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การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา ภาค 2/2554 คณะนิติศาสตร์รับนศ.
ป.ตรี ภาคพิเศษ

รามคำแหงจัดกิจกรรม “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” ครั้งที่ 2 

(อ่านต่อหน้า 11)

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.ร. ชนะเลิศ 
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายภาษีอากร

๘๔ พรรษาสยามินทร์ รามฯทั้งแผ่นดินถวายพระพร

คณาจารย์ ม.ร. ระดมความคิด ‘พัฒนาตำรา-สื่อรูปแบบใหม่’

(อ่านต่อหน้า 2)

 รามคำแหงร่วมมือ 
ทุกภาคส่วน จัดกิจกรรม
เพื่อนข้างห้องเตือนภัยที่ 
วิทยาเขตบางนา หวังสร้าง 
ความสัมพันธ์และจิตสำนึก 
ให้ผู้พักอาศัยมีความห่วงใย 
และช่วยเหลือกันเฝ้าระวัง 
ภัยในหอพักและชุมชน 
ใกล้สถานศึกษา       
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ร่วมกับสำนักงานเขตประเวศ  
และสถานีตำรวจนครบาล 
อุดมสุข จัดกิจกรรม “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” ครั้งที่ 2 โดยมี พล.ต.ต.วิมล  เปาอินทร์ รองจเรตำรวจ 
เป็นประธาน เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2554 ณ สวนดอกไม้ กรุงเทพฯ-รามฯ2 (วิวัฒน์ สุวรรณนภาศรี) 
ถนนรามคำแหง 2 กรุงเทพฯ 

 นักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.)  
ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่ีได้รับการอนุมัติให้กู้ยืมใน 
ภาคเรียนท่ี 1/2554 ขณะน้ีทางสำนักงานกองทุนฯ ได้เปิด 
ระบบให้นักศึกษาเข้าดำเนินการบันทึกแบบคำขอกู้ยืม 
ในส่วนของภาคเรียนท่ี 2/2554 แล้ว ดังน้ันนักศึกษาท่ี 
ประสงค์จะขอกู้ยืมเงินต่อในภาคเรียนท่ี 2/2554 ให้ปฏิบัติ ดังน้ี
 1. เข้าระบบ e-studentloan บันทึกแบบคำ 
ยืนยันกู้ยืมภาคเรียนที่ 2/2554 และสั่งพิมพ์ 1 ชุด 
 2. ติดต่อสถานศึกษาที่งานแนะแนวจัดหางาน 
และทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย ตั้งแต่ 
บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554  สำหรับเอกสารที่ใช้ 
ในการกู้ยืมภาคเรียนท่ี 2 ได้แก่ แบบคำขอกู้ยืมภาคเรียนท่ี  
2/2554 และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาค 1/2554

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับสมัครนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ รุ่นที่ 24 ภาค 

เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 เรียนวันจันทร์-

วันศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น.

 จำหน่ายใบสมัคร วันท่ี 19 กันยายน- 

4 พฤศจิกายน 2554 รับสมัคร วันที่ 

26 ตุลาคม - 4 พฤศจิกายน 2554 เวลา 

09.00-16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) 

ที่คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1 ห้อง 1102 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสัมมนาระดมสมอง  

เรื่อง “การพัฒนาตำราและสื่อการสอนรูปแบบใหม่” ให้แก่คณาจารย์ 

มหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ รักษาราชการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และมีอาจารย์ถวัลย์ มาศจรัส  

ประธานสถาบันส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียนแห่งประเทศไทย 

เป็นวิทยากร  ณ ห้องบรรยายชั้น 8 อาคารท่าชัย เมื่อวันที่  6 กันยายน 2554 
 โอกาสนี้ ผศ.พิมล รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร. กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นสถาบันการศึกษาที่มีจุดแข็งโดดเด่น คือ เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

จัดการเรียนการสอนแบบมีชั้นเรียนหรือศึกษาด้วยตนเอง นักศึกษาสามารถมาเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยหรือเรียนอยู่ที่ใดก็ได้ ดังนั้น ตำราและสื่อการเรียนการสอน จึงเป็น 

ตัวกลางสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้สอนไปยังผู้เรียนอย่างถูกต้องและ 

รวดเร็ว 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่งนักศึกษาเข้าร่วม 
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายภาษีอากร ซ่ึงจัดโดยศาลภาษีอากรกลาง  
เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงคุณงามความดีของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ เนื่องในวันรพี  
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554 โดยมีสถาบันการศึกษาต่างๆทั่วประเทศ 
ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 26 ทีม 
 ผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมนักศึกษาคณะนิติศาสตร์จาก 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศ 



 ภายในงานมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต  

ประธานคณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง พ.ต.อ.กัญชล อินทราราม ผู้กำกับการ  

สน.อุดมสุข นายประยูร ครองยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

เขตประเวศ นายเชวง เงินแพทย์ สมาชิกสภาเขตบางกะปิ  

ร.ต.ต.ณัฐกริช เปาอินทร์ ที่ปรึกษาโครงการฝากบ้านกับ 

เพื่อนบ้าน นายปรารภ ลีลาศเจริญ ผู้อำนวยการกองงาน 

วิทยาเขตบางนา ม.ร. พร้อมด้วย ทีมงานตำรวจชุมชน 

สัมพันธ์ บก.น.4 ทีมงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. ผู้ประกอบการหอพัก  

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม โดยในงาน 

มีการให้บริการต่างๆ อาทิ การบริการตรวจสุขภาพและ 

สายตา จากสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.ร. การจำหน่าย 

สินค้าราคาถูก และการให้บริการของว่าง อาหาร เคร่ืองด่ืม  

พร้อมแจกนกหวีดเตือนภัยแก่ผู้ร่วมกิจกรรม

 โอกาสนี้ ผศ.ลีนา  ลิ่มอภิชาต ประธานคณะ- 

กรรมการภาคประชาชน ม.ร. กล่าวว่าโครงการเพื่อน 

ข้างห้องเตือนภัย เป็นกิจกรรมที่เป็นส่วนหนึ่งของการ

พัฒนาคุณภาพหอพักที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับ

ภาคประชาชน ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 จากโครงการ 

หอพักสีขาวสู่โครงการหอพักติดดาว ซึ่งปีนี้ดำเนินการ 

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และจะมีการมอบรางวัลแก่หอพัก 

คุณภาพในปลายเดือนกันยายน 2554 และในปีน้ีมหาวิทยาลัย 

ก็ได้ต่อยอดมาถึงโครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภัย ซึ่งเป็น 

กิจกรรมที่ต้องการให้ผู้พักอาศัยในหอพักมีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน โดยได้นำแนวคิดจากโครงการ  

“เพื่อนบ้านเตือนภัย” ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล  

มาขยายผลเป็นโครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภัย และได้ 

เชิญชวนผู้พักอาศัยมาสร้างความสัมพันธ์ สร้างจิตสำนึก 

ให้มีความห่วงใย และช่วยกันเฝ้าระวังภัยที่อาจเกิดขึ้น 

ในหอพักและชุมชน 

 “ในนามของ ม.ร. ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให ้

ความร่วมมือทั้งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ 

มั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงาน 

เขตประเวศ     และกองบังคับการตำรวจนครบาล   4   (สน. 

หัวหมาก และสน.อุดมสุข) รวมทั้งผู้ประกอบการหอพัก 

ที่ได้ร่วมมือกันทำให้ชุมชนน่าอยู่ และทำให้หอพักมีความ 

ปลอดภัยสำหรับลูกศิษย์ หวังว่าความร่วมมือเหล่านี้จะ

คงอยู่ต่อไป และสิ่งนี้จะเป็นกำลังใจที่ทำให้รามคำแหง 

เดินหน้าจัดโครงการที่เกี่ยวกับหอพักและชุมชนต่อไป”

 จากนั้น นายประยูร ครองยศ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

เขตประเวศ กล่าวรายงานว่าตามที่คณะกรรมการภาค 

ประชาชนฯ ได้จัดโครงการหอพักติดดาว ครั้งที่ 1 และ 

ครั้งที่ 2 เพื่อเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการหอพักมีการ 

พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการและการให้บริการ 

ของหอพักให้มีคุณภาพตามเกณฑ์การรับรอง และ 

เจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัย  ในการจัดโครงการดังกล่าว 

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ทั้งหัวหมากและวิทยาเขตบางนา โดยสามารถ 

ยกระดับคุณภาพมาตรฐานหอพักให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น 

 อย่างไรก็ตาม ยังมีหอพักหลายแห่งที่ยังมีปัญหา 

ในด้านอื่นๆ เช่น เหตุเดือดร้อนรำคาญ การลักทรัพย์ 

ปัญหายาเสพติด การทะเลาะวิวาท และปัญหาอาชญา- 

กรรมเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำ ซึ่งส่งผลกระทบต่อคุณภาพ 

ชีวิตและการใช้ชีวิตประจำวันของผู้พักอาศัยในหอพัก  

ดังนั้น คณะกรรมการภาคประชาชนฯ จึงจัดโครงการ 

เพื่อนข้างห้องเตือนภัย ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อสร้างจิตสำนึก 

ให้ผู้พักอาศัยในหอพักมีความห่วงใย และดูแลช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

ในการเฝ้าระวังภัย และให้ข้อมูลข่าวสารแก่หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะนำไปสู่การป้องกันปัญหาต่างๆที่อาจ 

จะเกิดขึ้นในหอพักและชุมชนอีกทั้งเป็นการพัฒนา 

คุณภาพชีวิตของผู้พักอาศัยในหอพักให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

 “การจัดโครงการฯในครั้งนี้ สำนักงานเขตประเวศ 

ได้ให้ความร่วมมือในการจัดสถานท่ี จัดกิจกรรมให้บริการ 

ประชาชน รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากกองบังคับการ 

ตำรวจนครบาล 4 โดย สน.อุดมสุข ในการจัดกิจกรรม

สร้างความสัมพันธ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและ

เฝ้าระวังภัยในหอพัก ตลอดจนขอขอบคุณคุณสุธรรม 

สุวรรณนภาศรี ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการจัดงานด้วย”

 ด้าน พล.ต.ต. วิมล  เปาอินทร์ รองจเรตำรวจ 

กล่าวถึง โครงการ “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” ว่าเป็น 

โครงการที่รามคำแหงขยายผลมาจากโครงการ “ฝากบ้าน 

กับเพื่อนบ้าน” ของกองบัญชาการตำรวจนครบาล โดย 

ต้องการให้ผู้พักอาศัยมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  

และได้ทำความรู้จักซึ่งกันและกัน เพราะภายในหอพัก 

อาจเกิดเหตุลักทรัพย์ หรือชิงทรัพย์ ซึ่งอาจลุกลามไป 

จนถึงการทำร้ายร่างกายถึงแก่ชีวิตได้ ดังเช่น กรณีคนร้าย 

อาศัยช่วงการสแกนคีย์การ์ด เข้าทำร้ายผู้พักอาศัยเพื่อ 

ขโมยทรัพย์สินต่างๆ ดังนั้น หากเพื่อนข้างห้อง เจ้าของ 

หอพัก หรือผู้ท่ีพักอาศัยในห้องพักเดียวกัน มีความสัมพันธ์ 

ที่ดีต่อกัน รู้จักกัน ก็อาจจะช่วยกันเป็นหูเป็นตาในการ 

แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทันเหตุการณ์ได้ 

 รองจเรตำรวจ ยกตัวอย่างเหตุการณ์ในต่างประเทศ 

ว่ามีการจัดกิจกรรมที่ทำให้คนรู้จักกันง่ายขึ้น เพราะคน 

ในชุมชนเมืองรู้จักกันยาก พอเห็นหน้ากัน ไม่รู้จักกัน  

ก็ทำให้ไม่กล้าคุยกัน โดยส่วนใหญ่ในหลายพื้นที่หลาย 

ชุมชนจะเป็นเช่นนี้ จึงมีการจัดกิจกรรมให้เพื่อนบ้าน 

หรือเพ่ือนข้างห้องได้ทำความรู้จักกัน เพ่ือป้องกันเหตุการณ์ 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการ 

