
 

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

(อ่านต่อหน้า 2)

ฉบับที่ ๒๑

วันท่ี ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔

ปีที่ ๔๑

(อ่านต่อหน้า 2)

	 รักษาราชการแทนอธิการบดีพอใจการสรรหาอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	

ขอบคุณกรรมการอำนวยการสรรหาฯ	 และกรรมการทุกฝ่าย	 รวมทั้งขอบคุณผู้เข้ารับการสรรหาที ่

เคารพกติกา	 หวังว่าทุกท่านจะเคารพเสียงส่วนใหญ่ของประชากร	 และพร้อมจะร่วมทำประโยชน ์

เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 รักษา 

ราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ให้สัมภาษณ์ว่าการ 

สรรหาอธิการบดีเมื่อวันที่	26	สิงหาคมที่ผ่านมา	ดำเนินไปด้วยความ 

เรียบร้อยในทุกข้ันตอน	ในนามมหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการ 

อำนวยการสรรหาอธิการบดี	 และคณะกรรมการดำเนินการสรรหา 

อธิการบดี	 ท่ีได้ช่วยกันทำให้การสรรหาฯสำเร็จลุล่วงด้วยดี	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งขอขอบคุณ	อาจารย์สงวน  ตียะไพบูลย์สิน	 กรรมการสภา 

มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ	ซ่ึงเป็นประธานกรรมการ

 

(อ่านต่อหน้า 2)

ประกวดคำขวัญ “40 ปีรามคำแหง”
ชิงเงินรางวัล 10,000 บาท

คณะบริหารธุรกิจรับนักศึกษา
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ

๘๔ พรรษาสยามินทร์ รามฯทั้งแผ่นดินถวายพระพร

รองศาสตราจารย์ ดร. 

สุรเดช สำราญจิตต์ 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	 

และอาจารย์ ดร.สุรวีร์  

เพียรเพชรเลิศ						รองคณบดี 

ฝ่ายนโยบายและแผน 

และประกันคุณภาพ 

การศึกษา	ร่วมกับสมาชิก																

สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/ 

ศึ กษาศาสตร์ แห่ ง 

ประเทศไทย	 เข้าร่วม 

แสดงความยินดีกับนายวรวัจน์          เอื้ออภิญญกุล				รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ	

เมื่อวันที่	 19	 สิงหาคม	 2554	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 2	 สำนักงานรัฐมนตรี	

กระทรวงศึกษาธิการ

สภาคณบดีฯ แสดงความยินดีรมว.ศึกษาธิการ

(อ่านต่อหน้า 11)

ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย  

สัจจพันธ์ุ	 อาจารย์คณะ 

มนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง		รับมอบโล่รางวัล 

“อาจารย์ดี เด่นแห่งชาติิ  

ประจำปี	 2553	 สาขา 

ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ 

ศิลปศาสตร์	จากนายยงยุทธ  

วิชัยดิษฐ	 รองนายกรัฐมนตรี 

แ ล ะ รั ฐ ม น ต รี ว่ า ก า ร 

ศาสตราจารย์ ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์ ุ

รับรางวัล “อาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ”

กระทรวงมหาดไทย	 ในการประชุมวิชาการ	ปอมท.ประจำปี	 2554	 จัดโดยที่ประชุม 

ประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	(ปอมท.)	 (อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ รักษาราชการแทนอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ เกตุษา  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ	 คณะผู้บริหาร	

ผู้แทนคณะ/สำนัก/สถาบัน	 และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	 

ระดับสถาบัน	 ปีการศึกษา	 2553	 เมื่อวันที่	 23	 สิงหาคม	 2554	 ณ	

ห้องประชุม	 3	 ชั้น	 3	 อาคารวิทยบริการและบริหาร	 ซึ่งดำเนินการ 

ตรวจประเมินฯ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงระหว่างวันท่ี	 23-25	 สิงหาคม	 

2554

ม.ร. ตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน 

รก.อธิการบดีขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยให้การสรรหาเรียบร้อย

 โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต	

(ปริญญาตรี)	ภาคพิเศษ		มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	 ภาค	 2	 ปีการศึกษา	 

2554	 ในสาขาวิชาการบริหารทั่วไป	 สาขา 

วิชาการตลาด					เรียนเฉพาะวันเสาร์	-	วันอาทิตย์ 

จำหน่ายใบสมัคร	1	กันยายน	-	15	ตุลาคม	2554 

รับสมัคร	 24	 กันยายน	 -	 15	 ตุลาคม	 2554		 

ผู้สนใจติดต่อที่สำนักงานโครงการฯ	ชั้น	3 

คณะบริหารธุรกิจ	ม.ร.	โทร.0-2310-8232, 

089-488-3561-2		www.ba.ru.ac.th/bba

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดประกวดคำขวัญ 

ในโอกาสครบรอบ			40		ปี	การสถาปนา	ม.ร.	(26		พฤศจิกายน	 

2554)	เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงาน	“40	ปีรามคำแหง” 

และเปิดโอกาสให้ประชากรมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลอง 

การจัดงานดังกล่าว	โดยเปิดรับคำขวัญจากนักศึกษา	ศิษย์เก่า 

และบุคลากร	ตั้งแต่บัดนี้ -  20 กันยายน 2554

	 สำหรับคำขวัญ	 “40	 ปีรามคำแหง”	 ที่จะส่ง 

เข้าประกวด	ต้องมีข้อความที่สื่อความหมายถึงปรัชญา 

และพัฒนาการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย	 มีความยาว	

10	-	20	พยางค์



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔

 สำหรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน	 ระดับสถาบัน	 ได้แก่	 ผู้ตรวจประเมิน 

ภายนอก	 ประกอบด้วย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  

พรรณวิเชียร	 รองอธิการบดี	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

ราชมงคลธัญบุรี	 ประธานกรรมการ	 รองศาสตราจารย์ 

ดร.สมสรร วงษ์อยู่น้อย	 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	

รองศาสตราจารย์ ดร.ลัดดาวัลย์ เพชรโรจน์ มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช			และอาจารย์ทิพย์  นิลนพคุณ 	ท่ีปรึกษา	 

สมศ.														

        ผู้ตรวจประเมินภายใน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประกอบด้วย	 รองศาสตราจารย์วิจิตพาณี เจริญขวัญ 

คณะศึกษาศาสตร์	 รองศาสตราจารย์ธีระเดช  ริ้วมงคล  

คณะบริหารธุรกิจ	 รองศาสตราจารย์สุนันทา ภิญญาวัธน์  

คณะวิทยาศาสตร์	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิไล เรียงวัฒนสุข  

คณะศึกษาศาสตร์

 โอกาสนี้	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ 

รักษาราชการแทนอธิการบดี	ม.ร.	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้ทำงานเรื่องการประกันคุณภาพในทุก 

หน่วยงานด้วยความจริงจัง	สิ่งใดที่ทางคณะผู้ตรวจฯได้ชี้

แนะเอาไว้ก็ได้นำมาพิจารณาแล้วดำเนินการเพื่อให้สอด 

คล้องกับเกณฑ์การประเมินของ	 สกอ.	 เช่น	 เรื่องการ 

ดูแลลูกจ้างรายปีที่ทางคณะผู้ตรวจฯได้เสนอไว้เมื่อปี 

ที่แล้ว	 รามคำแหงก็ได้ปรับอัตราเงินเดือนขึ้นให้แก่ลูกจ้าง 

รายปีที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลไปเรียบร้อยแล้ว	

 รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร.	กล่าวด้วยว่า 

ด้านการพัฒนาคุณภาพการทำงาน	 บุคลากรที่มีความรู ้

ในแต่ละหน่วยงาน	 ได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กัน	 

เป็นแบบพี่สอนน้อง	 เพื่อนสอนเพื่อน	 อีกทั้ง	 ในการ 

เปลี่ยนแปลงของ	 สกอ.	 หรือ	 สมศ.	 ที่รามคำแหงต้อง 

ดำเนินการเพิ่มเติมก็ได้เชิญวิทยากรจากภายนอกมาให้ 

ความรู้	 และได้ปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรเรียนรู้งาน	 และ 

เตรียมพร้อมมหาวิทยาลัยสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ในอนาคต	 ดังนั้น	 สิ่งที่คณะผู้ตรวจฯได้แนะนำมาเป็น 

ประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยและช่วยให้บุคลากรได้พัฒนา

การทำงานที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการ

ประกันคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 ด้านผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร  ประธานกรรมการฯ 

กล่าวว่าคณะผู้ตรวจประกันคุณภาพ	 ขอขอบคุณท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการฯได้ร่วม 

ประเมินมหาวิทยาลัย	โดยคณะกรรมการฯทุกท่านจะทำ 

หน้าที่ให้ดีที่สุด	 เพื่อให้สถาบันการศึกษาทุกแห่งได้มีการ 

ปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน	 

และเพื่อให้เห็นการพัฒนางานในแต่ละปีว่ามหาวิทยาลัย

มีการพัฒนาไปในทิศทางใด	

 “การประเมินคุณภาพฯที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

คณะผู้ตรวจฯประเมินด้วยความเป็นกัลยาณมิตร	 เป็น 

มิตรแท้ท่ีจะบอกความจริงกับมิตร	 ซ่ึงถ้ามีส่ิงใดท่ีมหาวิทยาลัย 

ทำแล้วเป็นเรื่องดี	 จะขอเผยแพร่เป็นแบบอย่างให้แก ่

มหาวิทยาลัยแห่งอื่น	 แต่ขณะเดียวกันถ้าพบข้อบกพร่อง 

ใดๆก็จะเสนอแนะให้นำไปสู่การพัฒนาด้วย

	 สว่นการประเมนิคณุภาพภายในครัง้นี้	ประเมนิ 

ตามเกณฑ์ที่	 สกอ.กำหนด	 โดย	 สกอ.เน้น	 input	 กับ	 

process	 และสมศ.เน้น	 output	 กับ	 outcome	 เพื่อจะได ้

ดำเนินการตรวจประกันให้เบ็ดเสร็จครั้งเดียวและใช้ 

เกณฑ์ของสมศ.เข้ามาจับประเด็นให้เป็นแนวทาง 

เดียวกัน	 นอกจากน้ี	 อยากให้มหาวิทยาลัยกำหนดอัตลักษณ์ 

ของตนเองขึ้นมา	 เพื่อให้เป็นจุดเด่นและมีความแตกต่าง 

กันในแต่ละแห่ง	 ซึ่งคณะกรรมการฯเชื่อว่ารามคำแหงมี 

การพัฒนาการทำงานหลายประเด็นอย่างต่อเนื่อง	 จึงอยาก 

เห็นภาพรวมของแต่ละคณะ/สำนัก/สถาบัน	 และหน่วยงาน 

ต่างๆได้มีการพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพยิ่งๆ 

ขึ้นไป”				

อำนวยการสรรหาอธิการบดี	 ที่ได้ควบคุมดูแลอย่างดียิ่ง	 

ทำให้การสรรหาอธิการบดีคร้ังน้ีเป็นไปด้วยความบริสุทธ์ิ 

ยุติธรรมตามเจตนารมณ์ที่ตั้งไว้

	 “ผมเองได้ไปสังเกตการณ์ในวันหยั่งเสียง	 

ได้เห็นการทำหน้าที่ของกรรมการฝ่ายต่างๆ	 ที่ทำงาน 

ด้วยความเข้มแข็ง			มีประชากรมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก	

แม้ว่าจะมีฝนตกหนักในช่วงบ่ายจนเกิดน้ำท่วมขัง	ก็ยังมี

การทยอยมาใช้สิทธิอย่างต่อเนื่องจนถึงการนับคะแนน 

ของแต่ละสาย	 ทุกอย่างดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	

อาจมีปัญหาเล็กๆน้อยๆ	อยู่บ้างก็เป็นเรื่องที่แก้ไขกันได้”

 รักษาราชการแทนอธิการบด ี	 ได้กล่าวขอบคุณ

ทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมืออย่างดีทำให้การสรรหาเป็นไป

ด้วยความราบรื่น	ก่อนการสรรหาตนได้ขอให้คณาจารย์	

ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษา	 ปฏิบัติตามกฎ 

ระเบียบของการสรรหา	 ก็ได้รับความร่วมมือด้วยดี	 ต้องขอ 

ขอบคุณทุกฝ่าย	 รวมทั้งสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจข่าว 

การสรรหาอย่างดีและนำเสนอตามข้อเท็จจริง	 ไม่ทำให ้

มหาวิทยาลัยเสียหาย	

	 ในส่วนของผู้เข้ารับการสรรหาทั้ง	 3	 ท่าน	 คือ	 

ดร.วิโชติ วัณโณ ผศ.วิวัฒน์ชัย กุลมาตย์	 และ 

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์	 เท่าที่พูดคุยด้วยก็มีมิตร 

ไมตรีที่ดี	 และทั้ง	 3	 ท่าน	 ก็ยืนยันที่จะดำเนินการด้วย 

ความถูกต้อง	 พร้อมทั้งเคารพกฎกติกาของการสรรหา	 

อีกทั้งได้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างเต็มที่ของผู้เข้ารับ 

การสรรหาทุกท่าน	 ที่จะทำให้ได้รับการสรรหา	 อย่างไร 

ก็ตามทุกท่านก็คงจะทราบว่าเจตจำนงของประชากร 

เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด	 ขึ้นอยู่กับเสียงส่วนใหญ่จะให้ความ 

ไว้วางใจใครเป็นอธิการบดีที่จะนำพามหาวิทยาลัยของเรา 

ให้ก้าวไปข้างหน้า

 “เม่ือผลการสรรหาเป็นเช่นน้ี	 ผมคิดว่าอาจารย์วิโชติ		 

และอาจารย์วิวัฒน์ชัย	 คงจะเคารพความคิดเห็นของเสียง 

ส่วนใหญ่แม้ว่าจะรู้สึกผิดหวัง	 ผมเองก็หวังว่าทั้ง	 2	 ท่าน 

จะให้ความร่วมมือกับผู้ที่ได้รับการสรรหาทำประโยชน์	 

ทำสิ่งที่ดีงามให้กับมหาวิทยาลัยของเราต่อไป	 ขณะเดียว 

กันขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ ได้รับการสรรหาคือ	

ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์	 ที่ได้รับความไว้วางใจจาก 

ประชากรชาวรามคำแหง	 ขอให้ท่านได้มุ่งมั่นทำงานเพื่อ 

นำพามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้รับใช้สังคมมาถึง	40	ปี	 

ไปสู่ความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป”

 รักษาราชการแทนอธิการบดี กล่าวถึงขั้นตอน 

ต่อจากนี้ว่าคณะกรรมการอำนวยการสรรหาฯ	 จะรายงาน 

ผลการสรรหาอธิการบดีแก่สภามหาวิทยาลัย	 เพื่อให้สภา 

มหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ	 และเสนอชื่อ 

ผู้ได้รับการสรรหา	 เพื่อให้รัฐบาลนำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าฯ	

และมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ	แต่งตั้งต่อไป

	 สถาบันภาษา	มหาวิทยาลัยรามคำแหง		เปิด 

ทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ	 เพื่อจัดระดับก่อน 

การฝึกอบรมโครงการภาษาต่างประเทศ	 สำหรับนักศึกษา 

และบุคคลทั่วไป	 ครั้งที่	 38	 ในเดือนพฤศจิกายน	 2554 

โดยผู้สนใจสมัครทดสอบพ้ืนฐานความรู้ภาษาอังกฤษได้		 

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ค่าสมัครสอบ 

วัดระดับ	 นักศึกษาและบุคลากร	 ม.ร.	 100	 บาท 

บุคคลทั่วไป	120	บาท

	 ทั้งนี้	 สถาบันฯจะจัดให้มีการสอบวัดระดับ 

ในวันที่	 2	 ตุลาคม	 2554	 เวลา	 09.00-12.00	 น.	

