
               

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 ๑๑

วันท่ี ๒๕ มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.รามคำแหงร่วมมือ สท. กระทรวงการพัฒนาสังคมฯ
รณรงค์ “หอพักปลอดภัย ปลอดเหล้า และสิ่งเสพติด”

(อ่านต่อหน้า 2)

นักศึกษา ม.ร. ชนะการแข่งขัน
กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน

 นายทรรศกร แซ่ล้ี นักศึกษาวิชาเอกภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ชนะการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน  

โดยได้รับรางวัลที่ 2  จากการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีนระดับ 

อุดมศึกษา “สะพานสู่ภาษาจีนครั้งที่ 11”  จัดโดยสถาบันฮั่นปั้น 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการ- 

อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2555   

ณ โรงแรมรัชดาซิต้ี

ลงทะเบียน ภาค 1/55 ใช้รหัสวิชา 7 หลัก

  

 รามคำแหงเปิดสถาน- 

พยาบาลแพทย์แผนไทย 

บริการบุคลากร นักศึกษา 

และประชาชนทั่วไป ฟรี  

3 เดือน เปิดรักษาวันจันทร์-

พฤหัสบดี เวลา 09.00-20.00 น.  

และวันศุกร์ เวลา 09.00-

16.00 น. ณ อาคารสุโขทัย 

ชั้น 1 ม.ร.

ม.ร. เปิดสถานพยาบาลแพทย์แผนไทย
บริการบุคลากร-นักศึกษา-ประชาชนทั่วไป

 โครงการแพทย์แผนไทย สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิด 

“สถานพยาบาลแพทย์แผนไทยและฝึกปฏิบัตินักศึกษาแพทย์แผนไทย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน (อ่านต่อหน้า 11)

    
ม.ร.รับนักศึกษา.M.B.A.

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาช้ันปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อช้ันปริญญาโท  

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Modern  

Leaders Program) รุ่นที่ 6 ในสาขาวิชาการ 

จัดการทั่วไป และสาขาวิชาการตลาด แผน ข  

ไม่ทำวิทยานิพนธ์ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ 

เรียนวันจันทร์-พฤหัสบดี เวลา 18.00-21.00 น.  

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายศึกษา 
(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 2)

    
รับสมัครนักกีฬาเพื่อคัดเลือก
เป็นตัวแทน ม.ร.แข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

 งานกีฬา กองกิจการนักศึกษา รับสมัคร 

นักศึกษาที่มีความสามารถด้านกีฬาทุกชนิด 

กีฬา เพ่ือคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “พลบดีเกมส์” 

ณ สถาบันการพลศึกษา จังหวัดชลบุรี 

ระหว่างวันที่ 8-15 มกราคม 2556

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและ 

พิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.)กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ จัดกิจกรรมรณรงค์ “หอพักปลอดภัย ปลอดเหล้า 

และส่ิงเสพติด” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. 

พร้อมด้วยนายปิ่นชาย  ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการ สท. ร่วมรณรงค์และตรวจเยี่ยม 

หอพัก เม่ือวันท่ี 18 มิถุนายน 2555 ณ หอพักบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ซอยรามคำแหง 29)

 ภายในงานยังมพี.ต.ท.ชูธเรศ ยิ่งยงดำรงสกุล รองผู้กำกับการฝ่ายป้องกัน 

และปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก นางจิตรลดา ถนอมศักดิ์ 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ นายเชวง เงินแพทย ์ สมาชิกสภาเขตบางกะปิ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 



๒ ข่าวรามคำแหง วันท่ี ๒๕  มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. มีอายุ18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 28 ปีในวันที่ 

รับสมัคร

 2. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ทุกชั้นปี (ยกเว้น 

นักศึกษา Pre-degree)

 3. มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต 

ในปีการศึกษาที่ผ่านมา

 ผู้สนใจสมัครได้ท่ีงานกีฬา กองกิจการนักศึกษา 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โทร.0-2310-8078, 

0-2310-8233 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครนักกีฬาฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบด ี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  พร้อมด้วยคณะทำงาน ม.ร. และ 

สท. ตำรวจชุมชนสัมพันธ์ ผู้ประกอบการหอพัก 

ย่านรามคำแหง นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  

ให้ความสนใจร่วมรณรงค์และติดสติกเกอร์ ‘ห้ามขาย 

เหล้า เบียร์ เหล้าปั่น เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ใน 

หอพักและสถานศึกษา’ ด้วย

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกจากจะทำหน้าท่ีในการ 

ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ลูกหลานคนไทยแล้ว 

ยังมีนโยบายสำคัญ คือ การดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน 

ของเราเอง ด้วยการให้ความเมตตาและเอาใจใส่ความ 

เป็นอยู่ของนักศึกษาทั้งในและนอกรั้วมหาวิทยาลัย 

โดยได้จัดโครงการหอพักสีขาว หอพักติดดาว และเพ่ือน 

ข้างห้องเตือนภัย มาตั้งแต่ปี 2551 มาอย่างต่อเนื่อง  

โดยร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และ 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในชุมชน 

 อีกทั้ง ยังได้มีการประสานความร่วมมือกับ

ผู้ประกอบการหอพัก ในการพัฒนาสภาพแวดล้อม 

และการให้บริการของหอพัก เพ่ือให้นักศึกษามีความ 

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีการดูแลเอาใจใส่ 

ความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่พักอาศัยเสมือนเป็น 

ลูกหลาน ท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยได้เชิญชวนผู้ประกอบการ 

หอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. ท้ังหัวหมากและวิทยาเขต

บางนาเข้าร่วมโครงการหอพักติดดาว เพื่อรับการ 

ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกำหนด และปัจจุบัน

มีหอพักที่ได้รับการติดดาวจากรามคำแหงไปแล้ว 

จำนวน 120 แห่ง

 ท่ีสำคัญ โครงการต่างๆท่ี ม.รามคำแหง จัดข้ึน 

ล้วนได้รับความร่วมมือจากหอพักเอกชนท่ีอยู่ภายนอก 

มหาวิทยาลัย ถือเป็นมิติใหม่ท่ีภาครัฐและภาคเอกชน 

ได้ทำงานร่วมกัน ซึ่งรามคำแหงก็ได้พบว่า หอพัก 

เองก็มีความตั้งใจที่จะร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตของ 

นักศึกษาท่ีมาพักอาศัยอยู่ในหอพักของตนเองเช่นกัน 

ดังนั้น เมื่อหอพักแต่ละแห่งได้รับการติดดาวจาก 

รามคำแหงไปแล้ว รามคำแหงจึงได้ประกาศรายชื่อ

หอพักให้นักศึกษาได้รับทราบและเลือกเข้ามาพักอาศัย 

ในหอพักที่เป็นพื้นที่สีขาวเหล่านั้นด้วย

 “วันนี้รามคำแหงมีความยินดีที่ได้ร่วมมือ 

กับสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก 

เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวง 

การพัฒนาสังคมฯ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบหอพัก 

นักศ ึกษาที่อยู่บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพื่อร่วมพัฒนาให้หอพักที่อยู่โดยรอบ ม.ร.ให้เป็น 

“หอพักสีขาว” ที่ปลอดจากแอลกอฮอล์ สิ่งเสพติด 

และการพนันบอล รวมทั้งให้นักศึกษาได้อาศัยอยู ่

ในสภาพแวดล้อมท่ีดีและเอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียนด้วย”

        ด้านนายปิ่นชาย  ปิ่นแก้ว ผู้อำนวยการ สท. 

กล่าวว่า ขอขอบคุณ ม.รามคำแหง ที่ได้จัดกิจกรรม 

ร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมฯมาโดยตลอด และมี

ความยินดีที่ได้เห็นนโยบายของอธิการบดี ม.ร.ที่ต้อง

การใส่ใจดูแลลูกศิษย์ให้เหมือนลูกหลานของตนเอง 

เช่นเดียวกับ สท.ท่ีมีมาตรการและกลไกทำงานเก่ียวกับ

หอพัก โดย สท.จัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ออกตรวจ 

หอพัก ด้วยการลงพ้ืนท่ีตรวจเย่ียมหอพักรอบสถานศึกษา 

เพื่อรณรงค์และเชิญชวนผู้ประกอบการหอพักที่รับ 

นักเรียน นักศึกษา ตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป ประกอบกิจการ 

ตามมาตรฐานหอพักที่กฎหมายกำหนด และรณรงค ์

ให้ยื่นขอจดทะเบียนเป็นหอพักที่ถูกต้อง รวมทั้ง เพื่อ 

ออกตรวจหอพักที่ยื่นขอออกใบอนุญาตจดทะเบียน 

ตามกฎหมาย โดยได้นำร่องที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นแห่งแรก

 ผู้อำนวยการ สท. กล่าวต่อไปว่า การรณรงค์ 

ลงพื้นที่ตรวจสอบหอพักนักศึกษาครั้งนี้ สท.ได้รับ 

ความร่วมมือจากสถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ี สำนักงานเขต 

สภาพัฒนาสังคมภาคประชาชนร่วมส่งผู้แทน หน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วมการออกตรวจใน

พื้นที่ในการป้องกันการเล่นพนันบอล และเฝ้าระวัง 

เรื่องแอลกอฮอล์และยาเสพติดในหอพัก รวมถึงการ 

จดทะเบียนหอพักที่ถูกต้อง

 นอกจากนี้ ยังได้ระดมเจ้าหน้าที่ของ สท.ร่วม 

ออกรณรงค์ในพื้นที่กรุงเทพฯทั้ง 50 เขต ให้งดการ 

จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่นักเรียน นักศึกษา 

ซึ่งทุกภาคส่วนก็ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

โดยเฉพาะเครือข่ายนักศึกษาไม่ดื่มเหล้า เครือข่าย 

ม.รามคำแหงร่วมมือฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

ผู้หญิงก้าวไกล และเครือข่ายผู้ปกครองในสถานศึกษา 

และที่สำคัญ สท.ได้ร่วมมือกับสถานศึกษา 14 แห่ง 

เพ่ือดำเนินการขยายผลในการพัฒนาคุณภาพหอพัก 

ให้ปลอดเหล้าและสิ่งเสพติด โดยนำโมเดลการจัด 

โครงการฯของ ม.รามคำแหงไปเป็นต้นแบบด้วย 

  

 นักศึกษา ม.ร.ฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

 การแข่งขันคร้ังน้ี เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาไทย 

ไปแข่งขันกับตัวแทนนักศึกษาจากประเทศต่างๆท่ัวโลก   

ในการแข่งขันมีการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ การตอบ 

ปัญหา และการแสดงความสามารถทางศิลปะ ซึ่ง 

นายทรรศกร แซ่ลี้ ได้เลือกการใช้ศิลปะการเขียน 

พู่กันที่ได้รับการฝึกจากอาจารย์เจิ้งเอี้ยนและอาจารย์ 

เจี่ยชิ่ง  

 ก่อนหน้านี้ทางสาขาภาษาจีนได้ส่งนักศึกษา 

เข้าร่วมการแข่งขันศิลปะการเขียนอักษรจีนด้วย 

พู่กันจีนระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศไทย เมื่อวันที่  

23 เมษายน 2555 ซ่ึงจัดโดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิม- 

พระเกียรติ   ผลการแข่งขันมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้ชนะเลิศ นักศึกษาได้รางวัลท่ี 1 คือ นางสาวหวง ล่ี ซัน   

และรางวัลที่ 2 คือ นายทรรศกร  แซ่ลี้

ม.ร.รับนักศึกษาฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

ดูงานในประเทศ 130,000 บาท แบ่งชำระ 7 งวด

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี 

ถึงวันที่ 21 กันยายน 2555 เวลา 09.00-19.00 น.  

ทุกวันที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคาร 

สุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 510 โทร. 0-2310-8597, 0-2310-

8593, 089-660-1915, 087-675-9027, 083-425-2999  

และดาวน์โหลดทาง internet ท่ี www.mmm.ru.ac.th 

หรือ ml.ru.ac.th



๓ข่าวรามคำแหงวันท่ี ๒๕  มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 

 “ข่าวรามคำแหง” ไม่ลืมที่จะกล่าวถึง 

งานงานหนึ่ง ซึ่งประสบความสำเร็จอย่าง

น่ายินดี น่าปลื้มใจและ

 ชื่นใจ

 งานน้ีมีช่ือเป็นภาษาฝร่ังว่า RU Road 

Show 2012 ซึ่งจัดขึ้นที่

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว 

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ เมษายน ๒๕๕๕

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ป่ินเกล้า 

ระหว่างวันท่ี ๕-๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ และ

 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา แจ้งวัฒนะ 

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 จึงไม่น่าแปลกใจท่ีเม่ือเสร็จงานแล้ว 

ท่านอธิการบดีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ และท่านนายกสภามหาวิทยาลัย 

ท่านประจวบ ไชยสาส์น จะขอบคุณศิษย์เก่า 

อย่างคุณสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน ์ ผู้เอื้อเฟื้อ 

สถานที่จัดงานและ

 ศิษย์เก่าที่ต้องขอขอบคุณในฐานที่ 

ช่วยเหลืองานนี้อย่างแข็งขัน อาทิ

 คุณบุญชอบ  ล้ออุไร  

 คุณอัยยณัฐ  ถินอภัย 

 คุณวิชัย  วราพล  

 คุณเศรษฐา  ศิระฉายา 

 คุณกอบสุข  จารุจินดา 

 คุณวินัย  พันธุรักษ์  ฯลฯ

 ในส่วนของหน่วยงานท่ีมาร่วมจัดงาน 

อย่างเข้มแข็งก็มี เช่น

 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ

ประเมินผล

 สถาบันคอมพิวเตอร์

 กองกิจการนักศึกษา และ 

 ฯลฯ

 การร่วมแรงร่วมใจกันทำให้มหาวิทยาลัย

รามคำแหง

 ไม่ว่าจะทำสิ่งใดก็สำเร็จ

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

         

 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดปฐมนิเทศให้แก่อาจารย์ใหม่ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โดยมี ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และ 

มี รศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร.บรรยาย 

‘รามคำแหงในอดีต ปัจจุบันและอนาคต’ ภายในงาน 

มีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และคณาจารย์ใหม่ ม.ร. 

