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๘๔ พรรษาสยามินทร์ รามฯทั้งแผ่นดินถวายพระพร

ม.ร.มุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ

ผลการตัดสินคำขวัญ 40 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รามคำแหง “ติดดาว” หอพักคุณภาพ 120 แห่ง ย่านหัวหมากและบางนา 
 คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

มอบโล่รางวัลและเกียรติบัตร      แก่หอพักคุณภาพบริเวณโดยรอบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ผ่านการรับรองตามโครงการหอพัก

ติดดาว ครั้งที่ 3  จำนวน 120 แห่ง เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2554 

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช 
 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.ร. และประธานคณะกรรมการ 

ภาคประชาชน กล่าวรายงานว่า โครงการ “หอพักติดดาว” เป็น 

โครงการท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพ 

และพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอาย ุ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงาน “สายใยรักผูกพัน สายสัมพันธ์ 

รามคำแหง” เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี  

2554 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

และมอบโล่แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ มีผู้บริหารและบุคลากร 

เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

กล่าวว่าขอขอบคุณผู้ เกษียณอายุราชการทุกท่านที่ได้อุทิศตน 

“สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม”

 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ชนะเลิศการประกวดคำขวัญ “40 ปีรามคำแหง” ด้วย 

ข้อความ “สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม” ซึ่งคณะกรรมการตัดสินเห็นชอบว่าสื่อถึง 

การพัฒนาของมหาวิทยาลัยในทศวรรษหน้าและย้ำถึงปรัชญาการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

ของ ม.ร.

 ตามท่ีคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร. ได้จัดประกวดคำขวัญในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัย 

ครบรอบ 40 ปี เพื่อให้ได้มาซึ่งคำขวัญสำหรับนำมาใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดงาน และ 

เปิดโอกาสให้ประชากรของมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ “40 ปี 

รามคำแหง”  นั้น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

เปิดเผยว่าการประกวดคำขวัญ “40 ปีรามคำแหง” ได้เชิญชวนให้นักศึกษา ศิษย์เก่า และ 

บุคลากรส่งคำขวัญที่สื่อความหมายถึงปรัชญาและพัฒนาการความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัย 

เข้าร่วมประกวด  โดยเปิดรับคำขวัญระหว่างวันที่ 1-20 กันยายน 2554



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

รามคำแหง “ติดดาว”ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานเขตบางกะปิ  

สำนักงานเขตประเวศ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก 

และสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ในการจัดระเบียบ 

หอพักเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการหอพักได้พัฒนาสภาพ 

แวดล้อม และการให้บริการของหอพักให้มีความปลอดภัย 

ต่อชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งมีการดูแลเอาใจใส่ความ 

เป็นอยู่ของนักศึกษาท่ีพักอาศัย โดยเชิญชวนผู้ประกอบการ 

หอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา)  

เข้าร่วมโครงการฯ เพ่ือรับการประเมินคุณภาพตามมาตรฐาน 

ที่กำหนดใน 5 ด้าน ได้แก่ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หอพัก  

สุขอนามัย  การให้บริการของหอพัก  ความปลอดภัย และ 

การจัดการของหอพัก ซึ่งหอพักที่ผ่านการรับรองจะได้ 

รับการติดดาวจากมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ระดับ 3 ดาว (ดี)  

ระดับ 4 ดาว (ดีมาก) และระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม)

  สำหรับการดำเนินการโครงการ “หอพักติดดาว” 

ครั้งที่ 3 มีหอพักเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น จำนวน 215 แห่ง  

ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด 143 แห่ง ผ่านเกณฑ์ 

การประเมิน จำนวน 120 แห่ง เป็นหอพักที่ได้รับการ 

ประเมินในระดับดีเยี่ยม (5 ดาว) 13 แห่ง ระดับดีมาก  

(4 ดาว) 43 แห่ง และระดับดี (3 ดาว) 64 แห่ง รวมทั้ง 

มีหอพักที่ได้รับเกียรติบัตรเป็นหอพักในเครือข่ายที่มี 

เจตนารมณ์ที่จะพัฒนาคุณภาพของหอพักอีก 17 แห่ง

 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ คณบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้มอบโล่รางวัล นายสมชาย  เจริญอำนวยสุข  

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ มอบ 

เกียรติบัตร และพล.ต.ต.วิมล เปาอินทร์ รองจเรตำรวจ  

มอบของท่ีระลึก แก่หอพักท่ีผ่านการรับรองคุณภาพ รวมท้ัง 

หอพักเครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการฯ ซ่ึงแสดงถึงเจตนารมณ์ 

ท่ีจะพัฒนาหอพักให้ได้มาตรฐานเพ่ือรับรองคุณภาพต่อไป  

นอกจากนี้ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด 

(มหาชน) มอบของขวัญพิเศษให้กับหอพักที่ได้รับการ 

รับรองในระดับดีเยี่ยม (5 ดาว) ติดต่อกัน 3 ปี จำนวน  

5 แห่ง คือ หอพักสตรี เอ็ม เอ็น อาร์ แฟมิลี่ 

หอพักสตรี เอ็ม เอ็น อาร์ แมนชั่น หอพักสตรีสิริอรุณ 

หอพักสตรีรุ่งอรุณแมนชั่น  และหอพักชายบ้านนพดล

 โอกาสเดียวกันนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  พูพิพิธ  

ได้กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการหอพักว่า  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสถาบันอุดมศึกษาตลาดวิชา 

ที่เปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่ ผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และ 

ประชาชนทั่วไป มีนักศึกษาจำนวนมาก และส่วนใหญ่ 

เป็นนักศึกษาที่มาจากต่างจังหวัด ซึ่งมีความจำเป็นต้อง 

พักอาศัยอยู่ตามหอพักต่างๆ หอพักจึงเปรียบเสมือนบ้าน 

หลังที่สองของนักศึกษาและเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญ 

ต่อการดำรงชีวิตและการศึกษาเล่าเรียน

 “การจัดโครงการรับรองมาตรฐาน “หอพักติดดาว”  

จึงถือเป็นนิมิตหมายอันดี ท่ีหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมท้ัง 

ผู้ประกอบการหอพักได้ให้ความสำคัญในการพัฒนา 

คุณภาพมาตรฐานหอพักให้มีการบริการและการจัดการ 

ที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัย  

ตลอดจนเป็นการรณรงค์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติหอพัก ซ่ึงเป็นการสนับสนุนการดำเนินงาน 

ของสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน  

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนา 

สังคมและความม่ันคงของมนุษย์ ท่ีเป็นหน่วยงานหลักใน 

การกำกับดูแลหอพักท่ัวประเทศ รวมท้ังเป็นการให้บริการ 

ที่ช่วยสนับสนุนให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตที่ดี และเอื้อ 

ต่อบรรยากาศการศึกษาเล่าเรียน อันจะนำไปสู่การพัฒนา 

คุณภาพนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ ซึ่งจะเป็น 

กำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป”

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณกระทรวง 

การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงาน 

เขตบางกะปิ สำนักงานเขตประเวศ สถานีตำรวจนครบาล 

หัวหมาก สถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข และคณะกรรมการ 

ภาคประชาชนฯทุกท่าน ที่ร่วมกันจัดโครงการฯ ในครั้งนี้  

จนสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และขอขอบคุณผู้ประกอบ 

การหอพักทุกท่าน ท่ีมีเจตนารมณ์ท่ีดีในการพัฒนาหอพัก 

ให้มีคุณภาพมาตรฐานเพื่อประโยชน์ของทุกฝ่ายในสังคม 

 ด้าน นายสมชาย เจริญอำนวยสุข ผู้อำนวยการ 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน  

ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ กล่าวว่าขอแสดง 

ความยินดีกับผู้ประกอบการหอพักที่ได้รับรางวัลทุกท่าน  

ในนามของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง 

ของมนุษย์ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ริเริ่ม 

โครงการหอพักสีขาว โครงการหอพักติดดาว และโครงการ 

ดีๆอีกมากมาย ซ่ึงเป็นประโยชน์ท้ังต่อมหาวิทยาลัย สังคม  

ผู้ประกอบการหอพัก และเยาวชนผู้พักอาศัย และขอบคุณ 

คณะกรรมการภาคประชาชน อีกท้ังหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำสิ่งดีๆเหล่านี้จนประสบความสำเร็จ  

และในนามของผู้ปกครองเยาวชนที่อาศัยอยู่ในหอพัก            

ขอขอบคุณผู้ประกอบการหอพัก ที่ได้ดูแลเยาวชน ผู้พัก 

อาศัย อย่างดียิ่งจนได้รับรางวัล “หอพักติดดาว” และ 

ขอให้รักษาความดีนี้ไว้ตลอดไป

 พล.ต.ต.วิมล  เปาอินทร์ รองจเรตำรวจ กล่าวว่า 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการหอพักทุกท่าน  

โครงการ “หอพักติดดาว” มีความสำคัญมาก เพราะ 

ผู้ปกครองที่ส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในกรุงเทพฯ หวังว่า 

นักศึกษาจะประสบความสำเร็จได้รับปริญญาบัตรกลับไป 

ทุกคน ซึ่งเป็นหน้าที่ของทั้งมหาวิทยาลัยและหอพักที ่

ต้องช่วยกันดูแล และจากโครงการ “หอพักติดดาว” 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ต่อยอดทำโครงการ “เพื่อน 

ข้างห้องเตือนภัย” เพราะได้เล็งเห็นว่าปัจจุบันน้ีอาชญากรรม 

มีมาก หากผู้พักอาศัยในหอพักได้ทำความรู้จักซ่ึงกันและกัน  

ทั้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ เพื่อไว้ช่วยเหลือกันในกรณีที่เกิด 

เหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เพราะภายในหอพักอาจเกิดเหตุ 

ลักทรัพย์ หรือชิงทรัพย์บ่อยครั้ง และอาจลุกลามไป 

จนถึงการทำร้ายร่างกายถึงแก่ชีวิต ดังนั้น หากเพื่อน 

ข้างห้องหรือห้องใกล้เคียงรู้จักกัน ได้เห็นเหตุการณ์ หรือ 

ได้ยินเสียง  ก็อาจจะเข้าไปช่วยเหลือหรือช่วยแจ้งข่าวได้ทัน

 สำหรับรายชื่อหอพักที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

ตามโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 3 มีดังนี้

 หอพักระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) จำนวน 13 แห่ง 

ได้แก่ หอพักสตรี เอ็ม เอ็น อาร์ แฟมิลี่, หอพักสตรี 

เอ็ม เอ็น อาร์ แมนชั่น, หอพักสตรีสิริอรุณ, หอพัก 

สตรีรุ่งอรุณแมนชั่น, หอพักสตรีบ้านวดีพิมพร, หอพัก 

สตรีจริยา, หอพักสตรีดวงแก้ว, หอพักชายดวงแก้ว, 

หอพักชายบ้านนพดล, หอพักสตรีอารี, หอพักสตร ี

นัมเบอร์วัน อพาร์ทเมนท์, หอพักชายนัมเบอร์วัน 

อพาร์ทเมนท์  และหอพักสตรีศรีโรจน์

 หอพักระดับ 4 ดาว (ดีมาก) จำนวน 43 แห่ง  

ได้แก่ หอพักชายสวรรยา, หอพักสตรีนาวา, หอพักสตรี 

ดารีญา, หอพักสตรีอิ๊กรอม วาฟาห์, หอพักสตรีซารีน่า 

เฮ้าส์, หอพักสตรี S.N.P.แมนชั่น 1, หอพักสตรี S.N.P. 