และประกาศผลสอบวันที่	 6	 ตุลาคม	 2554	 โดย 

ผลการทดสอบสามารถใช้ได้หนึ่งปีนับตั้งแต่วันสอบฯ 

เมื่ออบรมและสอบผ่านครบทั้ง	6	ระดับ	สถาบันฯจะ

บันทึกผลสอบไว้ใน	Transcript	ให้แก่นักศึกษาด้วย

 สำหรับหลักฐานการสมัครได้แก่		รูปถ่าย	1	น้ิว	 

2	รูป	(หน้าตรงไม่สวมแว่นตาดำ	ชุดสุภาพ)		นักศึกษา	 

ม.ร.	 :	 ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา	 1	 ฉบับ,	 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	 1	 ฉบับ	 และสำเนา 

ใบเสร็จลงทะเบียน		1		ฉบับ		บุคคลทั่วไป	:ใช้สำเนา 

บัตรประจำตัวประชาชน		1	ฉบับ		

	 ผู้สนใจสอบถามและสมัครได้ท่ีสถาบันภาษา  

อาคารสุโขทัย	ชั้น	4	ห้อง	0408		โทร.		0-2310-8903-4		 

www.ril.ru.ac.th   e-mail:ril@ru.ac.th

สถาบันภาษา ม.ร. ทดสอบ
พื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

 ม.ร. ตรวจประกันคุณภาพฯ                    (ต่อจากหน้า 1)  รก.อธิการบดีขอบคุณฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

ประกวดคำขวัญฯ                                   (ต่อจากหน้า 1)

โดยส่งเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละ							2				คำขวัญ						ผู้ชนะการ 

ประกวดจะได้รับเงินรางวัล	 10,000	 บาท	 (1	 รางวัล)	

พร้อมเกียรติบัตร

	 ทั้งนี้	เปิดรับคำขวัญเข้าประกวดตั้งแต่บัดนี้ถึง 

วันที่ 20 กันยายน 2554	 ที่งานประชาสัมพันธ์	 ม.ร.	

อาคารสุโขทัย	ช้ัน	2	หรือส่งทางไปรษณีย์ท่ีงานประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 หัวหมาก	 บางกะปิ	 กรุงเทพฯ	

10240	วงเล็บคำว่า	“คำขวัญ	40	ปีรามคำแหง”

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 	

งานประชาสัมพันธ์	ม.ร.	โทร.	0-2310-8045-7



	 ในห้วงเวลานี้มีหนังสืออยู่	๒-๓	เล่มที่	

“ข่าวรามคำแหง”	อ่านแล้วอยากจะพูดถึง

	 มิใช่เพราะคนที่นำหนังสือมาให้แล้ว 

อยากให้พูดถึง

	 แต่เป็นเพราะหนังสือนั้นมี	 “อะไร”	

ที่ทำให้พูดถึงต่างหาก	

	 อย่างเล่มนี้

 “ผู้ชายที่เคยหายใจไม่เป็น”	ของ	“ลุค 

แคสซาดี-ดอเรียน”

	 ผู้เขียนคือ	 “ลุค”	 ให้นิยามของคำว่า 

“หายใจไม่เป็น”	ไว้ว่า	ก็เช่นเดียวกับการใช้เงิน 

ไม่เป็น	 ใช้ชีวิตไม่เป็น	 ประคองความสำเร็จ 

ไม่เป็นและแสวงความสุขที่แท้ไม่เป็น

	 แต่ก็มิได้หมายว่า	ณ	เวลานี้	ผู้ชายคนนี ้

หายใจเป็นแล้ว	!

	 ทว่า	การหายใจไม่เป็นของใครบางคน

ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจ

	 ลุค	 แคสซาดี-ดอเรียน	 เป็นชายหนุ่ม 

ชาวอเมริกัน	ซึ่งมีวิถีชีวิตที่น่าสนใจ

 เขาเล่าไว้ในหนังสือเล่มนี้ถึงถิ่นกำเนิด	 

การศึกษา	 และการใช้ชีวิตแต่ละช่วงอย่าง 

สนุกสนาน

	 แต่ที่	“ข่าวรามคำแหง”	ให้ความสนใจ 

เป็นพิเศษ	 คือช่วงชีวิตที่เขามาอยู่ที่กรุงเทพ- 

มหานคร	และผันตัวเองมาเป็น	“เด็กรามฯ”

 ใช่	เขาเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

คณะมนุษยศาสตร์	 วิชาเอกภาษาไทย	 และวิชาโท 

ภาษาญี่ปุ่น	

	 เขาบอกว่า	

 “การเรียนรามฯ	 สำหรับต่างชาติ	 ง่ายข้ึน 

เพราะมีคนแสนใจดี	ใจกว้างรอบตัวได้แก่		

	 อ.ลาณา	 ฉัตต์ชัยนนท์	 อ.ประทีป	

วาทิกทินกร	 อ.ทวีศักดิ์	 ปิ่นทอง	 อ.อดุลย์	 

ตะพง	...”

 อ.อดุลย์  ตะพัง    ลุค!

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 รองศาสตราจารย์ ดร.กิจบดี ก้องเบญจภุช   

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ	 

ผู้เช่ียวชาญด้านกฎหมาย	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 บรรยาย 

ความรู้เร่ือง	 “กฎหมายรัฐธรรมนูญ	 เก่ียวกับสิทธิมนุษยชน”	 

ให้แก่ครู	 อาจารย์	 ในเขตกรุงเทพมหานคร	 ในโครงการ 

อบรมสัมมนาการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายให้กับ 

วิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา	 เรื่อง	 “กฎหมาย 

รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน”	 จัดโดยสถาบัน 

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

คณะนิติศาสตร์	เมื่อวันที่	5	สิงหาคม	2554

 รศ.ดร.กิจบด	ี กล่าวว่ากฏหมายที่ใช้ในสังคม 

ต้องมองที่ภาพรวมของชีวิต	 ตั้งแต่เกิดโดยสังคมแรกของ 

มนุษย์คือครอบครัว	 ท่ีอยู่กันตามสัญชาตญาณเหมือนสัตว์ 

จากครอบครัวมาเป็นชุมชน	 จากชุมชนมาเป็นเมืองและ 

เกิดเป็นจารีตประเพณี	 ต่อมามนุษย์ได้ค้นพบตัวอักษร	 

จึงเขียนหนังสือขึ้นมาเป็นลายลักษณ์อักษรที่เรียกว่า 

‘กฎหมาย’	

 “สมัยก่อนมนุษย์ไม่เข้าใจปรากฏการณ์ธรรมชาติ 

และเช่ือว่าเป็นความเช่ือ	 จึงทำให้เกิดการปกครองระบอบ 

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ขึ้นมา	 ซึ่งมีลักษณะเด่น	 3	 ประการ	 

คือ1)	อำนาจอยู่ที่คนคนเดียว		2)	ประชาชนไม่มีส่วนร่วม 

ในการปกครอง		และ3)การใช้อำนาจปกครองตรวจสอบ

ไม่ได้	ซึ่งลักษณะการปกครองเช่นนี้ทำให้เกิดปัญหา	คือ 

ประชาชนถูกกดข่ีและขาดสิทธิเสรีภาพจนทำให้เกิดการ 

แบ่งแยกอำนาจ	กระท่ังมาถึงศตวรรษท่ี	 17	 นักสังคมวิทยา 

เช่น	 โทมัส ฮอบส	์ สนับสนุนว่าอำนาจสูงสุดควรอยู่ที ่

กษัตริย์	ขณะท่ีจอห์น ล็อค	บอกว่า	การปกครองที่ดีต้อง 

มีการแบ่งแยกอำนาจ	และมนุษย์ทุกคนเกิดมาเท่าเทียมกัน”

 ดังน้ัน	การท่ีประชาชนถูกกดข่ีและขาดสิทธิเสรีภาพ 

จึงทำให้เกิดทฤษฎีการแบ่งแยกอำนาจขึ้นเป็นอำนาจ 

นิติบัญญัติ อำนาจบริหาร และอำนาจตุลาการ	 เพื่อให ้

แต่ละอำนาจสามารถถ่วงดุลและตรวจสอบกันได้เพ่ือรักษา 

สิทธิเสรีภาพและประโยชน์ของประชาชนและจากหลักการ 

แบ่งแยกอำนาจ	 พัฒนาเป็นระบอบประชาธิปไตย	 ที่มี 

3	 ระบบ	 คือ	 1)ระบบรัฐสภา	 2)ระบบประธานาธิบดี	

และ	 3)	 ระบบก่ึงประธานาธิบดี	 ก่ึงรัฐสภา	 ซ่ึงประเทศไทย 

เป็นระบบรัฐสภาโดยมีหลักการสำคัญ	 4	 ประการ	 คือ 

หลักของความเสมอภาค	 หลักของการมีส่วนร่วม 

หลักของการใช้อำนาจ	 และหลักของการตรวจสอบ	

ทั้ง	 4	 ประการ	 เพื่อป้องกันสิทธิเสรีภาพและประโยชน์ 

ของประชาชนเป็นสำคัญ

 รศ.ดร.กิจบดี	 กล่าวต่อไปว่า	 ประเทศไทยยึดหลัก 

ของความเสมอภาคที่ทุกคนเกิดมามีสิทธิเท่าเทียมกัน 

แต่ก็ยังมีระบบอุปถัมภ์เข้ามาแทรกแซงทำให้เกิดความ 

ไม่เสมอภาคขึ้น	 ส่วนการใช้อำนาจของรัฐที่ได้มาจาก 

ประชาชน	 ต้องดูว่าใช้อำนาจเพื่อปกป้องสิทธิเสรีภาพ 

และประโยชน์ของประชาชน	ท้ังจากฝ่ายนิติบัญญัติ	บริหาร 

และตุลาการอย่างไร	 ใช้อำนาจเพื่อรักษาสิทธิเสรีภาพ

ของประชาชนให้คงอยู่	 และอยู่อย่างมีความสุขหรือไม่	

ฉะน้ัน	 ประเทศไทยจึงเกิดกระบวนการตรวจสอบข้ึนมามาก 

เพราะประเทศไทยมีกระบวนการกล่อมเกลาไม่ดี 

หลักการต่างๆน้ีเรียกว่า	 หลักนิติรัฐ	 คือหลักการปกครอง 

โดยกฎหมาย	 ต้องมีกฎหมายควบคุมการใช้อำนาจและ 

ต้องสามารถตรวจสอบได้และได้ถูกบัญญัติเป็นรัฐธรรมนูญ 

ซึ่งมีเป้าหมายหลักเพื่อรักษาประโยชน์ของประชาชน 

ทั้งเรื่องสิทธิ	เสรีภาพและสิทธิมนุษยชน	

 จากหลักการดังกล่าว	 รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

จึงได้แบ่งแยกอำนาจ	ท้ังอำนาจนิติบัญญัติ	อำนาจบริหาร	

และอำนาจตุลาการมาใช้	โดยอำนาจนิติบัญญัติมีหน้าที่	

3	ด้าน	คือ	 ให้ความเห็นชอบ	บัญญัติกฎหมาย	ควบคุม 

รัฐบาล	 อำนาจบริหารมีหน้าที่บริหารราชการแผ่นดิน 

ใหเ้ปน็ไปตามนโยบายและกฎหมาย	และอำนาจตลุาการ 

มีหน้าที่ใช้กฎหมายให้เป็นไปตามเจตนารมณ์	

	 “เรื่องของสิทธิมนุษยชนนั้น	 อำนาจจึงมาจาก 

ประชาชน	ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน	 บัญญัติขึ้นเป็น 

กฎหมาย	กฎหมายให้อำนาจตุลาการ	แล้วย้อนกลับมา 

ท่ีประชาชน	 และบัญญัติอำนาจให้ฝ่ายบริหารใช้ระบอบ 

ประชาธิปไตย	โดยต้องทำงานให้ถึงเป้าหมาย	คือ	ประโยชน์ 

ของประชาชน	 แต่ประเทศไทยยังไม่มีความเป็นระเบียบ 

การบังคับใช้กฎหมายก็ไม่ดีเพราะคนไทยทำผิดแล้ว 

อ้างสิทธิ	 ต้องมองว่าจะทำอย่างไรที่จะปลูกฝังค่านิยม 

ของคนให้มีสำนึกเหล่าน้ี	 ในฐานะท่ีท่านเป็นครู	 อาจารย์ 

ต้องสอนให้เยาวชนรุ่นหลังมีสำนึกเพราะวิชาความรู้ 

เรียนได้	 แต่สำนึกน้ันยากท่ีจะทำให้เกิดการเปล่ียนแปลง 

ขอให้ทุกคนช่วยกันทำสังคมให้น่าอยู่ด้วยการเคารพ 

ระเบียบและกฎกติกาในสังคมนั้น”ผู้เชี่ยวชาญด้าน 

กฎหมายกล่าว

นักกฎหมายแจงสิทธิมนุษยชน
ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมแต่ต้องอยู่ในกฎกติกา



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 9)

รามคำแหงเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
ครู-อาจารย์ ตอบรับเป็นประโยชน์และใช้ได้จริง

	 รามคำแหงบริการทางวิชาการด้านกฎหมาย	 

จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนให้ครู-อาจารย์	 

หวังให้ความรู้ข้อมูลและข่าวสารทางด้านกฎหมายท่ีทันสมัย 

ให้พร้อมนำไปเผยแพร่สู่นักเรียน	นักศึกษาและใช้ได้จริง 

ในชีวิตประจำวัน	

รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 

สถาบันกฎหมายไทย	 เปิดเผยว่า	

สถาบันกฎหมายไทย	ม.ร.	 ได้จัด 

โครงการฝึกอบรมสัมมนาครู	

อาจารย์	 และบุคลากรทางด้าน 

การศึกษา	 เพ่ือให้ความรู้ทางด้านกฎหมาย	 เร่ือง	 “กฎหมาย 

รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน”	 เป็นครั้งแรกเมื่อ 

วันที่	 5	 สิงหาคมที่ผ่านมา	 ซึ่งได้รับการตอบรับและ 

ความสนใจจากผู้บริหารโรงเรียนมัธยม	 ครู	 -	 อาจารย์ 

ในกรุงเทพฯ	เข้าร่วมอบรมจำนวนมาก 

	 โดยการอบรมครั้งนี้	 เพื่อเป็นข้อมูลความรู้และ 

ประโยชน์ในการเรียนการสอน	 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ  

ได้กำหนดให้โรงเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	

ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช	

2551	สถาบันกฎหมายไทย	ม.ร.เห็นความสำคัญดังกล่าว	

จึงจัดอบรมสัมมนาโดยผ่านสื่อกลาง	 คือ	 ครู	 อาจารย์	 

บุคลากรทางการศึกษา			โรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตร 

และโรงเรียนใน กทม.ที่สนใจ	 เพื่อผู้เข้ารับการอบรม 

จะได้นำความรู้จากการอบรมไปปรับปรุงการเรียนการสอน 

ให้กับนักเรียน	 นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองกฎหมาย 

รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพิ่มขึ้น

	 “การจัดโครงการเช่นนี้	 สถาบันกฎหมายไทย 

จะเดินหน้าจัดโครงการอย่างต่อเน่ือง	 โดยเน้นการเผยแพร่ 

กฎหมายที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน	 โดยจะสำรวจในแต่ละ 

พ้ืนท่ี	 แต่ละจังหวัดว่าประชาชนมีความต้องการรู้กฎหมาย 

เรื่องใด	 ซึ่งสถาบันมีโครงการจะไปเผยแพร่ความรู้ใน 

จังหวัดที่สาขาวิทยบริการฯของรามคำแหงตั้งอยู่	 และ 

จะนำร่องที่จังหวัดสุรินทร์เป็นโครงการต่อไป	 โดยเน้น 

การถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชนให้กับบุคลากรในท้องถิ่น 

เจ้าหน้าที่ภาครัฐ	 อบต.	 ผู้นำชุมชน	 หรือประชาชน 

ในทุกกลุ่มที่สนใจ	 และได้เชิญวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้าน 

กฎหมายทั้งภายในและภายนอก	 บุคลากรในท้องถิ่น	 

ที่มีประสบการณ์มาให้ความรู้อย่างเต็มรูปแบบแก่ผู้เข้า

ร่วมโครงการด้วย”

 ด้านครู-อาจารย์ที่ เข้าร่วมโครงการชื่นชม 

ที่รามคำแหงให้ความสำคัญกับกฎหมาย จัดบริการ 

ทางวิชาการความรู้แก่ครู-อาจารย์ ต่างตอบรับการจัด 

โครงการว่า.......

