
 

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 ๒๒

วันท่ี ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔

ปีที่ ๔๑

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

วิเทศสัมพันธ์นำร่องทำเว็บไซต์
ให้ความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
Advanced Program รุ่นที่ 13

คณะวิทย์ฯ คว้าที่ 1 ในการตรวจประเมินคุณภาพฯ

(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. สอบไล่ ภาค 1/54 วันที่ 22 ก.ย.-19 ต.ค. 54 

๘๔ พรรษาสยามินทร์ รามฯทั้งแผ่นดินถวายพระพร

   รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ เกตุษา  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกัน 

คุณภาพ กล่าวถึงผลการตรวจประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าสำนักประกันคุณภาพการศึกษาได้  

ดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในของหน่วยงานต่างๆ ประจำปีการศึกษา  

2553 โดยแยกเป็น 3 กลุ่ม ผลสรุปเป็น 

ทางการปรากฏว่ากลุ่มคณะ/สถาบันที่มีการจัดการเรียนการสอน จำนวน  

12 หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินตามเกณฑ์ ม.ร. อยู่ระหว่าง 

0.60 - 4.28  ค่าเฉลี่ยฯ ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ระหว่าง 0.96 - 4.65  โดย 

คณะวิทยาศาสตร์มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินตามเกณฑ์ ม.ร. มาก 

เป็นลำดับที่ 1 (4.21) รองลงมา ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์ และ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ (3.90 และ3.68) ตามลำดับ  

สภามหาวิทยาลัยมีมติเป็นเอกฉันท์
เสนอชื่อ “ผศ.วุฒิศักดิ์” เพื่อโปรดเกล้าฯ เป็นอธิการบดี

 ขอบคุณคณะกรรมการสรรหาฯ นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มอบช่อดอกไม้ขอบคุณแก่ นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

และประธานคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี และคณะกรรมการ

(อ่านต่อหน้า 2)

  สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีมติ เป็นเอกฉันท์ ให้  

เสนอชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ เพื่อทรง 

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงคนต่อไป

  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 2  

กันยายน 2554 ซึ่งมีนายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธานท่ีประชุมได้พิจารณาผลการสรรหาอธิการบดี  

ตามที่คณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี ซึ่งมี นายสงวน 

ตียะไพบูลย์สิน กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและประธานคณะกรรมการอำนวยการ 

สรรหาอธิการบดี รายงานให้ทราบว่าการสรรหาอธิการบดีเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2554 ผลการ 

ลงคะแนนหยั่งเสียงปรากฏว่า ผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี หมายเลข 3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  ได้รับคะแนนหยั่งเสียงสูงสุดจากประชากรทั้ง 3 สาย

 รองศาสตราจารย์รำไพ สิริมนกุล รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวว่า 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ได้จัดทำรายละเอียดเบื้องต้นเกี่ยวกับ 

ประชาคมอาเซียนหรือ ASEAN COMMUNITY เผยแพร่ 

ทางเว็บไซต์ของสำนักงานสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ  

www.ru.ac.th/oasc เพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ 

บุคลากร และนักศึกษา ได้เข้าใจเกี่ยวกับอาเซียนและ 

ประชาคมอาเซียน  การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 

พ.ศ. 2558 รวมทั้งบทบาททางการศึกษาของสถาบัน 

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อ 

ปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

(Advanced Program) รุ่นที่ 13 ในสาขา 

วิชาการจัดการท่ัวไปและสาขาวิชาการตลาด  

คัดเลือกเข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์  

เรียนวันศุกร์-วันเสาร์ (นอกเวลาราชการ)  

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก หลักสูตร  

2 ปี 39 หน่วยกิต แผน ข สอบประมวล 

ความรู้  ไม่ทำวิทยานิพนธ์

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา  

2554 ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 19 ตุลาคม 2554 (เว้นวันที่  

25 ก.ย., 2, 9 และ 16 ต.ค. 54) โดยสอบวันละ 2 คาบเวลา  

คาบเช้า  เวลา 09.30-12.00 น.  คาบบ่าย  เวลา 14.00-16.30 น.

            สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2

 รามฯ 1  อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, VKB , VPB

 รามฯ 2  อาคาร BNB1, BNB2, BNB3, BNB4, BNB5, BNB6,  

           BNB801-803, BNB10, BNB11, KTB, PBB   

            สถานที่สอบพิเศษ

 สถานที่สอบซ้ำซ้อน สอบกรณีพิเศษ ห้องสโมสรอาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สถานที่สอบพระภิกษุสามเณร อาคารเวียงคำ 101 (VKB 101)

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล รับได้ตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 

ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2554

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ให้ไปรับที่วิทยาเขตบางนา อาคาร PRB   

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2  ขึ้นไปให้ไปรับที่คณะที่ตนสังกัด     

 สำหรับนักศึกษา Pre-degree ทุกชั้นปี ให้ไปรับที่ศูนย์บริการ 

จุดเดียวเบ็ดเสร็จ  (ONE STOP SERVICE)  อาคาร KLB  ชั้น 1

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล ่

รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัดทำให้  ดังนี้



 ชมรมภาษาตะวันตก อ.ศ.ม.ร. มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดกิจกรรม “หน้าต่างสู่ภาษาตะวันตก” 

ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ โดยมี 

การบรรยาย เรื่อง   “ชีวิตในประเทศฝรั่งเศส”  และ   

“มารยาทบนโต๊ะอาหารของประเทศฝรั่งเศส” 

เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 ณ ห้องประชุมพวงแสด 

คณะมนุษยศาสตร์

อำนวยการสรรหาฯ ท่ีดำเนินการให้การสรรหาอธิการบดี 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใสและเป็นธรรม ในการ 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔

 ม.ร. สอบไล่ ภาค 1/2554ฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

สภามหาวิทยาลัยมีมติฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

โดยสายอาจารย์ได้ 745 คะแนน (77.04%) สายข้าราชการ-

เจ้าหน้าที่ได้ 2,612 คะแนน (76.82%) และสายนักศึกษา 

ได้ 22,650 คะแนน (77.55%) รวมคะแนนจากประชากร 

ทั้ง 3 สาย ได้ 231.41%

 ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว มี ม ติ เ ป็ น 

เอกฉันท์เห็นชอบผลการสรรหาอธิการบดีดังกล่าว  

และมอบมหาวิทยาลัยดำเนินการเสนอช่ือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ได้รับคะแนนสูงสุด 

จากการสรรหา เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ 

ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป

 โอกาสนี้ นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กล่าวขอบคุณ นายสงวน  

ตียะไพบูลย์สิน ประธานคณะกรรมการอำนวยการสรรหา 

อธิการบดีและคณะกรรมการสรรหาฯ ที่ได้ดำเนินการ 

สรรหาอธิการบดีด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส รวมทั้ง 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการสรรหา คือ ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ที่ได้รับคะแนน 

หย่ังเสียงเกินกว่าร้อยละ 75 ของทุกสาย แสดงถึงฉันทานุมัติ 

ของประชากรชาวรามคำแหงท่ีให้ความไว้วางใจอธิการบดี 

คนใหม่ดำรงตำแหน่งอธิการบดีอย่างมีเกียรติ มีศักด์ิศรี  

และสามารถทำงานในตำแหน่งด้วยความเข้มแข็งต่อไป 

ขอบคุณคณะกรรมการฯ                         (ต่อจากหน้า 1)
อุดมศึกษาไทย  โอกาสนี้ขอเชิญชวนให้หน่วยงานที่ม ี

เว็บไซต์ดำเนินการ link หัวข้อประชาคมอาเซียน ASEAN  

COMMUNITY เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาคมรามคำแหง 

ต่อไป

 วิเทศสัมพันธ์นำร่องฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

 คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี  

หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายช้ันปริญญาตรี และคาดว่า 

จะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา 

 ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 25 

ตุลาคม 2554 ผ่านทางเว็บไซต์ www.advanced-mba.

ru.ac.th และชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย ธนาคาร 

ออมสิน หรือท่ีทำการไปรษณีย์ไทย หรือสมัครด้วยตนเอง  

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

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2310-

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

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

 1. จากระบบข้อมูลข่ าวสารทางโทรศัพท์    

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

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์  

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย คือ อาคารเวียงผาชั้น 1  

อาคารศิลาบาตรชั้น 1, สถาบันคอมพิวเตอร์, คณะ 

วิทยาศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, สำนักหอสมุดกลาง  

และ  สวป.

 3. จากระบบ INTERNET ที่เว็บไซต์ www.

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) ซึ่ง 

นักศึกษาสามารถ download ดูสถานท่ีสอบ หมายเลข 

แถวและที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานใน 

การเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และสามารถเข้าไปดูได้ 

ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2554

 บัญชีติดที่นั่งสอบ เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียด 

เก่ียวกับช่ือกระบวนวิชา หมายเลขแถว หมายเลขท่ีน่ังสอบ   

รหัสประจำตัว  ชื่อ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย  ซึ่งมีรอยปรุ 

ทุกระยะ  1  นิ้ว  สามารถฉีกออกเป็นรายชื่อของนักศึกษา 

แต่ละคน  และนำไปติดที่นั่งสอบได้  เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 บัญชีเซ็นชื่อ เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดเช่น 

เดียวกับบัญชีติดท่ีน่ังสอบ แต่บัญชีเซ็นช่ือจะไม่มีรอยปรุ    

เป็นเอกสารที่นักศึกษาที่เข้าสอบทุกคนจะต้องลงลายมือ 

ชื่อของตนเองไว้  เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบกระบวนวิชา 

นั้น ๆ จริง  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีท่ีมีปัญหา   เก่ียวกับตารางสอบไล่ให้นักศึกษา 

ติดต่อไปที่ ฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการคุมสอบ 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8611

 ชมรมนักศึกษาและศิษย์ เก่ ารามคำแหง 

แฟรงเฟิร์ต เยอรมนี (RU Students and Alumni, 

Frankfurt, Germany) ร่วมงาน Thai Festival in Bad 

Homburg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี จัด 

โดยสถานกงสุลใหญ่ (ไทย) ณ นครแฟรงเฟิร์ต ระหว่าง 

วันที่ 6-7 สิงหาคม 2554 โดยมีการจัดนิทรรศการ 

เพื่อประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจ 

ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมถึงผู้สนใจจากประเทศ 

ใกล้เคียง  เช่น ออสเตรีย ลักเซมเบิร์ก  เป็นต้น 

นักศึกษาและศิษย์เก่าในต่างประเทศ 
ร่วมงาน Thai Festival ที่เยอรมนี

ม.ร.จัดอบรมภาษาต่างประเทศ

สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรม 

ภาษาต่างประเทศหลายโครงการ  แก่นักศึกษาและบุคคล 

ทั่วไป ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนมกราคม 

2555  ดังนี้

 eสอบวัดระดับความรู้พื้นฐานก่อนการสมัคร 

เรียน  ครั้งที่ 38  (2 ต.ค. 2554)

 eภาษาอังกฤษทั่วไป (พูด-ฟัง/อ่าน-เขียน)  

      เปิด  พ.ย. 2554 - ม.ค. 2555

 eภาษาอังกฤษสำหรับผู้ต้องการฟื้นฟู 

 e ภาษาอังกฤษสำหรับผู้เริ่มต้น

 eภาษาจีนกลาง   ญี่ปุ่น   เกาหลี   ฝรั่งเศส  

      อินโดนีเซีย   กรีก

 eภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ   

 eการเขียนภาษาอังกฤษ

 eไวยากรณ์อังกฤษ

 eภาษาอังกฤษเตรียมสอบเข้าปริญญาโท

 eเตรียมสอบ TOEFL  TOEIC

  eภาษาอังกฤษด้านกฎหมาย 

 eการแปล 

	 eอังกฤษธุรกิจ

 eภาษาอังกฤษสำหรับเด็กอายุ 8-12 ปี 

  eภาษาอังกฤษเร่งรัด นักศึกษารามฯ 600.- บาท   

     บุคคลทั่วไป 800.- บาท เปิด 2 ก.ย. 54

 หลักฐานการสมัคร  รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป   

บุคคลทั่วไป : พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   

1 ฉบับ  นักศึกษารามฯ : สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา 

1 ฉบับ, ใบเสร็จลงทะเบียน 1 ฉบับ บัตรประจำตัว 

ประชาชน 1  ฉบับ

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่ 

บัดนี้เป็นต้นไปที่สถาบันภาษา อาคารสุโขทัย ชั้น 4  

ห้อง 408 โทร. 0-2310-8903-4, 8682-3 (รามฯ 1)  http://

www.ril.ru.ac.th  email:ril@ru.ac.th 

 อนึ่ง ผู้ที่เข้ารับการอบรมและสอบผ่านครบตาม 

หลักสูตรจะได้รับประกาศนียบัตรจากสถาบันภาษา  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง



 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความยินดีเป็น 

อย่างยิ่งต่อ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ท่ี “ข่าวรามคำแหง”  

ฉบับที่แล้ว (ฉบับที่ ๒๐) พาดหัวข่าวว่า

 ชาวรามฯ เลือก “วุฒิศักดิ์ิ” เป็นอธิการฯ 

คนใหม่

 สืบ เนื่ องจากการสรรหาอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 

ที่ผ่านมา

 ผลการสรรหาปรากฏว่า ผู้ได้รับคะแนน 

สูงสุด คือ ผู้เข้ารับการสรรหา หมายเลข ๓

 ท่านอาจารย์วุฒิศักดิ์ ได้รับฉันทานุมัต ิ

จากประชากรชาวมหาวิทยาลัย ทั้ง ๓ สายคือ

 สายอาจารย์ สายข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ 

และสายนักศึกษา

 ถ้ า พู ด กั น ต า ม ภ า ษ า ก า ร เ ลื อ ก ตั้ ง 

อาจารย์วุฒิศักด์ิ  ได้รับเลือกคร้ังน้ีอย่างถล่มทลาย

 เนื่องเพราะ สายอาจารย์ อาจารย์วุฒิศักดิ์ 

ได้ถึง ๗๔๕ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๐๔

 สายข้าราชการ-เจ้าหน้าที่ ได้รวม ๒,๖๑๒  

คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๖.๘๒ และ

 สายนักศึกษา มีผู้มาเลือกอาจารย์วุฒิศักดิ์  

ถึง ๒๒,๖๕๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๕

 รวมคะแนนจากประชากร ๓ สาย อาจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ได้คะแนนสูงสุดเป็นอันดับ ๑ รวม 

๒๓๑.๔๑ เปอร์เซ็นต์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

จึงจะได้เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

คนต่อไป หลังจากที่มี

 พระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรด 

กระหม่อมแต่งตั้ง

 นับเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

คนที่ ๙ ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้จะมีอายุ

ครบ ๔๐ปี

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ เลขาธิการการประชุม 

สหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) 

บรรยายพิเศษ “ความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโลก อาเซียน  

และประเทศไทย” ในการประชุมวิชาการ ปอมท. ประจำปี  

2554 เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของอุดมศึกษาไทย 

กับการปรับตัวสู่การเป็นประชาคมอาเซียน” จัดโดยที่ 

ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

(ปอมท.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

(สกอ.) และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ณ หอประชุม 

กองทัพเรือ กรุงเทพฯ  เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2554 

 ดร.ศุภชัย เลขาธิการแห่ง UNCTAD กล่าวว่า  

สหประชาชาติพยายามสนับสนุนให้มีการศึกษาเท่าเทียม 

กันท่ัวโลก ซ่ึงในอนาคตไม่ใช่เร่ืองของการค้าเท่าน้ัน แต่ต้อง 

สร้างมนุษย์ให้มีความเสมอภาคเท่าเทียมกัน มีอิสระใน 

การแสดงออกได้อย่างเสรีภาพ สังคมที่มีการรวมทุกอย่าง 

เป็น Inclusive Development นั้น ต้องมีเป้าหมายการ 

พัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals- 

MDGs) 8 ประการ คือ 1) การขจัดความยากจนและ 

ความหิวโหย 2) การพัฒนาการศึกษาขั้นประถม 3) การ 

ส่งเสริมความเท่าเทียมกันของเพศหญิง/ชาย 4) การลด 

อัตราการตายของเด็ก 5) การพัฒนาสุขภาพของสตร ี

มีครรภ์ 6) การป้องกันโรคเอดส์ มาลาเรีย และโรค 

ติดต่ออื่นๆ 7) การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และ 

8) การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาในโลก 

 “สหประชาชาติกำลังเป็นห่วงว่างบด้านการศึกษา 

กำลังถูกเลิกการอุดหนุนและการให้ทุนแก่นักศึกษา 

ก็จะลดลง ปัญหาเรื่องนี้สหประชาชาติเสนอว่าสัดส่วน 

การพัฒนาเรื่องการศึกษา และการสร้างทรัพยากรมนุษย์  

ต้องเป็นเร่ืองท่ีต้องสานต่ออย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน เม่ือมีการลด 

แหล่งทุนการศึกษาลง จะทำให้คุณภาพการศึกษาลดลง 

ไปด้วย การเน้นเรื่องคุณภาพการศึกษา จึงต้องมีการ 

สนับสนุนให้การศึกษามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับและมี 

มาตรฐานเท่ากันทั่วโลกเป็นสิ่งสำคัญ”   

 ดร.ศุภชัย กล่าวต่อไปว่าขณะนี้ประเทศที่ยากจน 

ในสมัยก่อนกำลังพัฒนาขึ้นมาอย่างรวดเร็ว แต่ประเทศ 

ท่ีกำลังพัฒนากลับไม่สามารถหลุดพ้นจากการเป็นประเทศ 

ปานกลางได้ ส่ิงท่ีพบว่าประเทศท่ีก้าวข้ามมาเป็นประเทศ 

พัฒนาแล้วได้นั้น ต้องเป็นประเทศที่สามารถคิดค้น 

เทคโนโลยี มีการคิดค้นการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมของ 

ตนเอง และมีประสิทธิภาพในการพัฒนาที่ดีขึ้นได้ ซึ่ง 

การพัฒนาท่ีย่ังยืนแต่ละองค์กรน้ันต้องมีผู้ท่ีเข้าใจ มีความคิด 

ที่เปิดกว้างและมีความคิดสร้างสรรค์ เป็นความคิดที่ไม่มี

ขอบเขตให้นำการพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคม 

อาเซียนได้

 ดังน้ัน การศึกษาและความเท่าเทียมกันของประชาชน  

ซึ่งเชื่อว่าการศึกษาลงทุนไปเท่าไรจะเกิดความเท่าเทียม 

กันเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงในสังคมที่มีความไม ่

เท่าเทียมกัน ยิ่งให้การศึกษาสูง ยิ่งก่อให้เกิดความไม ่

เท่าเทียมกันมากกว่า เพราะการพัฒนาเทคโนโลยีไม่ได ้

ทำให้เกิดความเท่าเทียมกัน จึงต้องมองว่าทำอย่างไร 

จะทำให้สังคมยุคดิจิตอลทุกคนสามารถใช้เทคโนโลยี 

ได้ร่วมกันและอยู่อย่างเท่าเทียม 

 “เมื่อยูเนสโกและอังค์ถัดเข้ามาร่วมมือกัน การ 

พัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ต้อง 

เกิดจากการพัฒนาการศึกษาให้เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ 

มากข้ึน คือ STIF: Science and technology innovation 

policy review ซึ่งจะดำเนินการในแต่ละประเทศโดย  

ยูเนสโก พัฒนาการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ ส่วน 

อังค์ถัด ดูแลด้านเศรษฐกิจ 

 ซึ่งสังคมจะกลายเป็นสังคมของความรู้ข่าวสาร  

ความคิดและการค้นคว้า โดยความสำคัญของท่ีดิน โรงงาน 

จะลดลง แต่จะเป็นสังคมของข่าวสารและความคิดมากข้ึน  

เช่น คนไม่จำเป็นต้องไปทำงานที่ทำงาน แต่สามารถ 

ทำงานได้ที่บ้าน และส่งงานผ่านอินเทอร์เน็ต ล้วน 

เป็นแนวโน้มที่ทั่วโลกมุ่งไป รวมทั้งการเป็นประชาคม 

อาเซียนด้วย”

 เลขาธิการอังค์ถัด กล่าวด้วยว่าการพัฒนาให ้

ประเทศท่ีกำลังพัฒนาให้ก้าวข้ามไปสู่การพัฒนาท่ีสูงข้ึนได้ 

อยู่ที่การพัฒนาอุดมศึกษา และอุดมศึกษาจะดีได้มัธยม 

ศึกษาต้องดีมาก่อน ซึ่งประเทศที่พัฒนาในเอเซียได้พัฒนา 

มานานแล้ว ยกตัวอย่าง ประเทศจีน ได้สร้างสถาบัน 

อุดมศึกษาขึ้นมากว่า 2,000 แห่งใน 10 ปีที่ผ่านมา จีน  

มีแรงงานที่ทำงานได้ดีไม่แพ้ยุโรป และเวลานี้ศูนย์กลาง 

เทคโนโลยีได้ย้ายมาอยู่ที่ประเทศจีน ฉะนั้นสถาบันการ 

ศึกษาในเอเซียจึงต้องแข่งขันในระดับโลกให้เป็น 

มหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ไม่ใช่พึ่งพิงแต่สถาบันใน 

ยุโรป ซึ่งมหาวิทยาลัยในเอเซียมีเป้าหมายที่แข่งขัน 

ระดับโลก จึงเป็นเรื่องที่น่าชื่นชมและน่ายินดีมาก แต่ก็ 

ยังมีเงื่อนไขอยู่ 3 เรื่อง คือ 1) เรื่องความสะดวกของ 

เครื่องมือเครื่องใช้ 2) เรื่องความพอเพียงของเงินทุน 

และ 3) เรื่องค่าจ้าง 

 นอกจากนี้ ระบบการศึกษาในเอเซีย เป็นระบบ 

ทีส่อนใหท้ำตามแบบแผน และดทีีส่ดุทีจ่ะเปน็ขา้ราชการ 

ระดับกลาง โดยไม่สร้างความสัมพันธ์และนวัตกรรม  

ที่ต้องการวินัยทางปัญญาและปรับให้ เข้ากับการ 

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ต้องรับข้อมูลใหม่ได้ดี มีการ 

แก้ไขปัญหาที่สร้างสรรค์ และต้องมีเสรีภาพอย่างเต็มท่ี  

เลขาธิการ UNCTAD ชี้ความเชื่อมโยง
ไทยในอาเซียนและเวทีโลก

(อ่านต่อหน้า 11)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสถาบัน ม.ร. ปีการศึกษา 2553 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ  รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง            พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร               ผูแ้ทนคณะ/สำนกั/สถาบนั และบคุลากร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับฟังผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2553 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  

พรรณวิเชียร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธาน 

คณะกรรมการฯพร้อมด้วยคณะ รายงานผลการประเมิน ณ ห้องประชุม ชั้น 3 

อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.ร. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554

 สำหรับผลการประเมินคุณภาพภายในทุกองค์ประกอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปีการศึกษา 2553 แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินตามเกณฑ์ของ สกอ. 

ได้คะแนน 4.44 ระดับดี และการประเมินตามเกณฑ์ของ ม.ร. ได้คะแนน 4.10 

ระดับดี มีดังนี้

องค์ประกอบ
ผลการประเมิน

 เกณฑ์ สกอ.  เกณฑ์  ม.ร.