จำนวน 39 คน ร่วมการปฐมนิเทศ เม่ือวันท่ี   30  พฤษภาคม 

2555 ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ 

และโรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน จังหวัดชลบุรี

 โอกาสน้ี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ร.กล่าวรายงานว่า การปฐมนิเทศ 

อาจารย์ใหม่ถือเป็นหัวใจสำคัญของการเป็นอาจารย์ 

มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ 

ที่ดีของอาจารย์ใหม่ต่อภารกิจและบทบาทหน้าท่ี 

ของอาจารย์ พร้อมทำความเข้าใจถึงนโยบายของ 

มหาวิทยาลัยเพ่ือจะได้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ ซ่ึงในปีน้ีมีอาจารย์บรรจุใหม่หรือโอนมา 

ปฏิบัติงาน จำนวน 39 คน ซึ่งอาจารย์ใหม่จะต้อง 

รับทราบนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัยการบริการวิชาการ 

แก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารย์ 

จะต้องตอบสนองต่อพันธกิจเหล่าน้ันอย่างครบถ้วน 

และต้องมีความศรัทธาในวิชาชีพของการเป็นผู้สอน 

มี ค ว า ม รู้ เ พี ย ง พ อ ที่ จ ะ ม า แลกเป ล่ียนร่วมกับ 

นักศึกษาและเพ่ือนอาจารย์ด้วยกัน อีกทั้ง ยังต้องเป็น 

ผู้ใฝ่หาความรู้เพ่ิมเติมจากความรู้เดิมท่ีมีอยู่และ 

เป็นที่พึ่งของนักศึกษาได้ 

        “ที่สำคัญในปี 2558 การศึกษาจะต้องเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยจึงให้ความสำคัญ 

และถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องพัฒนาและส่งเสริม 

อาจารย์ใหม่ให้มีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะทำ

หน้าที่ในการเป็นอาจารย์ที่ดี ตลอดจนการประพฤติ 

ปฏิบัติตนให้อยู่ในจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและมี 

คุณธรรมอันดี เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และเป็น 

กำลังสำคัญที่จะผลักดันมหาวิทยาลัยให้ก้าวเดินไป 

ข้างหน้าและนำมหาวิทยาลัยไปสู่ความเป็นเลิศทาง 

วิชาการและเป็นสากลต่อไป”

 จากนั้น ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการจัดปฐมนิเทศเพื่อให้

อาจารย์ใหม่เข้าใจวัฒนธรรมและเจตคติขององค์กร 

ที่แตกต่างจากหลายสถาบัน โดยประเด็นสำคัญ ต้อง 

เข้าใจว่า “มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชา” ถ้านักศึกษาต้องการเข้าเรียน มหาวิทยาลัย 

จัดช้ันเรียนให้ และมีตำราเรียนท่ีสามารถกลับไปศึกษา

ได้ด้วยตนเอง ฉะนั้น ขอให้อาจารย์ใหม่เข้าใจในจุดนี้ 

ให้รักองค์กร และทำหน้าที่ของอาจารย์ให้ดีที่สุด

 “ความเป็นอาจารย์ใหม่นั้น นอกจากจะต้อง  

ปฏิบัติตามหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ประการ คือ 

การผลิตบัณฑิต  การวิจัย  การบริการวิชาการแก่สังคม 

และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมแล้ว ขอฝากอาจารย์ 

ทั้งหลายว่า ประการแรก เมื่อเข้ามาทำงานในปีแรกๆ 

ยังมีเวลาว่างพอขอให้รีบทำผลงานเพื่อขอตำแหน่ง  

ทางวิชาการ ประการท่ี 2 ปัจจุบันมีความรู้ใหม่ๆ เกิดข้ึน 

อย่าหยุดพัฒนาความรู้ ซึ่งในอนาคตมหาวิทยาลัยจะ 

เปิดสอบชิงทุนการศึกษาให้กับคณาจารย์ที่มีความ 

สามารถและมีคุณสมบัติพร้อมเพื่อไปศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาเอกในต่างประเทศ จะได้นำความรู้ที่ได้รับ 

กลับมาพัฒนางานด้านวิชาการให้แก่มหาวิทยาลัย  

และประการท่ี 3 คณาจารย์ต้องผลิตผลงานวิจัย เพราะ

ตอนน้ีโลกกำลังก้าวสู่ทศวรรษท่ี 5 เราต้องพัฒนางาน 

วิชาการให้ก้าวหน้าและทันสมัยข้ึน เพ่ือท่ีจะได้ก้าวไป

สู่อนาคตที่เข้มแข็ง ซึ่งถ้าวันนี้เราไม่รีบพัฒนาอาจจะ

เป็นปัญหาต่อการศึกษาของลูกหลานไทยก็เป็นได้”   

 อธิการบดี ม.ร.กล่าวต่อไปว่า หน้าท่ีของอาจารย์ 

นอกจากการสอนหนังสือ การผลิตผลงานทางวิชาการแล้ว 

ขอให้ร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยท่ีจัดเป็น 

วัฒนธรรมขององค์กรอยู่ตลอดทุกปีการศึกษา 

และขอย้ำคณาจารย์ว่า เมื่อท่านมาอยู่ด้วยกันในมหา- 

วิทยาลัยรามคำแหงแล้ว ไม่ว่าท่านจะอยู่ตำแหน่ง 

ใดก็ตาม อย่าดูแคลนกัน ให้คิดว่าทุกคนคือเพ่ือนร่วมงาน 

มีความเอ้ือเฟ้ือเผ่ือแผ่ อ่อนน้อมถ่อมตน และมีความ 

รับผิดชอบต่อหน้าที่สมกับการเป็นครูบาอาจารย์ 

ของรามคำแหงด้วย

 นอกจากน้ีแล้ว เม่ือนักศึกษาต้ังใจมาเรียนหนังสือ 

ท่ีรามคำแหง ขอให้คณาจารย์นึกถึงจิตใจและมีเมตตา

ต่อลูกศิษย์ เกรงใจความรู้สึกท่ีพวกเขามีความตั้งใจ

มาเรียนหนังสือจริงๆ พยายามเข้าสอนให้ตรงเวลา 

และควรใช้คำพูดและภาษาที่ดี  ให้พูดด้วยความรู้สึก 

ที่ดีและมีน้ำใจให้ลูกศิษย์ ที่สำคัญ ในความเป็นคร ู

ต้องสอนให้ลูกศิษย์สนใจที่จะเรียนรู้ สอนหนังสือ 

ให้เขาตั้งมั่นอยู่ในความดี รวมทั้ง ขอให้คณาจารย์ได้

ช่วยกันพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยและ

ทำหน้าที่ของความเป็นครูให้ดีที่สุด



๔ ข่าวรามคำแหง วันท่ี ๒๕  มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีต 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝากอาจารย์ใหม ่

ให้เป็นครูที่เป็นผู้ให้ ผู้เติมเต็ม และผู้มีเมตตา สอน 

ลูกศิษย์ให้มีความเข้มแข็ง มีสติปัญญา และเป็นผู้ม ี

ความรู้คู่คุณธรรม ในการจัดปฐมนิเทศอาจารย์ใหม ่

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ ห้องประชุม 302  

ชั้น 3 คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 

2555 

 โอกาสนี้ ครูรังสรรค์ กล่าวถึงเรื่องราวของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ก่ อ ตั้ ง ขึ้ น ต า ม พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

รามคำแหงปี 2514 ซึ่งมีการแก้ไขเพิ่มเติม เมื่อปี 

2541 นั่นคือรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

เป็นหน่ึงมหาวิทยาลัยสองระบบ มีระบบการเรียนการสอน 

ท้ังระบบเปิดและระบบปิด แต่ไม่ใช่มหาวิทยาลัยเปิด 

เพราะมหาวิทยาลัยเปิดมีเพียงแห่งเดียว คือ มหาวิทยาลัย 

สุโขทัยธรรมาธิราช  ซึ่งรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชาแห่งท่ีสองของประเทศไทย ต่อจากมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชาแห่งแรก คือ มหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ 

และการเมือง ก่อต้ังข้ึนเม่ือปี 2477 และเปล่ียนสถานะ 

ไปเป็นมหาวิทยาลัยปิด คือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

เมื่อปี 2503 

 จนกระท่ังได้มีการเปิดมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

แห่งใหม่ขึ้นในปี 2514 ซึ่งได้ดำเนินการเปิดสอน 

มาถึงปัจจุบัน คือ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยยึดหลัก 

สำคัญ คือ ถ้ามาเรียนมีชั้นเรียนให้ ไม่มีการสอบเข้า 

และสามารถกำหนดคุณสมบัติของผู้เรียนได้ เพราะ 

หลังจากที่มหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งแรกปิดตัว 

ไปหลายปี ทำให้มีนักศึกษาที่เพิ่งเรียนจบ ม.ปลาย 

ไม่มีที่เรียนค้างอยู่จำนวนมาก นักศึกษาขาดแคลน

สถานที่เรียนหนังสือ จึงเป็นปัญหาทางการศึกษาที่

ต้องหาทางแก้ไข 

 ดังน้ัน ในปี พ.ศ.2512 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 

เริ่มคิดหาวิธีแก้ปัญหาเหล่านั้น ด้วยการก่อตั้งมหา- 

วิทยาลัยแห่งน้ีข้ึน และมีรูปแบบตลาดวิชาเพ่ือรองรับ 

การศึกษาของประเทศ  รามคำแหงจึงเกิดขึ้นด้วย 

ความเห็นชอบจากฝ่ายนิติบัญญัติ จากนั้นมาเมื่อ 

กฎหมายผ่านแล้ว การก่อตั้งมหาวิทยาลัยก็เริ่มขึ้น 

โดยมีผู้ท่ีเข้าใจระบบการเรียนการสอนแบบตลาดวิชา 

เข้ามาเป็นอธิการบดีคนแรก คือ ดร.ศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ 

ซ่ึงท่านเคยเป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์ 

และการเมือง จึงได้ดำเนินการบริหารมหาวิทยาลัย 

เช่นน้ันมาใช้ โดยในช่วงแรกรามคำแหงได้รับงบประมาณ

มาเพียง 5 ล้านบาทเท่านั้น 

 “ความยิ่งใหญ่ของรามคำแหงที่ดำเนินมาถึง 

ปัจจุบันได้ เกิดข้ึนมาต้ังแต่ปี 2518 เป็นจุดเปล่ียนแปลง 

ของรามคำแหง เม่ือลูกศิษย์รามคำแหงรุ่นแรกสำเร็จ 

การศึกษาออกไปสร้างชื่อเสียงและประกาศศักดา 

ความเป็นลูกพ่อขุนฯให้เป็นที่ยอมรับได้สำเร็จ 

ต่อมาปี 2522 มหาวิทยาลัยได้สร้างวิทยาเขตบางนา

หรือ รามฯ2 พร้อมทั้งขยายการศึกษาขึ้นอีกหลาย 

คณะ จากนั้นมารามคำแหงได้ผ่านพ้นการพิสูจน์มา

ถึงปี    2531      ด้วยการเปิดการเรียนการสอนช้ันปริญญาโท 

ข้ึนเป็นปีแรก ในปี 2538 มหาวิทยาลัยได้นำการศึกษา

ออกต่างจังหวัด ด้วยการยึดมั่นในเจตนารมณ์และ

ปณิธานสำคัญในการให้โอกาสและกระจายโอกาส

ทางการศึกษา โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ให้เด็ก

ต่างจังหวัดได้เรียนหนังสือใกล้บ้านและได้รับโอกาส 

จริงๆ โดยก่อตั้งสาขาวิทยบริการฯถึง 23 จังหวัด 

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย”       

 อดีตอธิการบดี ม.ร.กล่าวต่อไปว่า รามคำแหง 

ในวันนี้สามารถสร้างการศึกษาได้ทุกระดับ ทั้งยังม ี

การสอนในสถาบันการศึกษานานาชาติท่ีมีนักศึกษา 

จำนวนกว่า 2,000 คน จาก 75 ประเทศ มีคนไทย 

เรียนอยู่ 30 เปอร์เซ็นต์ อีก 70 เปอร์เซ็นต์ เป็น 

นักศึกษาจากเอเชีย ยุโรป และอเมริกา นอกจากน้ีแล้ว 

ยังได้ขยายโอกาสไปยังต่างประเทศทั่วโลก ทำให ้

คนไทยท่ีอยู่ต่างประเทศได้เรียนหนังสือ ทำให้พวกเขา 

ได้ยืนเสมอไหล่กับชาวต่างชาติ และสามารถเป็น 

พลเมืองที่ดีของประเทศนั้นๆด้วย 

 “มาถึงปัจจุบันรามคำแหงยังคงยึดมั่นใน 

ความเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา  ทำให้ประชาชน 

ท่ีด้อยโอกาสได้เรียนวิชาการช้ันสูง  เป็นมหาวิทยาลัย 

ของรัฐที่ดูแลลูกศิษย์อย่างทั่วถึงเป็นธรรมและ 

ถูกหลักธรรมาภิบาล และมีรูปแบบการเรียนแบบ 

Interdisciplinary สหวิทยาการ ซึ่งเป็นความรู้ที ่

รวมเอาหลายสาขาวิชามาประกอบกันให้นักศึกษา 

ทุกคณะได้รับมาตรฐานการศึกษาที่เท่าเทียมกัน”       