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ (จันทร์-ศุกร์) 

คณะนิติศาสตร์ ม.ร. โทร. 0-2310-8184, 8194, http://

www.law.ru.ac.th

ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว เพราะถ้าเราอาศัยอยู่ในหอพัก  

เพื่อนข้างห้องถือว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าญาติ ควรรู้จัก 

ชื่อ และมีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อกันได้ด้วยความ 

ไว้ใจ ผมอยากให้โครงการที่ดีเช่นนี้มีการจัดกิจกรรมอยา่ง 

ต่อเนื่อง เพราะเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนจะได ้

ช่วยตำรวจดูแลชุมชนของตนเองให้ทั่วถึงเพื่อความสงบสุข 

และความปลอดภัยของชุมชนและสังคมนั้นๆด้วย   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔

 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

รามคำแหงจัดกิจกรรมฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

คณะนิติศาสตร์รับนศ.ฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

มาครองได้สำเร็จ โดยได้รับโล่รางวัลจาก ฯพณฯ ประธาน 

ศาลฎีกาพร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัล 10,000 บาท 

 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่ ได้รางวัลดังกล่าว 

ได้แก่ 1. นายอาทิตย์  เจริญผล

 2. นายชัยศรีศักดิ์  ศรีสันติสุข

 3. นายสาริน  อุดมแก้วกาญจนา

 สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  

ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองชนะเลิศอันดับ 2  

ได้แก่ ทีมจากมหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัย 

อีสเทิร์นเอเชีย

 ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง กำหนดจัดการสัมมนาสารัตถะ ครั้งที่ 8  

ประจำปี 2554 เรื่อง “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ : วิจารณ์และ 

วิพากษ์” เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และตระหนัก 

ถึงความสำคัญเก่ียวกับนโยบายของรัฐบาลในยุคนายกรัฐมนตรี 

ยิ่งลักษณ์  ชินวัตร  ในวันพุธที่ 21 กันยายน 2554 เวลา 

09.00-16.30 น. ณ ห้องศิลปาชีพ  ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามกำหนดการดังนี้

 09.00-12.00 น. อภิปราย เร่ือง ‘รัฐบาลย่ิงลักษณ์ : 

บรูณภาพทางการเมอืงและจรยิธรรม’ โดย  ศ.ดร.ชยัอนนัต ์   

สมุทวณิช ราชบัณฑิตสำนักธรรมศาสตร์และการเมือง 

รศ.สุขุม  นวลสกุล อดีตอธิการบดีและคณบดีคณะรัฐศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รศ.ดร.ชัยชนะ อิงคะวัต คณะรัฐศาสตร์   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ดำเนินรายการ: อ.ดร.ทิพรัตน์   

บุบผะศิริ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 13.30-16.30 น. อภิปรายเร่ือง ‘รัฐบาลย่ิงลักษณ์ :  

เศรษฐกิจและการต่างประเทศ’ โดย  ศ.ดร.สุรชัย   ศิริไกร 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกียรติชัย  

พงษ์พานิชย์ สื่อมวลชนอาวุโส อดีตคอลัมน์นิสต ์

หนังสือพิมพ์ข่าวสด รศ.ดร.ถวิล นิลใบ คณะเศรษฐศาสตร์   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รศ.ดร.ธนาสฤษฎิ์  สตะเวทิน 

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์  คณะรัฐศาสตร์   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ดำเนินรายการ : อัญชลี   

เอกภักดีวัฒนกุล  ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาตาม

กำหนดการดังกล่าว  

คณะรัฐศาสตร์ จัดสัมมนาสารัตถะ
วิจารณ์และวิพากษ์รัฐบาลยิ่งลักษณ์



อธิบดีกรมการจัดหางาน แนะคุณลักษณะบัณฑิต
เรียนรู้ภาษาเป็นสะพานสู่ความสำเร็จ

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดอบรม เร่ือง “การศึกษาในระดับอุดมศึกษากับคุณลักษณะ 

บัณฑิตตามความต้องการของตลาดแรงงาน” เพื่อให้ 

ข้อมูลความเคลื่อนไหวด้านแรงงาน และคุณลักษณะ 

ของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของตลาดแรงงาน โดยมี  

รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ ป่ินทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  

เป็นประธาน และนางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์ อธิบดีกรม 

การจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นวิทยากร เมื่อวันท่ี 

25 สิงหาคม 2554 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2  

อาคาร 2  คณะมนุษยศาสตร์

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้เป็น

ประโยชน์ทั้งต่อนักศึกษา บัณฑิต และคณาจารย์ เพราะ 

ผู้อบรมสามารถนำข้อมูลไปประยุกต์ใช้ในการเรียน 

การสอนหลักสูตรหรือการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นการ 

เฉลิมฉลองวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์อีกด้วย

 “ปัจจุบันเรากำลังจะก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคม

อาเซียนในปี 2558 ดังนั้นนักศึกษาจะต้องมีการเตรียม 

ความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งการ 

อบรมครั้งนี้ถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา  

และหล่อหลอมให้นักศึกษาจบไปเป็นบัณฑิตที่มีความ 

พร้อมและมีคุณภาพพร้อมออกไปรับใช้สังคมและ 

ประเทศชาติต่อไป” 

 จากนั้น นางสุทัศนี สืบวงศ์แพทย์ อธิบดีกรมการ 

จัดหางาน กระทรวงแรงงานกล่าวว่ากรมการจัดหางาน 

มีภารกิจในการบริการจัดหางานในประเทศ การบริหาร 

แรงงานไทยไปต่างประเทศ การควบคุมการทำงานของ 

คนต่างด้าว การแนะแนวและส่งเสริมการประกอบอาชีพ  

และการคุ้มครองคนหางาน ทั้งนี้กรมการจัดหางานได ้

ทำวิจัยกับสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรมและ 

ภาคบริการ จำนวน 770 แห่ง เพื่อให้ทราบความต้องการ 

ของสถานประกอบการ

 “จากผลการวิจัยโดยภาพรวมนายจ้างในภาค 

อุตสาหกรรมและภาคบริการต้องการลูกจ้างท่ีมีคุณสมบัติ 

พื้นฐานด้านจรรยาบรรณเป็นอันดับแรก รองลงมาคือ 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งให้ความสำคัญมากกว่า 

คุณสมบัติด้านความรู้ ความสามารถทางวิชาการตาม 

ลักษณะงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการมีความรู้ 

ความสามารถเพียงพอที่จะทำงาน หรือนายจ้างสามารถ

พัฒนาความรู้ความสามารถทางวิชาการให้แก่ลูกจ้าง 

 คุณสมบัติพื้นฐานที่ลูกจ้างต้องพัฒนาตนเอง 

ให้ตอบสนองกับความต้องการของนายจ้าง คือ การมี 

จรรยาบรรณ มีคุณธรรม และจริยธรรม มีความซื่อสัตย ์

ในการปฏิบัติงานและมีความตรงต่อเวลาเป็นอันดับต้น  

เป็นเครื่องบ่งชี้ว่านายจ้างได้ให้ความสำคัญต่อความ 

มีวินัยของลูกจ้าง ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าวจะส่งผลโดยตรง 

ต่อการดำเนินงานของนายจ้าง เพราะถ้าลูกจ้างขาดความ 

ซื่อสัตย์ก็จะเกิดปัญหาการทุจริตในองค์กรและถ้า 

ลูกจ้างขาดวินัย ไม่ตรงต่อเวลาก็จะส่งผลต่อผลประกอบการ 

ของสถานประกอบการโดยรวม” อธิบดีกรมการจัด 

หางานกล่าว

 อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อว่าสำหรับ 

การเตรียมตัวก่อนการสมัครงาน บัณฑิตจะต้องเตรียมตัว  

เตรียมใจ และเตรียมข้อมูล การเตรียมตัว คือการค้นหา 

ความถนัดของตนเองว่ามีความถนัดในด้านใดบ้าง  

จากนั้นต้องมองหาแหล่งงานที่สนใจ ในการสัมภาษณ ์

เข้าทำงานต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยเหมาะสม 

กับกาลเทศะ เตรียมร่างกายให้แข็งแรง รวมทั้งมีการ 

เตรียมใจ คือจะต้องมีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ประหม่า  

นอกจากนั้นยังต้องเตรียมข้อมูลคือ การเตรียมเอกสาร 

หลักฐานที่ใช้ในการสมัครงาน ข้อมูลตำแหน่งงานที่จะ 

ไปสมัคร และข้อมูลของบริษัทนั้น

 “สถาบันครอบครัวและภาคการศึกษามีความ 

สำคัญต่อการผลิตบุคลากรให้เข้าสู่ระบบการจ้างงาน 

ต้องให้ความสำคัญต่อการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 

ความซื่อสัตย์ และความมีวินัย ประกอบไปพร้อมกับ 

การพัฒนาให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ 

 ในปัจจุบันภาษาถือเป็นส่ิงท่ีมีความสำคัญอย่างมาก  

ถ้านักศึกษามีความรู้ด้านภาษาต่างๆ ก็จะได้เปรียบผู้อื่น  

เพราะตลาดแรงงานต้องการบุคลากรท่ีมีความรู้ด้านภาษา  

และเพ่ือเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคม 

อาเซียน นักศึกษาจึงต้องเรียนรู้ด้านภาษาให้ได้อย่างน้อย  

2 ภาษา เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น จีน ซึ่งประเทศเหล่านี ้

กำลังเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยอย่างมาก และเช่ือว่า 

ถ้าเรามีความสามารถด้านภาษาก็ย่อมเป็นที่ต้องการ 

ของตลาดแรงงานอย่างแน่นอน” อธิบดีกรมการจัด 

หางานกล่าว

 หลังจากที่ผ่านกระบวนการสรรหา 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาเมื่อ 

วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

 ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นทั้ง ๓ สายคือ

 สายอาจารย์ ๗๗.๐๔%

 สายข้าราชการ-เจ้าหน้าท่ี ๗๖.๘๒%  และ

 สายนักศึกษา ๗๗.๕๕%

 ในที่สุดคณะกรรมการสรรหาฯ ได้นำ 

เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง และสภาฯ  

แห่งนี้ได้มีมติเห็นชอบ และเสนอหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง

 เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรด 

กระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป

 หากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมเมื่อใด

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

จะเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

คนที่ ๙ ต่อจาก

 รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข ซึ่ง 

เป็นคนที่ ๘ ส่วนคนที่ ๗ คือ

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข 

 รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล เป็น 

คนที่ ๖ ส่วนคนที่ ๕ คือ 

 ศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ โสภารัตน์ 

ซึ่งเป็นอธิการบดีก่อน

 รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล

 รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรมย์ ณ นคร 

เป็นอธิการบดีคนที่ ๓ ต่อจาก

 ศาสตราจารย์กำธร พันธุลาภ ซึ่งเป็น 

อธิการบดีคนที่ ๒ รองจากอธิการบดีคนแรก 

คือ

 ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 

 ดังนั้น นอกจากจะแสดงความยินดีต่อ

ท่านอธิการบดีคนที่ ๙ แล้ว 

 “ข่าวรามคำแหง” ขอรำลึกถึงท่าน 

อธิการบดีทุกคน



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔

 งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัด 

อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักศึกษาในการปรองดอง 

สมานฉันท์ เร่ือง “สาเหตุของปัญหาท่ีนำไปสู่ความขัดแย้ง 

และข้ันตอนในการปรองดอง” เพ่ือให้ผู้นำนักศึกษาตระหนัก 

ถึงสาเหตุของความขัดแย้ง และรู้บทบาทตัวเองในการ 

จัดการความขัดแย้ง โดย รองศาสตราจารย์ชำนาญ เต็มเมืองปัก  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ เป็น 

