
               

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๓๐

วันท่ี ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ปีที่ ๔๑
   

“ผศ.พิมล” ขอบคุณชาวรามฯช่วยทำงานจนลุล่วง

ตลอดการทำหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบดี

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
MBA จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 3

(อ่านต่อหน้า 2)

๘๔ พรรษาสยามินทร์ รามฯทั้งแผ่นดินถวายพระพร

 ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง นายคิม ไชยแสนสุข ให้ดำรง 

ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๐  

ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๐ นั้น เนื่องจาก 

นายคิม ไชยแสนสุข ได้พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวตามมาตรา ๒๓ (๓) แห่งพระราช- 

บัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอแต่งตั้ง นายวุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  ดำรง 

ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณา

โปรดเกล้าฯ   แต่งตั้งต่อไปแล้ว

 บัดน้ี ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังบุคคลดังกล่าว ให้ดำรง 

ตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  ต้ังแต่วันท่ี ๒๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

 ประกาศ  ณ  วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
    พลตำรวจเอก โกวิท  วัฒนะ
           รองนายกรัฐมนตรี

“ผศ. วุฒิศักดิ์” รับพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.ร.

 ตามท่ีได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ดำรงตำแหน่งอธิการบดี

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  รับสมัคร 

นักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิตโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

(Advanced Program) จังหวัดชลบุรี รุ่นที่ 3  

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป แผน ข (ไม่ทำ 

วิทยานิพนธ์) เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00 -  

21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น. 

ที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง  อำเภอเมืองชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี  คัดเลือกเข้าศึกษาโดยการสอบ 

สัมภาษณ์ 

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

ก อ ง กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า ข อ เ ชิ ญ นั ก ศึ ก ษ า 

ทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลโดยเสีย 

ค่าเบ้ียประกันในอัตรา 100 บาท ต่อปี คุ้มครอง 

ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีได้รับอุบัติเหตุเบิก 

ค่ารักษาพยาบาลได้ คร้ังละไม่เกิน 10,000 บาท 

และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ 

จะได้รับเงินชดเชย 100,000 บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจำนวน  100  บาท  

สั่งจ่ายในนาม 

   
ขอเชิญนักศึกษา ม.ร.

ทำประกันภัยอุบัติเหตุทาง ปณ.

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยขอบคุณชาวรามฯ ร่วมทำงานลุล่วง 

ตลอด 4 เดือนในการทำหน้าที่รักษาราชการแทนอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมฝาก “ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์” 

อธิการบดี ม.ร.คนใหม่ เดินหน้านำพารามฯสู่ความเป็นมหาวิทยาลัย 

ของประชาชนต่อไป

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ม.ร.กล่าวถึง 

การทำงานในช่วงทำหน้าท่ีรักษาราชการ 

แทนอธกิารบด ีม.ร.วา่ การทำงานในชว่ง  

4 เดือนท่ีผ่านมา ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร 

ท่ีได้ร่วมมือกันเดินหน้าการทำงานในช่วง 

รักษาราชการอย่างดียิ่งจนสำเร็จลุล่วง 

ไปได้ด้วยดี ทั้งงานประจำที่มหาวิทยาลัยต้องทำอย่างต่อเนื่อง 

และงานเฉพาะกิจต่างๆ โดยมุ่งให้การเรียนการสอนทุกระดับของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ สมศ.และ สกอ.ด้วย

 โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเร่ืองการเรียนการสอนนอกสถานท่ีน้ัน 

ตามปรัชญาของรามคำแหง

 อธิการบดีคนใหม่ประกาศหลั งรับพระบรม 

ราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งว่าจะทำหน้าทีี ่

ในตำแหน่งอธิการบดีให้ดีที่สุด พร้อมทุ่มเทเวลาทำงาน 

ร่ วมกับบุคลากรในการพัฒนามหาวิทยาลั ยต่อ ไป  

และขอขอบคุณประชากรชาวรามฯ ที่ให้ความไว้วางใจให้

รับหน้าที่สำคัญนี้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ รับพระบรม 

ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2554  

เวลา 10.50 น. ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

อธิการบดีคนใหม่ยืนยันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุด

พร้อมจะทุ่มเทการทำงานเพื่อพัฒนา ม.ร. อย่างเต็มที่

(อ่านต่อหน้า 11)



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม  

2554 นั้น

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ   ลาภเจริญทรัพย์ 

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เม่ือวันท่ี 1 พฤศจิกายน 

2554 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ 

และบริหาร โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  พูพิพิธ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า 

ร่วมแสดงความยินดี

“ผศ. วุฒิศักดิ์” ฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

หรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายชั้นปริญญาตรี  

และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียน 

นักศึกษา 

 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 

วันที่ 18 มีนาคม 2555 ที่ สำนักงานโครงการฯ  

ห้อง 309A ชั้น 3 อาคารสุโขทัย ม.ร. (เว้นวันหยุด 

นักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8591-2, 

0-2310-8005   และที่โรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอ 

เมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี  เฉพาะวันเสาร์ท่ี 17 มีนาคม 

และวันอาทิตย์ท่ี 18 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-16.00 น. 