องค์ประกอบที่ 1    ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ 

                               และ แผนการดำเนินงาน

4.00    ดี 4.00    ดี

องค์ประกอบที่ 2    การผลิตบัณฑิต 4.72   ดีมาก 3.72   ดี

องค์ประกอบที่ 3    กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00    ดีมาก 5.00   ดีมาก

องค์ประกอบที่ 4    การวิจัย 4.46   ดี 2.77   พอใช้

องค์ประกอบท่ี  5      การบริการทางวิชาการแก่สังคม 5.00   ดีมาก 5.00   ดีมาก

องค์ประกอบที่ 6    การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5.00   ดีมาก 5.00   ดีมาก

องค์ประกอบที่ 7    การบริหารและการจัดการ 3.50   พอใช้ 3.50   พอใช้

องค์ประกอบที่ 8    การเงินและงบประมาณ 4.00   ดี 4.00   ดี

องค์ประกอบที่ 9    ระบบและกลไกการประกัน

                               คุณภาพการศึกษา

4.00   ดี 4.00   ดี

องค์ประกอบที่ 10  ผลการพัฒนาสถาบัน

                               ตามอัตลักษณ์

- 4.64   ดีมาก

องค์ประกอบที่ 11  เอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

                               รามคำแหง

- 5.00   ดีมาก

องค์ประกอบที่ 12  การชี้นำ  ป้องกันหรือแก้ปัญหา

                               ของสังคม

- 5.00   ดีมาก

องค์ประกอบที่ 13  นโยบายสถานศึกษา 3D - 5.00   ดีมาก

เฉลี่ยรวมทั้งตัวบ่งชี้ 4.44 ดี 4.10 ดี

	

 ข้อเสนอแนะในภาพรวม

     จุดเด่น
 1. มีการจัดระบบการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาท้ังภายในมหาวิทยาลัย 
สาขาวิทยบริการฯในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดี เป็นการสร้างโอกาสทางการศึกษา
ให้คนไทย
 2. บุคลากรมีความรักผูกพันในองค์กรให้ความร่วมมือทำงานเพ่ือมหาวิทยาลัย 
อย่างเต็มที่
 3. มีระบบในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตเป็นอย่างดี โดยเฉพาะสื่อการเรียน 
การสอนรวมทั้งระบบสารสนเทศที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน
 4. มีกลไกทางด้านการดูแลนักศึกษาที่เข้มแข็ง ผู้บริหารให้ความสนใจ เช่น 
โครงการหอพักติดดาว 
 5. มีการบูรณาการด้านการบริการวิชาการกับภารกิจด้านอ่ืนๆ อย่างเป็นระบบ 
เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม
 6. ให้ความสำคัญกับการบริการนักศึกษาด้อยโอกาส 

 จุดที่ควรพัฒนา

 1. แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย แนวทางการกำหนดตัวชี้วัด ยังไม่สอดคล้อง 
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  รวมทั้งยังไม่มีการกำกับติดตามที่เป็นระบบ
 2. การจัดการศึกษาด้านบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก ยังมี 
ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์มีจำนวนน้อย
 3. อาจารย์ให้ความสนใจในการทำวิจัยน้อย รวมทั้งผลงานวิจัยที่นำไปตีพิมพ์ 
เผยแพร่หรือใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
 4. การบริหารความเสี่ยงและการจัดการความรู้ ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน
 5. ข้อเสนอแนะจากแหล่งต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นจากการประกันคุณภาพหรือข้อ 
ร้องเรียนจากภายในและภายนอก ยังไม่ได้นำไปปรับปรุงและนำสู่การพัฒนาให ้
สัมฤทธิ์ผลอย่างจริงจัง
 6. การสร้างเครือข่ายการประกันคุณภาพหรือด้านกิจกรรมนักศึกษากับ 
สถาบันการศึกษาอื่น  ยังไม่เห็นผลสัมฤทธิ์จากการดำเนินงาน

 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 1. ควรมีการทบทวนแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจำปี  โดยบุคลากร 
ทุกภาคส่วน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม มีการกำหนดตัวบ่งชี้ที่สำคัญ 
และคอยติดตามกำกับประเมินผล และเสนอให้ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วม
 2. ควรหาแนวทางส่งเสริมให้นักศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก พัฒนางาน 
วิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่เพิ่มขึ้น โดยหาเวทีในการตีพิมพ์เพิ่มขึ้น
 3. ควรมีนโยบายสนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนสร้างผลงานวิจัย  รวมทั้งหา 
แหล่งทุนจากภายนอกให้อาจารย์ทำวิจัย โดยเน้นงานวิจัยถ่ายทอด 
 4. ควรมีการกำกับติดตามข้อเสนอแนะต่างๆนำมาจัดทำแผนปรับปรุง  
มีกระบวนการในการติดตามผลและสรุปผลลัพธ์ว่าหลังการดำเนินการการปรับปรุง
แก้ไขแล้ว มีสัมฤทธิ์อะไรบ้างเกิดขึ้น เป็นการแสดงถึงแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน
 5. ควรหาสถาบันการศึกษา 2-3 แห่ง ร่วมกันสร้างเครือข่ายทำงานร่วมกัน 
และควรดำเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทั้งการพัฒนานักศึกษา บุคลากร หรือ 
คณาจารย์เพื่อช่วยกันพัฒนาในระยะยาว
 6. ควรให้ความสำคัญกับการบูรณาการพันธกิจทั้ง 4 ด้านเข้าด้วยกันใน 
ทุกกิจกรรมเพื่อสร้างคุณค่าให้กับงานที่รับผิดชอบ



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔

 ปีการศึกษา 2554 มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นจำนวนมาก ถึง 59,244 คน  

และเมื่อรวมกับนักศึกษาเก่าที่ลงทะเบียนเรียน  ประจำ 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554  อีก 127,884 คน ทำให้จำนวน 

นักศึกษาที่จะเข้าสอบไล่  ประจำภาค 1  ปีการศึกษา  2554   

มีจำนวนถึง 187,128 คน คิดเป็นจำนวนที่นั่งสอบ  

1,262,747  ที่นั่ง

 ด้วยจำนวนนักศึกษาที่เข้าสอบในแต่ละภาคการ 

ศึกษามีเป็นจำนวนมาก ทำให้มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องมี 

ข้อปฏิบัติในการสอบไล่ เพื่อเป็นแนวปฏิบัติสำหรับ 

นักศึกษาในการเข้าสอบ  เพ่ือก่อให้เกิดความเป็นระเบียบ 

เรียบร้อย  ข้อปฏิบัติเหล่านี้ถือเป็นข้อปฏิบัติที่นักศึกษา 

ทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม หากฝ่าฝืนนักศึกษาอาจหมดสิทธิ 

ในการเข้าสอบหรือถูกลงโทษ ต้ังแต่ตักเตือนเป็นลายลักษณ์- 

อักษร งดตรวจกระดาษคำตอบ ห้ามลงทะเบียนเรียน  

2 ภาคการศึกษา และโทษหนักที่สุดกรณีที่ทำผิดซ้ำ คือ   

ถูกลบช่ือออกจากการเป็นนักศึกษา    ตามคำส่ังมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  ที่ 684/2537  เรื่อง  ข้อปฏิบัติในการสอบไล่ 

และ 1829/2546 เรื่อง ข้อปฏิบัติในการสอบไล่ (แก้ไข 

เพิ่มเติม)

 ข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบไล่ที่นักศึกษาต้องทราบ   

มีจำนวน 20 ข้อ แต่ขอยกเฉพาะข้อที่สำคัญๆ ที่นักศึกษา 

ต้องทราบจำนวน  13  ข้อ   ดังนี้

 1. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบโดยแต่งกายไม่สุภาพ

  นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย  

ไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ นักศึกษาชายห้ามสวม 

เสื้อยืดที่ไม่มีปก และต้องสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง   

นักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรง ห้ามสวมกางเกงหรือ 

กางเกงกระโปรง

 นักศึกษาที่ฝ่าฝืนจะถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์- 

อักษรในครั้งแรก  และหากยังคงกระทำผิดอีกจะถูกงด

ตรวจกระดาษคำตอบกระบวนวิชาที่เข้าสอบ

 2. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบผิดวัน เวลา และ 

สถานที่สอบ

  2.1 ในการสอบไล่ประจำภาค 1  ปีการศึกษา  

2554   มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีกระบวนวิชาที่มีการ

สอบเกินกว่า  1  คาบเวลา  เป็นจำนวน   7   กระบวนวิชา    

ดังนี้

   2.1.1 กระบวนวิชา RU100 สอบวันที่   

24  กันยายน  2554  (คาบเช้าและคาบบ่าย)

   2.1.2 กระบวนวิชา SO103 สอบวันที่   

27 กันยายน 2554 (คาบเช้าและคาบบ่าย)

   2.1.3 กระบวนวิชา EN101 สอบวันที่ 

1 ตุลาคม  2554  (คาบเช้าและคาบบ่าย)

   2.1.4 กระบวนวิชา PC103 สอบวันที่ 

6 ตุลาคม  2554  (คาบเช้าและคาบบ่าย)

   2.1.5 กระบวนวิชา  IS103 สอบวันที่ 

8 ตุลาคม 2554  (คาบเช้าและคาบบ่าย)

   2.1.6 กระบวนวิชา PS110 สอบวันที่  

   ข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบไล ่
นายวันชัย    เทียบพุฒ                         ฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการคุมสอบ

15  ตุลาคม  2554   (คาบเช้าและคาบบ่าย)

                       2.1.7 กระบวนวิชา HI103 สอบวันที่  

16  ตุลาคม  2554   (คาบเช้าและคาบบ่าย)

 การที่นักศึกษาเข้าสอบในเวลาใดนั้น ให้นักศึกษา 

ตรวจสอบได้จากตารางสอบไล่รวม ซึ่งระบุช่วงรหัส 

ประจำตัวของนักศึกษาไว้แล้วว่านักศึกษาผู้ใดจะต้องเข้า 

สอบในช่วงเวลาไหน  หรือนักศึกษาอาจตรวจสอบจาก

ตารางสอบไล่รายบุคคลซึ่งระบุเวลาสอบของกระบวน

วิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้

 นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามเวลาที่กำหนดไว้ 

ในตารางสอบไล่ จะเลือกสอบในคาบเวลาใดคาบหนึ่ง 

ที่ต้องการไม่ได้

  2.2 ห้ามเข้าสอบผิดสถานที่

   ในระบบการจัดสอบไล่ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  ได้กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบ 

ตามสถานที่สอบ  และที่นั่งสอบที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

ไว้ให้   โดยตารางสอบไล่จะเป็นเอกสารที่แสดงให้ทราบ 

ว่ากระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้จะต้อง 

เข้าสอบที่สถานที่สอบใดเช่นเดียวกับบัญชีติดที่นั่งสอบ 

แสดงแถวและที่นั่งสอบจะเป็นเอกสารที่แสดงให้ทราบ

ว่าที่นั่งสอบนั้นๆ  เป็นของนักศึกษาผู้ใด

 นักศึกษาที่เข้าสอบผิดคาบเวลาและสถานที่สอบ 

ที่กำหนด จะถูกปรับให้เป็นสอบตกในกระบวนวิชานั้นๆ 

 3. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบโดยไม่มีบัตรประจำตัว 

นักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน และใบเสร็จรับเงิน  

ประจำภาคการศึกษาท่ีเข้าสอบ  ไปแสดงแก่กรรมการคุมสอบ

 ในกรณีที่บัตรประจำตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จ 

รับเงินสูญหาย ให้นักศึกษาไปติดต่อขอถ่ายสำเนาบัตร 

ประจำตัวนักศึกษาได้ท่ี อาคาร สวป. ช้ัน 2 และสำเนาใบเสร็จ 

รับเงินได้ที่ อาคาร KLB ชั้น 1 หรือใช้ตารางสอบไล่ 

รายบุคคลที่มหาวิทยาลัยแจกให้แทนใบเสร็จรับเงิน   

สำหรับวิทยาเขตบางนานักศึกษาสามารถไปติดต่อ 

ขอถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาท่ีอาคาร KTB ส่วนบัตร 

ประจำตัวประชาชนขอรับสำเนาได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น 4 

และนำมาแสดงในการเข้าสอบ   เพราะถ้าไม่มีบัตรประจำตัว 

ประชาชนมาแสดงพร้อมบัตรประจำตัวนักศึกษาและ 

ใบเสร็จรับเงิน  นักศึกษาจะหมดสิทธิในการเข้าสอบ

 4. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบสายเกินกว่า  5  นาที   

นับจากเวลาเร่ิมต้นคาบเวลาสอบ  มหาวิทยาลัยได้กำหนด 

คาบเวลาสอบในแต่ละคาบเป็นดังนี้

  คาบเช้า     ตั้งแต่เวลา 09.30-12.00   น.

  คาบบ่าย     ตั้งแต่เวลา 14.00-16.30   น.

ดังนั้น นักศึกษาที่มาถึงห้องสอบหลังเวลา 09.35 น. 