นายสมบูรณ์  เสาวคนธ์ 	ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนไทยรัฐพิทยา	75	 เฉลิม 

พระเกียรติ	กล่าวว่า	การจัดโครงการ

ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน 

เช่นนี้	 รามคำแหงจัดได้ดีมาก	 

เห็นได้จากการที่มีผู้บริหารของ 

โรงเรียนหลายแห่งให้ความสนใจเพราะปัจจุบันกฎหมาย 

สิทธิมนุษยชน	 มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ใน 

ชีวิตประจำวัน	อีกทั้ง	ครูที่เข้าอบรมแต่ละท่านจะได้นำ 

ความรู้ใหม่ๆท่ีได้รับไปเผยแพร่แก่นักเรียน	 และครูยังได้ 

เรียนรู้เทคนิคการถ่ายทอดเร่ืองกฎหมายให้สนุก	 ให้นักเรียน 

สนใจกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองมากขึ้น	

จึงอยากให้มีการจัดงานต่อไป	เพราะเร่ืองของสิทธิมนุษยชน

เป็นสิ่งที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันและประชาชนทุกคน

จำเป็นต้องรู้กฎหมาย	

นายสน  ปัญญา		รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์	

สพม.เขต2	กล่าวว่า	มีความยินดี 

ที่ ได้ เข้าร่วมโครงการครั้ งนี้ 	 

และอยากให้ฝ่ายบริหารของ 

โรงเรียนต่างๆได้ร่วมอบรมกัน 

ให้มากข้ึน	 และขอเสนอให้แบ่งการอบรมเป็นกลุ่มต่างๆ 

เช่น	กลุ่มผู้บริหาร	เพื่อจะได้มาทำความเข้าใจแล้วนำไป 

บริหารจัดการโดยตรงอีกกลุ่ม	 คือ	 ครู-อาจารย์	 จะได ้

นำไปถ่ายทอดแก่ลูกศิษย์ให้มีความเข้าใจเร่ืองกฎหมาย 

ในชีวิตมากข้ึน	 วันน้ีครูได้รับประโยชน์อย่างมาก	 ท้ังเร่ือง 

ทัศนคติและความรู้ที่จะนำเรื่องของกฎหมายไปใช้ 

ประโยชน์	 จึงอยากให้มีการอบรมกฎหมายในเร่ืองใหม่ๆ 

ต่อเนื่องไป	 เพราะทุกคนเกิดมาต้องรู้จักสิทธิของตัวเอง 

รู้จักหน้าท่ีและรู้การใช้สิทธิและหน้าท่ีของเราได้อย่าง 

ถูกต้อง	 อีกทั้งสังคมยุ่งยากวุ่นวาย	 คนในสังคมต้องรู ้

และมีทักษะเรื่องนี้เพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างราบร่ืนและ 

ไม่เบียดเบียนซ่ึงกันและกัน

นางสาวนพพร จิตการุณ รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนวัดสุทธิวราราม กล่าวว่า 

ความรู้เร่ืองกฎหมายเป็นเร่ืองท่ี 

ทุกคนต้องใ ช้ในชีวิตการที่  

สถาบันกฎหมายไทย	 ม.ร. จัด 

อบรมข้ึนมาถือเป็นโครงการ 

ท่ีดีเพราะเป็นการบริการทางวิชาการที่สถาบันอุดมศึกษา 

เอื้อให้กับโรงเรียน	 ซึ่งโรงเรียนเป็นจุดเริ่มต้นพื้นฐาน 

ความรู้ที่ดีของนักเรียน	 และปัจจุบันสิทธิมนุษยชน 

เข้าไปสอดแทรกอยู่ในทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับคน 

และเราต้องรู้สิทธิพื้นฐานของแต่ละคนว่ามีสิทธิอะไร

บ้างและไม่ควรไปละเมิดสิทธิของกัน	

 “โดยเฉพาะครู	 ที่ต้องใช้เวลาอยู่กับนักเรียน	

ครูต้องรู้ว่าสิทธิพ้ืนฐานของเด็กว่าต้องมีอะไร	 และเขาควร 

ได้รับอะไรบ้างในชีวิต	 ซ่ึงวันน้ีวิทยากรแต่ละท่านมีวิธีการ 

ถ่ายทอดและบรรยายสรุปให้ครูได้เข้าใจได้ดี	 ทั้งยังม ี

เอกสารให้ไปศึกษาเพิ่มเติมด้วย	 ครูเองจะนำไปถ่ายทอด

ให้นักเรียนฟัง	 เอกสารที่ได้รับจะนำไปคัดกรองและให ้

ครูท่านอื่นๆได้ศึกษาต่อ	 ถ้ามีโอกาสได้ร่วมโครงการอีก	 

ครูอยากเข้าร่วมและจะชวนครูรุ่นใหม่ๆ	 เข้ามาร่วม 

อบรมด้วย”

นางธารารัตน์  น้อยแก้ว	ครูวิชา 

สังคมศึกษาโรงเรียนเจ้าพระยา 

วิทยาคม	กล่าวว่า	ครูเข้าร่วมอบรม 

ครั้งนี้ประทับใจการถ่ายทอด 

ความรู้ของวิทยากร	คือ	รศ.รังสรรค์ 

แสงสุข	ผู้ก่อต้ังสถาบันฯ	ท่านเป็น 

ครูท่ีเก่ง	 และมีวิสัยทัศน์ในการนำการศึกษาของประเทศ 

ให้ก้าวหน้าไปสู่นานาชาติได้	 ส่วนวิทยากรท่านอ่ืนๆเป็น 

ผู้มีความรู้และถ่ายทอดความรู้ได้ดีมาก	 ครูที่เข้าอบรม 

สามารถนำแบบอย่างที่อาจารย์ถ่ายทอดให้ไปเผยแพร่ 

ต่อให้แก่ลูกศิษย์ท่ีโรงเรียนได้อย่างแน่นอน	

	 “ขอบคุณรามคำแหงที่ให้เกียรติครู-อาจารย์ 

เข้ามาร่วมอบรมในคร้ังน้ี	 ขอเสนอว่า	 รามคำแหงมีครูเก่ง 

และเน้ือหาในการอบรมมีมากอยากให้เพ่ิมวันอบรมเป็น 

2 วัน	 เพราะวิชากฎหมายเป็นความรู้พื้นฐานของชีวิต	 

ครูที่จะสอนเรื่องนี้ต้องมีความรู้ที่ครบถ้วนถูกต้องและ 

ต้องได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายโดยตรง		

วันนี้มั่นใจว่าจะนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ได้มากถึง	

1,000%	 	 และจะนำไปปรับเป็นเทคนิคส่วนตัวถ่ายทอด

แก่นักเรียนให้วิชากฎหมายเป็นวิชาท่ีไม่น่าเบ่ืออีกต่อไป”

นายวิเชียร แพทย์ชา	 ครูวิชา 

สังคมวิทยา	 โรงเรียนมัธยมหนองจอก 

กล่าวว่า	 	 โครงการน้ีเป็นโครงการ 

ที่ดีมากด้วยความที่เราเป็นครู	 

ครูต้องเป็นผู้ถ่ายทอดและให้ 

ความรู้แก่ลูกศิษย์	 ซ่ึงความรู้เหล่าน้ัน 

จะไม่หายไปไหน	 เม่ือครูรับความรู้จากท่ีรามคำแหงไปแล้ว 

ก็นำไปถ่ายทอดแก่เด็กนักเรียนได้ในทุกๆรุ่นท่ีเติบโต 

ผลัดกันข้ึนมาในแต่ละปี	 ความรู้ก็จะขยายวงกว้างออกไป

ตลอดเวลา	

 “การอบรมวันน้ีวิทยากรให้ความรู้ท่ีสนุกแฝงไปด้วย 

แง่คิด	 ฟังแล้วไม่เครียด	 มีสาระที่เพลิดเพลิน	 ทำให้ครูรู ้

เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน	 เมื่อก่อนเคยสงสัยว่ากฎหมาย 

สิทธิมนุษยชนอยู่ที่ไหน	 ซึ่งจริงๆแล้วอยู่ไม่ไกลตัวเรา 

ถ้ามีโอกาสก็อยากเข้าร่วมโครงการอีก	 เพราะการเรียนรู้ 

กฎหมายเรียนได้ตลอดชีวิต	 คนเราเกิดมาอยู่กับกฎหมาย 



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔

รศ.วาริศา  พลายบัว                คณะมนุษยศาสตร์

 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 

จัดประชุมสัมมนาเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา	 เตรียมความ 

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 เพ่ือให้ชาวอุดมศึกษารับทราบ 

ทิศทางและแผนกลยุทธ์อุดมศึกษาในการเตรียมความพร้อม

สู่การเป็นประชาคมอาเซียน	เมื่อวันที่	19	สิงหาคม	2554	

ณ	โรงแรมปทุมวัน	ปริ้นเซส	กรุงเทพฯ

  รศ.พินิติ รตะนานุกุล 

รองเลขาธิการคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษากล่าวถึงความ 

เ ป็ นม าของก ารสั มมนาว่ า 

ประเทศไทยจะต้องก้าวเข้าสู่ 

การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน 

ร่วมกับอีก	 9	 ประเทศ	 คือ 

อินโดนีเซีย	มาเลเซีย	ฟิลิปปินส์	สิงคโปร์	บรูไนดารุสซาลาม 

เวียดนาม	พม่า	ลาวและกัมพูชา	ซึ่งผู้นำอาเซียนได้ตกลง 

ร่วมกันท่ีจะรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	 ภายในปี	 2558 

เพ่ือท่ีจะทำให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

อยู่อย่างเป็นสันติสุขโดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาค 

ด้วยสันติวิธี	 และยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน	

พร้อมทั้งให้ภูมิภาคมีความมั่นคง	 มั่งคั่ง	 และสามารถ 

แข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนได้โดยเน้นความร่วมมือในด้านต่างๆ 

ใน	 3	 เสาหลัก	 คือ	 ประชาคมการเมืองและความมั่นคง 

ทางอาเซียน	ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน	และประชาคม 

สังคมและวัฒนธรรมอาเซียน	 พัฒนาการท่ีสำคัญดังกล่าว 

ส่งผลให้ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทั้งประเทศไทย 

เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน		ทำให้มีผลกระทบทาง 

เศรษฐกิจ	 การเมือง	 สังคม	 วัฒนธรรม	 รวมถึงด้าน 

การศึกษาด้วย

	 การท่ีประเทศไทยจะเข้าร่วมเป็นส่วนหน่ึงของ		

“ประชาคมอาเซียน”	 ซึ่งจำเป็นต้องเตรียมความพร้อม 

ในด้านประชากร	สังคม	 และเศรษฐกิจของประเทศเพื่อ

รองรับการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน	และในฐานะที่	

สกอ.	เป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบกำกับดูแลการจัดการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษา	มีสถาบันอุดมศึกษาในกำกับ	/	ในสังกัด	

ทั้งรัฐและเอกชนจำนวน	 169	 แห่ง	 ซึ่งเป็นกลไกในการ 

ผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศสำหรับตลาดแรงงาน 

ภายในประเทศและต่างประเทศ	จึงตระหนักถึงในความ 

สำคัญและเตรียมพร้อมประชากรของประเทศเป็น 

“โจทย์สำคัญ”

	 ในช่วงที่ผ่านมา	 สกอ.ได้มีการกำหนดให้การ

เปิดเสรีทางการค้าบริการด้านการอุดมศึกษาและการ

บูรณาการการเป็นประชาคมอาเซียนเป็นปัจจัยสำคัญ 

ในการจัดทำกรอบแผนการอุดมศึกษาระยะยาว	 15	 ปี	

ฉบับที่	 2	 เพื่อให้ระบบอุดมศึกษาเตรียมพร้อมในการ 

รับรองประเทศไทยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	 โดยสถาบัน 

อุดมศึกษาจำเป็นต้องเสริมหลักสูตรทุกคณะและภาควิชา 

สกอ. ฝาก มหา’ลัย พัฒนาหลักสูตร 
เตรียมบัณฑิตเก่งรอบด้าน พร้อมแข่งขันในตลาดอาเซียน

ให้นักศึกษาตระหนักในเรื่องของอาเซียนมากขึ้น	

ทั้งรายวิชาอาเซียนทั่วไป	รายวิชาที่เปรียบเทียบมิติต่างๆ		

ในอาเซียน	 รายวิชาที่เจาะลึกเรื่อง	 เศรษฐกิจ	 การเมือง	 

สังคมและวัฒนธรรมของประเทศอาเซียน	 นอกจากนี้ 

ยังต้องมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของภาษาทั้ง

ภาษาอังกฤษที่เป็นภาษาในการทำงานของอาเซียน	

และภาษาประเทศเพื่อนบ้านด้วย

	 “สิ่งที่มหาวิทยาลัยต้องให้ความสำคัญคือ	

หลักสูตร	 ซึ่งสกอ.	 มอบอำนาจให้สภามหาวิทยาลัย 

แต่ละแห่งรับผิดชอบการอนุมัติให้เปิดสอนหลักสูตรต่างๆ 

ซ่ึงควรจะเป็นหลักสูตรท่ีมีความสอดคล้องกับสภาพสังคม 

แต่ปัจจุบันเราพบว่ามีภาคเอกชนที่ตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับ 

