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(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ม.ร. ตรวจประกันคุณภาพภายใน ระดับสถาบัน

(อ่านต่อหน้า 2)

ลงทะเบียน ภาค 1/55 ใช้รหัสวิชา 7 หลัก

  

อธิการบดี ฝากผู้ประกอบการหอพัก
“พัฒนาหอพัก-ดูแลผู้พักอย่างลูกหลาน”

ศิษย์เก่านิติรามฯ สร้างชื่อ
สอบ ‘ใบอนุญาตว่าความ’ ได้คะแนนสูงสุด

  นางสาวสุธาริณี ศรีวิพัฒน์   

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สร้างช่ือรามคำแหงในการ 

สอบใบอนุญาตว่าความ ได้คะแนน 

สูงสุดเป็นอันดับ 1 จากจำนวนผู้เข้า 

สอบกว่า 7,000 คน 

  นางสาวสุธาริณี ศรีวิพัฒน์   

สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีจาก 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจจุบันอายุ 25 ปี กำลัง 

จะศึกษาต่อชั้นปริญญาโททางกฎหมายที่ La Trobe University  

เมืองเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย โดยได้รับทุนการศึกษาจาก 

มหาวิทยาลัย La Trobe University และเป็นผู้ทำคะแนนได้สูงสุด 

ในการทดสอบความรู้หลักสูตรวิชาว่าความ รุ่นที่ 36 ของสำนัก 

ฝึกอบรมวิชาว่าความ สภาทนายความ (สอบใบอนุญาตว่าความ)  

จากจำนวนผู้เข้าสอบจำนวนกว่า 7,000 คน ได้คะแนนในภาค 

ทฤษฎี 69 คะแนน และภาคปฏิบัติ 75 คะแนน โดยได้รับโล่ 
(อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วย          

รองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ เกตุษา รองอธิการบดี 

ฝ่ายประกันคุณภาพ คณะผู้บริหาร และบุคลากร 

ม.ร. ต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร  

ท่ีปรึกษาอาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล- 

ธัญบุรี ประธานกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2554  

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะกรรมการฯ 

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุม 3  

ชั้น 3  อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.ร.

        คณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพ 
การศึกษาภายใน ระดับสถาบัน มีดังนี้ ผู้ตรวจ 

 คณะกรรมการดำเนินงานสร้างเสริมคุณค่าของมหาวิทยาลัยและชุมชนด้านสุขภาพ 

และสิ่งเสพติด และคณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดกิจกรรม 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ “หอพักห่วงใย ใส่ใจนักศึกษา” เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและ 

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพหอพัก รวมทั้งรับฟังความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “เราจะดูแล 

ลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน”   เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2555  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 ภายในงาน ได้มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณภาพหอพัก 

รอบสถานศึกษาให้เป็นหอพักท่ีปลอดภัย ปลอดเหล้า และส่ิงเสพติด จากผู้บริหารมหาวิทยาลัย  

คณะกรรมการภาคประชาชน  ผู้ประกอบการหอพัก  และนักศึกษาผู้พักอาศัยด้วย

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

กล่าวว่า ม.ร. ได้ร่วมมือกับทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้องเข้าไปดูแลหอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โดยจัดทำโครงการ “หอพักสีขาว” “หอพักติดดาว” เพื่อรณรงค์และกำหนด 

มาตรฐานหอพักให้มีคุณภาพ และเป็นหอพักที่น่าอยู่ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันทุกฝ่าย  

และเม่ือผมได้มาดำรงตำแหน่งอธิการบดี ม.ร. ต้ังใจจะดูแลลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน จึงต้องการ 

จะดำเนินโครงการดีๆเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เพราะนักศึกษาจากต่างจังหวัด (อ่านต่อหน้า 3)



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

       