หมายเลขโทรศัพท์ 081-439-5665 หรือสมัครทาง 

เว็บไซต์ที่ www.advanced3mba.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี ้

ถึงวันที่ 18 มีนาคม 2555 โดยชำระเงินค่าสมัคร 

ผ่านธนาคารทหารไทย ธนาคารออมสิน หรือท่ีทำการ 

ไปรษณีย์ไทย (นำหลักฐานการสมัครย่ืนในวันสัมภาษณ์)

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาฯ                (ต่อจากหน้า 1)

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

ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ 

และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด 1 ฉบับ 

เปิดบริการต้ังแต่บัดน้ี-20 พฤศจิกายน 2554 คุ้มครอง 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 เป็นต้นไป ส่งธนาณัต ิ

มาที่งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ 

นักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 

โทร. 0-2310-8076

 อน่ึง ให้นักศึกษาส่งซองเปล่า 2 ซอง ติดแสตมป์ 

ซองละ 3 บาท เขียนชื่อที่อยู่ของตนเอง ให้ชัดเจน 

ส่งแนบมาในซองธนาณัติ

ขอเชิญนักศึกษา ม.ร. ฯ                (ต่อจากหน้า 1)

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล พูพิพิธ รักษาราชการ 

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมด้วย 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข และรองศาสตราจารย์ 

คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. พร้อมทั้ง 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 

จากคณะ/สำนัก และหน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดง 

ความยินดี

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า รู้สึกซาบซ้ึง

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวท่ีทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง 

ให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

และคิดว่าเป็นส่ิงท่ีชาวรามคำแหงทุกคนก็รู้สึกปลาบปล้ืม 

เช่นเดียวกัน

 “ขอขอบคุณชาวรามคำแหงท่ีไว้วางใจเลือกผม 

มารับตำแหน่งที่สำคัญยิ่งนี้ ผมจะตั้งใจทำหน้าที ่

ท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุด ทุกเวลานาทีขอมอบให้กับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และตลอดช่วงระยะเวลาที ่

หาเสียงได้มีโอกาสพบกับบุคลากรทุกฝ่าย ทำให้ได้รับรู้ 

ถึงปัญหาต่างๆ ภายในหน่วยงานท่ีบุคลากรได้สะท้อน

ให้เห็น ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีที่เราทุกคนจะได้ช่วยกันคิด

อธิการบดีคนใหม่ ฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

สร้างสรรค์ และปรับปรุงแก้ไข เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย

ของเราให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า เมื่อได้ศึกษางาน 

ในฐานะอธิการบดี ทำให้ได้รับรู้ถึงความเหน็ดเหน่ือย 

ที่อดีตอธิการบดีทั้ง 2 ท่าน คือ รองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข และรองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข 

ไดท้ำไวใ้หก้บัรามคำแหง ถอืเปน็คณุปูการอนัยิง่ใหญ่ 

มหาศาล และเม่ือได้มาดำรงตำแหน่งน้ีอย่างเป็นทางการ 

ผมจึงตั้งใจจะทำหน้าที่ดูแลชาวรามคำแหง ในการ 

ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ดีที่สุด 

และขอฝากบุคลากรรามคำแหงว่านโยบายเร่ืองต่างๆ 

ที่จะออกมาหลังจากนี้ ขอให้ทุกท่านให้ความร่วมมือ 

และช่วยกันทำงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให ้

มหาวิทยาลัยรามคำแหงแห่งน้ีเป็นท่ีพ่ึงของลูกหลาน 

ประชาชน และบ้านเมืองอย่างแท้จริงตลอดไป



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

 จเด็จ กำจรเดช คือ เจ้าของรางวัล 

วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน  

หรือรางวัลซีไรต์ ประจำปีพุทธศักราช  ๒๕๕๔

 จากเรื่องสั้นชื่อ “แดดเช้าร้อนเกินกว่า 

จะจิบกาแฟ”

