสัมพันธ์ 

อาคารสุโขทัย ชั้น 2 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  

ลิ่มอภิชาต รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย 

ประชาสัมพันธ์และประธานคณะกรรมการภาคประชาชน  

เป็นประธาน

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต 

ได้กล่าวถึงการดำเนินการพัฒนาคุณภาพหอพัก 

ตามโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 3 ซึ่งได้เชิญ 

ชวนผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ทั้งย่านหัวหมากและวิทยาเขตบางนาเข้า 

ร่วมโครงการฯ เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมของหอพัก 

ให้มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และมีการดูแลเอาใจใส ่

นักศึกษาที่พักอาศัยนั้น ปรากฏว่าได้รับความร่วมมือ 

จากผู้ประกอบการหอพักสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  

ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามเกณฑ์ที่กำหนดจำนวน   

132 แห่ง เป็นหอพักย่านหัวหมาก 94 แห่ง และ 

บริเวณวิทยาเขตบางนา 38 แห่ง โดยคณะกรรมการ 

ตรวจเยี่ยมหอพักที่ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงาน 

ต่างๆที่เกี่ยวข้อง กำหนดการไปตรวจเยี่ยมหอพัก 

เพื่อประเมินคุณภาพระหว่างวันที่ 22-30 สิงหาคม 

2554 ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาคุณภาพของ 

หอพักจากการดำเนินงานใน 5 ด้าน ได้แก่ การปฏิบัต ิ

ตามพ.ร.บ.หอพัก ความปลอดภัย สุขอนามัย การให ้

บริการและการจัดการของหอพัก ซึ่งการประเมินดังกล่าว 

จะประกาศผลและมอบรางวัลแก่หอพักท่ีได้รับการรับรอง 

ในเดือนกันยายน 2554

 “การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 

หอพัก ขอให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการ 

ประเมินตามที่คณะกรรมการภาคประชาชนกำหนดไว้ 

ทั้งนี้ เพื่อให้การพิจารณาหอพักได้มาตรฐานและเป็นที ่

เชื่อถือของผู้พักอาศัยและสังคม ในนามมหาวิทยาลัยขอ 

ขอบคุณกรรมการฯทุกท่านที่ได้เสียสละและอุทิศเวลา 

ในการปฏิบัติหน้าที่ที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาทำให้ 

นักศึกษาได้พักอาศัยในหอพักที่ดีและมีมาตรฐาน”

 สำหรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพักตาม 

โครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 3 ประกอบด้วย 

พันตำรวจโทณัฐ ตันธารัตน์ ดาบตำรวจภคภณ บุญสร้าง  

จากสน.หัวหมาก ร้อยตำรวจเอกชำนาญ บุตรภักดิ์ และ 

ดาบตำรวจชัยพฤกษ์ มีเนตรขำ จากสน.อุดมสุข นายณรงค์  

จันทร์บูรณะพินิจ และนางสาริกา ตรีรัตนาพิทักษ ์ จาก 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

นายสมบัติ แก้วสุรลิชิต และนางบุญตา จันทนาวิเวท  

จากสำนักงานเขตบางกะปิ นายกุลวัฒน์ จันทวงศ์ และ 

นายสุวัฒน์ทพล บุขุนทด จากสำนักงานเขตประเวศ  

นายอัครเดช สุขบัติ นางวนิดา หาญณรงค์ และ 

นางสำอางค์  ปอกกันทา  จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ม.ร. ประชุมคณะกรรมการตรวจหอพัก

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม “เพื่อนข้าง 

ห้องเตือนภัย” ครั้งที่ 2 ย่านวิทยาเขตบางนา ในวันที่  

4 กันยายน 2554 หวังสร้างจิตสำนึกในการเฝ้าระวังภัย 

ของผู้พักอาศัยในหอพักและชุมชน โดยแจก “นกหวีด 

เตือนภัย”

 คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. ร่วมกับสำนักงาน 

เขตประเวศ และสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข กำหนด 

จัดกิจกรรม “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” ครั้งที่ 2 เพื่อสร้าง 

ความสัมพันธ์และจิตสำนึกให้นักศึกษาและผู้พักอาศัย  

ในหอพักมีความห่วงใยช่วยเหลือกัน และเพ่ือสร้างเครือข่าย 

ความร่วมมือในการเฝ้าระวังภัยในหอพักและชุมชน  โดย 

กำหนดจัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ท่ี 4 กันยายน 2554 ระหว่าง 

เวลา 09.00-13.00 น. ซ่ึงได้รับความร่วมมือจาก นายสุธรรม  

สุวรรณนภาศรี ให้ใช้ สวนดอกไม้ กรุงเทพฯ-รามฯ 2  

(วิวัฒน์ สุวรรณนภาศรี) ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้   

เขตประเวศ (บริเวณด้านหลังศูนย์การค้านัมเบอร์วัน)  

เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรม

 นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงาน 

เขตประเวศ จัดกิจกรรม “เขตเคลื่อนที่” มาให้บริการ 

แก่ประชาชนตลอดงาน เช่น การตรวจสุขภาพ  ฉีดวัคซีน 

สัตว์เลี้ยง ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ตัดผม ฝึกอาชีพ และ 

การจำหน่ายสินค้าราคาถูก ส่วนสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

และสาขาวิชาแพทย์แผนไทย ม.ร. จะเปิดให้บริการตรวจ 

สุขภาพสายตาและการนวดแก่ผู้สนใจ โดยมี พล.ต.ต.วิมล   

เปาอินทร์ รองจเรตำรวจเป็นประธานเปิดงานตาม 

กำหนดการดังนี้

09.00-10.00 น. - ลงทะเบียน

10.00 น.  - อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

     กล่าวต้อนรับ

   - นายสมชาย  ฉัตรสกุลเพ็ญ 

    ผู้อำนวยการเขตประเวศกล่าว 

    รายงาน

   - พล.ต.ต.วิมล เปาอินทร์ 

    รองจเรตำรวจ  กล่าวเปิดงาน

10.30 น.  -  บรรยายพิเศษ เรื่อง “เครือข่าย 

	 	 	 	 ออนไลน์		เตือนภัยหอพัก”

    โดย พ.ต.อ.กัญชล อินทราราม   

    ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข

   - กิจกรรมสัมพันธ์  “เพื่อนข้างห้อง 

	 	 	 	 เตือนภัย”

    โดย ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ บก.น.4

   -  รับบริการจากสำนักงานเขตประเวศ 

    และมหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดกิจกรรม “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย”

   l บริการตรวจสุขภาพทั่วไป

   l บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

   l บริการตัดผม

   l บริการฉีดวัคซีน แมว และสุนัข

   l ฝึกอาชีพ

   l บริการตรวจสุขภาพและสายตา 

   จากสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.ร.

 มหาวิทยาลัยขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจเข้า 

ร่วมกิจกรรมตามกำหนดการดังกล่าว ซ่ึงจะแจก “นกหวีด 

เตือนภัย” เป็นของที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมงาน รวมทั้ง 

บริการของว่างและเครื่องดื่มด้วย

ครั้งที่ 2 ย่านวิทยาเขตบางนา 4 ก.ย. น้ี

 คณะมนุษยศาสตร์ฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)

 ม.ร. รับสมัคร นศ.ฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)



   (อ่านต่อหน้า 11)

 สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการอบรมสัมมนา เรื่อง “กฎหมายรัฐธรรมนูญ 

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” ให้แก่ครู อาจารย์ และ 

บุคลากรทางด้านการศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  

โดยมี รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ผู้ก่อตั้ง 

สถาบันฯเป็นประธาน และมีรองศาสตราจารย์สุธินี 

รัตนวราห รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน

กฎหมายไทย ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2554  

ณ อาคาร 1 ชั้น 4  ห้อง 1405 คณะนิติศาสตร์ ม.ร.

        โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห  

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันกฎหมายไทย  

กล่าวว่าสถาบันกฎหมายไทย ม.ร. ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547  

เป็นสถาบันที่มีพันธกิจสำคัญในการจัดทำหลักสูตร 

วิชาการเฉพาะทาง  จัดการอบรมความรู้กฎหมายให้แก ่

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป ตลอด 

จนดำเนินการหรือสนับสนุนการวิจัย เพื่อการพัฒนา 

กฎหมายและพัฒนาองค์กรต่างๆ รวมทั้งเผยแพร่ความรู ้

กฎหมาย ประสานความร่วมมือกับองค์กรต่างๆ และ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 “การจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ สืบเนื่องจากการ 

ที่กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งให้โรงเรียนที่ใช้ 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 

ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา ศาสนา  

และวัฒนธรรม กำหนดให้มีการสอนความรู้ด้านกฎหมาย 

ต่างๆ ให้กับนักเรียนในทุกระดับชั้น ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2554 เป็นต้นไป ทำให้ครูผู้สอนจำเป็นต้องพัฒนางาน

วิชาชีพและเพิ่มพูนความรู้ด้านกฎหมาย ประกอบกับ

การที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการตามตัวบ่งชี้ที่ 16.3 

ในด้านการประกันคุณภาพการศึกษา”

 ดังนั้น สถาบันกฎหมายไทย จึงได้จัดสัมมนา 

เรื่อง “กฎหมายรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน” 

โดยเห็นถึงความสำคัญที่ถึงการให้ความรู้ความเข้าใจ

ด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน เพื่อเสริมความ 

เข้มแข็งในวิชาชีพครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 

ให้มีคุณภาพและมีมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพ 

เป็นที่ยอมรับและนับถือในวงการการศึกษาต่อไป

 จากนั้น รศ.รังสรรค์ แสงสุข ผู้ก่อตั้งสถาบันฯ 

กล่าวว่าปัจจุบันกฎหมายรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิ 

มนุษยชนเป็นเรื่องสำคัญที่ครูอาจารย์ต้องทำความเข้าใจ 

และนำไปเผยแพร่ให้ถูกต้อง เพราะกฎหมายเป็นศาสตร ์

ที่ถือเป็นเจ้าแห่งสังคมศาสตร์      ทุกคนจึงต้องรู้กฎหมาย  

ถ้าเราถูกใช้กฎหมายโดยไม่เป็นธรรม อย่าไปกลัว ถ้า 

มั่นใจว่าใช้กฎหมายถูกต้อง เพราะทุกคนย่อมรู้ว่าใคร

ทำถูกหรือผิด 

 “ครูอาจารย์ ไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดก็ตาม ต้องรู้กฎหมาย 

ที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันของตนเอง ขอให้นึกถึงความ 