แมนชั่น 2, หอพักสตรีเบสต้า, หอพักสตรีมลิวัลย์, 

หอพักสตรีปราณีสิริรัตน์, หอพักสตรีปราณี, หอพักสตรี  

ยี อี แมนชั่น, หอพักสตรีสีฟ้า, หอพักสตรี เอ็ม เอ็น  

อาร์ 3, หอพักสตรีศุกร์ศิริ, หอพักชายเทียมทิพย์, หอพัก 

สตรี เอ เธนส์ 1, หอพักสตรีรุ่งโรจน์, หอพักสตรีเจริญสุข 1,  

หอพักสตรีเจริญสุข 2, หอพักสตรีบุ๊คมาร์ค, หอพักสตรี 

ห้องเส้ือสุมาลี, หอพักสตรีตะวันนา, หอพักสตรีคุณแดง,  

หอพักสตรีอรยา, หอพักสตรีพรประเสริฐ, หอพักสตรี 

ป้ามาลี, หอพักสตรีสิวลี, หอพักชายประเสริฐศรี, หอพัก 

สตรีมะลิวัลย์, หอพักสตรี เอส จี อพาร์ทเม้นท์,  

หอพักสตรีเลดี้ดอร์ม, หอพักสตรีรามเสรี, หอพักสตรี 

บัวอพาร์ทเม้นท์, หอพักสตรีพูนทรัพย์สิน, หอพักสตรี 

นิรมล, หอพักสตรีประกายดาว, หอพักสตรีสุภาภรณ์,  
(อ่านต่อหน้า 11)
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 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า 

ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้ ที่

 ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี เสด็จพระราชดำเนิน 

ไปทรงเปิด

 พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง

มหาราช

 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทย 

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ เม่ือ

 วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๔

 ในงานนี้มีผู้ไปเฝ้าทูลละอองพระบาท 

รับเสด็จฯ กันอย่างเนืองแน่น

 “ข่าวรามคำแหง” รู้สึกต้ืนตันใจเม่ือเห็น

ใบหน้าที่เปี่ยมไปด้วยปีติของ

 พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเพชรบูรณ์

 ชาวมหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งมวล 

นับแต่

 ท่านว่าที่อธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์   ลาภเจริญทรัพย์

 ท่านผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  พูพิพิธ

 ท่านอดีตอธิการบดี ชาวอำเภอหล่มสัก 

จังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้ก่อตั้งสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติท่ัวประเทศ  รองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข 

 “ข่าวรามคำแหง” ขอบันทึกความปีต ิ

คร้ังน้ีไว้ด้วยกลอนอาศิรวาทราชสดุดีในงานน้ี

      สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 พระราชทาน “สุพรรณิการ์” แก่รามฯ ผอง 

 พระมหากรุณาธิคุณอุ่นเรืองรอง

 พระบารมีปกป้องรามฯ ทุกคน

 ยี่สิบหกกันยาฯ มหาสวัสดิ์

 พระบรมกษัตริย์ไทยทุกหน

 พระบรมรูปพ่อขุนรามฯล้ำมงคล

 “เพชรบูรณ์” เป็นต้นกำเนิดรามฯ

 เสด็จฯ ทรงเปิดให้ในวันนี้

 รามฯ เกษมเปรมปรีดิ์มิเกรงขาม

 จักรองบาทเป็นข้าพระองค์ทุกโมงยาม

 จารึกความภูมิใจไว้นิรันดร์

 e กำหนดการสอบไล่ ประจำภาค 1 ปีการศึกษา  

2554 จัดสอบระหว่างวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 22 - 23 ตุลาคม  

และ 29 - 30 ตุลาคม 2554 สำหรับการสอบไล่ภูมิภาค 

ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2554 มีทั้งหมด 59 ศูนย์สอบ  

ดังต่อไปนี้

ศูนย์สอบปกติ   จำนวน  37  ศูนย์                                                   

ศูนย์สอบ  อบต./อบจ./เทศบาล  จำนวน  21  ศูนย์   

ศูนย์สอบการไฟฟ้า   จำนวน    1  ศูนย์                                           

 e คาบเวลาสอบปกติและซ้ำซ้อน

 (สอบปกติ)         คาบเช้า 09.00  - 11.30  น. 

    คาบบ่าย 13.00  - 15.30  น.

 (สอบซ้ำซ้อน)   คาบเช้า 09.00  - 12.30  น. 

    คาบบ่าย 13.00  - 16.30  น.

 e ก ร ะ บ ว น วิ ช า ที่ จั ด ส อ บ ส่ ว น ภู มิ ภ า ค  

มีจำนวนศูนย์ละ  225  วิชา

 ข้อสอบปรนัย   จำนวน  70  วิชา

 AN357, AR103, BA303, BA304, BA305, 

BA306, EC103, EC111, EC112, EN101, EN102,  

EN201, EN202, GM203, GM302, GM303, GM307, 

GM315, HI101, HI103, HI121, HR201, HR302, 

HR303, IS101, IS103, IT104, LA104, LW104,  

MA113, MA114, MC110, MC111,  MC113,  MC121, 

MC122, MC130, MC140, MC210, MC214, MC216, 

MC218, MC220, MC223, MC263,  MC310, MC311, 

MC313, MC330, MC331, MC343, MC410, MC416, 

MC443, MK203, PC103,  PE101, PS103, PS110, 

PY103, RU100, SC103, SO103, SO233, SO243, 

SO265, SO477,  TH101,  TH102, TH103

 ข้อสอบอัตนัย  จำนวน  155 วิชา

 AC101, AC102, AC234, AN113, AN478, 

BA307, BI203, BY222, GM103, GM214,  GM304, 

GM306, GM316, GM322, GM403, GM406, GM407, 

GM408, GM416, GM419, GM420  GM421, GM422, 

GM423, GM424, GM425, GS231, LA101, LA102, 

LA103, LA201, LA202,  LA203, LA204, LA205, 

LA206, LA207, LA208, LA209, LA210, LA211, 

LA212, LA213, LA215,  LA301, LA302, LA303, 

LA304, LA305, LA306, LA307, LA308, LA309, 

LA310, LA311, LA312,  LA333, LA338, LA341, 

LA401, LA402, LA403, LA404, LA405, LA406, 

LA407, LA408, LA409,  LA410, LW101, LW102, 

LW103, LW201, LW202, LW203, LW204, LW205, 

LW206, LW207,  LW208,  LW209, LW210, LW211, 

LW212, LW213, LW215, LW301, LW302, LW303, 

LW304,  LW305, LW306, LW307, LW308, LW309, 

LW310, LW311, LW312, LW313, LW314, LW317,  

LW401, LW402, LW403, LW404, LW405, LW406, 

LW437, LW438, LW440, LW443, MB203,  MB303, 

MC217, MC221, MC314, MC326, MC328, MC340, 

MC413, MC420, MC423, MC431,  MC434, PA200, 

PA210, PA220, PA240, PA260, PA270, PA280, 

PA310, PA312, PA321, PA323,  PA333, PA350, 

PA380, PA381, PA382, PA452, PS120, PS130,  

PS202, PS205, PS339, PS403, PS420, PY100,  

SO291, SO474, SO483, ST103, ST203, ST206

 e กระบวนวิชาที่จัดสอบโครงการความร่วมมือ 

อบต./ อบจ./เทศบาล  มีจำนวนศูนย์ละ  50  วิชา

 ข้อสอบปรนัย  จำนวน   17   วิชา

 EC103, EN101, EN102, EN201, EN202, 

HI103, IS103, IT105, LW104, PS103, PY101,  

RU100, SO103, SO233, SO265, SO477, TH103 

 ข้อสอบอัตนัย  จำนวน   32   วิชา

 EV263, EV474, LW318, PA200, PA210, 

PA240, PA332, PA370, PA411, PA460, PC103, 

PS110, PS120, PS130, PS190, PS202, PS205,  

PS215, PS290, PS305, PS315, PS316, PS333,  

PS415, PS420, PS490, PS495, PS497, SO266,  

SO335, SO336, SO435  

 วิชาท่ีอาจารย์จัดสอบเอง  จำนวน   1  วิชา   PS493

 e	กระบวนวิชาท่ีจัดสอบโครงการความร่วมมือ

การไฟฟ้าฝ่ายผลิต  มีจำนวนศูนย์ละ  51  วิชา

  ข้อสอบปรนัย  จำนวน  15  วิชา

 EN101, EN102, EN201, EN202, EC103,  

HI103, IS103, LW104, PC103, PS110, PY103,  

RU100, SO103,  SO477, TH103 

 ข้อสอบอัตนัย  จำนวน  36  วิชา

 LW206, LW207, LW209, LW210, LW301, 

LW308, LW309, LW312, LW314,  LW403, PA200, 

PA210, PA220, PA240, PA260, PA270, PA280, 

PA310, PA312, PA321, PA323, PA333, PA350, 

PA380, PA381, PA382, PA452, PS103, PS120, 

PS130, PS202, PS205, PS339,  PS403, PS420, ST103  

 e	จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน ทั้งสิ้น   

25,591  คน   คิดเป็นที่นั่งสอบ  138,571  ที่นั่งสอบ

 e	ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษา

ทางไปรษณีย์   ก่อนการสอบประมาณ 2 อาทิตย์  และ 

นักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคล 

ได้จากระบบ INTERNET ที่ WEBSITE WWW. 

RU.AC.TH ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับตารางสอบไล่  

ให้นักศึกษาติดต่อไปที่ฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการ 

คุมสอบ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  10240  โทร. 0-2310-8611

นายวันชัย   เทียบพุฒ       สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
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M.B.A. สมุทรสาคร
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ม.ร.จัดโครงการ 
“ผู้ประกอบการต้องการบัณฑิตแบบใด”

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการ “ผู้ประกอบการต้องการบัณฑิตแบบใด” โดยมี 

คุณบุญชอบ ล้ออุไร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชน 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ Centara คุณกาญจนา  

สายสิริพร    ประธานกรรมการบริษัท  OCC จำกัด มหาชน 

ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  สุทธิสาร  หัวหน้าฝ่ายปกครอง  

สำนักงานเขตลาดพร้าว  เป็นวิทยากร ณ ห้องประชุม 

พวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 

ที่ผ่านมา

 รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวถึงที่มาของการจัดงานว่า 

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีประโยชน์อย่างยิ่งเพราะจะทำ 

ให้ทราบถึงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบัณฑิต 

ท่ีผู้ประกอบการต้องการ และเป็นการเตรียมความพร้อม 

บัณฑิตในการเข้าสู่ตลาดแรงงาน พร้อมท้ังเป็นการสำรวจ 

และรับทราบความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในสาขา 

วิชาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศ และเป็นข้อมูล 

พื้นฐานในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตาม 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  

หรือ TQF (Thai Qualification Framework for Higher  

Education) อันจะนำไปสู่การพัฒนาแนวทางการผลิต 

บัณฑิตของแต่ละสาขาวิชาให้สอดคล้องกับความ 

ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต   

 โอกาสนี้ คุณบุญชอบ  ล้ออุไร กล่าวว่า บริษัท 

ในเครือ Centara ประกอบด้วย เซ็นทรัล เรสเตอรองส์ 

กรุ๊ป (CRG) ซึ่งมีแบรนด์ร้านอาหารต่างๆ ที่อยู่ใน 

การดูแล อาทิ  Mister Donut,   KFC,  Auntie Anne’s, 

Pepper Lunch   และโรงแรมเซ็นทรัลพลาซ่า (Centara) 

โดยมีโรงแรมในเครือทั้งหมด 60 แห่ง ทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ ดังน้ันพนักงานของทางโรงแรมจะต้อง 

มีความรู้ทางด้านภาษาเป็นอย่างดี นอกจากภาษาอังกฤษ 

แล้วจำเป็นที่จะต้องมีความรู้ทางภาษาเพิ่มเติม อาทิ 

ภาษาจีน ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมัน และรัสเซีย เนื่องจาก 

มีชาวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก  

และเข้าพักอาศัยอยู่ในโรงแรมเป็นเวลานานจึงจำเป็น 

ท่ีพนักงานของโรงแรมจะต้องมีทักษะในด้านการสนทนา 

กับผู้ที่เข้ามาพักอาศัย  อีกทั้งยังต้องเป็นผู้ที่ขวนขวาย 

หาความรู้เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา และเป็นผู้ท่ีมีมนุษยสัมพันธ์ 