 ครูรังสรรค์ ฝากอาจารย์ใหม่ด้วยว่า เมื่อ 

อาจารย์ใหม่เข้ามาอยู่ในรามคำแหง ซ่ึงเป็นโลกแห่ง 

ความจริง มีส่ิงแวดล้อมทุกรูปแบบเกิดข้ึนรอบตัวเรา 

ขอให้ยึดว่าเราเป็นครู ต้องเป็นผู้ให้ ผู้เติมเต็ม และ 

ผู้มีเมตตา ต้องหาวิธีการสอนให้นักศึกษาเกิดความ 

ตั้งใจ คุมชั้นเรียนให้ได้ โดยให้คำนึงว่า การเรียน 

ในโลกยุคโลกาภิวัตน์เป็นการเรียนเพ่ือจะได้ความรู้  

เรียนเพื่อนำมาใช้ให้เป็น  เรียนเพื่ออยู่ในสังคมได ้

อย่างสันติสุข และเรียนเพ่ือให้รู้จักพ้ืนฐานไปถึงการ

เรียนรู้อย่างไม่รู้จบ อีกทั้ง การเรียนมีทั้งในระบบ 

เรียนนอกระบบ และเรียนตามอัธยาศัย โดยเฉพาะ 

รามคำแหงที่สอนให้นักศึกษาเป็นผู้มีความรู้คู่ 

คุณธรรมด้วย

        “อาจารย์ต้องสอนให้นักศึกษาเข้มแข็งและมี 

สติปัญญา เป็นผู้มีจรรยาบรรณ และรู้จักรับผิดชอบ 

องค์กร อาจารย์ต้องมองว่า ทำอย่างไรให้การศึกษา 

รองรับคนที่ต้องการเรียนหนังสือให้ได้มากที่สุด 

เมื่อรามคำแหงคัดเลือกลูกศิษย์ไม่ได้ จึงมีลูกศิษย ์

ทุกเพศ ทุกวัย และมีความหลากหลาย อาจารย์เอง 

เมื่อเข้ามาทำงานแล้วขอให้ปฏิบัติตน โดยยึดตาม 

พระราชบัญญัติของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

อย่าเอาเปรียบคนอื่นและอย่าให้คนอื่นเอาเปรียบ 

และรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตน 

 ส่วนการสอนขอให้หมั่นทำบันทึกการสอน 

เพื่อประโยชน์ในการเขียนตำราและขอตำแหน่ง 

ทางวิชาการ ที่สำคัญ ขอให้รักองค์กร ให้มีความ 

ภูมิใจว่า เราสามารถสอนคนได้ทุกระดับ มีความ 

เป็นครูคนละอย่าง แลกเปล่ียนความรู้แก่กัน รวมท้ัง 

ต้องสร้างตนเองให้เป็นปูชนียบุคคล ขอให้ทำวันนี ้

ให้ดีที่สุด และทำวันนี้ให้ดีกว่าเมื่อวาน” อดีต 

อธิการบดีกล่าวในที่สุด

‘ครูรังสรรค์’ให้โอวาทอาจารย์ใหม่รามคำแหง

  

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์
ชนะการประกวดมารยาทไทย

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการกองกิจการ 

นักศึกษาอนุรักษ์ เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย “การประกวด 

มารยาทไทย” ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 เพื่อให้นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รู้จักคุณค่าของการอนุรักษ์ 

เอกลักษณ์ วัฒนธรรมไทย ช่วยกันสืบทอดมารยาทไทย 

ให้คงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นการคัดเลือก 

ผู้ที่เหมาะสมเข้าร่วมการประกวดมารยาทไทยกับ 

หน่วยงานภายนอก โดยมอีาจารย์สมหมาย  สุระชัย 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ร.เป็นประธาน 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง 322 ชั้น 3 

อาคารสุโขทัย ม.ร.

 สำหรับผลการประกวด นักศึกษาคณะรัฐศาสตร ์

คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวภัทร์ชลิน รพีอาภรณ์ชัย  

นางสาวเบญจสิริ ดีจังวิภาต นางสาวเบญจสินี ดีจังวิภาต 

และนางสาวณัฐญา ชิดชอบ โดยมีคณะกรรมการจาก 

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ประกอบด้วย 

อาจารย์วินัย วรวัตร์  อาจารย์มณฑล ยิ่งยวด และ 

อาจารยป์ัณณภัค บัลลังก ์ เป็นผู้ตัดสิน



 
    

 
    

 
    ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

  พลอย   แสงลอย                                             คณะมนุษยศาสตร์

ขอบคุณ “           ”

๕ข่าวรามคำแหงวันท่ี ๒๕  มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 คำกล่าวขอบคุณในภาษาลาว               คือ (คอบใจ๋)                (ขอคอบใจ๋)  

ใช้กล่าวขอบคุณทั้งที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ

 คำขอบคุณในสถานการณ์ต่าง ๆ 

 คำกล่าวขอบคุณในภาษาลาวน้ัน มีคำหลัก คือ คำว่า “ขอบใจ” แตกต่างกัน 

แต่เพียงการนำคำต่าง ๆ มาต่อท้าย เช่น 

 การกล่าวขอบคุณกับผู้มีอาวุโสสูงกว่า มักจะเติมคำว่า “เจ้า” ต่อท้ายคำ 

 เพื่อแสดงความสุภาพ ใช้ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

 การกล่าวขอบคุณกับผู้มีอาวุโสเสมอกัน สามารถใช้คำ “ขอบใจ” ได้ หรือ 

เติมคำว่า “ขอ” ไว้ข้างหน้าคำ ขอบใจ รวมไปถึง การใช้คำว่า “หลาย” หรือ 

“หลาย ๆ” ต่อท้าย เพื่อเน้นย้ำการตระหนักในบุญคุณนั้น ๆ อย่างมาก

 การกล่าวขอบคุณบุคคลผู้มีอาวุโสน้อยกว่า มักจะใช้คำว่า “เด้อ” ต่อท้ายคำ 

“ขอบใจ”

 นอกจากนี้ ผู้พูดสามารถกล่าวถึงคู่สนทนาในการขอบคุณครั้งนั้น ๆ ได้ 

โดยใช้คำสรรพนามแทนคู่สนทนาต่อท้ายคำ “ขอบใจ” เช่น “คอบ ใจ๋ ลุง” หรือ 

“คอบ ใจ๋ เอื้อย” เป็นต้น

 การกล่าวตอบคำ “คอบ ใจ๋” ในภาษาลาว สามารถกล่าวตอบว่า 

“บ่เปนหยัง” หมายถึง ไม่เป็นไร หรือหากต้องการให้มีความสุภาพมากยิ่งขึ้น 

ก็สามารถเติมคำว่า “เจ้า” ต่อท้ายคำ ได้ว่า “บ่เปนหยังเจ้า” ไม่เป็นไรค่ะ/ครับ 

 ข้อสังเกต คำ “ขอบใจ” ในภาษาลาว หมายความ และใช้ในระดับเดียวกับ 

คำว่า “ขอบคุณ” ในภาษาไทย แต่หากพิจารณาคำ“ขอบใจ” ในภาษาไทยนั้น 

มักจะใช้กับผู้มีอาวุโสเท่ากัน หรืออาวุโสน้อยกว่าผู้กล่าวคำขอบใจ ผู้ใช้จึง 

ต้องระวังและตระหนักในระดับของภาษาที่แตกต่างจากภาษาที่คนไทยคุ้นเคย

 หนึ่งในทักษะของความเป็นพหูสูต หรือความเป็น วิทยาชน คือ การอ่าน 

แต่ผู้เขียนก็ไม่อยากให้ผู้อ่านกลายเป็นพหูสูตทุกคน เพราะจะไม่มีใคร “ปุจฉา” 

เดี๋ยวจะได้แต่ “วิสัชนา” เพราะถ้ารู้กันหมดก็คงมิใช่เรื่อง! (ที่ดีนัก)  ปัจจุบัน 

คนในสังคมมีข้อจริงประการหนึ่งคือ “รู้หมด แต่รู้ไม่จริงหมด” วาทกรรม 

คำถาม “เข้าใจหรือเข้าสมอง”  “อ่านหนังสือเป็น หรืออ่านหนังสือออก”  ยังเป็น 

ส่ิงท่ีสังคมไทยควรจะต้องตระหนักและใส่ใจให้มากข้ึน  โดยเฉพาะเหตุการณ์ต่างๆ  

ท่ีเกิดข้ึนในปริบทของสังคมไทยท่ีมีปรากฏให้เห็นอยู่เป็นประจำ (ผู้เขียนไม่ขอ 

วิพากษ์) 

 การอ่านทบทวน : กระบวนการศัลยกรรมความคิด 

 การอ่านมีหลากหลายประเภท  ซึ่งเชื่อว่า  ผู้อ่านทั้งหลายสามารถแยก 

แยะการอ่านได้บ้างแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการอ่านเพ่ือการตีความ การอ่านจับใจความ 

หรือแม้แต่การอ่านเพื่อการบันเทิง  สารพัดสารพันของการอ่านล้วนก่อให้เกิด 

อรรถประโยชน์ท้ังทางตรงและทางอ้อมได้ดีท้ังส้ิน  แต่อย่างไรก็ตาม มีการอ่าน 

ประเภทหน่ึง ท่ีเรียกว่า “การอ่านทบทวน”  ซ่ึงจะมีลักษณะพิเศษไปจากการอ่าน

ทั่วๆไป ผู้เขียนขอฉายภาพดังนี้

 ประการที่หนึ่ง การอ่านทบทวนเพื่อความรู้  การอ่านแบบนี้ส่วนมาก 

งานจะเป็นงานเชิงวิชาการ  เพราะการอ่านแบบนี้มิใช่ “นึกได้ แต่ต้องได้นึก” 

ท่ีว่า “ได้นึก” น้ัน  มีนัยว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของส่ิงท่ีผู้สร้างสรรค์งาน 

ได้ซ่อนเร้นไว้อยู่ข้างใน   (Hidden  Agenda)  “ได้นึก” ยังมีความสัมพันธ์กับฐานคติ  

แนวคิดทฤษฎีท่ีแสดงไว้ในเร่ืองน้ัน ๆ    โดยธรรมชาติและคุณลักษณะของการอ่าน 

ท่ีดี เพ่ือเกิดประโยชน์ เพ่ือคุณค่า  ทุกคร้ังท่ีมีการอ่านต้องพยายามสร้างเครือข่าย 

ข้อความรู้ (Interconnectedness of  Knowledge) กับส่ิงท่ีอ่านในข้อความรู้น้ัน ๆ 

กับองค์ความรู้ (Category into Body of Knowledge) เพื่อที่จะสร้างแนวทาง 

ในการแก้ไข แก้ปัญหา หรือสร้างความรู้ใหม่ต่อยอดกับสิ่งที่อ่านถือว่าจะเป็น

ประโยชน์ยิ่งนัก

 ประการท่ีสอง  การอ่านทบทวนต้องเข้าถึงแนวคิดทางด้านทฤษฎี เม่ืออ่าน 

แล้วต้องสามารถนำไปปรับใช้ และประยุกต์ใช้ได้อย่างเห็นผล เกิดประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลมากที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้   (Theory        application 

    Implementation) 

 ประการที่สาม  การอ่านทบทวนต้องมีการตรวจสอบข้อความรู้ (Verify) 

เพ่ือท่ีจะหาความสอดคล้องของความรู้น้ัน มาใช้ประโยชน์กับตนเอง กับองค์กร 

ได้มากน้อยเพียงใด

 ประการที่ส ี่  การสร้างกรอบแนวคิดหรือฐานคติ   ซึ่งจะเป็นการฝึกสร้าง 

ฐานคติ กรอบแนวคิดให้กับตนเอง แต่กรอบแนวคิด มิใช่ว่า “ออกนอกกรอบ” 

หรือ “ออกนอกคอก” จนเกินเหตุ การออกนอกคอกเป็นสิ่งที่ดี  แต่ถ้าสร้าง 

กรอบภายใต้ฐานคติท่ีมีแนวคิดทฤษฎีรองรับ ภาษาวิชาการ เรียกว่า “การตกผลึก 

ทางความคิด” ( crystallization) ต่างหาก

 สังคมที่เป็นอยู่ในปัจจุบันถูกยกย่องและถูกสถาปนาให้เป็นสังคม 

แห่งความรู้และเป็นสังคมการบริโภคข้อมูลข่าวสาร  ความรู้ท่ีได้รับในแต่ละคร้ัง 

ของการอ่านหรือการบริโภคน้ัน ต้องไตร่ตรองคิดให้รอบคอบ มีวิจารณญาณว่า 

  รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สมบูรณ์      drpak2512@hotmail.com 