ศิษย์เก่านิติรามฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษาจาก นายเดชอุดม  
ไกรฤทธิ์   อดีตนายกสภาทนายความ 
 ศิษย์เก่านิติฯคนเก่ง บอกถึงความสำเร็จคร้ังน้ีว่า  
ความรู้ทางกฎหมายในระดับช้ันปริญญาตรีน้ันนอกจาก 
มีส่วนสำคัญในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ไม่ว่า 
จะเป็นการให้คำแนะนำทางกฎหมายที่ถูกต้องกับคน 
รอบข้างแล้ว  ยังมีประโยชน์อย่างมากในการสอบใบ- 
อนุญาตว่าความ เพราะไม่ว่าจะเป็นการร่างคำฟ้อง 
คำให้การ คำร้องต่างๆก็ล้วนแต่ใช้ความรู้และถ้อยคำ 
ตามหลักกฎหมายในการคิดวิเคราะห์ในการทำข้อสอบ 
ทั้งสิ้น 
 “ขณะที่ยังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
มีระบบการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ โดยเฉพาะเทคโนโลยี- 
ส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยท่ีเปิดโอกาสให้นักศึกษา 
สามารถเรียนได้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต     ไม่ว่าจะเป็น 
การถ่ายทอดสดจากห้องเรียน หรือวิดีโอคำบรรยาย 
ย้อนหลัง ซ่ึงถือว่าสะดวกและมีประโยชน์เป็นอย่างมาก 
เป็นสิ่งที่นักศึกษาทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยสามารถเรียน 
ได้จากสถาบันแห่งนี้...  
 ...ถ้าเรารู้จักบริหารจัดการตัวเอง ทุกคนก็สามารถ 
จบการศึกษาได้ เช่น ดิฉันเรียนรามคำแหงควบคู่ไป
พร้อมคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ ทำให้มี 
เวลาที่จำกัดกว่าคนอื่นในการมาเรียนในห้องเรียน  
ดิฉันจึงได้ศึกษาจากวิดีโอคำบรรยายรายวิชาต่างๆ 
ย้อนหลังผ่านทางอินเทอร์เน็ต และเมื่อมีโอกาสก็จะ 
มาน่ังฟังคำบรรยายในห้องเรียน อีกท้ังคณาจารย์ทุกท่าน 
เป็นผู้ทรงความรู้อย่างแท้จริงสามารถถ่ายทอดวิชา 
กฎหมายซึ่งเป็นเรื่องยากให้เข้าใจได้โดยง่าย  และเมื่อ 
นักศึกษามีข้อสงสัยอันใดก็จะเปิดโอกาสให้ซักถาม”
 สุธาริณี บอกว่า รามคำแหงช่วยสร้างโอกาส 
ให้มีทางเลือกในการดำเนินชีวิตและการประกอบ 
อาชีพมากขึ้น  เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ 
กับบุคคลทุกเพศทุกวัยได้เลือกเรียนในสาขาวิชาท่ีชอบ 
เม่ือดิฉันค้นพบตัวเองว่ารักและชอบในการเรียน 
กฎหมายเป็นนักกฎหมาย จึงมีโอกาสประกอบวิชาชีพ 
ทางกฎหมายแทนการเป็นนักเศรษฐศาสตร์ อีกทั้ง 
รามฯยังช่วยฝึกให้เรียนรู้ถึงความรับผิดชอบ มีวินัย 
ในตนเอง เพราะการเรียนที่นี่จะประสบความสำเร็จ 
จบเป็นบัณฑิตได้ขึ้นอยู่กับความมุ่งมั่นตั้งใจเอาใจใส่ 
การเรียนของตนเองเป็นสำคัญ ซึ่งความรับผิดชอบ 
ต่อหน้าท่ีน้ันเป็นส่ิงท่ีสำคัญในการเรียนและการทำงาน 
ในอนาคตด้วย 
 “วันน้ีรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างย่ิงท่ีได้เป็นลูกพ่อขุนฯ 
คนหนึ่งที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงยาวนาน สามารถผลิต 
บัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถออกไปสร้างชื่อเสียง  
ไม่ว่าสอบแข่งขันเวทีใดก็ตาม เช่น ผู้พิพากษา อัยการ  
ตำรวจ หรือทนายความ ช่ือของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ก็ไม่เป็นสองรองใครและอยู่ในลำดับต้นๆเสมอ...  
 ...ฝากถึงเพื่อนๆนักศึกษาด้วยว่า ความสำเร็จ 
ในชีวิต เราควรกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนว่าต้องเรียน 
ให้จบเป็นบัณฑิตรามคำแหงให้ได้ภายในก่ีปี เช่น 4 ปี,  
เกียรตินิยม และหาวิธีการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายให้ได้  
เช่น อ่านหนังสือเพ่ิมข้ึน หรือหาช่องทางท่ีตนเองถนัด  
ถ้าทุกคนมุ่งม่ันต้ังใจ มีวินัยในตัวเองแล้ว ยังไงความสำเร็จ 
ก็ไม่ไกลเกินเอื้อม เพราะดิฉันเชื่อว่า “การลงมือทำ 
ดีกว่าคิดว่าทำไม่ได้”  ค่ะ”