เป็นพลวัตที่หลักการและกฎหมายต่างๆ ย่อมเปลี่ยน 

ไปตามเวลา สังคมมีบริบทใหม่ๆเกิดขึ้น ครู-อาจารย์ 

ต้องเรียนรู้ และปรับตัวเองในการสอน ครูต้องเป็นผู้ให้ 

ผู้เติมเต็ม และผู้มีเมตตา ถ้าครู-อาจารย์เป็นผู้รู้ รู้จริง 

และมีประสบการณ์ สอนลูกศิษย์โดยยกอุทาหรณ์ใน 

ความจริงมา ลูกศิษย์ก็จะเห็นตัวอย่างที่ดี ครูต้องรู้จัก 

ประยุกต์สิ่งที่อยู่รอบข้างมาสอนลูกศิษย์ เช่น ทฤษฎี 

ถ้วยกาแฟ หมายถึง ถ้วยกาแฟถ้วยเดียว นอกจากใส ่

กาแฟแล้วยังสามารถนำไปใส่สิ่งอื่นๆได้อีกหลายอย่าง 

ขึ้นอยู่กับคนใช้ถ้วยกาแฟนั้นว่าจะนำไปใส่สิ่งที่ดีหรือ

ไม่ดี นั่นเอง” 

 นอกจากนั้น ครูอาจารย์ต้องรู้จักการบริหาร 

จัดการในการสอนและรู้จักใช้เทคโนโลยีในการสอน  

หัดฝึกภาษาต่างประเทศให้มากข้ึน ส่วนเร่ืองของกฎหมาย 

มีเนื้อหาที่มาก ขอให้รู้พื้นฐานของกฎหมาย ของคำ 

ว่า สิทธิ หน้าท ี่ และอำนาจ ซึ่งสิทธ ิ เป็นประโยชน ์

ที่ประชาชนพึงมีโดยมีกฎหมายรับรอง หน้าที ่ เป็นสิ่ง 

ที่ต้องทำ และอำนาจ เป็นความชอบธรรมที่สามารถ 

กระทำได้ โดยไม่ขัดหรือล่วงสิทธิของผู้อื่น ที่สำคัญ  

ขอให้ทุกคนเป็นครูคนละอย่าง เพราะแต่ละคนมีความรู้ 

ที่แตกต่างก็ให้แลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นซึ่ง

กันและกัน

 ทั้งนี้ การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก รศ.ดร. 

กิจบดี ก้องเบญจภุช และ รศ.ดร.ณฐ สันตสว่าง  

ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เป็นวิทยากร โดยผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 

คณะผู้บริหาร อาจารย์ ครู โรงเรียนสายสามัญศึกษา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงท่ีเก่ียวข้อง จากโรงเรียนต่างๆ ดังน้ี โรงเรียน 

มัธยมวัดเบญจมบพิตร โรงเรียนวัดสุทธิวราราม โรงเรียน 

ราชวินิตบางเขน  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

รัชดา โรงเรียนบ้านบางกะปิ โรงเรียนบางกะปิ โรงเรียน 

บ้านหนองบอน (นัยนานนท์อนุสรณ์) โรงเรียนบางบัว  

สถาบันกฎหมายไทย อบรมความรู้
ด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนให้ครู-อาจารย์

  เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ 
เวลา ๑๖ นาฬิกา ๓๗ นาที
  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า 
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
  ทรงสิ้นพระชนม์จากพระอาการ 
ติดเช้ือในกระแสพระโลหิต ขณะท่ีมีพระชันษา  
๘๕ ปี
  ปวงประชาชนชาวไทยต่างโศกเศร้า 
อาลัยกันทั้งประเทศ
  สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้า 
เพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประสูติ 
เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน พุทธศักราช 
๒๔๖๘
  เป็นพระราชธิดาพระองค์เดียว 
ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  
และสมเด็จพระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราช
เทวี
  หลังจากประสูติได้เพียง ๑ วัน 
สมเด็จพระบรมชนกนาถก็เสด็จสวรรคต
  แต่กระนั้น ตั้งแต่ช่วงที่พระองค์ 
ทรงพระเยาว์จวบจนเจริญพระชันษา  
พระจริยวัตรที่งดงามของพระองค์ก็ล้วน 
แล้วแต่เจริญรอยตามพระบรมราชชนก 
ทั้งสิ้น
  พระจริยวัตรที่เป็นแบบอย่างแก่
ประชาชนชาวไทยประการหนึ่ง คือ
  ทรงนิยมและภาคภูมิพระทัยใน 
ความเป็นไทยอย่างยิ่ง
  เร่ืองการใช้ภาษาไทย ทรงเคร่งครัด 
เป็นพิเศษ  โดยมีรับส่ังภาษาไทยถูกต้องชัดเจน
  จะมีรับส่ังภาษาต่างประเทศกับชาว 
ต่างประเทศเท่านั้น
  ไม่โปรดให้คนไทยกราบทูลภาษาไทย 
ปนภาษาต่างประเทศ
  “ข่าวรามคำแหง” ขอกราบมา 
แทบเบื้องพระยุคลบาทด้วยความอาลัย 
เป็นอย่างยิ่ง
  ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย

             

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๔

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง
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ทุกภาคส่วนร่วมมือรามฯ ดูแลคุณภาพมาตรฐานหอพัก

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประชุมผู้ประกอบการ 

หอพักที่เข้าร่วมโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 3 

เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพ 

หอพัก โดยมี พ.ต.ท.ณัฐ  ตันธารัตน์ สวป.สถานีตำรวจ 

นครบาลหัวหมาก นายซีรอซันคาร  ปาทาน  ผู้อำนวย 

การเขตบางกะปิ   นายประยูร  ครองยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

เขตประเวศ และนายณรงค์  จันทร์บูรณะพินิจ  ผู้แทน 

จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

ร่วมชี้แจง เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554  ณ ห้องศักดิ์ 

ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

นายณรงค์  จันทร์บูรณะพินิจ  

ผู้ แทนจากกระทรวงการ 

พัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ กล่าวว่า การเข้าร่วม 

เป็นเครือข่ายโครงการหอพัก 

ติ ด ด า ว กั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

รามคำแหงนั้นก็เพื่อเป็นการ

รองรับมาตรฐานคุณภาพของหอพัก 

 มาตรฐานของหอพักมีอยู่หลายด้าน เช่นมาตรฐาน 

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความปลอดภัย และความ 

พึงพอใจของผู้ที่เข้ามาพัก    

 “ในอนาคตต้องการพัฒนาหอพักให้เป็นหอพัก 

สีเขียวคือการมีหอพักท่ีมีส่ิงแวดล้อมท่ีน่าอยู่ ปลอดภัย  

เพราะปัญหาที่พบเห็นในหอพักคือเรื่องยาเสพติด 

และการตั้งครรภ์ คนที่ทำกิจการหอพักได้จะต้องม ี

การขออนุญาตประกอบกิจการหอพัก การขอใบอนุญาต 

หอพัก เพื่อรับประกันความปลอดภัยแก่ผู้พักอาศัย”

 นายซีรอซันคาร  ปาทาน  

ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ  

กล่าวว่า เขตบางกะปิมีสถาบัน

การศึกษาหลายแห่งยังมีความ

จำเป็นในเรื่องการเปิดบริการ 

หอพัก เพื่อให้นักศึกษาที่มา 

จากต่างจังหวัดได้รับความ 

สะดวกสบาย และพกัอาศยัไดอ้ยา่งปลอดภยั           จงึมคีวาม 

จำเป็นในการตรวจประเมินหอพักให้มีคุณภาพมาตรฐาน 

ให้มีความปลอดภัย ถูกสุขลักษณะ 

 ทั้งนี้หอพักในพื้นที่เขตบางกะปิ มีลักษณะ 

หลากหลาย ส่วนใหญ่มักจะมีการดัดแปลงจากอาคาร 

ที่มีอยู่เดิมให้เป็นที่พักอาศัย อาทิ ดัดแปลงมาจาก 

อาคารพาณิชย์ ตึกแถวต่างๆ จึงทำให้หอพักเหล่าน้ีมีปัญหา 

ทางด้านการรักษาความปลอดภัย  อย่างไรก็ตามการสร้าง 

หอพักในระยะหลังได้มีการดำเนินการของผู้ประกอบการ 

ให้มีมาตรฐานมากขึ้น ในเรื่องการขออนุญาตปลูกสร้าง 

อาคารอย่างถูกต้อง มีการทำแบบแปลนและพัฒนาองค ์

ประกอบของอาคารเร่ืองของความม่ันคงแข็งแรงของอาคาร 

การจัดสรรพ้ืนท่ีใช้สอย ระบบรักษาความปลอดภัย ทางหนีไฟ 

องค์ประกอบต่างๆเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่มีความ 

สำคัญในการเป็นหอพักที่มีคุณภาพมาตรฐาน

 ผอ.เขตบางกะปิ กล่าวต่อไปว่า ผู้ที่จะประกอบ 

กิจการหอพักต้องยื่นขออนุญาตประกอบกิจการหอพัก 

ห้องเช่า   เพื่อทางฝ่ายสิ่งแวดล้อมของสำนักงานเขตจะได ้

ให้คำแนะนำในการดำเนินงานหอพักและการดูแลสภาพ 

แวดล้อมของหอพัก โดยเฉพาะหอพักที่มีนักศึกษาเข้ามา 

พักอาศัยเป็นจำนวนมากต้องมีการรับทราบกฎกติกาในการ 

พักอาศัยอยู่รวมกัน  เช่น การจัดระบบคัดแยกขยะมูลฝอย 

การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งการจัดการเกี่ยวกับ 

เรื่องสภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบที่พักอาศัย ควรจัด 

ตกแต่งให้เป็นหอพักสีเขียวโดยการจัดสวนบริเวณด้านหน้า 

หอพัก เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้บรรยากาศบริเวณหอพักด ี

และทำให้ผู้พักอาศัยมีความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังหนึ่ง 

ส่งผลให้พร้อมจะช่วยกันดูแลรักษาหอพักให้มีความน่าอยู่ 

ยิ่งขึ้น

 “สำหรับหอพักที่ เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้  

ทางสำนักงานเขตจัดส่งเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต 

เข้าไปดูแลในเร่ืองของการแยกขยะมูลฝอย การนำน้ำชีวภาพ 

เข้าไปใช้ การปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์และการจัดสวนให้ม ี

ความสวยงามเพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีและการ 

สร้างระบบความปลอดภัยเช่นเร่ืองระบบป้องกันอัคคีภัย 

จะต้องมีการเตรียมการฝึกซ้อมหรือวิธีการแนะนำการ 

ป้องกันอัคคีภัย”

 นายประยูร  ครองยศ  ผู้ช่วย 

ผู้อำนวยการเขตประเวศ กล่าวว่า 

  เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้มีความห่วงใยนักศึกษา 

ต้องการดูแลชีวิตความเป็นอยู่  

ที่พักอาศัยของนักศึกษาให้มี

ความปลอดภัยและมีคุณภาพ 

ให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี  และผู้ประกอบการหอพักจึง 

เป็นส่วนสำคัญในการที่จะร่วมกันดูแลนักศึกษาให้มี 

ความเป็นอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ถูกสุขลักษณะและ 

มีความปลอดภัยในสถานที่พักอาศัย 

 “สำนักงานเขตประเวศ พร้อมที่จะให้บริการ 

และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการในเรื่อง 

การขอใบอนุญาต อาคาร  พ.ร.บ.สาธารณสุข  และให้ 

คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม และในเขตประเวศยังม ี

หอพักอีกจำนวนไม่น้อยท่ียังไม่เข้าร่วมโครงการแต่ยังมี

การเปิดบริการอยู่ ซึ่งถ้าเป็นไปได้ทางสำนักงานเขต 

จะพยายามขยายให้หอพักเหล่านี้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในรูปแบบต่างๆ การเผยแพร่ในโครงการหรือกิจกรรม 

ต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับหอพัก เพ่ือให้เห็นว่าสำนักงานเขต 

มีความห่วงใยต้องการดูแลผู้ประกอบการทุกราย 

ไม่ใช่มุ่งดูแลเฉพาะผู้ที่เข้ามาร่วมโครงการเท่านั้น  

โดยหลักแนวคิดที่สำนักงานเขตมุ่งหวังคือต้องการ 

ให้หอพักทั้งหมดในเขตฯ เป็นหอพักที่มีมาตรฐาน 

และมีความปลอดภัยสำหรับผู้ที่เข้าพักอาศัย”

 พ.ต.ท.ณัฐ  ตันธารัตน์ สวป. 

 สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก 

กล่าวว่า สน.ต้องการให้ทาง 

หอพักเน้นการดูแลทางด้าน 

ความปลอดภัย โดยการติดตั้ง 

กล้องวงจรปิด และควรติดตั้ง 

ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ตั้งแต ่

ทางเข้า-ออกและบริเวณช่องทางเดินที่ใช้ร่วมกัน 

มีการจัดระบบเข้า-ออกของหอพักด้วยระบบคีย์การ์ด 

ซึ่งจะทำให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะ 

หอพักหญิง  ควรมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 

ตลอด 24 ชั่วโมง จัดให้อยู่ในที่ที่มีความเหมาะสม  

มีการตรวจคนเข้า-ออกเพ่ือเป็นการรักษาความปลอดภัย 

และสำหรับหอพักที่มีที่จอดรถควรจัดที่จอดรถที่

มีความมั่นคงแข็งแรงและควรมีแผ่นป้ายเตือนภัย 

อีกท้ังทาง สน.ยังต้องการความร่วมมือจากผู้ประกอบการ 

หอพักและผู้ที่ เข้าพักอาศัยให้ช่วยเป็นหู เป็นตา 

สอดส่องเกี่ยวกับเรื่องอาชญากรรมและยาเสพติด  

โดยการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับทราบเพื่อเข้าไป

ช่วยเหลือได้ทันที

 นอกจากนี้ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก  

ยังจัด “โครงการ (Social Network) ลดอาชญากรรม 

จริงจังต่อเนื่อง” ขึ้นเพื่อให้สมาชิกได้รับข่าวสารทาง 

โทรศัพท์มือถือ หรือการแจ้งเหตุร้าย การก่อความ 

ไม่สงบ และเบาะแสยาเสพติด ก็สามารถแจ้งผ่านทาง  

Social Network ได้ทันที  
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วิถีชีวิตนักศึกษา : ความหลากหลาย ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Students’ Life Style: A diversity at Ramkhamhaeng University

 วิถีชีวิตของผู้คนในสังคมหนึ่ง ๆ นอกจากจะถูก 

บ่มเพาะความเป็นพลเมืองที่ดีและความเป็นคนดีของ 

สังคมน้ัน ไม่เพียงแต่สถาบันครอบครัวเท่าน้ัน  แต่ยังข้ึน 

อยู่กับสถาบันการศึกษา  ที่จะต้องช่วยกัน “เสริมแรง”  

ในการเสริมสร้างปัญญาและวัฒนวิถีเพื่อการดำรงอยู่ 

ในสังคมได้อย่างเป็นปกติสุข  ท่ามกลางกระแสความ 

รุนแรงเชิงสังคม  วิถีชีวิตของผู้คนก็เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

จะเห็นได้ว่าสถาบันการศึกษาหลายแห่งพยายามที่จะ 

ขัดเกลา “ผู้คน” ของตนเองให้รู้เท่าทันกับสถานการณ ์

แห่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  และเช่นกันมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงอีกหนึ่งสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาเข้ามา 

ใช้ชีวิตขณะเรียนเป็นจำนวนมาก  ซึ่งนักศึกษาเหล่านี ้

คือพลังท่ีจะรังสรรค์รัฐไทยให้เจริญ รัฐนาวาทางการศึกษา 

เฉกเช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งนี้ต่างมุ่งมั่นที่จะ 

“อยากเห็นลูกศิษย์งอกงาม สำเร็จตามใฝ่ฝัน  เติบกล้า 

ท้าแสงตะวัน  และยืนมั่นไม่หวั่นแรงลม”

 รามคำแหง : อุดมศึกษาเพื่อประชาไทย 

 ในปีพุทธศักราช 2514 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้ถูกสถาปนาความศักด์ิสิทธ์ิแห่งความเป็นอุดมศึกษาไทย 

ที่เกิดขึ้นเพื่อรองรับกับสภาพที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 

ตอนปลายไม่มีท่ีเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา ความเป็นจริง 

(Reality) ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงคือ มหาวิทยาลัย 

เพื่อปวงชน (Mass University) การบริหารและจัดการที่ 

“ลงตัว” ของคณะผู้บริหารในการก่อต้ัง  รวมท้ังคณาจารย์  

บุคลากรของฝ่ายต่าง ๆ  ที่พร้อมใจกันทุ่มเทกำลังกาย  

พลังสติปัญญาที่จะสืบสานสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่ง 

ปราชญ์เมธีจากอดีตจนถึงปัจจุบันได้ชัดเจน  กล่าวคือ  

ความมุ่งมั่นในการผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมไทย 

ให้ได้ตามเจตนารมณ์และปณิธานแห่งความเป็นอุดมศึกษา 

 จะเห็นได้ว่าอุดมศึกษาไทยในสมัยนั้นมีจำนวน 

ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักศึกษาท่ีเข้าเรียน  ถือว่าเป็นปัญหา 

อย่างรุนแรงในการพัฒนาชาติอย่างยิ่ง  เพราะคนขาด 

ความรู้ในระดับสูง  ศาสตร์แห่งการพัฒนาโดยภาพรวม 

แล้วคือ คนหรือมนุษย์  ถือว่าเป็นทุนที่สำคัญยิ่ง  โดย 

เฉพาะทุนมนุษย์ท่ีเป่ียมล้นไปด้วยสติปัญญาท่ีเฉลียวฉลาด 

จะทำให้ง่ายต่อการพัฒนาชาติได้เร็วขึ้นในทุก ๆ มิติ 

 การอภิวัฒน์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นท่ีโดดเด่น 

และสง่างามทางด้านวิชาการมากที่สุด คือในสมัยที ่

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข เป็นอธิการบดี  

(ผู้เขียนยกย่องเป็นการส่วนตัวว่าท่านเป็น “ปราชญ์สยาม 

อีกท่านหน่ึง”) ท่ีมีการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค 

ในระดับบัณฑิตศึกษา  ซ่ึงสอดคล้องกับปณิธานอันแน่วแน่ 

ของมหาวิทยาลัยได้อย่างประจักษ์  และในสมัยนี้ถือว่า 

เป็นการ “ก่อรูป” ของอัตลักษณ์แห่งมหาวิทยาลัย คือ 

รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์                                                                                        คณะศึกษาศาสตร์

“บัณฑิตที่สำเร็จจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องมี 

ความรู้คู่คุณธรรม”  ฐานคติที่ซ่อนเร้นกับวาทกรรมเพื่อ 

สร้างอำนาจทางการศึกษา คือ มนุษย์จะอยู่ในสังคม 

ได้อย่างดีและเป็นปกติสุขแห่งวัฒนวิถีของสังคมนั้น   

จำเป็นต้องมีคุณธรรมและความรู้ให้เป็นปฐมบทก่อน  

ก่อนที่จะเข้าถึงอภิปรัชญา (ความจริงสูงสุด)แห่งสังคม

 อัตลักษณ์ : ภาพลักษณ์ : ภาพฉายแห่งสังคม

 อัตลักษณ์ที่ชัดเจนของ “ผู้คน”  หรือ  “บัณฑิต” 

ที่สำเร็จจากสถาบันแห่งนี้ มีร่องรอยที่ชัดเจนในการ 

ปรากฏต่อสาธารณะทั่วไป คือ “การรับใช้บ้านเมือง” 

เฉกเช่น คำกล่าวที่ว่า “40 ปีที่รามฯรับใช้บ้านเมือง จะทำ 

ต่อเนื่องด้วยความภูมิใจ” (40 years of Ramkhamhaeng 

University proudly serving the nation and proud to 

continue to serve now and forever.)

 “ผู้คน” หรือ “บัณฑิต” ท่ีถูกขัดเกลาและบ่มเพาะ 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งน้ี  นอกจากจะมี   “ความรู้ 

คู่คุณธรรม”  แล้ว  ส่ิงหน่ึงท่ีเป็นฐานรากของการดำรงชีวิต 

ในสังคมปัจจุบัน คือ  ความพอเพียง และความเพียงพอ  

ตลอดจนความสันโดษ การต่อยอดในการบริหารท่ีชัดเจนของ 

รองศาสตราจารย์คิม  ไชยแสนสุข (อธิการบดี “Super 

Service”) ผู้ท่ีมีปณิธานให้ “ผู้คน” หรือ “นักศึกษา” 

ได้เข้าใจในแก่นแกน (essence) แห่งความเรียบง่าย  

บนหลักแห่งความสมดุล (Equilibrium)  ระหว่างชีวิต 

และการใช้ชีวิต (Life and Action) กระบวนวิชา 

เศรษฐกิจพอเพียง (RU 399) ซึ่งถือว่าเป็นการอภิวัฒน ์

สังคมไทยในบริบทของอุดมศึกษาแห่งชาติได้อย่างชัดเจน   

 จากสถานการณ์ข้อความรู้ ผนวกกับการสร้าง 

สังคมใหม่ของรัฐไทย  คือ สังคมที่ปราศจากอวิชชา 

(สังคมแห่งการเรียนรู้/สังคมแห่งการรู้เรียน)  ทำให ้

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการปรับกลยุทธ์  ยุทธศาสตร์ 

รวมทั้งเทคนิคการเรียนการสอนต่าง ๆ เพื่อให้ทันสมัย 

และใหม่  จึงทำให้ “ผลผลิต” (Outcomes) ของมหาวิทยาลัย

มีคุณภาพจนเป็นที่ยอมรับและศรัทธาของสังคมได้เป็น

อย่างดี

 เรียนรามฯ ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด : สื่อสัญญะ 

แห่งความแข็งแกร่ง

 ความแข็งแกร่งของ “ผู้คน” หรือ “บัณฑิต” 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น คือ การต้องต่อสู้กับ 

ตนเอง (The Self) มากที่สุด  เพราะการเรียนในระดับ 

ปริญญาตรีน้ัน ไม่มีการบังคับเข้าเรียน  ช้ันเรียนเปรียบเสมือน  

“ตลาด” แต่เป็นตลาดแห่งวิชาการ (Academic Market-

ability)  ที่ผู้คนสามารถมาจับจ่ายใช้สอยหาองค์ความรู้/ 

ข้อความรู้ได้ ตามความถนัดและความสนใจแห่งตนเองได้   

การเรียนแบบน้ีจึงทำให้นักศึกษาบางคน “เข้าถึง”  แต่บางคร้ัง 

สังคมเพียงแค่  “เข้าใจ”