การอ่านทบทวน:

กระบวนการสร้างความคิดรวบยอด

ความรู้นั้นเหมาะสมกับตนเองหรือไม่ และประการสุดท้ายต้องหมั่นทบทวน 

ได้ว่า “ความรู้ท่ีเข้ามาล้วนแต่เป็นมายาท้ังส้ิน”  สัมผัสด้วยผัสสะท้ังห้าเป็นเช่นไร 

คงไม่พอ ควรใช้อายตนะที่หก คือ  “ใจ” เป็นเครื่องตัดสินจะดีกว่า  แต่อย่างไร 

ก็ตาม  “ใจ” นั้นต้องเปี่ยมล้นไปด้วยธรรมะ  ถ้าทำได้เช่นนี้  การอ่านทบทวน 

จะเป็นกระบวนการสร้างความคิดรวบยอดให้ถึงปรมัตถ์แห่งการอ่านได้ดียิ่ง

g 

g 



๖ ข่าวรามคำแหง วันท่ี ๒๕  มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยและหอพักโดยรอบ พร้อมท้ัง การพัฒนา 

หอพักในด้ านความปลอดภัยและสิ่ งแวดล้อม 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยเช่ือว่าหอพักต่างๆท่ีเข้าร่วมโครงการ 

“หอพักติดดาว” นั้น เป็นหอพักที่มีคุณภาพ มีความ 

ปลอดภัย และมีส่ิงแวดล้อมท่ีดีต่อนักศึกษา มหาวิทยาลัย

ยืนยันจะดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์ทุกคน ให้จบเป็นผู้ม ี

ความรู้ความสามารถอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุข

ในช่วงที่เป็นนักศึกษา

 ด้านอาจารย์สมหมาย  สุระชัย  รองอธิการบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวถึงกิจกรรมในร้ัวรามคำแหงว่า 

การเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยนั้นจะมีอาจารย์

ที่ปรึกษาคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งด้านความประพฤต ิ

และการพัฒนาทักษะ ซึ่งกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

แบ่งเป็นหลายด้าน ท้ังด้านวิชาการ กีฬา ศิลปวัฒนธรรม 

และคุณธรรมจริยธรรมของทุกศาสนา ไม่ว่าจะเป็น 

ชมรมพุทธฯ ชมรมนักศึกษามุสลิมและชมรมคริสต์ศาสนา 

โดยชมรมต่างๆเหล่านี้มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความ 

รับผิดชอบต่อตนเอง พร้อมทั้งพัฒนาด้านจิตสำนึกให ้

นักศึกษาเป็นผู้เสียสละให้กับสังคม (จิตอาสา) เพื่อให้

มีบุคลิกภาพและศักยภาพที่ดีพร้อมในการทำงานของ

นักศึกษาต่อไป 

 นอกจากนี้ ภายในงานมีกิจกรรมของนักศึกษา 

จากชมรมต่างๆและแบบอย่างศิษย์เก่าที่ประสบ 

ความสำเร็จหลายท่านมาร่วมงานด้วย อาทิ นายวินัย  

พันธุรักษ ์ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ สิรพิชญ์-สิรพัชญ์  

สินมา และภาสวิชญ์ บัณฑิตทัศนานนท์ ศิษย์เก่า 

คณะนิติศาสตร์ 

 

ศิษย์ เก่ าคณะรัฐศาสตร์   

กล่าวว่า รามคำแหงเป็น 

มหาวิทยาลัยที่ เปิดโอกาส 

ทางการศึกษาให้กับคน 

ทุกเพศทุกวัยทั่วประเทศ 

ได้มีโอกาสเรียนหนังสือรวมถึงบัณฑิตท่ีจบการศึกษา 

ออกไปรับใช้บ้านเมืองน้ันล้วนเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ 

และมีศักยภาพ และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงานด้วย 

 

“พิงค์” อดีตนักศึกษา Pre- 

degree คณะนิติศาสตร์ ปัจจุบัน 

เป็นอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์  

ม.รามคำแหง กล่าวว่าการ 

เรียนระบบ Pre-degree เร่ิมต้น 

ด้วยวิชาพื้นฐานที่มี เนื้อหาคล้ายกับวิชาที่ เรียน  

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดแนะแนวการศึกษา 

RU Road Show 2012 คร้ังท่ี 3 เพ่ืออำนวยความสะดวก

แก่ผู้สนใจในการสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานที่  

ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ เมื่อวันที่ 19-20 

พฤษภาคม 2555 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ปกครอง 

นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจท่ัวไปเข้าชมนิทรรศการ 

สอบถามรูปแบบการศึกษา และสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

ตลอดการจัดงาน โดยมีอาจารย์สมหมาย สุระชัย 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้ช่วยศาสตราจารย์

ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

ร่วมต้อนรับ 

 โอกาสนี้ ผศ.ลีนา  ลิ่มอภิชาต รองอธิการบด ี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า “ทุกวันน้ีใครๆก็เรียนรามฯ” 

เห็นได้ว่า 41 ปีที่ผ่านมา รามคำแหงได้ให้โอกาส 

กับประชาชนทุกคน และมีผู้ที่สำเร็จการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงไปแล้วจำนวนหลายแสนคน 

โดยศิษย์เก่าเหล่านี้ได้ออกไปทำงานในทุกระดับทั่ว

ประเทศไทย จุดนี้จึงทำให้เกิดความมั่นใจว่าสังคม 

ไทยยอมรับถึงคุณภาพและศักยภาพของนักศึกษาที่

จบจากรามคำแหง

 ในปีการศึกษาใหม่น้ี มหาวิทยาลัยได้เดินหน้า 

ในการดูแลลูกศิษย์เรื่องของคุณภาพทางวิชาการ    

ซ่ึงในทุกวันน้ีท่ัวประเทศได้มีการเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียน ดังนั้น สถาบันการศึกษา 

ต่างๆ จึงได้มีการตื่นตัวในเรื่องนี้ รามคำแหงก็ได้มี 

การปรับหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้แก่ 

นักศึกษา ดังน้ันในการรับสมัคร RU Road Show 2012 

แต่ละครั้ง ผู้สมัครจะได้รับสิทธิในการอบรมภาษา

ต่างประเทศ หรืออบรมคอมพิวเตอร์ฟรี เพื่อเตรียม

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมีคุณภาพ

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้ดูแลเรื่องของ 

การดำรงชีวิต ซึ่งจะเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนใหญ่จะ 

มาจากต่างจังหวัด ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะไม่มีหอพัก

เป็นของตนเอง แต่เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่จะ 

ต้องดูแลความเป็นอยู่ของนักศึกษาท่ีอาศัยอยู่  

หอพักโดยรอบมหาวิทยาลัยท้ังหัวหมากและ 

วิทยาเขตบางนา ด้วยเหตุน้ีมหาวิทยาลัยจึงได้มีการจัด 

โครงการหอพักติดดาวข้ึน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง 

ม.ปลาย มีตัวช่วยในการเรียนจากระบบ e-Learning  

ซ่ึงส่ิงท่ีเราได้รับจากการเรียนท่ีรามคำแหง ทำให้เรา 

มีโอกาสมากกว่าคนอ่ืน และยังเป็นการใช้เวลาท่ีคุ้มค่า 

ในชีวิตอย่างที่สุด

 

  “พอร์ช” อดีตนักศึกษา 

Pre-degree คณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่า รามคำแหงเป็น 

มหาวิทยาลัยแห่งเดียวของ 

ประเทศที่เปิดโอกาสให้ 

นักเรียน ม.ปลาย ได้เข้ามา 

ศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โดยไม่ปิดก้ันความสามารถ 

ทางการศึกษาและเป็นการใช้เวลาว่างที่มีอยู่ให้เกิด 

ประโยชน์ ทั้งยังสอนให้ผมมีความคิดความอ่านที่ดี

และมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้น การเรียน Pre-degree จึง 

ตอบโจทย์ในชีวิตของผมได้ดีที่สุด

 

 “ตั้ม” อดีตนักศึกษา Pre-

degree คณะนิติศาสตร์ 

ส า ข า วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ 

จังหวัดปราจีนบุรี กล่าวว่า 

 “รามคำแหงให้อะไรมาก 

กว่าท่ีคิด” เพราะด้วยความศรัทธาในสถาบันการศึกษา

แห่งน้ี และมีครอบครัวเป็นแรงใจสำคัญในการผลักดัน

จึงทำให้การเรียนที่รามคำแหงประสบความสำเร็จ 

และสอนให้ผมรู้จักการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ต่อชีวิตของตัวเองด้วย  

 ท้ังน้ี ยังมีผู้สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ภายในงาน 

ร่วมแสดงทัศนะต่อการจัดงาน RU Road Show 

2012 ครั้งนี้ด้วย

 

นักเรียนชั้น ม.5 โรงเรียน 

ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 

สมัครเรียนระบบ Pre-

degree คณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่า ดิฉันตั้งใจมา 

สมัครเรียนที่งาน RU Road Show เพราะทำงาน 

พิเศษท่ีน่ีและใกล้บ้าน สมัครเรียน Pre-degree เพ่ือ 

สะสมหน่วยกิตไว้ล่วงหน้าและอยากมีความรู้ 

ด้านกฎหมายให้เป็นแนวทางในการทำงานในอนาคต 

ต่อไป ดิฉันคิดว่าการจัดงานวันนี้เป็นกิจกรรมที่ด ี

และไม่เคยเห็นมหาวิทยาลัยไหนออกมาใกล้ชิด 

รามคำแหงจัด RU Road Show ครั้งที่ 3
แนะแนวการศึกษา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

(อ่านต่อหน้า 7)

นายวินัย  พันธุรักษ์

อาจารย์สิรพิชญ์  สินมา

นายสิรพัชร์  สินมา 

นายภาสวิชญ์  บณัฑิตทัศนานนท์

น.ส.ประภัสสราภรณ์  เดชทะศร



๗ข่าวรามคำแหงวันท่ี ๒๕  มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

นักศึกษาเช่นนี้ ซึ่งเป็นการเพิ่มความสะดวกและใช ้

เวลาสมัครประมาณ 15 นาทีเท่านั้น 

 

นักเรียนช้ัน ม.4 โรงเรียน 

โพธิสารศึกษา จังหวัด 

นครสวรรค์ สมัครเรียน 

ระบบ Pre-degree คณะ 

มนุษยศาสตร์ กล่าวว่า ดิฉัน 

อยากเรียนภาษาฝรั่งเศส 

จึง เลือกเรียนคณะมนุษยศาสตร์ที่ รามคำแหง 

ด้วยระบบ Pre-degree เพื่อเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ และ 

ได้ออกมาเจอโลกกว้าง ท่ีสำคัญอยากเรียนปริญญาตรี 

ให้จบเร็วๆด้วย พอทราบเรื่องจากทางเว็บไซต์ของ 

มหาวิทยาลัยก็ตั้งใจมาสมัครเรียนที่งาน RU Road 

Show ใช้เวลาสมัครแค่ 10 นาที ทั้งยังมีเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัยให้คำแนะนำตลอดการสมัคร ทำให้เข้าใจ 

ง่ายและมีความสะดวกรวดเร็ว

  

สมัครเรียนคณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่า การจัดกิจกรรม 

RU Road Show ทำให้ 

เห็นนโยบายในการพัฒนา 

ก า ร ศึ ก ษ า ที่ ดี ข อ ง 

มหาวิทยาลัย และเป็นการ 

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนท่ีไม่เคยสัมผัสรามคำแหง 

ให้ได้รู้จักว่ามีรูปแบบการศึกษาและกิจกรรมนักศึกษา 

ท่ีแพร่หลาย  การสมัครวันน้ีก็รวดเร็ว     มีบุคลากรของ 

มหาวิทยาลัยมาแนะนำทั้งเรื่องการเรียนและการ 

สอบ สะดวกรวดเร็วต่อผู้สมัครด้วย อยากให้มีการ 

จัดงานที่กว้างขวางขึ้นในหลายๆพื้นที่ ซึ่งเชื่อว่าราม

คำแหงจะได้รับเสียงตอบรับอย่างล้นหลามเช่นเดียว

กับงานในวันนี้

 
สมัคร เรี ยนคณะศึกษา 

ศาสตร์ กล่าวว่า RU Road 

 Show ในมุมมองของผม 

ถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์

ที่ก้าวล้ำของมหาวิทยาลัย 

ไม่ว่าจะเป็นผู้ท่ีต้ังใจมางาน 

หรือประชาชนที่ เดินผ่านไปมาก็จะได้รับทราบ 

ถึงการศึกษาในรูปแบบต่างๆที่มีในรั้วรามคำแหง 

รวมถึง การสมัครก็รวดเร็วทันใจ ซึ่งผมได้ลองเลือก 

แผนการลงทะเบียนมาจากบ้าน เมื่อมาสมัครที่งาน 

ใช้เวลาไม่ถึง 10 นาทีก็เสร็จแล้ว อยากให้มีการ 

จัดกิจกรรมดีๆเช่นน้ีให้กับน้องๆรุ่นใหม่ท่ีอยากเรียน 

รามคำแหงได้เข้ามาสัมผัสด้วยตัวเองในหลายๆ 

พื้นที่ด้วย

รามคำแหงจัดฯ                              (ต่อจากหน้า 6)

น.ส.กชกร  ครุฑพงษ์

นายวีรยุทธ  เกาะเพชร

นายกฤษดา  วงศ์พาณิชย์

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดอภิปราย “ทิศทางรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” 