 ซึ่งคณะกรรมการตัดสินรางวัลนี้ได้ให้ 

เหตุผลว่า

 รวมเรื่องสั้นเล่มนี้ เป็นรวมเรื่องสั้นที่

สร้างพลังกระทบใจ

 นำเสนอประเด็นอันหลากหลายเก่ียวกับ

มนุษย์ในสังคมไทยร่วมสมัยท่ีมีความซับซ้อน 

ความยอกย้อน และความไร้สาระ

 ในส่วนของกลวิธีการนำเสนอซ่ึงชนะใจ

กรรมการนั้น

 จเด็จ กำจรเดชได้สร้างกลวิธีเล่าเรื่อง 

หลายวิธีที่ท้าทายการตีความ

 เช่นการตัดต่อ การซ้ำ การใช้มุมมอง

 การเสียดสี การสร้างสัมพันธบท ตลอดจน 

การสร้างตัวละครที่อยู่ในภาวะความรู้และ 

ความไม่รู้

 ซึ่งสร้างความคลุมเครือและความลวง 

 กลวิธีเหล่านี้เปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านสร้าง 

ความหมายได้หลายระดับ

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความยินด ี

ต่อนักเขียนหนุ่มจากจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผู้นี้

 เขาได้รับการศึกษาจากวิทยาลัยศิลปะ 

ซึ่งเป็นวิทยาลัยศิลปะแห่งเดียวในภาคใต้ 

ที่สอนศิลปะอย่างเดียว

 จเด็จ กำจรเดช ผู้เขียน

 แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะจิบกาแฟ 

 รางวัลซีไรต์ ปี ๒๕๕๔

คณะกรรมการภาคประชาชน ‘ปลื้ม’ รามฯ

“ติดดาวหอพักต่อเนื่อง” ทำให้ชุมชน - สังคมน่าอยู่

 คณะกรรมการภาคประชาชนจากภาครัฐ 

และเอกชน ร่วมยินดีกับหอพักที่เข้าร่วม ‘โครงการ 

หอพักติดดาว’ ครั้งที่ 3 ย้ำ พร้อมเดินหน้าสนับสนุน 

เพ่ือขับเคล่ือนโครงการฯ  ให้เกิดผลในวงกว้างในอนาคต 

  พ.ต.ท.ณัฐ ตันธารัตน์ 

สารวัตรป้องกันปราบปราม 

สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก 

กล่าวว่า โครงการน้ีสามารถ 

ช่วยเป็นหูเป็นตาและแบ่งเบา 

ภาระของเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

ได้เป็นอย่างดี และยังมีการรณรงค์ให้หอพักได้ปฏิบัติ 

ต า ม เ ก ณ ฑ์ ข อ ง ห อ พั ก ทั้ ง ก า ร จั ด ร ะ บ บ รั ก ษ า 

ความปลอดภัย การเตือนภัยตลอดจนการป้องกัน 

ยาเสพติด ทำให้นักศึกษาที่พักอาศัยมีความปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย์สิน เม่ือประชาชนมีการต่ืนตัวในเร่ือง 

ความปลอดภัย เหตุที่ได้รับแจ้งจึงเป็นคดีไม่ร้ายแรง 

และคดีต่างๆ ลดน้อยลงอย่างเห็นได้ชัด

 “โครงการหอพักติดดาวมีส่ วนช่วยลด 

อาชญากรรมมีการแจ้งเบาะแสอาชญากรรมให้กับ 

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มาก นับว่าโครงการฯ ประสบ 

ความสำเร็จไปในระดับหน่ึง ในอนาคตอยากให้เจ้าของ 

หอพักท่ีเข้าร่วมโครงการทุกแห่งพัฒนาสภาพหอพัก 

ให้ดีขึ้นทัดเทียมกับหอพักระดับ 5 ดาวและสถานี 

ตำรวจนครบาลหัวหมากยินดีให้ความร่วมมือทุกด้าน”

นางสาวกชมน  ชายะตานันท์ 

ผู้จัดการกองวิจัยการตลาด 

บริษัท โอสถสภา จำกัด 

กล่าวว่า ได้เห็นวิวัฒนาการ 

ของโครงการมาตั้งแต่ต้น 

รู้สึกดีใจที่มีหอพักเข้าร่วม 

โครงการเพิ่มมากขึ้น และมีการขยายโครงการเพื่อน 

ข้างห้องเตือนภัยเพ่ิมเติมซ่ึงทุกโครงการเป็นประโยชน์ 

กับนักศึกษาผู้พักอาศัยในหอพักเป็นอย่างมาก เพราะ 

นอกจากหอพักน่าอยู่มากข้ึนแล้วนักศึกษายังได้ 

รู้จักกันอย่างท่ัวถึงได้เรียนรู้สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 