ประธาน ณ ห้อง 301 อาคารสวรรคโลก เมื่อวันที่ 30 

สิงหาคม 2554

 โอกาสนี้ นางลัดดาวรรณ มณีนพ รักษาการ 

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา กล่าวว่าปัญหาความแตกต่าง 

ทางความคิดและการเมืองกลายเป็นปัญหาแตกแยกใน 

สังคมดังที่ปรากฏ นำไปสู่การขัดแย้ง ทำให้มีการสร้าง 

การปรองดอง และนำประเด็นต่างๆมาพิจารณา ได้แก่  

ปัญหาความเหล่ือมล้ำ ความไม่เป็นธรรมในสังคม การพัฒนา 

ที่ไม่ทั่วถึงในระดับรากหญ้า ความยากไร้ที่ไม่ได้รับการ 

แก้ไข และขาดการสื่อสารข้อมูลรอบด้าน 

 ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วนที่รัฐบาล 

ต้องเร่งดำเนินการเยียวยา โดยการกำหนดนโยบายการ 

ปรองดองแห่งชาติข้ึน เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานต่างๆ  

ที่เกี่ยวข้องได้สนองนโยบายของรัฐบาล โดยสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้ประชุมเรื่องการสร้าง 

ความปรองดองแห่งชาติ เพื่อให้สถาบันต่างๆ ได้มีส่วน 

ร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ร่วม และกำหนดเป้าหมาย มาตรการ  

เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปข้างหน้า 

 จากนั้น รองศาสตราจารย์ชำนาญ เต็มเมืองปัก  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ กล่าวว่า  

หัวข้อการอบรมครั้งนี้เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

เป็นอย่างมากตามเหตุการณ์ที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด  

อย่างไรก็ตาม ความขัดแย้งในสังคมโดยมากเกิดจากความ 

จงใจ และมีปัญหาแฝงอยู่ ดังนั้น เมื่อนักศึกษาจะพัฒนา 

ตนเองขึ้นเป็นผู้นำจำเป็นต้องเข้าใจที่มาและศึกษาสาเหต ุ

ของปัญหาให้ทะลุปรุโปร่ง โดยใช้วิจารณญาณและใช ้

เหตุผลประกอบกัน 

 “นักศึกษาต้องศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้มีความรู้   

พร้อมกับฝึกความพร้อมของตนเอง เพื่อให้สามารถมอง 

เห็นสาเหตุ ปัญหา แก้ปัญหา พร้อมจะเป็นผู้นำใน 

อนาคตให้สังคมได้ หลักเบ้ืองต้นคือ นักศึกษาต้องใจกว้าง  

เปิดรับฟังความคิดเห็นผู้อื่น และมีเมตตา ทั้งนี้ เพื่อให้ 

สื่อสารกับสังคมได้โดยไม่เกิดความขัดแย้ง”  รธก.ฝ่าย 

อำนวยการกล่าวในที่สุด 

ม.ร. ปั้นผู้นำนักศึกษา 
ปลูกฝังการปรองดองสมานฉันท์

ซึ่งถ้าเด็กอยู่ในลักษณะดังกล่าว ก็จะมีความพร้อมที่จะ 

เรียนรู้ทักษะและพัฒนาการต่างๆ”

 รศ.พญ.จันท์ฑิตา กล่าวต่อไปว่าการปล่อยให ้

เด็กอยู่กับเพื่อนจะทำให้เด็กมีจินตนาการ และความคิด 

สร้างสรรค์มากขึ้น พร้อมกับมีการพัฒนาการทางด้าน 

คุณธรรมและจริยธรรมควบคู่กันไปด้วย อีกทั้งผู้ปกครอง 

ต้องชี้แนะในสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวพร้อมทั้งเป็นต้นแบบ 

ที่ดีในการช่วยพัฒนาทักษะต่างๆให้เด็กได้มีการพัฒนา 

ตนเอง  สื่อต่างๆที่อยู่รอบข้างของเด็กก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มี

ความสำคัญในการเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในขณะ 

เดียวกันผู้ปกครองจะต้องสอนเรื่องความฉลาด หรือ 

EQ ด้วย เนื่องจากถ้าเด็กมีความสามารถในเรื่องของ IQ 

อย่างเดียวแต่ไม่มี EQ ก็จะทำให้ไม่สามารถประสบความ 

สำเร็จในอนาคตได้  เพราะ EQ คือความสามารถใน 

ความรู้ความเข้าใจ เอาอกเอาใจผู้อื่น รู้จักอดทนอดกลั้น 

มองโลกในแง่ดี พร้อมทั้งการดำเนินชีวิตให้มีความสุข  

ซึ่งสิ่งต่างๆจะมีครอบครัวเป็นหลักในการให้เด็กได้รับ 

การเรียนรู้ได้

 “สำหรับเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 2 ปี พยายามอย่า 

ให้อยู่กับสื่อโทรทัศน์ทุกประเภท เนื่องจากเด็กควรจะได้ 

รับการสื่อสารแบบ Two way communication เพื่อ 

การเรียนรู้ที่ดี มีทักษะที่ดีกว่าหน้าจอทีวี ซึ่งเมื่อเด็กเริ่ม 

โตจะทำให้เริ่มติดสิ่งที่เป็นเทคโนโลยีต่างๆ จะทำให้ยาก

ในการที่จะดึงความสนใจของเด็กให้มาร่วมทำกิจกรรม

อื่นๆ”   รศ. พญ.จันท์ฑิตากล่าวในตอนท้าย

ผลสำรวจ RU POLL
วัยรุ่น-วัยเรียน ต้องการครอบครัวอบอุ่น

 โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง 

(ฝ่ายประถม) จัดโครงการนัดพบผู้ปกครอง หวังให ้

ผู้ปกครองได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น

ในการเลี้ยงดูเด็ก และร่วมกันในการวางแผนพัฒนาการ 

เรียนและศักยภาพ และการบรรยายเรื่อง “เลี้ยงลูกอย่างไร 

ให้เหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ” เม่ือวันท่ี 21 สิงหาคม 

2554 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

โดยมีผู้ปกครองจำนวนมากเข้าร่วมงาน

 อาจารย์ยุวธิดา  คำปวน  รองผู้อำนวยการฝ่าย 

วิชาการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  

กล่าวว่าการอบรมครั้งนี้มุ่งหวังเพื่อให้ผู้ปกครองได้มีการ 

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็ก พร้อมทั้ง 

ร่วมวางแผนการพัฒนาการเรียนและพัฒนาการของเด็ก

กับคณาจารย์ของโรงเรียน เพื่อช่วยพัฒนาทักษะนักเรียน 

ให้เป็นคนดี  มีศักยภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม

 ด้าน รองศาสตราจารย์ พญ.จันท์ฑิตา พฤกษานนท์   

หัวหน้าหน่วยพัฒนาการและการเจริญเติบโต ภาควิชา 

กุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

กล่าวว่าในการเลี้ยงดูเด็ก มักจะมีความคาดหวังที่จะให้ 

เด็กมีการเจริญเติบโตที่ดี พร้อมทั้งเป็นคนเก่ง คนดี และ 

เป็นเด็กที่มีความสุข แต่การคาดหวังในสิ่งต่างๆเหล่านี้ 

จะเป็นการสร้างแรงกดดันให้กับเด็ก ดังนั้น ผู้ปกครอง 

ควรที่จะให้เด็กเรียนรู้และทำกิจกรรมอย่างมีความสุข  

เพื่อเป็นการสร้างพัฒนาการเจริญเติบโตสมวัย 

 “เด็กจะมีพัฒนาการที่ดีได้ ก็จะต้องมีร่างกายที ่

แข็งแรงสมบูรณ์และเจริญเติบโตสมวัย และเด็กจะม ี

ความพร้อมในการรอรับประสบการณ์ที่เชื่อมโยงการ 

เครือข่ายภายในสมองโดยผ่านทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 

ได้แก่ ตาดู หูฟัง จมูกรับกลิ่น ลิ้นรับรส  ผิวหนังรับสัมผัส 

 ศูนย์ประชามติมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(RU POLL) สำรวจ เรื่อง “ความต้องการมากที่สุด 

ของคนวัยรุ่น วัยเรียน และวัยทำงาน” โดยเก็บข้อมูล 

จากประชาชนในกรุงเทพมหานครฯ ปริมณฑลและ 

ต่างจังหวัด 12 จังหวัด จำนวน 112,000 คน 

โดยแบ่งกลุ่มสำรวจเป็น 3 กลุ่ม คือ วัยรุ่น อายุต่ำกว่า 

18 ปี วัยเรียน อายุ 18-35 ปี วัยทำงานอายุ 35-54 ปี

 ผลการสำรวจพบว่า ความต้องการมากที่สุด 

ของคนวัยรุ่น วัยเรียน และวัยทำงาน ลำดับที่ 1  

คือ ครอบครัวอบอุ่น (45.04%) ส่วนใหญ่ผู้ตอบเป็น 

กลุ่มวัยเรียน รองมาเป็นวัยรุ่น ลำดับที่ 2 คือ  

สุขภาพร่างกายแข็งแรง (16.37%) ส่วนใหญ่ผู้ตอบ 

เป็นกลุ่มวัยเรียน และวัยทำงาน ลำดับที่ 3 คือ เงิน  

(13.31%) ส่วนใหญ่ผู้ตอบเป็น กลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น  

ลำดับที่ 4 คือ ต้องการทำงานที่ได้เงินมากๆ (8.24%) 

ส่วนใหญ่ผู้ตอบเป็นกลุ่มวัยเรียน ลำดับที่ 5 คือ การได้ 

รับการยอมรับในสังคม (6.54%) ส่วนใหญ่ผู้ตอบ 

เป็นกลุ่มวัยเรียนและวัยรุ่น

สาธิตฯ ฝ่ายประถมนัดพบผู้ปกครอง



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมวิชาการ เรื่อง  

“ประชาสัมพันธ์การใช้ระบบรหัสวิชา 7 หลัก” ให้แก่ 

คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน 

ผู้อำนวยการสถาบันคอมพิวเตอร์   รองศาสตราจารย์ 

วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ ผู้อำนวยการสำนักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล คุณเดชา พรเจริญนพ  

หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนา สถาบันคอมพิวเตอร์  

และคุณสุนันทา เตชะมา หัวหน้าฝ่ายจัดตารางสอบ 

และลงทะเบียน สวป. เป็นผู้ชี้แจง ณ ห้องประชุม 321 

อาคารสุโขทัย ชั้น 3  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2554 

        โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร กล่าวว่า 

เรื่องการใช้ระบบรหัสวิชาใหม่ 7 หลัก เป็นเรื่องที่ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่

จะเกิดขึ้น เพราะทุกคนต้องให้บริการแก่นักศึกษาไม่ว่า 

จะทางตรงหรือทางอ้อม โดยต้องรับทราบการปรับเปลี่ยน 

กฎเกณฑ์ต่างๆท่ีจะเร่ิมใช้ในปีการศึกษา 2555 ซ่ึงเป้าหมาย 

ที่สำคัญคือ ต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรได ้

รับทราบ และหวังว่าผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะสามารถอธิบาย 

ให้นักศึกษาทราบได้อย่างถูกต้องและชัดเจนอย่างทั่วถึง

 รศ.ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน กล่าวว่าเหตุผลในการ 

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาจาก 5 หลักเป็น 7 หลัก เพราะ 

มหาวิทยาลัยมีการขยายตัวทางวิชาการ มีสาขาวิชาชีพ 

จำนวนวิชา และความหลากหลายทางวิชาการมากขึ้น 

ซึ่งหลังจากที่สถาบันคอมพิวเตอร์ได้รับมอบหมายให้ 

ดำเนินการในเรื่องนี้ ก็ได้เริ่มปรับฐานข้อมูลสารสนเทศ

ทั้งหมด มาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มทำงานมาตั้งแต่เมษายน 

2554 เพื่อให้แล้วเสร็จภายในพฤษภาคม 2555 พร้อมกับ 

การเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 ด้วย 

 “การทำงานท่ีผ่านมายังพบว่าปัญหาของแต่ละคณะ  

แต่ละสาขาวิชามีความหลากหลาย และนักศึกษารามคำแหง 

ก็มีจำนวนมาก ทางสถาบันฯจะใช้เวลาทำงานอย่างเต็มที่ 

เพื่อปรับระบบให้สามารถใช้ได้ตามเวลาที่กำหนดไว้  

จึงขอความร่วมมือจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องในแต่ละคณะ  