โดย ดร.สดศรี สัตยธรรม กรรมการการเลือกตั้ง 

ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียงประชามติ 

นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณ ี นายกสมาคมนักข่าว 

นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และนางทิพย์พาพร         

ตันติสุนทร ผู้อำนวยการสถาบันนโยบายศึกษา 

ร่วมอภิปราย ในการจัดโครงการอบรม “ขบวนการ 

ยาเสพติดกับภัยใกล้ตัว” ณ ห้องประชุมพวงแสด 

อาคาร 2 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. เมื่อวันที่ 

26 เมษายน 2555 

 การอภิปรายเริ่มด้วย ดร.สดศรี สัตยธรรม 

กกต.ด้านกิจการพรรคการเมืองและการออกเสียง 

ประชามติ กล่าวว่า รัฐธรรมนูญปี 2550 เป็นรัฐธรรมนูญ 

ท่ีถูกกล่าวขานว่า มาจากระบบ คมช.หรือเผด็จการ   

รธน. 2550 เป็นเช่นนั้นจริงหรือไม่ ในฐานะที่เป็น 

หนึ่งในผู้ยกร่าง รธน. 2549 มองว่า รธน.2550 

มีบทบัญญัติท่ีมากถึง 309 มาตรา ดังน้ันจะมองว่า 

เป็นรัฐธรรมนูญท่ีดีหรือไม่ เป็นเร่ืองท่ีข้ึนอยู่แต่ละ 

มุมมองของบุคคล เพราะรัฐธรรมนูญที่ผ่านมา  

18 ฉบับ เป็น รธน.ท่ีเกิดข้ึนตามยุคสมัยของเหตุการณ์

ที่เกิดขึ้นในขณะนั้น 

 ดังนั้น รธน.2550 เป็น รธน.ที่เกิดขึ้นหลัง 

เหตุการณ์รัฐประหารโดย คมช. เป็น รธน.ท่ีนักการเมือง 

รู้สึกเกลียดชัง เพราะเหมือนเป็นการดักทางนักการเมือง 

เอาไว้ ในขณะเดียวกัน เป็น รธน.ท่ีให้สิทธิประชาชน 

มากข้ึน ประชาชนสามารถร่วมแก้ไขหรือถอดถอน 

รธน.ได้ แต่ในมุมมองของนักการเมือง มองว่าเป็น

การล้อมกรอบนักการเมือง คือ ต้องมีความสุจริต 

โปร่งใส หรือห้ามมีหุ้นในองค์กรท่ีเก่ียวกับส่ือมวลชน 

เป็นต้น 

 “ความจริงแล้วการแก้ไข รธน.2550 มีมา 

นานแล้ว ต้ังแต่ คมช.ให้มีการเลือกต้ัง ส.ส.ในสมัย 

รัฐบาลสุรยุทธ์ อีกทั้ง ได้มีการทำประชามติที ่

ประชาชนเห็นด้วย กว่า 56% และได้เร่ิมต้นมาต้ังแต่ 

สมัยรัฐบาลอภิสิทธ์ิ เช่น การแก้ไข รธน.2 ฉบับ 

มาตรา 93 - 98 จนกระทั่งปี 2555 เริ่มที่จะลบ  

รธน. 2550 ออกทั้งหมดแต่จะคงไว้เฉพาะหมวด 

พระมหากษัตริย์เท่านั้น 

 แนวโน้มในการแก้ไข รธน.2550 ไม่ใช่เร่ืองง่าย 

ขนาดนั้นตั้ง สสร.แล้วยังต้องใช้เวลาที่ยาวนาน  

เพราะมีท้ังฝ่ายท่ีเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในการแก้ไข 

ดังนั้น รธน.2555 หรือ 2556 จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ 

ขึ้นอยู่กับสภาผู้แทนราษฎรด้วย เพราะปัจจุบัน 

การเมืองบ้านเราไม่ปกติ มีการแบ่งแยกทางสังคม 

นักการเมืองควรเป็นความหวังของประเทศในการ 

เข้ามาดำเนินการเรื่องการปกครองและไม่ให้เกิด 

ความแตกแยกทางการเมือง ซึ่งอาจจะกลายเป็น 

ปัญหาในสังคมได้ ดังนั้น ถ้าอยากให้การเมืองดีขึ้น

อยู่กับความน่าเชื่อถือในตัวนักการเมืองด้วย”

 ขณะทีน่ายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี นายก 

สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า ประเด็นท่ีต้องกล่าวถึง รธน.มีข้อสงสัยว่า 

จะมีฉบับที่ 19 หรือเป็นฉบับสุดท้ายแล้วหรือไม่ 

ที่ผ่านมา รธน.มีที่มาจากประชาธิปไตย และเผด็จ- 

การทหาร รวมถึงเรื่องการแต่งตั้ง สสร.ที่เคยม ี

มาตั้งแต่ปี 2517 เป็น รธน.ฉบับที่เด่นและมีเนื้อหา 

ที่เป็นประชาธิปไตยมากที่สุด เพราะเกิดหลังจากม ี

เหตุการณ์ในการเรียกร้องประชาธิปไตยของประชาชน 

เมื่อ 14 ต.ค. 2516 แล้วก็ถูกล้มล้างไป 

 ต่อมา รธน.2540 เป็น รธน.ที่ประชาชนได ้

เข้ามามีส่วนร่วม และ สสร.มีที่มาจากการคัดเลือก 

จากผู้ทรงคุณวุฒิทั่วประเทศ แต่มีข้อบกพร่อง 

ในเร่ืองการเปิดช่องให้เข้ามาแทรกแซงองค์กรของรัฐ 

ท่ีเป็นอิสระ จนมาถึง รธน.2550 อยากต้ังข้อสังเกตว่า 

กระบวนการที่มาของ ปี 2540 หรือ 2550 มีความ 

แตกต่างกัน กระบวนการที่มาของปี 2540 จะม ี

ความเป็นประชาธิปไตยมากกว่าเพราะรัฐบาล 

มาจากการเลือกตั้ง แต่ต้องยอมรับว่า รธน.2550 

มีบทบัญญัติเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนได้ด ี

ท่ีสุด และดีกว่าปี 2540 เช่น เร่ืองส่ือมวลชนในการ

ป้องกันการแทรกแซงของนักการเมือง และห้าม 

นักการเมืองมีบทบาทในการถือหุ้นในองค์กรส่ือด้วย 

 ส่วนเรื่องอื่นๆยังมีปัญหาในเชิงหลักการ 

เช่น เร่ืองการสรรหา สสร. แต่ประเด็นสำคัญอยู่ท่ีว่า 

การแก้ไข รธน.ที่คาดว่าจะเสร็จในปี 2556 จะได้

รับการยอมรับจากทุกฝ่ายหรือไม่ อย่างไรก็ตาม 

ถ้ามองจากสภาพการยกร่าง รธน. จะมีความขัดแย้ง 

เกิดขึ้นอีกหรือไม่ เกรงว่าจะมีการเคลื่อนไหวทาง 

การเมือง ทำให้ประเทศไม่พัฒนา ดังนั้น ทำอย่างไร 

การแก้ไข รธน.ฉบับล่าสุดจะเป็นท่ียอมรับจากทุกฝ่าย 

ซึ่งจะต้องดูสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และเฝ้าด ู

กระบวนการของ สสร.ด้วย (อ่านต่อหน้า 10)

ถก ‘ทิศทางรัฐธรรมนูญไทย’

ต้องสร้างดุลยภาพทั้งนิติรัฐ-คุ้มครองสิทธิประชาชน



 คณะบริหารธุรกิจขอแก้ไขกระบวนวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตในระเบียบการรับสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาชั้นปริญญาตรีส่วนกลาง พ.ศ.2555 ดังต่อไปนี้

๘ ข่าวรามคำแหง วันท่ี ๒๕  มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

หน้า 65  โครงสร้างหลักสูตร

แก้ไขข้อ 5.4 กลุ่มวิชาการจัดการ เป็น กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์ 

หน้า 68  ภาควิชาการเงินและการธนาคาร หมวดวิชาแกนทางธุรกิจ 42 หน่วยกิต

แก้ไข ACC 1001 การบัญชีขั้นต้น 1 เป็น ACC 1101

                                                   ACC 1002 การบัญชีขั้นต้น 2 เป็น ACC 1102

 หน้า 74 ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ หมวดวิชาแกนทางธุรกิจ 42 หน่วยกิต

แก้ไข LAW 2015 กฎหมายธุรกิจ 1  เป็น LAW 3015 กฎหมายธุรกิจ 2

หน้า 85 หมวดวิชาเลือกเสรี 9 หน่วยกิต

แก้ไขข้อ 4  สาขาวิชาการจัดการทั่วไป เป็น สาขาวิชาการจัดการ

แผนการศึกษาภาควิชาการบริหารทั่วไป

 หน้า 52 ข้อความเดิม B.B.A. (General Management) 

แก้ไขเป็น  B.B.A. (Management)

หน้า 66 ข้อความเดิม MGT 2102 หลักการจัดการดำเนินงานและโซ่อุปทาน 

                                      แก้ไขเป็น MGT 2102 การจัดการการดำเนินงานและโซ่อุปทาน

หน้า 67 ข้อความเดิม MGT 4208 Business Nerotiation แก้ไขเป็น MGT 4208 Business Negotiation 

                 ข้อความเดิม MGT 4209 Organization Bahavior แก้ไขเป็น MGT 4209 Organizational Behavior

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ

หน้า 75  วิชาเอกเรียนร่วม 3 วิชา (วิชาที่ 2)

เดิม SBM 2102  การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย 3 หน่วยกิต

เปลี่ยนเป็น SBM 2301 การจัดการความเสี่ยงภัยและการประกันภัย  3 หน่วยกิต

  หน้า 75  ข. กลุ่มวิชาเอกเลือก 18 หน่วยกิต (วิชาเอกการโรงแรม)

เดิม SBM 2201 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในธุรกิจโรงแรม 3 หน่วยกิต

เปลี่ยนเป็น SBM 3241 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการในธุรกิจโรงแรม  3 หน่วยกิต

เดิม SBM 4203 กฎระเบียบและจริยธรรมสำหรับธุรกิจโรงแรม 3 หน่วยกิต

เปลี่ยนเป็น SBM 3243 กฎระเบียบและจริยธรรมสำหรับธุรกิจโรงแรม  3 หน่วยกิต

เดิม SBM 4204 การควบคุมงบประมาณในธุรกิจโรงแรม 3 หน่วยกิต

เปลี่ยนเป็น SBM 3244 การควบคุมงบประมาณในธุรกิจโรงแรม  3 หน่วยกิต

เดิม SBM 4222 การสัมมนาการจัดการธุรกิจโรงแรม 3 หน่วยกิต

เปลี่ยนเป็น SBM 4242 การสัมมนาการจัดการธุรกิจโรงแรม  3 หน่วยกิต

เดิม SBM 4223 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในธุรกิจโรงแรม1 3 หน่วยกิต

เปลี่ยนเป็น SBM 4243 การฝึกปฏิบัติงานภาคสนามในธุรกิจโรงแรม1  3 หน่วยกิต

เดิม SBM 4205 การจัดการอาคารชุดและเซอร์วิสอาพาร์ทเมนท์ 3 หน่วยกิต

เปลี่ยนเป็น SBM 4245 การจัดการอาคารชุดและเซอร์วิสอาพาร์ทเมนท์  3 หน่วยกิต

เดิม SBM 4206 การจัดการแผนกครัวและสุขอนามัย 3 หน่วยกิต

เปลี่ยนเป็น SBM 4246 การจัดการแผนกครัวและสุขอนามัย  3 หน่วยกิต

เดิม SBM 4207 การบริหารคลับและสปา 3 หน่วยกิต

เปลี่ยนเป็น SBM 4247 การบริหารคลับและสปา  3 หน่วยกิต

เดิม SBM 4209 การจัดการแผนกช่างและรักษาความปลอดภัย 3 หน่วยกิต

เปลี่ยนเป็น SBM 4248 การจัดการแผนกช่างและรักษาความปลอดภัย  3 หน่วยกิต

เดิม SBM 4219   การจัดการแผนกจัดเลี้ยง 3 หน่วยกิต

เปลี่ยนเป็น SBM 4249   การจัดการแผนกจัดเลี้ยง  3 หน่วยกิต

 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและ 

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ แจ้งเปล่ียนแปลง 

วัน เวลา ห้องบรรยาย และผู้บรรยาย กระบวนวิชา 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

เดิม

JPN 2001 (JA201) JAPANESE 3
TU 13.30-15.20     VPB 402
PREEDA

เปลี่ยนเป็น
JPN 2001 (JA201)  JAPANESE 3
W 13.30-15.20       SBB 315
PREEDA

เดิม
JPN 2002 (JA202) JAPANESE 4
W 13.30-15.20    SBB 315
ASST. PROF.DR.POJANEE

เปลี่ยนเป็น
JPN 2002 (JA202) JAPANESE 4
TU 13.30-15.20     VPB   402
ASST.PROF.DR.POJANEE

เดิม
JPN 3101 (JA301) JAPANESE 5
TH 13.30-15.20    PREEDA

เปลี่ยนเป็น
JPN 3101 (JA301) JAPANESE 5
TH 13.30-15.20    STAFF

เดิม

JPN 3106  (JA322)
JAPANESE WRITING 2
TH 13.30-15.20    SBB 313
WAKABAYASHI

เปลี่ยนเป็น

JPN 3106 (JA322)
JAPANESE WRITING 2
TH 09.30-11.20    SBB 310
WAKABAYASHI

เดิม

JPN 3302 (JA471)
JAPANESE FOR HOTEL
W 13.30-15.20     TB 2206
TAIRA

เปลี่ยนเป็น

JPN 3302 (JA471)
JAPANESE FOR HOTEL
TH 13.30-15.20     SBB 313
TAIRA

เปลี่ยนแปลงวันเวลาบรรยาย

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดกระบวนวิชาเพิ่มเติม ภาค 1 ปีการศึกษา 