 สมัยเร่ิมแรกแห่งการก่อต้ังมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การถูกมองจาก “ผู้คนภายนอก” แทบจะเรียกได้ว่า 

“ดูถูกคนเรียนรามฯ”  แต่ปัจจุบันนี้ฐานคติผู้คนส่วนใหญ่ 

ในสังคมไทยได้เปล่ียนไปโดยส้ินเชิง   มหาวิทยาลัยสามารถ 

ผลิตบัณฑิตได้มากกว่าเจ็ดแสนคน  ภาพฉายแห่งความ 

แข็งแกร่งโดยเฉพาะนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด 

ต้องอดทนต่อการบีบค้ันจากวัตถุ (Materialism) โดยเฉพาะ 

สภาพต่างๆ ที่มีความแตกต่างจากสังคมที่เคยเป็นอยู ่

(Rural area) รวมทั้งสภาพที่ถูกบีบคั้นจากจิตใจ (Mental 

compulsion) เพราะต้องห่างจากครอบครัวท่ีแสนจะอบอุ่น 

นักศึกษาบางคนก็มาใช้ชีวิตเป็น  “เด็กหอ”  ถ้าไม่มีสติ 

ในการดำรงชีวิตที่ดี  ชีวิตอาจจะผิดพลาดได้  นี่คืออีก 

หนึ่งบทพิสูจน์แห่ง  อัตลักษณ์  “เด็กรามฯ” 

     รามคำแหง :  วิถีชีวิตที่หลายหลาก : ความเป็น 

หนึ่งเดียวที่ลงตัว

 “เรียนท่ีไหนก็เหมือนกัน  ถ้ามีสาขาให้เรียนเหมือนกัน” 

คงจะเป็นคำท่ีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหงหลายคน 

เคยพูดกับตนเอง ผู้เขียนมองว่า การศึกษาไทยนั้น โดย 

ภาพรวมแล้ว ต่างมีจุดมุ่งหมายสูงสุด (Sum mum Bo 

num) ท่ีต้องเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนาชาติ  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นอีกหนึ่งในสถาบันที่รวบรวม “ผู้คน” 

ท่ีมาจากหลายหลากพ้ืนท่ีท่ัวภูมิภาคและท้องถ่ิน ถึงแม้ว่า 

จะมาจากต่างถิ่น  ต่างวัฒนธรรม  แต่ ณ ที่นี่ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้ขัดเกลา (Socialization) และบ่มเพาะ 

(Cultivation) พวกเขาและเธอเหล่านั้นให้มีความเป็น 

หน่ึงเดียว (Oneness) เพ่ือท่ีออกไปรับใช้บ้านเมือง  บนฐานคติ 

แห่งความรู้คู่คุณธรรม

 ผู้เขียนในฐานะศิษย์เก่าที่เคยเสาะแสวงหาความ

รู้จากสถาบันแห่งนี้  ถือว่าโชคดี ที่มีคณาจารย์ที่ดีและเก่ง  

ตลอดจนทุ่มเทในการจัดการเรียนการสอน  และได้สร้าง 

ตัวตนของผู้เขียนให้เป็นอีกหนึ่งนักวิชาการแห่งแวดวง

การศึกษาไทย  และขอตั้งปณิธานว่า

 “จะรักษาขนบธรรมเนียมไทย        

 จะตั้งใจทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

 จะร่วมรังสรรค์รัฐไทยและประชา   

 อีกทั้ง  “รามฯ” สถาพรและยั่งยืน”



   
   
   
   
   
   
   
   
  

Could you survive a natural disaster?
รศ.เพ็ญศรี		รังสิยากูล

 บทเรียนภาษาอังกฤษฉบับน้ีขอเปล่ียนมาเป็นการอ่านเน้ือเร่ืองกันบ้าง เม่ือเห็น 

ช่ือเร่ือง นักศึกษาคงเดาได้ไม่ยากนักว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไร เน้ือหาของเร่ืองน้ีเก่ียวกับ 

การเตรียมตัวรับมือกับภัยธรรมชาติ ที่ผู้เขียนเห็นว่านักศึกษาควรอ่านเป็นอย่างยิ่ง    

ประกอบกับช่วงเวลาน้ีมีข่าวเก่ียวกับภัยธรรมชาติเกิดข้ึนในประเทศต่างๆบ่อยมากข้ึน  

จึงเป็นเร่ืองท่ีต้องรับรู้เอาไว้ เพ่ือจะได้นำความรู้เร่ืองการป้องกันตนเองจากภัยธรรมชาติ 

ในแบบต่างๆกัน มาปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตนเองหรือช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

 Disaster คือ อุบัติภัยร้ายแรงที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะสามารถทำลายชีวิตผู้คนได ้

เป็นจำนวนมากมาย

 Natural disaster  คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีใครคาดเดาได้ว่าจะเกิด

ที่ไหน และเวลาใด เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม หรือพายุหมุน ภัยธรรมชาติเหล่านี้เมื่อ 

เกิดขึ้น ณ ที่ใดก็ตาม สามารถสร้างความเสียหายอย่างมากมายกับชีวิต และทรัพย์สิน 

ต่างๆ ของผู้ที่อยู่ในชุมชนแห่งนั้น และใกล้เคียง ดังปรากฏเป็นข่าวที่เราได้ยินบ่อยๆ 

และ ได้เห็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นหลายครั้งหลายหน จากสื่อต่างๆกัน

 ผู้เขียน (ในฐานะครูเก่า) คงจะไม่ได้นำแต่เนื้อหามาให้นักศึกษาอ่านอย่างเดียว

เท่านั้นเพราะหลังจากที่นักศึกษาอ่านแล้ว ที่ขาดไม่ได้คือ ต้องมีการบ้านเพื่อทดสอบ 

และวัดผลความเข้าใจการอ่านตามมาอย่างแน่นอน ทั้งด้านความเข้าใจเรื่องที่อ่าน  

ด้านความหมายศัพท์ และวัดผลความรู้ด้านทฤษฎีการอ่านด้วย ซึ่งนักศึกษาจะต้อง

ทำอะไรบ้างนั้นก็เริ่มลงมืออ่านและปฏิบัติตามขั้นตอนกันได้เลย

Read the following paragraphs and answer the questions below.

           Most people do not like to think about disasters, so they do not prepare for 

them. This is a deadly mistake. Your survival depends on preparation. Here are 

some tips that could save your life.

A.________________________

 1.  Choose an out-of-town person each family member can call after the  

  disaster if  you become separated. In addition, choose two nearby  

  places where family members know how to meet. One should be close  

  to your home. The other should be outside your neighborhood, in case  

  floods or fires keep you away from your home.

 2.  Keep our important papers in a safety- deposit box at the bank or  

  another save  place.

 3.   Leave a disaster-supply kit in a closet near the front door. Make sure  you  

  keep the kit filled with fresh food and water.

 4. If you are advised to evacuate, leave the area right away. 

B._________________________

 You may have some time to prepare before certain types of disasters such as  

 hurricanes, tornadoes, and floods.  

 1. Bring in garbage cans, lawn furniture, and bicycles - anything that  

  could fly around or blow away. 

 2.  Fill your gas tank, and prepare your car for evacuation.

        3.  Fill bottles, jugs, and even bathtubs with drinking water.

 4.  During floods, move your possessions to higher floors.

 5.  Keep your radio on for weather information.

C.___________________________

 Hurricane or Flood:  Stay in an interior space with no windows. Glass could  

 break and hurt you.

 Earthquake:  Get under the nearest heavy desk or table. This will protect you  

 from falling objects such as books.

  Tornado:    Go to the lowest place possible, such as a basement, to be safe 

from flying objects. If you don’t have a basement, go to an interior space with no 

windows,  such as a bathroom or a closet.

D. ___________________________________

 Hurricane or Flood

 1. During hurricane season, keep a two-week supply of prescription drugs.

 2. Have wood and nails ready to board up.

 Earthquake

 1. Move beds away from windows, heavy pictures, or mirrors.

 2. Place large and/or heavy objects on lower shelves.

 3. Learn how to shut off the electricity, gas, and water.

 Tornado

            - Pick one place in the home where family members will gather together 

when there is a tornado warning.

E. ___________________________________

 First-aid and prescription   Canned food and opener

 Bottled water   Extra clothes and blankets

 Battery-operated radio   Flashlight and extra batteries

 Car keys    Cash and credit card

 Important phone numbers

Note:   This passage was copied from “Strategic Reading 1” by Jack C. Richard 

& Samuela Eckstut-Didier, Unit 5, Page 38, Cambridge University Press, 2003 

Activities:

1.  Word Study 

 - deadly    ศัพท์คำน้ีเป็นคำคุณศัพท์ เม่ือขยายนามใด มีความหมายว่านามคำน้ัน 

มีแนวโน้มท่ีเป็นสาเหตุให้เกิดความตายได้ deadly mistake จึงมีความหมายว่าข้อผิดพลาด 

(ที่ไม่มีการเตรียมรับมือกับภัยธรรมชาตินั้น)ที่นำไปสู่ความตายได้

 - out-of town  เป็นคำประสมที่เกิดจากคำบุพบทวลี out of และคำนาม time 

โดยใช้เครื่องหมาย - คั่น เพื่อให้รวมเป็นคำเดียวกัน ทำหน้าที่เป็นคำคุณศัพท์ขยาย 

คำนาม person  หมายถึงบุคคลที่พำนักอยู่นอกเมือง    

 - become separated  เป็นคำที่เกิดจาก Linking Verb (become) + adj.  

(separated) หมายถึงแยกกัน กระจัดกระจาย ความหมายของประโยคนี้คือกรณีที่เกิด 

ภัยพิบัติ ผู้คนท้ังหลายต่างหนีภัยแยกตัวกระจัดกระจายกันออกไป จึงควรท่ีจะต้องมีใคร 

ท่ีพำนักอยู่นอกเมืองสักคนเป็นศูนย์กลางที่ทุกคนในครอบครัวสามารถโทรศัพท์ 

ติดต่อได้

 - one กับ the other เป็นคำสรรพนามที่นำมาใช้แทนคำนามเมื่อมีการกล่าวถึง 

ของสองสิ่งมาก่อน โดยใช้ one แทนสิ่งแรก และใช้ the other แทนสิ่งที่สอง เช่น   

I have two sons. One is a doctor; the other is an engineer.