นับว่าโครงการฯ ได้ก้าวมาอีกก้าวหนึ่งคือ ป้องกัน 

ปัญหายาเสพติดขอให้มหาวิทยาลัยดำเนินโครงการฯ 

ให้มีความต่อเนื่อง และเข้มแข็ง โอกาสนี้ ขอแสดง 

ความยินดีกับ 5 หอพักที่ได้รางวัล 3 ปีซ้อน และ 

อยากให้รักษามาตรฐานไปตลอดการทำกิจการหอพัก 

ในขณะเดียวกันขอให้หอพักที่ได้รับรางวัล 3 ดาว 

และ 4 ดาวเร่งพัฒนาหอพักของตนให้ดียิ่งๆ ขึ้นค่ะ 

 นายสิรวิทย์  ทวงม่วง 

ผู้จัดการดูแลลูกค้ากลุ่ม 

ราชการ บริษัท แอดวานซ์ 

อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 

กล่าวว่า AIS เห็นความสำคัญ 

แ ล ะ ใ ห้ ก า ร ส นั บ ส นุ น 

โครงการหอพักติดดาวมาโดยตลอด สิ่งสำคัญที่สุด 

ของนักศึกษาม.ร. ท่ีพักในหอพัก คือต้องมีความปลอดภัย 

ดังนั้น AIS จึงได้คิดนำเทคโนโลยี SMS Messaging 

มาใช้ในหอพัก โดยเป็นระบบท่ีสามารถแจ้งส่งข่าว 

เตือนภัยภายในเครือข่ายครอบคลุมได้ในการส่งเพียง 

คร้ังเดียว เพ่ือให้หอพักสามารถรับข่าวสารหรือเหตุร้าย 

ได้ในเวลารวดเร็ว AIS ในฐานะที่เป็นองค์กรทางด้าน 

เทคโนโลยีจะมุ่งม่ันใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วย 

แก้ปัญหาต่างๆท่ีจะเกิดข้ึนในหอพักให้ลดน้อยลงครับ

 นายเชวง  เงินแพทย์   

สมาชิกสภาเขตบางกะปิ  

กล่าวว่าม.ร.ควรสานต่อ 

โครงการหอพักติดดาว 

อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง เ พื่ อ ใ ห้  

สภาพแวดล้อมของหอพัก 

ในอนาคตดีข้ึนกว่าปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม ในฐานะ 

ที่ได้เข้าร่วมโครงการหอพักติดดาวมาโดยตลอด 

ขอฝากโครงการที่จะให้ชุมชนในเขตบางกะปิทั้ง 

28 แห่ง ร่วมกันรณรงค์ให้ชุมชนและหอพัก ปลอดยา 

เสพติด ให้เป็นชุมชนสีขาว

 “โครงการหอพักติดดาวสามารถกระตุ้นให้

หอพักโดยรอบต่ืนตัวยกระดับหอพักอย่างเห็นได้ชัด 

ท้ังโครงการหอพักสีขาว หอพักติดดาว มีการจัดอันดับ 

และให้รางวัลผู้รักษามาตรฐานตามเกณฑ์ได้อย่าง 

ต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม อยากให้ม.ร.ได้แลกเปลี่ยน 

ข้อมูลของเกณฑ์การประเมินกับการประเมินคุณภาพ 

หอพักของมหาวิทยาลัยอื่นๆ เพื่อเปรียบเทียบดู 

ข้อแตกต่างว่ายังมีส่ิงใดต้องเพ่ิมเติมหรือไม่ จะทำให้ 

ได้รายละเอียดที่อาจมองข้ามไปครับ”



รามคำแหง “ติดดาว”ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบซ่อมภาค 1/2554 (ม.ร. 30)

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม



กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔



กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔



กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔



กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔



กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม กระบวนวิชา            วันและเวลาสอบซ่อม

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔



กำหนดช่วงรหัสนักศึกษาลงทะเบียน

สอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2554

กองบรรณาธิการ

ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

FR 333 วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคลาสสิก

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ถาม  ขอสอบถาม ครับว่า

  1. ในกรณีที่เราสอบวิชาหนึ่งได้ P และ 

ภาคต่อมาเราลงทะเบียนเข้าสอบวิชานี้อีกครั้ง 

ปรากฏว่าได้ P เหมือนเดิม เวลาแจ้งจบสามารถ 

บอกเลิกวิชาที่ซ้ำกันได้ไหม ถ้าไม่แจ้งจะมีผลอย่างไร

  2.  การสอบ e-testing ผ่านแล้วกรณีจะขอจบ 

สามารถไปทำเรื่องขอจบได้เลยหรือไม่

ตอบ  1. ได้ เมื่อแจ้งจบบอกยกเลิกให้เหลือเพียง 

เกรดเดียว ท่ีฝ่ายทะเบียนคณะท่ีสังกัด และแจ้งอีกคร้ัง 

ในการขอทรานสคริปท์สำเร็จการศึกษา ท่ีอาคารสวป. 

ชั้น 1 ช่อง 3 ถ้าไม่แจ้งปรับเกรด มหาวิทยาลัยจะนำ

ทุกวิชาท่ีนักศึกษาสอบผ่านมาคิดคะแนนเฉล่ียสะสม

ทั้งหมด

  2.  ยังดำเนินการแจ้งจบไม่ได้ นักศึกษา 

สอบผ่าน e-testing แล้ว แต่เกรดท่ีเป็นทางการจะออก 

พร้อมกับการสอบปกติ โดยดูท่ีบอร์ดของคณะท่ีสังกัด 

เม่ือนักศึกษาเรียนจบครบหลักสูตร ให้นำใบเช็คเกรด

ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 2 ภาคสุดท้าย (ขอได้ที่ศูนย์  

One stop service  อาคาร KLB ชั้น 1) ดำเนินการ 

แจ้งจบได้

ถาม  ดิฉันได้ทำการแจ้งจบที่คณะ สภาอนุมัต ิ

ได้รับไปรษณียบัตรแล้ว ดิฉันต้องไปข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

หรือไม่ ถ้าไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ต้องทำอย่างไรต่อ หรือว่าครบทุกข้ันตอนแล้ว ค่ะ        

ตอบ		 นักศึกษาต้องมาชำระค่าขึ้นทะเบียน

บัณฑิต จำนวน 490 บาท ที่สำนักงานอธิการบดี  

ชั้น 1 ดังนี้ ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 400 บาท 

ค่าทรานสคริปท์จบ จำนวน 70 บาท และใบรับรองสภา 

จำนวน 20 บาท แล้วนำใบเสร็จการชำระเงินมาติดต่อ 

อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 เพื่อขอทรานสคริปท์จบ 

และช่อง 4 เพื่อขอใบรับรองสภา ซึ่งเป็นหลักฐาน 

การสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

สำหรับใบเสร็จค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต จำนวน 400 บาท 