2555 ดังนี้

 BUS 3103 (BA 303) Business Information 

and Communication 1 (สารสนเทศและการส่ือสาร 

ทางธุรกิจ 1) 3 CR. Dr.Nisarnart, Dr.Auychai, 

Dr.Nealnara, Snitnuth 

 เรียน TH.09.30-11.20 น. อาคาร SWB 604

 BUS 3104 (BA 304) Business Information 

and Communication 2 (สารสนเทศและการส่ือสาร 

ทางธุรกิจ 2) 3 CR. Snitnuth, Sinart 

 เรียน TH.13.30-15.20 น. อาคาร TCB 607

แก้ไขกระบวนวิชาในหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต



สื่อประกอบการเรียน - ตำรา ภาษาสเปนพื้นฐาน 4  

(SN 202) โดย รศ.สมร วิเศษมณี (ซื้อได้ที่ศูนย์ตำรา 

ของมหาวิทยาลัย)

ขอบเขตเนื้อหาวิชา  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาสเปนใน

ระดับที่ต่อจากกระบวนวิชา SN 201 ได้แก่

 - คำนาม (el nombre) : การกำหนดเพศ 

ของคำนาม  คำนามและหน่วยคำ  คำลักษณะนาม

 - คำคุณศัพท์ (Grados de Adjetivo) : ลักษณะ 

ของคำคุณศัพท์  การจัดประเภทของคำคุณศัพท์

 - คำกริยา (el verbo) : การจัดประเภทของ 

คำกริยา

 -   กาลต่างๆ  (Los tiempos de indicativo)

 -   คำกริยากลายความหมาย (Las Perifrasis 

Verbales)

 - ประโยคประสม (La oracion compuesta)

 - ประโยคความซ้อน (La oracion subordi-

nada)

      -   บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ

      -   คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

 - บทอ่านเก่ียวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

และประเพณีของประเทศสเปน

ข้อแนะนำ  นักศึกษาควรผ่านกระบวนวิชา SN 201 

มาก่อน จะได้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาอย่าง 

ต่อเน่ือง ควรทำการศึกษาเน้ือหาสาระจากตำรามาก่อน 

เข้าฟังการบรรยายในช้ันเรียนโดยหม่ันอ่านออกเสียง 

คำและประโยคตามหลักการออกเสียงคำภาษาสเปน 

ที่ได้ศึกษามาแล้วจากกระบวนวิชา SN 101 และ  

SN 102 ทำแบบฝึกหัดในแต่ละบทอย่างสม่ำเสมอ  

สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปเข้าฟังการบรรยายในชั้น 

เรียนได้ก็ให้ทำตามข้อแนะนำข้างต้นเช่นกันและ 

ควรหาเวลาปรึกษาอาจารย์ผู้สอนเพื่อขอคำแนะนำ 

ต่างๆเพิ่มเติมโดยติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ตาม 

ตารางเวลาบรรยายหรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก  

คณะมนุษยศาสตร์ และท่ีอีเมล wsamorn@hotmail.

com                    

๙ข่าวรามคำแหงวันท่ี ๒๕  มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

    

ถาม  ผมเป็นนักศึกษารหัส 47 มีปัญหาขอสอบถาม 

 ดังนี้   1. ผมจะหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ในภาคฤดูร้อน/2554 น้ี ถ้าสมัครและเทียบโอนหน่วยกิต

ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้หรือไม่

 2. เมื่อครบ 8 ปีแล้วยังไม่จบ ต้องสมัคร 

ใหม่เลยหรือไม่

 3. การเทียบโอนของนักศึกษา 8 ปีไม่จบการศึกษา 

ต้องทำอย่างไรบ้าง

 4.  ผมจะเทียบโอนวิชาที่ เคยสอบผ่านได้  

ทั้งหมดหรือไม่

ตอบ 1. ไม่ได้ นักศึกษาที่สมัครโดยใช้สิทธเิทียบ 

โอนหน่วยกิต ต้องมาสมัครด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย 

เท่านั้น

 2.  นักศึกษาจะสมัครใหม่ทันที หรือสมัคร 

ภาคการศึกษาใดก็ได้ท่ีมหาวิทยาลัยทำการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ซึ่งเมื่อทำการสมัครใหม่ ก็ต้องศึกษา

ตามโครงสร้างหลักสูตรของปีการศึกษานั้นๆ 

 3. นักศึกษา 8 ปียังไม่สำเร็จการศึกษา สมัครใหม่ 

โดยใช้สิทธิเทียบโอน นักศึกษาต้องขอทรานสคริปท ์

ไม่จบรหัสเดิม เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเทียบโอน  

ให้ชำระเงินจำนวน 40 บาท ที่กองคลัง สำนักงาน 

อธิการบดี ชั้น 1 แล้วนำใบเสร็จฯ มายื่นเรื่องขอที่ 

อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 1 พร้อมหลักฐานการสมัคร  

ดังน้ี  บัตรประจำตัวประชาชน, ทะเบียนบ้าน, วุฒิการศึกษาฯ,  

ใบรับรองแพทย์ และรูปถ่ายขนาด 2 น้ิว มาดำเนินการ 

สมัครใหม่พร้อมเทียบโอน

 4. ถ้ารายวิชา ท่ีสอบผ่านจากรหัสเดิมตรงกับ 

โครงสร้างหลักสูตรคณะท่ีได้ทำการสมัครใหม่ 

ก็สามารถเทียบโอนได้ทั้งหมด

ถาม  สวัสดีครับ ผมมีข้อสงสัยอยากขอคำปรึกษา

จากมหาวิทยาลัย คือผมได้สมัครเรียนคณะวิทยาศาสตร์

ภาค 1/2555 แต่ผมอยากย้ายไปเรียนคณะศึกษาศาสตร์ 

ได้หรือไม่ ผมต้องทำอย่างไรบ้าง จำเป็นหรือไม่ท่ีผม 

ต้องลาออกและสมัครใหม่ 

ตอบ นักศึกษาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ จึงดำเนินการ 

ย้ายคณะได้ท่ี อาคาร KLB ช้ัน 1 ศูนย์ One Stop Service 

ค่าธรรมเนียม 200 บาท โดยนักศึกษาไม่ต้องลาออก

เพื่อสมัครใหม่ หรือ สามารถเลือกลงเรียนเข้าสอบ 

เฉพาะรายวิชาท่ีมีในคณะใหม่ท่ีต้องการย้ายไปเรียน

ก่อนได้ และสำหรับนักศึกษาที่สมัครภาค 1/2555 

สามารถบอกเลิก - บอกเพิ่มกระบวนวิชาได้ระหว่าง 

วันที่ 19 กรกฎาคม -28 กันยายน 2555 ที่อาคาร สวป. 

 ช้ัน 1 ช่อง 11 - 13  เอกสารท่ีต้องใช้มีดังน้ี  ใบเสร็จรับเงิน 

พร้อมถ่ายสำเนา 1 ฉบับ, บัตรประจำตัวนักศึกษา, 

กระบวนวิชาท่ีต้องการบอกเลิก - บอกเพ่ิมกระบวนวิชา

  กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพ่ิม จะต้องชำระเงิน

ค่าหน่วยกิตเพ่ิมท่ีกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ช้ัน 1 

นักศึกษาปกติหน่วยกิตละ 25 บาท, นักศึกษา Pre-degree 

หน่วยกิตละ 50 บาท และให้นักศึกษาเข้าเรียน 

กระบวนวิชาที่ต้องการสับเปลี่ยน หรือลงทะเบียน 

เรียนเพิ่มก่อนได้
กองบรรณาธิการ

แนวสังเขปวิชา การศึกษาสาระความเป็นมาของ 

โบราณคดี วิธีการศึกษาทางโบราณคดี และประโยชน์ 

ท่ีได้รับ เกณฑ์และการจัดยุคสมัย ข้อมูลทางโบราณคดี 

สมัยต่างๆในประเทศไทย ศึกษาความสัมพันธ์ของ 

สิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์และหลักฐานทางโบราณคดี 

โดยแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม  

เอกสารประกอบการเรียน เอกสาร AN 213 โบราณคดี- 

เบื้องต้น โดย อ.อัญชลา โภชนสมบูรณ์ นักศึกษา 

สามารถถ่ายสำเนาได้ท่ีร้านถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์  

และติดตามเอกสารเพิ่มเติมอีก 1 ชุด ประมาณปลาย 

เดือนกรกฎาคม

หัวข้อหลัก l ประวัติความเป็นมา

   l หลักฐานทางโบราณคดี

   l วิธีการศึกษาทางโบราณคดี

   l การแบ่งยุคสมัยทางโบราณคดี

   l แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ

แนวทางการวัดผล

 - คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบ 

ปรนัย 40 ข้อ (40 คะแนน) และอัตนัย 3 ข้อ (60 คะแนน) 

 - สำหรับผู้ที่เข้าเรียนประจำ สามารถสะสม 

คะแนนเก็บบางส่วนๆละ 20 คะแนน จากรายงานกลุ่ม 

ที่ต้องส่งตามวันที่กำหนดระหว่างเทอมและนำเสนอ 

ในชั้นเรียน (จำกัดจำนวนกลุ่ม) โดยคะแนนรายงาน 

1 ฉบับ สามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย 1 ข้อ

 - การทำรายงานมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม 

ให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการทำงาน 

เป็นกลุ่มและมีโอกาสนำเสนอผลงาน ซ่ึงการทำรายงานน้ี 

ไม่มีผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาไม่จำเป็นต้องทำทุกคน)  

และไม่มีการทำรายงานเพ่ิมเติมทุกกรณีในการสอบซ่อม 

ข้อแนะนำ

 - ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้ ควรอ่าน 

ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องตามวารสารต่างๆ และ 

ติดตามข่าวสารทางโบราณคดี เช่น การค้นพบโบราณวัตถุ 

สถานใหม่ท้ังในไทยและต่างประเทศ หรือการตีความ 

หลักฐานเดิมด้วยแนวคิดใหม่  เพราะในชั้นเรียนจะ 

มีการนำเสนอข้อมูลใหม่ๆที่จะมีการอภิปรายและ

นำมาใช้ในการประเมินผล

 - การเรียนเน้นนำเสนอหลักฐานทางโบราณคดี 

จากภาพถ่าย

 - วิชานี้เปิดบรรยายทุกเทอม 1 (ไม่เปิดใน 

เทอม 2 เพราะต้องเปิดวิชาต่อคือ ANT 3013 สำหรับ 

นักศึกษาเอกสังคมฯแผน 1)

วันเวลาและสถานที่เรียน   TU  07:30  VKB 402 

วันและเวลาสอบ     S  06  OCT.  2012   A

                                        อ.อัญชลา โภชนสมบูรณ์

ANT 2013
โบราณคดีเบื้องต้น

(INTRODUCTION TO ARCHAEOLOGY)
SPN 2002 (SN 202)

ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน 4
(Fundamental Spanish 4)

(อ่านต่อหน้า 11)

 



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันท่ี ๒๕  มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

                    

 ด้านนางทิพย์พาพร ตันติสุนทร ผู้อำนวยการ 

สถาบันนโยบายศึกษา กล่าวว่า รธน.2550 เป็นฉบับ 

ที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ขอตั้งข้อสังเกตว่า 

เน้ือหา รธน.ให้ประโยชน์กับอะไรได้บ้าง เพราะกติกา 

สูงสุดของ รธน.ในแง่ของการมีประโยชน์ต่อรัฐ คือ 

ทำหน้าท่ีเป็นนิติรัฐ ปกครองโดยกฎหมาย อำนาจรัฐ 

ถูกจำกัดควบคุมโดยกฎหมาย สามารถควบคุมอำนาจ 

รัฐของนักการเมืองได้และประโยชน์ต่อการเมืองการ

ปกครอง เพื่อมุ่งวางรากฐานหรือสนับสนุนปกป้อง 

สิทธิเสรีภาพของประชาชน ประชาชนต้องเป็นศูนย์กลาง

ของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

ซึ่งทั้งสองด้านจะต้องเดินหน้าไปในทิศทางเดียวกัน 

 “รธน.2550 ต้องสร้างดุลยภาพ คือ การใช้นิติรัฐ 

อย่างตรงไปตรงมา ตามที่ รธน.กำหนดกับสิทธ ิ

เสรีภาพของประชาชน ไม่ให้อำนาจไปผูกไว้ท่ีนักการเมือง 

หรือคิดแทนประชาชนในทุกเรื่อง ซึ่ง รธน.ไม่ได้ให ้

โอกาสในการทำหน้าท่ีเช่นน้ี  หน้าท่ีของ รธน.จึงต้อง 

สร้างดุลยภาพทั้งการเป็นนิติรัฐและสิทธิเสรีภาพ 

ของประชาชนที่จะเข้าไปควบคุมการตรวจสอบการ

ใช้อำนาจของรัฐด้วย เพราะเป้าหมายของ รธน.คือ 

แก้ปัญหาของสังคม เพ่ือให้เกิดศักยภาพใหม่ในสังคม

ให้มีเสถียรภาพมากขึ้น โดยต้องมีการพัฒนาในภาค

ส่วนต่างๆให้ไปในทิศทางเดียวกัน”

 ท้ังน้ี รากฐานท่ี รธน.กำหนดไว้ว่าเป็นรากฐาน 

ประชาธิปไตย คือการส่งเสริมและปกป้องคุ้มครอง 

สิทธิเสรีภาพของประชาชน และทำหน้าที่ควบคุม 

การเมืองการปกครอง ฉะน้ัน เน้ือหา รธน.เป็นอย่างไร 

การเมืองก็เป็นอย่างนั้น ในทางตรงกันข้าม การเมือง 

เป็นอย่างไร รธน.ก็จะเป็นไปตามการเมือง รธน.ท่ีสังคม 

ไทยได้เรียนรู้ คือ การป้องกันเผด็จการในทุกรูปแบบ 

และการเสริมสร้างรากฐานของประชาธิปไตย รธน. 

