
     
 
 

                
   
 

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 ๔๒

วันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๑

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 4)

   

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.งดบรรยาย 9 ก.พ.นี้

ม.ร. เลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร. และ ส.ม.ร. 9 ก.พ.นี้

ผู้แทนส่วนราชการ สถานศึกษาวางพานพุ่ม

อธิการบดีฝาก นศ. “เพชรประดับรามฯ” อาสาสมัครจิตอาสา

วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชที่ ม.ร.

รับสมัครนักศึกษา ป.โท

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธานมอบรางวัล “เพชรประดับรามฯ” ครั้งที่ 4 และมอบเกียรติบัตร

มุ่งมั่นทำความดี สร้างความเป็นเลิศ-ทำประโยชน์เพื่อสังคม

 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมผู้แทนส่วน- 

ราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานและชุมชน ร่วมวางพานพุ่มถวาย 

ราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาส 

“วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” วันที่ 17 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง หัวหมาก

 ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 17 มกราคม ของทุกปี  

เป็นวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช วันสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัน 

รัฐพิธี นั้น มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและ 

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในโอกาส 

ดังกล่าว เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 ประกอบด้วย พิธีทางศาสนา 

พิธีบวงสรวง และพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ โดยมีนายประจวบ ไชยสาส์น  

นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 2 พรรคนักศึกษาสมัครรับเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร. และ ส.ม.ร.  

ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หน่วยลงคะแนน รามคำแหง 

หัวหมาก วิทยาเขตบางนา และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

22 จังหวัด พร้อมอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาที่พิการทาง 

สายตา ใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วยบัตรลงคะแนนอักษรเบรลล์

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดการเลือกตั้งสมาชิก 

สภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.)  

ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ระหว่างเวลา 

 ตามที่มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มี 

การเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษาและคณะ- 

กรรมการองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา  

2555 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 

โดยใช้ อาคารศิลาบาตร (SBB) 201, 401, 

501 และ 502 เป็นสถานที่ตรวจนับคะแนน 

ต้ังแต่เวลา  15.30 น.  เป็นต้นไปน้ัน เพ่ือให้การ 

เลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการ 

องค์การนักศึกษา (อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโท ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 โครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับผู้จัดการ 

ยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 10 ในสาขา 

วิชาการจัดการท่ัวไป การเงินและการธนาคาร  

การตลาด การบัญชี หลักสูตร 39 หน่วยกิต  

Sunday Program รุ่นที่ 10

(อ่านต่อหน้า 11)



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ผู้แทนส่วนราชการฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา  

และศิษย์เก่าร่วมในพิธีจำนวนมาก

 วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชในปีน้ี มหาวิทยาลัย 

ได้เชิญชวนส่วนราชการและหน่วยงานต่างๆ ร่วมวาง 

พานพุ่มถวายราชสักการะ ซึ่งได้รับเกียรติจากบุคคล 

ผู้แทนส่วนราชการ สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ 

ร่วมวางพานพุ่ม ถวายราชสักการะในโอกาสนี้ ได้แก่  

นายโสภณ เพชรสว่าง ท่ีปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

นายวิสุทธิ์ นิรัตติวงศ์กรณ์ ผู้ตรวจราชการสำนัก 

นายกรัฐมนตรี นายบุญชอบ ล้ออุไร ผู้แทน นายสุทธิเกียรติ  

จิราธิวัฒน์ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  

คุณหญิงพันธ์ุเครือ ยงใจยุทธ รวมทั้งผู้แทนส่วน- 

ราชการต่างๆ ได้แก่ 

 ผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงวัฒนธรรม  

กระทรวงมหาดไทย กระทรวงยุติธรรม กระทรวง 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงการท่องเที่ยว 

และกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง 

คมนาคม 

 นอกจากน้ี ยังได้รับเกียรติจากสถาบันการศึกษา 

ร่วมวางพานพุ่ม ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัย 

ศรีปทุม โรงเรียนบางกะปิ  โรงเรียนศึกษานารีวิทยา

 อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน 

ต่างๆในชุมชน ร่วมวางพานพุ่ม ได้แก่ สำนักงาน 

เขตบางกะปิ สำนักงานเขตประเวศ สน.หัวหมาก 

สน.อุดมสุข กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 การกีฬา- 

แห่งประเทศไทย ไปรษณีย์รามคำแหง ธนาคารออมสิน  

สาขารามคำแหง ธนาคารทหารไทย สาขามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง บริษัท โอสถสภา จำกัด บริษัท คังเซน  

เคนโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัท แอดวานซ์  

อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาล 

แพทย์ปัญญา โรงแรมเอสซีปาร์ค หอพักชายบ้านนพดล  

หอพักสตรีและหอพักชายนัมเบอร์วัน อพาร์ทเมนท์  

หอพักสตรีเกียรติไพศาล หอพักสตรี S.N.P. แมนชั่น 

หอพักชายเทียมทิพย์ สมาคมมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง และนายเชวง  

เงินแพทย์  สมาชิกสภาเขตบางกะปิ

 นอกจากนี้ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ

ส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในหลาย 

จังหวัด ได้จัดกิจกรรมวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

อย่างยิ่งใหญ่ และได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญและ

ส่วนราชการ รวมทั้งหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดร่วม

วางพานพุ่มถวายราชสักการะเป็นจำนวนมาก 

 โดยท่ีเป็นการสมควรให้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าด้วยการล้างมลทินผู้ถูกลงโทษทางวินัย 

นักศึกษา เน่ืองในวโรกาสท่ีพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 84 พรรษา  

ในวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554  ซึ่งเป็นมหามงคลกาล 

อันสำคัญย่ิง เพ่ือเป็นการเฉลิมพระเกียรติและให้เกิด 

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระ- 

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมควรล้างมลทิน 

ให้แก่ผู้เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่

ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา ในกรณีความผิดต่างๆ

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (2) และ 

(12) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พ.ศ. 2541 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงออกข้อ 

บังคับไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1  ข้อบังคับน้ีเรียกว่า “ข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าด้วยการล้างมลทินผู้ถูกลงโทษทางวินัย 

นักศึกษา พ.ศ. 2554”

 ข้อ 2  ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 5 

ธันวาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป

 ข้อ 3  ในข้อบังคับนี้

 “สภามหาวิทยาลัย” หมายความว่า สภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 “มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 “อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 “นักศึกษา” หมายความว่า นักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 “ผู้ถูกลงโทษทางวินัย” หมายความว่า นักศึกษา 

ผู้ถูกลงโทษทางวินัยเพราะกระทำผิดวินัยนักศึกษา  

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยวินัย 

นักศึกษา พ.ศ. 2522 และให้หมายความรวมถึง 

นักศึกษาผู้ถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา โดยคำสั่งที ่

ชอบด้วยกฎหมาย

 ข้อ 4  ให้ล้างมลทินให้แก่บรรดาผู้ถูกลงโทษ

ทางวินัยนักศึกษา ในกรณีซึ่งได้กระทำก่อนหรือใน

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และได้รับโทษทางวินัย 

นักศึกษาทั้งหมดหรือบางส่วนไปก่อนหรือในวัน

ที่ข้อบังคับนี้ใช้บังคับ โดยให้ถือว่าผู้นั้นมิได้เคยถูก 

ลงโทษทางวินัยนักศึกษาในกรณีนั้น

         ข้อ 5  การล้างมลทินตามข้อ 4 ไม่ก่อให้เกิด 

สิทธิแก่ผู้ได้รับการล้างมลทินในอันที่จะเรียกร้อง 

สิทธิหรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น

         ข้อ 6  ในกรณีมหาวิทยาลัยจะให้สิทธิแก่ผู้ได ้

รับการล้างมลทินตามข้อบังคับนี้เรื่องใดๆ ให้คณะ- 

กรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พิจารณาอนุมัติ

         ข้อ 7  ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้

 ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ว่าด้วยการล้างมลทินผู้ถูกลงโทษ 
ทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554



 

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

(อ่านต่อหน้า 11)

 ๑๗ มกราคม เป็นวันท่ีคณะรัฐมนตรี (ครม.)  

มีมติให้เป็นวัน

 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 เนื่องเพราะเป็นวันที่พระบาทสมเด็จ- 

พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ พระองค์ท่ี ๔  

แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

 ทรงพบศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ หรือ 

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 อันเป็นศิลาจารึกที่เป็นอักษรไทยหลักแรก

 ที่สำคัญก็คือ เป็นศิลาจารึกที่กล่าวถึง

 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจใน

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สังคม การเมืองการปกครองในสมัยกรุง 

สุโขทัย และ

 อาจารย์หม่อมราชวงศ์เสนีย์ ปราโมช เคย 

บอกว่าเป็น

 ปฐมรัฐธรรมนูญของไทย

 ทางราชการจึงกำหนดให้วันดังกล่าวเป็น

วันสำคัญของชาติ และเป็นรัฐพิธีซึ่งไม่เป็นวัน 

หยุดราชการ

 ในฐานที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็น 

มหาวิทยาลัยที่ได้รับพระบรมราชานุญาตให้เชิญ

พระนามมาเป็นชื่อมหาวิทยาลัย

 และเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวท่ีมีพระบรม 

ราชานุสาวรีย์ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

ประดิษฐานอยู่

 มหาวิทยาลัยจึงจัดพิธีถวายสักการะพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราชเป็นประจำ

 ๑๗ มกราคม ๒๕๕๕ เป็นอีกปีหนึ่งที่

 ท่านนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ท่านประจวบ  ไชยสาส์น

 ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์

 นำประชากรรามคำแหง และผู้แทนหน่วย 

ราชการ และองค์กรเอกชนต่างๆ

 ร่วมวางพานพุ่ม ถวายสักการะพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช

 ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ 

  หาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับที่ประชุม 

อธิการบดีแห่งประเทศไทย จัดประชุมวิชาการ ประจำปี  

2554 เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการอุดมศึกษา

สู่ประชาคมอาเซียน” โดยมี ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  ที่

ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็น 

ประธานเปิดการประชุมและปาฐกถาพิเศษ ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 14 