ประเมินภายนอก : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร  
ท่ีปรึกษาอาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
ประธานกรรมการ รองศาสตราจารย์ ดร.สมสรร วงษ์อยู่น้อย  
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รองศาสตราจารย์วรรณา  
บัวเกิด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.นฤตย์  นิ่มสมบูรณ ์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
เป็นกรรมการ
 ผู้ตรวจประเมินภายใน  มหาวิทยาลัยรามคำแหง :  
รองศาสตราจารย์วิจิตพาณี เจริญขวัญ คณะศึกษาศาสตร์  
รองศาสตราจารย์ธีระเดช ริ้วมงคล คณะบริหารธุรกิจ  
รองศาสตราจารย์สุนันทา ภิญญาวัธน์ คณะวิทยาศาสตร์  
และผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิไล เรียงวัฒนสุข คณะ 
ศึกษาศาสตร์ เป็นกรรมการ อาจารย์ ดร.สุมนา  จรณะสมบูรณ์  
คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลินี บุณยรัตพันธุ์  
คณะศึกษาศาสตร์ เป็นเลขานุการ รองศาสตราจารย์ 
วาริศา พลายบัว ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บงกชรัตน์  
เตชะไตรศักด์ิ นางอัจฉราวรรณ นารถพจนานนท์ และ 
นางสาววนิดา  นภากร  เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอต้อนรับคณะกรรมการผู้ตรวจ 
ประเมินฯทุกท่าน ซ่ึงในการตรวจประเมินคร้ังน้ีมหาวิทยาลัย 
มีความพร้อมที่จะนำเสนอข้อมูลต่างๆท้ังเร่ืองท่ีพัฒนา 
ตามคำแนะนำจากคณะกรรมการฯในหลายเร่ือง รวมถึง 
การเดินหน้าขันนอตงานใหม่ให้เป็นไปตามเกณฑ์ของ
การประเมินฯด้วย 
 ทั้งนี้ อธิการบดี ยังได้ชี้แจงถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัย 
ได้พัฒนา ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน 
คุณภาพฯระดับสถาบัน เมื่อปีการศึกษา 2553 ดังนี้
 ประเด็นท่ี 1) แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย แนวทาง 
การกำหนดตัวชี้วัด ยังไม่สอดคล้องเป็นไปในทิศทาง 
เดียวกัน  รวมทั้งยังไม่มีการกำกับติดตามที่เป็นระบบ
 มหาวิทยาลัยมีการยกร่างแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง พ.ศ. 2555-2558 โดยบูรณาการประเด็นยุทธศาสตร์  
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ (มาตรการ) และตัวช้ีวัด ท่ีครอบคลุม 
นโยบายในทุกระดับให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน  
เพ่ือเป็นกรอบไปใช้วางแผนและกำหนดทิศทางการพัฒนา  
อีกท้ัง ยังได้สร้างระบบกลไกท่ีชัดเจนมากข้ึนในการแปลง 
แผนสู่ภาคปฏิบัติ การติดตามผล การดำเนินงานและ 
งบประมาณท้ังในระดับมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
 ประเด็นที่ 2) การทบทวนแผนกลยุทธ์ แผน 
ปฏิบัติราชการประจำปี โดยบุคลากรทุกภาคส่วนและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม มีการกำหนดตัวบ่งชี้ 
ที่สำคัญ และคอยติดตามกำกับประเมินผลและเสนอให้ 
ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วม
 มหาวิทยาลัยมีการร่างแผนกลยุทธ์ มหาวิทยาลัย 
รามคำแหง พ.ศ. 2555-2558 ขั้นตอนการจัดทำแผน 
กำหนด โดย 1. ทบทวนและวิเคราะห์ ยุทธศาสตร์ และ 
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายการศึกษาชาติ เพื่อบูรณาการ 
ความเชื่อมโยง และ 2. ทบทวนผลการประเมินสภาพ 
แวดล้อมภายในและภายนอกองค์กร โดยมีส่วนร่วมของ 
บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีการกำหนดตัวบ่งชี ้
ตามอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
 ประเด็นที่ 3) อาจารย์ให้ความสนใจในการทำ 
วิจัยน้อย รวมท้ังผลงานวิจัยท่ีนำไปตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ 
ใช้ประโยชน์ยังมีน้อย
 ในเร่ืองน้ีฝ่ายวิชาการและวิจัยของมหาวิทยาลัย  
มีนโยบายส่งเสริมให้อาจารย์ทำวิจัยโดยส่งเสริมแนว 
ปฏิบัติเดิมของมหาวิทยาลัย เช่น การให้ทุนผ่านสถาบัน 
วิจัยและพัฒนา ผ่านทางคณะต้นสังกัดและได้เพ่ิมช่องทาง  
คือการเร่งรัดให้อาจารย์ใหม่ทุกคนทำวิจัย เพ่ือเป็นส่วนหน่ึง 
ของการขอผลงานทางวิชาการ และเชิญชวนให้คณาจารย์ 
ทำวิจัยในรูปแบบขององค์ความรู้ในการทำวิจัย จนมีผลงาน 
วิจัยซึ่งได้รับการจัดสรรเงินทุนวิจัย  จำนวน 21 ทุน
        นอกจากนี้ได้มีนโยบายเร่งรัดแบ่งอาจารย์ออก 
เป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มผู้สอนและกลุ่มผู้วิจัย โดยอาจารย์ 