ที่ดี มีกิริยามารยาทที่เรียบร้อยสุภาพ 

 ด้าน คุณกาญจนา  สายสิริพร  ประธานกรรมการ 

บริษัท OCC จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัท OCC 

จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท โอเลียรี่ คัฟเวอร์มาร์ค 

เซ็นเตอร์ จำกัด ทำธุรกิจการจัดจำหน่ายเคร่ืองสำอาง   

โดยเปิดศูนย์บริการให้คำปรึกษาความงาม และบริการ 

ให้กับลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ นอกจากนี้ยัง

ขยายการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ อาทิ COVERMARK 

KMA, KMA PROFESIONAL, SUNGRACE, 

SHISEIDO POSFESIONAL, BSC HAIR CARE, 

GUY LAROCHE, GUNZE และ RITMULER 

เป็นต้น

 “สำหรับการเลือกพิจารณาบุคลากรเข้าทำงาน 

กับทางบริษัทฯ อันดับแรกจะพิจารณาจากบุคลิกภาพ 

และการแต่งกายที่สุภาพ รู้จักการควบคุมอารมณ์ รู้จัก 

การให้เกียรติสถานที่ และต้องเป็นบัณฑิตที่มีความ 

สามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออก กล้าเสนอแนะความ 

คิดเห็นใหม่ด้วยหลักเหตุและผล พร้อมท้ังต้องเป็นผู้ท่ีมี 

IQ และ EQ สามารถพูดคุยกับคนรอบข้าง เป็นคน 

ที่มีความคิดบวก ไม่เกี่ยงงาน และพร้อมที่จะเรียนรู ้

เพ่ิมเติมอยู่ตลอดเวลา” คุณกาญจนา กล่าวในตอนท้าย

 ส่วน ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  สุทธิสาร   หัวหน้า 

ฝ่ายปกครอง  สำนักงานเขตลาดพร้าว กล่าวว่าภาระงาน 

ของสำนักงานเขต คือ ฝ่ายปกครองมีหน้าท่ีรับผิดชอบ 

เก่ียวกับงานสารบรรณและธุรการท่ัวไป การเงินและพัสดุ 

การบริหารงานบุคคล การปกครองท้องที่ การเลือกตั้ง 

การประชาสัมพันธ์ การรับแจ้งเรื่องราวร้องทุกข์และ 

อุบัติภัย การป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน การจัดทำแผนพัฒนา 

เขตงานด้านสารสนเทศ การดูแลรักษาสถานที่ และ 

การบริการประชาชนในการออกหนังสือรับรองกรณี 

ต่างๆ ดังนี้ รับรองว่าเป็นบุคคลเดียวกัน รับรอง 

ลายมือชื่อผู้มอบอำนาจ รับรองสถานที่เกิด รับรองว่า 

บ้านถูกไฟไหม้  รับรองฐานะของบุคคลเพ่ือรับอุปการะ

ผู้พ้นโทษ  รับรองความประพฤติ  รับรองว่าบุคคลยังมี

ชีวิตอยู่เพื่อไปรับบำนาญ  รับรองสถานภาพการสมรส 

รับรองลายมือชื่อกรณีให้ความยินยอมบุตรเดินทาง 

ไปต่างประเทศ  รับรองว่าได้รับเงินค่าเลี้ยงดูจากบุตร 

หรือผู้ส่งเงินในต่างประเทศ เพื่อนำไปเป็นหลักฐาน 

 รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ย้ำเตือนนักศึกษาให้ตระหนัก

ถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทยและแสดงความกตัญญู 

กตเวทิตาต่อครูอาจารย์ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาให้กับศิษย์ 

 พิธีไหว้ครูของนักศึกษาปริญญาโทโครงการ

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 2 

และรุ่นที่ 3 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา  

ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  จังหวัดสมุทรสาคร  

โดยมี  รองศาสตราจารย์สัมพันธ์  ธาราทิพยกุล คณบดี 

คณะบริหารธุรกิจ รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า  

ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ คณาจารย์ และ 

นักศึกษา เข้าร่วมพิธี 

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข 

อดีตอธิการบดี ม.ร. ประธานในพิธีไหว้ครู กล่าวว่า  

วันไหว้ครูถือเป็นวันสำคัญที่ต้องระลึกถึงพระคุณของ 

บูรพคณาจารย์ที่เคยสั่งสอนเรา ผู้ที่มีบุญคุณกับเราทาง 

ด้านการศึกษา และที่สำคัญยังมีพ่อแม่ที่เป็นครคูนแรก 

ท่ีสอนความเป็นมนุษย์ สอนการใช้ชีวิตให้กับเรา ถือเป็น 

พระคุณยิ่งใหญ่ที่เราจะต้องระลึกถึง นอกจากนี้ ผู้ที่มี 

ความสำคัญในประเทศ คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ซึ่งถือเป็นครูของแผ่นดิน สอนคนไทยทั้งประเทศด้วย 

ความเหน็ดเหนื่อย ฉะนั้นเราจึงควรสำนึกในพระมหา- 

กรุณาธิคุณนี้ นอกจากระลึกถึงผู้มีพระคุณแล้วต้องเป็น 

ผู้มีความกตัญญูกตเวทิตา มีวิริยอุตสาหะ จึงจะทำให้ 

ประสบความสำเร็จได้ และอย่าลืมนำวิชาความรู้ที่ม ี

ไปพัฒนาประเทศชาติบ้านเมือง และเป็นบัณฑิตที่ม ี

ความรู้และคุณธรรมพร้อมกับออกไปรับใช้สังคมด้วย

 รศ.คิม กล่าวต่อไปว่า หน้าที่ของมหาวิทยาลัย 

นอกจากจะทำหน้าที่จัดการเรียนการสอน การวิจัย 

การให้บริการแก่ชุมชนแล้ว ยังมีหน้าที่หลักที่สำคัญ 

อีกประการหนึ่งคือ การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

ซึ่งการไหว้ครูถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 

ของสังคมไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ต้องปฏิบัต ิ

ไม่ว่าจะเรียนอยู่ในระดับใด และวันนี้ถือว่านักศึกษา 

ได้ทำหน้าที่เป็นคนดีของบ้านเมือง เป็นลูกศิษย์ที่ด ี

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  อีกท้ังได้ทำหน้าท่ีสานต่อ 

วัฒนธรรมอันดีงามของไทย

 “การท่ีลูกศิษย์ได้กล่าวปฏิญาณตนว่าจะเป็นพลเมือง 

ที่ดี และเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และจะส่งเสริมรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย อันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และจะต้ังใจเรียน  ขยัน 

อดทน มีความมุมานะ เป็นลูกศิษย์ที่ดีของครูอาจารย ์

และมหาวิทยาลัย  ซึ่งถ้าหากทำตามที่ได้ปฏิญาณไว้ ก็จะ 

ทำให้ประสบความสำเร็จ และเจริญงอกงามในทุกด้าน

ของชีวิต”

จัดพิธีไหว้ครู

  
 



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

 สำหรับผู้ที่เป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค  ก่อนการสอบไล่ในแต่ละภาคการศึกษา 

นักศึกษาจะได้รับตารางสอบไล่รายบุคคล   เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าห้องสอบของแต่ละ 

กระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้ได้ถูกต้อง โดยตารางสอบไล่รายบุคคลจะจัดส่ง 

ให้นักศึกษาส่วนภูมิภาคทุกคนทางไปรษณีย์ตามข้อมูลที่อยู่ของนักศึกษาที่แจ้งกับ 

มหาวิทยาลัยไว้ตั้งแต่การสมัครเข้าเป็นนักศึกษา

 ตารางสอบไล่รายบุคคล   เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับข้อมูลกระบวน

วิชาที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนไว้  พร้อมรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องการเข้าสอบโดย

ตารางสอบไล่รายบุคคลจะเป็นแบบฟอร์มพิมพ์ด้วยกระดาษพื้นสีม่วงขนาดกระดาษ  

A4  แต่พับให้เหลือขนาดสี่เหลี่ยมผืนผ้า  โดยมีรายละเอียดแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  ดังนี้

 1. ส่วนที่  1  จะเป็นข้อมูล  ชื่อ-นามสกุล  รหัสประจำตัว  พร้อมที่อยู่ของนักศึกษา   

ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง

 2. ส่วนที่ 2  จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการเตรียมตัวเข้าสอบ   และแบบ 

ฟอร์มในกรณีนักศึกษาต้องการเปลี่ยนแปลงที่อยู่จากเดิมที่ได้แจ้งไว้    ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง

                                                    

 

 

 3. ส่วนที่  3  จะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนไว้  และ 

รายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่สอบของศูนย์สอบนั้นๆ รวมทั้งรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็น 

ในการเข้าสอบ

 3.1 ภาคการศึกษา

 3.2 ชื่อ-นามสกุล / รหัสประจำตัว

 3.3 ชื่อศูนย์สอบและสถานที่สอบ

 3.4 วันสอบ , เวลาสอบ , ห้องสอบ , ข้อสอบปรนัย  อัตนัย , ห้องสอบซ้ำซ้อน

 3.5 ที่ตั้งศูนย์สอบ

 3.6 รายละเอียดเอกสารที่ใช้ในการสอบ

ตัวอย่าง

                                                      

  

การรับตารางสอบไล่รายบุคคล  หรือทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลสามารถ 

ทำได้  ดังนี้

 1. มหาวิทยาลัยจัดส่งให้นักศึกษาทุกคนทางไปรษณีย์ตามข้อมูลท่ีอยู่ท่ีนักศึกษา 

แจ้งไว้กับทางมหาวิทยาลัย   โดยจะจัดส่งให้นักศึกษาก่อนการสอบไล่ประมาณ  2  สัปดาห์ 

 2. นักศึกษาสามารถทราบตารางสอบไล่รายบุคคลทางระบบ  INTERNET   

ที่ WEB SITE  :  WWW.RU.AC.TH   ดูที่หัวข้อสารสนเทศ  นักศึกษาจะพบข้อความ 

ตารางสอบไล่รายบุคคล  ให้เข้าไปที่ตารางสอบไล่รายบุคคลดังกล่าว  เมื่อหน้าจอ 

มีข้อความให้ค้นหาตารางสอบไล่รายบุคคลนักศึกษาปริญญาตรี  ให้กดคลิกที่นี่   

ตรงนักศึกษาส่วนภูมิภาค  และใส่รหัสนักศึกษาตรงกรอบสี่เหลี่ยม  และกดตกลง  

จะปรากฏตารางสอบไล่รายบุคคลดังตัวอย่างข้างล่าง

ตัวอย่าง

   

หมายเหตุ  หากมีปัญหาเร่ืองการสอบ  โปรดติดต่อ สวป. ช้ัน 6, หมายเลขโทรศัพท์  0-2310-8611 

***สำหรับพระภิกษุสงฆ์ให้เข้าสอบตามตารางสอบไล่รายบุคคล  ต้ังแต่ ภาค 1/52 *** 

*** ตารางสอบไล่รายบุคคลที่ Print จาก Internet ใช้เพื่อตรวจสอบข้อมูลเท่านั้น 

ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแทนใบเสร็จรับเงินในการเข้าสอบ

สั่งพิมพ์ตารางสอบ

ทั้งนี้  ตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษาส่วนภูมิภาค  จะไม่ระบุหมายเลขแถวและ 

หมายเลขที่นั่งสอบ  นักศึกษาจะต้องไปตรวจหาแถวสอบจากบัญชีติดหน้าห้องสอบ 

และที่นั่งสอบของกระบวนวิชาที่ตนเข้าสอบจากบัญชีติดที่นั่งสอบอีกครั้งหนึ่ง   

ซึ่งจะระบุ ชื่อ-นามสกุล รหัสประจำตัวของนักศึกษาไว้ ณ ที่นั่งสอบนั้นๆไว้   

ดังตัวอย่าง

ข้อควรรู้เกี่ยวกับตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษาส่วนภูมิภาค
วนัชัย     เทียบพุฒ                                             สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

ตัวอย่าง

 EN 101     ROW1     SEAT3       5406409250        น.ส.จริยา  โพธาราม

        กรณีนักศึกษามีปัญหาเก่ียวกับตารางสอบไล่รายบุคคล  สามารถติดต่อสอบถามได ้

ที่  ฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการคุมสอบ  สวป.  ช้ัน 6  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

หัวหมาก   กทม.  10240    โทร. 0-2310-8611
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(อ่านต่อหน้า 7)

 บทนำ

 เป็นปกติวิสัยของมนุษย์ที่อยู่ร่วมกันย่อม 

สร้างกฎเกณฑ์ขึ้นมาสิ่งนี้เรียกว่าระเบียบทางสังคม  

(social orders) หรือแม้แต่บรรทัดฐานทางสังคม (social  

norms) การถ่ายทอดและการขัดเกลาทางสังคม โดย 

การส่งผ่านการกระบวนการศึกษา ทั้งทางตรงและ 

ทางอ้อมนั้นถือว่าเป็นหนทางอันศักดิ์สิทธิ์ที่สามารถ 

ทำให้ผู้คนในสังคมเกิดการเรียนรู้เพื่อการอยู่ร่วมกัน 

อย่างสันติสุข ตลอดจนการดำรงรักษาไว้ ซึ่งอัตลักษณ์ 

ทางสังคมของชุมชน สังคม และรัฐชาติในที่สุด

   สายรากแห่งศาสตร์: ภาพฉายเชิงพัฒนาการ

 การศึกษาระหว่างประเทศมีพัฒนาการมาจาก

การศึกษาเปรียบเทียบ (Comparative Education) ซึ่ง

ต่อมาได้พัฒนาจนเป็นศาสตร์ที่เรียกว่า พัฒนศาสตร์ 

(Development Science หรือ Development Education)  