มกราคม ที่ผ่านมา

 โอกาสน้ี  ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  ท่ีปรึกษารัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงประวัติของ 

ประชาคมอาเซียนว่า เร่ิมจากปฏิญญากรุงเทพ เม่ือปี  

2510 ได้ทำข้ึนเพ่ือสร้างความร่วมมือในการเพ่ิมอัตรา 

การเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ในกลุ่มประเทศสมาชิก เพื่อธำรงรักษาสันติภาพ 

ความมั่นคงในภูมิภาค รวมทั้งเปิดโอกาสให้คลาย 

ข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติวิธี  

จากนั้นปี 2535 ASEAN Summit ประกาศจัดตั้ง 

เขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA) เพื่อสร้างความเป็น 

ปึกแผ่นทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน  

ในปี 2540 ผู้นำอาเซียนเห็นชอบเอกสาร ASEAN 

Vision 2020 ในโอกาสครบรอบ 30 ปีอาเซียน 

และปี 2546 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN  

Summit) กำหนดให้มีการจัดตั้งประชาคมอาเซียน 

ภายในปี 2020 และในปี 2550 กำหนดให้เลื่อน 

เวลาการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนเร็วขึ้น 

ภายในปี 2558 ซึ่งมีเป้าประสงค์ คือธำรงรักษา 

สันติภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค สร้างตลาด 

และฐานการผลิตเดียว มีการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่

มั่นคงและยั่งยืน โดยผ่านความร่วมมืออย่างใกล้ชิด 

ในด้านการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 “ประชาคมอาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก 

คือ 1) ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (APSC) 

คอื การสร้างคา่นิยมร่วมกันในด้านแนวคิด นโยบาย 

กิจกรรม และการเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคง  

รวมท้ังการมีปฏิสัมพันธ์ท่ีแน่นแฟ้นและสร้างสรรค์ 

กับประชาคมโลก 2) ประชาคมเศรษฐกิจ (AEC) 

แจงความเป็นมาประชาคมอาเซียน

คือ การเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน เสริม 

สร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ 

อย่างเสมอภาค และบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจโลก 

และ3) ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม (ASCC)  

คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การคุ้มครองสวัสดิการ 

สังคม สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม รวมทั้ง 

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม และการสร้างอัตลักษณ์ 

อาเซียน เพื่อลดช่องว่างทางการพัฒนา โดยเน้นให้

มีการส่งเสริมปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในภูมิภาค”

 ดร.สุเมธ  แย้มนุ่น  กล่าวต่อไปว่าการศึกษา 

เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนามนุษย์เพื่อให้เกิด 

ความร่วมมือในการสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียน 

ให้เป็นปึกแผ่นและม่ันคง ดังน้ันการศึกษาจึงมีบทบาท 

สำคัญในการบูรณาการ 3 เสาหลักของประชาคม 

อาเซียน  ทั้งด้านการเมืองและความมั่นคง  ส่งเสริม 

ให้เกิดความเข้าใจและความซาบซึ้งเกี่ยวกับกฎบัตร 

อาเซียน โดยบรรจุเน้ือหาสาระอาเซียนในหลักสูตร  

และแจกจ่ายฉบับที่แปลเป็นภาษาประจำชาติ โดย 

ให้ความสำคัญกับหลักการประชาธิปไตย เคารพ 

ในสิทธิมนุษยชนและค่านิยมในสันติภาพ รวมทั้ง

ส่งเสริมความเข้าใจทางด้านวัฒนธรรม ประเพณี 

ความเชื่อที่หลากหลาย ระหว่างครูในภูมิภาคด้วย 

การฝึกอบรม การแลกเปลี่ยนฐานข้อมูล รวมทั้ง 

จัดเวทีเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ส่วนด้าน 

เศรษฐกิจ พัฒนากรอบทักษะแห่งชาติ และยกระดับ 

ให้สูงขึ้น สู่กรอบมาตรฐานทักษะอาเซียน ส่งเสริม 

การเคลื่อนย้ายนักศึกษาและแรงงานระดับทักษะ

ด้วยกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศพร้อมทั้ง 

การป้องกัน และยกระดับมาตรฐานการศึกษาและ

วิชาชีพ และพัฒนามาตรฐานสมรรถนะของอาชีพ 

เพื่อสนับสนุนการพัฒนามนุษย์ในภูมิภาคและ 

ความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งส่งเสริมการ 

พัฒนามาตรฐานสมรรถนะร่วมด้านอาชีวศึกษา 

และมัธยมศึกษา เพ่ือเป็นฐานในการเทียบเคียง และ 

ส่งเสริมการยอมรับร่วมกัน และด้านสังคมและ 

วัฒนธรรม พัฒนาเนื้อหาสาระร่วมเกี่ยวกับอาเซียน 

ม



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เชิดชูเกียรตินักศึกษาอาสาสมัครจิตอาสาช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2554 เพื่อยกย่องเชิดชู 

เกียรติและเป็นขวัญกำลังใจกับนักศึกษาจิตอาสา 

ในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเพื่อสังคมต่อไป  

เนื่องในโอกาสวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อ 

วันที่ 17 มกราคม 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวถึงความเป็นมาในการมอบ

รางวัล “เพชรประดับรามฯ” ว่า รางวัลเพชรประดับ 

รามฯ เป็นรางวัลเชิดชูเกียรตินักศึกษา องค์กรนักศึกษา  

หรือคณะนักศึกษาท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ  5 ด้าน  

คือ 1) ด้านวิชาการ วิชาชีพ 2) ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม 3) ด้านบำเพ็ญประโยชน์ อนุรักษ์ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม 4) ด้านศิลปวัฒนธรรม และ 5)  ด้าน 

กีฬาและนันทนาการ 

 ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล 

เพชรประดับรามฯ ประจำปีการศึกษา 2554 จะต้อง 

มีสถานภาพเป็นนักศึกษาและเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล 

หรือประกาศเกียรติคุณจากภาครัฐในระดับกระทรวง  

กรม หรือภูมิภาค และภาคเอกชนที่เป็นองค์กรทาง 

วิชาการ หรือวิชาชีพในระดับชาติ หรือที่ได้รับการ 

ยกย่องในระดับนานาชาติ ซึ่งคณะกรรมการพิจารณา 

ว่ามีผลงานดีเด่นที่ได้รับการยกย่องเป็นที่ปรากฏ 

ต่อสาธารณชน และเป็นรางวัลหรือประกาศเกียรติคุณ 

ท่ีได้รับระหว่างปีการศึกษา 2554 โดยมีผู้เข้ารับรางวัล 

ทั้งสิ้น 28 คน

 จากน้ัน อธิการบดีมอบรางวัล “เพชรประดับรามฯ”  

ครั้งที่ 4 ให้แก่นักศึกษา จำนวน 28 คน ได้แก่ 1) ด้าน 

วิชาการ วิชาชีพ จำนวน 15 คน 2) ด้านคุณธรรม 

จริยธรรม จำนวน 4 คน และ3) ด้านกีฬา และ 

นันทนาการ จำนวน 9 คน 

 ต่อด้วยพิธีมอบเกียรติบัตรนักศึกษาอาสาสมัคร 

จิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ประจำปี 2554  

โดยมีนางสุชาดา วรกาญจน์ ผู้อำนวยการกองกิจการ 

นักศึกษา กล่าวรายงานว่าตามที่ประเทศไทยได้เกิด 

วิกฤติมหาอุทกภัยครั้งรุนแรงทำให้ประชาชนได้รับ 

ความเดือดร้อน และบางพื้นที่จำเป็นต้องได้รับความ 

ร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการน้ีสำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ขอความร่วมมือจากสถาบัน 

อุดมศึกษาในสังกัดให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ 

แก่ผู้ประสบอุทกภัยตามความสามารถและความ 

เหมาะสม มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้จัดนักศึกษา 

ที่มีจิตอาสาออกไปปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน 

ผู้ประสบอุทกภัยตามหน่วยงานและสถานที่ต่างๆ  

ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ศปภ.)  

ท่าอากาศยานดอนเมือง สนามกีฬาแห่งชาติศุภชลาศัย 

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง 3  

รวมทั้ง พื้นที่ต่างๆที่ขอกำลังสนับสนุนในการบรรจ ุ

ถุงยังชีพและลำเลียงถุงยังชีพเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย  

เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบอุทกภัย การบรรจุ 

กระสอบทรายเพ่ือนำไปเป็นแนวก้ันน้ำ การจัดกิจกรรม 

นันทนาการในศูนย์พักพิงการกีฬาแห่งประเทศไทย  

การจัดรถบรรทุกของศูนย์การกำลังสำรองและนักศึกษา 

วิชาทหารออกไปช่วยเหลือและบริการประชาชน 

 อีกท้ัง ในช่วงของการฟ้ืนฟูเยียวยาพ้ืนท่ีประสบภัย 

หลังน้ำลด มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังได้จัดโครงการ 

รามคำแหงร่วมฟ้ืนฟูอุทัย ร้อยใจไปด้วยกัน ณ จังหวัด 

อุทัยธานี และโครงการนักศึกษาวิชาทหารร่วมใจฟ้ืนฟู 

แผ่นดินไทยหลังน้ำลด ณ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัด 

นครปฐม โดยนำนักศึกษาจิตอาสาไปบูรณะและทำ 

ความสะอาดพื้นที่ประสบภัย ดังนั้น มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โดยกองกิจการนักศึกษา จึงได้มอบเกียรติบัตร 

เชิดชูเกียรตินักศึกษาอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัย ประจำปี 2554 จำนวน 1,500 คน เพื่อเป็นขวัญ 

และกำลังใจให้แก่นักศึกษาท่ีมีจิตอาสาในการปฏิบัติ 

ตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมต่อไป 

 จากนั้น อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  

25 คน ร่วมมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาอาสาสมัคร 

จิตอาสา จำนวน 1,500 คน และอธิการบดีให้โอวาท

หลังจากมอบเกียรติบัตร

 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าขอแสดง 

ความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่ง 

รางวัลเพชรประดับรามฯน้ัน ได้สร้างช่ือเสียงเกียรติคุณ 

ให้กับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ท้ังด้านวิชาการ วิชาชีพ  