ให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน

  ถ้ า ไ ม่ ป ร ะ ส ง ค์ เ ข้ า รั บ พ ร ะ ร า ช ท า น 

ปริญญาบัตรไม่ต้องเข้าฝึกซ้อมย่อย ซ้อมใหญ่และ  

หลังจากพิธีพระราชทานปริญญาบัตรผ่านไป 

ประมาณ 1 เดือน ให้นักศึกษานำใบเสร็จค่าข้ึนทะเบียน 

บัณฑิตและบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อ 

ขอใบปริญญาบัตรได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 6

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษา
วัน

ลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5401028310-5401102354

5402038755-5402105745

5403023871-5403071730

5404041187-5404069188

5405006270-5405018598

5406055318-5406163534

5407002400-5407006849

5454005330-5454011064

5456003242-5456004398

5490061511-5490089892
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นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5301038807-5401028302

5302062822-5402038748

5303044167-5403023863

5404013145-5404041179

5305009135-5405006262

5306101386-5406055300

5307003235-5407002392

5354501107-5454005322

5456002079-5456003234

5490033212-5490061503
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นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5201016705-5301038799

5202033733-5302062814

5203032817-5303044159

5304026890-5404013137

5205004830-5305009127

5206082769-5306101378

5207002212-5307003227

5254005225-5354501099

5456000891-5456002061

5490004917-5490033205
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นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5001039956-5201016697

5002060472-5202033725

5003071262-5203032809

5204012297-5304026882

5005005433-5205004822

5006518269-5206082751

5007003279-5207002204

5054003776-5254005217

5356500354-5456000883

5390026168-5490004909 
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นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

4601500012-5001039949

4602500011-5002060464

4603500010-5003071254

4604500019-5204012289

4605500018-5005005425

4606500017-5006518251

4607500016-5007003261

4654500018-5054003768

5356000017-5356500347

4690500014-5390026150
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    นักศึกษาดำเนินการย้ายคณะแล้ว ให้ดูช่วงรหัส 

ประจำตัวนักศึกษาตามคณะเดิมในการลงทะเบียนทุกครั้ง

 วัน-เวลาสถานที่เรียน  อังคาร 9.30-11.20 น.  

อาคารตรีบูร ห้อง  2209  (อาจมีการเปลี่ยนแปลง 

ได้ตามความเหมาะสม ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

 ตำราเรียน วรรณคดีฝรั่งเศสสมัยคลาสสิก 

(FR 333)   ผู้เขียน รศ.ดร.นงนภัส   ตาปสนันทน์   

ซื้อได้ที่ศูนย์ตำราฯ

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา ศึกษาประเภทของงาน 

วรรณกรรมฝร่ังเศสในคริสต์ศตวรรษท่ี 17 ซ่ึงสัมพันธ์ 

กับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ด้านต่างๆ ของประเทศ 

ฝรั่งเศสสมัยนั้น  โดยเน้นการเรียนรู้ศึกษาตัวอย่าง 

จากชิ้นงานวรรณกรรมเด่นๆ ของนักเขียนที่สำคัญ ๆ  

เช่น กอร์แนย์  ราซีน  โมลิแยร์ ฯ

 การวัดผล   ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ  คะแนนเต็ม 

100 คะแนน  คะแนนสอบผ่าน 60 %

 วัน-เวลาสอบ   ตาม ม.ร.30

 ข้อแนะนำ ควรมีพื้นฐานความรู้วิชาบังคับ 

ด้านวรรณคดีของฝร่ังเศสและควรอ่านภาษาฝร่ังเศส 

ได้เข้าใจพอสมควร  

 รองศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

FR 436 เรื่องสั้นฝรั่งเศส

 วัน-เวลาสถานที่เรียน  พุธ  11.30-13.20 น. 

อาคารตรีบูร ห้อง  2210 (อาจมีการเปลี่ยนแปลงได ้

ตามความเหมาะสม ให้ดูประกาศหน้าห้องเรียนด้วย)

 ขอบเขตเนื้อหาวิชา             เรียนรู้วิวัฒนาการงาน 

วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นฝรั่งเศส  กลวิธีการอ่าน 

เรื่องสั้นและศึกษาเรื่องสั้นของนักเขียนฝรั่งเศส 

ที่สำคัญ ๆ    โดยเฉพาะในคริสต์ศตวรรษที่ 19  และ 20 

 เช่นเรื่องสั้นของกีย์ เดอ โมปัสซองต์ ฯ

 ตำราเรียน  เรื่องสั้นฝรั่งเศส (FR 436)  ผู้เขียน  

รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์ ซื้อได้ที่ศูนย์ตำราฯ 

 การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย  5 ข้อคะแนนเต็ม 

100  คะแนน คะแนนสอบผ่าน 60%

 วัน-เวลาสอบ  ตาม ม.ร.30  

 ข้อแนะนำ นักศึกษาควรอ่านภาษาฝรั่งเศส 

ได้เข้าใจพอสมควร

 รองศาสตราจารย์ ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์



 

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	ทองแก้วกูล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

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 ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

“ผศ พิมล” ฯ                                          (ต่อจากหน้า 1)

ท่ีเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาท่ีนักศึกษาสามารถเรียน

ได้ในทุกที่ที่มหาวิทยาลัยไปจัดตั้ง และทุกสาขาวิทย 

บริการฯ ของรามคำแหงก็ได้รับการตรวจประเมิน 

คุณภาพจากสกอ.ว่าจัดการเรียนการสอนอย่างมี 

คุณภาพ โดยในส่วนการเรียนระดับบัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยได้ดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐาน คือ ม ี

อาจารย์และผู้รับผิดชอบในแต่ละหลักสูตรครบตาม

หลักเกณฑ์ ซึ่งได้ทำความเข้าใจกับผู้รับผิดชอบทุก 

โครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้หลักสูตรต่างๆ 

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาจาก สกอ. 