ซ่ึงท้ายสุดได้รับการพัฒนาเป็นการศึกษาระหว่างประเทศ  

โดยศาสตร์นี้จะศึกษาถึงความสัมพันธ์ของภูมิปัญญา 

วัฒนธรรม และการศึกษาในระหว่างบุคคลและกลุ่ม 

ชนต่างๆในสังคม ตั้งแต่ 2 กลุ่มขึ้นไป ซึ่งถึงความ 

สัมพันธ์ระหว่างประเทศเพื่อประโยชน์ร่วมกันและ 

การสร้างความเข้าใจระหว่างชาติ การศึกษาระหว่าง 

ประเทศ   แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะคือ

 1. การศึกษาเกี่ยวกับการเรียนการพัฒนา 

ระหว่างชาติ (International pedagogy) ซึ่งเป็นการ 

ศึกษาถึงการเรียนการสอนในระบบสังคมพหุวัฒนธรรม  

เช่น โรงเรียนนานาชาติ (International school) เป็นต้น  

ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับบริบทพื้นฐานด้านต่างๆ 

ของชนกลุ่มน้อย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดบรรทัด

ฐานกลของการเรียนการสอน

 2. การศึกษาเกี่ยวกับการทำงานของสถาบัน

ทางการศึกษาระหว่างประเทศ (Study of the work 

of international education institutions) ซึ่งจะมีความ 

เกี่ยวข้องกับลักษณะที่ 1 แต่มีความสัมพันธ์ทางด้าน 

การวางแผนนโยบายการศึกษาเป็นหลัก รวมทั้งการ 

สนับสนุนการแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการพัฒนา 

การศึกษาของประเทศต่างๆ ซึ่งเป็นผลต่อการพัฒนา

ประเทศภายหลัง

 สรุปได้ว่า การศึกษานานาชาติหรือการศึกษา

ระหว่างประเทศเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับนโยบาย

การศึกษาของแต่ละประเทศ การศึกษาถึงวัฒนธรรม 

ความเป็นอยู่บริบทพื้นฐานอื่นๆ เพื่อมาประกอบการ 

ตัดสินใจในการวางแผนกำหนดนโยบายแก่ประเทศ 

ของตนเอง นอกจากนี้ยังศึกษาถึงระบบการศึกษา 

การศึกษาระหว่างประเทศ : เสาหลักของการพัฒนาประชาคมอาเซียน
(International Education : The Pillar of Asian Community Development)

รศ.ดร.ธงชัย   สมบูรณ์

ของประเทศต่างๆ ทั้งในระบบโรงเรียน นอกโรงเรียน 

และตามอัธยาศัย รวมทั้งยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ทางการ

ศึกษาอื่น ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาติ 

การศึกษาระหว่างประเทศ : จุดมุ่งหมายเพื่อการส่งผ่าน 

 เป็นที่ทราบกันดีพอสมควรแล้วว่า ตั้งแต่ปี ค.ศ.  

1945 เป็นต้นมา สหประชาชาติ (United Nations)   

พยายามเสาะแสวงหากระบวนการต่างๆท่ีจะทำให้สังคมโลก 

เกิดสภาวะสันติสุขหรือสภาพที่จะสร้างความเข้าใจดี 

ระหว่างชาติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ โดยพยายามยึดหลัก 

แห่งการ “ลดความต่าง สร้างความเหมือน” ให้เกิดขึ้น 

ในแต่ละภูมิภาคของโลกแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาจจะมีปัญหา 

อุปสรรคบางอย่าง บางประการ ในบางประเทศท่ีไม่สามารถ 

ทำให้เข้าถึงความจริงสูงสุดแห่งปณิธานนี้ได้ ซึ่งอาจจะ 

มาจากปัญหาความขัดแย้งภายในประเทศ ปัญหาความ 

ขัดแย้งระหว่างชาติ รวมทั้งปัญหาอื่นๆด้วย แต่อย่างไร 

ก็ตามการศึกษาระหว่างประเทศมีจุดมุ่งหมายหลัก และ 

จุดมุ่งหมายรอง ดังนี้

 1. ส่งเสริมความเข้าใจการศึกษาของตนเองมาก

ขึ้น รวมทั้งส่งเสริมการตระหนักถึงความเป็นมนุษยชาติ

     2. ส่งเสริมความเข้าใจ ส่งเสริมความรับผิดชอบ 

อันจะก่อให้เกิดความเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ และความ

เป็นพลเมืองที่ดีของสังคมโลก

 3. ส่งเสริมให้เกิดสมรรถนะเศรษฐกิจระหว่าง 

ชาติ

 4. ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างมนุษยชาติ  

ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของความแตกต่างของลัทธิทางการเมือง  

ซึ่งสิ่งนี้หมายถึง ความร่วมมือระหว่างประเทศการแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน

 5. ส่งเสริมภูมิปัญญาของมนุษยชาติ 

 6.  ส่งเสริมมุมมองที่ดีของมนุษยชาติระหว่างชาติ 

ที่อยู่ร่วมกัน

    ความเข้าใจอันดีระหว่างชาต ิ: เสาหลักของการพัฒนา

    ประชาคม

    ถึงแม้ว่าสังคมจะมีความแตกต่างกันไปในบริบท 

ต่างๆ แต่โดยภาพรวมแล้วสังคมต่างๆ ต่างพยายามหา 

ความสอดคล้องของความแตกต่าง ให้มีสภาวะกลมกลืน 

มากที่สุดดังจะเห็นได้จากความหลายหลากทางวัฒนธรรม 

แห่งชุมชน แห่งรัฐ และแห่งภูมิภาค ถึงแม้ว่าผู้คน 

อาเซียน จะมีอัตลักษณ์ที่ค่อนข้างแตกต่างกันบ้าง แต่ 

การสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างชาติต้องถือว่าเป็นสรณะ   

(essence) แห่งแก่นแกนในการดำเนินงาน ซึ่งสามารถ 

กระทำได้ดังนี้

 1. มีการศึกษาวัฒนวิถี อัตลักษณ์ ของวิถีอาเซียน 

อย่างจริงจัง

 2. สร้างกระแสเศรษฐกิจอาเซียน รวมทั้ง  

พยายามสถาปนาความศักด์ิสิทธ์ิจุดแข็งทางด้านเศรษฐกิจ 

ที่สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ 

เศรษฐกิจโลกได้

   3. การไหลบ่าของวัฒนธรรมอื่น (วัฒนธรรม 

ตะวันตก) ต้องมีการผสมผสานอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

เพื่อให้เกิด “ความทันสมัย” แต่จรรโลงไว้ซึ่งวัฒนธรรม 

ของตนเอง กล่าวคือพยายามเข้าใจว่า “ที่อื่นเขาทำ 

อะไรกันบ้าง  (How others do else where)” 

 4. อัตลักษณ์แห่งประเทศย่อมมีความแตกต่าง 

กันทางด้านสภาพสังคม สภาพการเมือง และสภาพ 

ทางวัฒนธรรม แต่การส่งเสริมให้ผู้คนอาเซียนได้เรียนรู้ 

และศรัทธาในความแตกต่างนี้ ย่อมนำมาซึ่งการพัฒนา 

ได้อย่างแยบยล

 5. ระบบการศึกษาของทุกประเทศต้องมีหลักสูตร 

เนื้อหาวิชาที่เกี่ยวกับสันติศึกษา (Peace Education)  

นอกจากนี้กระบวนวิชาอื่นๆ จะต้องมีการผสมผสาน 

ศาสตร์ความเป็นตะวันออก (Orientalism) ไว้ในหลักสูตร 

ทุกระดับนี้

 เป็นฐานคติบางส่วนเมื่อมองแบบองค์รวม 

หรือรวมองค์ จะทำให้เข้าใจถึงความแตกต่างของแต่ละ 

รัฐชาติซึ่งจะสามารถนำมาถึงความเข้าใจอันดีระหว่าง 

ชาติในการพัฒนาประชาคมอาเซียนได้อย่างมากมาย

หลายประการ

   ผู้คนอาเซียน : ความเป็น “เลิศ” (LERT) ที่ต้อง

   พัฒนา

 จะเห็นได้ว่าทุกชาติทุกภาษาของมนุษย์ทุก 

กลุ่มชนนั้น ย่อมมีการสร้างฐานคติตลอดจนการเข้า 

ถึงความจริงสูงสุด (Metaphysics) เพื่อให้บรรลุสิ่ง 

ต่างๆที่จะทำร่วมกัน ฐานคติแห่งปัญญาตะวันออก  

โดยภาพรวมแล้วนั้นจะเป็นข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ

วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนเป็นหลัก จะเห็นได้ว่า 

ประเทศอาเซียนส่วนมากเป็นสังคมที่เรียบง่ายและ 

สงบสุข ถึงแม้ว่าจะมีข้อขัดแย้งกันบ้าง แต่โดยภาพรวม  

อาเซียนเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุขอย่าง

ยิ่งเพราะคุณค่าของปรัชญาทางตะวันออกทุกลัทธิ  

ทุกความเชื่อ ต่างส่งเสริมให้ผู้คนเข้าใจและเข้าถึง 

ความจริงในเรื่องของความดำรงอยู่และการเป็นอยู่ได้

อย่างชัดเจน แต่อย่างไรก็ตามผู้คนอาเซียนจะต้องได ้

รับการพัฒนาความเป็น “เลิศ” (LERT) ซึ่งผู้เขียน 

มองว่าควรจะมีลักษณะดังนี้

 1. ภาษา (Language) เพราะภาษามีความ 

สำคัญต่อมนุษย์เป็นอย่างมาก มนุษย์ทุกชนเผ่าต่าง 
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ต้องมีภาษาเป็นเครื่องมือในการสื่อสารเพื่อทำให้ผู้อื่น 

เข้าใจความคิดของตนเองมากขึ้น นอกจากนี้ภาษายัง 

สะท้อนถึงความเจริญทางวัฒนธรรมของชนเผ่าได้อย่าง 

ชัดเจน ผู้คนอาเซียนจำเป็นต้องมีการเรียนรู้และสามารถ 

ส่ือสารได้มากกว่าหน่ึงภาษา เพ่ือความถูกต้องและความ 

เข้าใจอันดีระหว่างชาติ  อันจะนำมาถึงความสันติสุขได้

อย่างงดงาม

 2. จรยิธรรม (Ethics)  แมว้า่ความเจรญิทางวตัถ ุ

(Materialism) ต่างๆจะคืบคลานเข้ามาให้ผู้คนอาเซียน 

ได้สัมผัสและไม่สามารถปฏิเสธได้ กระแสเหล่านี้อาจ 

ส่งผลทั้งโดยตรงและโดยอ้อมต่อจริยธรรมของผู้คน 

มากขึ้น ฉะนั้นร่องรอยแห่งคุณธรรมและจริยธรรมทาง 

ตะวันออกจะต้องได้รับการพัฒนามากย่ิงข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ี 

ได้แก่ ความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน การลดการ 

ปะทะความรุนแรงเชิงโครงสร้างทั้งในระดับ ชุมชน รัฐ  

และภูมิภาคก็อาจจะก่อให้เกิดจริยธรรมและคุณธรรม

ที่ดีงามมากขึ้น

 3. การค้นคว้า (Research) ผู้คนอาเซียนจะต้อง 

มีการศึกษาค้นคว้ามากกว่าที่เป็นอยู่ เพราะเท่าที่ผ่านมา 

ผู้คนอาเซียนมีความกระตือรือร้น ใฝ่รู้ใฝ่เรียนค่อนข้าง 

มากกว่าคนยุโรปหรือคนอเมริกัน ฉะนั้นการไหลบ่า 

ของข้อความรู้ใหม่ (New paradigm of knowledge)  