กลุ่มผู้วิจัยจะได้รับการลดภาระงานสอนเพื่อให้มีเวลา 
ทำวิจัยมากข้ึน ในทำนองเดียวกัน อาจารย์ใหม่ที่มีภาระงาน 
สอนน้อยจะส่งเสริมให้ทำวิจัยทดแทนภาระการสอน 
โดยเน้นการวิจัยท่ีบูรณาการได้รับการเรียนการสอนหรือ 
งานบริการวิชาการ อีกทั้ง ยังได้กำหนดสัดส่วนจำนวน 
อาจารย์ต่อจำนวนงานวิจัยในแต่ละคณะ เพ่ือให้ผลการ 
ดำเนินงานเป็นรูปธรรม
 ประเด็นท่ี 4) ควรหาแนวทางส่งเสริมให้นักศึกษา 
ปริญญาโทและปริญญาเอกพัฒนางานวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ 
เผยแพร่เพิ่มขึ้น  โดยหาเวทีในการตีพิมพ์เพิ่มขึ้น
 มหาวิทยาลัยได้กำหนดตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  
ประกอบด้วย 1. จำนวนโครงงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ที ่
แล้วเสร็จ 2. จำนวนผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ท่ีตีพิมพ์ 
เผยแพร่ ทั้งนี้ได้กำหนดช่องทางในการตีพิมพ์เผยแพร่ 
ผลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์เพิ่มขึ้น เช่น จำนวนฉบับ 
ของวารสารวิชาการและแหล่งเผยแพร่ภายนอก
 ประเด็นที่ 5) การบริหารความเสี่ยงและการจัด
การความรู้ ยังดำเนินการไม่ครบถ้วน
 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติท่ีดี  
โดยนำการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามท่ี 
แนวทางท่ีสภามหาวิทยาลัยกำหนดในปีการศึกษา 2554 
ท้ังข้ันตอนท่ีครอบคลุมพันธกิจและรายงานผลการดำเนินงาน 
ตามแผนบริหารความเสี่ยงต่อสภามหาวิทยาลัย เพื่อ 
พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะให้การจัดทำแผนบริหาร
ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป
 ส่วนด้านการจัดการความรู้ได้นำแนวปฏิบัติ 
ท่ีในกระบวนการจัดการความรู้ตามท่ีก.พ.ร.กำหนด 
มาดำเนินการให้ครอบคลุมด้านการเรียนการสอน 
และการวิจัย รวมทั้งได้มีการสังเคราะห์เป็นแนวปฏิบัต ิ
ที่ดีให้กับคณาจารย์และบุคลากรนำไปปฏิบัติ
 ด้าน ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการฯ  
กล่าวว่า คณะกรรมการผู้ตรวจฯ ขอขอบคุณท่ีมหาวิทยาลัย 
รามคำแหง มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการฯได ้
ตรวจประเมินมหาวิทยาลัย ซ่ึงตลอดการประเมินท่ีผ่านมา 
จนถึงปัจจุบันคณะกรรมการฯได้เห็นภาพการประเมิน
ในแต่ละปีที่มีการพัฒนาการทำงานต่างๆเพิ่มมากขึ้น  
ขณะเดียวกันก็มีความภูมิใจที่รามคำแหงเป็นสถาบันที่
ให้โอกาสทางการศึกษา เช่น การจัดกิจกรรมนักศึกษาที ่
เหมือนมหาวิทยาลัยปิดได้ครบถ้วนทุกประการ อีกท้ังยัง 
ได้พัฒนางานตามที่คณะกรรมการฯได้เสนอแนะ ทำให้ 
เห็นว่าการทำงานของรามคำแหงมีแต่ความเจริญเติบโต 
และพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบ เช่น การเปิดสาขาวิทย- 
บริการฯต่างจังหวัด เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษา 
ที่อยู่ต่างจังหวัดได้เรียนใกล้บ้านของตนเอง
 นอกจากนี้ ยังได้เห็นภาพของความร่วมมือทั้ง 
คณะผู้บริหารและบุคลากรทุกคณะ สำนักและสถาบัน 
ได้ช่วยเหลือเก้ือกูลและทำงานกันด้วยความรักและผูกพัน 
ต่อมหาวิทยาลัย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีกลายเป็นวัฒนธรรมท่ีมีคุณค่า 
และดีงามของรามคำแหง โดยเห็นได้จากผลการประเมิน 
ในแต่ละปีที่มีคะแนนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะทุกฝ่าย 
ได้ช่วยกันทำงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 
และแต่ละหน่วยงานยังแข่งกันทำความดีและสร้างผลงาน 
ให้โดดเด่นขึ้นด้วย 
 สำหรับการตรวจประเมินคร้ังน้ี ผศ.ปรานี ประธาน 
กรรมการย้ำด้วยว่า คณะกรรมการฯจะดำเนินการตรวจประเมิน 
ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร ด้วยการบอกความจริงกับมิตรอย่าง 
มิตรแท้ คืออะไรที่ดีอยู่แล้วจะยืนยันว่า ส่ิงน้ันดี พร้อมท้ัง 
จะนำไปเป็นแบบอย่างในการพัฒนางานแก่สถาบันอ่ืนๆด้วย  
ขณะเดียวกัน ถ้าการประเมินพบข้อบกพร่องใด ขอแนะนำ 
และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานให้ดีขึ้น โดยการ 
ประเมินลักษณะเดิมจะใช้ถึงประมาณปี 2558 แล้วจะปรับ 
รูปแบบใหม่เพ่ือรองรับการเป็นสมาชิกประชาคมอาเซียน 
ในอนาคต อีกทั้ง ในส่วนของการจัดลำดับมหาวิทยาลัย 
ส่วนใหญ่แล้วจะพิจารณาข้อมูลที่เผยแพร่ทางเว็บไซต์ 
รามคำแหงจึงควรพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นที่น่าสนใจต่อ 
สาธารณะมากข้ึน นอกจากน้ีต้องเน้นเร่ืองการพัฒนาหลักสูตร 
การเรียนการสอน การพัฒนาคณาจารย์ให้มีคุณภาพและ 
การผลิตผลงานวิจัยให้มากขึ้นไปพร้อมกันด้วย
 