ถ้ามีข้อสงสัยใดๆทางสถาบันจะได้ชี้แจงและร่วมทำงาน 

กับคณะได้ทันที และเพื่อให้ประสานกับนโยบายในการ 

ปรับเกรดเป็นระบบสากลที่จะมีขึ้นในอนาคต”

 ขณะที่ คุณเดชา พรเจริญนพ กล่าวถึงการ 

เปลี่ยนแปลงรหัสวิชาเป็น 7 หลักว่าเป็นการปรับเปลี่ยน 

ตามกาลเวลา เพราะมหาวิทยาลัยมีการปรับปรุงหลักสูตร  

และเปิดหลักสูตรใหม่ขึ้นมาทุกปี  ซึ่งรหัสวิชา 7 หลัก 

มีความหมาย คือ หลักที่ 1-3 สื่อถึงรหัสวิชา  หลักที่ 4 

สื่อถึงชั้นปี หลักที่ 5 สื่อถึงกลุ่มวิชา  และหลักที่ 6-7 

สื่อถึงลำดับวิชา  เช่น  ENG 1001 (EN101),  MCO 2043 

(MC243, MC141) เป็นต้น 

บุคลากร ม.ร. ประชุมการใช้ระบบรหัสวิชาใหม่เป็น 7 หลัก

 สำหรับข้อมูลนักศึกษาเก่า ตั้งแต่ปีการศึกษา 

2547-2554 ในที่นี้ Credit คือ จำนวนหน่วยกิต และ 

Course title คือ ชื่อวิชาที่อธิบายเป็นภาษาอังกฤษ 

โดยสรุปการเทียบรหัสวิชา 5 หลักเป็น 7 หลัก มีดังนี้ 

1) กรณี  1 รหัสวิชา มี Credit ไม่เท่ากัน ต้องแยกเป็น  

2 วิชา  2) กรณี 1 รหัสวิชา มี Course title ไม่เหมือนกัน 

ต้องแยกเป็น  2 วิชา 3) รหัสวิชาต่างกัน Credit, Course 

title เหมือนกัน เทียบเป็น 1 วิชา และ4) กรณีปกติ 

แตกต่างจาก ข้อ 1-3 ให้เทียบ 1 วิชาต่อ 1 วิชา 

 ฉะนั้น จากนี้ไปต้องประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา 

รับทราบและไม่สับสนในการลงทะเบียน ซ่ึงการดำเนินการ 

หลังจากน้ี คือมหาวิทยาลัยจะเร่ิมปรับปรุงระบบสารสนเทศ 

ท้ังหมด ท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก,  

แปลงข้อมูลนักศึกษาปี 2547-2554 เป็นรหัสวิชา 7 หลัก,  

ม.ร.37 ต้องปรับแถบรหัสวิชาเป็น 7 หลัก และแบบฟอร์ม 

ที่ใช้กับรหัสวิชา 5 หลัก ปรับเป็นรหัสวิชา 7 หลัก 

 ด้าน รศ.วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ กล่าวว่าการเปล่ียน 

รหัสวิชาใหม่ ทุกคณะต้องให้ความสำคัญ และสวป. 

โดยฝ่ายรับสมัครมีสิ่งที่ต้องดำเนินการ คือจัดเตรียม 

ระเบียบการ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สวป.จึง 

ต้องการข้อมูลที่ชัดเจนจากคณะต่างๆเพื่อตรวจสอบ 

และส่งพิมพ์ให้พร้อมจำหน่ายภายในเดือนมีนาคม 2555   

ส่วนกำหนดการใช้รหัสวิชา 7 หลัก ในปีการศึกษา 

2555 นั้น ถ้าข้อมูลต่างๆเข้ามาถึง สวป. และเมื่อ 

นักศึกษาเริ่มใช้ในการลงทะเบียน  มหาวิทยาลัยต้องทำ 

คู่มือให้นักศึกษาเก่า  เช่น ม.ร.30 ต้องเป็นตารางเปรียบ 

เทียบรหัสวิชาใหม่กับรหัสวิชาเก่าให้นักศึกษาเข้าใจ 

และไม่สับสน  

 ผู้อำนวยการ สวป. เสนอว่าควรมีการพิมพ์ ม.ร.30  

แจกให้นักศึกษา หรือทำโปรแกรมให้นักศึกษาจัดการ 

พิมพ์บาร์โค้ดมาลงทะเบียนด้วยตนเอง ซึ่งมหาวิทยาลัย 

ก็ต้องอำนวยความสะดวกให้นักศึกษา โดยให้ความรู ้

และชี้แนะแนวทางให้นักศึกษาเข้าใจระบบใหม่ และ 

ต้องมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยในการทำงาน

ให้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น พร้อมทั้งต้องมองหาช่องทาง

อื่นๆเพื่อเตรียมพร้อมกับการปรับเปลี่ยนที่จะเกิดขึ้นใน

อนาคตด้วย

 “บุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องรับทราบ เรียนรู้ 

การเปล่ียนแปลงระบบน้ีให้เข้าใจให้มากท่ีสุด โดยมหาวิทยาลัย 

จะจัดอบรม ทำคู่มือ และใช้ระบบออนไลน์ให้เป็นประโยชน์  

จึงขอให้ทุกคน ทุกหน่วยงาน ทุกคณะท้ังส่วนกลาง ภูมิภาค  

และโครงการพิเศษ ช่วยกันและร่วมมือร่วมใจกัน ถ้ามี 

สิ่งใดขอให้ชี้แนะต่อกัน อย่าคิดว่าเป็นงานของใคร ขอให้ 

คิดว่าทำเพื่อส่วนรวมและเพื่อความสะดวกของลูกหลาน 

คนไทย”

 ท้ายที่สุด คุณสุนันทา เตชะมา กล่าวถึงการ 

เตรียมการว่าการจัดเตรียมข้อมูลเพื่อเตรียมพิมพ์ใน  

ม.ร.30 นั้น สิ่งที่แต่ละคณะต้องเตรียม โดยเฉพาะ 

เจ้าหน้าที่ทะเบียนของคณะ ต้องสร้างความเข้าใจให้กับ 

นักศึกษา โดยทำตารางเทียบกระบวนวิชาให้ชัดเจน ซึ่ง 

จะอำนวยประโยชน์ให้กับ สวป. ในการจัดที่นั่งสอบให้ 

นักศึกษาและนักศึกษาจะได้วางแผนในการเรียนได้  

อีกทั้ง คณะจะต้องทำแบบฟอร์มคำร้องในการเทียบโอน 

หน่วยกิต เพ่ือให้นักศึกษา Pre-degree นักศึกษาหมดสภาพ  

(ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนติดต่อกัน 2 ภาคการศึกษา) หรือ 

นักศึกษา 8 ปีสมัครใหม่ (เรียนต่อเนื่อง) สามารถนำ 

หน่วยกิตที่เรียนไปแล้วมาเทียบโอนได้ทั้งหมด 

 ดังนั้น ข้อมูลต่างๆมาจากคณะ ถือเป็นต้นทาง  

สวป.เป็นตัวกลาง และนักศึกษาคือปลายทางที่จะได้รับ 

ข้อมูลตรงนั้น ฝากให้ฝ่ายทะเบียนแต่ละคณะกลั่นกรอง 

การเทียบวิชาให้ชัดเจน ถ้ามีการแก้ไขหรือต้องปรับใน

ส่วนใด ให้ทางคณะประสานกับ สวป. ให้ช่วยกันศึกษา 

หลักสูตรที่มีการปรับแบบใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวก 

และลดปัญหาในการลงทะเบียนผิดพลาดของนักศึกษา  

รวมทั้ง ขอให้ทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษา 

ได้รับรู้การเปลี่ยนแปลงข้อมูลรหัสวิชาใหม่นี้ โดยผ่าน 

ข่าวรามคำแหง และสื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยให้มาก 

ที่สุดด้วย 



	

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔

(อ่านต่อหน้า 7)

 ชาวรามคำแหงร่วมเทิดพระเกียรติและ 

แสดงความจงรักภักดีในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

จัดงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี  

ครั้งที่ 7” โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 

และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกันแต่งกาย 

ด้วยผ้าไทยสีสันตระการตาที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม

ในการอนุรักษ์สืบสานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทย 

อย่างงดงาม เมื่อวันที่ 29-30 สิงหาคม 2554 ณ  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 กิจกรรมภายในงานท้ังสองวัน มีการจัดนิทรรศการ  

“ทอสายร้อยสาน หัตถศิลป์แผ่นดินแม่” การสาธิต 

การสาวไหมและกระบวนการทอผ้า จากกรมหม่อนไหม  

การเดินแบบชุดไทย โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

แขกรับเชิญกิตติมศักดิ์ นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษา 

นานาชาติ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง การแสดงนาฏศิลป์ไทย การออกร้าน 

จำหน่ายผ้าไหม ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตลอดจน 

สินค้าพ้ืนเมือง จากสาขาวิทยบริการฯ และการประกวด 

แต่งกายผ้าไทย (ประเภทผ้าไหม ผ้าฝ้าย และความคิด 

สร้างสรรค์)   

ชาวรามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชิน ี

 สำหรับพิธีเปิดเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2554 ได้รับ 

เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ รักษาราชการ 

แทนอธิการบดี ม.ร. เป็นประธานเปิดนิทรรศการและ 

เปิดงาน โดยพิธีการเริ่มด้วย ผศ.พิมล พูพิพิธ รักษาราชการ 

แทนอธิการบดี เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเปิดกรวยพร้อม 

วางพานพุ่มถวายพระพร รศ.นพคุณ คุณาชีวะ รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้แทน 

สภามหาวิทยาลัยถวายพานพุ่ม รศ.รำไพ  สิริมนกุล รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย 

รศ.ดร.โฆษิต อินทวงศ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายนวัตกรรมการศึกษา เป็นผู้แทนรองอธิการบดีถวาย 

พานพุ่ม และรศ.ดร.นวลละออ แสงสุข รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค เป็นผู้แทน 

รองอธิการบดีสาขาวิทยบริการฯถวายพานพุ่ม อีกทั้ง ยังมี 

ผู้แทนคณะ/สำนัก/สถาบัน จากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

ร่วมถวายพานพุ่มราชสักการะด้วย

 โอกาสนี้ ผศ.พิมล พูพิพิธ รักษาราชการแทน 

อธิการบดี ม.ร. กล่าวอาเศียรวาท สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

12 สิงหาคม 2554  ความว่า 

      “สิบสองสิงหาฯมหามงคล    

 เฉลิมพระชนมพรรษาอ่าสดใส

 พระบรมราชินีนาถของชาวไทย    

 ทุกหัวใจรำลึกมหากรุณาธิคุณ

 ทรงปกเกล้าฯปกเกศประเทศชาติ  

  ทุกย่างบาทเสด็จฯไปได้เกื้อหนุน

 ปวงพสกเกิดมานับว่าบุญ   

  ทรงค้ำจุนให้อยู่ดีมีพลัง

 น้ำรักป่าป่ารักน้ำแสนฉ่ำชื่น   

 เปลี่ยนจากหลับกลับเป็นตื่นเปี่ยมความหวัง

 ศิลปาชีพช่วยไทยได้จริงจัง    

 ทุกคนยังตระหนักอยู่มิรู้วาย

  ชาวรามฯกราบก้มบังคมบาท    

 พระบรมราชินีนาถน้อมถวาย

 ทรงพระเกษมสำราญมิรู้คลาย  

  ทรงป้องกันภยันตรายไทยทุกคน”

 

 จากน้ัน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ชาวรามคำแหง  

นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันร้องเพลงแม่แห่ง 

แผ่นดิน เพลงสดุดีมหาราชา เพลงสรรเสริญพระบารมี 

และชมการแสดงรำถวายพระพร จากคณะศิลปกรรม- 

ศาสตร์ ต่อด้วย รศ.สุธินี รัตนวราห รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน

วัตถุประสงค์การจัดงาน

 ในโอกาสเดียวกัน ผศ.พิมล พูพิพิธ กล่าวเปิด 

งานว่าโครงการรามคำแหงรวมใจ แต่งผ้าไทย เทิดไท ้

มหาราชินี ครั้งที่ 7 ในวันนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาส
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(ต่อจากหน้า 6)

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมที่ได้เวียนมา 

บรรจบอีกวาระหนึ่ง ซึ่งในปีพุทธศักราช 2554 สมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา  

79 พรรษา

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีพันธกิจในด้าน 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และได้ปลูกฝังให้นักศึกษา 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไป ได้ 

ตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญา 

ท้องถ่ิน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการอนุรักษ์ 

เผยแพร่ และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทยอันเป็นมรดก 

ที่ล้ำค่าของชาติให้ดำรงคงอยู่ตลอดไป 

 ขอชื่นชมยินดีต่อสถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ และ 

หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่ีได้ร่วมมือ 

ร่วมใจกันจัดงานคร้ังน้ีข้ึน นับว่าเป็นการรณรงค์ส่งเสริม 

อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยที่ดีงามของคนไทย และเชิญชวน 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ร่วมแต่งกาย 

ด้วยผ้าทอไทย ทั้งในชีวิตประจำวันและในที่ทำงาน  

อันเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของความ 

เป็นไทย ท้ายที่สุดนี้ ขออำนวยพรให้การจัดงานครั้งนี้

ประสบความสำเร็จ สัมฤทธิผล สมดังเจตน์กมลที่มุ่ง

หมายไว้ทุกประการ”

 จากนั้น เป็นการเดินแบบแต่งกายด้วยผ้าไทยที่ 

หลากหลายรูปแบบ สีสันตระการตา นำโดย ผศ.พิมล  

พูพิพิธ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ร. คณะผู้บริหาร  

นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษานานาชาติ และนักเรียน 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้เดินแบบ 

กิตติมศักดิ์ อาทิ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข  

คุณหญิงพันธ์ุเครือ ยงใจยุทธ ขวัญจิตร์ อุดมสุขนิรันดร  

ทิพย์ ธรรมศิริ สมศักดิ์ ชลาชล และเพชรยุพา 

บูรณ์สิริจรุงรัฐ   เป็นต้น

 ผลการประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

ประเภทผ้าไหม ประกอบด้วย ผ้าไหมชาย :รางวัล 

ชนะเลิศ ได้แก่ นายเชมัส เนียรร่ี รองชนะเลิศอันดับหน่ึง  

ได้แก่ นายพิษณุวัฒน์ แก้ววิทยาการ รองชนะเลิศ 

อันดับสอง ได้แก่ นายจาตุรนต์ เกิดไทย และรางวัล 

ชมเชย ได้แก่ นายทวีศักดิ์ เกษปทุม 

 ผ้าไหมหญิง :รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวดวงพร  

วงศ์ประดิษฐ์ รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาว 

เพ็ญศรี มณีคำ รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางสาว 

ฐิติรัตน์ ผินสวรรณ์ และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาว 

คำขวัญ ชูเอียด

 ประเภทผ้าฝ้าย ประกอบด้วย ผ้าฝ้ายชาย : รางวัล 

ชนะเลิศ ได้แก่ นายวิศรุต เงาทอง รองชนะเลิศอันดับหน่ึง 

ได้แก่ นายทวีศักดิ์ เกษปทุม รองชนะเลิศอันดับสอง 

ได้แก่ นายพิรุฬห์ ชัยดิเรก และรางวัลชมเชย ได้แก่ 

นายพิษณุวัฒน์  แก้ววิทยาการ  

 ผ้าฝ้ายหญิง : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางประภา 

เล็กประยูร รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้แก่ นางสาวกชพร 

ยอดจตุรัส รองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ นางชนดา 

ชาวรามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี 

มณีคำ และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางวิมพ์วิภา รุ่งสว่าง

        ประเภทความคิดสร้างสรรค์ : รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ นางสาวพจนีย์ จุฬารัตน รองชนะเลิศอันดับหน่ึง 

ได้แก่ นายจาตุรนต์ เกิดไทย รองชนะเลิศอันดับสอง 

ได้แก่ นางกันตยา ด้วงอ่วม และรางวัลชมเชย ได้แก่ 

นางสาวกนิษฐา สวัสดิ์เจริญศรี และนางสาวชนินันท์ 

ยอดนาม
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 If  You  Leave  Me  Now  เป็นเพลงที่มีการใช้ภาษาและไวยากรณ์อย่างง่ายๆ   

ไม่มีคำศัพท์ยากแต่มีความไพเราะและความหมายดี  เพลงน้ีประพันธ์ทำนองและเน้ือร้อง 

โดยวง Chicago ซึ่งเป็นวงดนตรีร็อคที่มีชื่อเสียงยืนยาวนานที่สุดวงหนึ่งของสหรัฐ 

อเมริกา  วงดนตรีนี้ก่อตั้งในปี ค.ศ. 1697 ที่เมือง Chicago รัฐ Illinois ประสบความ

สำเร็จและมีผลงานดีมาตลอดจนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลายาวนานกว่า 40 ปี  แต่ช่วง 

ที่จัดว่าเป็นยุคทองและมีเพลงฮิตออกมาอย่างต่อเนื่องคือช่วงทศวรรษที่ 70 และ 80  

แม้แนวเพลงและสมาชิกของวงจะแปรเปลี่ยนไปตามระยะเวลาที่ยาวนาน  แต่ Robert  

Lamm , James  Pankow , Lee  Loughnane  และ  Walter  Parazaicler  ก็ยืนหยัดอยู่กับ 

วง Chicago ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน

 เนื้อหาโดยรวมของเพลงเป็นคำรำพันของชายหนุ่มกับหญิงสาวที่กำลังจาก 

เขาไปเพราะหากเธอจากเขาไป  นั่นหมายความว่าเธอได้นำหัวใจและส่วนที่สำคัญที่สุด 

ของเขาไปด้วย  ความรักอย่างเช่นของเขาและเธอยากแท้ที่จะหาและความสัมพันธ ์

ของเขาทั้งสองก็ดำเนินมาไกลเกินกว่าจะทิ้งมันไป  เมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงเขาทั้งสองจะ 

ต้องเสียใจกับสิ่งที่ได้พูดไปในวันนี้  ดังนั้นเขาจึงอ้อนวอนเธอให้อยู่กับเขาต่อไป

              If you leave me now, you’ll take away the biggest part of me 
  NO, baby, please don’t go
  If you leave me now, you’ll take away the very heart of me
  No, baby, please don’t go

  A love like ours is love that’s hard to find 
  How could we let it slip away?
  We’ve come too far to leave it all behind
  How could we end it all this way?
  When tomorrow comes, we’ll both regret
  Things we said today

    If you leave me now, you’ll take away the biggest part of me 
  No, baby, please don’t go
  Oh, girl, just got to have you by my side  

          No, baby, please don’t go
          Oh, mama, I just got to have your lovin, yeah
          We’ve come too far to leave it all behind

     คำศัพท์และวลีที่น่าสนใจ

leave    เป็นกริยา (verb) แปลว่า ละทิ้ง  ออกจาก

take away    เป็นกริยาท่ีต้องใช้คู่กับบุพบท (phrasal verb)  แปลว่า  เอาหรือนำออกไป

   ตัวอย่างจากเพลง  

   If you leave me now, you’ll take away the biggest part of me. 

                      (หากเธอทิ้งฉันไปในตอนนี้ เธอก็จะเอาส่วนที่สำคัญที่สุดของฉันไปด้วย)

heart   เป็นคำนาม (noun) แปลว่า หัวใจ

   ตัวอย่างจากเพลง  

   If you leave me now, you’ll take away the very heart to me. 

           (หากเธอทิ้งฉันไปในตอนนี้ เธอก็จะเอาหัวใจของฉันไปด้วย)

like  ในที่นี้เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) แปลว่า เช่นเดียวกัน เหมือนกัน คล้ายกัน

ours  เป็นสรรพนามที่แสดงความเป็นเจ้าของ (possessive pronoun) มีความหมาย 

  ว่าของเรา

hard   เป็นคำคุณศัพท์ (adjective) แปลว่า ยาก ลำบาก

  ตัวอย่างจากเพลง  

  A love like ours is love that’s hard to find. 

  (ความรักอย่างเช่นของเรายากนักที่จะหาได้)

slip away  เป็นกริยาที่ต้องใช้คู่กับบุพบท (phrasal verb) แปลว่า หลุด หลุดมือ 

   ไปหรือหลบไปอย่างรวดเร็ว

  ตัวอย่างจากเพลง  

  How could we let it slip away? 

  (แล้วเราจะปล่อยให้มันหลุดไปได้อย่างไร)

far  ในที่นี้เป็นกริยาวิเศษณ์ (adverb) แปลว่า ไกล

behind  เป็นกริยาวิเศษณ์ (adverb) แปลว่า ข้างหลัง เบื้องหลัง

  ตัวอย่างจากเพลง  

  We’ve come too far to leave it all behind. 

  (เราได้มาไกลเกินกว่าที่จะทิ้งความรักของเราไว้เบื้องหลัง)

end      เป็นกริยา (verb) แปลว่า จบ

  ตัวอย่างจากเพลง 

  How could we end it all this way? 

  (เราจะจบความรักของเราทั้งหมดเช่นนี้ได้อย่างไร)

regret  เป็นกริยา (verb) แปลว่า เสียใจ

  ตัวอย่างจากเพลง  

  When tomorrow comes, we’ll both regret things we said today. 

  (เมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงเราทั้งสองจะเสียใจกับสิ่งที่พูดไว้ในวันนี้)

please  เป็นกริยา (verb) แปลว่า กรุณา ได้โปรด ในที่นี้ใช้เป็นการขอร้องหรือ 

  ขอความกรุณาให้ช่วย

  ตัวอย่างจากเพลง  

  please don’t go.     (ได้โปรดอย่าจากฉันไป)

    ไวยากรณ์ที่น่าสนใจ

 ไวยากรณ์ที่น่าสนใจจากเพลงนี้เห็นจะเป็นการใช้ if-clause (ประโยคเงื่อนไข 

หรือสมมุติ) โดยปกติ if-clause จะประกอบด้วย 2 ข้อความ คือ main clause 

(ประโยคหลัก) และ if-clause (ประโยคเงื่อนไข)

  ประโยคเงื่อนไขหรือสมมุติที่อาจจะเป็นจริงได้ (probable) มีโครงสร้าง คือ 

กริยาใน if-clause ใช้ present simple tense ส่วนกริยาใน main clause ใช้ future simple 

tense

 ตัวอย่างจากเพลง  

 If you leave me now, you’ll take away the biggest part of me. 

 (หากเธอทิ้งฉันไปในตอนนี้เธอก็จะเอาส่วนที่สำคัญที่สุดของฉันไปด้วย)

 ตัวอย่างจากเพลง  

 If you leave me now, you’ll take away the very heart of me.    