คุณภาพบัณฑิตท่ีมหาวิทยาลัยผลิต		จนกระท่ังมีภาคเอกชน 

หลายแห่งเปิดสถาบันการศึกษาขึ้นมาผลิตคนป้อน 

หน่วยงานของตัวเองก็มี	 	 ก็แสดงว่าเริ่มมีความไม่มั่นใจ 

ในคุณภาพของบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยผลิตออกมา		

คำถามที่เกิดขึ้นในสังคมก็คือ	 สภามหาวิทยาลัยได้ดูแล

และรับผิดชอบต่อคุณภาพของบัณฑิตที่จบการศึกษา 

จากหลักสูตรท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติให้เปิดสอนหรือไม่	 

อย่างไร	 ได้มีการกำกับดูแลในเรื่องคุณภาพและคุณค่า 

ของบัณฑิตหรือไม่	 	ที่สำคัญบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยผลิต

นั้นมีความพร้อมหรือไม่ที่จะเผชิญสถานการณ์ท้าทาย 

ในตลาดแรงงานอาเซียนในอนาคต	 ซึ่งจะมีบัณฑิตจาก 

ประเทศอาเซียนท่ีจะหล่ังไหลเข้ามาหางานทำในประเทศไทย 

ส่วนมหาวิทยาลัยไทยก็จะต้องถูกท้าทายจากมหาวิทยาลัย 

ในประเทศอาเซียนในเรื่องของการผลิตบัณฑิตให้มี

คุณภาพสูงพอที่จะแข่งขันกับบัณฑิตประเทศอื่นๆ		 

ในสถานการณ์อย่างนี้สภามหาวิทยาลัยจะดำเนินการ 

อย่างไร

 ...ในช่วงเวลาท่ีผ่านมา	ไม่เพียงแต่ประเทศของเรา 

ท่ีต้องเตรียมความพร้อม		สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน	ๆ 	ในประเทศ 

อาเซียนก็ไม่ได้นิ่งเฉย	 มีการพัฒนาการตลอดเวลาและ 

ต่อเน่ือง	 จนกระท่ังบางมหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับว่า 

เป็นมหาวิทยาลัยช้ันนำในภูมิภาค	ติดอันดับโลก		ในไม่ช้า 

เราจะพบว่านักศึกษาไทยที่ เป็นคนเก่งหรือคนที่มี  

กำลังทรัพย์พอสมควร	 	 จะเลือกไปเรียนที่มหาวิทยาลัย 

ในสิงคโปร์มากกว่าที่จะเรียนมหาวิทยาลัยในไทย	

ถึงตอนน้ันเราจะทำอย่างไรกัน	 	 ในวันข้างหน้าจะมีนักศึกษา

ที่ไหนมาเรียนกับเรา...

	 ...ชาวอุดมศึกษาเราจะน่ังเฉยไม่ได้อีกต่อไปแล้ว   

ในสภาพการแข่งขันที่กำลังจะดุเดือดในอนาคต	 ซึ่งเรา 

หลีกเล่ียงไม่ได้ท่ีจะต้องแข่งขันด้วย		สกอ.	อยากให้สถาบัน 

อุดมศึกษาแข่งขันด้วยคุณภาพ	 	 อยากให้สร้างหลักสูตร 

ที่ดีที่สามารถผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ	 มีประสิทธิภาพ 

เพื่อจะได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ออกไปในประเทศ 

อาเซียนว่า	 ถ้าอยากเก่งเร่ืองน้ี	 ให้มาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย

ชื่อนี้ที่ประเทศไทย	 รับรองได้ว่าถ้าหากจบการศึกษา 

สาขาวิชานี้	 	 ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้	 	 	 แล้วเก่งแน่นอน	 

ไม่อยากให้มหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ข้อมูลประเภท 

เน้นการเรียนที่มีค่าใช้จ่ายต่ำ	 หรือเน้นว่าเรียนจบง่าย	 

ซ่ึงในไม่ช้ามหาวิทยาลัยในอาเซียนอ่ืน	ๆ 	เขาอาจจะลดราคา 

มาสู้กับเราก็ได้	ถ้าราคาถูกเหมือนกัน			นักศึกษาต่างชาต ิ

จะมีเหตุผลอะไรที่จะต้องลำบากมาเรียนในประเทศไทย 

ดังน้ัน	 จึงไม่ควรใช้ราคาเป็นแรงจูงใจ	แต่ควรเป็นแรงจูงใจ

ด้านคุณภาพของหลักสูตรการเรียนการสอนมากกว่า”

	 สำหรับประเด็นการสร้างหลักสูตรให้มีลักษณะ 

ความเป็นนานาชาติ		โดยมีเป้าหมายเพ่ือแข่งขันกับมหาวิทยาลัย 

ต่างชาติในกลุ่มอาเซียนน้ัน	 รศ.พินิติ	 กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

หลายแห่งดำเนินการมาระยะหนึ่งแล้ว	

	 “หลายสถาบันสร้างหลักสูตรนานาชาติ 	

ขึ้นมาใหม่			จัดการเรียนการสอนในลักษณะพิเศษ	และม ี

ค่าใช้จ่ายสูงเป็นพิเศษ		สอนเป็นภาษาอังกฤษ		ใช้ครูอาจารย์ 

จากต่างประเทศ	 แล้วก็ภูมิใจกับการมีนักศึกษาต่างชาต ิ

เข้ามาเรียนในหลักสูตรน้ันๆ	 เป็นจำนวนมาก	 แต่ลืมนึกถึง 

คนไทย	 ลืมนึกถึงประเทศไทย	 เพราะหลักสูตรลักษณะ 

น้ันมีค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก	 คนไทยเข้าไม่ถึง	 	 กลายเป็นสกัดก้ัน 

ไม่ให้คนไทยสามารถเข้าเรียนหลักสูตร	นั้นๆ	ได้		...

	 . . .การจัดการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติ  

ที่ควรจะเป็น	คือ	การเปิดให้โอกาสคนไทยที่ไม่ได้ร่ำรวย 

เข้ามาเรียนได้	 	 เพราะอุดมศึกษาไทยเรามีเป้าหมายที่จะ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่ว่ายากดีมีจน	 ให้เป็นบุคลากร 

ท่ีมีคุณภาพให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดแรงงานอาเซียน”

 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

กล่าวว่าวิธีการจัดการง่ายๆ	 ที่จะทำให้หลักสูตรมีความ 

เป็นนานาชาติ	 เช่น	 จัดการประชุมสัมมนาวิชาการ 

นานาชาติ	 	มีนักศึกษาและสถาบันจากต่างประเทศเข้าร่วม 

นักศึกษาไทยจะได้มีโอกาสเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมต่างชาติ 

หรืออาจจัดระบบการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให้นักศึกษา 

ไทยไปเรียนในประเทศอาเซียนสัก	1	วิชา	หรือ	1	ภาค 

การศึกษา	 โดยมีหน่วยกิต	 หรือในวิชาต่างๆ	 ซึ่งมีการสอน	 

14	 คร้ัง	 อาจจะแบ่งเน้ือหาบรรยายเป็นภาษาอังกฤษสักครึ่ง 

หนึ่ง		หรือ	7	ครั้ง

 รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เน้นความหมายของคำว่า	 “คุณภาพของบัณฑิต”	 ว่า 

ไม่ได้หมายถึงการสอนให้คนเรียนเก่งอย่างเดียว	 แต่ต้อง 

เป็นคนท่ีมีสมรรถนะสูง	 หรือ	 competency	 คนเก่งอย่างเดียว 

ทำอย่างอื่นนอกเหนือวิชาที่เรียนไม่เป็น	 	 ก็ไม่สามารถ 

แข่งขันได้ในตลาดอาเซียน	 ดังน้ัน	 มหาวิทยาลัยควรฝึกฝน 

ให้บัณฑิตเป็นผู้ที่มีความสามารถรอบด้าน	 เช่น	 เม่ือมี 

การประชุมเป็นภาษาต่างประเทศ	 บัณฑิตไทยน่าจะฟัง 

แล้วสามารถกล่ันกรองความรู้ได้ในเวลาส้ันๆ	 สรุปข้อคิด 

สำคัญจากการประชุมนั้นได้ (อ่านต่อหน้า 8)



          

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 7)

 ในระบบการจัดสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้กำหนดให้นักศึกษา 

ทุกคนต้องเข้าสอบตามวัน	 เวลา	 และสถานที่ๆมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ของนักศึกษา 

แต่ละคน	 ห้ามเข้าสอบผิดวัน	 เวลา	 และสถานที่สอบโดยเด็ดขาด	 ตารางสอบไล่ 

รายบุคคลเป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น	 เพื่อแจกแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าสอบได้ถูกต้องตรงตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	 

โดยตารางสอบไล่รายบุคคลจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกระบวนวิชา	 วัน 

และเวลาสอบ	 หมายเลขห้องสอบ	 ประเภท	 และจำนวนข้อสอบ	 รวมทั้ง 

หมายเลขแถว	และหมายเลขที่นั่งสอบ

	 ดังนั้น	 ถ้านักศึกษารับตารางสอบไล่รายบุคคล	 นักศึกษาจะสามารถทราบ 

รายละเอียดต่างๆ	ของตารางสอบไล่รายบุคคลรวมทั้งหมายเลขที่น่ังสอบของตนเอง 

ได้อย่างถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องไปตรวจดูหมายเลขแถวสอบจากบัญชีติดหน้าห้อง

สอบอีก

 การติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล	 หรือการติดต่อขอทราบรายละเอียด 

ของตารางสอบไล่รายบุคคล	สามารถทำได้	4	วิธี	คือ

	 1.	 ติดต่อขอรับด้วยตนเองที่คณะที่นักศึกษาสังกัดอยู่	 ยกเว้น นักศึกษา 

ช้ันปีท่ี	1	จะต้องไปขอรับท่ี	อาคาร PRB วิทยาเขตบางนา	ต้ังแต่วันท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

แจกจนถึงวันสุดท้ายของการสอบไล่

 นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล	 โดยนำใบเสร็จรับเงิน 

ประจำภาคการศึกษานั้นๆ	หรือบัตรประจำตัวนักศึกษาไปแสดง

ตัวอย่าง (ด้านหน้า)

	 	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ตารางสอบไล่รายบุคคล				ภาค	1/54

	 	 Ramkhamhaeng	University

			รหัสประจำตัว								5404501911																			ชื่อ			นายรักราม		พารักเรียน											

             

             

            

ตัวอย่าง (ด้านหลัง)

	 2.	 	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล	 จากระบบบริการ 

ข่าวสารทางโทรศัพท์	 	 โดยนักศึกษาจะต้องใช้ระบบโทรศัพท์ชนิดกดปุ่มเท่านั้น	 

หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาติดต่อขอรับบริการคือ	 หมายเลข	 0-2310-6000	 และ	

0-2310-6100

	 ระบบจะตอบรับว่า	 “ระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง”

ตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษาส่วนกลาง

	 ให้กด		2		หมวดข้อมูลนักศึกษา

	 กดเลือกข้อย่อย		2		ตรวจสอบตารางสอบไล่

	 กด		1		เลือกข้อย่อยของการตรวจตารางสอบที่ต้องการทราบทุกวิชา

	 ระบบจะให้กดรหัสนักศึกษา	เช่น	xxxx	xxxxx	x

	 กด		2		เลือกข้อย่อยของการตรวจสอบตารางสอบเป็นรายวิชา

	 ระบบจะให้กดรหัสนักศึกษา	 เช่น	 xxxx	 xxxxx	 x	 และจากนั้นระบบ 

จะให้กดรหัสวิชา	เช่น	วิชา			AC	101	กดรหัสวิชาดังนี้		2123101

 

	 3.	 	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคลจากระบบข้อมูล

ข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	 จากเครื่องคอมพิวเตอร์ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย 

คือ	 อาคารเวียงผา	 อาคารศิลาบาตรชั้น	 1	 สถาบันคอมพิวเตอร์	 คณะวิทยาศาสตร์	

คณะนิติศาสตร์	สำนักหอสมุดกลาง	สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

บริการข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์

	 จะมีข้อมูลให้นักศึกษาเลือก	จำนวน	9	รายการคือ

	 1.		ตรวจผลการลงทะเบียน

	 2.		ตรวจผลการสอบ	(ภาคล่าสุด)

	 3.		ตารางสอบไล่รายบุคคล

	 4.		ข่าวสารของมหาวิทยาลัย

	 5.		ผลสอบศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

	 6.		ตรวจสอบวุฒิบัตร

	 7.		ตรวจสอบการอนุมัติจบจากสภามหาวิทยาลัย

	 8.		Check	Grade

	 9.		ตรวจสอบวันลงทะเบียนเรียน

	 ในกรณีเลือกตารางสอบไล่รายบุคคลให้กด	 หมายเลข	 3	 ระบบจะปรากฏ 

ข้อมูลให้ใส่หมายเลขรหัสประจำตัวของนักศึกษา	ซ่ึงจะปรากฏรายละเอียดของตาราง

สอบไล่รายบุคคล	ดังตัวอย่าง

ตารางสอบไล่รายบุคคล

รหัส	  5404501911 ชื่อ	นายรักราม		พารักเรียน

 4.	 นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลจากระบบ	INTERNET 

ที่เว็บไซต์	www.ru.ac.th	หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี	(ส่วนกลาง)	ดังตัวอย่าง

วิชา วันที่สอบ เวลาสอบ สถานที่สอบ ปรนัย			อัตนัย แถว	ที่นั่ง

AG	103

LW	312

MA103

24/09/54

28/09/54

19/10/54

09.30-11.30

09.30-12.00

09.30-11.30

KLB	401	รามฯ	1

VKB	501	รามฯ	1

BNB	3	รามฯ	2

100													-

	60													-

120													-

28				05

02				05

01				22

อักษร								รหัส อักษร								รหัส อักษร								รหัส อักษร								รหัส

  A																21   H																42   O																63   V																83

  B																22  	I																	43   P                 71   W               91

  C																23   J                 51   Q                72   X                92

 	D																31   K                52   R                 73   Y                93

  E																32   L																53   S                 74   Z																94

  F                33   M               61   T																	81 ตารางรหัส

โทรศัพท์  G															41   N																62   U																82

วิชาสอบ สถานที่สอบ เวลาสอบ วันที่ ปรนัย			อัตนัย แถว	ที่นั่ง

AG	103

LW	312

MA103

			KLB	401

			VKB	501

			BNB	3

09.30-11.30

09.30-12.00

09.30-11.30

24/09/54

28/09/54

19/10/54

100													-

	60													-

120													-

28				05

02				05

01				22

วันชัย  เทียบพุฒ                    ฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการคุมสอบ

  

 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  

Ramkhamhaeng 
University 

ตารางสอบไล่รายบุคคล 
   ภาค 
  1/54 

                                     รหัสนักศึกษา : 5404501911    ชื่อ - นามสกุล : 
รักราม   พารักเรียน   

        
AG103  อา 24/09/54 09.30 - 11.30  KLB 401 ราม1 100  -  28  05  
LW312  พ. 28/09/54  09.30 - 12.00  VKB 501 ราม1 060  -  02  05  
 MA103 พ. 19/10/54  09.30 - 11.30  BNB 3 ราม 2  120  -  01  22  

 
หมายเหตุ หากมีปัญหาเร่ืองการสอบ โปรดติดต่อ สวป.