จะเกิดขึ้นได้ต้องใช้เวลาอีกยาวนาน ประชาชนต้อง 

ช่วยกันคิดว่าแท้ท่ีจริงแล้ว รธน.เป็นเร่ืองของนักการเมือง 

หรือไม่ แล้วคนที่ไม่ใช่นักการเมืองจะไปอยู่ที่ไหน 

 ที่สำคัญ ภาคพลเมืองจะต้องมีส่วนร่วมแสดง 

ความคิดเห็นหรือผลักดัน รธน.ฉบับใหม่น้ีด้วย ต่อไป 

ถ้าภาคพลเมืองไม่ได้เข้าไปมีส่วนร่วม คงไม่ใช่ รธน. 

ท่ีสามารถนำมาบังคับใช้ได้ เพราะถ้ากฎหมายไม่เป็น 

ที่ชอบธรรมหรือไม่เป็นที่เข้าใจในภาพรวมด้วยกัน

ทุกฝ่าย ก็จะเสียเวลาในเรื่องน้ีกันอีก ซึ่งครั้งหนึ่ง 

ดิฉันเคยได้ร่วมเสวนาเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ 

ระหว่างไทยกับเยอรมัน โดยศาลเยอรมัน กล่าวไว้ว่า 

“รธน.ของประเทศเหมือนสำเภาลำใหญ่ ถ้าหากว่าม ี

สิ่งใดที่ต้องแก้ไข ไม่ว่านอตตัวไหนหลวม ไม่ได้เป็น

หน้าที่ของคนใดเพียงคนเดียว แต่ทุกคนในเรือต้อง

ช่วยกันแก้ไขไม่ให้เรือล่ม เพราะชีวิตของทุกคนอยู ่

ในเรือสำเภาลำเดียวกัน”

ถก‘ทิศทางรัฐธรรมนูญไทย’        (ต่อจากหน้า 7)

การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555
 อาศัยอำนาจตามมาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธ ี

การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546  ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน

แต่ละงาน และประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี 

เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2546 เรื่องการลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงออกประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานไว้ดังต่อไปนี้

 ข้อ 1. ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่องการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ของงาน พ.ศ.2555”

 ข้อ 2. ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป

 ข้อ 3. ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จของงานให้เป็นไปตามรายละเอียดท่ีปรากฏแนบท้ายประกาศน้ี

รายชื่อกระบวนงาน ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จ

1. กระบวนงานที่แล้วเสร็จใน 1 วัน

    1)   การจัดเรียงหนังสือขึ้นชั้นบริการ

    2)   การใช้บริการห้องสมุด

    3)   การลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี

    4)   การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี      

    5)   การให้บริการทะเบียนประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรี

    6)   การให้บริการสำเนาทะเบียนประวัตินักศึกษาระดับปริญญาตรี

    7)   การตรวจสอบผลการศึกษาระดับปริญญาตรี      

    8)   การย้ายคณะและเปลี่ยนสาขาวิชาระดับปริญญาตรี 

    9)   การออกใบรับรองการเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี (One Stop Service) 

   10)  การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท

   11)  การออกใบรับรองผลการศึกษากรณีไม่สำเร็จการศึกษา

          ระดับปริญญาโท (ส่วนกลาง) เพื่อตรวจสอบผลการเรียน

   12)  การบริการแพทย์อนามัย (เฉพาะกรณีการบริการจ่ายยา)

   13)  การให้บริการยืมสื่อการศึกษา

   14)  การให้บริการซื้อตำราแก่นักศึกษา

   15)  การออกหนังสือรับรองข้าราชการและบุคลากร

1 ชั่วโมง

3 นาที

1 นาที

2 ชั่วโมง 30  นาที

7 นาที

5 นาที

3 นาที

2 นาที

 20 นาที

8 นาที

15 นาที

7 นาที

8 นาที

5 นาที

1 วันทำการ

2.  กระบวนงานที่แล้วเสร็จภายใน 2-15 วัน

    1)   การบอกเลิก-เพิ่มกระบวนวิชาระดับปริญญาตรี    

    2)   การออกใบรับรองสภามหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรี 

    3)   การออกใบรับรองผลไม่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

    4)   การออกใบรับรองผลสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

    5)   การขอผ่อนผันการรับราชการทหาร

    6)   การอนุมัติโครงการกิจกรรมนักศึกษา

    7)   การให้บริการสำเนาสื่อการศึกษา

    8)   การออกใบรับรองการเป็นนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ส่วนกลาง)

3 วันทำการ

4 วันทำการ

5 วันทำการ

7 วันทำการ

7 วันทำการ

2 วันทำการ

3 วันทำการ

2 วันทำการ

3.  กระบวนงานที่ใช้เวลามากกว่า  15  วัน

    1)   การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาระดับปริญญาตรี 20 วันทำการ

รวม  24  กระบวนงาน

เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. 2555  
ลงวันที่  11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555



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

๑๑ข่าวรามคำแหงวันท่ี ๒๕  มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

วิธีการสอน  - บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละบท 

โดยใช้สื่อที่เป็นตำรา โปรแกรมPower Point และ 

เว็บไซต์ภาษาสเปน

 - ฝึกการอ่านออกเสียงคำ วลี และประโยค 

ที่ถูกต้อง

 - ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ พร้อม 

ทั้งอธิบายข้อผิด (error) และข้อผิดพลาด (mistake)

 -   ฝึกเขียนคำและประโยค

 -   ฝึกการใช้ภาษาตามกฎไวยากรณ์ภาษาสเปน 

 -  ฟังบทสนทนาที่เป็นเนื้อหาเสริมจากตำรา 

เพื่อฝึกการฟัง และฝึกการสนทนาในสถานการณ์ที่

น่าสนใจต่างๆ เพื่อเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศสเปน  

 - ฟังเพลงภาษาสเปนเพื่อฝึกภาษา คำศัพท์ 

และเพื่อความเพลิดเพลิน

วัน-เวลา-สถานที่บรรยาย  วันพุธ  13.30-15.20 น. 

อาคาร HOB 2  ห้อง 2311 ชั้น 3

การประเมินผล  ข้อสอบอัตนัยโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน

 ส่วนที่ 1 เขียนบรรยายไวยากรณ์ภาษาสเปน

 ส่วนท่ี 2 เขียนตอบไวยากรณ์ภาษาสเปนลักษณะ 

ต่างๆ 10 ข้อใหญ่ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที   

คะแนนสอบผ่าน 50%  

วัน-เวลาสอบ   เป็นไปตามตารางของมหาวิทยาลัย

                                                  รศ.สมร  วิเศษมณี

 SPN 2002ฯ                                  (ต่อจากหน้า 9)

ภาษาลาว  ภาษากัมพูชา  ภาษาจีน  เหล่าน้ีน่าจะไม่พอเพียง  

น่าจะต้องมีภาษาอ่ืนๆ อีก  น่าจะต้องพูดได้ไม่น้อยกว่าสาม 

หรือส่ีภาษา  ตรงน้ีเป็นเร่ืองท่ีน่าห่วงสำหรับลูกหลานไทย 

ของเราที่จะต้องเร่ง  จะต้องฝึกฝนในเรื่องภาษา  เพื่อที่จะ 

สื่อสารกับเพื่อนในประชาคมได้  ซึ่งก็จะทำให้เราเข้าใจ 

เพื่อนของเรา  เราจะต้องอธิบายให้เพื่อนรู้จักเรา  รู้จัก 

ตัวตนท่ีแท้จริงของเรา  และเราก็ต้องรู้จักตัวตนท่ีแท้จริง

ของเพื่อนของเรา

 มิเช่นน้ันการรวมตัวกันเป็นประชาคมก็กลายเป็น

เรื่องความแตกแยกและขัดแย้งกัน  แต่หากทวีขึ้นก็จะ 

มากมายไปถึงเขตแดน  ไปถึงการค้าขายระหว่างประเทศ  

อาจจะลุกลามไปถึงความม่ันคงของแต่ละประเทศ  อาจจะยุ่ง

ไปถึงการแทรกแซงกิจการภายในของประเทศอ่ืน  เป็นต้น

 ดังนั้นการที่เราเป็นนักศึกษาซึ่งจะเป็นกำลัง 

สำคัญของประเทศ  ทั้งในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้  

เรียกว่านับถอยหลังได้เลย  เพราะอีกไม่นานก็จะถึงเวลา

ที่จะกำหนดอะไรต่างๆ ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  

 ลูกศิษย์ครับ  เราจะคบคนสักคนเป็นเพื่อนหรือ 

เป็นเพ่ือนร่วมทางด้วยกัน  ส่ิงแรกท่ีเราต้องได้คือพูดภาษา 

เขาได้  สิ่งที่สองคือรู้จักแลกเปลี่ยนจารีตประเพณีและ 

วัฒนธรรม  และข้อสุดท้ายต้องอยู่ในฐานะท่ีเท่าเทียมกัน 

พูดง่ายๆว่า  เคารพความเป็นมนุษย์  เคารพความเป็น 

ประเทศของเพ่ือนเรา  ถ้าตราบใดท่ีเรายังดูแคลนประเทศ

เพ่ือนบ้าน  หรือตราบใดท่ีประเทศเพ่ือนบ้านดูแคลนเรา  

ไม่ไว้วางใจเรา  เขาจะคบเราเป็นเพื่อนได้อย่างไร 

 ดังนั้นในเรื่องการเรียนรู้  การฝึกฝนใดๆ ก็ตาม 

ขอให้นักศึกษาตระหนักว่า  เราจะเป็นคนท่ีต้องทำหน้าท่ี 

ให้กับประเทศของเราเพื่อที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ได้อย่างมีเกียรติ  และเป็นผู้ท่ีให้เกียรติผู้อ่ืน  ครูพูดเสมอว่า 

ผู้ที่ให้เกียรติคนอื่นย่อมเป็นผู้มีเกียรติ  ดังนั้นเราจะต้อง 

นึกถึงทิฐิ  คือความเห็น  ที่มองได้ทั้งด้านตัวเราเอง  และ 

มองได้ท้ังด้านของคนอ่ืน  มิใช่มองแต่ด้านเราเพียงฝ่ายเดียว 

ถ้ามองด้านเราเพียงฝ่ายเดียวน่ันหมายถึงเห็นแต่ความเห็น 

ของตนเองเป็นใหญ่  เราเชื่อมั่นแต่ตัวเอง  เราไม่เชื่อมั่น 

ตัวคนอื่น  

 มีคำเรียกอยู่คำหน่ึง  ก็คือ  อัตตาทิฐิ  คือเอาความเห็น 

ของตนเองเป็นใหญ่  มิไยว่าคนอื่นจะเดือดร้อนเพราะ 

ความเห็นของเรา  ไม่ยินดียินร้ายกับความรู้สึกของคนอ่ืน 

แต่เอาความรู้สึกของตนเองเป็นที่ตั้ง  เอาความรู้สึก 

ของตนเองเป็นตัววัด  เป็นตัวช้ีนำในทุกเร่ือง  ถ้าอย่างน้ัน 

อย่าว่าแต่อยู่กันเป็นประชาคมอาเซียนเลย  เพียงอยู่กัน 

ในประเทศไทยก็คงยาก  ใครเห็นเป็นอย่างไรก็เขียนจดหมาย

ไปหาครูบ้าง  เวลาครูไม่ปรากฏตรงน้ีก็มีคนถามถึงมากมาย  

เม่ือปรากฏตรงน้ีแล้วก็กรุณาได้แลกเปล่ียนความคิดเห็น 

เหมือนเคย  พบกันใหม่ฉบับหน้า  สวัสดีครับ 

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

และมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมในงาน 

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2555 ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 1 

ม.ร.