ด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านกีฬา และนันทนาการ  

ดังนั้น เมื่อนักศึกษาได้รับรางวัลอันมีเกียรติในระดับชาติ 

แล้ว ขอให้ระลึกว่ารางวัลที่ได้รับเกิดขึ้นจากแนวทาง 

ในการดำเนินชีวิต และปฏิบัติจนเป็นที่ยกย่องเชิดช ู

จากสังคม โดยเฉพาะเรื่องวิชาการ นักศึกษาสามารถ 

ออกไปสร้างผลงานทางปัญญาให้สังคมเห็นว่า ลูกพ่อขุนฯ 

ไม่ด้อยกว่าใคร และสามารถที่จะแข่งขันในทุกระดับ 

ได้ด้วยความเป็นเลิศ การได้รับรางวัลครั้งนี้ถือว่าเป็น 

รางวัลท่ีได้รับการเชิดชูเกียรติจากมหาวิทยาลัย ขอให้ 

จดจำในสิ่งที่ตนได้รับ พัฒนาความคิด-ฝีมือ และ 

สร้างชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัยต่อไป

 “ส่วนนักศึกษาอาสาสมัครจิตอาสาที่ออกไป 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัด ซ่ึงบางคน 

แม้ว่าเหง่ือท่วมตัวยังบอกว่าไม่เหน่ือย เม่ือเห็นกองดิน 

กองทรายที่ต้องไปช่วยกันบรรจุ นักศึกษารามฯยังสู้ 

ช่วยกันจนสำเร็จ ขอช่ืนชมในความมีน้ำใจท่ีได้เสียสละ 

เวลา มีจิตใจสู้ งานใหญ่ก็ไม่ท้อถอย ทำด้วยความ 

จริงใจ ขอให้จดจำไว้ว่าครั้งหนึ่งในชีวิตพวกเราเคย 

ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในการแก้ไขปัญหา และเหนือ 

ส่ิงอ่ืนใด วิกฤติอุทกภัยท่ีผ่านมาทำให้ทุกคนมีสติหันมา 

ทบทวนชีวิตของตนเองถึงความอยากร่ำรวย ความ 

ฟุ้งเฟ้อว่า เมื่อเกิดวิกฤติมีเพียงแค่เสื่อผืนหมอนใบ

ก็ยังสามารถดำรงชีวิตอยู่รอดได้ ซึ่งตรงนี้ถือว่าเป็น 

พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ที่ทรงเตือนสติพสกนิกรอยู่เสมอว่า ไม่ว่าทำอะไรก็

ตามขอให้คำนึงถึงความพอเพียงเป็นสำคัญ”

 อธิการบดี ฝากในตอนท้ายว่า ขอแสดงความ

ยินดีกับนักศึกษาทุกคนที่ประสบความสำเร็จในการ 

ใช้ชีวิตและมีความมุ่งมั่นจนเป็นที่ยอมรับในสังคม 

อะไรก็ตามที่เป็นความดีงามที่สามารถทำร่วมกันได ้

ขอให้ต้ังม่ันทำความดี แม้ว่าจะต้องทำด้วยความเหน่ือยยาก 

แต่ในอนาคตจะเห็นผลว่า เราได้มีโอกาสทำสิ่งที่เป็น 

ประโยชน์ต่อสังคม และความดีเหล่านี้จะติดตัวไป 

ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยขอขอบคุณท่ีพวกเราช่วยกัน 

สร้างคุณงามความดีให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศ

ชาติบ้านเมือง

 อธิการบดีฝาก นศ. “เพชรประดับรามฯ” อาสาสมัครจิตอาสา (ต่อจากหน้า 1)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

อธิการบดี ม.ร. แจงนโยบาย
“พัฒนาบุคลากร-คุณภาพการศึกษาสู่อาเซียน”

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง แจงนโยบาย 

การบริหารมหาวิทยาลัย พร้อมฝากชาวรามคำแหง 

เร่งพัฒนาศักยภาพ-คุณภาพการศึกษา และสร้าง 

บรรยากาศการเรียนรู้ในห้องเรียน อีกท้ังรู้จักใช้ทรัพย์สิน 

ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย 

ให้เจริญก้าวหน้า  พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

 เมื่อวันที่ 16 มกราคมที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดประชุมชี้แจงนโยบายการบริหาร 

มหาวิทยาลัย แก่คณาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ชี้แจง  ณ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ก่อต้ังข้ึน พ.ศ. 2514 จากพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา  

ท่ีเปิดการเรียนการสอนท้ังระบบเปิดและระบบปิด  

เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสถานที่ศึกษาของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย 

แต่ปัจจุบันนี้ สถาบันการศึกษามีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ 

และนักเรียนก็สามารถเลือกเข้าเรียนได้ตามความ 

ต้องการ ทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างสถาบันการ 

ศึกษาสูงข้ึน จึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ต้องปรับปรุง เปลี่ยนแปลง และพัฒนาทั้งศักยภาพ 

ของบุคลากรทุกสายงาน รวมทั้งเร่งพัฒนาคุณภาพ

ทางการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม 

 “สถาบันอุดมศึกษาในปัจจุบันถูกแรงกดดัน 

จากภาครัฐ คือการวางแผนที่จะยุบรวมมหาวิทยาลัย 

ต่างๆ เพ่ือจัดต้ังมหาวิทยาลัยของจังหวัด ตามโครงการ  

“หนึ่งมหาวิทยาลัย  หนึ่งจังหวัด” เพื่อให้คุณภาพ 

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาสูงขึ้น และการผลิต 

บัณฑิตให้มีงานทำ โดยไม่คำนึงถึงตลาดแรงงานและ 

ความต้องการของผู้ประกอบการ รวมท้ังการจัดสรร 

งบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยในการบริการการศึกษา 

น้อยลงทุกปี ถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทุกมหาวิทยาลัย

ต้องเผชิญร่วมกันในขณะนี้”

 ผศ.วุฒิศักด์ิ กล่าวต่อไปว่าการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียนของสถาบันอุดมศึกษา ถือเป็นเร่ืองสำคัญอย่างย่ิง  

เพราะสถาบันการศึกษาเป็นสถานที่ให้ความรู้และ 

พัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้ออกไปสู่สังคมอย่างมี 

ประสิทธิภาพ รวมถึงการผลิตบุคลากรให้มีความพร้อม 

ต่อสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลง ซ่ึงมหาวิทยาลัยต้องเร่ง 

ปรับตัว สร้างวิสัยทัศน์ และเร่งพัฒนาคุณภาพทาง 

การศึกษาให้เทียบเท่ากับนานาประเทศ เพราะเมื่อเข้า 

สู่ประชาคมอาเซียน จะเกิดเสรีภาพทางการศึกษา  

นักเรียนสามารถไปเรียนในประเทศต่างๆได้ และสถาบัน 

การศึกษาในต่างประเทศก็สามารถเข้ามาเปิดการเรียน 

การสอนในประเทศไทยได้เช่นเดียวกัน 

 นักศึกษาจะมีคุณภาพและประสิทธิภาพได้  

ย่อมเกิดจากการสั่งสอนของอาจารย์ที่มีคุณภาพ และ 

สามารถถ่ายทอดวิชาความรู้ให้นักศึกษาเกิดความ 

เข้าใจ เพราะฉะน้ัน ในฐานะอธิการบดีได้กำหนดนโยบาย 

การบริหาร ดังน้ี 1) พัฒนาคุณภาพบุคลากรสายอาจารย์  

โดยมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนทางด้านการศึกษาต่อและ 

อบรมในหลักสูตรต่างๆ เพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิและคุณสมบัติ 

ท่ีเหมาะสมมากข้ึน ซ่ึงอาจารย์ทุกท่านก็จะต้องทำหน้าท่ี 

อย่างเต็มความสามารถ มีใจรักการสอน เตรียมพร้อม 

ด้านตำรา ส่ือการสอน และคิดหาเทคนิค กลเม็ดใหม่ๆ  

ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา รวมทั้งช่วยกัน 

สร้างบรรยากาศการเรียนในห้องเรียน เพ่ือดึงดูดนักศึกษา 

ให้อยากเดินทางมาเรียนที่มหาวิทยาลัยมากขึ้น อีกทั้ง 

ควรจัดระบบอาจารย์ท่ีปรึกษา เพ่ือให้นักศึกษาได้ใกล้ชิด 

กับอาจารย์ สามารถปรึกษาปัญหาต่างๆเกี่ยวกับการ 

เรียน  และยังรู้สึกอบอุ่นไม่เคว้งคว้างด้วย

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า 2) การจัดการ 

เรียนการสอนท่ีวิทยาเขตบางนา และสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติเพิ่มขึ้น เพื่อการใช้สอยอาคารสถานที่ 

ให้เกิดประโยชน์ สร้างแหล่งเรียนรู้ในส่วนภูมิภาค และ 

เปิดการเรียนการสอนในวันจันทร์-ศุกร์ เพื่อสร้าง 

บรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวาให้สมกับเป็น 

มหาวิทยาลัยของประชาชน 3) การเป็นนักประชาสัมพันธ์  

บุคลากรทุกสายงานสามารถเป็นนักประชาสัมพันธ์ 

ท่ีดีได้ โดยศึกษาข้อมูลของทางมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง  

และนำเสนอจุดเด่นของมหาวิทยาลัยออกไปสู่สังคม

วงกว้าง 4) การประหยัดและลดต้นทุน ในเรื่องต่างๆ 

ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการคุมสอบ คือต้องกำหนดหลักเกณฑ์ 

ในการให้บุคลากรที่เกษียณอายุราชการมาคุมสอบ  

กรณีอาจารย์ท่ีติดบรรยายในส่วนภูมิภาคต้องแจ้ง สวป. 