ทำให้เกิดสังคมแห่งการเรียนและสังคมแห่งการรู้เรียน 

จำเป็นที่ผู้คนจะต้อง “ทัน” ต่อเหตุการณ์ต่างๆ และ 

รักในการเสาะแสวงหาข้อความรู้เพิ่มขึ้น แต่อย่างไร 

ก็ตาม ผู้คนอาเซียนก็ต้องไม่ลืมการอนุรักษ์ความรู้ท่ีเป็น 

ภูมิปัญญาของท้องถิ่นหรือความรู้พื้นบ้านแห่งสังคมตน

 4. เทคโนโลยี (Technology) คุณลักษณะท่ีชัดเจน 

อีกประการหน่ึงของผู้คนอาเซียนจะต้องเข้าถึงและสามารถ 

ใช้เทคโนโลยีได้ ซึ่งอาจจะเป็นเทคโนโลยีพื้นฐานทาง 

ด้านเกษตรกรรมซ่ึงสอดคล้องความเป็นประเทศเกษตรกรรม 

ในภาพรวมของรัฐชาติในอาเซียน แต่อย่างไรก็ตาม ผู้คน 

อาเซียนต้องมีโอกาสเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ด้วย  

หรือแม้เทคโนโลยีร่วมสมัยก็จะทำให้ผู้คนในอาเซียน 

สามารถใช้เทคโนโลยีให้สอดคล้องกับสังคมเทคโนโลยี

สารสนเทศได้อย่างเป็นปกติ 

  บทสรุป

 จากภาพฉายดังกล่าว ถ้าภาคหน่วยงาน ทั้งภาค 

รัฐและเอกชน รวมทั้งสถานศึกษาต่างๆพยายามที่จะ

เข้าใจและเข้าถึงใน “ความเป็นอาเซียน” จำเป็นต้องม ี

การปรับฐานคติเก่าไปสู่ฐานคติใหม่เพื่อสร้างความเป็น 

“เลิศ” (LERT) ผู้เขียนเชื่อว่าสังคมอาเซียนย่อมนำมา 

ซึ่งความแข็งแกร่งในทุกๆมิติ และก่อให้เกิดสันติสุข 

แห่งภูมิภาค ท้ายสุดสันติภาพของสังคมโลกก็จะเกิดขึ้น 

ได้อย่างแน่นอน

  เอกสารอ้างอิง

ธงชัย สมบูรณ์. การศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษา 

 นานาชาติ. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2544. 

Somboon,T “Moticultual Understanding: How Does  

 Education Help?” วารสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 20, 2 (กรกฎาคม 2546) : 46-71.

 การศึกษาระหว่างประเทศฯ                 (ต่อจากหน้า 6)

 ศูนย์ศึกษาเอเชียอาคเนย์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดสัมมนาสารัตถะ ครั้งที่ 8 ประจำปี 2554  

เรื่อง “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ : วิจารณ์และวิพากษ์” โดยมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา จิตนุพงศ์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  

คณะรัฐศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน และมีการอภิปราย 

หัวข้อ “รัฐบาลยิ่งลักษณ์ : บูรณภาพทางการเมืองและ 

จริยธรรม” โดย รองศาสตราจารย์สุขุม นวลสกุล อดีต 

อธิการบดี ม.ร. นายเกียรติชัย พงษ์พานิชย์ สื่อมวลชน 

อาวุโส อดีตคอลัมนิสต์หนังสือพิมพ์ข่าวสด และ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ  อิงคะวัต คณะรัฐศาสตร์ 

ม.ร. ดำเนินรายการโดย อ.ดร.ทิพรัตน์ บุปผะศิริ ณ 

ห้องศิลปาชีพ ชั้น 4 คณะรัฐศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 

ที่ผ่านมา

 รองศาสตราจารย์สุขุม กล่าวว่าเม่ือผลการเลือกต้ัง 

ท่ีรัฐบาลมีเสียงกว่า 265 เสียง อีกท้ังประชาชนมาลงคะแนน 

กว่า 74 % ถือได้ว่าประชาชนอยากเห็นการทำงานของรัฐบาล 

ชุดนี้ ซึ่งการบูรณาภาพก็คือ 1) รัฐบาลต้องยืนยันความ 

ชอบธรรมที่ได้มา 2) ความเสถียรภาพของคะแนนเสียง 

มีกว่า 300 เสียง 3) การท่ีรัฐบาลเก่าถูกพูดถึงว่า “ดีแต่พูด”  

ทำให้ประชาชนต้องการรัฐบาลใหม่ที่ทำได้จริง ซึ่งการ 

เลือกตั้งทั้งปี 2550 กับ 2554 ทั้งที่พรรคประชาธิปัตย์ 

ได้เป็นรัฐบาลก็ไม่ได้ดีขึ้น 4) ต้องยอมรับเครดิตของ 

พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร ที่เคยดูแลประชาชนระดับรากหญ้า 

จนเกิดความพึงพอใจ 5) นโยบายประชานิยม เป็นการ

บูรณภาพที่ก่อให้เกิดรัฐบาล เพราะสามารถเข้าใจได้ง่าย 

ฟังง่าย และ6) การรวมกับพลังของกลุ่มคนเส้ือแดง ท่ีเป็น 

กลไกขับเคลื่อนในเรื่องต่างๆ

 “หากนโยบายล้มเหลว ก็จะลดความศรัทธาของ 

ประชาชนลง การคอร์รัปช่ันจะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้ อีกท้ัง 

ยังมีโดยตุลาการภิวัฒน์ ซึ่งหากรัฐบาลไม่ระมัดระวัง เมื่อ  

ป.ป.ช.และปปท.ชี้มูลก็ต้องหยุดทำหน้าที่ ส่วนการเตรียม 

นำพ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร กลับประเทศไทย ถือเป็นการ 

เคลื่อนไหวที่มีลักษณะดาบสองคม จุดเสื่อมของรัฐบาล 

คือ ความเหิมเกริมของคนท่ีมีอำนาจ เช่น การรังแกข้าราชการ  

รัฐบาลจึงควรระมัดระวัง  เพราะมีคนคอยจับผิดอยู่” 

 นายเกียรติชัย ส่ือมวลชนอาวุโส อดีตคอลัมนิสต์  

หนังสือพิมพ์ข่าวสด กล่าวว่าสิ่งที่จะลดความชอบธรรม 

ของรัฐบาล คือการไม่ทำตามคำม่ันสัญญาที่ให้ไว้ในการ 

เลือกตั้ง ตามนโยบายประชานิยม ซึ่งเป็นนโยบายที่สร้าง 

ความชื่นชมในหมู่ประชาชนและส่งผลให้ได้เป็นรัฐบาล  

หากไม่ดำเนินนโยบายตามที่หาเสียงไว้ ความชื่นชอบก็ 

จะลดลง ขณะน้ีรัฐบาลยอมรับว่าทำจริงตามท่ีได้หาเสียงไว้  

แต่หากทำแล้วมีผลลบ ความชอบธรรมก็จะลดลงเช่นกัน  

และท่ีสำคัญท่ีประชาชนคาดหวังก็คือ  กระบวนการสร้าง 

ความปรองดอง ที่ขณะนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้น โดยการจัดการ 

กระบวนการปรองดองก็ต้องเป็นไปเพื่อประเทศและ 

ประชาชน จะทำเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือไม่ แต่สิ่งที่ 

เห็นก็คือการดึง พ.ต.ท.ทักษิณ กลับประเทศไทยก็อาจ 

จะลดความชอบธรรมของรัฐบาลชุดนี้ได้

 นายเกียรติชัย กล่าวต่อไปว่าการปราบปราม 

คอร์รัปชั่น ยังไม่มีพรรคใดประกาศอย่างจริงจัง ที่จะ 

ปราบคอร์รัปช่ัน ขณะท่ีการถูกโยงใยหรือชักใยในอำนาจ 

การบริหาร และมีคนไม่กี่คนอยู่เบื้องหลังการบริหารงาน 

ของรัฐบาล ก็จะทำให้ประชาชนเสียความรู้สึก ซึ่งเป็น 

ส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง หากรัฐบาลชุดน้ีไม่แสดงความชัดเจน ก็จะ 

ลดความชอบธรรมในการได้คะแนนเสียงเข้ามา ทั้งนี้  

รูปแบบโครงสร้างทางการเมืองทำให้กลุ่มอำนาจเก่า 

กลับเข้ามาจะลดความชอบธรรมของรัฐบาลลงเช่นกัน  

และหากไม่มีความชัดเจนในการทำงาน รัฐบาลจะอยู่ได้ 

ไม่เกิน 2 ปี 

 ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยชนะ กล่าวว่า 

คะแนนเสียงไม่ได้เป็นการยืนยันในด้านความมั่นคง 

ของรัฐบาล และประชานิยมก็ไม่เคยทำให้ประเทศใด 

ประสบความสำเร็จ มีเพียงประเทศเดียว คือประเทศ 

เวเนซุเอลา ที่บริหารประเทศด้วยนโยบายประชานิยม  

โดยนำเอาน้ำมันที่เป็นทรัพยากรของประเทศ มาเป็น 

ประชานิยมให้กับประชาชน ตนเองหวังว่าในอนาคต 

ประเทศไทยจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นนโยบายรัฐ 

สวัสดิการได้ เพราะจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่าง

แท้จริง 

 “ปัจจุบันความเป็นเส้ือแดงหรือกลุ่มท่ีสนับสนุน 

พ.ต.ท.ทักษิณ ไม่ใช่เฉพาะรากหญ้าเท่านั้น ยังมีกลุ่ม 

ทุนนิยมด้วย รู้สึกว่า นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร เป็น 

เพียงเหย่ือของระบบและอยู่ภายใต้โครงสร้างทางการเมือง 

เท่าน้ัน ขอให้รัฐบาลชุดน้ีมองถึงประโยชน์ของประชาชน 

ให้มากกว่าครอบครัว และทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริง 

ก็เชื่อว่าจะสามารถดำรงตำแหน่งอยู่ได้นาน”

นักวิชาการสื่อมวลชนชี้นโยบายล้มเหลว

ไม่ทำตามสัญญา  จุดเสื่อมรัฐบาล



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีการประชุม  

ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2554 โดยมี  

นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย เป็น 

ประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการคณะวิศว- 

กรรมศาสตร์

  อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2554 

เป็นต้นไป   มีวาระ 2 ปี ประกอบด้วย

  1. อธิการบดี ประธานกรรมการ

  2. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

   รองประธานกรรมการ

  3. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์   กรรมการ

  4. รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข

   กรรมการ

  5. ศาสตราจารย์สุทธิชัย  โง้วศิริ กรรมการ

  6. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  จิรัฐติยางกูร

   กรรมการ

  7. รองศาสตราจารย์ประทีป   บัญญัตินพรัตน์

   กรรมการ

  8. อาจารย์ ดร.บุญธรรม  หาญพาณิชย์

   กรรมการ

  9. อาจารย์สมิทธิ์  หวังเจริญ   กรรมการ

  10. นายธีระ  ทองประกอบ      กรรมการ

  11. นายธนศักดิ์  วรรณสุข       กรรมการ

 2. ลาออกจากตำแหน่ง

  2.1 อนุมัติให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร 

มณีพันธ์ ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย  คณะนิติศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2554

  2.2 อนุมัติให้รองศาสตราจารย์ศฤงคาร 

พันธุพงศ์ ลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวัติ

ศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 

เป็นต้นไป

  2.3 อนุมัติให้รองศาสตราจารย์ ดร.สมศรี 

เพชรโชติ ลาออกจากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ    

คณะศึกษาศาสตร์

 3. แต่งตั้งรองคณบดี

  อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิณัฏฐา 

แสงสุข ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

คณะนิติศาสตร์  ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2554 เป็นต้นไป

 4. อนุมัติหลักสูตร

  4.1 อนุมัติหลักสูตรวิชาโทพ้ืนฐานการศึกษา  

กลุ่มวิชาการศึกษาและการศึกษาพิเศษ (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์

  4.2 อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

ส า ข า วิ ช า ก า ร โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554)

 5.  ร่างข้อบังคับ

  5.1 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

ว่าด้วยอำนาจการสั่งลงโทษวิธีการออกคำสั่งและแก้ไข 

คำสั่งการลงโทษทางวินัย พ.ศ.2554

  5.2 อนุมัติร่ างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให ้

ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ.2554 

  5.3 อนุมัติร่ างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา 

ผู้อำนวยการสถาบันหรือผู้อำนวยการสำนัก (ฉบับ 

ที่ 2)  พ.ศ. 2554

  5.4 อนุมัติร่ างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ว่าด้วยการยกเว้นการประชุมคณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2554

  5.5 อนุมัติร่ างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ว่าด้วยการจัดต้ังสถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาค 

เขตร้อน พ.ศ. 2554 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ 

ทางวิชาการและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ในภูมิภาค 

เขตร้อน           แก่หน่วยงานและบุคคลท่ัวไปท้ังภายในประเทศ 

และต่างประเทศ ในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสาร สื่อ 

อิเล็กทรอนิกส์และการฝึกอบรม และเพ่ือพัฒนาศักยภาพ 

ในเชิงพาณิชย์ของสัตว์เศรษฐกิจใหม่

 6. ปรับโครงสร้าง

  อนุมัติปรับโครงสร้างสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเสนอ

 7. อนุมัติงบประมาณ

  7.1 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 

2555  จำนวนเงิน  2,730,592,740.- บาท

  7.2 อนุมัติงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (หน่วยงานในกำกับ) 

จำนวนเงิน  312,535,820.- บาท

  7.3 อนุมัติงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2554  จำนวน  7,500,000.- บาท

 8. โครงการพัฒนาภาควิชาฯ

  อนุมัติเปลี่ยนชื่อภาควิชาการศึกษาต่อเนื่อง 

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นภาควิชาการศึกษาต่อเนื่องและ 

อาชีวศึกษา และให้ความเห็นชอบโครงการพัฒนาภาค 

วิชาการศึกษาต่อเน่ืองและอาชีวศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการเรียนการสอนด้านการ 

ศึกษาต่อเนื่องและการอาชีวศึกษา

 9. อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - ดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2553 ภูมิภาค (ครั้งที่ 2) ดังนี้

 สถาบันการศึกษานานาชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

(บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ แบบ 1

 1. นางสาวสุวมาศ   เฉลียวศักดิ์  

  รหัสประจำตัว 4929 14450 1 (สงขลา)

 2.  นางยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ 

  รหัสประจำตัว  5029 14440 1 (สงขลา)

 ลำดับที่ 1-2 สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่ 30 

มิถุนายน 2554

 -  ดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 

2553 (ครั้งที่ 3)  ดังนี้

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา 

วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)  

แบบ 2

 1. นายณรงค์ชัย เพ็งสถิตย์ รหัสประจำตัว 

4919 48002 2   ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน 2554

 - ดุษฎีบัณฑิตในภาค 1 ปีการศึกษา 2554 

(ครั้งที่ 1)  ดังนี้

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา 

วิชาเคมีประยุกต์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เคมีประยุกต์) 

แบบ 1  

 1. นางสาวกาญจนา วงศ์กระจ่าง รหัสประจำตัว  

5019 70003 3   ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2554  

 - ดุษฎีบัณฑิตในภาค 1 ปีการศึกษา 2554 

ภูมิภาค (ครั้งที่ 1)  ดังนี้

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต แบบ 1

 1. นายสุทธิชัย  หล่อตระกูล รหัสประจำตัว 

4929 01360 1 (อุดรธานี) ตั้งแต่วันที่ 9 สิงหาคม 

2554

ม.ร.ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา
ม.ร. เปิดรับ ป.โท

   มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาโท  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced Program)   

หัวหมาก รุ่นท่ี 13 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป และ 

สาขาวิชาการตลาด จัดการศึกษาแบบ Block Course  

จำนวน 39 หน่วยกิต แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) 

โดยเรียนวันศุกร์ เวลา 17.00-21.30 น. และวันเสาร์ 

เวลา 08.00 - 17.00 น. รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 25 

ตุลาคม  2554

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักงานโครงการฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 3 ห้อง 309A 

โทร. 0-2310-8591-2, 0-2310-8005 และ 081-439-

5665  หรือ  www.advanced-mba.ru.ac.th  

Advanced Program



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

ถาม ดิฉันเคยเรียนรามฯ รหัส 44 ลงทะเบียนครั้ง 

สุดท้าย  คือภาค 2/2551  หลังจากนั้นก็ไม่ได้ลงทะเบียน 

อีก  มีคำถาม

 1. ต้องการสมัครใหม่และอยากย้ายคณะจากเดิม 

คณะบริหารธุรกิจมาเป็นคณะรัฐศาสตร์  ต้องทำอย่างไรบ้าง

       2. สามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้ทุกวิชาหรือไม่ 

       3. ถ้าสมัครใหม่แล้วจำเป็นหรือไม่จะต้องโอน 

หน่วยกิตภายในวันที่เราสมัครเลย

ตอบ 1. นักศึกษาสมัครใหม่ในคณะรัฐศาสตร์ได้เลย  

โดยให้นักศึกษาขอ Transcript ไม่สำเร็จการศึกษารหัสเดิม  

ชำระเงิน จำนวน 40 บาท ท่ีกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

ช้ัน 1 และนำใบเสร็จรับเงินมาทำเร่ืองขอท่ี อาคาร สวป.  

ช้ัน 1 ช่อง 1 พร้อมเตรียมเอกสารมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่  

ภาค 2/2554 โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2554 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก

 2. วิชาท่ีตรงกับหลักสูตรของคณะรัฐศาสตร์เทียบ 

โอนได้ ถ้ามีวิชาที่ไม่ตรงหลักสูตรนำไปเป็นวิชาเลือก 

เสรี  และวิชาโทได้

 3. นักศึกษาต้องขอใช้สิทธิเทียบโอนในขั้นตอน 

การสมัครเลย ค่าธรรมเนียมการเทียบโอน หน่วยกิตละ  

50 บาท การชำระค่าเทียบโอนจะชำระท้ังหมดในวันสมัคร  

หรือชำระภายหลังก็ได้ (ภายใน 1 ปีนับจากวันสมัคร)  

กรณีชำระค่าเทียบโอนภายหลังให้ติดต่อที่ฝ่ายทะเบียน 

คณะที่สังกัด ถ้าเกินระยะเวลาที่กำหนด นักศึกษาต้อง 

ชำระค่าเทียบโอนล่าช้าเพ่ิมอีก  เป็นรายภาคๆละ 300 บาท

ถาม สวัสดี ครับ ผมมีเรื่องสอบถามและขอคำปรึกษา 

คือ ผมได้พักการเรียนจากสถาบันแห่งหนึ่งไว้ และสนใจ

ที่จะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณะนิติศาสตร์ 

 1. ถ้าจะมาสมัครเรียนต่อท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

สามารถเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบันเดิมได้หรือไม่

         2. ผมต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างในการสมัคร

ตอบ 1. ถ้านักศึกษาประสงค์จะศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และไม่ต้องการเรียนที่สถาบันเดิมแล้ว นำใบ 

แสดงผลการเรียน พร้อมคำอธิบายรายกระบวนวิชามา 

สมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรณีขอย้ายโอนจาก 

สถาบันอื่น และขอใช้สิทธิเทียบโอนรายวิชาที่ตรงกับ 

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยต้องชำระค่า 

เทียบโอนหน่วยกิตๆละ 100 บาท (หรือชำระหลังจาก 

วันรับสมัครแล้วก็ได้)  มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัคร 

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2554  จำนวน 13 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54098             CN 471 40/25 การอ่านปรัชญาโบราณจีน รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล 

 54097  EC 424 49/25 วิจัยทางเศรษฐศาสตร์์ รศ.จรินทร์  เจริญศรีวัฒนากุล 

        อุตสาหกรรม

 54188  EE 353 49/25 หลักสูตรและการเรียน รศ.ดร.อรนุช  ลิมตศิริ

        การสอนในระดับประถมศึกษา

 54105  EN 323 31/25 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์ รศ.นัญ  เจริญพันธ์ุศิริกุล 

 54101  FL 375 99/25 ตำนานพื้นบ้าน รศ.เสาวลักษณ์ อนันตศานต์

 54176  LA 208 (H) 34/25 ปพพ.ว่าด้วยเช่าทรัพย์ รศ.จรัล  เล็งวิทยา

        เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของและรับขน

 54238  MK 424 43/25 การจัดการการตลาดแนวทาง รศ.สมจิตร ล้วนจำเริญ 

        เศรษฐกิจพอเพียง

 54117  PC 315 41/25 จิตวิทยาการศึกษา รศ.ดร.ศิริบูรณ์ สายโกสุม

 54243  PC 633 248/25 จิตวิทยาการฟื้นฟู รศ.ดร.ศรีสมร สุริยาศศิน 

 54158  PY 105 50/25 ตรรกวิทยาเบื้องต้น รศ.ดร.นฤมล มารคแมน

 54204  RE 304 61/25 การประเมินมูลค่า อ.เปรมศักดิ์ จีระแพทย์

        อสังหาริมทรัพย์เบื้องต้น

 54001  TH 357 41/25 วรรณคดีวิจารณ์ ศ.คุณหญิงกุหลาบ มัลลิกะมาส 

 54237  TS 620 (S) 101/25 การอ่านเอกสาร ศ.จันทร์ฉาย ภัคอธิคม

        ประวัติศาสตร์ไทย    

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ www.ru.ac.th/rupress  

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

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

กองบรรณาธิการ

นักศึกษาใหม่ ภาค 2/2554 ระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 

2554 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัคร 

โทร. 0-2310-8615 

 2.  หลักฐานในการสมัคร มีดังนี้

              2.1 สำเนาวุฒิบัตรที่สำเร็จการศึกษา (วุฒิ 

ม.6, ปวช. หรือปวส.) 2 ฉบับ, สำเนาทะเบียนบ้าน  

2 ฉบับ  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 3 ฉบับ 

        2.2 ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)  

จากสถาบันเดิม พร้อมสำเนา 1 ฉบับ และคำอธิบาย 

รายกระบวนวิชา

             2.3  รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 1 รูป

             2.4  ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ 

           2.5  เอกสารอื่นๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ- 

นามสกุล

 สาขาการโรงแรม ศึกษาดูงานโรงแรมคอนราด  

เมื่อวันที่ 19 กันยายน ที่ผ่านมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

เกิดศิริ ทองศิริ อาจารย์ประจำภาคอุตสาหกรรมบริการ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำคณะ 

นักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) สาขาวิชาการโรงแรม 

เข้าศึกษาดูงานที่โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ เพื่อให้ 

นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้จากสถานที่จริง และได้รับ

ประสบการณ์การทำงานโรงแรมในแต่ละแผนกด้วย



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีภารกิจสำคัญที่ต้องปฏิบัติในภาค ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  ดังนั้น  เพื่อให้การ 

ปฏิบัติงานในแต่ละข้ันตอนเป็นไปด้วยความเหมาะสม  มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้เปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษา 

ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค  ประจำภาค ๒  และภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔  เป็นดังนี้

ปฏิทินการศึกษา ปริญญาตรีส่วนภูมิภาค

ภาค ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

จ.    ๓  ต.ค. ๒๕๕๔  ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ส.   ๒๙ ต.ค. ๒๕๕๔ - จ.   ๓๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ลงทะเบียนเรียนภาค  ๒/๒๕๕๔  ที่สาขาวิทยบริการฯ

ศ.   ๒๕ พ.ย. ๒๕๕๔ - ศ.  ๑๖ ธ.ค. ๒๕๕๔ ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET  และ  SMS

จ.   ๑๙ ธ.ค. ๒๕๕๔ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

จ.    ๗ พ.ย. ๒๕๕๔ - ศ.   ๑๗ ก.พ. ๒๕๕๕ บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.  ๑๒ พ.ย. ๒๕๕๔ - อา.   ๔ มี.ค. ๒๕๕๕ บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.  ๑๐ ธ.ค. ๒๕๕๔ - อา. ๑๑ ธ.ค. ๒๕๕๔ ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค  ๑/๒๕๕๔  ท่ีสาขาวิทยบริการฯ

ส.  ๑๔ ม.ค. ๒๕๕๕ - อา. ๑๕ ม.ค. ๒๕๕๕ 

ส.  ๒๑ ม.ค. ๒๕๕๕ - อา. ๒๒ ม.ค. ๒๕๕๕

ส.   ๗ เม.ย. ๒๕๕๕ - อา.  ๘ เม.ย. ๒๕๕๕

ส.  ๒๑ เม.ย. ๒๕๕๕ - อา. ๒๒ เม.ย. ๒๕๕๕

จ.  ๒๓ เม.ย. ๒๕๕๕ วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

จ.  ๑๒ มี.ค. ๒๕๕๕ ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ส.   ๗ เม.ย. ๒๕๕๕ - จ.  ๙ เม.ย. ๒๕๕๕ ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ

อ.  ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๕ - อ. ๑๗ เม.ย. ๒๕๕๕ ลงทะเบียนเรียนทาง  INTERNET  และ  SMS

อ.  ๑๐ เม.ย. ๒๕๕๕ วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

อ.  ๒๔ เม.ย. ๒๕๕๕ - ศ. ๑๘ พ.ค. ๒๕๕๕ เทปการบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.   ๒ มิ.ย. ๒๕๕๕ - อา.  ๓ มิ.ย. ๒๕๕๕ 

ส.   ๙ มิ.ย. ๒๕๕๕ - อา. ๑๐ มิ.ย. ๒๕๕๕

จ.  ๑๑ มิ.ย. ๒๕๕๕ วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

การเปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

}
}

วันสอบซ่อมของภาค ๑/๒๕๕๔

วันสอบไล่ของภาค ๒/๒๕๕๔

วันสอบไล่ ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๔}

เชิญชวนนักศึกษาที่มผีลงานดีเด่น

เสนอชื่อเพื่อรับรางวัลในงาน “40 ปี ม.ร.”