ม.ร.ตรวจประกันคุณภาพฯ           (ต่อจากหน้า 1)



ววว

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ เป็นนามของศิลปิน 

แห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ กวีซีไรต์ และกวีรัตนโกสินทร์  

ซ่ึงยังมีผลงานคุณภาพออกสู่สายตาสาธารณชนอย่าง 

ต่อเนื่อง แม้ว่าปีนี้จะมีอายุเลย ๗๐ ปีแล้วก็ตาม

 กิจกรรมหนึ่งที่เนาวรัตน์กระทำอยู่เสมอๆ  

คือ การร่ายบทกวีในงานใหญ่ๆระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ  

ระดับนานาชาติ  หรือแม้แต่การแสดงหน้าพระที่นั่ง

 เม่ือคืนวันท่ี ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เนาวรัตน์   

พงษ์ไพบูลย์ ได้ให้เกียรติแก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ตามคำเชิญชวนของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

 นิพนธ์บทกวีชื่อ “รามคำแหง”

 พร้อมทั้งร่ายบทกวีประกอบเพลงขลุ่ยของ 

เจ้าของขลุ่ย “นางพญาง้ิวดำ” อาจารย์ธนิสร์  ศรีกล่ินดี

ศักดิ์สิทธิ์นาม “รามคำแหง”
รองศาสตราจารย์ประทีป  วาทิกทินกร

 ศิลปินทั้งสองคนทำให้ผู้คนทั้งหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราชในคืนวันนั้น