ล่วงหน้า เพ่ือการจัดเตรียมบุคลากรในการคุมสอบอย่าง 

ถูกต้อง ค่าน้ำ ค่าไฟ และสาธารณูปโภค บุคลากร 

ต้องช่วยกันประหยัดไฟฟ้า น้ำประปา และอุปกรณ์ 

สำนักงานต่างๆให้มากข้ึนเพ่ือลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย  

และการรับบุคลากรเข้าทำงาน มหาวิทยาลัยจะพิจารณา 

ความสามารถ และตำแหน่งงานให้สอดคล้องกัน  

เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากท่ีสุด ท้ังน้ี 

อาจกำหนดให้มีการทดลองงานก่อนปฏิบัติงานจริง

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปรียบเสมือนเรือ 

ลำใหญ่ที่มีผู้โดยสารจำนวนมาก เมื่อต้องเผชิญกับ 

คลื่นลมแรง ก็จะประคับประคองไว้ลำบาก เพราะ- 

ฉะนั้นบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนต้องช่วยกัน

ดูแลรักษา อะไรที่ช่วยประหยัดได้ก็ควรทำ ทั้งค่าน้ำ 

ค่าไฟ อย่าให้สิ้นเปลืองเกินกว่าจำเป็น อีกทั้งช่วยกัน 

เป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย  

เพื่อให้เรือลำนี้ยังคงเดินหน้าต่อไป”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวอีกว่า นโยบายข้อที่ 5)  

เน้นการตรวจสอบภายใน เพ่ือป้องกันความผิดพลาด 

อันจะเกิดผลเสียกับมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องขอความ 

ร่วมมือกับทุกหน่วยงานในเร่ืองเอกสารสำคัญ บัญชี 

ค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ เพื่อให้ผู้ตรวจสอบ 

ทำงานได้อย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ท้ังน้ีต้องเร่งเพ่ิมจำนวนบุคลากรด้านการตรวจสอบ 

ภายใน เพื่อรองรับการทำงานที่เข้มข้นขึ้นด้วย และ 

ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบเอกสารทางด้านการเงิน 

อย่างละเอียดถี่ถ้วนให้เกิดความผิดพลาดน้อยที่สุด  

และ 6) เงินเพิ่มช่วยค่าครองชีพชั่วคราว 15,000 บาท 

มหาวิทยาลัยจะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 

ตามโครงสร้างของบุคลากรรามคำแหง 

 “นอกจากจะคำนึงถึงเร่ืองการประหยัดงบประมาณ 

และลดต้นทุนแล้ว ยังมองถึงการเพ่ิมรายได้และสร้าง 

ความมั่นคงจากทรัพย์สิน โดยการนำทรัพย์สินมาใช้ 

ประโยชน์ให้มากท่ีสุด ท้ังด้านอาคารสถานท่ี อุปกรณ์  

เครื่องมือเครื่องใช้ ความสามารถ ทักษะด้านต่างๆ  

ของบุคลากร และช่องทางการสื่อสารที่มหาวิทยาลัย 

มีอยู่ หากบุคลากรสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่าง 

เต็มท่ีก็จะสร้างความม่ันคงให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้ไม่มากก็น้อย และในส่วนนโยบายที่เคยประกาศไว้  

จะเร่งทำให้สัมฤทธิผลโดยเร็ว เช่น การปรับเกรด  

A B C ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญและเป็นสิ่งที่นักศึกษา 

ต้องการมาก อีกท้ังยังสอดคล้องกับการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียนด้วย ท้ายน้ีขอให้บุคลากรทุกสายงานช่วยกัน 

ดูแล และสร้างสรรค์ส่ิงดีๆ เพ่ือตนเองและมหาวิทยาลัย 

ให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเจริญก้าวหน้า เป็นมหาวิทยาลัย 

ชั้นแนวหน้าของประเทศไทยต่อไป”
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นายเสนีย์  สุขสมัคร์   
รหัส 4901067662

นายกองค์การนักศึกษา

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.)

หมายเลข ๑ พรรคศรัทธาธรรม

สมาชิกสภานักศึกษาประเภทระบุพรรค

หมายเลข ๑ พรรคศรัทธาธรรม

หมายเลข ๒ พรรคตะวันใหม่

ขอเชิญนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้ง อ.ศ.ม.ร. และ ส.ม.ร.

วันพฤหัสบดีที่  ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕    

เวลา  ๐๘.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.

นายมูอำหมัดเซาฟีร  อาแซ   
รหัส 5301066618

รองนายกองค์การนักศึกษาคนที่ 1

นางสาวธิดากานต์  ผิมเหมาะ   
รหัส 5202051131

รองนายกองค์การนักศึกษาคนที่ 2

นายธีระเทพย์  ชะนา  
รหัส 4701029367

รองนายกองค์การนักศึกษาคนที่ 3

นายศิริชัย  วงศ์ราษฎร์์   
รหัส 4954005502

เลขานุการ

นายสุปชัย  ขจรพัฒน์  
รหัส 5101027992

เหรัญญิก

นายอดิสร  พูลผล   
รหัส 5106021032

ปฏิคม

นางสาวสุพัตรา  จิเหลา   
รหัส 4701046031

พัสดุ

นายศุภโชค  หลาบเหลือ  
รหัส 5205011520
ประชาสัมพันธ์

นายวิทยา  ฉะอิ้งรัมย์   
รหัส 5101079118

สวัสดิการ

นายชาติชาย  แกดำ  
รหัส 5401093967
กรรมการวิชาการ

นายวรพชร  หนูสุวรรณ์  
รหัส 5406130848
กรรมการกิจกรรม

หมายเลข ๒ พรรคตะวันใหม่

นายนาราวินทร์  แพรกม่วง  
รหัส 4803014598

นายกองค์การนักศึกษา

นายอภิชาต  เพ็งจันทร์   
รหัส 5106017071

รองนายกองค์การนักศึกษาคนที่ 1

นายเดชธีรภพ  ทองมณโฑ   
รหัส 4901061459

รองนายกองค์การนักศึกษาคนที่ 2

นายกฤษฎา  ศรียะพันธ์ุ  
รหัส 5101054129

รองนายกองค์การนักศึกษาคนที่ 3

นายนูรุดดีนย์  เหตุหาก  
รหัส 5106000762

เลขานุการ

นางสาวอักษร  แฉล้มวารี 
รหัส 5201044376

เหรัญญิก

นายวัชระ  จันทะวงษ์   
รหัส 5201034963

ปฏิคม

นายพชรพล  คำศรี   
รหัส 5201028114

พัสดุ

นายเริงชัย  เพชรแก้ว  
รหัส 5406152545
ประชาสัมพันธ์

นายวรวุฒิ  ศรีเพ็ชร  
รหัส 5201015087

สวัสดิการ

นายวรวัฒน์  ตันจริยภรณ์  
รหัส 5206037441
กรรมการวิชาการ

นายวีรพร  ดอนเทียนพวง
รหัส 5201001202
กรรมการกิจกรรม
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๑

ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) ประเภทระบุตัวบุคคล

หมายเลข ๑ - ๘ พรรคศรัทธาธรรม

ฐานะปีท่ี
๑

ฐานะปีท่ี
๒

ฐานะปีท่ี
๓

ฐานะปีท่ี
๔

๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘

๑ ๒ ๓ ๔ ๖ ๗ ๘

๑ ๒ ๓ ๔ ๖ ๗ ๘

นางสาววิชาดา  เกษมไชยภัทร  นายเจษฎา  อินทร์ขาว  นายวุฒิพงศ์  ศรีบัวคลี่ นายสนามชัย  แสงพลรักษา  นายพัชรพล  พิลา  นางสาวพิมลพรรณ  บุญแสวง นายนรินทร์  วรจริยาสกุล นายอับรอเฮง  แวอูมา

นายนันทกร  แสงพลรักษา นายวิสิฐ  หลีเอบ  นายอนุชา  ใจมา  นางสาววิลาวัลย์  สุจันทร์  นายวรุต  หนูนุ้ย นายฟรุกอน  เซ็ง นายธนกิจ  ชมจันทึก นายบัลยา  หยันเยะ

นายศุภโชค  โพธิ์ภักดี นายณัฐพล  พันดวง นางสาวสุรีรัตน์  ชาติกุล นายอภิวัฒน์  สถานเดิม นายสหรรษ  ภภาตุลากันย์ นายภานุพันธ์  หนักเกิด นายมะยากี  หายอ นายอามิง  เจ๊ะหลง

นายพิธิวัฒน์  สวัสดิ์อุบล นายอัครพล  คำบัว นายพิเชษฐ์  เพิ่มพูน นายรอห์มาน  บินมะนอ นายทวีศักดิ์  อุดมพัวไพโรจน์ นายจตุพล  จันทอง นายจาตุรนต์  เฉตาไพย นายนิเลาะ  โต๊ะบืออลูกา

หมายเลข ๙ - ๑๖ พรรคตะวันใหม่
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๙

ฐานะปีท่ี
๑

ฐานะปีท่ี
๒

ฐานะปีท่ี
๓

ฐานะปีท่ี
๔

๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

๙ ๑๐ ๑๑ ๑๒ ๑๓ ๑๔ ๑๕ ๑๖

นายธนชาติ  สิกพันธ์ นายสุทัศน์  ขุนวิชัย นางสาวอังคณา  เลานอก นายนนทชัย  เทพเรือง นางสาวลลิตา  พรสวัสดิ์ นายอนุวรรษ  สถานพงษ์ นางสาวเสาวลักษณ์  คงเมือง นายณัฐภูมินทร์  ทวีทรัพย์

นายหนึ่ง  เชี่ยวปัญญานันท์ นางสาวพรรณนิภา  แก้วโต นายณัชพล  มูสโกภาส นายวัฒนา  ฉางทอง นางสาวนงลักษณ์  มิ่งมิตร นายสิทธพร  ผกาศรี นายกษิดิศ  ทองสร้อย นางสาววิไลวรรณ  ดำนาน

นายเรืองเดช  มิสุด นายสุรศักดิ์  บรรลือหาญ นายศตวรรษ  อุดม นางสาวพัฒธาราภรณ์  ปันเมือง นายพิชัย  มณีโชติ นายสายันห์  คงปาน นางสาวรุ้งสิริ  ถาวรประสิทธิ์ นายวรากร  แดงจันทร์แก้ว

นางสาวกิตติยา  เพียรผักแว่น นายมงคล  หมอยาดี นายกล้ารบ  ชนะราวี นายวรพงศ์  ทองสนิท นายภาวัต  เรืองเพ็ง นายกฤตนรรจ์  เลาะไธสง นายอรรถพล  สุขใส นางสาวสุทราพร  คำผุย