ชั้น 6 หมายเลขโทรศัพท์ 02-310-8611 
 
 

                              นักศึกษาต้องน าหลักฐานในการเข้าสอบ ด้งนี้ 
                               1.   บัตรประจ าตัวนักศึกษา 
                               2.   บัตรประจ าตัวประชาชน หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยราชการและมีรูปถ่ายติด 
                               3.   ใบเสร็จรับเงินภาคที่สอบ หรือ ตารางสอบไล่รายบุคคลท่ีรับจากมหาวิทยาลัย 
                                      (คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดการรับตารางสอบไล่) 
                              ***  ตารางสอบไล่ที่  Print  จาก  Internet  จะไม่สามารถใช้แทนใบเสร็จได้  ***   

 

สั่งพิมพ์ตารางสอบ 
25033 

user online : 10 
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ตัวอย่าง

     

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะดำเนินการแจกตารางสอบไล่รายบุคคล 

แก่นักศึกษาทุกชั้นปีก่อนการสอบไล่ประมาณ	 1	 สัปดาห์	 ไปจนถึงวันสุดท้าย 

ของการสอบไล่	 โดยนักศึกษาชั้นปีที่	 1	ต้องไปรับที่อาคาร	PRB	วิทยาเขตบางนา 

และนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่	 2	 เป็นต้นไป	 ให้ไปรับที่คณะที่ตนเองสังกัดตาม 

รหัสประจำตัวบนบัตรประจำตัวนักศึกษา	ยกเว้นนักศึกษา Pre-degree		ทุกชั้นปี 

ที่ให้ไปรับที่	 KLB	 ชั้น	 1	 (ONE	 STOP	 SERVICE)	 นอกจากนี้	 สำหรับภาคการ 

สอบซ่อม	2	เท่านั้น	ที่กำหนดให้นักศึกษาทุกคนไปรับที่คณะที่ตนเองสังกัด

	 ตารางสอบไล่รายบุคคลฉบับท่ีแจกให้นักศึกษาชุดน้ี	 จัดทำจากฐานข้อมูล 

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ	ดังนั้น	ในกรณีที่นักศึกษา 

มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาไปจากที่เคยลงทะเบียนเรียนไว้ไม่ว่าจะเป็นการ 

สับเปลี่ยนกระบวนวิชา	 การบอกเลิก	 หรือการบอกเพิ่มกระบวนวิชาจะทำให ้

ข้อมูลในตารางสอบไล่รายบุคคลชุดนี้ไม่ตรงกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว 

รวมทั้งกรณีที่มหาวิทยาลัยมีการงดสอนกระบวนวิชาหรือเปลี่ยนแปลงกระบวน

วิชาเป็นคณะดำเนินการจัดสอบเองด้วย

	 สำหรับกรณีที่นักศึกษามีการบอกเพิ่มกระบวนวิชา	 หลังจากข้อมูล 

ตารางสอบไล่ของมหาวิทยาลัยจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ใบเสร็จรับเงินฉบับที่ม ี

การบอกเลิกหรือบอกเพิ่มกระบวนวิชา	จะมีการแสดงห้องสอบของกระบวนวิชา 

ที่บอกเพิ่มไว้ด้วย	 แต่ถ้านักศึกษาตรวจหาข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลจากสื่อ 

ประเภทอ่ืนๆ	 เช่น	ทางระบบ	INTERNET	 	ทางระบบโทรศัพท์	หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ตามจุดบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย	 	 ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ 

หมายเลขแถวและหมายเลขท่ีน่ังสอบ	 เน่ืองจากข้อมูลท่ีปรากฏจะเป็นข้อมูลท่ีมีการ 

UP-DATE							อยูต่ลอดเวลา	โดยกระบวนวชิาทีน่กัศกึษาบอกเลกิไปแลว้จะไมป่รากฏ 

แต่กระบวนวิชาที่นักศึกษาบอกเพิ่มจะปรากฏห้องสอบให้ทราบ	 แต่ในเวลาที ่

นักศึกษาไปเข้าสอบ	 นักศึกษาต้องไปแจ้งหัวหน้าตึกเพื่อจัดที่นั่งสอบเสริมให้	 

นอกจากนี้	 ในกรณีที่รหัสประจำตัวของนักศึกษาไม่อยู่ในช่วงรหัสประจำตัวของ 

นักศึกษาท้ังหมดท่ีเข้าสอบในวิชาน้ันๆ	 ตารางสอบไล่รายบุคคลจะไม่สามารถพิมพ ์

ห้องสอบไล่ของกระบวนวิชาดังกล่าวให้ได้รวมท้ังอาจมีปัญหาวันเวลาสอบไม่ถูกต้อง	 

ซ่ึงกระบวนวิชาท่ีมีการบอกเพ่ิมจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของวันเวลาและห้องสอบ 

จากตารางสอบไล่ฉบับรวมอีกคร้ังหน่ึง	 ซ่ึงนักศึกษาสามารถดูตารางสอบไล่ฉบับรวม 

ได้ที่บอร์ดทุกคณะ		บอร์ด	สวป.		และที่วิทยาเขตบางนา

 ดังนั้น	 นักศึกษาควรไปรับตารางสอบไล่รายบุคคล	 เพื่อให้สามารถ 

เข้าสอบได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องเสียเวลาตรวจหาหมายเลขแถวและท่ีน่ังสอบอีก	

ตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษาส่วนกลาง (ต่อจากหน้า 6)

เวลา/วัน จ. 12 ก.ย. อ. 13 ก.ย. พ.14 ก.ย. พฤ. 15 ก.ย. ศ. 16 ก.ย. ส. 17 ก.ย. อา. 18 ก.ย.

14.10 น. ติว	GM315-1 ติว	CN101-1 ติว	HI121-1 ติว	FR101-1 ติว	CN102-1 LA354-16.1 LA354-19.1

14.30 น. ติว	GM315-2 ติว	CN101-2 ติว	HI121-2 ติว	FR101-2 ติว	CN102-2 LA354-16.2 LA354-19.2

15.10 น. ติว	GM315-3 ติว	CN101-3 ติว	HI121-3 ติว	FR101-3 ติว	CN102-3 สังคีตภิรมย์ สังคีตภิรมย์

15.30 น. ติว	GM315-4 ติว	CN101-4 ติว	HI121-4 ติว	FR101-4 ติว	CN102-4 สังคีตภิรมย์ สังคีตภิรมย์

20.30 น. Radio	show นานาน่ารู้ Radio	Show นานาน่ารู้ ข่าวมหาฯ

21.00 น. ติว	LA210-1 ติว	SO103-1 LW208-13.1 ติว	EN420-1 ติว	JA101-1 LA354-17.1 LA354-20.1

21.30 น. ติว	LA210-2 ติว	SO103-2 LW208-13.2 ติว	EN420-2 ติว	JA101-2 LA354-17.2 LA354-20.2

22.00 น. ติว	LA210-3 ติว	SO103-3 LW208-14.1 ติว	EN420-3 ติว	JA101-3 LA354-18.1 LA354-21.1

22.30 น. ติว	LA210-4 ติว	SO103-4 LW208-14.2 ติว	EN420-4 ติว	JA101-4 LA354-18.2 LA354-21.2

ตารางออกอากาศคลื่นเรียนรู้ตามอัธยาศัยมหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 1/2554

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 837 KHz. ระบบ AM

(เตรียมสอบ) วันที่ 12-18 กันยายน 2554 

เวลา/วัน จ. 19 ก.ย. อ. 20 ก.ย. พ. 21 ก.ย. พฤ. 22 ก.ย. ศ. 23 ก.ย. ส. 24 ก.ย. อา. 25 ก.ย.

14.10 น. ติว	GR101-1 ติว	EC211-1 ติว	PS	202-1 ติว	EN321-1 ติว	PA350-1 LA354-21.1 LA354-24.1

14.30 น. ติว	GR101-2 ติว	EC211-2 ติว	PS	202-2 ติว	EN321-2 ติว	PA350-2 LA354-21.2 LA354-24.2

15.10 น. ติว	GR101-3 ติว	EC211-3 ติว	PS	202-3 ติว	EN321-3 ติว	PA350-3 สังคีตภิรมย์ สังคีตภิรมย์

15.30 น. ติว	GR101-4 ติว	EC211-4 ติว	PS	202-4 ติว	EN321-4 ติว	PA350-4 สังคีตภิรมย์ สังคีตภิรมย์

20.30 น. Radio	show นานาน่ารู้ Radio	Show นานาน่ารู้ ข่าวมหาฯ

21.00 น. ติว	EC112-1 LW402-11.1 ติว	EC103-1 ติว	PY101-1 MB303-10.1 LA354-22.1 LA354-25.1

21.30 น. ติว	EC112-2 LW402-11.2 ติว	EC103-2 ติว	PY101-2 MB303-10.2 LA354-22.2 LA354-25.2

22.00 น. ติว	EC112-3 LW402-12.1 ติว	EC103-3 ติว	PY101-3 MB303-11.1 LA354-23.1 LA354-26.1

22.30 น. ติว	EC112-4 LW402-12.2 ติว	EC103-4 ติว	PY101-4 MB303-11.2 LA354-23.2 LA354-26.2

เวลา/วัน จ. 26 ก.ย. อ. 27 ก.ย. พ. 28 ก.ย. พฤ. 29 ก.ย. ศ. 30 ก.ย. ส. 1 ต.ค. อา. 2 ต.ค.

14.10 น. ติว	BA304-1 ติว	HI101-1 ติว	LA204-1 EN101-16.1 EN101-20.1 ติว	AR103-1 ติว	AR103-3

14.30 น. ติว	BA304-2 ติว	HI101-2 ติว	LA204-2 EN101-16.2 EN101-20.2 ติว	AR103-2 ติว	AR103-4

15.10 น. ติว	BA304-3 ติว	HI101-3 ติว	LA204-3 EN101-17.1 EN101-21.1 สังคีตภิรมย์ สังคีตภิรมย์

15.30 น. ติว	BA304-4 ติว	HI101-4 ติว	LA204-4 EN101-17.2 EN101-21.2 สังคีตภิรมย์ สังคีตภิรมย์

20.30 น. Radio	show นานาน่ารู้ Radio	Show นานาน่ารู้ ข่าวมหาฯ

21.00 น. EN102-14.1 ติว	MA113-1 ติว	ST206-1 EN101-18.1 EN101-22.1 ติว	MA112-1 MK203-12.1

21.30 น. EN102-14.2 ติว	MA113-2 ติว	ST206-2 EN101-18.2 EN101-22.2 ติว	MA112-2 MK203-12.2

22.00 น. EN102-15.1 ติว	MA113-3 ติว	ST206-3 EN101-19.1 EN101-23.1 ติว	MA112-3 MK203-13.1

22.30 น. EN102-15.2 ติว	MA113-4 ติว	ST206-4 EN101-19.2 EN101-23.2 ติว	MA112-4 MK203-13.2

 (เตรียมสอบ) วันที่ 19-25 กันยายน 2554

(เตรียมสอบ) วันที่ 26 กันยายน - 2 ตุลาคม  2554



	 คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จัดพิธ ี

ไหว้ครู	 ประจำปีการศึกษา	 2554	 เพื่อเป็นการแสดง 

ความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาท 

วิชาความรู้แก่นักศึกษา	โดยมี	รองศาสตราจารย์ทองสุก  

กรัณยพัฒนพงศ์  คณบดีคณะนิติศาสตร์	 เป็นประธาน	

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี 

คณาจารย์และนักศึกษา	 ร่วมพิธี	 เม่ือวันท่ี	 4	 สิงหาคม	 2554	ณ	

ห้อง	1303	ชั้น	3	คณะนิติศาสตร์	อาคาร	1

 โอกาสน้ี	รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ 

คณบดีคณะนิติศาสตร์	 กล่าวว่า	 วันน้ีนับเป็นวันมหามงคล 

กับชีวิตนักศึกษา	 เพราะนักศึกษาได้มาแสดงความกตัญญู 

กตเวทีต่อครูอาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ้

และพ่อแม่ที่นับเป็นครูคนแรกของเรา	 จึงควรระลึกถึง 

พระคุณของท่าน	นอกจากน้ีบุคคลท่ีนักศึกษาควรระลึกถึง 

คือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ		กรมหลวง 

ราชบุรีดิเรกฤทธ์ิ	 ผู้ทรงวางรากฐานด้านกฎหมายในเมืองไทย 

จนได้รับพระสมัญญานามว่า	“พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

 “จากการที่ได้ทรงทุ่มเทพระวรกาย	 ศึกษาวิชาการ 

ทางกฎหมาย	และทรงทำให้ระบบกฎหมาย	และศาลยุติธรรม 

ของประเทศไทยเจริญก้าวหน้า	 ทัดเทียมกับนานาอารย 

ประเทศและกำหนดให้วันท่ี	7	 สิงหาคม	 ซ่ึงเป็นวันคล้าย 

วันส้ินพระชนม์ของพระองค์เป็น	 “วันรพี”	 เพ่ือให้บรรดา 

นักกฎหมาย	 ได้มีโอกาสแสดงความระลึกถึงพระมหา 

กรุณาธิคุณของพระองค์ท่านด้วยการวางพวงมาลาหน้า

พระรูป	และบำเพ็ญกุศลร่วมกัน

	 นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมทางกฎหมายใน 

หลายรูปแบบ	 เพ่ือเผยแพร่วิชาการกฎหมายให้กว้างขวาง 

สู่ประชาชน	 สมดังพระประสงค์ท่ีต้องการให้นักกฎหมาย 

มีบทบาทในการพัฒนาประเทศ	 โดยพัฒนากฎหมายให ้

ก้าวหน้า	 เหมาะสมแก่สภาพสังคมท่ีเปล่ียนไปตามยุคสมัย 

และใช้กฎหมายเพ่ือให้เกิดความยุติธรรมแก่ประชาชน” 

คณบดีคณะนิติศาสตร์	กล่าว

 รศ.ทองสุก	กล่าวต่อว่า	ผู้ที่เป็นนักกฎหมาย	หรือ

ผู้พิพากษาจะต้องปฏิบัติตัวเป็นกลาง	 และไม่รับสินบน 

จากผู้ใด	 ซ่ึงนักศึกษานิติศาสตร์ทุกท่านถือเป็นความหวัง 

ของสังคมไทย	ถ้าประชาชนไม่สามารถพ่ึงพากฎหมายได้ 

กฎหมายท่ีมีอยู่ก็ไม่มีความหมาย	 ท้ายน้ีขอฝากให้นักศึกษา 

ทุกคนท่ีเป็นเมล็ดพันธ์ุท่ีดีของสังคม	 และเป็นท่ีพ่ึงให้กับ 

ประชาชนทำหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต	ซึ่งถ้าทำได้เรา 

จะอยู่ในหัวใจของประชาชนต่อไป

 จากนั้น	  รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข  

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	กล่าวว่า	การเป็น 

นักกฎหมายที่ดี	 สิ่งสำคัญที่ควรระลึกและระวังอยู่เสมอ 

คืออย่าใช้กฎหมายรังแกผู้อื่น	 เพราะการใช้กฎหมาย 

เป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก	 ถือเป็นเจ้าแห่งสังคมศาสตร ์

และการจะเป็นผู้นำที่ดีจะต้องกล้าคิด	 กล้าทำ	 และกล้า 

ตัดสินใจ	สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดี	 สิ่งใดไม่ดี	 ถ้าทำ 

สิ่งดีก็ถือเป็นคนที่มีคุณธรรม	จริยธรรมและต้องมีความ 

ใจเย็น	มีสติรู้ตนอยู่ตลอดเวลาและอย่าตามกระแสสังคม	

ควรจะคิดวิเคราะห์ด้วยตนเอง

 ปัจจุบันภาษาถือว่ามีความสำคัญอย่างมาก	 ดังน้ัน 

นักศึกษาจะต้องเรียนรู้ภาษาเพิ่มเติม	 เพราะต่อไปถ้าม ี

การเปิดเสรีทางการค้าอาเซียน	 	 ผู้ที่มีความรู้หลากหลาย 

ภาษาก็จะได้เปรียบ	 และยังสามารถว่าความได้ทุกประเทศ 

ในอาเซียน	อีกด้วย

คณะนิติศาสตร์ ม.ร. 