และ  14.05  น.   จะหมดสิทธิในการเข้าสอบ

 5. ห้ามออกจากห้องสอบก่อน 30 นาที  นับจาก 

เวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ

 เมื่อนักศึกษาเข้าไปในห้องสอบ  และที่นั่งตาม

ที่นั่งสอบของตนแล้ว  นักศึกษาจะต้องอยู่ในห้องสอบ 

เป็นเวลา  30  นาที   นักศึกษาจึงจะมีสิทธิออกจากห้อง 

สอบได้  ไม่ว่านักศึกษาประสงค์จะทำข้อสอบหรือไม่ก็ตาม

 6. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบไล่กระบวนวิชาที่ไม่ได้ 

ลงทะเบียนเรียน

  นักศึกษาจะต้องเข้าสอบไล่ตามรายชื่อ 

กระบวนวิชาที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงิน  ห้ามเข้าสอบผิด 

กระบวนวิชา แม้จะเป็นกระบวนวิชาเดียวกันก็ตาม เช่น   

กระบวนวิชา LA312 และกระบวนวิชา LW312 ซึ่ง 

เป็นกระบวนวิชาเดียวกัน  นักศึกษาท่ีใบเสร็จรับเงินปรากฏ 

กระบวนวิชา  LA312  ต้องเข้าสอบและเซ็นช่ือของกระบวน 

วิชา LA312 เท่าน้ัน จะเข้าสอบกระบวนวิชา LW312 ไม่ได้  

เพราะในทางทะเบียนถือว่าเป็นคนละกระบวนวิชา  ถ้า 

นักศึกษาเข้าสอบผิดกระบวนวิชา  จะถูกลงโทษงดตรวจ 

กระดาษคำตอบ

 7. ห้ามนักศึกษานำโน้ตย่อ เอกสาร หรือสูตร 

ต่าง ๆ เข้าไปในที่นั่งสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นกรณี

พิเศษจากมหาวิทยาลัย

 ถ้ากรรมการคุมสอบตรวจพบภายหลังจากการ 

สอบดำเนินไปแล้วจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการเข้าสอบ  

ต้องถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  ปรับเป็นสอบตกทุก 

กระบวนวิชา และงดลงทะเบียนเรียนอีก 2 ภาคการ- 

ศึกษาเป็นอย่างน้อย

 8. ห้ามนักศึกษานำกระดาษคำตอบหรืออุปกรณ์ 

อื่นๆที่ไม่จำเป็นเข้าไปในห้องสอบ

 กรณีเครื่องคิดเลขนำเข้าได้เฉพาะกระบวนวิชาที ่

อาจารย์ประจำกระบวนวิชาท่ีอนุญาตและระบุไว้ในข้อสอบ 

และเป็นเครื่องคิดเลขที่มีเครื่องหมายของมหาวิทยาลัย 

เท่านั้น

 9. ห้ามนักศึกษานำข้อสอบปรนัย  หรือข้อสอบ

ปรนัยผสมอัตนัยออกจากห้องสอบ

 10. ห้ามนักศึกษานำกระดาษคำตอบที่กรรมการ 

คุมสอบแจกให้ทำคำตอบออกไปจากห้องสอบ

 ไม่ว่าจะทำข้อสอบหรือไม่ก็ตาม  นักศึกษาต้องเขียน  

ชื่อ-นามสกุล  พร้อมรหัสประจำตัวที่กระดาษปรนัย  แล้ว 

ส่งคืนกรรมการคุมสอบก่อนออกจากห้องสอบ

 11. ห้ามนักศึกษาติดต่อพูดจา ปรึกษา หรือทำ 

สัญญาณขณะทำข้อสอบ  หรือยินยอมให้นักศึกษาคนอื่น 

คิดลอกคำตอบ  เพราะมหาวิทยาลัยจะถือว่าร่วมกันทุจริต 

ในการสอบ

 12. ห้ามนักศึกษาที่ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจนำ 

อาวุธปืนติดตัวเข้ามาในห้องสอบ   ให้นำไปฝากไว้ท่ีกรรมการ 

คุมสอบ

 13. เครื่ องมือสื่อสารทุกชนิดนำเข้ าไปใน 

ห้องสอบได้ โดยต้องปิดเครื่องมือสื่อสาร และเก็บใส่ไว้ 

ในกระเป๋าถือ หรือถุงกระดาษให้มิดชิด แล้ววางไว้ใต ้

เก้าอี้ที่นั่งสอบของตนเองเท่านั้น

 ข้อห้ามทั้ง  13  ข้อที่กล่าวมาข้างต้น   เป็นสิ่งที่ 

นักศึกษาที่ต้องเข้าสอบไล่ในภาค  1  ปีการศึกษา  2554  นี้  

จะต้องระมัดระวัง ไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามต่างๆท่ีกำหนด เพราะ 

มิฉะน้ันนักศึกษาจะเสียประโยชน์โดยไม่สมควร  นักศึกษา 

สามารถขอรับคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการสอบได้ที่

อาคาร  PRB (วิทยาเขตบางนา)



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 7)

 รามคำแหงยังคงเดินหน้าโครงการเพ่ือนข้างห้อง 

เตือนภัย เพิ่มคุณภาพชีวิตของนักศึกษารามคำแหงให้ 

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มุ่งให้สังคมชุมชน 

ย่านรามคำแหง  เป็นสังคมปลอดภัยสำหรับปัญญาชน 

นางสาวกฤติยา หมัดนุรักษ์  

เ จ้ า ข อ ง ห อ พั ก ส ต รี

เ อ็ ม เ อ็ น อ า ร์ แ ฟ มิ ลี่  

กล่าวว่ากิจกรรมน้ีน่าสนใจ 

และเป็นประโยชน์มาก  

เพราะเป็นการช่วยเตือน 

ภัยโดยคนที่อยู่ ใกล้ตัว  

การมีส่วนร่วมของส่วน 

เจ้าหน้าที่ตำรวจยิ่งทำให้นักศึกษามั่นใจว่าจะสามารถ 

ประสานงานเวลาเกิดเหตุต่างๆได้อย่างรวดเร็ว เท่าที่ 

ผ่านมาจึงไม่ค่อยเกิดเหตุร้ายใดๆมากนัก การจัดโครงการฯน้ี 

จะช่วยให้บรรยากาศบริเวณหอพักเปลี่ยนแปลงในทาง 

ที่ดีขึ้นมาก 

 นางมาเรียม นาคนวา  

เจ้าของหอพักนาคนาวา 

กล่าวว่าโครงการวันนี้ 

เป็นประโยชน์โดยตรง 

กับนักศึกษาที่พักอาศัย 

ในหอพัก เพราะการอยู่ 

ร่ ว ม กั น มั ก มี ปั ญ ห า 

หลายด้าน แต่หากทุกคน 

ใส่ใจที่จะให้ความร่วมมือและมีจิตสำนึกที่ดีในการ 

อยู่ร่วมกัน โครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภัย สามารถ 

บรรลุวัตถุประสงค์ได้ไม่ยาก อย่างไรก็ตาม โครงการฯ 

ต้องมีกระตุ้นเตือนให้เจ้าของหอพักและผู้อยู่อาศัยมี

ความรับผิดชอบมีจิตสำนึกที่ดี

 นายอานันท์ ฤทธิ์งาม 

เจ้าของหอพักนิสรีนเฮ้าท์  

และหอพักนิสรีนแมนช่ัน  

กล่าวว่าการจัดงานคร้ังน้ี 

ทำให้นักศึกษาท่ีพักอาศัย 

ในหอพักได้มีส่วนร่วมใน 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัย  

เช่น การตรวจสุขภาพ  

โครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภัยและกิจกรรมฝึก 

อาชีพที่จัดขึ้นนี้ ล้วนแต่เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน ์

สำหรับนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก  

และอยากให้มหาวิทยาลัยจัดอย่างต่อเน่ือง เพ่ือนักศึกษา 

จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นเพื่อนข้าง

ห้องที่ดี ที่ต้องคอยเป็นหูเป็นตาให้กันและกัน ทั้งนี้ 

ก็เพื่อความปลอดภัยของผู้พักอาศัยเอง

ชุมชน-ผู้ประกอบการ-นักศึกษาขานรับ 

‘โครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภัย’ 

นายสมชาย รัตนนุรักษ์  

เจ้าของหอพักเอ็นเอ็นอาร์ 

แฟมิลี่ กล่าวว่าโครงการ 

“เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” 

ถือเป็นโครงการที่ดีและ 

มีประโยชน์ เชื่อว่าถ้าทุก 

ภาคส่วนให้ความร่วมมือ 

กันอย่างนี้ต่อไป ปัญหาก็จะ 

ลดได้ไม่มากก็น้อย โครงการฯนี้ทำให้ผู้พักอาศัยในหอพัก 

ได้เข้าใจถึงความสำคัญของเพ่ือนข้างห้อง ในกรณีมีเหตุการณ์ 

จะได้ช่วยเหลือกัน โดยการเป่านกหวีดส่งสัญญาณให้ห้อง 

บริเวณใกล้เคียงมาช่วยเหลือกันในเบื้องต้น 

 “นกหวีดถือเป็นสัญลักษณ์ในการเตือนภัยของ 

โครงการฯ ดังนั้นผู้พักอาศัยจึงควรคล้องคอไว้ หรือควร 

วางไว้ในที่ๆสามารถหยิบฉวยได้สะดวก เมื่อมีเหตุการณ์ 

จะได้นำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว แต่ก็ควรระวังว่าอย่านำมา 

ใช้เล่นกัน หรือแกล้งกัน เพราะจะทำให้เกิดการแตกตื่น  

เมื่อเกิดเหตุการณ์จริงจะไม่มีใครสนใจ อาจจะคิดว่าเป็น 

การล้อเล่นกัน ทำให้เข้ามาช่วยเหลือไม่ทัน จึงควรม ี

บทลงโทษสำหรับผู้ท่ีฝ่าฝืน จะได้ไม่กล้านำมาเล่นกัน และ 

นอกจากใช้นกหวีดแล้ว เม่ือเกิดเหตุควรจะโทรแจ้งเจ้าหน้าท่ี 

ตำรวจด้วย”

นายจันทร์ชนะ สายสวาท  

ผู้ส่ือข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์  

กล่าวว่าบริ เวณโดยรอบ 

มหาวิทยาลัยมีหอพักอยู่  

จำนวนมาก มิจฉาชีพมีโอกาส 

แฝงตัวเข้ามาปะปนได้ง่าย  

ดังนั้น การที่ชาวหอพักได้ 

ร่วมมือกันสอดส่องป้องกัน 

เหตุร้าย โดยเฉพาะการมีเพื่อนข้างห้องคอยเป็นหูเป็นตา  

จะช่วยให้การสกัดกั้นควบคุมเหตุเป็นไปอย่างรวดเร็ว 

ทันการณ์มากข้ึน เพราะลำพังเจ้าหน้าท่ีตำรวจอาจจะดูแล 

ไม่ทั่วถึง ไม่ทันท่วงที อย่างไรก็ตาม โครงการฯนี้จะได้รับ 

ความร่วมมือมากน้อยเพียงใด ข้ึนอยู่กับหลายองค์ประกอบ  

นักศึกษาต้องช่วยดูแล เป็นจิตสำนึกที่มหาวิทยาลัยต้อง

ปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาด้วย

เรืออากาศโทหญิงทศพร 

ศรีบริกิจ หัวหน้าพยาบาล 

กลุ่มงานการพยาบาลและ 

การบริหารท่ัวไปศูนย์บริการ 

สาธารณสุข 35 หัวหมาก 

กล่าวว่าโครงการเพ่ือนข้าง 

ห้องเตือนภัยเป็นโครงการ 

ท่ีดี โครงการท่ีมหาวิทยาลัย 

เคยจัดท่ีผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นโครงการหอพักสีขาว หอพัก 

ติดดาว ล้วนได้รับเสียงตอบรับจากนักศึกษาเป็นอย่างดี  

จากการพูดคุยกับนักศึกษา ม.ร. ท่ีช่วยเหลืองานท่ีศูนย์ฯ 

บอกว่ารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยมากขึ้น เป็นโครงการ 

ที่ควรต้องสานต่อ เพราะหอพักโดยรอบรามคำแหงมี

จำนวนมาก

นางสาวอรพินท์ พงษ์ประเสริฐ 

นักวิจัยจากสำนักวิจัย 

เอแบคโพล กล่าวว่า  

เอแบคโพลได้ประสาน 

งานร่วมกับกองบังคับการ 

ตำรวจนครบาล 4 (บกน.4)  

และสถานีตำรวจนครบาล 

หัวหมากในโครงการ 

Social Network มาแล้วประมาณ 2 เดือน มีการ 

ประชาสัมพันธ์ชักชวนหอพัก วินมอเตอร์ไซค์เข้าร่วม 

เครือข่าย ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อ 

เกิดเหตุร้าย ใครได้เบาะแสจะแจ้งเข้ามาทางเครือข่าย 

แล้วประสานกับเจ้าหน้าท่ี  ทำให้ประสานงานได้เร็วข้ึน 

 “ลักษณะของ 2 โครงการฯ มีลักษณะคล้ายกัน 

จึงมาร่วมแชร์กันได้ โดยทางเอแบคจัดทำในส่วนพื้นที่ 

นำร่อง และจะขยายพื้นที่ไปยังสน.อื่น ดำเนินการมา 

ประมาณ 2 เดือน เริ่มสร้างเครือข่ายกับบริษัทห้างร้าน 

สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ ตอนนี้รับสมัคร 

เครือข่ายเพ่ิมเติม โดยเตรียม 

ขยายเครือข่ายมายังผู้พัก 

อาศัยในหอพักต่อไปค่ะ” 

นายปูรณ์ปภัสสร์ บุญประเสริฐ 

นักศึกษาแพทย์แผนไทย 

รุ่นที่ 5 มหาวิทยาลัย 
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นางสาวทิพย์วรรณ คำเครือ 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