 (หากเธอทิ้งฉันไปในตอนนี้ เธอก็จะเอาหัวใจของฉันไปด้วย)

 

มาเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงกันเถอะ

รศ.นัญ   เจริญพันธ์ุศิริกุล                                                                            ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์

If  You  Leave  Me  Now

ถ้ามีข้อเสนอแนะโปรดส่งมาที่
สุมารีย์   อิงคนารถ

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หรือ isumaree@yahoo.com



กองบรรณาธิการ
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ถาม ผมต้องการย้ายคณะจากคณะนิติศาสตร์ไปคณะ 

รัฐศาสตร์ สอบถาม  ดังนี้ 

 1. ผมต้องดำเนินการอย่างไรบ้าง

 2.  การทำเรื่องย้ายคณะต้องดำเนินการช่วงไหน

 3. ผมเก็บหน่วยกิตได้ 13 หน่วยกิต เป็นวิชา 

ศึกษาทั่วไปทั้งหมด โอนเข้าคณะรัฐศาสตร์ได้หรือไม่ 

ตอบ 1. การย้ายคณะ/สาขา ให้นักศึกษานำบัตรประจำตัว 

นักศึกษา, ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน ชำระ 

ค่าธรรมเนียมการย้ายคณะ/สาขา จำนวน 200 บาท ติดต่อ 

ดำเนินการที่ อาคาร KLB ชั้น 1 ศูนย์บริการจุดเดียว 

เบ็ดเสร็จ One Stop Service ม.รามฯ  หัวหมาก

 2. ทำได้ตลอดถ้านักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ครบ 2 ภาคการศึกษาปกติ สามารถขอย้ายคณะได้ (ติดต่อ 

ในวันและเวลาราชการ)

 3. ถ้าเป็นวิชาที่ตรงกับโครงสร้างหลักสูตรของ

คณะรัฐศาสตร์ สามารถโอนได้ทุกวิชา ถ้าวิชาใดไม่มีใน

หลักสูตรของคณะใหม่ ให้นำไปเป็นวิชาเลือกเสรี 

ถาม	 เรื่องตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษา  

Pre-degree ตอนนี้ตารางสอบไล่รายบุคคลนักศึกษา 

Pre-degree ที่จะสอบภาค 1/2554 ไปรับได้หรือยัง  

แล้วของ Pre-degree ต้องไปขอรับได้ที่ไหน ไม่ทราบ 

ข้อมูลช่วยให้คำตอบด้วย

ตอบ ตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษา Pre-degree  

รับได้ที่ อาคาร KLB ชั้น 1 ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคณะ  

รับได้ที่ วิทยาเขตบางนา อาคาร PRB ชั้น 1 นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ติดต่อขอรับได้ที่คณะที่สังกัด 

ซึ่งตารางสอบไล่รายบุคคลของภาค 1/2554 จะแจกให้ 

นักศึกษาก่อนการสอบไล่ประมาณ 1 สัปดาห์ก่อนการ 

สอบไล่ สำหรับภาค 1/2554 จะแจกตั้งแต่วันที่ 13  

กันยายน ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2554 และนักศึกษา 

สามารถตรวจสอบตารางสอบไล่รายบุคคลจากช่องทาง 

อื่นได้ ดังนี้ ตรวจหาข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จาก 

ระบบ Internet ที่เว็บไซต์ www.ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศ 

นักศึกษาปริญญาตรี (ส่วนกลาง), ตรวจสอบรายละเอียด 

ตารางสอบไล่รายบุคคลจากระบบบริการข่าวสารทาง 

โทรศัพท์อัตโนมัติ ที่โทร. 0-2310-6000, 0-2310-6100  

และตรวจสอบรายละเอียดตารางสอบไล่รายบุคคลจาก 

ระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ ณ จุดบริการต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย คือ อาคารเวียงผา ชั้น 1, อาคาร 

ศิลาบาตร ช้ัน 1, สถาบันคอมพิวเตอร์และสำนักหอสมุดกลาง  

หากนักศึกษามีปัญหาเก่ียวกับตารางสอบไล่ ให้ติดต่อสอบถาม 

ที่ ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. 

ชั้น 6 ก่อนการสอบ

 ตามประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน  พร้อมวันและเวลาสอบไล่ (ม.ร.30) ประจำภาค  1  ปีการศึกษา  2554 
กำหนดวันและเวลาสอบของกระบวนวิชา   EN101,  HI103,  IS103,   PC103,   PS110,   RU100  และ   SO103 
กระบวนวิชาละ  2  คาบเวลา  นั้น
 เพื่อให้การดำเนินการสอบไล่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงกำหนดวัน เวลาสอบ  
รหัสประจำตัวนักศึกษา   และสถานที่สอบของกระบวนวิชาดังกล่าวในแต่ละคาบเวลา   ให้นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้อง 
ได้ทราบ  ดังนี้

กระบวนวิชา วัน/เวลาสอบ รหัสประจำตัวนักศึกษา สถานที่สอบ

EN101 เสาร์ 1 ตุลาคม 2554

คาบเช้า 09.30-12.00 น.

คาบบ่าย 14.00-16.30 น.

4601500509-5402080104

5402080120-5490089868

KLB201 -401, NMB301 -503
SBB201, SBB401-502, SWB502-507, 
VKB301-502, VPB201-502, BNB1-11,
KTB201-501, PBB201-501

KLB201-401, NMB301-503,
SBB201, SBB401-502, SWB502-507,
VKB301-502, VPB201-501, BNB1-11,
KTB201-501, PBB201-501

HI103 อังคาร 18 ตุลาคม  2554

คาบเช้า 09.30-11.30 น

คาบบ่าย 14.00-16.00 น

4602509459-5406013242

5406013259-5490089835

NMB401, VKB401-502, BNB1-3, 
BNB6-11, KTB201-501, PBB201-501

KLB201-401, VKB501, 
VPB201-502,  BNB1-11

IS103 เสาร์ 8  ตุลาคม  2554

คาบเช้า  09.30-10.30 น.

คาบบ่าย 14.00-15.00 น.

4601511969-5404031139

5404045683-5490072823

KLB301-401, SBB201,  SBB401-502, 
VPB301, BNB1-11, KTB201-501, 
PBB201-501

KLB401, NMB301, VKB401, 
VPB201-502, BNB1-11, 
KTB201-501, PBB201-501

PC103 พฤหัสบดี 6  ตุลาคม  2554

คาบเช้า  09.30-11.30 น.

คาบบ่าย 14.00-16.00 น.

4601511969 - 5402051584

5402051592 - 5490089876

NMB502, VPB501, BNB1-11,
KTB201-501, PBB201-501

KLB201-401, NMB502-503, 
VKB501, VPB201-401, BNB1- 6

PS110

     RU100

เสาร์ 15  ตุลาคม  2554

คาบเช้า  09.30-11.30 น.

คาบบ่าย 14.00-16.00 น.

เสาร์ 24  กันยายน  2554

คาบเช้า  09.30-11.30 น.

คาบบ่าย 14.00-16.00 น.

4602505796-5406004399

5406015551-5490089835

4601500822-5403008922

5403008948-5490089827

SBB501, SWB506-507, VKB301-502,  
VPB201-502, KTB301-501 , 
PBB201-501

BNB1-11, KTB201-501, PBB201-501

VPB201-502, BNB2-11,
KTB201-501, PBB201-501

SWB507, VKB502, 
VPB302-502 , BNB1-11 ,
KTB201-501, PBB201-501

     SO103 อังคาร 27  กันยายน 2554

คาบเช้า  09.30-11.30 น.

คาบบ่าย 14.00-16.00 น.

4602504344-5406007426

5406007434 - 5490059135

KLB201-401, BNB1- 6,
KTB301-501, PBB201-501
KLB401, NMB401-501,
BNB2-11

KTB201-501, PBB201-501

กำหนดวัน  เวลา  รหัสนักศึกษาและสถานที่สอบของกระบวนวิชา
EN101 , HI103 , IS103 , PC103 , PS110 , RU100 และ SO103

ประจำภาค  1  ปีการศึกษา  2554



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต
ภาค 2  ปีการศึกษา 2554

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเปิดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี                 ประเภทเทียบโอน 

หน่วยกิต  ประจำภาค  2  ปีการศึกษา  2554  ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1. ประเภทของนักศึกษาที่ได้สิทธิเทียบโอน 

หน่วยกิต

  1.1 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เรียนครบ 8 ปีการศึกษาแล้ว แต่ผลการศึกษายังไม่ 

เพียงพอที่จะได้รับเสนอชื่อเพื่อรับปริญญา  ตามข้อ 14  

วรรค 3 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551

  1.2 เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาเพราะเรียนไม่ครบ 

ระยะเวลาการศึกษา 8 ปี หรือเป็นผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียน 

เรียนและค้างชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา  

2 ภาคเรียนปกติติดต่อกัน  ตามข้อ 8 แห่งข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการ 

ศึกษา  ค่าลงทะเบียนเรียน  และค่าบำรุงการศึกษาชั้น

ปริญญาตรี  พ.ศ. 2543   หรือหมดสถานภาพจากการ

เป็นนักศึกษาเพราะลาออกจากการเป็นนักศึกษาแล้ว 

หรือหมดสถานภาพกรณีอื่นๆ

  1.3  ผู้สมัครที่เคยมีหน่วยกิตสะสม เพราะเคย 

สมัครเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชามาก่อนตามระเบียบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ. 2548  ข้อ 8 

วรรค 2 และปัจจุบันหมดสถานภาพแล้ว

  1.4 เป็นผู้สมัครท่ีใช้คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) หรืออนุปริญญา หรือเทียบเท่า 

หรือปริญญาตรีขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ 

สถาบันการศึกษาอื่น

  1.5 เป็นผู้สมัครที่เคยเป็นนิสิตนักศึกษาที่ยัง 

ไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน  และมีหน่วยกิต 

สะสมคะแนนเฉลี่ยระดับ C ขึ้นไป

 2. การกำหนดอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิต

  2.1 ผู้สมัครที่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต 

ตาม ข้อ 1.1  ข้อ 1.2 และข้อ 1.3 ถ้าประสงค์จะขอ 

สมัครกลับเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่  โดยนำหน่วยกิต 

สะสมเดิมทั้งหมดและจะต้องเป็นหน่วยกิตที่เทียบโอน 

ได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษากำหนดไว้   

มาใช้เทียบโอนได้โดยให้ชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตๆละ   

50.- บาท

  2.2 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิอนุปริญญา หรือ 

ปริญญาตรีขึ้นไป จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องชำระ

ค่าเทียบโอนหน่วยกิตๆละ 50.- บาท   

  2.3 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิระดับประกาศนียบัตร 

วิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) หรืออนุปริญญาหรือเทียบเท่า  

หรือปริญญาตรีขึ้นไปจากสถาบันการศึกษาอื่นต้องชำระ 

ค่าเทียบโอนหน่วยกิตๆละ 100.-บาท

 3. ข้อปฏิบัติในการเทียบโอนหน่วยกิต และวิธี 

การชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต

  3.1 ให้ผู้สมัครนำสำเนาคุณวุฒิ หรือสำเนา 

ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) แล้วแต่กรณี หรือ 

เอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในระเบียบการสมัครเข้าเป็น

นักศึกษาไปขอดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิต  และชำระ 

เงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตให้ครบเต็มจำนวนที่ได้สิทธิ 

เทียบโอนทั้งหมด  ในวันเดียวกับที่ยื่นใบสมัครเข้าเป็น

นักศึกษา 

  3.2 ในกรณีผู้สมัครที่ได้สมัครเป็นนักศึกษา 

ไว้แล้วนั้น ไม่อาจดำเนินการตามข้อ 3.1 ให้แล้วเสร็จ 

ภายในวันที่ยื่นใบสมัคร มหาวิทยาลัยอาจผ่อนผันให้มา

ดำเนินการภายหลังได้  โดยเฉพาะผู้สมัครที่ยังรอผลสอบ 

ในภาคสุดท้าย  หรืออยู่ระหว่างการรอใบรับรองผลการ 

ศึกษา (Transcript) ของภาคสุดท้ายเพื่อนำมาเทียบโอน 

หน่วยกิตจะต้องรีบไปติดต่อขอดำเนินการเทียบโอน 

หน่วยกิตกับคณะที่สมัครทันทีที่ได้รับใบรับรองผลการ 

ศึกษา (Transcript)   และจะต้องไม่เกินระยะเวลา 1 ปี  

นับจากวันเสร็จสิ้นการสมัครของภาคการศึกษาที่สมัคร  

หากพ้นกำหนดไปแล้วจะต้องเสียค่าปรับเพิ่มอีกภาค 

การศึกษาละ 300 บาท

  3.3 ผู้สมัครที่ไม่ได้ดำเนินการให้ครบขั้นตอน 

ตามข้อ  3.1 และข้อ  3.2  มหาวิทยาลัยถือว่านักศึกษา 

ผู้นั้นสละสิทธิการเทียบโอนหน่วยกิต และมหาวิทยาลัย 

จะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาให้แก่ผู้สมัคร

  3.4 ผู้สมัครที่ดำเนินการเทียบโอนหน่วยกิต

ไว้แล้ว  แต่จะยกเลิกการเทียบโอนหน่วยกิตไม่ว่าสาเหต ุ

จากกรณีใดๆ  มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินค่าเทียบโอน 

หน่วยกิตให้

 4. กำหนดการจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครฯ

  จำหน่ายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (รามฯ 1)  