จัดพิธีไหว้ครู

 
 
   

 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 โดย 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา	 

เชิญชวนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงงาน 

คณิตศาสตร์เข้าประกวด	ในโครงการ	“เสริมสร้างเด็กไทย 

หัวใจคณิตศาสตร์”	 ชิงเงินรางวัลรวมกว่า	 20,000	 บาท	 

ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้-10	ตุลาคม	2554	

 อาจารย์บงกช ทองเอ่ียม หัวหน้าภาควิชาหลักสูตร 

และการสอน	 คณะศึกษาศาสตร์	 ม.ร.	 เปิดเผยว่าภาค

วิชาหลักสูตรและการสอนและนักศึกษาปริญญาโท	

สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา	 จะจัดโครงการ	 “เสริมสร้าง 

เด็กไทยหัวใจคณิตศาสตร์” ขึ้น	 เพื่อส่งเสริมนักเรียนใน

การจัดทำโครงงานคณิตศาสตร์	 ซึ่งจะทำให้นักเรียนได้

เห็นถึงความสำคัญของวิชาคณิตศาสตร์และมีความคิด 

ริเริ่มสร้างสรรค์	 ตลอดจนสามารถนำความรู้จากการ 

เรียนวิชาคณิตศาสตร์ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เชิญชวนนักเรียนระดับ 

มัธยมศึกษาตอนต้นส่งโครงงานคณิตศาสตร์เข้าร่วม 

ประกวด	 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-10 ตุลาคม 2554 

มีรายละเอียดดังนี้

 เกณฑ์การส่งโครงงานเข้าประกวด	 ประกอบ 

ด้วย	 1)	 โครงงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นโครงงาน 

ท่ีไม่เคยได้รับรางวัลใดๆมาก่อน	 2)	 เป็นโครงงานท่ีนักเรียน 

จัดทำขึ้นเอง	 เป็นรายบุคคลหรือกลุ่ม	 (กรณีเป็นกลุ่ม	

รางวัลที่ได้จะถือเป็น	1	รางวัลเท่านั้น	3)	 เป็นโครงงาน 

ท่ีไม่ได้คัดลอกจากคนอ่ืนมาส่งเข้าประกวด	 และ4)	 โรงเรียน 

สามารถส่งโครงงานของนักเรียนเข้าประกวดได้มากกว่า	 

1	โครงงาน

         วิธีส่งโครงงานเข้าประกวด	 ดาวน์โหลดใบสมัคร 

ได้ที่	 www.edu.ru.ac.th/aspfile	 ส่งใบสมัครพร้อมผลงาน 

โครงงานในรูปแบบของรายงาน		ภายในวันที่	10	ตุลาคม 

2554	 โดยส่งทางไปรษณีย์มายัง	 โครงการ “เสริมสร้าง 

เด็กไทยหัวใจคณิตศาสตร์” (สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา)  

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 10240

 เกณฑ์การตัดสินโครงงาน รอบแรก	พิจารณาจาก 

ความสำคัญของการจัดทำโครงงาน	 และพิจารณาจาก 

เนื้อหาของโครงงาน	และรอบสุดท้าย	พิจารณาจากการ 

นำเสนอโครงงาน

 ประกาศผลการคัดเลือก รอบแรก	 ในวันที่	 17 

ตุลาคม	 2554	 ทางเว็บไซต์	 www.edu.ru.ac.th/aspfile	 

(พิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกให้เหลือ	10	โครงงาน)	 

สำหรับโครงงานที่ผ่านการคัดเลือก	นักเรียนที่เป็นผู้ทำ 

โครงงานจะต้องนำเสนอผลงานต่อกรรมการที่ตัดสินใน 

รอบชิงชนะเลิศ ว ันที่	 30	 ตุลาคม	 2554	 ณ	 โรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง	กรุงเทพฯ	โดยกรรมการ 

จะตัดสินการประกวดในวันเดียวกัน	

        รางวัลชนะเลิศ :	เงินรางวัล	10,000	บาท	พร้อม 

โล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับโรงเรียนและเกียรติบัตร 

สำหรับนักเรียน	รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัล	 

5,000	 บาท	 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณสำหรับโรงเรียน 

และเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน		รองชนะเลิศอันดับ 2 :  

เงินรางวัล	 3,000	 บาท	 พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ	 

สำหรับโรงเรียนและเกียรติบัตรสำหรับนักเรียน	 และ 

รางวัลชมเชย	 จำนวน	2	รางวัล	 :	 เงินรางวัล	1,500	บาท	 

พร้อมเกียรติบัตรสำหรับโรงเรียนและนักเรียน	 (ในกรณี 

ที่โครงงานที่ส่งเข้าประกวดมีคะแนนไม่ถึงเกณฑ์ตาม 

กำหนด	 อาจจะไม่มีรางวัลประเภทนั้นๆและการตัดสิน 

ของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด)

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 	

นายจตุพล	 งามแม้น	 สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา	

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน	 คณะศึกษาศาสตร	์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	089-042-8854,087-799-

3207	หรือ	e-mail	:	jngam@ipst.ac.th

ม.ร. ประกวดโครงงานคณิตศาสตร์

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔

และสามารถนำเสนอแนวคิดของตนเองหรือตอบโต้ 

ได้เป็นภาษาต่างประเทศได้ในทันทีทันใด	 	 ซึ่งในหลาย 

ประเทศก็มุ่งผลิตคนที่มีคุณลักษณะดังกล่าวเหมือนกัน	

 “ทุกสถาบันควรประชาสัมพันธ์สร้างความตระหนัก 

ให้ชาวอุดมศึกษา	 ทั้งผู้บริหาร	 ครูอาจารย์	 นักศึกษา 

ได้รู้ว่า	 เราอยู่อย่างเดิม	 สอนอย่างเดิม	 เรียนแบบเดิมๆ	

ไม่ได้อีกแล้ว	 ทุกคน	 ทุกสถาบันต้องเริ่มต้นตั้งแต่วันนี ้

มิฉะน้ันจะสายเกินไป	 	 ดังคำกล่าวของอาจารย์	 ศิลป์	 พีระศรี 

ท่ีว่า		“พรุ่งน้ีก็สายไปเสียแล้ว”			จึงขอเตือนใจชาวอุดมศึกษา

ว่าอย่าปล่อยให้สถานการณ์ของอุดมศึกษาไทยไปถึงจุด

ที่ถือว่าสายเกินไป”

สกอ.ฝากฯ                                               (ต่อจากหน้า 5)



กองบรรณาธิการ

มาตั้งแต่เกิด	 การรู้สิทธิมนุษยชนยังเป็นประโยชน์ 

ที่ทำให้รู้ว่า	 ไม่ว่าเราหรือใครก็ตามควรรู้สิทธิและไม ่

ละเมิดสิทธิกัน	 จะมีวิธีป้องกัน	 และจะนำความรู้มา 

ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างไรด้วย”

คุณวาสนา  ทองสิมา	อดีตอาจารย์สอน	

ศูน ย์การ ศึกษานอกโรง เ รียน	

จังหวัดสมุทรสาคร	 กล่าวว่า	

ครูสนใจในหัวข้อของการจัดอบรม

คร้ังน้ี	 ซ่ึงเป็นกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

ในชีวิตประจำวัน	พอได้เข้ามาร่วม

โครงการรู้สึกประทับใจในความรู้ 

ของวิทยากรที่มาร่วมถ่ายทอดให้กับครู	 โดยยกตัวอย่าง 

จากประสบการณ์มาถ่ายทอดทำให้เกิดความเข้าใจและ 

ความเพลิดเพลินในเร่ืองกฎหมาย	 ครูต้ังใจจะนำความรู้ไปใช้ 

ในชีวิตประจำวันและปรับปรุงใช้กับสภาพแวดล้อมรอบตัว 

และอยากให้มีการอบรมด้านกฎหมาย	 	 เพิ่มระยะเวลา 

มากขึ้น	 ถ้ามีโอกาสจะเข้าร่วมอีก	 เพราะครูอยากได้ความรู ้

เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้นในชีวิตที่ประชาชนคนไทย 

ควรรู้ให้มากขึ้นด้วย

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔

	 สำนักพิมพ์	ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	สิงหาคม 2554		จำนวน 12 วิชา	ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54051													 AC312	 75/25	 การบัญชีต้นทุน	2	 อ.วัฒนา		ทองประยูร	

	 53294	 	 CM351(H)	 72/25	 คู่มือชีวเคมีเบื้องต้น	 รศ.ดร.ธีรนุช		วิชญานันต์	

	 54124	 	 CN101-102(H)	64/25	 คู่มืออักษรจีน	 รศ.เสาวภาคย์		วรลัคนากุล	

 54128	 	 ET131	 30/25	 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอน	อ.ศุภนิต		อารีหทัยรัตน์ 

	 54133	 	 GM203	 55/25	 การจัดองค์การและ	 รศ.ดร.นภาพร		ขันธนภา

	 	 		 	 	 	 	 การบริหารธุรกิจ

	 54231	 	 GM407(S)	 41/25	 การวิจัยธุรกิจ	 ผศ.ดร.มัลลิกา		ธรรมจริยาวัฒน์ 

	 54024	 	 GN255	 69/25	 บทอ่านภาษาเยอรมันเกี่ยวกับ	 อ.ดร.อัญชลี		โตพึ่งพงศ์

        ชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเยอรมัน

	 54086	 	 LA310	 41/25	 กฎหมายล้มละลาย รศ.มณฑา		ประพันธ์เนติวุฒิ

	 54123	 	 LA402	 55/25	 การว่าความ	 รศ.สุรชัย		สุวรรณปรีชา

 54201	 	 ME612	 126/25 พีชคณิตสำหรับครู	 รศ.ดร.นพพร		แหยมแสง

 54088	 	 TH453(S)	 100/25	 วรรณกรรมพระบาท	 รศ.เสาวลักษณ์		อนันตศานต์ 

	 	 		 	 	 	 	 สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย

 54214	 	 TL501(H)	 79/25	 สมุดปฏิบัติการฝึก	 อ.ขัณธ์ชัย		อธิเกียรติ

	 	 		 	 	 	 	 ประสบการณ์วิชาชีพครู

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่	 www.ru.ac.th/rupress	 

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

                                              	ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

ถาม	 	 	 	 	กระผมอยากทราบเรื่องการได้รับเกียรตินิยม 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ว่า	

	 1.		หลักเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยมมีอย่างไรบ้าง

	 2.		ถ้ามีวิชาเลือกบางเล่มที่สอบไม่ผ่าน	 และได้

นำวิชาอื่นมาลงทะเบียนเรียนแทน	 ผมยังมีสิทธิได้รับ 

เกียรตินิยมหรือไม่	หรือต้องไปแจ้งยกเลิกวิชาดังกล่าว

	 3.	 ผมได้กากบาทขอจบไว้ในภาค	S/2553	ผมจะ 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	รุ่นที่เท่าไหร่	ปี	พ.ศ.ใด 

ตอบ	1.	 หลักเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยมอันดับ	 1	 

ต้องได้หน่วยกิตสะสมที่เป็น	 G	 ไม่น้อยกว่า	 3	 ใน	 4	 

ของหน่วยกิตที่สะสมได้ทั้งหมด	 	 เกียรตินิยมอันดับ	 2	 

ต้องได้หน่วยกิตสะสมท่ีเป็น	G	 ไม่น้อยกว่าคร่ึงหนึ่งของ

หน่วยกิตที่สะสมได้ทั้งหมด

 2.	 นักศึกษามีสิทธิได้รับเกียรตินิยม	 ถ้าเข้าหลักเกณฑ์ 

การได้เกียรตินิยม	และไม่ต้องดำเนินการใด	ๆ 	เมื่อสำเร็จ 

การศึกษาใบ	 Transcript	 จบ	 แสดงเฉพาะผลการเรียน 

ที่สอบผ่านที่ได้เกรด	P	และ	G	เท่านั้น	นำไปคิดคะแนน 

เฉล่ียสะสมท้ังหมด	ส่วนผลการสอบท่ีได้เกรด	F	(ไม่ผ่าน)	

ไม่นำไปคิดเกรดเฉลี่ย		และไม่แสดงใน	Transcript	

	 3.	 นักศึกษาท่ีได้กากบาทขอจบในภาค	1/53,	2/53 

และ	 S/53	 เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกัน	

รุ่นที่	37	ปี	พ.ศ.	2555

ถาม	 	 ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์	 อยากทราบ 

รายละเอียดของโครงการอบรมภาษาอังกฤษของ 

คณะมนุษยศาสตร์	ขอรายละเอียด	พร้อมคำแนะนำให้ด้วย 

เพราะดิฉันลงภาษาอังกฤษหลายคร้ังแล้วยังสอบไม่ผ่าน

ตอบ	โครงการเสริมสร้างความรู้ภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน	

EN	 101,	 EN	 102,	 EN	 201,	 EN	 202	 ผู้ผ่านการอบรม 

ผลสอบของโครงการฯใช้แทนผลสอบของมหาวิทยาลัยได้	

คุณสมบัติมี	ดังนี้

 1.	 เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีของม.รามคำแหง

	 2.		เคยแจ้งขอจบการศึกษา

	 3.		 เคยลงทะเบียนวิชา	EN	ท่ีต้องการสมัครมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า	4	ครั้ง	

 หลักฐานท่ีใช้ประกอบการสมัคร	 มี	 บัตรประจำตัว 

นักศึกษา,	 ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงว่าเคยลงทะเบียนวิชาน้ัน 

มาแล้ว	 4	 ครั้ง	 (มีการกากบาท	 “ขอจบการศึกษา”	 