 เหมือนต้องมนต์สะกด

       (เอื้อเฟื้อภาพโดยอาจารย์ธนิต   สุวรรณเมนะ)

 สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ซึ่งมีคุณชัยมงคล เสน่หา เป็นนายกสมาคม 

จัดงานครบรอบ วันสถาปนาสมาคมฯ อีกคร้ังหน่ึง 

เมื่อ

 ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ณ หอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ในช่ือท่ีน่ารักๆ และ 

มีความหมายดีๆ ว่า “ราตรีน้ำเงินทอง ๒ ก.ค. ๕๕  

ก้าวไปข้างหน้า... เพ่ือวันหน้าของคนข้างหลัง”

 คนที่มาร่วมงาน ซึ่งมีทั้งศิษย์เก่า ศิษย์- 

ปัจจุบัน ครูอาจารย์ และผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ต่างประทับใจกับกิจกรรมที่จัดขึ้น 

ในค่ำคืนวันนี้ นับแต่

 การมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ซึ่งได้แก่ 

 นายสนธิญาณ  ชื่นฤทัยในธรรม

 รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ  

และ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ธนวรรธน์   พลวิชัย 

 กับรางวัลศิษย์เก่าผู้เสียสละต่อบ้านเมือง

 ซึ่งได้แก่

 พันตำรวจโทวรรณะ  บุญชัย

 ร้อยตำรวจเอกทวีศักดิ์  ดาวเรือง และ

 นายแสง  รุ่งนิรันดรกุล

 ต่อจากนั้นเป็นการแสดงสันทนาการ 

จากนักศึกษาปัจจุบัน  และ

 วงดนตรี  RU  Band

 ท่ีสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงาน 

อีกไม่น้อยคือการร่ายบทกวีและแสดงขลุ่ยของ

 อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ และ 

อาจารย์ธนิสร์ ศรีกลิ่นดี ซึ่งมี “วรรคทอง” 

ว่า

 เป็นศักดิ์ และเป็นศรี

 ศักดิ์สิทธิ์นาม “รามคำแหง”

 ใช่

 ศักดิ์สิทธิ์นาม “รามคำแหง”

ที่เดินทางเข้ามากรุงเทพมหานคร เพื่อศึกษาเล่าเรียน 

โดยเฉพาะนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมี 

จำนวนมากที่ต้องพักอาศัยอยู่ในหอพักบริเวณโดยรอบ 

มหาวิทยาลัย 

 “ขอให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยกันรณรงค์และ 

ร่วมมือกันเดินหน้าในการพัฒนาคุณภาพหอพักต่อไป  

เพ่ือให้ผู้ปกครองและลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ท่ีพักอาศัยในหอพักมีความเช่ือม่ัน และม่ันใจถึงความ 

ปลอดภัย บรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนหนังสือ และ 

รู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้านของตนเอง และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงยินดีอย่างยิ่งที่จะเผยแพร่รายชื่อหอพักที่ 

ได้มาตรฐานและการรับรองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าเป็นหอพักท่ีดี มีคุณภาพ ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัย  

ปลอดเหล้าและสิ่งเสพติด ให้แก่ผู้ปกครอง นักศึกษา 

และผู้สนใจได้รับรู้โดยทั่วกัน เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่ง 

ในการตัดสินใจเข้ามาพักอาศัย”

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่าขอขอบคุณกระทรวง 

การพัฒนาสั งคมและความมั่นคงของมนุษย์  

สำนักงานเขตบางกะปิ สำนักงานเขตประเวศ สถานี 

ตำรวจนครบาลหัวหมากและอุดมสุข คณะกรรมการ 

ภาคประชาชน รวมทั้งผู้ประกอบการหอพักโดยรอบ 

มหาวิทยาลัย ท้ังบริเวณหัวหมากและวิทยาเขตบางนา  

ที่ช่วยกันรณรงค์และร่วมมือกันอย่างดีมาโดยตลอด 

ขอให้ช่วยกันสร้างสังคมให้เป็นสังคมท่ีน่าอยู่สำหรับ 

ทุกคน และช่วยกันขยายเครือข่ายหอพักที่มีคุณภาพ 

ออกไปให้กว้างขวางมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

กับทุกฝ่ายอย่างแน่นอน 

 “ท้ายน้ีขอฝากผู้ประกอบการหอพัก ช่วยเป็นหู 

เป็นตา ดูแลลูกศิษย์ของรามคำแหง หากมีส่ิงใดไม่ถูก 

ไม่ควร ขอให้ช่วยกันว่ากล่าวตักเตือนและให้คำแนะนำ 

ที่ดี เพราะนักศึกษาต่างจังหวัดที่เข้ามาพักอาศัยยังขาด 

ประสบการณ์ในการดำรงชีวิตและการตัดสินใจใน 

เรื่องต่างๆ และเพื่อให้พวกเขาทุกคนได้อยู่อาศัยอย่าง 

มีความสุขและประสบความสำเร็จในการเรียน รวม

ทั้งการดำรงชีวิตในสังคมต่อไป”