 - in case เป็นคำสันธานทำหน้าที่เชื่อมระหว่างประโยคกับประโยค เพื่อ 

บอกความหมายว่าข้อความที่อยู่หลังคำ in case อาจจะเกิดขึ้น ดังประโยคในเรื่องคือ 

The other should be outside your neighborhood, in case floods or fires keep you 

away from home.  หมายความว่า กรณีที่เกิดน้ำท่วมหรือไฟไหม้ซึ่งอาจ ทำให้ท่านต้อง 

พลัดหลงไปไกลจากบ้าน สถานที่แห่งที่สองซึ่งควรอยู่ห่างจากละแวกบ้านที่อยู่  

ก็จะได้เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ท่านจะขอความช่วยเหลือได้

 - papers เป็นคำนามพหูพจน์ ในที่นี้หมายถึงหนังสือหรือเอกสารสำคัญๆ 

ท่ีทางราชการออกให้ เช่น ทะเบียนบ้าน              บัตรประจำตัว                  กรมธรรม์ต่างๆ     เอกสารเหล่าน้ี 

ควรจะเก็บไว้ในท่ีท่ีปลอดภัยท่ีสุด ในกรณีท่ีกลัวภัยธรรมชาติจะเกิดใกล้ตัว ข้อแนะนำ 

จากเร่ืองน้ีคือให้ฝากเอกสารสำคัญๆดังกล่าวไว้กับธนาคาร หรือเก็บไว้ในท่ีท่ีเราคิดว่า 

ปลอดภัยที่สุด

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 7)



 -  kit   เป็นคำนามนับได้ มีความหมายหลายอย่าง เช่นหมายถึงอุปกรณ์เคร่ืองมือ

ต่างๆ เครื่องใช้ในบ้าน ตลอดจนเครื่องนุ่งห่มและอื่นๆ คำศัพท์ที่ปรากฏในเรื่องคือ 

a disaster-supply kit ซึ่งหมายถึงอุปกรณ์ และเครื่องมือที่จำเป็นที่ต้องใช้เมื่อม ี

ภัยพิบัติต่างๆเกิดขึ้น สิ่งเหล่านี้ควรจัดวางไว้ในตู้ใกล้ประตูทางออกหน้าบ้าน รวม

ถึงเตรียมอาหารและน้ำจัดใส่ภาชนะไว้ให้เต็ม

 - evacuate  เป็นคำกริยาหมายถึงอพยพผู้คนไปอยู่ในท่ีท่ีปลอดภัยหรือห่างไกล

จากภัยอันตราย

 - hurricane ศัพท์คำน้ีบางท่ีก็เรียกทับศัพท์ว่าพายุเฮอริเคน แต่ในพจนานุกรมไทย 

เรียกว่า “พายุใหญ่” แต่เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าใจความหมายว่าคำนี้และคำที่เกี่ยวกับ 

ภัยธรรมชาติอีก 2 คำ ด้วยตนเองว่า  คืออะไร ขอให้อ่านคำจำกัดความที่คัดมาจาก 

พจนานุกรม Collines Cobuild English Dictionary ดังนี้ - A hurricane is an  

extremely violent wind or storm.

 - A tornado is a violent wind  storm whose center is a cloud in the shape 

of a funnel. (ในภาษาไทยเรียกว่า “พายุหมุน” หรือ “ลมบ้าหมู”)

 - An earthquake is a shaking of the ground caused by movement of the 

earth’s crust.  ( หมายถึง “แผ่นดินไหว” ท่ีเกิดจากการเคล่ือนท่ีของเปลือกโลกน่ันเอง)

 -  board up  คำนี้เกิดจาก  verb + particle (preposition) เรียกว่า phrasal verb 

หมายถึงการนำแผ่นไม้มาตอกปิดทับประตูหรือหน้าต่างไว้ เพื่อป้องกันภัยจากพายุ

หรือน้ำท่วม

2. Finding the heading: 

 The following are the 5 headings for the 5 paragraphs above.  Write the 

appropriate heading to its paragraph on the provided line. 

 1. Your disaster-supply kit  2. The Safest Places

 3. The Disaster-ready home  4. Preparing for the worst-do it now!

 5. Getting through the first hour.

3. Vocabulary Expansion:   

 Complete the blank with the missing words. (You may look up the word 

needed in the dictionary.  

3.1      Noun Adjective 3.2      Noun Verb

1. _________    deadly 1._________ evacuate

2. _________  high        2. _________    prepare         

3. electricity  _________              3. possession _________                   

4. safety  _________  4._________   survive

5. _________   possible 5. prescription _________                                                                            

6.   __________ interior 6. _________           protect

4.   Focus on the vocabulary:

 จากตารางในข้อ 3.2 คำศัพท์ท่ีเป็นคำนามท้ังหมด เม่ือนักศึกษาเติมคำท่ีถูกต้อง 

กจ็ะพบวา่ทกุคำ (ยกเวน้ขอ้ 4) จะลงทา้ยดว้ย - ion ทัง้สิน้ หวงัวา่นกัศกึษาคงยงัจำไดว้า่ 

มี suffix  อยู่หลายคำที่ใช้ในการเปลี่ยนคำกริยาให้เป็นคำนาม  และ  -ion ก็เป็น 

suffix คำหน่ึงท่ีใช้เติมท้ายคำกริยาบางคำ เพ่ือเปล่ียนสถานะเป็นคำนาม และกลุ่มคำ 

กริยาต่อไปนี้สามารถเปลี่ยนเป็นคำนาม ได้ด้วยการเติม  suffix-ion  

 ให้นักศึกษานำรูปคำนามท่ีถูกต้องเติมลงในช่องว่างของเน้ือหาต่อไปน้ีให้ได้ 

ใจความที่เหมาะสมมากที่สุด 

 collect  insulate  transport  solve  found  construct inform

  A builder begins 1. ________ of a house with the 2. ________,  the 

base of the house. It is the builder’s job to find a 3. _________ to any problem. 

He or she has to provide 4.________ for the materials that are needed for the  

house-like the wood and windows. There must be enough 5._________in the 

house so that the house will be warm and comfortable in the winter. He also needs 

6. _________ about the needs of the family so that he can plan every part of the 

house. He asks them many questions, so he has a 7._________ of facts about the 

family. And he uses it in building the house that they want.

The answers:

2. Finding the headline

  A. Preparing for the worst-do it now!     B. Getting through the first hour. 

 C.  The Safest Places   D. The Disaster-ready home

  E.  Your disaster-supply kit 

3.  Complete the blanks

 3.1    1. death     2. height  3. electrical 

     4. safe  5. possibility  6. interior

 3.2    1. evacuation 2. preparation    3. posses   

   4. survival   5. prescribe    6. protection

4.        1. construction     2. foundation     3. solution      4. transportation 

 5. insulation 6. information      7. collection 

Could you survive a natural disaster? (ต่อจากหน้า 6)

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๔

  

 งานแนะแนวจัดหา 

ง า น แ ล ะ ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า 

ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จั ด ป ฐ ม นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า 

กู้ยืมเงินกองทุนฯ พร้อม 

บรรยายพิเศษ เร่ือง “แนวทาง 

ป ฏิ บั ติ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า 

กู้ยืมเงินกองทุน” โดยมี นายเสริมเกียรติ ทัศนสุวรรณ์ ผู้แทนสำนักงานกองทุน 

เงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554  

ณ ห้อง 321 และ 322 อาคารสุโขทัย

 โอกาสนี้ นายเสริมเกียรติ ทัศนสุวรรณ์ ผู้แทนสำนักงานกองทุนเงิน 

ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กล่าวว่าการจัดตั้งกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อให ้

เงินกู้ยืมแก่นักเรียน หรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียน 

ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวเน่ืองกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายท่ีจำเป็นในการครองชีพระหว่าง 

ศึกษา โดยให้เงินกู้ยืมแก่นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ตั้งแต่ระดับ 

มัธยมศึกษาตอนปลาย ท้ังสายสามัญและสายอาชีพจนถึงระดับปริญญาตรี  กองทุน 

ท่ีนับเป็นกลไกสำคัญของรัฐบาลท่ีให้การสนับสนุนการขยายโอกาสและพัฒนาการ 

ศึกษาของประเทศเพื่อให้เยาวชนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

อย่างเท่าเทียมกัน

 สำหรับหน้าท่ีของผู้กู้ยืมเงิน คือ จะต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับการกู้ยืมเงินตรงกับ 

ความเป็นจริง ดำเนินงานผ่านระบบ e-Studentloan ด้วยตนเอง และต้องเก็บ 

รักษารหัสผ่านท่ีได้รับจากกองทุนไว้เป็นความลับ หากผู้กู้ยืมเงินยินยอมให้บุคคล 

อ่ืนดำเนินการเก่ียวกับการกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-Studentloan แทนให้ถือว่าผู้กู้ยืมเงิน 

เป็นผู้ดำเนินการด้วยตนเอง

  นายเสริมเกียรต ิ กล่าวต่อว่า การแจ้งเปลี่ยนชื่อ ย้ายที่อยู่หรือย้าย 

สถานศึกษา และจบการศึกษา หรือพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาภายใน 15 วัน 

นับแต่วันเปลี่ยนชื่อ ย้ายที่อยู่ ย้ายสถานศึกษา จบการศึกษาหรือพ้นสภาพ 

การเป็นนักศึกษาต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาและแสดงตนต่ออาจารย์ท่ีปรึกษาอย่างน้อย 

ภาคละหนึ่งครั้ง 

 “นักศึกษากองทุนฯจะต้องแจ้งสภาพการเป็นนักศึกษา กรณีผู้กู้ยืมเงิน 

ไม่ได้กู้ยืมเงินต่อเนื่องแต่ยังศึกษาอยู่ และต้องแจ้งที่อยู่และสถานท่ีทำงานพร้อม 

จำนวนเงินเดือนหรือค่าจ้างท่ีได้รับให้ทราบภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันเริ่มทำงาน 

ในกรณีที่ผู้กู้ยืมเงินย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนงานหรือสถานที่ทำงานหรือมีการ 

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเงินเดือนหรือค่าจ้าง ผู้กู้จะต้องแจ้งให้ทราบภายใน 30 วัน 

และขอเน้นว่าอยากให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ เนื่องจากเงินกองทุนกู้ยืมเป็น 

เงินหมุนเวียนที่ต้องใช้ร่วมกัน หากนักศึกษามีงานทำแล้วและสามารถชำระหนี ้

ได้ก็จะทำให้มีเงินให้ผู้กู้ยืมที่มีความจำเป็นรายอื่นต่อไป”

 

กยศ.ย้ำ ผู้กู้ยืมที่มีงานทำควรคืนเงินกองทุน

เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้กู้รายอื่น



Ramkhamhaeng University Library’s Channel on 

YouTube (http://www.youtube.com/user/ramlibrary)

ภาพ หน้าจอ YouTube ของสำนักหอสมุดกลาง 

(http://www.youtube.com/user/ramlibrary) 

 สำนักหอสมุดกลางมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับสถาบันคอมพิวเตอร์ จัดทำรายการ RU Library 

IT Corner ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายการ IT Corner 

โดยมุ่งเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ห้องสมุด บริการของห้องสมุดที่มีการนำเทคโนโลย ี

คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ โดย 

ออกอากาศทางระบบทีวีดาวเทียม ช่อง 1 (RUTV1) และ 

เว็บไซต์ สถานีวิทยุและโทรทัศน์อินเทอร์เน็ต  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (http://www.e-ru.tv) ในหัวข้อสถานีโทรทัศน์ 