 นอกจากนี้ ยังมีงานเฉพาะกิจที่ได้ร่วมภารกิจ 

สำคัญกับบุคลากรทุกฝ่ายและนักศึกษาในการ 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น 

การแก้ไขปัญหาเร่ืองฝนตกน้ำท่วมขังภายในมหาวิทยาลัย 

ซึ่งตรงกับวันสอบภาค 1/2554 ของนักศึกษา แต่ด้วย 

ความร่วมแรงร่วมใจของบุคลากร ทำให้การสอบ 

เป็นไปได้ตามปกติ โดยได้ยืดหยุ่นเร่ืองเวลาการเข้าสอบ 

ของนักศึกษา ซึ่งนักศึกษาที่มาสอบก็เข้าใจในปัญหา 

ท่ีเกิดข้ึน และการเตรียมการป้องกันน้ำท่วมของมหาวิทยาลัย 

และหน่วยงานต่างๆ อีกทั้ง ยังได้ให้ความช่วยเหลือ

ระดับประเทศ โดยคณะผู้บริหารและนักศึกษา ม.ร. 

ยังได้ช่วยกันนำถุงยังชีพและเครื่องอุปโภคบริโภค 

ไปช่วยเหลือพี่น้องคนไทยที่ ศปภ.ดอนเมือง และ 

ได้ร่วมแรงร่วมใจไปช่วยดูแลผู้ประสบอุทกภัยที่ย้าย

มายังศูนย์อพยพสนามราชมังคลากีฬาสถาน รวมถึง 

การเปิดศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยท่ีวิทยาเขตบางนา 

ซ่ึงถือเป็นการสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและแสดงถึงความ 

มีน้ำใจของชาวรามฯที่ได้ออกไปช่วยเหลือพี่น้อง 

คนไทยด้วยกัน

 ในโอกาสที่ “ผศ.วุฒิศักดิ์ิ” ได้รับพระบรม 

ราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี 

ม.ร.ไปแล้วนั้น ผศ.พิมล ฝากถึงภารกิจเร่งด่วนที่ 

มหาวิทยาลัยต้องเดินหน้าต่อไปคือ เรื่องการจัดงาน 

ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงสถาปนาครบรอบ 

40 ปี พวกเราชาวรามคำแหงจะจัดงานให้เป็นการ

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวรามฯ 

ต้องช่วยกันดูแลรับใช้สังคม หาหนทางเยียวยาช่วยเหลือ 

ผู้ท่ีเดือดร้อน ด้วยการระดมความร่วมมือจากบุคลากร 

ชาวรามฯ ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน ช่วยกัน 

ทำให้ 40 ปีรามคำแหง เป็นเรื่องที่ดูแลสังคมมากกว่า 

การจัดเลี้ยงสังสรรค์ภายในมหาวิทยาลัย

 อีกท้ัง ยังมีเร่ืองการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ 

ให้มากข้ึน ท้ังระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และ 

ปริญญาเอก ท้ังส่วนกลางและสาขาวิทยบริการเฉลิม 

พระเกียรติ เกือบ 30 แห่ง โดยเฉพาะการจัดการ 

เรียนการสอนท่ีวิทยาเขตจังหวัดสุโขทัย ท่ีได้รับอนุมัติ 

งบประมาณแผ่นดิน จัดเป็นวิทยาเขตเช่นเดียวกับ 

วิทยาเขตบางนาให้มีความแข็งแกร่ง มีคณะและสาขา 

วิชาท่ีครบถ้วนตามท่ีมหาวิทยาลัยต้ังใจไว้ในการท่ี 

จะออกไปสร้างความเจริญรุ่งเรืองท่ีจังหวัดสุโขทัยให้ 

มากท่ีสุด 

 ทั้งนี้ ขอให้ช่วยผลักดันสาขาวิชาเด่นๆของ 

มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์  

สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือสถาบันการศึกษา 

นานาชาติ ที่ได้เชิญศาสตราจารย์และผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ต่างประเทศที่มีชื่อเสียงทั่วโลก เพื่อทำให้สาขาวิชา 

เหล่านี้เป็นที่รับรู้และยอมรับในสังคมว่าเรามีจุดเด่น 

และมีคณาจารย์ที่ เชี่ ยวชาญจากมหาวิทยาลัย 

ในต่างประเทศมาสอนที่รามคำแหง รามคำแหงต้อง 

ประชาสัมพันธ์ทาง Social network ทางเว็บไซต์ให้

สังคมภายนอกได้รู้ว่า เรามีการเรียนการสอนที่ได้รับ 

การรับรองมาตรฐานการศึกษาทั้งในประเทศและ 

ต่างประเทศ 

 ที่สำคัญ ในอีก 4 ปีข้างหน้า เกิดการเปิดเสรี 

มากข้ึน ประเทศไทยเป็นหน่ึงในสมาชิกสมาคมอาเซียน  

รามคำแหงต้องพัฒนาการเรียนในปริญญาตรีให้มี 

คุณภาพยิ่งขึ้น นักศึกษาของรามคำแหงคงจะต้อง 

ผ่านระบบการสอบภาษาที่เป็นมาตรฐานที่ใช้กันทั่ว

อาเซียน ด้วยชุดข้อสอบภาษาอังกฤษ, ภาษาอาเซียน 

ที่เป็นที่ยอมรับของทั้ง 10 ประเทศและประเทศอื่นๆ

ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้คนทั้งอาเซียนยอมรับในการเรียน

ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพของรามคำแหงด้วย

 ผศ.พิมล กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาชาวรามฯ 

ได้ผ่านช่วงวิกฤตที่ขาดขวัญกำลังใจในการทำงาน 

มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 แต่คณะผู้บริหาร 

และบุคลากรทุกคนก็ยังได้ช่วยกันทำงานสำเร็จลุล่วง 

ด้วยดีมาโดยตลอด จนกระท่ัง “ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์”  

ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งให้ 

ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.ร. ยังความปลื้มปิติแก ่

ชาวรามคำแหงทุกคน ขอให้ทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ 

เดินหน้าต่อไปข้างหน้า ทำงานด้วยความกระตือรือร้น  

ทุ่มเทอย่างเต็มที่ แล้วสิ่งดีๆที่ทุกคนได้ทำก็จะส่งผล 

สำเร็จให้ท้ังตนเองสังคมและประเทศชาติอย่างแน่นอน

 ขอเป็นกำลังใจแก่อธิการบดีคนใหม่ ผศ.วุฒิศักด์ิ 

ลาภเจริญทรัพย์ ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการสนับสนุนจาก 

ชาวรามคำแหงทุกคน และได้รับคะแนนเสียงจาก 

การสรรหาอธิการบดีสูงสุด ขอเป็นกำลังใจให้การทำงาน 

ของท่านปลอดโปร่ง ทำส่ิงท่ีดีท่ีสุดให้แก่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงตามที่ได้ตั้งปณิธานไว้ และขอให้ “ผศ.

วุฒิศักดิ์ิ” ประสบความสำเร็จในการทำงานตามที่ตั้ง 

ใจนำพามหาวิทยาลัยไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรุ่งเรือง”

 ท้ายท่ีสุด ผศ.พิมล กล่าวขอบคุณบุคลากรทุกฝ่าย 

ด้วยว่า ขอขอบคุณชาวรามฯและนักศึกษาท่ีได้ช่วยกัน 

ทำหน้าที่ของตนเองจนผ่านเรื่องราวต่างๆไปได้ 

หลายเรื่อง ทำให้ผมมีกำลังใจในการทำงานในช่วง 

ที่ทำหน้าที่รักษาราชการอธิการบดีอย่างยิ่ง อีกทั้งยัง 

ได้เห็นการทำงานที่เป็นความร่วมมือกับบุคลากร 

หลายฝ่าย ทั้งการทำงานภายในมหาวิทยาลัยและ 

หน่วยงานภายนอก ซ่ึงสถานท่ีท่ีได้ไปทำงานทุกแห่ง 

ผมก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจนรู้สึกถึงความ 

โชคดีท่ีคร้ังหน่ึงในชีวิตได้มีโอกาสทำงานในตำแหน่ง 

รักษาราชการแทนอธิการบดี ทำให้ผมได้เห็นมุมมอง 

หนึ่งของชีวิตในการทำงาน เหมือนดังที่นักศึกษา 

ของรามคำแหง มักบอกว่า “เรียนรามฯ ได้อะไร 

มากกว่าที่คิด” ผมเองเมื่อเข้ามารักษาราชการแทน 

อธิการบดีก็ได้เห็นอะไรมากกว่าที่คิด คือ ได้เห็นถึง 

การทำงานที่มีน้ำใจของบุคลากรและรู้สึกได้ว่า  

“ชีวิตของการเป็นมนุษย์มีคุณค่ามากขึ้น ได้เห็นคนดี 

ได้พบคนทำงานทุกระดับที่ทำงานด้วยหัวใจใน 

รามคำแหง” ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่าน้ีเป็นความประทับใจ

ที่จะอยู่ในความทรงจำของผมตลอดไป

   รองศาสตราจารย์สุรเสกข์  พงษ์หาญยุทธ 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดปราจีนบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบแพคเกจ 