กล่าวว่ากิจกรรมในครั้งนี้  

มีประโยชน์สำหรับผู้ที่พัก 

อาศัยในหอพักซึ่งใช้ชีวิต 

ใ น ลั ก ษ ณ ะ เ ดี ย ว กั น กั บ

ค น ใ น สั ง ค ม เ มื อ ง ทั่ ว ไ ป 

ซึ่งจะไม่ค่อยรู้จักกัน แม้จะ 

อยู่บ้านติดกันแต่ไม่เคยคุยกัน โครงการฯนี้เน้นว่าถ้าหาก 

ผู้ที่อาศัยในหอพักได้ทำความรู้จักกัน เมื่อมีปัญหาก็จะได้ 

คอยช่วยเหลือกัน ถือเป็นโครงการที่ดีมาก และการนำ 

นกหวีดมาใช้เป็นสัญลักษณ์ของโครงการฯ ใช้ส่งสัญญาณ 

ขอความช่วยเหลือได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ควรนำมาใช้เล่นกัน  

เพราะอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดขึ้นได้

นางสาวอรุโณทัย สงสว่าง 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  

กล่าวว่าการท่ีมหาวิทยาลัย 

ไ ด้ จั ด กิ จ ก ร ร ม ค รั้ ง นี้ ขึ้ น  

ถือ เป็นการให้บริการกับ 

ประชาชนให้ได้มีส่วนร่วม 

ในการทำกิจกรรม และสังคม 

ในปัจจุบันปัญหาอาชญากรรม 

มีมากขึ้นเรื่อยๆ แต่ถ้าทุกคนทุกฝ่ายร่วมกันคนละเล็ก 

ละน้อย เชื่อว่าจะสามารถลดปัญหาอาชญากรรมได้  และ 

อยากให้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนข้างห้องกันไว้ เพื่อจะได้ 

คอยช่วยเหลือกัน ถ้ามีเหตุการณ์ผิดปกติก็สามารถใช้นกหวีด 

เพื่อเป็นสัญญาณในการเตือนภัยได้

นายกวิฏ ช่วยเลื่อม นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์  

กล่าวว่าตั้งใจเข้าร่วมงาน 

ครั้งนี้เพราะสนใจอยากรู้ว่า  

แนวปฏิบัติของโครงการ 

เ พื่ อ น ข้ า ง ห้ อ ง เ ตื อ น ภั ย 

เป็นอย่างไรบ้าง  ตนอยู่หอพัก 

ท่ีซอยรามคำแหง 24 ยังไม่เคย 

เจอเหตุร้าย เพราะหอพักมีระบบกล้องวงจรปิดทุกช้ัน และ 

ปลอดภัย อย่างไรก็ตาม อยากทราบวิธีการป้องกันภัยไว้ 

เพื่อระมัดระวังตนเอง สำหรับโครงการฯที่ ม.ร. จัดขึ้นนี้  

เป็นโครงการดีที่จะเป็นจุดเริ่มต้นให้หอพักที่ยังไม่ได้ 

คุณภาพ เร่งพัฒนาคุณภาพให้ดีขึ้น และจะทำให้นักศึกษา 

ได้มีแหล่งข้อมูลในการเลือกหอพักที่ปลอดภัย สะอาดได้ 

มาตรฐานด้วย 

นางสาวอิสราภา บัวสำร ี 

ประชาชนที่ รับบริการ 

ตรวจสุขภาพ กล่าวว่าทราบ 

ข่าวกิจกรรมคร้ังน้ีจากบอร์ด 

ภายใน ม.ร. ทั้งนี้ ตนรู้สึก 

สนใจเพราะโครงการฯนี้ 

น่ า จ ะ ก ร ะ ตุ้ น เ ตื อ น ใ ห้  

นักศึกษามีความระมัดระวังในการใช้ชีวิตในหอพักมากข้ึน  

 “โครงการที่ ม.ร. จัดอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โครงการ 

หอพักติดดาวจนถึงปัจจุบัน เป็นโครงการท่ีมีประโยชน์มาก  

เพราะหอพักเป็นปัจจัยสำคัญท่ีคนต่างจังหวัดเม่ือเข้ามา 

แล้วต้องการข้อมูลในการเลือก อาจจะไม่ค่อยระมัดระวัง 

ตนเองและไวใ้จคนแปลกหนา้ อาจจะโดนหลอกในทีส่ดุ 

ด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ดังนั้น เมื่อ ม.ร. ได้รวบรวม 

ข้อมูลของหอพักไว้อย่างละเอียด มีการประชาสัมพันธ์ 

บอกกล่าวให้ใช้ชีวิตในหอพักอย่างระมัดระวัง นับเป็น 

โครงการท่ีดี ท่ีจะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 

ในหอพักได้”

นางอรุณ สมานมิตร ชาวชุมชน 

หัวหมาก กล่าวว่าโครงการ 

“เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” 

ทำให้ผู้พักอาศัยในหอพัก

ได้สร้างสัมพันธ์อันดีกับ 

เพ่ือนบ้านหรือเพ่ือนข้างห้อง  

ถ้ามีเหตุการณ์ที่ทำให้ไม่ 

ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ก็สามารถช่วยเหลือกันได้อย่างทันท่วงที และขอขอบคุณ 

ทางมหาวิทยาลัยท่ีได้จัดกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ เช่น การฝึก 

อาชีพ ทำให้บางคนที่ยังไม่มงีานทำได้มีโอกาสฝึกอาชีพ 

เพ่ือเป็นความรู้ในการประกอบอาชีพ และยังมีการตรวจ 

สุขภาพ และการขายสินค้าราคาถูก อยากให้จัดโครงการ 

ในลักษณะเช่นน้ีต่อไปเร่ือยๆ เพ่ือเป็นประโยชน์ท้ังกับผู้พัก 

อาศัยในหอพัก   และประชาชนท่ีร่วมโครงการท่ัวไป

นางสาวพชรพรรณ แสนไชย 

ชาวชุมชนหัวหมาก กล่าว 

ว่าโครงการ “เพ่ือนข้างห้อง 

เตือนภัย” เป็นโครงการที่ 

ให้ความรู้กับผู้พักอาศัยใน 

ชุมชนเมือง ที่ใช้ชีวิตแบบ 

ต่างคนต่างอยู่ ให้เล็งเห็น 

ประโยชน์ในการเป็นเพ่ือนบ้าน 

ที่ดีต่อกัน เมื่อมีปัญหาจะได้ช่วยเหลือกันได้ และยังเป็น 

โครงการท่ีเข้าถึงชุมชนได้เป็นอย่างดี ทำให้ชุมชนได้มีโอกาส 

เข้ามามีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย แต่อยากจะให้ประชาสัมพันธ์ 

โครงการฯให้มากกว่าน้ี เพราะคิดว่ายังมีคนจำนวนมาก 

ท่ีน่าจะสนใจเข้าร่วมโครงการฯ  แต่ยังไม่ทราบข่าวการ 

จัดงาน 

 นอกจากกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 

ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอาชีพ หรือการตรวจสุขภาพแล้ว  

อยากให้เพิ่มการให้ความรู้กับนักศึกษาในเรื่องพิษภัยยา

เสพติดด้วย ซึ่งเป็นปัญหาที่วัยรุ่นเผชิญอยู่ในปัจจุบัน

  

ชุมชน-ผู้ประกอบการ-นักศึกษาขานรับ 

‘โครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภัย’ (ต่อจากหน้า 6)

รามคำแหง กล่าวว่าโครงการเพ่ือนข้างห้องเตือนภัยเป็น 

โครงการท่ีดีมาก เพราะความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยสำคัญ 

เป็นอันดับ 1  และเพื่อนข้างห้องเป็นผู้ที่จะช่วยสังเกต  

กรณีท่ีเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติและระวังภัยให้กันได้

 “เพื่อนข้างห้องมีความสำคัญไม่เฉพาะเวลามี 

ภัยเท่านั้น แต่สามารถช่วยเหลือกันในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ 

เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ หรือก๊อกน้ำได้ด้วย อย่างไรก็ตาม  

หากมองด้านความปลอดภัยถือว่าชุมชนย่านรามคำแหง  

ผู้พักอาศัยสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัย แต่ก็ต้อง 

เลือกหอพักที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัยด้วย” 

นางสาวรุ่งอรุณ สมสามาลย์ 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 4 กล่าวว่าการจัด 

โครงการ “เพื่อนข้างห้อง 

เตือนภัย” ครั้งนี้ทำให ้

นักศึกษาที่พักอาศัยใน 

หอพักได้มีโอกาสในการ 

ทำความรู้จักกันมากขึ้น  

เพราะสังคมไทยในปัจจุบันมีลักษณะต่างคนต่างอยู่  

ไม่ค่อยสนใจกัน เม่ือจัดโครงการฯน้ีข้ึนก็อาจทำให้หันมา 

ช่วยเหลือ และคอยเป็นหูเป็นตาให้กันมากข้ึน นอกจากนี้ 

กิจกรรมย่อยในโครงการฯครั้งนี้ก็มีความน่าสนใจ       ไม่ว่า 

จะเป็นการฝึกอาชีพ หรือการขายสินค้าราคาถูก ทำให้ 

นักศึกษาและประชาชนท่ัวไปได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมด้วย

นางสาวปัทมรัตน์ ชัยสุบิน 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 3 กล่าวว่าปัจจุบัน 

ผู้พักอาศัยในหอพักส่วนใหญ่ 

จะไม่ค่อยได้ทำความรู้จัก 

กับเพ่ือนข้างห้องเท่าท่ีควร  

เพราะสังคมเมืองเป็นสังคม 

ที่ไม่ค่อยสนใจกันมากนัก 

เมื่อมีโครงการ “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” ทำให้ได้รู้จัก 

กันมากขึ้น และเป็นประโยชน์กับผู้พักอาศัย ถือเป็น 

การเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชาว 

หอพักมากขึ้น จึงอยากให้จัดโครงการฯในลักษณะนี ้

อย่างต่อเน่ือง เพ่ือเป็นการกระตุ้นความสนใจผู้พักอาศัย 

ในหอพัก ให้เล็งเห็นความสำคัญในการผูกไมตรีกับเพื่อน 

ข้างห้องให้มากขึ้น 
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การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม)
ภาค 2  ปีการศึกษา 2554

           เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิต 

นักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น (กรณีที่ 

ยังไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันเดิม) และมีความประสงค์ 

จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพียงแห่งเดียว  พร้อมขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจาก 

สถาบันอุดมศึกษานั้น และจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รวมกันได้  แต่จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในขณะที่ยังมี 

สถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาอื่น  และ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่อีกไม่ได้  ทั้งนี้ให้รวมถึง 

ผู้ท่ีสมัครเรียนในหลักสูตรโครงการพิเศษของทุกคณะด้วย   

โดยกำหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

   1.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี  

   1.2 เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 

อื่น (ระดับปริญญาตรี) ที่สำนักงาน ก.พ.  หรือ    กระทรวง 

ศึกษาธิการ  หรือสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงรับรอง   และ 

มีหน่วยกิตสะสมระดับ C  ขึ้นไป 

   1.3 เป็นผู้มีความประสงค์ที่จะขอเข้าเป็น 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเพียงแห่งเดียว

 2. กำหนดการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

(รามฯ 1)

  การจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร วันที่  22  

กันยายน- 25  ตุลาคม  2554  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รามฯ 1 )

 3. กำหนดวันรับสมัคร

            ให้ยื่นสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 22-25 ตุลาคม   

2554  (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 08.30-15.30 น.  

ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  ทั้งนี้  

การยื่นใบสมัครให้ดำเนินการพร้อมกับการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่  ระดับชั้นปริญญาตรี

 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

  4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 500.- บาท

  4.2   ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  300.-   บาท

  4.3  ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา     60.-   บาท

  4.4 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง 

    (ภาคปกติ)     ภาคละ           100.-   บาท

  4.5 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย           300.-   บาท

  4.6 ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต

    หน่วยกิตละ                           25.-   บาท

  4.7  ค่าเทียบโอนหน่วยกิตๆละ  100.-   บาท

 5.  ห ลั ก ฐ า น ใ น ก า ร ส มั ค ร ข อ ย้ า ย โ อ น ฯ 

(ถ่ายสำเนาขนาด A4 เท่านั้น)

  5.1 สำเนาวุฒิบัตรที่สำเร็จการศึกษา  (วุฒิ  

ม.6, ปวช. หรือ ปวส.) 2 ฉบับ สำเนาทะเบียนบ้าน  

2 ฉบับ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน   3  ฉบับ  

   5.2  ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT)  

จากสถาบันเดิมที่มีผลการเรียนจนถึงวันที่มาดำเนินการ 

สมัคร พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และคำอธิบายรายวิชาของ 

แผนการศึกษานั้น

  5.3 รูปถ่ายสีหน้าตรงขนาด  2 นิ้ว  1  รูป

  5.4 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบัน  1 ฉบับ 

(ขอได้ที่งานแพทย์และอนามัย ค่าธรรมเนียม 20 บาท)

  5.5 เอกสารอ่ืนๆ ถ้ามีเช่นใบเปล่ียนช่ือ-นามสกุล  

ใบทะเบียนสมรส  ใบหย่า จำนวน  2  ฉบับ

 6. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

  6.1 ให้คณะเป็นผู้พิจารณาในการเทียบวิชา 

และโอนหน่วยกิตแก่ผู้สมัครโดยให้เป็นไปตามหลัก 

เกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษากำหนด ตามข้อ 8 ของ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้น 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2551

  6.2  หากผู้สมัครมีหน่วยกิตสะสมของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมีความประสงค์จะขอ 

เทยีบโอนหนว่ยกติมาดว้ยนัน้ ใหท้างคณะทีร่บัเขา้ศกึษา 

พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตให้ตามข้อ 9 ของข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 ได้ 

  6.3 ให้ผู้สมัครลาออกจากสถาบันการศึกษา

เดิม  หรือลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ( กรณี ข้อ 6.2 ) ก่อนการยื่นใบสมัคร

 7. ข้ันตอนการเทียบโอนหน่วยกิตและลงทะเบียนเรียน

  7.1 ให้ผู้สมัครยื่นเอกสารการสมัครและ 

ขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างวันที ่  22- 25 ตุลาคม 

2554 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  7.2 ให้ผู้สมัครนำใบรับรองผลการศึกษา  

(Transcript) พร้อมคำอธิบายรายวิชาของแผนการศึกษา 

(Course Description) ไปติดต่อขอเทียบโอนหน่วยกิต 

กับเจ้าหน้าที่เทียบโอนของคณะที่สมัครเข้าศึกษาใน 

ขั้นตอนการเทียบโอนหน่วยกิตที่จัดไว้

  7.3 ให้ผู้สมัครขอรับเอกสารการเทียบโอน 

หน่วยกิต พร้อมขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียน 

จากเจ้าหน้าที่เทียบโอน ฯ และดำเนินการต่อในขั้นตอน

การลงทะเบียนเรียนในวันที่ยื่นสมัคร

 อนึ่ง ในการลงทะเบียนเรียน ถ้าผู้สมัครลงวิชาท่ี 

เทียบโอนไว้  สามารถสับเปลี่ยนวิชาในภายหลังได้  ตามที่ 

มหาวิทยาลัยกำหนด  

  7.4 หากผู้สมัครนำเอกสารเทียบโอนใดๆ มา 

ไม่ครบในวันรับสมัคร ให้ผู้สมัครนำมาให้ครบสมบูรณ์  

ภายใน  2 สัปดาห์ก่อนการสอบ ภาค 2/2554 มิฉะนั้น จะ

ถือว่าการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นโมฆะ      และจะไม่คืน 

เงินค่าเทียบโอนที่ได้ชำระไว้แล้วทั้งสิ้น

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร  

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ 

กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623,  

0-2310-4831

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

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดทำแฟ้มสะสมงาน”  

เพื่อแสดงจุดเด่น ประสบการณ์และศักยภาพของ 

นักศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.สุมนา  จรณะสมบูรณ์   

อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เป็นวิทยากรพิเศษ ณ ห้องศักดิ์  ผาสุขนิรันต์  อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 29 

สิงหาคม ที่ผ่านมา

 อาจารย์ ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์  อาจารย์ 

ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กล่าวว่านักศึกษาจะต้องมีการจัดทำแฟ้มสะสมงาน  

หรือ Portfolio เพื่อเป็นสิ่งที่แสดงถึงความก้าวหน้า  

จุดแข็งจุดอ่อน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความ 

สำเร็จทางศักยภาพของแต่ละบุคคลในเรื่องใด 

เรื่องหนึ่ง จุดมุ่งหมายของการทำ Portfolio ต้องการ 

ให้นักศึกษาใช้เป็นสารสนเทศที่แสดงถึงความ 

พยายาม เจตคติ แรงจูงใจ ความก้าวหน้า ความ 

สัมฤทธิผลในการเรียนรู้ การดำเนินงาน/โครงการ 

ต่างๆ และเป็นเครื่องมือการประเมินความรู้ความ 

สามารถของผู้จัดทำแฟ้มสะสมงาน และเป็นการ 

กระตุ้นให้ผู้จัดทำแฟ้มสะสมงานประเมินผลงานที่ 

ทำว่าเป็นอย่างไร ประสบผลสำเร็จในระดับใด ควรจะ 

ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ อีกทั้งยังทำให้ค้นพบความ 

ก้าวหน้าของตนเอง 

 ผู้จัดทำ Portfolio ต้องมีการวางแผนการจัดทำ 

แฟ้มสะสมงาน การเก็บรวบรวมผลงาน การคัดเลือก 

หรือหลักฐาน การจัดระบบของแฟ้มสะสมงาน การแสดง 

ความคิดเห็นหรือความรู้สึกต่อผลงาน การตรวจสอบ 

ความสามารถของตนเอง 

ม.ร. แนะการจัดทำ “PORTFOLIO” 

(อ่านต่อหน้า 11)



กองบรรณาธิการ

ตำรา   การแปลภาษาสเปน-ไทย 1 (SN 411) 

 -  ผู้เขียน รศ.สมร  วิเศษมณี

ขอบเขตเนื้อหาวิชา ศึกษาทฤษฎีการแปลเบื้องต้น  

ความหมายและความสำคัญของการแปล ปัญหาและข้อผิด 

ในการแปล ประเภทของความหมายและการวิเคราะห์ 

ความหมาย ความแตกต่างของระบบภาษาและความแตกต่าง 

ทางสังคมและวัฒนธรรม งานแปลแบบต่างๆ  การแปล 

คำศัพท์เฉพาะ การแปลสำนวนโวหาร คำพังเพยและ 

สุภาษิต การแปลประโยคชนิดต่างๆ การแปลประโยค 

ลักษณะพิเศษ วิธีการถ่ายทอดภาษาสเปนเป็นภาษาไทย

ให้ได้ความหมายที่ถูกต้องและได้ภาษาแปลที่สละสลวย 

โดยฝึกฝนการแปลคำ สำนวน รูปประโยคลักษณะต่างๆ  

ขั้นตอนการแปล วิธีการแปล และการปรับบทแปล โดย 

มีการเปรียบเทียบลักษณะภาษาระหว่างภาษาสเปนและ

ภาษาไทย 

วิธีการสอน  - บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละบท โดยใช้สื่อ 

ที่เป็นตำรา เอกสารประกอบเพิ่มเติม โปรแกรม Power 

Point ตัวอย่างหนังสือแปลต่างๆ และเว็บไซต์ภาษาสเปน 

 - ฝึกแปลประโยคและข้อความในกิจกรรมแต่

ละบท และในเอกสารเพิ่มเติม

 - ฝึกวิเคราะห์ความหมายของคำ ประโยค และ

หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ

 - ฝึกวิเคราะห์ข้อผิดต่างๆ จากงานแปลในกิจกรรม

 -   ฝึกการอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมายและการ

ปรับบทแปล

ข้อแนะนำ นักศึกษาควรอ่านตำราและปฏิบัติตามคำ 

แนะนำในตำรา (ในกรณีที่ตำราหมด นอกจากใช้บริการ 

ท่ีสำนักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย นักศึกษายังสามารถ 

ศึกษาได้จาก e-Book ที่ www.ru.ac.th) วิชาการแปล 

จะต้องมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีการแปล ดังนั้นนักศึกษา 

จึงควรฝึกแปลตามขั้นตอนต่างๆของทฤษฎีการแปล  

โดยนักศึกษาควรให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ระบบ

ของภาษามากกว่าการหาคำศัพท์จากพจนานุกรม หมั่น 

ทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมในทุกบทเรียนเพื่อให้เกิด 

ความชำนาญในการแปล และนักศึกษาสามารถตรวจ 

สอบสำนวนแปลได้จากแนวเฉลยกิจกรรมท้ายเล่ม หรือ 

ส่งให้อาจารย์ผู้สอนตรวจงานแปลนั้นๆ ที่สำคัญควรฝึก 

การอ่านประโยคภาษาสเปนทั้งการอ่านออกเสียงและ 

การอ่านเพื่อความเข้าใจเพราะนอกจากเป็นการฝึกทักษะ 

การอ่านแล้วยังจะช่วยเสริมทักษะการเขียนภาษา 

สเปนด้วย และควรอ่านเอกสารและหนังสือภาษาไทย 

ท่ีหลากหลายสาขาความรู้เพ่ือหาความรู้รอบตัวและเป็นการ 

เพ่ิมพูนคลังคำรวมทั้งสำนวนและประโยคภาษาไทยที่ 

จะเป็นภาษาในฉบับแปล  

การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย 2 ตอน - ตอนที่ 1 เลือกเขียน 

บรรยายทฤษฎีการแปลหัวข้อต่างๆ 

 - ตอนที่ 2 แปลประโยค ข้อความและเนื้อเรื่อง 

จากภาษาสเปนเป็นภาษาไทย

 เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที คะแนนเต็ม 100 

คะแนน คะแนนสอบผ่าน 50 %  

วัน-เวลาสอบ  เป็นไปตามตารางของมหาวิทยาลัย

 นักศึกษาที่ไม่ได้มาเข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัยได ้

ตามตารางการบรรยาย สามารถติดต่อผู้สอนได้ท่ีช้ันเรียน 

หรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ และ 

ที่อีเมล wsamorn@hotmail.com                    

               รศ.สมร  วิเศษมณี                                                                                                                                        

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔

ถาม ผมหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา เนื่องจาก 

ไม่ได้ลงทะเบียนมานาน 7 ปีแล้ว  ผมอยากกลับมาเรียน 

อีกแต่มีวิชาท่ีสอบผ่านจากรหัสเดิม เก็บสะสมหน่วยกิตได้  

118 หน่วยกิต  ถ้ากลับมาเรียนใหม่วิชาที่เรียนผ่านมา 

จะหายไปหรือไม่ และผมต้องเรียนใหม่ทั้งหมดเลยไหม 

หรือผมใช้สิทธิเทียบโอนได้ ต้องทำอย่างไรบ้าง เสียค่า 

เทียบโอนประมาณเท่าไหร่ ครับ

ตอบ วิชาที่นักศึกษาเก็บสะสมได้จากรหัสเดิมยัง 

คงอยู่ นักศึกษาไม่ต้องเรียนใหม่ทั้งหมด ใช้สิทธิเทียบ 

โอนหน่วยกิตได้ ให้นักศึกษามาดำเนินการขอทรานสคริปท์  

ไม่สำเร็จการศึกษา ชำระเงินจำนวน 40 บาท ที่กองคลัง 

สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 และนำใบเสร็จมายื่นเรื่อง 

ขอทรานสคริปท์ไม่สำเร็จการศึกษา ที่ อาคาร สวป.  