๕

๕



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดตัวช่องทางการ 

สื่อสารสาธารณะ (STI Corner RU) เพิ่มทางเลือก- 

เข้าถึงการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรม สู่นักเรียน  นักศึกษา  และสาธารณชน

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับมอบและเปิด

ช่องทางการสื่อสารสาธารณะ (STI Corner RU) ซึ่ง 

จัดต้ังโดยศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สิน 

ทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสำนัก 

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แห่งชาติ (สวทน.) โดยมี ดร.ญาดา  มุกดาพิทักษ์  

รองเลขาธิการ สำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา พิศลยบุตร ผู้อำนวยการ 

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัดการทรัพย์สินทางปัญญา  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่  

ร่วมในพิธี ณ อาคารเวียงคำ ชั้น 1 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  เมื่อวันที่ 19 มกราคม ที่ผ่านมา

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  

พิศลยบุตร กล่าวถึงการจัดตั้งศูนย์ STI Corner RU 

ว่าเป็นการเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลด้าน 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้าง 

ความตระหนักรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน  

ได้เห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาความรู้ด้านธุรกิจ  

และเป็นช่องทางการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางการศึกษา  

เผยแพร่ผลงาน ข้อมูล และความเคลื่อนไหวที่ทันต่อ 

เหตุการณ์ รวมทั้งใช้พัฒนา ปรับปรุงกิจการต่างๆ  

ให้ทันสมัย พร้อมเผชิญต่อภาวะเศรษฐกิจได้อย่าง 

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเข้าถึงนโยบาย 

การส่งเสริมและสนับสนุนด้านต่างๆของสำนักคณะ- 

กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

แห่งชาติ (สวทน.) และหน่วยงานอื่นๆ อีกทั้งสร้าง 

เครือข่ายในแต่ละภูมิภาคให้ครอบคลุม เพื่อร่วมกัน 

พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของ 

ประเทศให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม

 ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ รองเลขาธิการ สวทน.  

กล่าวว่าสำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ จัดตั้งขึ้นภายใต ้

พระราชบัญญัติว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ 

นวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2551 มีอำนาจหน้าที่ใน 

การจัดทำร่างนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรมระดับชาติ สนับสนุนการจัดทำแผน 

ปฏิบัติการของหน่วยงานภาครัฐ พร้อมทั้งติดตาม 

ผลการดำเนินงาน จัดทำตัวชี้วัด ฐานข้อมูล ดัชนี  

และการศึกษาวิจัยตามแผนนโยบาย เพ่ือใช้ประโยชน์ 

ในการกำหนดนโยบายและแผนระดับชาติที่จะออก 

ไปเผยแพร่แก่สาธารณชน

 “ศูนย์ STI Corner จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาส 

ให้นักศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการและประชาชน  

ได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 

ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ 

ด้านเศรษฐกิจ ทั้งภาคอุตสาหกรรมการผลิต ธุรกิจ 

การค้า และธุรกิจบริการของประเทศ รวมทั้งองค์ 

ความรู้ ข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆของ สวทน. 

ด้วย และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ีสนับสนุน 

โครงการ STI Corner RU อย่างดียิ่ง และหวังว่า 

ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกัน ช่วยกันขับเคล่ือนนโยบาย 

และแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม  

เพ่ือสร้างองค์ความรู้ พัฒนาบุคลากร และประเทศชาติ 

ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”

 ดร.ญาดา มุกดาพิทักษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า 

สวทน. มุ่งหวังให้ STI Corner RU เป็นช่องทาง 

หลักในการเสริมสร้างองค์ความรู้ในสถาบันการศึกษา  

เพื่อให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนได้ตระหนัก 

ถึงความสำคัญของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม และกระตุ้นให้ผู้ประกอบการทำวิจัย 

เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆให้มากขึ้น รวมทั้งเป็น 

แกนกลางในการขับเคล่ือนนโยบายและแผนวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมในส่วนภูมิภาคท่ัวประเทศ  

และเป็นส่ือกลางในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์  

ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะต่างๆจากทุกภาคส่วนใน 

สังคม เพ่ือพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าอย่างย่ังยืน 

และมั่นคงต่อไป 

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์   

กล่าวว่าขอขอบคุณสำนักคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์  

เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และขอ 

แสดงความยินดีกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจและจัด 

การทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 11 แห่งของประเทศไทย 

ในการจัดตั้งช่องทางสื่อสาธารณะ STI Corner ซึ่ง 

ช่องทางสื่อสารสาธารณะ ถือเป็นแหล่งให้บริการ 

สารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

ทุกรูปแบบ ท่ีทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์ ท่ีนักศึกษา  

บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ประกอบการ 

ด้านธุรกิจ ตลอดจนประชาชนท่ัวไป สามารถเข้ามา 

ค้นคว้าหาความรู้ได้จากหนังสือ และส่ือวีดิทัศน์ต่างๆ 

ภายในช่องทางส่ือสาธารณะแห่งน้ี ซ่ึงความรู้ท่ีได้รับ 

สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และพัฒนาอาชีพ 

ของตนเองให้ดียิ่งขึ้น

ม.รามคำแหง เปิดตัว “STI Corner RU”

ช่องทางใหม่สู่การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีฯ

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน  

การประชุมเพื่อสรรหาคณะอนุกรรมการประเมิน 

และคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน 

ระดับอุดมศึกษา ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2554- 

2555 โดยมี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้แทนจากสถาบัน 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาร่วมประชุม เมื่อวันที่ 9  

มกราคม 2555 ณ ห้องประชุม 213 ชั้น 2 อาคาร 

ท่าชัย  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าการประเมินและคัดเลือก 

นักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ถือเป็นงานที่ 

มคีวามสำคญัอยา่งยิง่                  ซึง่รางวลัพระราชทานนีเ้กดิ 

จากน้ำพระทัยอันเป่ียมด้วยพระเมตตาของพระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งแต่ปี 2506 เป็นต้นมา  

การพระราชทานรางวัลในระยะแรกพระราชทาน 

ด้วยพระองค์เอง  จวบจนบัดนี้เป็นเวลาเกือบ  40  ปี  

ที่กระทรวงศึกษาธิการดำเนินการและพัฒนางาน 

มาโดยตลอดจนถึงปัจจุบัน มีนักเรียนนักศึกษาที่ได้ 

รับรางวัลพระราชทานไปแล้วกว่า 3,000 คน  

 “งานคัดเลือกนักศึกษา ถือเป็นงานที่มีเกียรติ 

เป็นสิริมงคล สมควรที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะต้อง 

ดำเนินการด้วยความรอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

การประเมินและคัดเลือกนั้น คณะกรรมการจะต้อง 

ทำอย่างมีหลักเกณฑ์ บริสุทธิ์ ยุติธรรม ใช้ดุลพินิจ 

ในการพจิารณาอยา่งถกูตอ้งตามหลกัการ              มใีจเปน็ 

กลาง ไม่โน้มเอียงไปฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง นักศึกษาที่ผ่าน 

เกณฑ์การตัดสินต้องมีสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความ 

ยอดเยี่ยม ดีเด่น ได้อย่างชัดเจน เพื่อให้นักศึกษา

ที่สมควรได้รับรางวัลพระราชทานอย่างแท้จริง” 

อธิการบดี ม.ร. กล่าว

 สำหรับผลการสรรหาคณะอนุกรรมการ

ประเมินและคัดเลือกนักศึกษาฯซึ่งเป็นไปตาม

องค์ประกอบของคณะอนุกรรมการประเมินฯ 

ดังนี้ 

ม.ร.ประชุมสรรหากรรมการคัดเลือก 

นักศึกษารับรางวัลพระราชทาน

(อ่านต่อหน้า 11)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 
      

กองบรรณาธิการ

 
      
ถาม  ก ร ะ ผ ม ก ำ ลั ง จ ะ ส ำ เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า 

ขอสอบถามว่า 

 1. การลงทะเบียนเรียนพร้อมกากบาท 

ช่องขอจบการศึกษา ลงได้เพียง 30 หน่วยกิต แต่ 

ผมเหลือ 31 หน่วยกิต  ผมจะลงได้ท้ังหมดเลยหรือไม่

 2. อยากทราบเรื่องการขอสอบซ้ำซ้อน

ตอบ 1. ไม่ได้ ถ้านักศึกษาเหลือวิชาที่เรียนใน 

หลักสูตรเกิน 30 หน่วยกิต นักศึกษายังไม่สามารถ 

กากบาทขอจบได้ ให้ลงทะเบียนได้เพียง 24 หน่วยกิต  

ส่วนวิชาท่ีเหลือให้นำไปลงทะเบียนพร้อมกากบาทขอจบ 

ในภาคถัดไป ซ่ึงในภาคปกติกากบาทขอจบลงทะเบียน 

ได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต, ภาคฤดูร้อนกากบาทขอ 

จบลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

 กรณีนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ปีท่ี 8 (ปีสุดท้าย)  

และเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายสามารถลงทะเบียน 

เรียนขอจบการศึกษาได้ในภาคปกติได้ไม่เกิน 36 หน่วยกิต  

และภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนขอจบการศึกษาได้ 

ไม่เกิน 24 หน่วยกิต

 2. การขอสอบซ้ำซ้อนน้ัน ต้องเป็นนักศึกษา 

ที่ขอจบ และวิชาที่จะขอสอบซ้ำซ้อน ต้องเป็นวิชา 

พื้นฐาน, วิชาเอก, วิชาโทบังคับเท่านั้น ถ้าสามารถ 

เลือกวิชาอื่นได้ก็ไม่สามารถขอสอบซ้ำซ้อนได้  

การขอสอบซ้ำซ้อนให้ดำเนินการในช่วงของการ

ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ หรือวันสุดท้ายของ 

กำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ ให้ถ่าย 

เอกสารใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ติดต่อที่ 

ฝ่ายทะเบียนคณะ เพื่อทำเรื่องขอสอบซ้ำซ้อน

ถาม ผมเป็นนักศึกษารหัส 51 เรียนคณะรัฐศาสตร์  

ในภาค 1/2554 และ ภาค 2/2554 ที่ผ่านมา  

ผมไม่ได้ไปลงทะเบียนเรียนเลย  ผมอยากสอบถามว่า

 1. ผมยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ 

หรือไม่ ตรวจสอบได้ที่ไหนบ้าง และลงทะเบียน 

เรียนภาคถัดไปอีกเมื่อใด

 2. หากผมจะย้ายไปเรียนที่ศูนย์ภูมิภาคใน 

จังหวัดอื่น ผมต้องดำเนินการอย่างไรและมีค่า 

ธรรมเนียมหรือไม่

ตอบ 1. นักศึกษายังมีสถานภาพการเป็น 

นักศึกษาอยู่ โดยตรวจสอบสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ได้ที่ ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคาร  