RUTV 

 หลังจากท่ีรายการออกอากาศแล้ว    สำนักหอสมุดกลาง 

จะนำคลิปรายการ RU Library IT Corner มานำเสนอ 

บนเว็บไซต์ YouTube (http://www.youtube.com) ซ่ึงเป็น 

เว็บไซต์ Social Media ที่ได้รับความนิยมอย่างสูง  

ให้บริการแลกเปลี่ยนภาพวิดีโอระหว่างผู้ใช้ได้ฟรี  

มีการแสดงผลคลิปวิดีโอแก่ผู้รับชมได้อย่างรวดเร็ว 

มีความสะดวกในการเข้าใช้งาน แลกเปล่ียนแสดงความ 

คิดเห็น ติ-ชม  และนำคลิปวิดีโอไปฝัง (Embed) ไว้ที่ 

เว็บไซต์ที่ต้องการเผยแพร่ได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเหมาะกับ 

ความต้องการเผยแพร่คลิปวิดีโอให้เป็นที่แพร่หลาย 

เพ่ือการขยายโอกาสทางการศึกษาและส่งเสริมการบริการ 

สำนักหอสมุดกลางจึงเปิดใช้บริการ Channel บนเว็บไซต์ 

YouTube ด้วยชื่อผู้ใช้งาน Ramlibrary ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับ 

Twitter และ Facebook เพื่อความง่ายแก่การจดจำ

 สำนักหอสมุดกลางเผยแพร่คลิปวิดีโอ RU Library 

IT Corner ตอนที่ 1 เรื่องการใช้บริการยืม-คืนหนังสือ 

ด้วยระบบอัตโนมัติ บนเว็บไซต์ YouTube เมื่อวันที่ 26 

พฤษภาคม พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) โดยปัจจุบันมีทั้งหมด 

8 ตอน สามารถติดตามได้ที่ URL - http://www.youtube.

com/user/ramlibrary

เอกสารอ้างอิง
 

- อภิชัย อารยะเจริญชัย. (2553, มกราคม-มิถุนายน)  

“การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาห้องสมุดสู่การเป็น 

Library 2.0 กรณีศึกษา ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข.”  

วารสารห้องสมุด 54(1): 26-38.

 - ภาวุธ พงษวิทยภานุ, สุธน โรจน์อนุสรณ์. 

(2551) “การตลาดด้วย Web 2.0 (Web 2.0 Marketing).”  

e-Marketing เจาะเทคนิคการตลาดออนไลน์.  หน้า 181-192.

มัญชุกานต์		ช่อผกา			 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																สำนักหอสมุดกลาง	มหาวิทยาลัยรามคำแหง		

 เทคโนโลยี Web 2.0 เปิดโอกาสให้ผู้ใช้ทั่วไป 

เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเนื้อหา (Content) โดย 

สามารถนำเสนอ แลกเปลี่ยน และแบ่งปันข้อมูลบน 

เว็บไซต์ได้ด้วยตนเอง ทำให้ข้อมูลได้รับการต่อยอดและ 

มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา จนเกิดเป็นชุมชนออนไลน์ 

หรือสังคมออนไลน์ (Social Network) ขึ้นในลักษณะ 

สังคมเสมือน (Virtual Communities) ในทางการศึกษา 

สามารถนำสังคมออนไลน์ (Social Network) มาใช้แลกเปล่ียน 

ความรู้ในสาขาต่างๆ แล้วนำไปพัฒนาสร้างสรรค์ต่อยอด 

ให้เกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้

 จากเทคโนโลยีดังกล่าวนี้ สำนักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงนำมาประยุกต์ใช้เป็นเคร่ืองมือ 

ในการนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขององค์กร โดย 

สามารถสนทนา และแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ใช้ท่ัวไป 

ได้ด้วย ถือเป็นการให้บริการเชิงรุกอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง 

สังคมออนไลน์ (Social Network) ที่สำนักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเลือกนำมาใช้ คือ Twitter  

Facebook และ YouTube

Ramkhamhaeng University Library’s Twitter 

(http://twitter.com/ramlibrary)

ภาพ หน้าจอ Twitter ของสำนักหอสมุดกลาง 

(http://twitter.com/ramlibrary)
 

 Twitter (http://twitter.com/) เว็บไซต์ที่ให้บริการ 

โพสต์ข้อความสั้น ขนาดข้อความละ 140 ตัวอักษร 

ลงในกล่องสำหรับโพสต์ข้อความท่ีอยู่ใต้คำว่า  “What are 

you doing?” แล้วคลิกปุ่ม Tweet เพื่อส่งข้อความ 

แสดงบนหน้าเว็บ Twitter ของตนเอง และบอกผู้ที ่

ติดตาม (Follow) ว่า “เรากำลังทำอะไร?” หรือจะติดตาม 

ข้อความที่ผู้อื่นโพสต์ (Following) ในลักษณะของ 

เครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social  Network)

 บริการของ Twitter ได้รับความนิยมในการใช้งาน 

เพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ืองท้ังบนคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ 

พกพาที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ เช่น โทรศัพท์มือถือ  

เนื่องจากสามารถส่งข่าวสารถึงกลุ่มคนจำนวนมากได้ 

สะดวกและรวดเร็ว ผู้คนนิยมใช้ Twitter บอกข่าว หรือ 

แบ่งปันเรื่องราวรอบตัวอื่นๆ ให้แก่กัน ต่อมา Twitter 

จึงเปลี่ยนข้อความที่อยู่บนกล่องสำหรับโพสต์ข้อความ 

เป็นคำว่า “What’s happening?” ซึ่งหมายถึง “ขณะนี ้

มีอะไรกำลังเกิดขึ้น” แทนข้อความเดิม 

     

 สำนักหอสมุดกลาง เริ่มใช้งาน Twitter ครั้งแรก 

เมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) เพื่อส่งข้อความ 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม  และเป็นช่องทางติด

ต่อกับผู้ใช้บริการ โดยมุ่งหวังให้เกิดความสัมพันธ์อันดี  

และความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ ในชื่อ @ramlinet 

ซึ่งต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็น @ramlibrary เพื่อให้จำได้ง่ายขึ้น 

โดยมีข้อความบน Twitter ข้อความแรกของ @ram-

library คือ เชิญชมนิทรรศการ “เพชรรัตน ราชนารี 

จักรีสยาม” เฉลิมพระเกียรติพระชันษา 84 พรรษา 

9-30 พฤศจิกายน 2552 --> http://bit.ly/1oLqyT 

โพสต์เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2552 (ค.ศ. 2009) 

โดยค้นหาได้จาก http://myfirsttweet.com

Ramkhamhaeng University Library’s Page on 

Facebook (http://www.facebook.com/ramlibrary)

ภาพ หน้าจอ Facebook ของสำนักหอสมุดกลาง 

(http://www.facebook.com/ramlibrary)   

 Facebook (http://www.facebook.com) เว็บไซต ์

เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่กำลังได้รับความนิยม 

นอกจากนำมาสร้าง Page ส่วนตัวเพื่อใช้ติดต่อกับเพื่อน 

คนรู้จัก และคนที่ต้องการรู้จักแล้ว ยังสามารถสร้าง 

Fanpage เพื่อนำเสนอข้อมูล และสื่อสารการตลาดอื่นๆ 

แก่องค์กรโดยเฉพาะได้อีกด้วย ผู้ท่ีสนใจสามารถติดตาม 

ได้ด้วยการกด “Like” และมีการเก็บสถิติการใช้งานที่ดี

กว่า Page ส่วนตัว 

 ผลสำรวจท่ีน่าสนใจของชาวอเมริกันซ่ึงค่อนข้าง 

ให้ความใส่ใจกับ Twitter มากกว่าประเทศอื่นๆ จาก 

เว็บไซต์ http://www.emarketer.com/ พบว่ามีถึง 50%  

ที่สนใจซื้อสินค้าจากการติดต่อกับแบรนด์ผ่านทาง 

Twitter ในขณะท่ี 4 ใน 10 ของผู้บริโภคมองว่า Facebook 

เป็นสื่อที่ดีสำหรับรับรู้ข้อมูลของแบรนด์และสินค้า 

(สืบค้นจากht tp : / /www.marke t ingoops .com/ 

uncategorized/brand-twitter-facebook/) ดังนั้น จึงถือ 

ได้ว่าส่ือ Social Network ท้ัง Twitter และ Facebook น้ัน 

มีความน่าสนใจในการนำมาใช้เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์

กับผู้ใช้บริการ

 สำหรับหน้า Fanpage ของสำนักหอสมุดกลาง 

มีการกด Like ครั้งแรกเมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 

พ.ศ. 2554 (ค.ศ. 2011) และเมื่อมีการกด Like ครบ 

25 ครั้ง จึงสามารถตั้งชื่อ Fanpage และได้เลือกชื่อ 

Ramlibrary ซึ่งเป็นชื่อเดียวกับ Twitter เพื่อความง่าย 

แก่การจดจำ ปัจจุบันสามารถเข้าถึงหน้า Fanpage 

ของสำนักหอสมุดกลางบนเว็บไซต์ Facebook ได้ที่ 

URL - http://www.facebook.com/ramlibrary

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับการใช้ Twitter Facebook และ YouTube 

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๔



กองบรรณาธิการ

ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัยอุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ 

นักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัยอุบัติเหต ุ

ส่วนบุคคล โดยเสีย ค่าเบี้ยประกันในอัตรา 100 บาท 

ต่อปี คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง กรณีได้รับอุบัติเหตุ 

เบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ครั้งละไม่เกิน 10,000 บาท  

และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได้รับเงิน 

ชดเชย 100,000 บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจำนวน 100 บาท ส่ังจ่าย 

ในนาม (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา) 

ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัว 

ข้าราชการ 1 ฉบับ และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียน 

ภาคล่าสุด 1 ฉบับ เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 - 20 

กันยายน 2554 คุ้มครองวันที่ 30 กันยายน 2554 

ส่งธนาณัติมาที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง   หัวหมาก  บางกะปิ   กรุงเทพฯ 

10240  โทร. 0-2310-8076

 อน่ึง ให้นักศึกษาส่งซองเปล่า 2 ซอง ติดแสตมป์ 

ซองละ 3 บาท เขียนชื่อที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจน 

ส่งแนบมาในซองธนาณัติด้วย

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๔

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2554  จำนวน 13 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54035             CT477 54/25 ระบบค้นคืนสารสนเทศ ผศ.ดร.อุไร  ทองหัวไผ่ 