ชุดสมัครด้วยตนเอง จำหน่ายตั้งแต่วันที่  22  กันยายน  

ถึงวันที่  25  ตุลาคม  2554  ราคาชุดละ 120.- บาท 

ที่อาคาร สวป.ชั้น 1 และรับสมัครระหว่างวันที่ 22-25  

ตุลาคม 2554 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ท่ีอาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัคร  

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

(อาคาร สวป. ชั้น 3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวง 

หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  โทร. 0-2310-

8615, 0-2310-8623, 0-2310-4831

พิจารณาหาแนวทางเพื่อจะจัดการกับความเสี่ยง เพื่อให้ 

ระดับความเส่ียงลดลงจนอยู่ในระดับท่ีสามารถยอมรับได้  

ซึ่งการเลือกแนวทางที่จะจัดการกับความเสี่ยงนั้นต้อง 

อยู่บนพื้นฐานของการเปรียบเทียบระหว่างต้นทุนที่จะ 

เกิดขึ้นจากแนวทางนั้นๆกับผลประโยชน์ที่องค์กรจะ 

ได้รับ และให้เกิดความคุ้มค่าต่อองค์กรให้มากที่สุด

 จากนี้ไปบุคลากรจะต้องเตรียมพร้อมรับมือ 

ต่อการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และอีกไม่นานจะเข้าสู่ 

การเปิดเสรีการค้าอาเซียน ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ควรเตรียม 

พร้อมคือ ภาษา ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญ และมีความจำเป็น 

อย่างมาก จึงขอฝากให้บุคลากรทุกท่านหมั่นเรียนรู้ด้าน

ภาษา เพื่อความก้าวหน้าในการทำงาน” รศ.วัชรากรณ์ 

กล่าว

 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉัตรมงคล แน่นหนา  

คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าความเส่ียง  

คือเหตุการณ์หรือการกระทำที่ไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้น 

ภายใต้สถานการณ์ที่ไม่แน่นอนในอนาคต แล้วส่งผลทำ 

ให้วัตถุประสงค์ขององค์กรไม่บรรลุ และการบริหาร 

ความเสี่ยง คือการดำเนินการลดความเสียหายเพื่อให้ความ 

เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และสามารถจัดการกับความ 

ไม่แน่นอนจนก่อให้เกิดประโยชน์หรือเพิ่มโอกาสให้กับ 

องค์กรจากความไม่แน่นอนที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับการ 

บริหารความเสี่ยงจะต้องกำหนดขอบเขตการดำเนินงาน 

ขององค์กร เพื่อให้การวิเคราะห์ความเสี่ยงได้ครบถ้วน  

จากนั้นต้องค้นหาความเสี่ยงในแต่ละด้าน และนำความ 

เส่ียงน้ันๆมาวิเคราะห์โอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง ผลกระทบ 

ของความเสี่ยง และจัดระดับความเสี่ยงได้ ต่อมาก็จะเป็น 

ขั้นตอนในการจัดการความเสี่ยง คือการกำหนดแนวทาง 

การดำเนินงานเพื่อป้องกัน ลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้ 

อยู่ในระดับที่องค์กรสามารถยอมรับได้ และต้องมีการ 

ติดตามผลหลังดำเนินการตามแผนจัดการความเสี่ยง 

และประเมินผลการบริหารความเสี่ยง

 “ความเสี่ยงเกิดขึ้นได้ทั้งจากปัจจัยภายในและ 

ปัจจัยภายนอก ซ่ึงความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายใน ได้แก่  

ความเสี่ยงทางด้านการเงิน เทคโนโลยี บุคลากร และ 

กระบวนการทำงาน ด้านความเส่ียงท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอก 

ได้แก่ ความเส่ียงต่อการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม  

และเหตุการณ์ทางธรรมชาติ 

 ผลที่ได้จากการบริหารความเสี่ยง คือการประสบ 

ผลสำเร็จในการดำเนินงาน ลดความรุนแรงของความเส่ียง 

ที่อาจเกิดขึ้น สร้างความมั่นใจให้ผู้เกี่ยวข้อง สร้างความ 

เชื่อมั่นแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้ 

องค์กร ปกป้องผู้ปฏิบัติงาน สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้องค์กร  

และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  ผศ.ฉัตรมงคล 

กล่าว

 ผศ.ฉัตรมงคล กล่าวต่อว่าการจะพัฒนาการบริหาร 

ความเสี่ยงขององค์กร จะต้องจัดให้มีองค์ประกอบหลัก 

ของการบริหารความเสี่ยง จัดตั้งผู้บริหารงานด้านความ 

เสี่ยงและทีมบริหารความเสี่ยงขององค์กรที่ชัดเจน  

และถาวร ดำเนินการตามกระบวนการ

 ผอ.สวป.ย้ำบุคลากรฯ                            (ต่อจากหน้า 12)

(อ่านต่อหน้า 11)



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 ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔

 คณาจารย์ ม.ร. ระดมความคิดฯ              (ต่อจากหน้า 1)

 ผศ.พิมล กล่าวต่อไปว่าคณาจารย์ทั้งหลายเป็น 

ผู้มีสติปัญญา จึงขอฝากให้ท่านได้พิจารณาและพัฒนา 

การทำงานอย่างต่อเนื่อง คือ เรื่องตำรา เป็นสิ่งสำคัญ 

ในการเรียนที่รามคำแหง ถ้านักศึกษาไม่มีตำราก็เหมือน 

ไม่มีอาวุธ คณาจารย์ต้องพัฒนาให้ตำรามีหลากหลาย 

รูปแบบ เพราะปัจจุบันโลกแบนขึ้น ต้องเขียนตำราให้ 

เป็นสหวิทยาการ ไม่ใช่รู้เฉพาะวิชาที่ตนเองสอน แต่ 

ต้องช่วยกันคิดว่าจะทำอย่างไรให้วิชาที่มีความชำนาญ 

ในการเขียนและการสอนนั้นสามารถไปผนวกกับวิชา 

อื่นๆทั่วไปได้  

 อีกท้ัง ต้องมีการปรับเปล่ียนรูปแบบ แนวความคิด  

และการนำเสนอตำรา คณาจารย์ต้องเป็นผู้เขียนตำรา 

ควรส่ือและเขียนให้ผู้อ่านเข้าใจ ถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา 

ไปต่อยอดความรู้ให้เป็นความรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง สามารถนำ 

ไปใช้ประโยชน์และต่อยอดความรู้อย่างต่อเนื่อง และถ้า 

มีการนำเนื้อหามาจากหนังสือเล่มอื่น อย่าลืมเรื่องการ 

อ้างอิง เพื่อให้เกียรติเจ้าของบทความและไม่ให้เป็นการ

ละเมิดทางกฎหมายด้วย

 “คณาจารย์ต้องสอนให้นักศึกษามีคุณธรรม  

จริยธรรม ศีลธรรม และสอนความรู้ที่มีอยู่ทั้งในตำรา 

และนอกตำรา อย่าให้นักศึกษาจบไปเป็นบัณฑิตที่เขียน 

หนังสือไม่เป็น คิดไม่เป็น หรืออ่านหนังสือน้อยลงทุกวัน  

ต้องสอนหนังสือโดยสอดแทรกข้อคิดหรือคติลงใน 

บทเรียน และสอนให้นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตให้อยู่ร่วม 

กับผู้อื่นได้ ทั้งนี้ การศึกษาจะดีได้ ครูอาจารย์ต้องอ่าน 

ตัวเลข ใช้ตัวเลขให้เป็น ต้องมีเทคนิคในการสื่อสาร  

และคนที่เป็นครูต้องมีจิตวิญญาณในความเป็นครู ที่อยาก 

เห็นลูกศิษย์มีความก้าวหน้า และเป็นคนที่สมบูรณ์แบบ 

ในชีวิต” 

 ด้าน อาจารย์ถวัลย์ มาศจรัส ประธานสถาบัน 

ส่งเสริมและพัฒนาการอ่านการเขียนแห่งประเทศไทย  

กล่าวว่าการเขียนตำราให้ไปสู่การปฏิบัตินั้น ต้องมีสาระ 

สร้างสรรค์ คือ มิติ 1 แนวทางการพัฒนา และมิติ 2 

การระดมสมองการพัฒนาตำรา เพราะการเขียนตำรา 

ต้องคัดกรองข้อมูล แล้วคั้นข้อมูลเนื้อๆออกมาแล้วเคี่ยว 

ให้แตกมัน ก็จะได้ส่วนที่เราต้องการออกมา 

 ทำไมต้องมีการพัฒนาตำรา อาจารย์ถวัลย์ บอกว่า  

ตำราเป็นสิ่งที่คู่กับนักศึกษา ตำราเป็นภูมิปัญญาของครู 

ท่ีมอบให้ลูกศิษย์ และไปเติมเต็มภูมิปัญญาให้แก่เขา ครูต้อง 

เขียนตำราให้นักศึกษาอ่านแล้วเข้าใจ เขียนด้วยถ้อยคำ 

สละสลวย และอธิบายให้แตกฉานไม่ทำให้รูปแบบทาง 

วิชาการเสีย เพราะความแตกต่างระหว่างความรู้และการรู้  

คือ ความรู้ เป็นเรื่องทฤษฎี ผู้เรียนเก็บข้อมูลไปใส่ใน 

ความรู้ของเขาได้ ผู้เรียนจึงเป็นผู้เสพ ส่วนการรู้ เป็น 

เรื่องของประสบการณ์ ผู้เรียนเป็นผู้สร้างและสั่งสม 

ประสบการณ์ด้วยตัวของเขาจากประสบการณ์ ผู้เรียน 

จึงเป็นผู้สร้าง

 ดังนั้น แนวทางการพัฒนาตำรา เป็นสิ่งท้าทาย 

ความกล้าหาญของนักการศึกษาไทยที่ควรจะพัฒนา 

ทุกๆ 3 ปี เพราะปัจจุบันวิธีการเรียนรู้ของคนในสังคม 

แปลกแตกต่างไปจากการเรียนรู้ในสถาบันการศึกษา 

ค่อนข้างมาก ในสถาบันการศึกษา การเรียนรู้มากไป 

ด้วยทฤษฎี แหล่งการเรียนตลอดชีวิตมีบทเรียนที่ไม่ต้อง 

เปิดอ่านอยู่ทุกพื้นที่ของทุกสังคมมากกว่าอยู่ในสถาบัน 

การศึกษา ซึ่งการเรียนรู้ในสังคม เป็นการเรียนรู้ด้วย 

การปฏิบัติจริง

        ครูถวัลย์  กล่าวโดยรวมว่าระบบการศึกษาได้รับ

การยกย่องว่าเป็นกลไกสำคัญของการพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์และการพัฒนาประเทศ แต่ปัญหาของผู้เรียน คือ  

อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ หรืออ่านได้แต่อ่านไม่คล่อง และ 

ขาดความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพของผู้เรียนในระดับการ 

ศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่พ้น และ 

ตำราของทุกมหาวิทยาลัยก็เป็นความหวังที่สำคัญของ 

ประเทศด้วยเช่นกัน ฉะนั้น การจัดทำวาระแห่งชาติ  

จึงเป็นแนวคิดใหม่ของการเขียนตำราของประเทศไทย  

ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยขาดแคลนคนเขียนตำราจริงๆ 

ขอเสนอว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงควรจัดโครงการ 

นำร่องประเภท “สร้างตำรากับมหาวิทยาลัยรามคำแหง” 

ซึ่งจะเป็นเรื่องที่มีประโยชน์แก่คณาจารย์และนักศึกษา

อย่างยิ่ง

 นักเขียนชื่อดัง กล่าวถึงทรรศนะว่าด้วย...แนวทาง 

การพัฒนาว่าการพัฒนาเป็นการทำให้เจริญขึ้น ดีขึ้น 

โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานเดิมแบบค่อยเป็นค่อยไป เหมาะ 