สวป. ชั้น 6 ทางโทรศัพท์ที่ 0-2310-8610 และ 

นักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียนภาคต่อไป 

S/2554 ระหว่างวันที่ 4-8 เมษายน 2555 หรือภาค 

1/2555 ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2555 และ

ชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ภาคละ 

300 บาท ซึ่งนักศึกษาขาดลงทะเบียนเรียน 2 ภาค 

การศึกษา 600 บาท พร้อมการลงทะเบียนเรียน 

ถ้าขาดการลงทะเบียนเรียนเกิน 2 ภาคการศึกษา 

ปกติถือว่าหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา ถ้า 

ต้องการศึกษาต่อต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และ

เทียบโอนหน่วยกิต

รายการวิทยุการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 2/2554 

ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษา (Education Radio) 
คลื่น AM 1467 กิโลเฮิร์ต  รับฟังทางอินเทอร์เน็ตที่ http://edu.prd.go.th

เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2555 เป็นต้นไป

 เวลา/วัน  จันทร์   อังคาร                  พุธ                 พฤหัสบดี                ศุกร์            เสาร์                อาทิตย์

05.00 น.     CN 102     LW 312      EN 202       LA 310       EN 101  

05.30 น.     CN 102     LW 312      EN 202       LA 310       EN 101  

06.00 น.     CN 102     LW 312      EN 202       LA 310       EN 101

06.30 น.     CN 102     LW 312      EN 202       LA 310       EN 101

19.30 น. Radio show   นานาน่ารู้ Radio show   นานาน่ารู้         ข่าวมหาวิทยาลัยฯ       สิ่งดีดีวันน้ี       IS 103

20.30 น.      EN 102     EC 111      LW 402       EN 201      HI 101      EN 101 สังคีตภิรมย์

21.30 น.     EN 102     EC 111      LW 402       EN 201      HI 101      EN 101 สังคีตภิรมย์

23.00 น.     EN 102     EC 111      LW 402       EN 201 พืชผลคนเกษตร      EN 101 สังคีตภิรมย์

23.30 น.    EN 102     EC 111      LW 402       EN 201        รามคำแหงพบประชาชน      EN 101 สังคีตภิรมย์

ภาค 2/2554

ชื่อผู้สอน :  รศ.มานัส  บุญยัง  โทร. 089-036-6181

วัน เวลา เรียน : วันจันทร์ เวลา 13.30-16.00 น.  

ณ อาคาร SCL 316

เนื้อหาวิชา  :  ประพจน์และพีชคณิตของประพจน์ 

ความสมเหตุสมผล สัจพจน์และกฎของการอนุมาน  

ทฤษฎีเซตและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์

ประโยคเปิดและวลีบอกปริมาณ ระเบียบวิธีพิสูจน์ 

เซตและพีชคณิตของเซต ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน 

เซตจำกัด  เซตอนันต์  และเซตของจุด

ตำรา  : 1. MA 224 ทฤษฎีเซตและตรรกศาสตร ์

สัญลักษณ์  ของ รศ.สุนทร  แสวงผลและคณะ

  2. MA 224 ทฤษฎีเซตและตรรกศาสตร์ 

สัญลักษณ์ (เฉพาะบทที่ 1-7) ของรศ.มานัส  บุญยัง

  3. MA 224 (H) เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎี 

เซตและตรรกศาสตร์สัญลักษณ์ ของรศ.สุนทร  แสวงผล  

และคณะ

วันเวลาสอบ : คณะดำเนินการจัดสอบเอง ในวัน 

ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555  เวลา 09.00-11.30 น. ณ 

อาคาร VKB 501

ลักษณะข้อสอบ : เป็นข้อสอบแบบปรนัย 70 ข้อ 

และอัตนัย 3 ข้อ

                                   รศ.มานัส   บุญยัง  

 2. การย้ายไปเรียนส่วนภูมิภาค นักศึกษาจะ 

ต้องลงทะเบียนเรียนส่วนกลางมาไม่น้อยกว่า  

1 ปี ติดต่อโอนย้ายระบบการเรียนที่ อาคาร สวป.  

ชั้น 6 ประมาณเดือนพฤษภาคม 2555 ชำระค่า 

ธรรมเนียมการโอนย้าย 600 บาท ดำเนินการภาย 

ในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัด 

สมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดสัมมนาวิชาการ ครบรอบ 40 ปีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เร่ือง “การเตรียมความพร้อมของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร  

สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community :  

AEC)”   โดยมี รองศาสตราจารย์สมพล    ทุ่งหว้า   ประธาน 

กรรมการบริหารโครงการฯ เป็นประธานเปิดงาน และ 

มีนายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการ 

กระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบาย 

ของรัฐที่ควรจะเป็นเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร”  

ณ โรงแรมเซ็นทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อ 

วันที่ 8 มกราคมที่ผ่านมา

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า กล่าวว่า  

การสัมมนาวิชาการครบรอบ 40 ปีมหาวิทยาลัยรามคำแหง   

เร่ือง “การเตรียมความพร้อมของธุรกิจในจังหวัดสมุทรสาคร  

สู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community :  

AEC)” จัดโดยนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

จังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 2 เพื่อประกอบการเรียน 

การสอนของหลักสูตร และพัฒนาศักยภาพ เพิ่มพูน 

ความรู้ รวมท้ังบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจระดับ 

สากล สู่ชุมชนและท้องถิ่น นอกจากนี้ยังมีการนำ 

เสนอผลงานวิจัยและการศึกษาดูงานของนักศึกษา 

นิทรรศการเปิดบ้าน (Open House) แนะนำโครงการ 

รวมท้ังการแสดงผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากสถานประกอบการ 

ในจังหวัดสมุทรสาครด้วย

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงตระหนักถึงการให้ 

บริการทางวิชาการ และการขยายโอกาสทางการศึกษา 

ด้านบริหารธุรกิจไปยังภูมิภาคและท้องถิ่น รวมทั้ง 

ได้เล็งเห็นศักยภาพด้านอุตสาหกรรม บริการ และ 

ภาคราชการของจังหวัดสมุทรสาคร ซ่ึงเป็นแหล่งเศรษฐกิจ 

สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย จึงได้จัดสัมมนา 

วิชาการครั้งนี้ขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อม สร้างความรู้  

ความเข้าใจ และเป็นแนวทางเพ่ือเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน ในปี 2558  ต่อไป”

 จากนั้น นายอลงกรณ์ พลบุตร อดีตรัฐมนตรี 

ช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ บรรยายพิเศษ เรื่อง 

“นโยบายของรัฐที่ควรจะเป็นเพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของธุรกิจในจังหวัด 

สมุทรสาคร” ว่าอาเซียนเริ่มก่อตั้งในปี 2510 จากการ 

ทำปฏิญญากรุงเทพ เพ่ือสร้างความร่วมมือในการเพ่ิม 

อัตราการเติบโต ทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม  

ในกลุ่มประเทศสมาชิก เพ่ือธำรงรักษาสันติภาพ ความ 

มั่นคงในภูมิภาค รวมทั้งเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาท 

ระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติวิธี ซ่ึงจะเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียนอย่างเต็มรูปแบบในปี 2558 โดยประชาคม 

อาเซียน ประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือประชาคม 

การเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจ และ 

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งทั้ง 3 เสาหลัก 

จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อกำหนดแบบแผนและ 

นโยบายในการพัฒนาไปพร้อมกัน

 “แต่เดิมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  

Economic Community: AEC) เป็นเพียงกรอบความ 

ตกลงทางการค้า จากเวทีการเจรจาของกลุ่มประเทศ 

อาเซียน ซึ่งมุ่งเน้นความร่วมมือทางการค้า ชะลอ 

การเปิดเสรีทางการค้าของประเทศสหรัฐอเมริกา และ 

กลุ่มประเทศยุโรป ท่ีพยายามจะรุกเข้ามาในตลาดของ 

ภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ จึงเกิดการรวมกลุ่ม 

เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และการทำงานร่วมกันอย่าง

ยาวนานของอาเซียน จึงมีการส่งเสริมความร่วมมือ 

และพัฒนาต่อยอดมากข้ึน อีกท้ังยังวางรากฐานความ 

ร่วมมือทางด้านการเมือง ความมั่นคง สังคม และ 

ศิลปวัฒนธรรม”

 นายอลงกรณ์ พลบุตร กล่าวว่าประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน เป็นเป้าหมายด้านเศรษฐกิจหลัก 

ท่ีสำคัญในการขับเคล่ือนความร่วมมือระหว่างประเทศ 

อาเซียนภายหลังการลงนามจัดตั้งเขตการค้าเสรี 

อาเซียน เพื่อนำไปสู่การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจ 

ในปี 2558 ซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือ การเป็น 

ตลาดและเป็นฐานการผลิตร่วมกัน โดยมีการเคล่ือนย้าย 

สินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือและเงินลงทุน- 

เสรี รวมทั้งมีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น 

มุ่งสร้างความเท่าเทียมในการพัฒนาเศรษฐกิจระหว่าง 

ประเทศอาเซียน และการส่งเสริมการรวมกลุ่มอาเซียน 

เข้ากับประชาคมโลก เกิดตลาดที่ใหญ่และอำนาจซื้อ 

ท่ีสูงข้ึน ทำให้การแข่งขันกับภูมิภาคอ่ืนๆเพ่ิมมากข้ึน  

ซ่ึงหากดำเนินการได้สำเร็จ ประเทศไทยจะได้ประโยชน์ 

จากการขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า และ 

เปิดโอกาสการค้าบริการในสาขาท่ีไทยมีความเข้มแข็ง  

เช่น ท่องเที่ยว โรงแรมและภัตตาคาร สุขภาพ ฯลฯ 

ซึ่งอาเซียนยังมีความต้องการด้านการบริการเหล่า

นี้อีกมาก นอกจากนี้ ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสใน 

การดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมายัง 

อาเซียน ซึ่งจะเพิ่มอำนาจการต่อรองของอาเซียนใน 

เวทีการค้าโลก และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชน 

ในประเทศสมาชิกด้วย

 “ธุรกิจสำคัญในจังหวัดสมุทรสาคร คือการ 

ประมง ซึ่งเป็นฐานเศรษฐกิจท่ีใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง 

ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีการส่งออกสินค้าทาง 

ทะเลที่สำคัญไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลก ถือว่าเป็น 

เมืองหลวงทางการประมงของโลก นักธุรกิจในจังหวัด 

สมุทรสาคร ต้องเตรียมความพร้อมในการสร้างวิสัย- 

ทัศน์ในเศรษฐกิจท่ีสร้างสรรค์                      นำจุดแข็งทางการประมง 

มาพัฒนาให้มีมาตรฐานการผลิตและส่งออกที่ดีขึ้น  

สอดคล้องกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นอกจากน้ี 

ยังมีโครงการทวาย ซึ่งเป็นโครงการที่ก่อประโยชน์ 

ให้กับเศรษฐกิจในจังหวัดอย่างย่ิง ท้ังในเร่ืองคมนาคม 

ขนส่ง  การติดต่อทางการค้า  เป็นต้น”

 นายอลงกรณ์ พลบุตร กล่าวต่อไปว่ารัฐบาล 

ได้ดำเนินยุทธศาสตร์ 3 วงแหวน 5 ประตูการค้า  

คือประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง 3 วงแหวนที่สำคัญ 

ทางเศรษฐกิจการค้า ได้แก่ ASEAN, ASEAN+3 

(จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) และ ASEAN+6 (จีน ญี่ปุ่น 

เกาหลี อินเดีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์) และ 

เน่ืองจากขนาดตลาดของพ้ืนท่ีเศรษฐกิจน้ีครอบคลุม 

ประชากรกว่า 3 พันล้านคน กระทรวงพาณิชย์จึง 

เล็งเห็นความสำคัญและโอกาสในการขยายตลาด 

ของผู้ประกอบการไทยสู่สากล โดยใช้ประโยชน์จาก 

กรอบเจรจาการเปิดเสรีการค้าและบริการในพื้นที่

ดังกล่าว ผ่านทาง 5 ประตูการค้าซึ่งเป็นประเทศที่

มีพรมแดนติดกับประเทศไทย คือประตูด้านเหนือ 

(North Gate) เชื่อมกับพม่าและลาว มุ่งสู่ตลาดจีน  

ประตูด้านตะวันออกเฉียงเหนือ (Isarn Gate) เช่ือมกับ 

ลาว มุ่งสู่ตลาดเวียดนาม จีน และเอเชียตะวันออก 

ประตูด้านตะวันออก (East Gate) เชื่อมกับกัมพูชา 

มุ่งสู่ตลาดเวียดนามและจีน ประตูด้านใต้ (South Gate)  

เชื่อมกับมาเลเซียและเชื่อมไปสู่สิงคโปร์ และประตู 

ด้านตะวันตก (West Gate) เชื่อมกับพม่า มุ่งสู่ตลาด 

อินเดีย และ BIMSTEC

 “การก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558 ต้อง 

อาศัยความพร้อมของทั้ง 3 เสาหลัก ซึ่งบุคลากร 

ของประเทศไทย ต้องนำทักษะ ความถนัด และ 

ศักยภาพที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับสังคม ชุมชน  

และประเทศ ซึ่งอาศัยการพัฒนา สร้างสรรค์ และ 

นำเสนอจุดเด่นท่ีมีอยู่ในชุมชนของตนเอง ให้สอดคล้อง 

กับหลักการ รวมท้ังเร่งส่งเสริมการเรียนรู้ สร้างความ 

เข้าใจในเรื่องต่างๆของประชาคมอาเซียน เพื่อการ 

ก้าวสู่การเป็นประเทศอันดับหน่ึงของอาเซียนต่อไป”

M.B.A. สมุทรสาคร จัดสัมมนา 40 ปีรามคำแหง
“การเตรียมความพร้อมของธุรกิจฯ สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”
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๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ที่ปรึกษา รมว.ฯ                                  (ต่อจากหน้า 3)

ม.ร. ประชุมสรรหาฯ                      (ต่อจากหน้า 8)

เพ่ือการพัฒนาการสอนของครู โดยจัดหลักสูตรระดับ 

บัณฑิตศึกษาเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม และสอนภาษา 

อาเซียน เป็นวิชาหลักภาษาต่างประเทศ 

 “อุดมศึกษายังมีบทบาทในการช่วยปรับ 

โครงสร้างและกลไกของอาเซียนใหม่ (Caring and  

Sharing Community) โดยการพัฒนาและสร้างสรรค์ 

องค์ความรู้ ในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับ โดย 

เน้นการเรียนรู้หลักการประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน 

สันติภาพ ความเป็นพลเมือง พหุวัฒนธรรม และ 

ภาษาในอาเซียน รวมท้ังสนับสนุน ส่งเสริมการพัฒนา 

นิสิตนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ และการพัฒนาระบบ 

การประกันคุณภาพ  มาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา พัฒนา 

อาจารย์ และหลักสูตรร่วม ตลอดจนส่งเสริมการวิจัย 

ร่วมกัน”

 ดร.สุเมธ แย้มนุ่น กล่าวเพ่ิมเติมว่าการอุดมศึกษา 

ของประเทศไทยได้มีการเตรียมความพร้อมมาระยะ 

หนึ่งแล้ว ซึ่งมีการพัฒนา ปรับปรุง และเปลี่ยนแปลง 

08.30-16.00 น. โดยกำหนดสถานท่ีเป็นหน่วยลงคะแนน 

เลือกตั้ง ดังนี้

 นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เลือกตั้งที่วิทยาเขตบางนา 

เวลา 08.30-11.30 น. หรือที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หัวหมาก เวลา 13.00-16.00 น.

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป เลือกตั้งที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง หัวหมาก เวลา 08.30-16.00 น.

 สำหรับ นักศึกษาส่วนภูมิภาค ลงคะแนนเลือกต้ัง  

ท่ีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติส่วนภูมิภาค 22 แห่ง  

ได้แก่ สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดอุทัยธานี ปราจีนบุรี 

นครศรีธรรมราช แพร่ นครพนม อำนาจเจริญ สุโขทัย  

ตรัง ศรีสะเกษ ขอนแก่น ลพบุรี นครราชสีมา 

หนองบัวลำภู บุรีรัมย์ ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ 

เชียงราย กาญจนบุรี สุรินทร์ อุดรธานี และสงขลา

 ทั้งนี้ จากการรับสมัครพรรคนักศึกษาเข้ารับ 

การเลือกตั้งระหว่างวันที่ 23-24 มกราคม ที่ผ่านมา  

ปรากฏว่ามีพรรคนักศึกษาสมัครรับการเลือกตั้งเป็น

ส.ม.ร. และอ.ศ.ม.ร. ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน 

2 พรรค ได้แก่ หมายเลข 1 พรรคศรัทธาธรรม 

หมายเลข 2  พรรคตะวันใหม่

 นอกจากนี้ การลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ม.ร. และ 

อ.ศ.ม.ร. ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 มหาวิทยาลัย 

ยังอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาท่ีพิการทางสายตา  

ให้สามารถใช้สิทธิลงคะแนนได้ด้วยบัตรเลือกตั้งที่ 

เป็นอักษรเบรลล์อีกด้วย

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเชิญชวนนักศึกษา 

ใช้สิทธิลงคะแนนเลือกต้ัง ส.ม.ร. และอ.ศ.ม.ร. ตามวัน 

เวลาและสถานท่ีดังกล่าว โดยนำบัตรประจำตัวนักศึกษา 

มาแสดงเพื่อใช้สิทธิ  และใช้เครื่องหมายกากบาท  X

เท่านั้นในการลงคะแนน

ม.ร. เลือกตั้งฯ                                   (ต่อจากหน้า 1)

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงให้งดบรรยาย 

ที่อาคารศิลาบาตร (SBB) 201, 401, 501 และ 502 

ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ตั้งแต่เวลา 

15.30 น. เป็นต้นไป

ม.ร. งดบรรยาย                                  (ต่อจากหน้า 1) แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ คัดเลือกโดยการสอบ 

สัมภาษณ์ เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00-21.30 น. 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน 

ในประเทศหรือเวียดนาม 145,000 บาท หรือดูงาน 

ณ เมืองคุนหมิงหรือเทียบเท่า 155,000 บาท แบ่ง 

ชำระ 7 งวด

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง  

ได้ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610 ม.ร. หัวหมาก  

โทร. 0-2310-8955-6 ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม  

2555 เวลา 09.00-19.00 น. (เว้นวันที่ 5-9 มีนาคม 

และวันที่ 11-17 เมษายน 2555) หรือดาวน์โหลด 

ใบสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ท่ี http://www. 

mmm.ru.ac.th

รับสมัครนศ.ป.โทฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

มหาวิทยาลัยรามคำแหงประธานกรรมการ ส่วน 

กรรมการประกอบด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 

เจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 2 ราย  

(แต่งต้ังจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา)  

โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นเลขานุการ และผู้อำนวยการกอง- 

กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้ช่วย- 

เลขานุการ 

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อ

ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมไหว้พระ 

9 วัด 2 สมุทร เพ่ือเป็นสิริมงคล ณ จังหวัดสมุทรสาคร 

และจังหวัดสมุทรสงคราม  ในวันเสาร์ท่ี 11 กุมภาพันธ์  

2555 เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ บัตรราคา 379 บาท  

(รวมค่าอาหารว่าง, อาหาร 1 มื้อ,  เครื่องดื่ม และ 

ประกันชีวิต) 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ 

สำรองที่นั่งได้ที่สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โทร. 0-2310-8885  