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญชวนนักศึกษา 

องค์กรนักศึกษาหรือคณะนักศึกษา ระดับปริญญาตรี  

ปริญญาโท หรือปริญญาเอก ท่ีมีผลงานดีเด่นสร้างช่ือเสียง 

ให้กับมหาวิทยาลัยในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  

เพื่อรับรางวัล “เพชรน้ำหนึ่ง” และ “เพชรประดับรามฯ”  

ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

ครบรอบ 40 ปี 

 หลักเกณฑ์การคัดเลือก

 ข้อ 1 รางวัลเพชรน้ำหนึ่ง เป็นรางวัลที่คัดเลือก 

จากนักศึกษา องค์กรนักศึกษา หรือคณะนักศึกษา ที่ได้ 

รับรางวัลเพชรประดับรามฯ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 

ซึ่งมีผลงานยอดเยี่ยม

 ข้อ 2 รางวัลเพชรประดับรามฯ เป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ 

นักศึกษา องค์กรนักศึกษา หรือคณะนักศึกษา ที่สร้าง 

ช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  

5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ และวิชาชีพ ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม ด้านบำเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์ทรัพยากร 

ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านศิลปวัฒนธรรม และด้าน 

กีฬาและนันทนาการ

 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิได้รับรางวัล 

 ข้อ 1 เป็นนักศึกษา องค์กรนักศึกษาหรือคณะ 

นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก  

ที่มีสถานภาพนักศึกษาอยู่ ณ วันที่ ประกาศมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เร่ืองหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีผลงาน 

ดีเด่น ครั้งที่ 4 ประจำปี 2554 ใช้บังคับ (20 กันยายน 

2554)

 ข้อ 2 ผู้ที่ได้รับรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณของ 

หน่วยงานทั้งภาครัฐในระดับกระทรวง กรม หรือภูมิภาค  

และภาคเอกชนที่เป็นองค์กรทางวิชาการ หรือองค์กร 

วิชาชีพในระดับชาติ หรือหน่วยงาน หรือองค์กรวิชาการ 

หรือวิชาชีพที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมี 

ลายลักษณ์อักษรปรากฏ หรือเป็นผู้ที่คณะกรรมการฯ  

พิจารณาว่ามีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเป็นที่ปรากฏ 

ต่อสาธารณชน

 ข้อ 3 เป็นรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณที่ได้รับ 

ระหว่างปีการศึกษา 2552-2554 

 ข้อ 4 นักศึกษา องค์กรนักศึกษา หรือคณะ 

นักศึกษา มีสิทธิได้รับรางวัลไม่เกินหนึ่งรางวัล

 ข้อ 5 ต้องไม่นำผลงานที่ได้รับรางวัลเพชรประดับ 

รามฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2551 และครั้งที่ 2 ประจำปี  

2552 และครั้งที่ 3 ประจำปี 2553 มาเสนอเพื่อขอ 

รับรางวัล

 หลักฐานประกอบการสมัคร 

 1. แบบเสนอช่ือเพ่ือขอรับรางวัลเพชรประดับรามฯ

 2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

 3. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

 4.  สำเนาใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนภาคล่าสุด

 5. รูปถ่ายหน้าตรง รูปถ่ายการได้รับรางวัล 

เอกสารอ้างอิงการได้รับรางวัล หรือประกาศเกียรติคุณ 

(พร้อมสำเนา 1 ชุด) พร้อมแผ่นดิสก์บันทึกข้อมูล 

รายละเอียดผลงาน 1 แผ่น

 วิธีการสมัคร

 ข้อ 1 การรับสมัคร แบ่งเป็นประเภทบุคคล 

องค์กรนักศึกษา หรือคณะนักศึกษา

 ข้อ 2 กำหนดการรับสมัคร ให้ผู้สมัครขอและ 

กรอกแบบเสนอชื่อเพื่อขอรับรางวัลเพชรประดับรามฯ  

พร้อมหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต ่

วันที่ 26 กันยายน 2554 จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 

ในวันเวลาราชการ ณ คณะที่นักศึกษาสังกัด กองงาน 

วิทยาเขตบางนา สาขาวิทยบริการฯ กองกิจการนักศึกษา  

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 และสำนักสหกิจศึกษา 

และพัฒนาอาชีพ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักสหกิจ 

ศึกษาและพัฒนาอาชีพ  โทร. 0-2310-8503



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	 นางวัฒนา		อัติโชติ
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 ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔

ม.ร. มุทิตาจิตฯ                                                                                                                                        (ต่อจากหน้า 1)

ผลการตัดสินคำขวัญ 40 ปีฯ                (ต่อจากหน้า 1)

ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจและสติปัญญาในการทำงานด้วย 

ความวิริยะ อุตสาหะ และต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีอย่างต่อเน่ือง  

ตลอดจนให้ความรักและความผูกพันกับมหาวิทยาลัย 

ตราบจนเกษียณอายุราชการ  

 “มหาวิทยาลัยแห่งน้ีเป็นมหาวิทยาลัยของทุกคน  

ไมใ่ชข่องใครคนใดคนหนึง่                 เปน็สถาบนัอดุมศกึษาของ 

สาธารณชน และถึงแม้ทุกท่านจะส้ินสุดการทำงาน ส้ินสุด 

ชีวิตราชการแล้ว แต่มหาวิทยาลัยยังคงดำเนินต่อไป และ 

หวังเป็นอย่างย่ิงว่าทุกท่านจะกลับมาเย่ียมเยียนมหาวิทยาลัย  

เพื่อดูความเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าวหน้าของ 

มหาวิทยาลัยต่อไป”

 ผศ.พิมล กล่าวต่อว่าสิ่งสำคัญที่อยากฝากกับ 

ผู้เกษียณทุกท่าน คือเรื่องของสุขภาพ และเรื่องอาหาร  

ผู้ที่อยู่ในวัยเกษียณจะต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก  

ควรเลือกทานอาหารให้ถูกประเภท และอย่าทำงานหักโหม  

เพราะจะทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมและอาจเกิดความ 

เครียดได้ จึงควรหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นสิ่ง 

ทีเ่รานบัถอื เชน่ พระเจา้ หรอื คำสัง่สอนของศาสนาตา่งๆ  

ปรากฏว่ามีผู้สนใจส่งคำขวัญเข้าประกวดจำนวน 

752 คำขวัญ และคณะกรรมการตัดสินคำขวัญได้ 

พิจารณาตัดสินคำขวัญ “40 ปีรามคำแหง” เมื่อวันที่  

27 กันยายน 2554 ซึ่งจากการพิจารณาตัดสินของคณะ 

กรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบให้คำขวัญที่ม ี

ข้อความว่า “สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม”  

เป็นคำขวัญท่ีได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดคร้ังน้ี  

โดยคำขวัญดังกล่าวส่งเข้าประกวด โดยนายวินัย ชัยมูล  

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  

จากอำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย

 รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่าคณะ 

กรรมการตัดสินมีความเห็นว่า คำขวัญ “สร้างความรู้สู่สากล  

สร้างคนคู่คุณธรรม” เป็นคำขวัญที่ใช้คำที่กระชับ และ 

ตรงกับวัตถุประสงค์ในการประกวด ท่ีส่ือความหมายถึง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงในทศวรรษหน้าที่มุ่งจะพัฒนา

มหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นสากล อีกทั้งยังสอดคล้องกับ 

ปรัชญาการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มุ่ง 

เน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมมาอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษที่ผ่านมา

 “ผู้ชนะการประกวดคำขวัญ “40 ปีรามคำแหง” 

จะได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ซึ่งจะ 

มีการมอบรางวัลในงานสถาปนา ม.ร. ครบรอบ 40 ปี 

ต่อไป”

 สำหรับคณะกรรมการพิจารณาตัดสินคำขวัญ 

ในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ  

40 ปี มีรองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร เป็น 

ประธาน คณะกรรมการประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ 

ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ นายไตรภพ ลิมปพัทธ์ นายวิชัย วลาพล   

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต เป็นกรรมการ 

และเลขานุการ

หอพักสตรีนาคนาวา 1, หอพักสตรีนาคนาวา 2, หอพักสตรี 

นาวาสาลี,  หอพักสตรีโลตัสเฮ้าส์  และหอพักสตรีดีน

 หอพักระดับ 3 ดาว (ดี) จำนวน 64 แห่ง ได้แก่ 

หอพักสตรีสุโขทัย, หอพักสตรีกุลธิดา, หอพักชาย 

เพ็ชรฤทธิ์, หอพักสตรีอรอุษา, หอพักสตรีอุดมสุข, 

หอพักสตรีพิชาญา 2, หอพักสตรีขวัญราม, หอพักชาย 

จินตนา 1, หอพักชายเพชรวรรณ, หอพักสตรีอมรรัตน์, 

หอพักสตรีราม 33, หอพักสตรีกุลวดี, หอพักสตรีชลสิริ,  

หอพักสตรีทิพย์สุดา, หอพักสตรีเกียรติไพศาล, หอพักสตรี 

รวงผึ้ง, หอพักสตรีพิ้งค์, หอพักสตรีวนิดา, หอพักสตรี 

อยู่สุข, หอพักสตรีพัชราภรณ์, หอพักสตรีเสาวลักษณ์, 

หอพักสตรีไพลิน, หอพักสตรีสุวคนธ์, หอพักสตรี 

ดาริกา, หอพักสตรีดาริณี, หอพักสตรีสันติสุข, หอพัก 

สตรี เอ เอส 3, หอพักชายขจี, หอพักชายสมคิด, 

หอพักสตรีทวีสุข, หอพักสตรี เอ บี ซี, หอพักสตรี 

กนกพร 1, หอพักสตรีกนกพร 2, หอพักสตรีลัดดาวิทย์, 

หอพักสตรีศิริมิตร 2, หอพักสตรีคุ้มแก้ว 1, หอพักสตรี 

คุ้มแก้ว 2, หอพักสตรีกาญจนา, หอพักสตรีลัดดา, หอพัก 

สตรีภัทรพลอย, หอพักสตรีเรศิรา, หอพักชายศรัณย์,  

หอพักสตรีอาภาพร, หอพักสตรีวัลยา, หอพักชายพลอย,  

หอพักชายคุณเปรม, หอพักสตรี เอ ซี, หอพักสตรี 

แววมณี, หอพักสตรีสืบสุวงศ์, หอพักสตรีกิจชัย, หอพัก 

ชายสามเอก, หอพักสตรี ปัน ปัน, หอพักชายเกษมศรี, 

หอพักสตรีมลฤทัย, หอพักชายสมเกียรติ, หอพักสตรี 

แสงเทียน, หอพักชาย เจ เจ แลนด์ เดเวลลอปเม้นท์ 

จำกัด, หอพักสตรีพิชาญา, หอพักชายจินตนา 2, หอพัก 

สตรีเดชา, หอพักสตรีพรรณี, หอพักสตรีสยาม, หอพัก 

สตรีพูนพัฒน์เสรี และหอพักสตรีกฤษณา & อพาร์ทเมนท์  

เพชรคลองจั่น

 หอพักที่ได้รับเกียรติบัตรในฐานะที่เป็นหอพัก 

เครือข่ายจำนวน 17 หอพัก ได้แก่ หอพักสตรีสมใจ, 

หอพักสตรีพงษ์พรรณ, หอพักสตรีพรศรี, หอพักชาย 

ริมน้ำ, หอพักชายรามนิเวศน์, หอพักสตรีหญิง, หอพัก 

สตรี เอ เอส 2, หอพักสตรี ดี, หอพักสตรีสุขสว่าง, 

หอพักสตรีรมิดา, หอพักสตรีมาลัย, หอพักสตรีเดียร์, 

หอพักชายอรวรรณ, หอพักชายดวงเกษม, หอพักชาย 

ยุวดีคอร์ต, หอพักสตรีวิภาวัฒน์ และหอพักสตร ี

คอลเลคฮอลล์

รามคำแหง “ติดดาว”ฯ                          (ต่อจากหน้า 2)