อย่างน้อย	1	ใบ)	ค่าฝึกอบรม	วิชาละ	2,800.-	บาท	

	 นักศึกษาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์	 คณะมนุษยศาสตร์	

หรือดูจากเว็บไซต์	คณะมนุษยศาสตร์	www.hum.ru.ac.th

ถาม					ดิฉันได้ทำเรื่องย้ายคณะจากคณะรัฐศาสตร์มา

เรียนคณะมนุษยศาสตร์	และเรื่องต่าง	ๆ	

	 1.	 การรับตารางสอบไล่	 ต้องติดต่อคณะไหน	 

และบัตรประจำตัวนักศึกษาต้องทำใหม่	 ได้รหัสใหม่หรือไม่	 

ทุกเรื่องดิฉันต้องติดต่อที่คณะมนุษยศาสตร์ใช่ไหม

	 2.	 เมื่อย้ายคณะแล้ว	 มีบางรายวิชาที่ไม่ตรงกับ 

คณะใหม่	 ดิฉันต้องดำเนินการอย่างไรหรือต้องแจ้งยกเลิก 

ที่ใด	

ตอบ	1.		นักศึกษาดำเนินการย้ายคณะ/สาขาวิชา	ที่ศูนย์ 

One	 Stop	 Service	 อาคาร	 KLB	 ชั้น	 1	 เรียบร้อยแล้ว	 

การรับตารางสอบไล่รายบุคคลให้ติดต่อคณะเดิม	 สำหรับ 

รหัสประจำตัวนักศึกษายังคงใช้รหัสเดิมในการติดต่อ 

กับทางมหาวิทยาลัย	 และไม่ต้องทำบัตรใหม่ใช้บัตรใบเดิม 

เฉพาะกรณีการแจ้งจบการศึกษา	 รวมถึงถ้าได้ใช้สิทธ ิ

เทียบโอนหน่วยกิตไว้ในการสมัคร	 ให้นักศึกษาติดต่อ 

ที่คณะใหม่	(คณะมนุษยศาสตร์)

	 2.	 ไม่ต้องดำเนินการแจ้งยกเลิกแต่อย่างใด	

และยกเลิกไม่ได้	 เพราะถือว่านักศึกษาสอบผ่านแล้ว	 

ซึ่งทุกรายวิชาที่นักศึกษาสอบผ่านจะนำไปคิดคะแนน 

เฉลี่ยสะสมทั้งหมด	หรือนักศึกษาจะนำวิชาที่เกินจาก 

หลักสูตรของคณะใหม่ไปเป็นวิชาเลือกเสรีก็ได้

 รามคำแหงเผยแพร่ฯ                             (ต่อจากหน้า 4) 



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔

SN311 
การเขียนภาษาสเปน 1 
(Writing Spanish 1)

ภาค 1/2554

SN101
ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน 1
(Fundamental Spanish 1)

 .	ขอบเขตเนื้อหาวิชา

 ศึกษาภาษาสเปนเบ้ืองต้น		ได้แก่	ไวยากรณ์ภาษาสเปน 

การออกเสียงภาษาสเปน	 บทสนทนาและคำศัพท์ในชีวิต

ประจำวัน	โดยศึกษาตามหัวข้อต่าง	ๆ	ดังนี้

	 -	 อักขระภาษาสเปน	(los	alfabetos	espanoles)

	 -			พยางค์และคำภาษาสเปน	 	 (las	 silabas	 y	 las	 

palabras	del	espanol	)

	 -			การแบ่งพยางค์และการเน้นเสียงหนักท่ีพยางค์ 

ในคำภาษาสเปน	(la	division	una	palabra	en	silabas	y	la		

acentuacion	del	espanol)

	 -			คำนามภาษาสเปน	(el	Nombre)

	 -			คำนำหน้านามภาษาสเปน	(Los	Articulos)

	 -			คำคุณศัพท์ภาษาสเปน	(El	Adjetivo)

	 -		ประโยคพื้นฐานภาษาสเปน	 (la	 Oracion	 del	

espanol)

	 -		คำกริยา	Ser	และ	Estar

	 -	 คำกริยาและการกระจายกริยาในปัจจุบันกาล 

(los	 verbos	 y	 la	 conjungacion	 en	 el	 Presente	 de	 

Indicativo)

	 -		คำกริยาวิเศษณ์	(el	Adverbio)

	 -		ประโยคชนิดต่างๆ

 -	 คำบุพบทและคำสันธานภาษาสเปน	 (la	 preposicion 

y	la	conjuncion)

	 -		คำกริยาและการกระจายกริยาแสดงการกระทำ

กำลังดำเนินอยู่	(el	Gerundio)

	 -		คำกริยาและการกระจายกริยาแสดงการกระทำ

ในอนาคตกาล	(el	Futuro	Imperfecto)

						 -		คำกริยาและการกระจายกริยาแสดงการกระทำ

ที่เคยเกิดขึ้นในอดีต	(el	Preterito	de	Imperfecto)

	 -		บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ

	 -		คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

 .	สื่อการสอน 

	 -	 1.	 ตำราภาษาสเปนระดับพื้นฐาน	1	(SN	101)	

โดย	รศ.	สมร	วิเศษมณี	(เนื่องจากกำลังปรับปรุงตำราจึง 

ไม่มีจำหน่ายที่ฝ่ายตำราของมหาวิทยาลัย	 แต่นักศึกษา 

สามารถยืมได้ที่สำนักหอสมุดกลาง	 และหาอ่านได้ที่	 

e-Book	จากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย)

	 -	 2.เอกสารประกอบการสอนกระบวนวิชา	

SN101	โดย	รศ.	สมร	วิเศษมณี	 (ติดต่อที่อาจารย์ผู้สอน	

ตามตารางบรรยายและที่อีเมล์	wsamorn@hotmail.com)

 .	ข้อแนะนำ     

	 นักศึกษาควรมีตำราและเอกสารประกอบการสอน 

กระบวนวิชา	SN	101	ตามท่ีได้ระบุไว้	และควรทำการศึกษา 

เน้ือหาสาระจากตำรามาก่อนเข้าฟังการบรรยายในช้ันเรียน 

โดยหมั่นอ่านออกเสียงคำและประโยคตามหลักการ 

ออกเสียงคำภาษาสเปนจะได้มีความรู้ความเข้าใจเน้ือหา 

วิชาอย่างต่อเน่ือง	 ทำแบบฝึกหัดในแต่ละบทอย่างสม่ำเสมอ 

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียน 

ได้ก็ให้ทำตามข้อแนะนำข้างต้นเช่นกัน	 โดยสามารถ 

ติดตามการบรรยายสดหรือดูบันทึกการบรรยายได้จาก 

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย	และควรหาเวลาปรึกษาอาจารย์

ผู้สอนเพื่อขอคำแนะนำต่างๆเพิ่มเติมโดยติดต่ออาจารย ์

ผู้สอนได้ตามตารางเวลาบรรยายหรือที่ภาควิชาภาษา 

ตะวันตก	คณะมนุษยศาสตร์

 .	วิธีการสอน 

 -	 บรรยายเน้ือหาวิชาในแต่ละบทโดยใช้ส่ือท่ีเป็น

ตำรา	เอกสารประกอบเพิ่มเติม	โปรแกรม	Power	Point	

และ	เว็บไซต์ภาษาสเปน

	 -	 ฝึกการอ่านออกเสียงอักขระภาษาสเปน 

การแบ่งพยางค์	การออกเสียงคำ	วลีและประโยคท่ีถูกต้อง

	 -	 ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ	 พร้อมทั้ง 

อธิบายข้อผิด	(error)	และข้อผิดพลาด	(mistake)

	 -		ฝึกเขียนคำและประโยค

 -	 ฝึกการใช้ภาษาตามกฎเกณฑ์ไวยากรณ์ภาษาสเปน 

 -	 ฝึกการสนทนาต้ังแต่การทักทาย	 การแนะนำตัว  

และสถานการณ์ในชีวิตประจำวันตามตัวอย่าง

	 -	 แนะนำวิถีชีวิตในสังคมและวัฒนธรรมของ 

ประเทศสเปน		

	 -		 ฟังบทสนทนาท่ีเป็นเน้ือหาสาระเสริมจากตำรา	

เพื่อฝึกการฟัง	การออกเสียงและการสนทนา

	 -	 ฟังเพลงภาษาสเปนเพื่อฝึกภาษา	คำศัพท์	และ 

เพื่อความเพลิดเพลิน

 .	การประเมินผล  

	 ข้อสอบปรนัย	120	ข้อ	

 คะแนนเต็ม	 120	 คะแนน	 คะแนนสอบผ่าน	 (P)	

60		คะแนนขึ้นไป	คะแนนดีมาก	(G)	100	คะแนนขึ้นไป 

วัน-เวลาสอบเป็นไปตามตารางของมหาวิทยาลัย

 .	เอกสารประกอบการสอน 

 การเขียนภาษาสเปน	1	(SN		311)	โดย		รศ.สมร	วิเศษมณี

 .ขอบเขตเนื้อหาวิชา  

	 -	 ความรู้เกี่ยวกับการเขียน	 (Los	 conocimientos 

en	 la	 redaccion)	 ได้แก่	 การเขียนประเภทต่างๆ	 	 กลวิธ ี

ในการเขียนที่ดี

	 	-	อักขระวิธีภาษาสเปน	 (La	 ortografia)	 ได้แก่	 

การเขียนตัวอักษรภาษาสเปน	การเขียนเครื่องหมายเน้น 

เสียงหนัก	 การใช้เครื่องหมายวรรคตอนภาษาสเปน 

การใช้อักษรย่อ	และการใช้ตัวเลขแบบต่างๆ

	 -	 วจีวิภาคภาษาสเปน	 (La	 morfologia)	 ได้แก่	

การสร้างคำภาษาสเปน		การใช้คำไวยากรณ์ต่างๆ

	 -	 อรรถศาสตร์ภาษาสเปน	 (La	 semantica)	 ได้แก่	 

ประเภทของความหมายของคำ	 วิธีการใช้คำในการเขียน 

ที่ดี

	 	-	วากยสัมพันธ์ภาษาสเปน	(	La	sintaxis	)	ได้แก่	 

ประโยคภาษาสเปนชนิดต่างๆ		วิธีการเขียนประโยคท่ีถูกต้อง

และได้ใจความ

	 -	 การเขียนย่อหน้าที่ดี	 ทั้งการเขียนเรียงความ 

และย่อความ

	 	-		การเขียนข้อความสั้นๆ

	 	-	การเขียนจดหมายสั้นๆ

 .ข้อแนะนำ

 นักศึกษาควรผ่านกระบวนวิชา	SN	202	มาก่อน	 

จะได้มีความรู้ความเข้าใจคำศัพท์และไวยากรณ์ภาษาสเปน 

พอสมควรที่จะศึกษาวิชาการเขียนซึ่งเป็นวิชาทักษะ 

โดยนักศึกษาควรติดต่อขอรับเอกสารประกอบการสอน 

จากอาจารย์ผู้สอนก่อนและควรมีเวลาเข้าชั้นเรียนบ้าง 

เพ่ือฝึกฝนและรับคำแนะนำในการเขียนตามหัวข้อต่างๆ

	 สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปเข้าฟังการบรรยายใน 

ชั้นเรียนได้ก็ให้ทำตามข้อแนะนำข้างต้นเช่นกันและ 

ควรหาเวลาปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอคำแนะนำต่างๆ 

เพ่ิมเติมโดยติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ตามตารางเวลาบรรยาย

หรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก	คณะมนุษยศาสตร์

 .	วิธีการสอน 

	 -	 บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละบทตามเอกสาร

ประกอบการสอน	 โดยใช้โปรแกรม	Power	Point	 	 และ	

เว็บไซต์ภาษาสเปน

 -	 ฝึกการอ่านออกเสียงคำ	วลีและประโยคท่ีถูกต้อง

	 -	 ฝึกการฟังและเขียนตามคำบอก

	 -	 ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ	 พร้อมทั้ง 

อธิบายข้อผิด	(error)	และข้อผิดพลาด	(mistake)

	 	-	ฝึกเขียนคำและประโยค

	 -	 ฝึกการเขียนภาษาสเปนตามหัวข้อต่างๆ

 .	การประเมินผล

	 ข้อสอบอัตนัย	 10	 ข้อใหญ่	 เวลาสอบ	 2	 ชั่วโมง	 

30	นาที

	 คะแนนเต็ม	 100	 คะแนน	 คะแนนสอบผ่าน	 (P)	

50		คะแนนขึ้นไป	คะแนนดีมาก	(G)	80	คะแนนขึ้นไป 

วัน-เวลาสอบเป็นไปตามตารางของมหาวิทยาลัย

รศ.สมร  วิเศษมณี รศ.สมร  วิเศษมณี

~

~

~

~

ประกาศ
ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

 ให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนกระบวนวิชา 

EN	 443	 ในภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2554	 ติดต่อ 

ขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชา	 หรือขอเงินคืน 

ได้ท่ีสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล	 (สวป.)	 ช้ัน	 1	 ช่องท่ี	 11	 และ	 12 

ก่อนการสอบไล่ในภาค	1		ปีการศึกษา	2554



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 ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔

 	 2.	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่ 

รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทางโทรศัพท์แบบ 

อัตโนมัติท่ีหมายเลขโทรศัพท์	 0-2310-6000	 และ	 0-2310-6100		 

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2554

	 3.	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดตารางสอบไล่ 

รายบุคคลจากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	 ณ	

จุดบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย

	 4.	นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตารางสอบไล ่

รายบุคคลได้จากระบบ	 internet	ที่	 เว็บไซต์	www.ru.ac.th  

หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ตั้งแต่วันที่ 5 

กันยายน 2554

 อน่ึง						หากนักศึกษาตรวจพบข้อผิดพลาดในตาราง 

สอบไล่ให้ติดต่อสอบถาม	 ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียน 

เรียน		อาคาร	สวป.	ชั้น	6	ก่อนการสอบ

 การรับตารางสอบไล่ฯ                          (ต่อจากหน้า 12)

 สภาคณบดีฯ                                         (ต่อจากหน้า 1)

 ในการนี้ท่านรัฐมนตรีได้ฝากแนวคิดให้กับ 

คณบดีคณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ทุกสถาบัน	 ให้เน้น 

เร่ืองเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ	 เพ่ือสอดรับกับประชาคม 

อาเซียนในอนาคตอันใกล้นี้

ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 

และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 ณ	 หอประชุม 

กองทัพเรือ	กรุงเทพฯ	เมื่อวันที่	18	สิงหาคม	2554	

 สำหรับการประชุมวิชาการ ปอมท.คร้ังน้ี	 มีหัวข้อ 

เรื่อง	 “การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทยกับการ 

ปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน”	 โดยมีสถาบันบัณฑิต 

พัฒนบริหารศาสตร์เป็นเจ้าภาพ	 ภายในงานมีคณะกรรมการ 

บริหาร	ปอมท.	ท่ีปรึกษาปอมท.	คณะผู้บริหาร	นักวิชาการ	 

นักวิจัย	 และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ	 

ร่วมประชุมจำนวนกว่า	 600	 คน	 ซึ่งได้รับเกียรติจาก 

รศ.นพ.กำจร ตติยกว	ี รองเลขาธิการคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา	 พร้อมด้วย	 ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดี 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 กล่าวต้อนรับ	 และ 

รศ.ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน	 ประธาน	ปอมท.	 และประธาน 

สภาคณาจารย์	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	 กล่าว 

รายงาน	

	 	 	 	 	 	 	 	 จากนั้น	นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ประธานในพิธ ี

มอบรางวัลแก่อาจารย์ท่ีได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	 

และอาจารย์ดีเด่น	 ปอมท.	 ประจำปี	 2553	 และกล่าวว่า 

การเตรียมความพร้อมของสถาบันอุดมศึกษาให้ปรับตัว 

สู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น	สถาบันการศึกษาของไทย 

มีความพร้อมในการเดินหน้าอย่างเต็มที่	 ซึ่งรัฐบาลเอง 

ก็เชื่อมั่นว่าในอีก	 4	 ปีข้างหน้า	 ปี	 2558	 ประเทศใน 

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้	 จะปรับตัวมาเป็นประชาคม 

อาเซียนได้อย่างสมบูรณ์	 โดยเฉพาะการประชุมวิชาการ 

ครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดี	 ที่จะทำให้สถาบันการศึกษาไทย 