 54218  EC479 81/25 เศรษฐมิติประยุกต์ รศ.ดร.ถวิล  นิลใบ

 54036  EN230 35/25 ความรู้เบื้องต้นในเรื่อง รศ.ดร.ธัญญรัตน์  ปาณะกุล

        วรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน 

 54191  FDT4702 87/25 ปฏิบัติการเทคโนโลย ี ผศ.ดร.เบญจา  ชุตินทราศรี

        กลิ่นรสอาหาร

 54217  GN102(H) 46/25 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2 ผศ.ดร.จินดา  ศรีรัตนสมบุญ

 54030  GY113 56/25 ธรณีวิทยากายภาพ ผศ.ลัลนา  ปริญญาปริวัฒน ์

 54197  LA201 61/25 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รศ.จุฑามาศ  นิศารัตน ์

        ว่าด้วยทรัพย์

 54093  LA336 31/25 ปัญหาในกฎหมายวิธี อ.จักรวาล  กาญธีรานนท์

        พิจารณาความอาญา

 54090  LI485 40/25 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด รศ.ดร.อัจฉรา  เพ่งพานิช

        ในการใช้ภาษาอังกฤษ     

 54219  SE661 121/25 สัมมนาการสอนวิทยาศาสตร์ รศ.สกุล  มูลแสดง

 54103  TH244 39/25 การพัฒนาทักษะการเขียน รศ.ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง

 54050  TH343(H) 30/25 การต่างประเทศในภาษาไทย รศ.ทองสุก  เกตุโรจน ์

 54106  TL216 36/25 การอ่านบทประพันธ์และ อ.ขัณธ์ชัย  อธิเกียรติ

        เพลงพื้นบ้าน

   นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ www.ru.ac.th/rupress  

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

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

ถาม  ดิฉันมีเรื่องรบกวนหลายเรื่อง และอยากให ้

ตอบคำถามแบบกระจ่างเป็นข้อ ๆ ให้ด้วย 

  1. ดิฉันมีความจำเป็นต้องย้ายไปอยู่ประเทศ 

ออสเตรีย กรุงเวียนนา ดิฉันสามารถเทียบโอนไปเรียนท่ีน่ัน 

ได้หรือไม่ ปัจจุบันเรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ 

เก็บสะสมหน่วยกิตได้ 69 หน่วยกิต

  2.   เม่ือถึงเวลาสอบจะต้องทำอย่างไร ต้องกลับ

มาสอบที่เมืองไทยหรือเปล่า 

  3. ถ้าดิฉันต้องหยุดการเรียนไว้ช่ัวคราวทำได้

หรือไม่ อย่างน้อยกี่ปี 

  4.  สุดท้ายน้ี ดิฉันอยากให้ช่วยแนะนำ เก่ียวกับ

การเรียนท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ 

ให้ทราบ

ตอบ   1. มหาวิทยาลัยได้จัดศูนย์สอบในต่างประเทศ 

ในประเทศต่าง ๆ ทั้งสิ้น 31 ประเทศ รวม 40 แห่ง 

สำหรับในประเทศออสเตรีย ณ กรุงเวียนนา นักศึกษา 

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตไปเรียนท่ีน่ันได้ โดยนักศึกษา 

ต้องลาออกจากการเป็นนักศึกษาส่วนกลาง ม.รามคำแหง 

หัวหมาก ที่ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. 

ชั้น 2 ก่อน แล้วนำใบทรานสคริปท์แสดงผลการเรียน 

ไปติดต่อที่สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

ต่างประเทศ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 1 

ม.รามคำแหง หัวหมาก ทางสำนักงานดังกล่าวจะดำเนิน 

การเร่ืองเทียบโอนหน่วยกิตให้แก่นักศึกษาตามหลักเกณฑ์ 

ท่ีกำหนด หรือโทรศัพท์สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมท่ี โทรศัพท์ 

0-2310-8196-7, 0-2310-8664-5 

  2. ถ้าสมัครเป็นนักศึกษาท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

ต่างประเทศแล้ว ทางมหาวิทยาลัยจะดำเนินการจัดสอบ 

ที่สถานเอกอัครราชทูตไทย หรือสถานกงสุลใหญ่ ใน 

ประเทศนั้น ๆ (กรุงเวียนนา ออสเตรีย) นอกจากนี้ยัง 

อำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่ประสงค์จะกลับมา

สอบที่กรุงเทพฯ โดยจัดสอบที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หัวหมาก

  3. ได้ หากนักศึกษาต้องการรักษาสถานภาพการ 

เป็นนักศึกษาไว้ กรณีท่ียังเป็นนักศึกษาในส่วนกลางกรุงเทพฯ 

จะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพฯ ภาคการศึกษาปกติ 

(ภาค 1 และภาค 2) ภาคละ 300 บาท ทั้งนี้ จะต้องไม่เกิน 

2 ภาคปกติ 

  4. หลักสูตรที่ เปิดสอนระดับปริญญาตรี  

ณ สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ ได้แก่ 

 สาขานิติศาสตร์ (คณะนิติศาสตร์)

 สาขาวิชาการบริหารทั่วไป (คณะบริหารธุรกิจ)

 สาขาการบริหารรัฐกิจ (คณะรัฐศาสตร์)

 และสาขาภาษาไทย (คณะศึกษาศาสตร์)

แต่ละหลักสูตรตามแผนการศึกษา 4 ปีการศึกษา ยกเว้น 

คณะศึกษาศาสตร์ แผนการศึกษา 5 ปีการศึกษา 

 ขณะนี้สาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ กำลังเปิด 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 2/2554  

ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2554 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที ่

เว็บไซต์www.ru.ac.th/oasc



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๔

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เดือนกันยายน 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

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. รายการกบนอกกะลา 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

 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรม “การส่งเสริมบุคลากร 

ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงาน” โดยมีรองศาสตราจารย์ 

วัชรากรณ์  ชีวโศภิษฐ  ผู้อำนวยการสำนักบริการทาง 

สวป.ส่งเสริมบุคลากรให้พัฒนาองค์กร

วิชาการและทดสอบประเมินผล เป็นประธานและวิทยากร  

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร สวป. เมื่อวันที่ 2  สิงหาคม 

ที่ผ่านมา

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์  ชีวโศภิษฐ 

ผู้อำนวยการ สวป. กล่าวว่า การจัดอบรมการส่งเสริม 

บุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหน่วยงานนั้นเป็น 

กิจกรรมให้ชาว สวป. ช่วยระดมความคิดร่วมกันในการ 

พัฒนาหน่วยงานให้มีความเจริญก้าวหน้า และมีประสิทธิภาพ 

รวมท้ังยังทำให้ทราบถึงความต้องการของบุคลากร สวป. 

ที่ต้องการให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด

 ผู้อำนวยการ สวป. กล่าวต่อไปว่า ทุกครั้งที่มี 

การเปล่ียนผู้บริหารของมหาวิทยาลัย  จะมีการเปล่ียนแปลง 

นโยบายเก่ียวข้องกับนักศึกษา และข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี 

มหาวิทยาลัย ซึ่งสวป.เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่จะต้อง 

เตรียมตัวปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ 

ผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน

ให้สอดคล้องกับนโยบาย 

 สำหรับการพัฒนาของสวป.ที่ผ่านมาสวป. 

ได้เล็งเห็นความสำคัญเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน  

ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของนักศึกษาได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ ได้มีการพัฒนาระบบการบริการ One  

stop  service ปรากฏว่าเป็นที่พึงพอใจของผู้มารับบริการ 

มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นระบบการให้บริการที่ประสบ 

ความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยอีก 

หน่วยงานหนึ่ง

 “ในการทำงานร่วมกันจะต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริต 

มีความรู้รักสามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่เกี่ยงกัน 

ทำงาน ถอ้ยทีถ่อ้ยอาศยั           เอาใจเขามาใสใ่จเรา และชว่ยกนั 

พัฒนาองค์กรให้มีความเจริญก้าวหน้า ตอบสนองความ 

ต้องการของผู้มารับบริการสูงสุดเท่าที่เราจะทำได้” 

 ผอ.สวป. กล่าว



(เพ่งต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก  

โรงเรยีนราชวนิติมธัยม                   โรงเรยีนเจา้พระยาวทิยาคม 

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 

(สุวรรณสุทธาราม) โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 75 

เฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ โรงเรียนเทพลีลา 

โรงเรียนหอวัง โรงเรียนราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 

โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง โรงเรียนปราโมชวิทยา 

รามอินทรา โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ โรงเรียน 

นวมินทราชินูทิศเบญจมราชาลัย และโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายมัธยม เป็นต้น

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 ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๔

สถาบันกฎหมายไทยฯ                        (ต่อจากหน้า  3)

  -  นางสุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ รหัสประจำตัว 

4829 01060 1 (อำนาจเจริญ) ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน 

2554

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) แบบ 2

  -  นางกรรณิกา  ยอดสง่า  รหัสประจำตัว 4729 

10180 1 (ขอนแก่น) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา) 

แบบ 2

  -  นางวีรพร  เชื้ออ่ำ  รหัสประจำตัว 4729 

47060 1 (อำนาจเจริญ) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) แบบ 2

  -  นางวัลยาภรณ์  ทังสุภูติ  รหัสประจำตัว 

4729 80100 1 (แพร่) ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554

  สถาบันการศึกษานานาชาติ

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษา 

อังกฤษ (แบบ 1)

  - นางอุมาพร  เชิงเชาว์  รหัสประจำตัว 4729 

14440 1 (สงขลา) ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2554

  - อนุมัติปรัชญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2553 (ครั้งที่ 2) ดังนี้

  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) แบบ 2

  -  นายวิทย์ เมฆะวรากุล  รหัสประจำตัว 4719 

10015 3 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สังคมวิทยา) แบบ 1

  -  นางสุกัญญา  บูรณเดชาชัย รหัสประจำตัว 

4819 26004 2 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยการศึกษา) แบบ ๒ 

(เทียบโอน)

  -  นางวราภรณ์  กึกก้อง  รหัสประจำตัว 5319 

54000 3 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) แบบ 1

  -  นายสันติพงษ์  พรหมชาติ  รหัสประจำตัว 

4819 90002 0 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554

  โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

แบบ 2

  - นายฉัตรชัย  ประภัศร  รหัสประจำตัว 4819 

48014 7 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554

  -  นายอัมพร  ปัญญา      รหัสประจำตัว 4819 

48020 4 ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน 2554

  โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) 

แบบ 2

  -   นายกิตตินันท์ ศรีหฤทัยนิรมล รหัสประจำตัว 

4819 83203 0 ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554

 ผลการประชุมสภาฯ                              (ต่อจากหน้า 12)

ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  

และประธานคณะกรรมการภาคประชาชน กล่าวรายงาน 

ว่าคณะกรรมการภาคประชาชนซึ่งประกอบด้วยผู้แทน 

จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  

สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตประเวศ สถานีตำรวจ 

นครบาลหัวหมาก และสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ได้ 

ร่วมกันจัดโครงการหอพักติดดาว ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 

ในปี 2552 และปี 2553 เพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการหอพัก 

มีการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการและการให้บริการ 

หอพักให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การรับรองของมหาวิทยาลัย  

โครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมืออย่างดีจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทำให้สามารถยกระดับมาตรฐาน 

หอพักให้มีคุณภาพมากข้ึน แต่จากการสรุปผลการดำเนินงาน 

และข้อเสนอแนะโครงการหอพักติดดาวครั้งที่ผ่านมา  

พบว่ายังมีหอพักบางแห่งขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพหอพัก คณะกรรมการภาค 

ประชาชนจึงเห็นควรจัดการประชุมเตรียมความพร้อม เพื่อ 

รองรับการตรวจประเมินคุณภาพหอพัก เพื่อทำความเข้าใจ 

กับผู้ประกอบการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคุณภาพ  

วิธีการบริหารจัดการท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติหอพัก  

ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการได้มีความเข้าใจในการพัฒนาและ 

ปรับปรุงคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และมีความพร้อมในการ 

รองรับการตรวจประเมินคุณภาพ ตามโครงการหอพักติดดาว  

ครั้งที่ 3  ต่อไป 

 จากนั้น ผศ.พิมล กล่าวว่าจากการที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา มีนักศึกษาจากทั่ว 

ประเทศสมัครเข้าเรียนในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก ประกอบ 

กับม.ร.ไม่ได้มีหอพักภายในมหาวิทยาลัย นักศึกษาจำเป็น 

ต้องอาศัยหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ท้ังท่ีหัวหมาก และบางนา นับเป็นท่ีน่ายินดีท่ีโครงการฯน้ี 

ได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่าย ท้ังภาคราชการ ภาคเอกชน  

คือหอพัก โดยมีมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประสานความร่วมมือ

 “ในการประเมินคุณภาพหอพักทุกฝ่ายต่างมุ่ง 

วัตถุประสงค์เดียวกันคือ การทำให้คุณภาพชีวิตของเยาวชน 

ให้ดีขึ้น ดังที่ รศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดีกล่าว 

เสมอว่านักศึกษาทุกคนเปรียบเสมือนลูกหลาน ฉะนั้น  

ม.ร. ตอ้งช่วยดูแลคุณภาพชีวิตนกัศกึษาแทนครอบครัวให ้

ดีที่สุด ให้เขาอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เพราะ 

ปัญหาในสังคมที่ทุกฝ่ายต้องช่วยกันดูแลนั้นมิใช่เรื่อง 

เก่ียวกับเด็กและเยาวชนเท่าน้ัน แต่รวมถึงเร่ืองอาชญากรรม  

การก่อการร้าย ฯลฯ จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย 

ภาคส่วน”

 รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวต่อไปว่าใน 

ปัจจุบันทุกภาคส่วนต่างให้ความสำคัญเร่ืองธรรมาภิบาล  

(Good Governance) เป็นอย่างมากโดยเฉพาะในประเทศ 

ที่พัฒนาแล้วจะให้ความสำคัญร่วมกันทำในสิ่งที่ถูกต้อง  

รวมถึงประเทศไทยได้มีระบบกระตุ้นให้ชุมชนมีความ 

รับผิดชอบต่อสังคม หรือ CSR คนในสังคมต้อง 

รับผิดชอบสังคมของตน หรือนักธุรกิจที่ต้องคืนกำไร 

ให้สังคมด้วยระบบ Cooperate Social Responsibility  

มหาวิทยาลัยรับผิดชอบต่อสังคม หรือ USR: University  

Social Responsibility จึงเกิดเป็น RUSR หรือ  

Ramkhamhaeng University Social Responsibility  

คือความรับผิดชอบท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีต่อ 

สังคมทุกภาคส่วนโดยรอบมหาวิทยาลัย ดังพระราช 

ดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ตรัสว่า  

‘ข้าราชการไม่ว่าจะเป็นตำรวจหน่วยปกครอง หรือ 

ข้าราชการในสังคมต้องมีความรับผิดชอบ ต้องรับใช้ 

ประชาชนและแผ่นดิน เป็นเรื่องของจิตสำนึกในความ 

รู้สึก เป็นสิ่งที่เราต้องตอบแทนสังคมที่เรามีตำแหน่ง 

หน้าที่การงานที่ก้าวหน้านับเป็นบุญคุณใหญ่หลวง 

ของแผ่นดิน เราต้องตอบแทนด้วยความกตัญญู’

 “ในนาม ม.ร. ขอขอบคุณทุกฝ่ายในการช่วยกัน 

เปล่ียนส่ิงท่ีเป็นนามธรรมไปปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม 

เป็นประโยชน์กับลูกหลานเรา ทั้งนี้ สิ่งที่ตามมาคือ 

ชื่อเสียงเกียรติคุณของหอพักติดดาวที่เป็นที่ประจักษ ์

แก่สังคม เป็นหอพักที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบได้  

แม้ ม.ร.จะเป็นกลไกเล็กๆในสังคมนี้ แต่ดีใจที่ความ 

ร่วมมือนี้จะทำให้สังคมและประเทศดีขึ้น”  รก.อธก.

กล่าวในตอนท้าย        

 รามคำแหงจัดประชุมฯ                            (ต่อจากหน้า 1)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๐)วันท่ี ๒๙ สิงหาคม - ๔ กันยายน ๒๕๕๔ 

 
 

(อ่านต่อหน้า 11)

 เด็กหญิงพัชราเพ็ญ ธรรมญาณรังส ี ศิษย์เก่า 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  

เข้ารับพระราชทานรางวัล “นักเรียนรางวัลพระราชทาน”  

ประจำปีการศึกษา 2553 ระดับประถมศึกษา จาก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย 

สวนจิตรลดา

เด็กหญิงพัชราเพ็ญ  

กล่าวถึงความดีที่ตนทำ 

นำสู่รางวัลพระราชทาน 

ว่า “ครอบครัว” เป็น 

สังคมแรกที่ปลูกฝัง 

ให้หนูมีจิตสำนึกใน 

การทำความดี ตั้งแต่ 

หนูยังเป็นเด็ก คุณพ่อ 

คุณแม่มักจะพาหนู  

ไปทำกิจกรรมที่ เป็น 

ประโยชน์ต่อสังคมเสมอ เช่น เดินทางไปสร้างโรงเรียน 

ในถ่ินทุรกันดาร บริจาคส่ิงของเคร่ืองใช้ อุปโภคบริโภค 

ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเป็นต้น คุณพ่อ คุณแม ่

จะสอนหนูให้รู้จักการแบ่งปัน ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน  

มีความซื่อสัตย์สุจริต รักษาคำพูด รับฟังความคิดเห็น 

ของผู้อื่น และไม่เอาแต่ใจตนเอง ถึงแม้หนูจะเป็นน้อง 

คนเล็ก แต่หนูก็เคารพ และให้เกียรติพี่ๆทุกคนเสมอ 

 คุณแม่ของหนูเคยกล่าวถึงรางวัลพระราชทาน 

อยู่หลายครั้งซึ่งท่านบอกว่า “รางวัลพระราชทานเป็น 

ศิษย์เก่าโรงเรียนสาธิตฯฝ่ายประถม รับรางวัล ‘นักเรียนรางวัลพระราชทาน’
 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม   

ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554  

โดยมี นายประจวบ  ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย  

เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ  ดังนี้

 1. แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

  - อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา  

จิตนุพงศ์  ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์

  - อนุมัติแต่งตั้ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาคินี  

อัครมาส  ให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์

 2. ลาออกจากตำแหน่งฯ

  - อนุมัติให้รองศาสตราจารย์สุนทร   แม้นสงวน  

ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาพลานามัย คณะ 

ศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 เป็นต้นไป

 3. โครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาค 

เขตร้อน

  - อนุมัติโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยสัตว์ใน 

ภูมิภาคเขตร้อน เพ่ือเป็นสถานีทดลองและวิจัยเพ่ือการเพาะ  

และขยายพันธ์ุการจัดการสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน และ 

สัตว์ที่นำมาเลี้ยงในภูมิภาคเขตร้อนทั้งในเชิงเศรษฐกิจ 

และเพื่อการอนุรักษ์

 4.  ร่างข้อบังคับ ม.ร.

  - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2554 โดยเพิ่มคณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งมีคณาจารย ์

ประจำได้ทำการสอนมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 ปี มีสิทธิเข้า 

รับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

  - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน  

และค่าบำรุงการศึกษาช้ันปริญญาตรี หลักสูตรวิทยาศาสตร 

บัณฑิต สาขาวิชารังสีเทคนิค พ.ศ. 2554

 5.  ร่างระเบียบ ม.ร.

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการใช้ศูนย์บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 

2554

  -  อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการใช้บริการและอัตราค่าบริการของสำนัก 

เทคโนโลยีการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554

 6. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2553 ภูมิภาค (ครั้งที่ 1) ดังนี้

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (แบบ 1)

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

รางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดในชีวิตสำหรับนักเรียน  

ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน 

แก่นักเรียนที่มีความประพฤติเรียบร้อย มีความ 

พยายามในการศึกษาเล่าเรียนและกระทำความดี 

เพื่อสังคม” ทำให้หนูเกิดแรงบันดาลใจ และตั้งใจที่

จะทำความดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพื่อทดแทน 

บุญคุณแผ่นดิน ตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาทของพระองค์  

โดยเริ่มจากการบริหารเวลาในการทำกิจกรรมต่างๆ 

ควบคู่กับการเรียน น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง

มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตั้งใจฝึกซ้อมกีฬา 

ยิมนาสติกลีลาจนได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งในและ 

ต่างประเทศ อุทิศตนร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมใน 

สถานศึกษา ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ จึงได้รับ 

คัดเลือกเป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน และรู้สึก

ดีใจที่สามารถสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณพ่อ 

คุณแม่ คุณครู และสถานศึกษาด้วย

 คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ความสนใจเข้า 

ฟังการแถลงนโยบายของผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี 

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการสรรหาฯ จัดขึ้นเมื่อ 

วันที่ 19 และ 22 สิงหาคม 2554 ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และมีการ 

ถ่ายทอดผ่านดาวเทียมไปยังวิทยาเขตบางนา และ 

สาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาคทุกแห่ง โดยมีผู้เข้า 

รับการสรรหาฯ ทั้ง 3 หมายเลขมาร่วมการแถลง 

นโยบาย

 โอกาสน้ี นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน ประธาน 

คณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี ได้กล่าว 

กับประชากรที่เข้าฟังการแถลงนโยบายว่า การลง

ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดีแถลงนโยบายแก่ประชากร
คะแนนหย่ังเสียงสรรหาอธิการบดีในวันท่ี  

26 สิงหาคม 2554 เป็นการสรรหาอธิการบด ี

ซึ่งเป็นตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของ 

มหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการฯ ได ้

กำหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ แถลง 

นโยบายแก่ประชากรเพื่อให้ผู้ เข้ารับ 

การสรรหาฯ ได้แสดงวิสัยทัศน์ท่ีจะนำ 

มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ  

และเป็นข้อมูลสำหรับการพิจารณา 

ตัดสินใจของประชากรด้วย

 “การสรรหาอธิการบดีจะต้องเป็นไปด้วย 

ความบริสุทธิ์ ยุติธรรม ซึ่งผมและคณะกรรมการฯ 

จะดูแลการสรรหาโดยยึดหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

ในข้อบังคับเกี่ยวกับการสรรหาฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การ 

สรรหาอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็น

ธรรมกับทุกฝ่าย”

 ประธานคณะกรรมการอำนวยการสรรหาฯ 

ยังกล่าวเชิญชวนคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที ่

และนักศึกษาใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหา 

อธิการบดีโดยพร้อมเพรียงกัน และอยากเห็นชาว 

รามคำแหงมาลงคะแนนกันมากๆ เพื่อเป็นแบบอย่าง 

ด้านประชาธิปไตยแก่สังคมภายนอก