ในการลดเงินภาษีเงินได้   รับรองสถานะทางครอบครัว

ของคนงานท่ีไปทำงานในต่างประเทศ   สอบสวนเก่ียวกับ

สิทธิของบุคคลกรณีอื่น ๆ

 สำหรับผู้ที่จะมาทำงานในส่วนของข้าราชการ 

 ม.ร. จัดโครงการฯ                                  (ต่อจากหน้า 4)

จะต้องเป็นผู้ที่มีบุคลิกภาพที่ดี มีใจรักในการบริการ  

และต้องสามารถควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ เน่ืองจาก

การบริการงานทางส่วนราชการจะเจอกับปัญหาต่างๆ 

ต้องมีไหวพริบสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็น 

อย่างดี เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถพิเศษในด้าน 

ต่างๆ อาทิ  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ  และ 

มีความตั้งใจในการทำงาน มีความอดทน ขยัน มีความ 

ใฝ่รู้ใฝ่เรียนในเรื่องใหม่ๆ มีการพัฒนาในงานที่ได้รับ 

มอบหมาย  พร้อมทั้งต้องเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อ 

เพื่อนร่วมงานและผู้ที่มาติดต่องาน รวมทั้งต้องเป็นผู้ที่ 

มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความซื่อตรง และมีทัศนคติ 

ที่ดีต่อองค์กรและหน่วยงานที่ทำอยู่  กล่าวโดยสรุปคือ 

“จะต้องเป็นคนดี มีความรู้ความสามารถ มีจิตใจท่ีซ่ือสัตย์ 

และมีความรับผิดชอบต่อสังคม”

และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการเข้าร่วมกิจกรรม 

ต่างๆ  เช่น การออกกำลังกาย เป็นต้น

 “จากน้ีไปผู้เกษียณอายุจะต้องเจอกับการเปล่ียนแปลง 

อีกมากมาย จึงควรทำใจยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่ 

จะเกิดขึ้นให้ได้ จึงจะไม่เกิดความทุกข์ และถ้าเราม ี

ความปรารถนาดีเผื่อแผ่ให้กับผู้อื่นก็จะทำให้ได้รับความ 

สุขใจไปด้วย”

 ทั้งนี้ในปีนี้มีผู้เกษียณอายุราชการ 65 ปี จำนวน  

12 คน 60 ปี จำนวน 108 คน และเกษียณก่อน 

กำหนดอายุราชการ จำนวน 23 คน รวมทั้งหมด  

143 คน



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๖)  วันท่ี ๑๐ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ 

 งานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดโครงการรณรงค์การแต่งกายชุดนักศึกษา 

ของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี อาจารย์ 

สมหมาย  สุระชัย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย 

กิจการนักศึกษา เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 

อาคารสุโขทัย เมื่อวันที่ 13 กันยายน ที่ผ่านมา 

 โอกาสนี้ อาจารย์สมหมาย สุระชัย กล่าวว่า  

ปัจจุบันนักศึกษามีค่านิยมในการแต่งกายชุดนักศึกษา 

ที่หลากหลาย มีทั้งการแต่งกายท่ีถูกต้องเหมาะสมและ 

การแต่งกายที่ไม่เหมาะสม พฤติกรรมการแต่งกายแบบ 

ล่อแหลม สวมเสื้อรัดรูป กระโปรงสั้น ผ่าสูง ซึ่ง 

พฤติกรรมการแต่งกายแบบน้ีเป็นการแต่งกายท่ีไม่เหมาะสม 

สำหรับนักศึกษา ทำให้แต่ละสถาบันการศึกษาพยายาม 

ที่จะรณรงค์และส่งเสริมให้นิสิตนักศึกษาแต่งกายด้วยชุด 

นักศึกษาหรือแต่งกายสุภาพเข้ามหาวิทยาลัย การแต่งกาย 

ที่ไม่เหมาะสมอาจเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดการอนาจารใน 

รูปแบบต่างๆ จนถึงการล่วงละเมิดทางเพศได้ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เล็งเห็นความสำคัญในเร่ืองน้ี จึงได้จัดกิจกรรม 

คร้ังน้ีข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือปลูกฝังค่านิยมการแต่งกาย 

ชุดนักศึกษาและเพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาท่ีแต่งกาย 

ถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

และเป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับนักศึกษา รวมท้ังปรับเปล่ียน 

ทัศนคติ ค่านิยม ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติที่ดีให้กับ 

นักศึกษาให้แต่งกายถูกต้องเหมาะสม ซึ่งมีนักศึกษาเข้า 

ร่วมประกวดการแต่งกายชุดนักศึกษา จำนวน 100 คน  

เป็นนักศึกษาหญิง 60 คน  และนักศึกษาชาย 40 คน

 “การรณรงค์ให้นักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรม  

และการแต่งกายถูกต้องเหมาะสมตามระเบียบวินัยของ 

มหาวิทยาลัย ถือเป็นส่ิงท่ีดีและควรปฏิบัติอย่างย่ิง เพราะ 

จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตัวนักศึกษาและสร้างภาพ

ลักษณ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย ทั้งยังแสดงถึงความเป็น 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างเต็มภาคภูมิ”

 สำหรับ ผลการประกวดการแต่งกายชุดนักศึกษา 

หญิง รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวปุญญิสา  ช่วยดำ 

ได้รับทุนการศึกษา 3,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 

ได้แก่ นางสาวปาวิณี ยืนยงวนานนท์ ได้รับทุนการ 

ศึกษา 2,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ 

นางสาวชวัลพร บุญเกิด ได้รับทุนการศึกษา 1,500 บาท  

และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ นางสาวชนธิชา  

ผลการประกวด
การแต่งกายชุดนักศึกษา

        รามคำแหงให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเรียนดี 

แต่ด้อยโอกาส ยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตรตาม 

โครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เปิดเผยว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สนับสนุนโครงการ 

ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี และส่งเสริมให้เยาวชน 

ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและจังหวัดที่มีอัตราการศึกษาต่อ 

ในระดับต่ำได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษา ให้สามารถ 

เรียนต่อจนจบการศึกษาระดับอุดมศึกษา โดยในปีการ 

ศึกษา 2554 มีนักศึกษาทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ี

เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน 15 ราย 

 ทั้งนี้ รามคำแหงให้ทุนการศึกษา โดยยกเว้น 

ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียนเรียน ค่าบำรุงการศึกษา  

ค่าตำราเรียน ตลอดหลักสูตร จนสำเร็จการศึกษา แต่ไม่เกิน  

8 ปีการศึกษา โดยอาศัยตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยทุนการศึกษา พ.ศ. 2547 ข้อ 5 อีกทั้งยังได ้

ขออนุมัติคืนเงินค่าสมัครเข้าศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงการศึกษา ย้อนหลัง 

จนถึงภาค 1/2554  ให้แก่นักศึกษาในโครงการฯด้วย

 สำหรับนักศึกษา “โครงการทุนการศึกษาเฉลิม 

ราชกุมารี ปีการศึกษา 2554” มีรายชื่อดังนี้ 1) นางสาว 

สุพัตรา ศิวะพิมล 2) นายปิยะวัฒน์ นาบำรุง 3) นายณัฐพงศ์  

เขม็ด 4) นางสาวอรอุมา ปานสัสดี 5) นางสาวพรนิภา 

หอมทรัพย์ 6) นางสาวสุชาดา นุ่นคง 7) นางสาว 

บุษราทิพย์ ปังไธสง 8) นางสาวไพรริน จูมฟอง  

9) นางสาวเสาวธาร ชุมพล 10) นายเสกสรร ดีซอ  

11) นางสาวเกษราภรณ์ อาเคอ 12) นายเอกรัตน์ ทานากาศ  

13) นางสาวรัตนา แสงสุข 14) นางสาวนันทกา ถนอมวงศ์  

และ15) นางสาวธนัสชา  ตันสกุล

รามคำแหงสนับสนุน
ทุนเรียนดีแก่นักศึกษา

 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะ 

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ 

“สนับสนุนอุปกรณ์กีฬาเพ่ือน้องชายแดนใต้”  ณ โรงเรียน 

บ้านควนลังงา ตำบลทรายขาว อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัด 

ปัตตานี โดยมี อาจารย์ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์ และ 

คุณสุรินทร์ มากอุสาห์ เป็นตัวแทนจากคณะมนุษยศาสตร์ 

ในการมอบอุปกรณ์กีฬาฯให้แก่ โรงเรียนบ้านควนลังงา  

ซึ่งมีอาจารย์วิทยา อินทโกษี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน 

ควนลังงา นายสมาน สีปูเต๊ะ กำนันตำบลทรายขาว 

ตลอดจนบรรดาครูและเด็กนักเรียนเป็นผู้รับมอบเมื่อ 

วันที่  13-16 กันยายน 2554 

 โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน 

ให้นักเรียนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนใต้ได้ออกกำลังกาย  

เป็นการช่วยส่งเสริมสุขภาพและเสริมสร้างความสมัครสมาน 

สามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนเป็นการแสดงออกถึงความ 

ห่วงใยต่อผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 โอกาสนี้ อาจารย์วิทยา อินทโกษี ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนบ้านควนลังงาได้กล่าวขอบคุณคณะมนุษยศาสตร์ 

ที่ได้มาเยี่ยมเยือนโรงเรียน ซึ่งถือเป็นผู้มาเยือนคณะแรก

ของโรงเรียนประจำภาคการศึกษาที่ 1/2554 และหวังว่า 

ทางคณะมนุษยศาสตร์จะจัดโครงการมาเยี่ยมอีกใน 

ปีต่อๆไป   

ม.ร. มอบอุปกรณ์กีฬา
เพื่อน้องชายแดนใต้

หอมหวล  นางสาววดีพงษ์  คงเจริญ และนางสาวมาย  

ลิ้มมณี  ได้รับทุนการศึกษาคนละ 1,000 บาท 

 การแต่งกายชุดนักศึกษาชาย รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  

นายภูริทัต  พุ่มจันทร์ ได้รับทุนการศึกษา 3,500 บาท 

รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายพัฒนโชติ  เหมือนคิด 

ได้รับทุนการศึกษา 2,500 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ นายรังสิมันต์ เพ็ชรป้อม ได้รับทุนการศึกษา 

1,500 บาท และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ 

นายชัยวัฒน์ ชินอุไรรัตน์ นายชาญวิทย์ ใจตรง  และ 

นายมานะศักด์ิ พลเย่ียม ได้รับทุนการศึกษาคนละ 1,000 บาท  

นอกจากนี้ยังมี รางวัลขวัญใจผู้ชม ได้แก่ นางสาวปาวิณี   

ยืนยงวนานนท์ และนายณัฎฐ์ ชูดง และรางวัลขวัญใจ 

ทรูมูฟ ได้แก่ นางสาวนิศารัตน์  โสมโสก และนายชนทัต   

ปานทอง ได้รับทุนการศึกษาคนละ 1,000 บาท ทั้งนี้  

นักศึกษาที่เข้าร่วมประกวดจะได้รับเกียรติบัตรทุกคน

 มหาวิทยาลั ยรามคำแหงจะจัดงานเลี้ ยง 

สังสรรค์คืนสู่เหย้าในโอกาสครบรอบ 40 ปี แห่งการ 

สถาปนา ในวันเสาร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2554 เวลา  

18.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานพ่อขุนฯ เพื่อ 

เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ “40 ปีรามคำแหง” และ 

เป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า 

นักศึกษา และคณาจารย์

 ขอเชิญศิษย์เก่า นักศึกษาและบุคลากร ร่วม 

งานคืนสู่เหย้า “40 ปีรามคำแหง” โดยติดต่อซื้อบัตร 

(ราคาโต๊ะละ 3,000 บาท และ 5,000 บาท) ได้ที่ 

ห้องรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน อาคารวิทยบริการ 

และบริหาร ชั้น 3 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 0-2310-8014

ม.ร.จัดงานคืนสู่เหย้า “40 ปีรามฯ”