ตื่นตัว	 เพราะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 เป็นเรื่องที ่

ยุ่งยาก	 ซึ่งแต่ละประเทศนอกจากจะต้องมียุทธศาสตร ์

ร่วมกันแล้ว	 ยังต้องมีการแข่งขันกันอีกทางหนึ่ง	 จึงเป็น 

เรื่องท้าทายที่สถาบันอุดมศึกษาไทยจะต้องบริหารการ

ศึกษาให้ทั้งสองประการอยู่คู่กันได้

 รองนายกรัฐมนตรี	กล่าวต่อไปว่า	สำหรับการ 

เตรียมความพร้อมนั้น	 มี	 3	 ส่วน	 คือ	 1)	 ความพร้อม 

ด้านการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน	 ให้ประเทศ 

ในประชาคมอาเซียนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ	 และเคารพ 

บูรณภาพแห่งดินแดนต่อกัน	 โดยไม่มีความขัดแย้ง	 2)	 ความ 

พร้อมเรื่องเศรษฐกิจอาเซียน	 ต้องเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การแข่งขัน	 ทั้งภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และหน่วยงาน 

ต่างๆ	 และ3)	 ความพร้อมในเรื่องสังคม	 วัฒนธรรม	

ประวัติศาสตร์	 ภาษา	 และชีวิตความเป็นอยู่	 เพราะความ 

งดงามในเรื่องดังกล่าว	 แต่ละประเทศมีความแตกต่าง 

แต่ต้องสามารถบูรณาการให้อยู่ร่วมกันได้	 เหมือนดอกไม้	 

ที่มีหลายสี	 หลายชนิด	 ซึ่งแต่ละดอกก็มีความงดงาม 

ในตัวมันเอง		แต่ก็ยังสามารถปลูกให้อยู่รวมกันได้	

 “ขอขอบคุณหน่วยงานทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมกัน 

จัดการประชุมคร้ังน้ีข้ึน	 เช่ือม่ันและศรัทธาต่อการดำเนินการ 

การศึกษาของแต่ละสถาบันในประเทศไทยว่า	 จะสามารถ 

สร้างบุคลากรท่ีมีความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้	 

อีกท้ัง	 ขอขอบคุณหน่วยงานและองค์กรทุกแห่งท่ีได้สนับสนุน 

ให้การดำเนินการของ ปอมท. สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยด ี

และท้ายที่สุดนี้	 ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ทุกท่าน

ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ	 และอาจารย์ดีเด่น	

ปอมท.	 หลังจากที่ท่านได้ทุ่มเท	 เสียสละ	 เหน็ดเหนื่อย 

ต่อการทำงานด้วยความเป็นครูมาโดยตลอด”	

	 ด้าน	 ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธุ์	 เผยความรู้สึก 

หลังจากได้รับรางวัลว่าวันน้ีครูรู้สึกดีใจและปล้ืมใจอย่างมาก 

ที่ได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมประธานสภาอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	 (ปอมท.)	 ให้เป็น	 “อาจารย ์

ดีเด่นแห่งชาติิ”	 ประจำปี	 2553	 หลังจากเมื่อปีที่ผ่านมา	

ครูก็ได้รับรางวัล	 “อาจารย์ดีเด่นของ	 ปอมท.	 ประจำปี	 

2552”	 ในสาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์	 จากที ่

ประชุม	ปอมท.	เช่นเดียวกัน

		 “ขอขอบคุณสภาคณาจารย์	 และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ที่เห็นคุณค่าในการทำงานของครูและเสนอ 

เข้าที่ประชุมจนได้รับรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของ 

ชีวิตการเป็นครูครั้งนี้	 ในชีวิตความเป็นครู	 ครูยึดมั่น 

ในหลักอิทธิบาท	 4	 คือ	 ฉันทะ	 พึงพอใจกับการทำงาน 

และพอใจในสิ่งทำ	 วิริยะ	 ความเพียรพยายาม	 จิตตะ 

มีใจจดจ่อ	 มีความตั้งใจ	 และวิมังสา	 ทำงานด้วยเหตุผล 

ทบทวนด้วยสติและปัญญา	 ซึ่งก็จะทำให้สามารถสร้าง 

ผลงานวิชาการให้ประสบความสำเร็จและเกิดประโยชน ์

ต่อสังคมและประเทศชาติได้”

 ทั้งนี้	 ศ.ดร.รื่นฤทัย	 ยังฝากแนวคิดในความเป็น 

ครูว่า	 “ครูต้องเป็นนักวิชาการ	 ต้องมีความรู้	 และสร้าง 

สรรค์ผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง	อีกทั้ง	ต้องสอน

ลูกศิษย์ให้ได้รับทั้งความรู้	 เป็นคนดี	 มีคุณค่าและดำรง 

ชีวิตที่ดีได้ในสังคม		และครูที่ดีต้องเป็นแบบอย่างในการ 

ดำรงชีวิตแก่ลูกศิษย์	 เป็นผู้ที่มีความรู้คู่คุณธรรม	พร้อม 

ทั้งมุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อการทำงานวิชาการให้ไปสู่ 

ความสำเร็จในภายหน้าต่อไป”

 สำหรับอาจารย์ที่ได้รับรางวัลอาจารย์ดีเด่น 

แห่งชาติ	 และอาจารย์ดีเด่น	 ปอมท.	 ประจำปี	 2553	 

จำนวน	 10	 ท่าน	 ประกอบด้วย	 รางวัลอาจารย์ดีเด่น 

แห่งชาติ 4 ท่าน	 ได้แก่	 1)	 สาขาวิทยาศาสตร์และ 

เทคโนโลยี	 ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ	์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

2)	 สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ	 ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล  

 ศ.ดร.รื่นฤทัยฯ                                     (ต่อจากหน้า 1)

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 3)	 สาขาสังคมศาสตร์	 ศ.ดร.บัวพันธ์  

พรหมพักพิง	 มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 และ	 4)	 สาขา 

มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์	 ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง		

 รางวัลอาจารย์ดีเด่น ปอมท. 6 ท่าน ได้แก่	 

สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	:	ศ.ดร.จำรัส  ลิ้มตระกูล  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และศ.ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธ์ิ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	 สาขาสังคมศาสตร์:	 

ศ.ดร.พิไลพันธ์ พูธวัฒนะ มหาวิทยาลัยมหิดล	 และ 

ศ.ดร.ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		 

สาขามนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์:	 รศ.มาฆะสิริ เชาวกุล  

มหาวิทยาลัยนเรศวร	 และศ.ดร.สมทรง บุรุษพัฒน์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล	  



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๑)               วันท่ี ๕ - ๑๑ กันยายน ๒๕๕๔ 

(อ่านต่อหน้า 11)

ผลการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
 ตามที่คณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดีได้จัดให้มีการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เมื่อวันที่	 26	 สิงหาคม	 2554	 ระหว่างเวลา	 09.00-15.00	 น.	 ณ	 หน่วยหยั่งเสียง 

ส่วนกลาง (รามฯ	 1	 และวิทยาเขตบางนา)	 และส่วนภูมิภาค	 (สาขาวิทยบริการฯ	 และจังหวัดที่มีการเรียนการสอน 

โครงการพิเศษ	รวม	37	แห่ง)		โดยมีผู้เข้ารับการสรรหาฯ	จำนวน	3	ราย		นั้น

	 การหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีครั้งนี้	 มีประชากรมาใช้สิทธิดังนี้	 	สายอาจารย์ 967 คน   สายข้าราชการ-

เจ้าหน้าที่ 3,400 คน	 และสายนักศึกษา 29,208 คน	 โดยผลการหยั่งเสียง	 ผู้ได้รับคะแนนสูงสุด ได้แก ่

ผู้เข้ารับการสรรหาฯ หมายเลข 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  ซึ่งได้คะแนนจากสายอาจารย์ 

745 คะแนน คิดเป็น	 77.04%	 สายข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ 2,612 คะแนน	 คิดเป็น	 76.82%	 และสายนักศึกษา  

22,650 คะแนน	คิดเป็น	77.55%		รวมคะแนนจากประชากรทั้ง 3 สาย ได้ 231.41%

	 สำหรับคะแนนผู้เข้ารับการสรรหาฯ	 หมายเลข 1 อ.ดร.วิโชติ วัณโณ	 ได้คะแนนจาก	 สายอาจารย์  

165 คะแนน	 คิดเป็น	 17.06%	 สายข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ 690 คะแนน	 คิดเป็น	 20.29%	 สายนักศึกษา  

3,589 คะแนน	คิดเป็น	12.29%	รวมคะแนนจากประชากรทั้ง	3	สาย	ได้	49.64%		ผู้เข้ารับการสรรหาฯ	หมายเลข 2  

ผศ.วิวัฒน์ชัย กุลมาตย ์	 ได้คะแนนจาก	 สายอาจารย์ 26 คะแนน	 คิดเป็น	 2.69%	 สายข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ 

30 คะแนน	 คิดเป็น	 0.88%	 สายนักศึกษา 1,751 คะแนน	 คิดเป็น	 5.99%	 รวมคะแนนจากประชากร 

ทั้ง	3	สาย	ได้	9.57%

      

ตารางแสดงค่าร้อยละผู้ใช้สิทธิ  ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน และบัตรเสีย 

 	 	 สายอาจารย์	 								สายข้าราชการ	เจ้าหน้าที่	 			สายนักศึกษา	 										

 

		จำนวนเต็มของผู้มี

		สิทธิ	และร้อยละ

		ของผู้มาใช้สิทธิ

	จำนวนผู้ไม่ประสงค์

	ลงคะแนน

	จำนวนบัตรเสีย

												รวม

จำนวน			
ผู้มีสิทธิ

จำนวนผู้			
ใช้สิทธิ

มาใช้
สิทธิ
ร้อยละ

จำนวน			
ผู้มีสิทธิ

จำนวนผู้			
ใช้สิทธิ

มาใช้
สิทธิ
ร้อยละ

จำนวน			
ผู้มีสิทธิ

จำนวนผู้			
ใช้สิทธิ

มาใช้
สิทธิ
ร้อยละ

 

1,046	 		936										89.48	 		3,437								3,332							96.95						460,947					27,990								6.07						192.50

1,046	 			26													2.49	 		3,437											44										1.28						460,947						1,131									0.26										4.03

1,046	 					5													0.48	 		3,437											24										0.70						460,947										87									0.02										1.20

1,046	 			967											92.45	 		3,437								3,400							98.93					460,947					29,208							6.35						197.73

รายการ
	รวม

ร้อยละ

ตารางแสดงคะแนนและค่าร้อยละของผู้เข้ารับการหยั่งเสียงการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

													ผู้เข้ารับการสรรหา		 สายอาจารย ์       สายข้าราชการ		เจ้าหน้าท่ี							สายนักศึกษา	 										ผลรวมของ

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 								ร้อยละ	3	สาย

 หมายเลข	1	อ.ดร.วิโชติ	วัณโณ														165							17.06											690							20.29									3,589						12.29															49.64

	หมายเลข	2	ผศ.วิวัฒน์ชัย		กุลมาตย	์										26									2.69													30									0.88									1,751									5.99																	9.57

	หมายเลข	3	ผศ.วุฒิศักดิ์	ลาภเจริญทรัพย	์								745							77.04								2,612							76.82							22,650						77.55														231.41

	จำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน														26									2.69													44									1.29									1,131								3.87																		7.86

	จำนวนบัตรเสีย	 	 	 		5									0.52														24								0.71														87									0.30																		1.53

 รวมผู้มาใช้สิทธิ																	967									100										3,400								100									29,208								100																				300

คะแนน

ที่ได้

คะแนน

ที่ได้

คะแนน

ที่ได้

ร้อยละ ร้อยละ ร้อยละ

 

 ภาควิชากฎหมายแพ่ง	 คณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 จัดอบรม	 “วิธีการเขียนข้อสอบกฎหมาย 

แบบอัตนัย”	 โดย	รองศาสตราจารย์ประสิทธิ์  จงวิชิต  

หัวหน้าภาควิชากฎหมายแพ่ง	 เป็นประธานและม ี

นักศึกษาจำนวน	 400	 คนเข้าร่วมอบรม	 ณ	 อาคารเวียงคำ 

ห้อง		301		เมื่อวันที่	24	สิงหาคม	2554

 โอกาสน้ี	หัวหน้าภาควิชากฎหมายแพ่ง	กล่าวว่า	 

การอบรมครั้งนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษา	 

โดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ในการเขียนข้อสอบ 

วิชากฎหมายแบบอัตนัย	 จะได้เรียนรู้รูปแบบการเขียน 

ข้อสอบที่ถูกต้อง	 เพราะนักศึกษาที่จำหลักกฎหมายได้	 

เขียนข้อสอบได้	 แต่สอบไม่ผ่าน	 เป็นเพราะไม่รู้เทคนิค 

การเขียน	 ดังนั้น	 หวังว่านักศึกษาจะได้ความรู้จาก 

วิทยากรอย่างเต็มที่		

	 การอบรมครั้งนี้มี	 รองศาสตราจารย์สุเมธ 

จานประดับ	 อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายเพื่อการ 

พัฒนา	 และอาจารย์กนกวรรณ ผลศรัทธา อาจารย ์

ประจำภาควิชากฎหมายแพ่ง	 คณะนิติศาสตร์	 เป็น 

วิทยากร

อบรมการเขียนข้อสอบก.ม.แบบอัตนัย

	 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดให้มีการ 

สอบไล่	 ภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2554	 ระหว่างวันที่	 22 

กันยายน-19	 ตุลาคม	 2554	 นั้น	 เพื่อให้การสอบ 

ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย	 และนักศึกษาสามารถ 

ทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่รวมทั้งทราบ 

หมายเลขแถว-ท่ีน่ังสอบของตนเองได้อย่างถูกต้อง 

โดยนักศึกษาสามารถติดต่อขอทราบรายละเอียด 

ของตารางสอบไล่รายบุคคลได้	4	วิธี	ดังนี้

	 1.	 ติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วย 

ตนเอง	 โดยให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จ 

รับเงินลงทะเบียนเรียน	 ไปติดต่อขอรับได้ตามสถานที่ที่ 

มหาวิทยาลัยกำหนด	ตั้งแตว่ันที่ 13 กันยายน-19 ตุลาคม 

2554

	 	 1.1	 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รหัส 54... ให้ติดต่อ

ขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลได้ที่กองงานวิทยาเขต 

บางนา อาคาร PRB รามฯ 2

	 	 1.2	 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ให้ติดต่อ 

ขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลได้ทีค่ณะที่สังกัด รามฯ1

	 	 1.3	 ผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาโดยไม่ได้รับ

ปริญญา (Pre-degree) ทุกชั้นป ี	 ให้ติดต่อขอรับตาราง 

สอบไล่รายบุคคลได้ที่	 ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	

(One	Stop	Service)	อาคาร KLB ชั้น 1 รามฯ 1

การรับตารางสอบไล่รายบุคคล 
ภาค 1 ปีการศึกษา 2554