ชั้น 1 ช่อง 1 (ก่อนการสมัครใหม่ 1 สัปดาห์) ในภาค  

2/2554 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2554 ที่ ม.รามฯ หัวหมาก 

ใช้สิทธิเทียบโอน ชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท  

(สำหรับผู้ที่ เคยศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง)  

ซ่ึงในวันสมัครให้นักศึกษาทำเคร่ืองหมายกากบาทแสดง 

ความประสงค์ขอใช้สิทธิเทียบโอนในใบสมัครด้วย  

สำหรับค่าเทียบโอนทางเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบ 

โครงสร้างหลักสูตรก่อน จึงจะทราบค่าเทียบโอน

 ทัง้นี ้        การชำระคา่เทยีบโอน จะชำระทัง้หมดหรอื 

ชำระไว้ก่อน 100 บาท ในขั้นตอนการสมัครก็ได้ ถ้า 

ชำระภายหลังต้องชำระส่วนท่ีเหลือภายใน 1 ปีการศึกษา 

นับจากวันสมัคร นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าเทียบโอน 

ในระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาจะต้องชำระค่าเทียบโอน 

ล่าช้า  ภาคปกติละ 300 บาท

 ถาม  ผมเป็นนักศึกษารหัส 52 เรียนคณะศึกษาศาสตร์ 

เอกศิลปศึกษา ตอนแรกไม่ได้สนใจเรื่องการได้เกรด G 

แต่เมื่อลงทะเบียนและสอบผ่านหลายเทอม คือได้เกรด 

G เป็นส่วนใหญ่ 

 1. ผมจึงอยากทราบว่าการที่จะได้เกียรตินิยม 

อันดับ 1, อันดับ 2 จะต้องเรียนให้ได้เกรด G กี่ตัว ครับ 

 2. การเรียนคณะศึกษาศาสตร์ต้องฝึกสอน 1 ปี  

ผมสามารถเลือกโรงเรียนที่จะไปฝึกสอนได้เองตามที่ 

ต้องการ หรือทางคณะจะเลือกโรงเรียนให้ ครับ

ตอบ 1. เกียรตินิยมอันดับ 1 นักศึกษาต้องมีหน่วยกิต 

สะสมของวิชาที่สอบได้ G จำนวนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  

ของจำนวนหน่วยกิตท่ีสะสมท้ังหมด เกียรตินิยมอันดับ 2  

นักศึกษาต้องมีหน่วยกิตสะสมของวิชาท่ีสอบได้ G จำนวน 

ไม่น้อยกว่าคร่ึงหน่ึงของจำนวนหน่วยกิตท่ีสะสมท้ังหมด  

แต่ไม่ถึง 3 ใน 4

 2. การฝึกสอนของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

นั้น นักศึกษาต้องไปทำเรื่องขอฝึกสอนที่ฝ่ายทะเบียน 

คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งทางคณะจะมีรายชื่อโรงเรียนให้ 

นักศึกษาเลือกไปฝึกสอน และถ้านักศึกษาประสงค์จะ 

เลือกโรงเรียนท่ีฝึกสอน ให้สอบถามท่ีคณะในวันท่ีนักศึกษา 

ไปแจ้งขอฝึกสอนอีกครั้งหนึ่ง

SN 411 
การแปลภาษาสเปน-ไทย 1 

ภาค 1/2554

  ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

กำหนดการจัดสอบภาคปฏิบัติและจัดสอบเอง  

ในการสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2554 รวม 9 กระบวนวิชา  

ดังนี้

  EN 203 สอบปฏิบัติ วันที่ 20-21 ตุลาคม  

2554 เวลา 09.30-16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์  

อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1411 ห้อง 1403 และ  

ห้อง 1415

 EN 204 สอบปฏิบัติ วันที่ 13-14 กันยายน  

2554  เวลา 09.30-16.30 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1  

ชั้น 3  ห้อง LAB 1-2 

 EN 309 จัดสอบเอง วันที่ 15 กันยายน 2554 

เวลา 09.30-12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1  

ชั้น 3  ห้อง LAB 1-2

  EN 319  จัดสอบเอง วันที่ 14 กันยายน 2554 

เวลา 09.30 -11.20 น.  อาคารสุโขทัย  ห้อง 4 B

  EN 325 จัดสอบเอง วันที่ 20 กันยายน  2554 

เวลา 11.30-13.20 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2  

ชั้น 2 ห้องประชุมพวงแสด 

  EN 392 จัดสอบเอง วันที่ 20 กันยายน  2554 

เวลา 13.30-15.20 น. อาคารสุโขทัย ห้อง 4 C

 LI 212 จัดสอบเอง วันที่ 21 กันยายน 2554 

เวลา 09.30-12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2  

ชั้น 2 ห้องประชุมพวงแสด 

  LI 413 จัดสอบเอง วันที่ 20 กันยายน 2554 

เวลา 09.30-12.0 0 น. 

กำหนดสอบวิชา EN และ LI

(อ่านต่อหน้า 11)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔

 วัน เดือน ปี             เวลา    รหัสวิชา                     สถานที่

 พฤหัสบดี
 15 ก.ย. 54                   
             
         
             

           LA 238 (LW 407)       LOB 1403  
           LA 239 (LW 408)
           LA 240 (LW 426)
           LA 241 (LW 427)      
 
                 

             

  

 

         

            
    
           

           
           LA 344       LOB 1403
           LA 347 
           LA 349
           LA 350
           LA 351 (LW 421)     
 
              

           

           LA 435       LOB 1403
           LA 436 (LW 433) 
           LA 437
           LA 438 (LW 414)
           LA 439      
 
                  

ตารางสอบกระบวนวิชาที่คณะนิติศาสตร์จัดสอบเอง 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2554

LA 231 (LW 453)  LOB 1403
LA 233 (LW 454)
LA 234 (LW 420)
LA 237 (LW 457)

09.30-12.00 น.
      (คาบ 1)

14.00-16.30 น.
      (คาบ 2)

09.30-12.00 น.
      (คาบ 1)

LA 242 (LW 436)  LOB 1403
LA 243 (LW 424)
LA 244 (LW 422)
LA 245 (LW 434)
LA 246

14.00-16.30 น.
      (คาบ 2)

LA 247    LOB 1403
LA 249 (LW 428)
LA 250 (LW 430)
LA 313 (LW 315)
LA 336 (LW 444)  

09.30-12.00 น.
      (คาบ 1)

LA 337 (LW 445)  LOB 1403
LA 339 (LW 410) 
LA 340 (LW 411) 
LA 341
LA 343 (LW 417)

09.30-12.00 น.
      (คาบ 1)

LA 355    LOB 1403
LA 356 (LW 460) 
LA 431 (LW 447) 
LA 432 (LW 449)

14.00-16.30 น.
      (คาบ 2)

14.00-16.30 น.
      (คาบ 2)

09.30-12.00 น.
      (คาบ 1)

14.00-16.30 น.
      (คาบ 2)

LA 440    LOB 1403
LA 441 
LA 442
LA 443
        

LA 444 (LW 415)  LOB 1403
LA 445 (LW 416) 
LA 457 

ศุกร์
16 ก.ย. 54

จันทร์
19 ก.ย. 54

อังคาร
20 ก.ย. 54

พุธ
21 ก.ย. 54

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

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

สัมมนาเร่ือง “การพัฒนานักศึกษาในหอพักให้มีคุณธรรม  

จริยธรรม และห่างไกลยาเสพติด” โดยมี นายสมบัติ   

คำแก้ว รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกิจการ 

นักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน และ พระอาจารย์ 

สมพงษ์ (ระตะนะวังโส) โมฆรัตน์ พระนักพูด 

จากธรรมะเดลิเวอร์รี่ ทีมงานพระอาจารย์สมปอง 

บรรยายพิเศษเรื่อง “หลักธรรมในการดำเนินชีวิต  

วิธีใช้ชีวิตในหอพักอย่างมีความสุขและการปฏิบัติ 

ตนให้ห่างไกลยาเสพติด” ณ ห้องศักดิ์  ผาสุขนิรันต์  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่  

31 สิงหาคม ที่ผ่านมา

 โอกาสนี้  นายสมบัติ  คำแก้ว รักษาราชการ 

แทนผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริม 

และพัฒนานักศึกษาในหอพัก เพราะหอพักเป็นแหล่ง 

ที่พักอาศัยที่มีบทบาทและมีอิทธิพลต่อการพัฒนา

บุคลิกภาพของนักศึกษา ทั้งยังช่วยเสริมสร้างความ

สัมพันธ์ระหว่างหมู่เพื่อน และระหว่างนักศึกษากับ 

สถาบันการศึกษา อีกทั้งยังมีส่วนสำคัญในการพัฒนา 

นักศึกษาให้รู้จักการดูแลตนเอง การอยู่ร่วมกัน และ 

เคารพในสิทธิซึ่งกันและกัน รวมทั้งให้ความสำคัญ

ต่อผู้อื่นและสังคมด้วย

 จากนั้น พระอาจารย์สมพงษ์  (ระตะนะวังโส)   

โมฆรัตน์ บรรยายธรรมว่ามีนักศึกษาจำนวนไม่น้อย 

ที่คิดว่าชีวิตการเป็นนักศึกษา คือชีวิตของการเรียนรู้  

การฝึกฝนตนเอง จึงมองการศึกษาเป็นเพียงการเรียน 

ในห้องเรียน และการสอบวัดผลเท่านั้น ซึ่งเป็น 

ความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง จึงทำให้เกิดความทุกข์ ความ 

เบื่อหน่ายในการเล่าเรียน อีกทั้งสังคมปัจจุบันก็ไม่ได้ 

คำนึงถึงการส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม 

ของการเป็นนักศึกษา ทำให้นักศึกษาต้องรู้จักฝึกฝน 

และพัฒนาตนเองจึงจะอยู่รอดได้ โดยต้องมีคุณสมบัติ 

พิเศษภายในจิตใจท่ีดีงามท่ีจะช่วยให้การศึกษาเล่าเรียน 

เป็นไปด้วยดี คือ “คุณธรรม” และสะท้อนออกมา 

สู่การปฏิบัติ เป็นพฤติกรรมที่ถูกต้องดีงาม เอื้อต่อ 

การเรียนรู้ คือ “จริยธรรม” ดังนั้น คุณธรรมและ 

จริยธรรมของนักศึกษาตามหลักของพุทธศาสนา 

ก็คือ การมองชีวิตและความเป็นอยู่

ม.ร. จัดสัมมนา “พัฒนานักศึกษา

ในหอพักให้มีคุณธรรมฯ”

(อ่านต่อหน้า 11)



 ในกลุ่มสำนัก/สถาบันที่สนับสนุนการจัดการ 

เรียนการสอน จำนวน 12 หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยของ 

ผลการประเมินตามเกณฑ์ ม.ร. อยู่ระหว่าง 3.24  - 5.00   

ค่าเฉลี่ยฯ ตามเกณฑ์ สกอ. อยู่ระหว่าง 3.50 - 5.00  

โดยมีหน่วยงาน 5 หน่วยงาน คือ สำนักประกันคุณภาพ 

การศึกษา สำนักพิมพ์ สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ  

สำนักวิทยบริการฯต่างประเทศ และสำนักงานอธิการบดี  

มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินตามเกณฑ์ ม.ร. มากเป็น 

ลำดับที่ 1 เท่ากัน (5.00) รองลงมา ได้แก่ สถาบัน 

กฎหมายไทย และสำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(4.89 และ 4.80) ตามลำดับ

 ส่วนกลุ่มสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จำนวน 21 หน่วยงาน มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินตาม 

เกณฑ์ ม.ร. อยู่ระหว่าง  3.21 -  4.57   ค่าเฉลี่ยฯ ตามเกณฑ์  

สกอ. อยู่ระหว่าง  3.50 - 5.00  โดยสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดอุทัยธานี มีค่าเฉลี่ยของผลการประเมินตามเกณฑ ์ 

ม.ร.มากเป็นลำดับที่ 1 (4.64) รองลงมา ได้แก่ สาขา 

วิทยบริการฯจังหวัดสุรินทร์ สาขาวิทยบริการฯจังหวัด 

นครพนม และสาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานี (4.57,   

4.50 และ 4.50)  ตามลำดับ

 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  

กล่าวต่อไปว่าเมื่อพิจารณารายละเอียด จากผลการประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายในของหน่วยงานต่างๆ ในแต่ละ 

ตัวบ่งชี้สะท้อนให้เห็นภาพรวมว่า มีตัวบ่งชี้ที่มีผลการ 

ประเมินฯ อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเร่งด่วน ได้แก่  ผลงาน 

ของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก 

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่  งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ ผลงาน 

วิชาการที่ได้รับการรับรองคุณภาพ   และมีตัวบ่งชี้ที่อยู่ 

ในระดับพอใช้ คือ จำนวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้

งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

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 ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔

 ผลการประชุมสภาฯ                                      (ต่อจากหน้า 12)

 เลขาธิการ UNCTADฯ                           (ต่อจากหน้า 3)  คณะวิทย์ฯ คว้าที่ 1ฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

สิ่งนี้ทำให้เห็นว่าแม้ว่าจะจ้างคนดีมาได้ก็ตาม ก็ต้องมี 

การเปิดกว้างทางความคิดและมีการแก้ปัญหาสร้างสรรค์ 

อย่างเต็มที่ เมื่อไรที่มีการค้นคว้า วิจัย และศึกษาใน 

อาเซียนเข้าด้วยกัน 

 ท้ายที่สุด ดร.ศุภชัย กล่าวว่า “อยากให้สถาบัน

อุดมศึกษาต่างๆของรัฐและเอกชนร่วมมือกันพัฒนา 

การศึกษาของประเทศไทยให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น และ 

มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

เพราะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะทำให้เกิดการเปิด 

กว้างในการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ทำให้ 

นักลงทุนหันมาลงทุนในอาเซียนเพิ่มขึ้น และจะทำให ้

กลุ่มอาเซียนมีอำนาจในการต่อรองเจรจาในระดับโลก 

เพิ่มขึ้น ดังนั้น อยากให้สถานศึกษาต่างๆยอมรับการ 

เปิดเสรีเพื่อให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันใน 

กลุ่มอาเซียน เพื่อจะก้าวสู่มาตรฐานของโลกต่อไป”