สำหรับหน่วยงานท่ีมีคณาจารย์ และนักวิชาการจำนวนมาก 

หลากรุ่นหลายวัย

        แนวทางที่ 1 : การพัฒนา เป็นการปรับเปลี่ยน 

แบบค่อยเป็นค่อยไป โดยรวบรวมเทคนิคและพัฒนาด้วย 

เทคโนโลยี ลดปัญหาความขัดแย้งทางความคิด และ 

เป็นกลวิธีในการประนีประนอมให้ก้าวไปข้างหน้าได้ แม้จะ 

ขัดใจกันอยู่บ้าง  แต่ไม่ถึงขั้นขัดขาพากันล้มทั้งองค์กร

 แนวทางที่ 2 : การปฏิรูป เป็นการปรับปรุง 

ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ซึ่งสมควรที่จะเป็นแนว 

ความคิดแรงกว่าแนวทางที่ 1 : การพัฒนา แต่ยัง 

ประนีประนอมกันได้ และเป็นการปรับเปลี่ยนที่หลักการ 

ของทุกวัย

 แนวทางที่ 3 : การเปลี่ยนแปลง เป็นการพัฒนา 

ที่ทำให้ลักษณะต่างไปจากปัจจุบัน เป็นวิธีการทำให้เกิด 

การอวตาร ต้องดีกว่าเดิม ซ่ึงเกิดจากนโยบายของผู้บริหาร  

วิสัยทัศน์ของหน่วยงานหรือมติร่วมกันของคณาจารย์ 

และสถาบันต้องนำผลการวิจัยเป็นฐานคิดในการพัฒนา 

ของมหาวิทยาลัย ถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดการล่ม 

สลายโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 

 และแนวทางที่ 4 : การปฏิวัติ เป็นการพัฒนา 

ที่แรงกว่าแนวที่ 3 เพราะเป็นการพัฒนาแบบก้าวกระโดด 

ที่เปลี่ยนแปลงทุกระบบที่เคยปฏิบัติกันมาก่อน เป็นวิธีการ 

สร้างตำราแบบใหม่ที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบเดิมที่เคยทำมา  

ต้องมีงานวิจัยรองรับเพื่อไม่ให้เกิดผลเสียอย่างรอบคอบ 

และรอบด้าน ต้องต้ังอยู่บนหลักการและปรัชญาสำคัญของ 

การเขียนตำราแต่ละประเภท ซึ่งในอนาคตอาจจะเกิดการ 

ปฏิวัติเร่ืองตำรายุคใหม่แน่  ในอีกไม่นานนัก 

ความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้ เข้ าร่ วม 

การสัมมนา

 “มหาวิทยาลัยเชื่อว่าการจัดสัมมนาเช่นนี้จะทำ 

ให้เกิดความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาผ่าน 

อาจารย์แนะแนวถึงนักเรียนในแต่ละโรงเรียน ทำให้นักเรียน 

มีความรู้ความเข้าใจในระบบการศึกษาของรามคำแหง  

และตัดสินใจสมัครเป็นนักศึกษา ม.ร. ท้ังในระบบ Pre-degree  

หรือหลักสูตรปกติต่อไป”

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนอาจารย์ 

แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการ 

สัมมนา (ฟรี) โดยแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่บัดนี้ - 30 

กันยายน 2554 ที่งานประชาสัมพันธ์ ม.ร. โทร. 0-2310-

8045-7

 ม.ร. สัมมนาอาจารย์แนะแนวฯ              (ต่อจากหน้า 12)

 ผอ.สวป.ย้ำบุคลากรฯ                            (ต่อจากหน้า 10)

บริหารความเส่ียงอย่างต่อเนื่อง จัดทำรายละเอียดของ 

แผนปฏิบัติการการบริหารความเสี่ยง โดยการเขียนเป็น 

ระเบียบวิธีปฏิบัติ หรือข้ันตอนการดำเนินงาน จากน้ัน 

จะต้องจัดให้มีการติดตาม ประเมินผล และรายงานการ 

บริหารความเสี่ยง สื่อสารและฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง 

การบริหารความเสี่ยงแก่พนักงานทุกคน พัฒนาระบบ 

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้สนับสนุนการบริหารความ 

เสี่ยง กำหนดวิธีประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลให ้

เชื่อมโยงสอดคล้องกับการบริหารความเสี่ยง และจัดให้

มีการสอบทานการบริหารความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๓)  วันท่ี ๑๙ - ๒๕ กันยายน ๒๕๕๔ 

(อ่านต่อหน้า 11)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สอบไล่ ภาค 1/2554
วันที่ 22 กันยายน - 19 ตุลาคม 2554

(เว้นวันที่ 25 ก.ย., 2, 9 และ 16 ต.ค. 54)

ม.ร. สัมมนาอาจารย์แนะแนว ครั้งที่  7
 รามคำแหงเชิญอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียน

มัธยมศึกษาในเขต กทม.และต่างจังหวัด ร่วมสัมมนา 

ครั้งที่ 7 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเผยแพร่ข้อมูล 

การเรียนการสอนเพ่ือเป็นประโยชน์ในการแนะแนวการศึกษา  

โดยแจ้งความจำนงเข้าร่วมการสัมมนาภายในวันที่ 30 

กันยายน 2554

   ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต  

รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ เปิดเผยว่า 

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์  

ม.ร. จะจัดการสัมมนาอาจารย์ 

แนะแนวจากโรงเรียนมัธยม 

ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร  

และต่างจังหวัด ในวันที่ 7  

ตุลาคม 2554 เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยม ี

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง 

มหาวิทยาลัยกับอาจารย์แนะแนว และเพื่อให้อาจารย ์

แนะแนวมีความรู้ความเข้าใจระบบการเรียนการสอน  

รวมท้ังหลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอนของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงในปัจจุบัน ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนว 

แก่นักเรียนต่อไป

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดการสัมมนาอาจารย์ 

แนะแนวมาอย่างต่อเนื่อง ครั้งนี้เป็นการสัมมนาครั้งที่ 7  

แล้ว ซึ่งการสัมมนาแต่ละครั้งที่ผ่านมาได้รับความสนใจ 

จากอาจารย์แนะแนวในเขต กทม.และต่างจังหวัด เข้าร่วม 

กิจกรรมเป็นจำนวนมาก การสัมมนาครั้งนี้ก็คาดว่าจะมี 

อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้งใน กทม.  

และต่างจังหวัดเข้าร่วมการสัมมนาจำนวน 250 คน โดย 

ได้ขยายพื้นที่จาก กทม. และปริมณฑลไปยังจังหวัดต่างๆ 

ด้วย เพื่อรองรับความสนใจของอาจารย์แนะแนวได ้

ทั่วถึงยิ่งขึ้น”

 สำหรับการสัมมนาอาจารย์แนะแนว ครั้งที่ 7 นี้  

มีการบรรยาย เรื่อง “เรียนรามฯ : ได้อะไรมากกว่าที่คิด” 

โดย อธิการบดี ม.ร. การบรรยายเรื่อง “รามคำแหง :  

แสงสว่างของชีวิต” โดย รศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี  

การบรรยายเร่ือง “การแนะแนวและการให้คำปรึกษายุคใหม่”  

(Guidance and Counselling in New Era) โดย ผศ.ดร.นิภา   

แก้วศรีงาม อดีตอาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์  

ม.ร. และพบกับอาจารย์ สิรพิชญ์ สินมา และสิรพัชร์  

สินมา อดีตนักศึกษา Pre-degree รวมทั้งการแลกเปลี่ยน

 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

จัดอบรมเรื่อง “การบริหารความเสี่ยง” เพื่อให้บุคลากร 

มีความเข้าใจถึงความเสี่ยงในการทำงาน และการบริหาร 

ความเสี่ยง ตลอดจนสามารถจัดทำแผนการจัดการ 

ความเสี่ยงได้ โดยมี รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์ 

ชีวโศภิษฐ ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล เป็นประธาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ฉัตรมงคล แน่นหนา คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม  

2554 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารสำนักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล 

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ  

กล่าวว่าการบริหารความเสี่ยง คือการกระทำใดๆเพื่อ 

ไม่ให้เกิดความเส่ียงข้ึน หากหลีกเล่ียงไม่ได้ก็ต้องเผชิญหน้า  

และแก้ไขโดยให้เกิดความเส่ียงน้อยท่ีสุด และในปัจจุบัน 

โลกทุกวันนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ   

ในโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และ 

เทคโนโลยี ดังนั้นบุคลากรของมหาวิทยาลัยต้องม ี

ความรู้ความเข้าใจ   และมีการบริหารความเสี่ยงอย่าง 

มีประสิทธิภาพ จึงต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และการ 

บริหารความเสี่ยงขององค์กรจำเป็นจะต้องทำควบคู่

กับการกำกับดูแลและตรวจสอบอย่างมีประสิทธิภาพ 

 “ลำดับแรกบุคลากรแต่ละคนจะต้องประเมิน

ตนเอง และทบทวนว่ากิจกรรมที่ตนเองทำอยู่ทุกวันมี

ความเสี่ยงอะไรบ้าง  และประเมินว่าแต่ละปัจจัยเสี่ยง 

นั้นมีโอกาสที่จะเกิดมากน้อยเพียงใด และหากเกิดขึ้น 

แล้วจะส่งผลกระทบต่อองค์กรรุนแรงมากน้อยเพียงใด  

และนำมาจัดลำดับว่าปัจจัยเสี่ยงใดมีความสำคัญมาก

น้อยกว่ากันเพื่อจะได้กำหนดมาตรการในการแก้ไขได้

อย่างเหมาะสม จากนั้นจะต้อง

ผอ.สวป.ย้ำบุคลากร เรียนรู้ภาษา
เตรียมพร้อมรับมือเปิดการค้าเสรีอาเซียน

(อ่านต่อหน้า 10)

นักศึกษาและศิษย์เก่าในต่างประเทศ 
ร่วมงาน Thai Festival ที่เยอรมนี

สมัครเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ELLIS

 อบรมจิตวิทยา สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

กองกิจการนักศึกษา ม.ร. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : จิตวิทยา  

กับการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา หลักสูตรที่ 5  

“ทักษะการเจรจาต่อรองและการไกล่เกล่ีย” โดย อาจารย์ 

ปรัชญา ปิยะมโนธรรม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยมีนักศึกษาและผู้สนใจ 

ภายนอกร่วมรับฟังจำนวนมาก ณ ห้อง 301 อาคาร 

สวรรคโลก  เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2554

 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 
ผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์  
ELLIS (Interactive Multimedia System) ซึ่งเป็น 
โปรแกรมที่ทันสมัยและได้รับการยอมรับจากทั่วโลก  
โดยเสียค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายเดือนละ 500 บาท (สามารถ 
ทดลองเรียนฟรี 1 ช่ัวโมง) โดยเปิดบริการทุกวัน ระหว่าง 
เวลา 09.00-17.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 ผู้สนใจสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 
(รับสมัครเดือนละ 40 คน) ที่สถาบันภาษา อาคาร 
สุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 408 โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ 
0-2310-8903-4  หรือที่ www.ril.ru.ac.th

ม.ร. จัดอบรมคอมพิวเตอร์
 

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร. 
จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา ดังนี้
 h	 “การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานระดับต้น”  
(95) ค่าสมัครและตำรา 300 บาท อบรมวันที่ 27 
ตุลาคม - 27 พฤศจิกายน 2554
 h	 “การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานระดับกลาง” 
(73) ค่าสมัครและตำรา 500 บาท  อบรมวันที่ 
27ตุลาคม - 30 พฤศจิกายน 2554
 h	หลักสูตร “Graphic Design” (60) ค่าสมัคร  
800 บาท  อบรมวันท่ี 28 ตุลาคม - 25 พฤศจิกายน 2554
 h	หลักสูตร “Multimedia Web Design” 
(43) ค่าสมัคร 800 บาท  อบรมวันที่ 29 ตุลาคม - 26 
พฤศจิกายน 2554
 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไปท่ีอาคาร 
สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 1 โทร. 0-2310-8852, 0-2310-
8800 ต่อ 2269 หรือที่ www.ctc.ru.ac.th   