 โอกาสน้ี ผศ.ดร.บุญชาล รักษาการในตำแหน่ง 

ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ กล่าวรายงาน 

ว่าโครงการแพทย์แผนไทย สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดการศึกษามาต้ังแต่ภาคเรียน 

ท่ี 2 ปีการศึกษา 2547 โดยวิสัยทัศน์ของรองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ท่ีเล็งเห็นความสำคัญ 

ของการจัดการศึกษาเพ่ือสังคม เป็นการอนุรักษ์ ศึกษา  

วิจัย และพัฒนาความรู้ด้านแพทย์แผนไทยให้เกิดประโยชน์ 

ต่อสังคม และมุ่งผลิตบัณฑิตแพทย์แผนไทยท่ีมีความรู้  

ความสามารถในการประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย 

ตามกฎหมายเพ่ือการพ่ึงพาตนเอง และช่วยเหลือเก้ือกูล 

มนุษย์ มีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ  

มีความสามารถในการสร้างความร่วมมือกับชุมชน 

ด้านการจัดการสุขภาพ และทรัพยากรของชุมชนอย่าง 

ยั่งยืน   

 “โครงการแพทย์แผนไทย เปิดรับนักศึกษามาแล้ว 

จำนวน 9 รุ่น มีนักศึกษาจำนวน 722 คน  และผลิต 

บัณฑิตไปแล้ว 4 รุ่น จำนวน 243 คน ทั้งนี้ ในการจัด 

การเรียนการสอนหลักสูตรแพทย์แผนไทย มีกระบวนวิชา 

ท่ีเป็นทฤษฎีและฝึกปฏิบัติ ซ่ึงนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 จะต้อง 

ผ่านการฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยจากสถาน- 

พยาบาลจึงจะสำเร็จการศึกษา 

 ดังน้ัน สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพได้จัดสถานท่ี 

ฝึกปฏิบัติด้านการแพทย์แผนไทยให้แก่นักศึกษา เพื่อ 

เป็นการยกระดับมาตรฐานของการจัดการเรียนการสอน 

หลักสูตรการแพทย์แผนไทยให้เป็นที่ยอมรับของ 

คณะกรรมการวิชาชีพและสังคม ด้วยการเปิด “สถานพยาบาล 

แพทย์แผนไทย” ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 1 ม.ร. ประกอบ 

ไปด้วย การฝึกปฏิบัติด้านการนวดไทย ด้านเวชกรรม  

ด้านผดุงครรภ์ไทย และด้านเภสัชกรรมไทย โดยมี 

คณาจารย์ผู้มีความรู้ ความสามารถด้านการแพทย์- 

แผนไทย และมีใบประกอบโรคศิลปะ จำนวน 3 คน 

ประจำในแต่ละสาขา ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียน

การสอน และการฝึกปฏิบัติให้แก่นักศึกษาในสถาน-

พยาบาลแพทย์แผนไทย ม.ร.” 

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า  

วันน้ีเป็นอีกก้าวหน่ึงของสถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ที่จะได้ช่วยกันพัฒนาสถาบันแห่งนี้ให้มีความเจริญ 

ก้าวหน้าและเป็นทางเลือกในการสร้างองค์ความรู้ 

ใหม่ๆในวงการแพทย์แผนไทยของสังคมไทย ซึ่ง 

แพทย์แผนไทยเป็นแพทย์พื้นบ้านที่เพิ่มทางเลือก 

ในการรักษาและเป็นที่พึ่งพาของมนุษย์ โดยเชื่อว่า 

การรักษาด้วยแพทย์แผนไทยจะทำให้คนไทยมีสุขภาพ 

ที่แข็งแรงและสามารถจัดการสุขภาพของตัวเองใน 

เบื้องต้นได้ 

 “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาหลักสูตร 

แพทย์แผนไทย ท่ีได้มีสถานท่ีฝึกปฏิบัติเป็นของตนเอง  

โดยไม่ต้องไปพึ่งสถานพยาบาลภายนอก แสดงให ้

เห็นถึงศักยภาพของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการ 

ผลิตบัณฑิตจากหลักสูตรแพทย์แผนไทยบัณฑิตให้

มีความรู้ มีคุณภาพและประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับ 

โดยท่ัวไป ท่ีสำคัญขอขอบคุณผู้เช่ียวชาญ คณะผู้บริหาร 

ของสถาบัน คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคน 

ที่ช่วยกันทำงานและพัฒนาหลักสูตรแพทย์แผนไทย 

ให้มีชื่อเสียงและเป็นที่พึ่งของคนไทยตลอดไป”  

อธิการบดี ม.ร.กล่าวในที่สุด

ม.ร.เปิดสถานพยาบาลฯ              (ต่อจากหน้า 1)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๑) วันท่ี ๒๕  มิถุนายน - ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 คณะกรรมการฯ                         (ต่อจาก    คณะกรรมการฯ                         (ต่อจาก   

(อ่านต่อหน้า 11)

อะไร อะไรก็อาเซียน

ม.ร.อบรมผู้นำกิจกรรมนักศึกษา

  งานกิจกรรมนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา  

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำกิจกรรม 

นักศึกษา ในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษา 

กับการจัดกิจกรรมนักศึกษา” เพื่อให้นักศึกษาได้ม ี

ความรู้ความเข้าใจกระบวนการในการจัดทำแผน 

โครงการ การประเมินผล รวมถึงแนวปฏิบัติ กฎ 

ระเบียบ ข้อบังคับ ในการจัดกิจกรรมนักศึกษา โดย 

มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องศักดิ์ 

ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า 

การศึกษาเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมือง  

เพราะฉะนั้นทุกประเทศให้ความสำคัญต่อการจัด 

การศึกษา สิ่งหนึ่งของการศึกษาที่ปลูกฝังให้ผู้คน 

ในประเทศตระหนักคือเร่ืองของคุณธรรม จริยธรรม   

พร้อมทั้งสร้างคนให้มีความซื่อสัตย์

 “คนที่เรียนหนังสือเก่งกับคนที่เก่งด้านเรื่อง 

การใช้ชีวิตจะมีความแตกต่างกัน คนท่ีเรียนหนังสือเก่ง 

อย่างเดียวจะเข้ากับคนไม่ได้ง่ายๆ เนื่องจากคิดว่า 

ตนเองนั้นเก่งและฉลาดอยู่ฝ่ายเดียว มหาวิทยาลัย 

จึงต้องมีการจัดกิจกรรมต่างๆขึ้น เพื่อเป็นการฝึกฝน 

ให้นักศึกษาสามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นอย่างดี  

เมื่อมาทำงานด้านจิตอาสาต่างๆจะยิ่งเป็นตัวกระตุ้น 

ให้นักศึกษารู้จักการใช้ชีวิตมากข้ึน สามารถนำความรู้ 

ที่ได้รับจากการทำกิจกรรมมาพัฒนาตนเอง พร้อม 

สร้างทัศนคติของเราให้ดีข้ึน  เม่ือเราจบการศึกษาแล้ว 

จะเป็นคนท่ีมีศักยภาพทางการศึกษา เป็นผู้ท่ีมีความ 

เสียสละ อดทน ซื่อสัตย์ มีทัศนคติที่ดี และสามารถ 

ทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้เป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน 

อีกด้วย”

 ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมาจะเห็น 

ได้ว่ากิจกรรมนักศึกษาส่วนใหญ่จะมีอยู่ท่ีส่วนกลาง 

และยังไม่มีโอกาสในการขยายกิจกรรมนักศึกษาไป 

สู่สาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาค ดังน้ันมหาวิทยาลัย 

จะจัดให้มีการขยายกิจกรรมนักศึกษาออกสู่สาขา 

วิทยบริการฯ ท่ัวประเทศ โดยจะให้มีการจัดต้ังสโมสร 

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง รับมอบเงิน 

สมทบทุนสภากาชาดไทย จำนวน 200,000 บาท 

จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต ์  

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ปรีดี สุทธิแย้ม รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เม่ือวันท่ี 13 มิถุนายน  

2555 ณ ห้องประชุมช้ัน 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร

         

และชมรมต่างๆขึ้น เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาส่วน- 

ภูมิภาคได้มีโอกาสร่วมกลุ่มทำกิจกรรมนักศึกษา

 “ในการทำกิจกรรมนั้น นักศึกษาจะต้องเป็น 

ผู้ท่ีมีความซ่ือสัตย์ อีกท้ังยังต้องเป็นผู้ท่ีมีจิตสาธารณะ       

รู้รักสามัคคี มีความจริงใจที่ดีต่อกัน เป็นผู้ที่มีความ 

กตัญญูรู้คุณ และรู้จักขอบเขตความเหมาะสมระหว่าง 

การทำกิจกรรมกับการเรียน”

คณะศึกษาศาสตร์สมทบทุนสภากาชาดไทย

 ถ้าหากลูกศิษย์ติดตามข้อมูลข่าวสารไม่ว่าในส่ือ 

ทางไหน  ครูคิดว่าคงจะพบประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่ง 

ที่เราพูดถึงกันมากมายคือเรื่องของอาเซียน  เรื่องของ 

อาเซียนเป็นเรื่องที่ใหญ่มาก  เป็นเรื่องที่จะต้องคำนึง 

ถึงเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  คำนึงถึงสภาพสังคม 

บางสภาพที่อาจจะต้องประยุกต์เปลี่ยนแปลง หรือ 

บางอย่างก็อาจจะหยุดไป  บางอย่างจะต้องพัฒนาไป  

อย่างนี้เป็นต้น

 สิ่งสำคัญที่สุดของการพูดถึงอาเซียนนั้น 

เราจะพูดถึงเฉพาะอาเซียนท่ีเป็น 10 ประเทศ ท่ีก่อต้ัง 

กันเป็นกลุ่มอย่างเดียวก็ไม่ได้ คงจะต้องพูดถึงอาเซียน 

บวกหนึ่ง  อาเซียนบวกสาม  และอาเซียนบวกหก  

 ที่ว่าอาเซียนบวกหนึ่งคืออาเซียนบวกจีน 

อาเซียนบวกสามคืออาเซียนบวกจีน  ญี่ปุ่น  เกาหลี  

และอาเซียนบวกหกก็คืออาเซียนบวกสามไปแล้ว 

และจะเพ่ิมมาอีกสามประเทศ คือ  อินเดีย  ออสเตรเลีย  

และนิวซีแลนด์  รวมความแล้วประชาคมอาเซียน 

ไม่ใช่จะเป็นประชาคมเล็กๆ  นับอินเดียบวกจีนแล้วก็ 

สองพันห้าร้อยล้านคนได้  รวมแล้วประชากรอาเซียน 

ตกเข้าไปถึงสามพันกว่าล้าน  ซ่ึงจะมีความเคล่ือนไหว 

ในทางเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง  และเรื่องอื่นๆ 

อีกมากมายตามมา  ส่วนในเรื่องอาณาเขต  ในเรื่อง 

ผืนแผ่นดินก็กว้างขวางไปครึ่งค่อนโลก  

 ในบริบทของอาเซียนไม่ว่าจะบวกหรือไม่บวก

ก็ตาม  สิ่งที่เขาคำนึงถึงในการรวมตัวกันอย่างนี้คือ 

ความเจริญก้าวหน้า  ความมีทรัพยากรมนุษย์ร่วมกัน  

ความผูกพันที่จะร่วมกันสร้างบ้าน  สร้างเมือง  สร้าง 

ประเทศ  สร้างแนวความคิดต่างๆ ให้เจริญงอกงาม 

ร่วมกัน  พูดง่ายๆ ว่ามีอีกหลายเร่ืองท่ีเขาจะต้องตกลงกัน 

แต่ที่สำคัญที่อยากจะพูดถึงวันนี้ก็คือ  คงไม่เฉพาะ 

เพียงท่ีไปตกลงกันทำสัญญา  หรือทำข้อตกลงเท่าน้ัน  

แต่ส่ิงท่ีจะต้องปรับเข้าหากันน้ันมีมากมาย  โดยเฉพาะ 

ในเร่ืองศิลปวัฒนธรรม  ภาษา จารีตประเพณี  การกิน 

การอยู่จะต้องปรับเข้าหากัน  และก็อยู่ในหลักการ 

ที่ ว่ าจะต้องคบหากันในฐานะที่ เท่ า เที ยมกัน 

ปราศจากการดูถูกดูแคลนซึ่งกันและกัน  ปราศจาก 

การกลั่นแกล้ง  ปราศจากการเอาเปรียบไม่ว่าในทาง

ใดๆ ก็ตาม

 ดังน้ันในความคิดของครู  ครูคิดว่าความสำคัญ 

ที่เราจะสื่อกันได้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาอันดับแรก  

น่ันก็คือเร่ืองของภาษา  ภาษาท่ีใช้ท่ีแตกต่างเป็นเร่ือง 

ที่เราจำเป็นต้องเรียนรู้  การพูดได้แต่เพียงภาษาไทย  

 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดงานสัปดาห์ห้องสมุดประจำปี 2555 พร้อม 

นิทรรศการ เรื่อง “มหานครแห่งการอ่าน” ระหว่าง 

วันที่ 25 - 29 มิถุนายน 2555 ณ ชั้น 1 อาคาร 1  

และบริเวณลานด้านหน้าสำนักหอสมุดกลาง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

 - กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน “อ่านคิดพิชิต 

หนังสือ”

 - การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “การอ่าน 

กับอาชีพนักแสดง” พบกับคุณเขมนิจ จามิกรณ์ 

(แพนเค้ก) (วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555  

เวลา 14.00 - 16.00 น.)

 - กิจกรรมสาธิต “ส่ิงประดิษฐ์จากหนังสือ” 

และ “ซ่อมเองได้ ง่ายนิดเดียว”

 - จัดแสดงหนังสือดีราคาถูก

 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.lib.ru.ac.th 

(ข่าวสารประชาสัมพันธ์) หรือ โทร. 0-2310-8660

สำนักหอสมุดจัดกิจกรรม
สัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน