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องประชุมพวงแสด 

  LI 495 จัดสอบเอง วันที่ 15 กันยายน 2554 เวลา 

13.30-15.20 น. อาคารศิลาบาตร ห้อง 312

  ให้นักศึกษาดูรายละเอียดได้ที่ หน้าห้องภาควิชา 

ภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 4 และบอร์ด 

ห้อง LAB.1-2 อาคาร 1 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์ โดยให้ 

นักศึกษาเตรียมใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียนของการ 

สอบภาค 1 ปีการศึกษา 2554 พร้อมบัตรประจำตัว 

นักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน และโปรดแต่งกาย 

สุภาพ ตรงต่อเวลาให้มากที่สุด (หากมาสายเกิน 5 นาที   

ในกำหนดเวลาเข้าห้องสอบจะหมดสิทธิในการสอบไล่)

 กำหนดสอบฯ                                        (ต่อจากหน้า 9)

             เดิม   

 ชื่อหลักสูตร  

 ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

 สาขาวิชาแพทย์แผนไทย

 ภาษาอังกฤษ (Bachelor of Science Program in 

               Thai Traditional Medicine)

เปลี่ยนแปลงเป็น

ชื่อหลักสูตร 

ภาษาไทย : หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต  

ภาษาอังกฤษ (Bachelor of Thai Traditional Medicine         

            Program) 

ชื่อปริญญา 

ช่ือเต็ม (ภาษาไทย) วิทยาศาสตรบัณฑิต (แพทย์แผนไทย)  

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)  วท.บ.(แพทย์แผนไทย)

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Science 

                                (Thai Traditional Medicine) 

ช่ือย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.S. (Thai Traditional Medicine)

 ชื่อปริญญา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) การแพทย์แผนไทยบัณฑิต

ชื่อย่อ (ภาษาไทย)   พท.บ.

ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) Bachelor of  Thai Traditional  

                                    Medicine

ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) B.TM.

การประเมินผลงาน การแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยว

กับผลงาน การปรับเปลี่ยนผลงาน และการจัดแสดงผล

งานของผู้จัดทำแฟ้มสะสมงาน

 “การจัดทำ Portfolio เป็นการเพิ่มแรงจูงใจใน 

การฝึกทำโครงการ/กิจกรรมของผู้จัดทำแฟ้มสะสมงาน 

พัฒนาทักษะทางวิชาการระดับสูง พัฒนาทักษะการ 

ทำงานเป็นทีมเพื่อให้งานสำเร็จ  พร้อมทั้งเป็นการปรับ 

เปลี่ยนการเรียนรู้จากนามธรรมไปสู่รูปธรรม  แสดงถึง 

พัฒนาการของผู้จัดทำอย่างต่อเนื่อง และเป็นการวัด 

ความสามารถของผู้จัดทำได้อีกหลายด้าน ผู้จัดทำแฟ้ม 

สะสมงานควรให้ความสำคัญกับการฝึกอาชีพ การแก้ 

ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลหรือการเก็บรวบรวมข้อมูล  

และที่สำคัญการทำแฟ้มสะสมงานเป็นโอกาสในการ 

แสดงความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับผลงานของตนเองด้วย” 

อาจารย์ ดร.สุมนา  กล่าวในตอนท้าย

 ม.ร. แนะการจัดทำฯ                             (ต่อจากหน้า 8)

ของมนุษย์เป็นเรื่องของการศึกษาทั้งสิ้น

 “ไม่ว่านักศึกษาจะเรียนในสถาบันใดก็ตาม  

มีหน้าที่เหมือนกัน คือตั้งใจศึกษาหาความรู้ จนประสบ 

ความสำเร็จ ซึ่งนักศึกษาก็ต้องมีความพอใจกับการศึกษา 

ในสถาบันนั้นๆ แล้วจะเกิดความสุขขึ้นในจิตใจ เมื่อเรียน 

อย่างมีสุข  เราก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างที่ตั้งใจไว้”

 พระอาจารย์สมพงษ์ บรรยายต่อไปว่าการใช้ชีวิต 

ให้มีความสุขนั้น นักศึกษาต้องเข้าใจก่อนว่า ความสุข 

ความทุกข์ อยู่ที่จิตใจของเรา หากเรารู้จักระงับยับยั้งใจ

ไม่ให้เกิดความรัก ความโลภ ความโกรธ และความหลง 

มากจนเกินความพอดีก็จะมีความสุข และให้คิดอยู่เสมอ 

ว่าตัวเรามีคุณค่า มีราคา พอใจในสิ่งที่มี ดีใจในสิ่งที่เป็น 

และทำทุกสิ่งอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเล่าเรียน 

การทำงาน และการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่เสมอ โดยไม่ 

ไปเบียดเบียนเพื่อนมนุษย์ สังคม และประเทศชาติ ก็จะ 

ทำให้ชีวิตเกิดการพัฒนาไปในทางที่ดีและเกิดความสุข 

อย่างยั่งยืน

 “นักศึกษาที่ออกมาอาศัยอยู่ในหอพัก ก็ขอให้คิด 

เสมอว่าเพื่อนๆที่อยู่ร่วมกันในหอพักนั้น เปรียบเสมือน 

พี่น้อง ให้ช่วยดูแลซึ่งกันและกัน บอกเตือนกันในสิ่งที่ 

ไม่ถูกไม่ควร และให้มีน้ำใจต่อกันเสมอ ก็จะอยู่ร่วมกัน 

ได้อย่างมีความสุข จนสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตอย่าง

ที่ได้ตั้งใจไว้ และเมื่อเข้าสู่สังคมการทำงานก็จะสามารถ

ปฏิบัติตัวในสังคมนั้นๆ ได้อย่างมีความสุขเช่นกัน”

 ม.ร. จัดสัมมนาฯ                             (ต่อจากหน้า 10)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๒)  วันท่ี ๑๒ - ๑๘ กันยายน ๒๕๕๔ 

กลุ่มนักศึกษาตัวอย่างขอบคุณสภามหาวิทยาลัยผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน ประธาน 

คณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี และ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับมอบช่อดอกไม้ 

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง  ได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 โดยมี 

นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย  

เป็นประธาน  ซึ่งมีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้ 

 1. ผลการสรรหาอธิการบดี 

  ให้ความเห็นชอบผลการสรรหาอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ตามท่ีคณะกรรมการอำนวยการ 

สรรหาอธิการบดี เสนอ และจะดำเนินการเสนอชื่อ 

ผู้เข้ารับการสรรหาที่ได้รับคะแนนหยั่งเสียงรวมสูงสุด  

คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  

เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป   

 2. แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี

              ตามที่กรรมการสภามหาวิทยาลัย จะครบ 

วาระ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2554 เป็นต้นไป นั้น 

ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล   

พูพิพิธ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัย เป็นผู้รักษาราชการแทนอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 

2554 เป็นต้นไป

 3. แต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษ  

   ให้ความเห็นชอบ แต่งต้ังนายมนตรี  ยอดปัญญา  

เป็นศาสตราจารย์พิเศษประจำคณะนิติศาสตร์ และ 

จะเสนอดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป  

 4. แต่งตั้งกรรมการประจำสำนักหอสมุดกลาง

              อนุมัติแต่งตั้งกรรมการประจำสำนัก- 

หอสมุดกลาง ดังนี้

           - ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  จิตต์พานิชย์

           - อาจารย์ ดร.ภาวลัย  ไกรพีรพรรณ

           -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  ภูวะพัฒนพันธุ์

           -  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี  บุณยรัตพันธุ์

           -  อาจารย์ ดร.สุมนา  จรณะสมบูรณ์

           - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส  พาวินันท์

           -  นางสุวดี  สุขอนันต์

           -  นางจุฑามาศ  มงคลพิทักษ์สุข

           -  นายชัยฤทธิ์  สาลี

 5. เปลี่ยนแปลงชื่อปริญญา  

  อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อปริญญา หลักสูตร 

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทย ดังนี้ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ รักษาราชการ 

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับมอบทุน 

การศึกษาจาก นายอภิสิทธิ์ มฤคพิทักษ์ อดีตผู้อำนวยการ 

กองกิจการนักศึกษาที่มอบเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสน 

บาทถ้วน) ให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อสมทบ 

เพิ่มเติมในกองทุน “ทุนการศึกษาคุณอภิสิทธิ์ มฤคพิทักษ์ 

และครอบครัว” เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ณ 

ห้องอธิการบดี อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 กองทุนดังกล่าว นายอภิสิทธิ์ มฤคพิทักษ์ ได้ 

บริจาคเงินและจัดตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรดอกผลเป็นทุนการ

ศึกษาแก่นักศึกษาที่ขัดสน เมื่อเดือนมกราคม 2554

อดีตผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษามอบทุน

 ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU POLL)  

สำรวจพฤติกรรมการแสวงหาความสุขในช่วงเทศกาลวันหยุด  

โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร  

ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวน 11,200 ราย ใน 

ประเด็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาความสุขใน 

ช่วงเทศกาลวันหยุด พฤติกรรมการปฏิบัติตนในช่วง 

เทศกาลเข้าพรรษาและพฤติกรรมที่ปฏิบัติมากในช่วง 

เทศกาลวันหยุด

 ผลการสำรวจในประเด็นพฤติกรรมการแสวงหา 

ความสุขในช่วงเทศกาลวันหยุด พบว่าคนส่วนใหญ่จะ 

ใช้เวลาอยู่กับครอบครัว ได้แก่ พาครอบครัวไปทานอาหาร 

นอกบ้าน 33.16% พาครอบครัวไปเที่ยววันหยุด 34.80%  

ทำอาหารทานกันเองในครอบครัว 30.73% ทำความ 

สะอาดบ้าน 36.58% 

 ในประเด็นพฤติกรรมการปฏิบัติตนในช่วง 

เข้าพรรษา พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม ทำบุญตักบาตร 

46.79% ไหว้พระ 27.94% งดเหล้า 6.31% สำหรับ 

พฤติกรรมที่ผู้ตอบแบบสอบถามปฏิบัติมากในช่วง 

เทศกาลวันหยุด ได้แก่ การรักษาศีล 5 และการปฏิบัติ 

วิปัสสนากัมมัฏฐาน มีค่าเฉลี่ย 2.93 และ 2.29 ตามลำดับ 

(คะแนนเต็ม 5) ทั้งนี้ ยังมีผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบว่า 

เล่นเกมทั้งวัน และคุยมือถือตลอดวัน ค่าเฉลี่ย 1.98 

และ1.95 ตามลำดับ   

โพลรามคำแหงเผย
คนไทยชอบอยู่กับครอบครัว-ทำบุญตักบาตรในวันหยุด

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เปิด 

รับสมัครนักศึกษาทุกคณะที่มีหน่วยกิตสะสม 

ตั้งแต่ 75 หน่วยกิตขึ้นไป เข้าฝึกอาชีพ วิชา  

RAM 3000 (RU 300) สหกิจศึกษา สามารถนำไป 

ใช้ทดแทนในหมวดวิชาเลือกเสรีได้ 9 หน่วยกิต  

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 

 สมัครหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ (RU 300)  

ชั้น 1 กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรม 

นักศึกษา ม.ร.  โทร. 0-2310-8503

 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เชิญชวนคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ร่วม “โครงการปลอดค่าปรับ” นำหนังสือ 

ที่ค้างส่งในทุกกรณีมาคืนได้ที่ เคาน์เตอร์บริการ ยืม-คืน  

ชั้น 1 อาคาร 1 ภายในวันที่ 16 กันยายน 2554  

โดยไม่เสียค่าปรับ สอบถามรายละเอียด ณ ฝ่ายบริการ 

ผู้อ่าน สำนักหอสมุดกลาง ม.ร. โทร. 0-2310-8636  

e-mail: wararat@lib.ru.ac.th

คืนหนังสือไม่เสียค่าปรับ ภายใน 16 ก.ย.นี้

(อ่านต่อหน้า 11)

จากกลุ่มนักศึกษาตัวอย่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่ น ำ ม า ม อ บ เ พื่ อ ข อ บ คุ ณ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

และคณะกรรมการอำนวยการสรรหาอธิการบดี 

ท่ีได้ดำเนินการสรรหาอธิการบดีด้วยความเรียบร้อย  

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2554 ณ บริเวณด้านหน้า 

อาคารวิทยบริการและบริหาร