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ขอเชิญไหว้พระ 9 วัด 2 สมุทร
เสริมสิริมงคลรับปีมังกรทอง

ส่ิงต่างๆ เพ่ือให้เข้าสู่ประชาคมอาเซียนร่วมกัน ท้ังด้าน 

หลักสูตรการศึกษา การเรียนภาษาต่างประเทศ โดย 

นำภาษาของประเทศสมาชิกเข้ามาเป็นภาษาหลักใน

การสอน และการเร่งปรับตารางเวลาเปิดภาคเรียนให้ 

ตรงกับประเทศที่เปิดการศึกษาส่วนใหญ่ของโลก  

ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้การอุดมศึกษาของ 

ประเทศไทยพัฒนามากขึ้น และสามารถก้าวไปสู่การ 

เป็นประเทศผู้นำได้ในอนาคต

 ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดทำ 

รามคำแหงโพล (RU POLL) หัวข้อ “ภาพพจน์ของ 

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ต้อนรับปีใหม่ 2555” โดยสำรวจ 

ในกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และต่างจังหวัด 

รวมจำนวน 11,576 คน  สรุปผลการสำรวจ  ดังต่อไปน้ี 

 ในด้านภาพพจน์ของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ในการ 

บริหารราชการแผ่นดิน ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ 

หรือร้อยละ 27 มีความเห็นว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์ไม่มี 

ศักยภาพของผู้บริหาร โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหา 

อุทกภัยที่เกิดขึ้น ช่วงเดือนกันยายน-เดือนธันวาคม 

2554 ร้อยละ 24.60 เห็นว่าการบริหารงานของรัฐบาล 

ยิ่งลักษณ์ยังมีความโปร่งใส ร้อยละ 18.00 เห็นว่าการ 

บริหารงานของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ทุจริต/คอร์รัปชั่น   

ร้อยละ 16.66 เห็นว่าการบริหารงานของรัฐบาลย่ิงลักษณ์ 

เป็นการเอื้อประโยชน์แก่บุคคลในพรรคเพื่อไทย 

 ทั้งนี้ ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่หรือร้อยละ  

32.77  เห็นว่ารัฐบาลย่ิงลักษณ์จะบริหารงานได้ไม่เกิน 

2 ปี   ร้อยละ 24.17 คิดว่าจะบริหารงานอยู่ได้ไม่เกิน  

3 ปี อย่างไรก็ตาม ยังมีผู้ตอบแบบสำรวจ ร้อยละ 28.70  

ที่คิดว่ารัฐบาลยิ่งลักษณ์จะบริหารงานอยู่ครบ 4 ปี           

 จากการสำรวจยังพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนมาก 

มีระดับความพอใจน้อยต่อการบริหารงานของรัฐบาล 

ย่ิงลักษณ์ คือ ร้อยละ 33.84 พึงพอใจปานกลาง ร้อยละ  

31.58  โดยมีผู้ตอบว่าพอใจมาก 17.63  

รามคำแหงโพลเผยประชาชนประเมิน
รัฐบาลยิ่งลักษณ์ ไร้ศักยภาพผู้บริหาร



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๒) วันที่ ๓๐ มกราคม - ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดพิธี 

บวงสรวง และถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์  

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในโอกาสวันพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช พร้อมทั้งพิธีทางศาสนา โดย  

รศ.พรรณพิมล ก้านกนก รองอธิการบดีฝ่าย 

วิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธาน 

นำข้าราชการ นักศึกษา ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 

และเจ้าหน้าที่ ถวายพานพุ่มราชสักการะ ณ ลาน 

พระบรมราชานุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อ 

วันที่ 17 มกราคม 2555

รามฯ นครศรีฯ บวงสรวงพ่อขุนฯ
ส.ว.หารืออธิการบดี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้การต้อนรับนายมณเฑียร   

บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เมื่อวันที่ 19 มกราคม  

2555 ณ ห้องอธิการบดีฯ อาคารวิทยบริการและบริหาร   

โอกาสนี้ได้หารือเกี่ยวกับการสนับสนุนส่งเสริม 

การเรียนการสอนสำหรับผู้พิการและผู้สูงวัย 

ในการผลิตตำราหรือสื่อการสอนของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และได้แนะนำให้ใช้โปรแกรมที่เป็น 

มาตรฐานกลางที่ทุกค่ายยอมรับเช่น EPUB ที่สามารถต่อยอดไปเป็นตำราเสียงเดซี่ หรือตำราเบรลล ์

ได้อย่างง่าย (EPUB ถูกพัฒนาโดย The International Digital Publishing Forum (IDPF) ประกอบด้วย 

มาตรฐาน 3 อย่างผสมผสานกัน ได้แก่ Open Publication Structure (OPS), Open Packaging Format  

(OPF) และ Open Container Format (OCF) มาตรฐานของ e-Book ชุดนี้ช่วยให้เราสามารถแปลง 

เอกสาร Word, PDF, HTML และ Text File เป็นฟอร์แมตที่สามารถนำเสนอผ่าน Reader ทั้งที่เป็น  

Application และ Reader อื่นๆ)  โดย อธิการบดี ม.ร.  ยินดีที่จะพัฒนาและส่งเสริมทั้งสื่อการเรียนการ 

สอนและจะปรับปรุงสถานที่ให้เอื้ออำนวยต่อผู้พิการและผู้สูงวัยต่อไป   

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 แห่งข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการล้างมลทินผู้ถูก 

ลงโทษทางวินัยนักศึกษา พ.ศ. 2554 และมติ ทปม. 

ในการประชุมครั้งที่ 47/2554 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 

2554 จึงประกาศดังนี้

 1. นักศึกษาชั้นปริญญาตรีซึ่งถูกลงโทษทาง 

วินัยนักศึกษา และได้รับโทษทางวินัยนักศึกษาท้ังหมด 

หรือบางส่วนไปก่อนหรือในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 

ซ่ึงยังไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ประสงค์จะลงทะเบียน 

เรียนและศึกษาต่อ ให้ไปลงทะเบียน ณ สำนักบริการ 

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล หรือสาขาวิทย- 

บริการเฉลิมพระเกียรติ (กรณีเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค)  

ระหว่างวันที่ 26 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 

2555 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 09.00-15.30 น. 

 2. นักศึกษาชั้นปริญญาตรีโครงการพิเศษ  

ให้ไปลงทะเบียนในวันและเวลาที่คณะกรรมการ 

บริหารโครงการศึกษาภาคพิเศษกำหนด

 3.  ผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ถ้าประสงค์ 

จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ให้สมัครเข้าศึกษาได้ 

ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป

 4. หลักเกณฑ์และวิธีการให้เป็นไปตามที่ 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

กำหนด

 ประกาศ  ณ  วันที่  19  มกราคม พ.ศ. 2555

การลงทะเบียนเรียนนักศึกษาชั้นปริญญาตรี
และการสมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่
 ที่ได้รับการล้างมลทินวินัยนักศึกษา

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

ปิดการประชุมวิชาการไลเคนนานาชาติ ครั้งที่ 7   

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นเจ้าภาพในฐานะ 

ประเทศไทย โดยในงานรองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรีย์  

บุญประกอบ ประธานการจัดงานประชุมฯ ครั้งที่ 7  

ได้มอบธงให้ Dr.Marko Hyvarinen ผู้อำนวยการ 

ส่วนพฤกษศาสตร์ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ประเทศ 

ฟินแลนด์ ซึ่งจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ 

ไลเคนนานาชาติ คร้ังท่ี 8 ปี 2016 ท่ีประเทศฟินแลนด์  

โดยมี Dr.Thorsten Lumbsch  จากภาควิชาพฤกษศาสตร์  

เดอะฟิลด์มิวเซียม ประเทศสหรัฐอเมริกา และผู้เข้า 

ร่วมประชุมจาก 52 ประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยาน  

ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ เมื่อวันที่      

13 มกราคม 2555 

ฟินแลนด์ เจ้าภาพจัดประชุมวิชาการ
ไลเคนนานาชาติ ครั้งที่ 8 ปี 2016

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับมอบเกียรติบัตร 

จาก รองศาสตราจารย์ชำนาญ เต็มเมืองปัก รักษาการ 

ในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาส 

ท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์นำคณะนักศึกษาร่วมแสดงดนตรี 

วัฒนธรรม ณ ประเทศสิงคโปร์ เมื่อเร็วๆนี้ ณ ห้อง 

ประชุมชั้น 3  อาคารวิทยบริการและบริหาร  เมื่อวันที่  

28 ธันวาคม 2554

 สำหรับเกียรติบัตรท่ีได้รับในคร้ังน้ี เป็นการแสดง 

ความขอบคุณจาก National University of Singapore  

(NUS) ในโอกาสที่ คณาจารย์และนักศึกษาภาควิชา 

ดนตรีไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. เป็นผู้แทน 

ประเทศไทยจัดแสดงดนตรีร่วมกับตัวแทนจาก 

นานาประเทศ ในงาน “Tapestry of Sacred Music” 

ณ Esplanade Outdoor Theatre in Singapore ประเทศ 

สิงคโปร์  ซ่ึงเป็นโอกาสอันดีในการเผยแพร่วัฒนธรรม 

ดนตรีไทยสู่สายตานานาอารยประเทศ  นอกจากนี้  

อาจารย์ ดร.ดุษฎี สว่างวิบูลย์พงศ์ อาจารย์ประจำ 

ภาควิชาดนตรีไทย ยังได้รับเกียรติให้เป็นวิทยากรใน 

การให้ความรู้เกี่ยวกับดนตรีพิธีกรรมของไทย ถือเป็น 

การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและประชาสัมพันธ์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นที่รู้จักบนเวทีศิลปิน

นานาชาติอีกด้วย และในโอกาสนี้ คณะผู้แสดงยังได้ 

เข้าพบ นายนพปฎล คุณวิบูลย์ เอกอัครราชทูตไทย 

ประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ด้วย

คณะศิลปกรรมฯได้รับเกียรติบัตร