ทัศนศึกษา “กรุงเทพฯ-เกาหลี” แก่ อาจารย์แนะแนว 

จากโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เข้าร่วมสัมมนาอาจารย์ 

แนะแนว คร้ังท่ี 7 จัดโดยคณะกรรมการประชาสัมพันธ์  

ม.ร. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2554 จำนวน 2 รางวัล  

ซึ่งอาจารย์แนะแนวผู้โชคดี ได้แก่ นายไพรวัลย์  

สว่างสุข อาจารย์แนะแนวโรงเรียนบางปะกงบวร- 

วิทยายน และนายประสิทธ์ิ เผยกล่ิน อาจารย์แนะแนว 

โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ  สวนกุหลาบวทิยา  ปทุมธานี 



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๐)  วันที่ ๗ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

 รองศาสตราจารย์ธีระ สิงหพันธ์ุ รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการฯ 

จังหวัดลพบุรี เปิดเผยว่า สาขาวิทยบริการเฉลิม 

พระเกียรติจังหวัดลพบุรี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดลพบุรี ได้แก่สภา 

องค์กรชุมชนตำบลจังหวัดลพบุรี องค์การบริหาร 

ส่วนตำบลกุดตาเพชร อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลป่าตาล อสม. 

ตำบลป่าตาล เปิดศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

ในจังหวัดลพบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้อาคาร 

ดร.พระครูอาทรประชานาถเป็นสถานที่สำหรับ 

จัดเตรียมอาหาร และยังได้จัดถุงยังชีพเพื่อนำไป 

แจกจ่ายตามสถานที่ต่างๆที่ประสบอุทกภัย โดย 

ได้รับความร่วมแรงร่วมใจจากผู้บริหารสาขาฯ 

เจ้าหน้าที่สาขาฯจังหวัดลพบุรีรวมทั้งประชาชน

ผู้มีจิตศรัทธา  ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2554  และยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 

จนกว่าสถานการณ์อุทกภัยจะดีขึ้น

รามฯลพบุรีช่วยผู้ประสบภัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  พูพิพิธ รักษา 

ราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ลงนามบันทึกความร่วมมือกับ Mr. Jun  Narasaka 

รองกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท นันทวัน จำกัด  

ในการสนับสนุนและพัฒนานักศึกษาในวิชา 

RAM 3000 สหกิจศึกษา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล  ทองประยูร รักษาราชการแทนรอง

อธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์สมหมาย  

สุระชัย  รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการ 

นักศึกษา และนายเฉลิมชัย  ศัณยวณิชย์ ผู้จัดการ 

อาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมในพิธี 

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม  2554 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 

อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.ร.  

 

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง นำนักศึกษาวิชาทหาร 500 คน ร่วม 

ลำเลียงและบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อจะนำ 

ไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดต่ างๆ  

ณ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

สนามศุภชลาศัย เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2554

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เร่ือง “การจัดทำแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุม 

ภายใน” ให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานบริหาร 

ความเสี่ยงและการควบคุมภายในและบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย์นิฤมล  

มณีสว่างวงศ์ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่าย 

การคลัง เป็นประธานและบรรยายพิเศษ เมื่อวันที่ 

20 ตุลาคม 2554 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนราม 

คำแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี รศ.นิฤมล มณีสว่างวงศ์ รักษาราชการ 

แทนรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง กล่าวถึงการจัดอบรมว่า  

สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการ (ก.พ.ร.) สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(ส.ต.ง.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) กำหนดให้มีการนำระบบบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายใน มาใช้ในกระบวนการบริหาร 

การศึกษาสำหรับประเมินผลการปฏิบัติราชการและ 

การประกันคุณภาพการศึกษา โดยระบุไว้ในดัชน ี

ชี้วัดการประกันคุณภาพภายใน องค์ประกอบที่ 7  

การบริหารและการจัดการสถาบันอุดมศึกษาของ 

สถาบันอุดมศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชน เพื่อ 

ทำหน้าที่รับผิดชอบในการจัดวางระบบและการ 

ดำเนินการป้องกันความเส่ียงให้มีระบบการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาใช้เป็นแนวทางในการกำกับ

ดูแลเชิงนโยบายตามบทบาทและภารกิจที่เหมาะสม

กับสภาพการณ์ปัจจุบันและอนาคต

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงจำเป็นต้องมีระบบ 

การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เพื่อ 

เป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลการดำเนินงานของ 

มหาวิทยาลัย ได้แก่ การบริหารปัจจัย และควบคุม 

กิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่างๆ เพื่อ 

เตรียมการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับ 

มหาวิทยาลัย ท้ังท่ีอยู่ในรูปแบบของตัวเงินและไม่ใช่ 

ตัวเงิน 

 อาทิ ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพทางการศึกษา 

ฐานะทางการเงิน ขวัญกำลังใจ และความปลอดภัย 

ของบุคลากร ชื่อเสียง เพื่อควบคุมความเสี่ยงให้ม ี

บุคลากร ม.ร.
อบรมการบริหารความเสี่ยง

ระดับความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต อยู่ในระดับ 

ที่ยอมรับได้ โดยคำนึงถึงการบรรลุเป้าหมายตาม 

ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด ทั้งนี้

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจระบบ 

การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน สามารถ

ดำเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุม

ภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

ม.ร. เปิดบรรยายปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ภาค 2/2554 วันที่ 11 พฤศจิกายน  2554 

และลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า

วันที่ 11-15 พฤศจิกายน  2554