อธิการบดีฝากฯ                            (ต่อจากหน้า 1)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

  

 การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา 

อย่างย่ังยืน (United Nations Conference on Sustainable 

Development - UNCED) เม่ือเดือนมิถุนายน ปี ค.ศ. 1992 

ณ นครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล ถือเป็นจุดเร่ิมต้น

ที่สำคัญสำหรับการให้ความสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อม

อย่างจริงจัง โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือกำหนดยุทธศาสตร์ 

ว่าด้วยส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาในทุกสาขาสำหรับ 

ประชาคมโลกซึ่งใช้ เป็นแนวปฏิบัติในอนาคต 

สำหรับการพัฒนาท่ีย่ังยืนท้ังด้านเศรษฐกิจ สังคมและ 

สิ่งแวดล้อม 

 ในปี ค.ศ. 2012 จะมีการประชุมสหประชาชาติ

ว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือที่เรียกว่าการประชุม 

Rio+20 ในระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน ค.ศ. 2012 

ท่ีนครรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล โดยมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อยืนยันพันธกรณีทางการเมืองและประเมิน 

ความก้าวหน้า ตลอดจนสิ่งที่จะต้องดำเนินการของ

ประชาคมโลกเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน พร้อมทั้งติดตามการอนุวัติผลการประชุม 

ด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ผ่านมา 

 สำหรับการประชุม Planet Under Pressure 

2010 ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือขององค์กรระดับ

นานาชาติที่สำคัญ ได้แก่ International Council for 

Science, International Geosphere-Biosphere Programme 

(IGBP), DIVERSITAS (an international programme 

of biodiversity science), Earth System Science 

Partnership, International Human Dimensions  

Programme on Global Environmental Change 

และ World Climate Research Programme การประชุมน้ี 

จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2555 ณ เมือง 

ลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

รวบรวมองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากนักวิชาการ 

ท่ัวโลกหลากหลายสาขาวิชา เพ่ือใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐาน 

สำหรับการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนา 

ที่ยั่งยืน หรือที่เรียกว่าการประชุม Rio+20 และเพื่อ

ร่วมกำหนดวาระการวิจัยระดับนานาชาติเกี่ยวกับ 

ก า ร พั ฒ น า ที่ ยั่ ง ยื น ส ำ ห รั บ ป ร ะ ช า ค ม โ ล ก ใ น 

ทศวรรษหน้า การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประมาณ 

การประชุมวิชาการนานาชาติเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาวิกฤตโลก:
PLANET UNDER PRESSURE 2012 ณ กรุงลอนดอน

สิทธิพร เพ็งสกุล และธรรมศักดิ์ ยีมิน                 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร.

3,000 คน จากท่ัวโลกมากกว่า 100 ประเทศ โดยอาจารย์ 

และนักวิจัยจากกลุ่มวิจัยความหลากหลายทาง 

ชีวภาพในทะเล ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้นำเสนอผลงานทางวิชาการ 

เรื่อง “Managing Adaptation to Environmental 

Change in Tourist Hot Spots in the Gulf of Thailand 

through a Coral Reef Management and Restoration 

Project”  และ  “A Synthesis on Impacts of Coral 

Bleaching, Recovery Trends and Management in 

Thailand” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของผลงานวิจัยที่ได้รับ 

ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน  

พร้อมทั้งให้โอกาสนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขา

วิชาชีววิทยาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย

 ก า ร ป ร ะ ชุ ม ดั ง ก ล่ า ว น ำ เ ส น อ ข้ อ ส รุ ป  

9 ประเด็นหลัก เพ่ือใช้สำหรับการประชุมสหประชาชาติ 

วา่ด้วยการพัฒนาท่ีย่ังยืน ดังน้ี 

 1. ความมั่นคงทางด้านทรัพยากรน้ำ

   2. ความมั่นคงทางด้านอาหาร  

 3. การเปล่ียนแปลงรูปแบบการจัดการองค์กร 

  และธรรมภิบาล  

 4.  ความหลากหลายทางชีวภาพและระบบนิเวศ  

 5. ความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไขปัญหา 

  ที่มีความเชื่อมโยงกัน  

 6. ความเป็นอยู่ที่ดีของมนุษย์  

 7. เศรษฐกิจสีเขียว  

 8. วิสัยทัศน์ด้านพลังงาน และ 

 9. สุขภาพของประชากรโลก รวมทั้งยังมีคำ 

  แถลงการณ์ที่ครอบคลุม 5 ประเด็น คือ

 1.  การประเมินความสำเร็จของการพัฒนา

จะพิจารณาเฉพาะผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

หรือ Gross Domestic Product (GDP) ไม่ได้ แต่ต้อง

พิจารณาถึงมูลค่าของต้นทุนทางธรรมชาติด้วย

 2. ทุกประเทศต้องตั้งกรอบแนวคิดและ 

เป้าหมายของการพัฒนาใหม่

 3. จัดต้ังคณะกรรมาธิการโลกในเร่ืองส่ิงแวดล้อม 

และการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อให้มีการจัดการแบบ 

บูรณาการ

 4.  เปิดตัวโครงการอนาคตของโลก โดยมุ่งเน้น

การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต

 5. เริ่มต้นการวิเคราะห์ความยั่งยืนของโลก

อย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ

 ในการประชุมคร้ังน้ีมีองค์กรช้ันนำระดับ 

โลกทางด้านวิทยาศาสตร์มากมายท่ีร่วมสนับสนุน 

เช่น องค์การ NASA ซึ่งเป็นองค์กรชั้นนำด้านการ 

สำรวจอวกาศ เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ 

และการประยุกต์ใช้ด้านสิ่งแวดล้อมโดยได้เชิญ 

นักบินอวกาศ (Dr. Piers J. Sellers) มาร่วมประชุม 

และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้ เข้าร่วมประชุม 

ที่สนใจด้วย 

 องค์ความรู้และเครือข่ายนักวิจัยท่ีได้รับจาก

การเข้าร่วมประชุมวิชาการ PLANET UNDER 

PRESSURE 2012 ในครั้งนี้ มีประโยชน์มากต่อการ

พัฒนางานวิจัย การเรียนการสอน การสร้างประสบการณ์ 

ของนักศึกษาและนักวิจัย ตลอดจนการเผยแพร่ 

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสู่ประชาคมโลก



  

   
    ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

สรตี  ปรีชาปัญญากุล                                                     คณะมนุษยศาสตร์

สรุปการกล่าว “ขอบคุณ”

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 วัฒนธรรมการซาบซึ้ง ระลึกถึงบุญคุณที่มีผู้ทำประโยชน์ให้กับตนเอง  

เป็นส่ิงใกล้ตัวคนในภูมิภาคอาเซียนเป็นอย่างย่ิง การกล่าวคำ “ขอบคุณ” จึงเป็น  

ส่ิงท่ีมักจะได้ยินอยู่เสมอ และเป็นคำท่ีใครหลายคนคงอยากกล่าวได้อย่างถูกต้อง 

กับทุกชนชาติเพื่อนร่วมภูมิภาคของเรา 

 ในข่าวรามฯ ท้ัง 6 ฉบับท่ีผ่านมา ได้มีการนำเสนอคำขอบคุณของแต่ละชาติ 

แต่ละภาษา รวมถึงการอธิบายวิธีการนำไปใช้ในกรณีต่าง ๆ อย่างละเอียดแล้ว 

เพื่อเป็นการทบทวน หัวข้อการกล่าวขอบคุณ ผู้เขียนจึงขอสรุปเป็นตารางเพื่อ

เปรียบเทียบให้เห็นดังนี้

 การกล่าวขอบคุณในภาษาต่างๆข้างต้น เป็นคำกล่าวขอบคุณที่ใช้ใน 

ระดับกึ่งทางการ สามารถใช้ในการสนทนาทั่วไปได้ หากผู้อ่านต้องการทราบ 

การขอบคุณอย่างเป็นทางการ  สามารถค้นได้จากข่าวรามฯฉบับต่างๆท่ีผ่านมา

 การกล่าวตอบเมื่อมีบุคคลกล่าวคำขอบคุณกับเราสามารถใช้ได้  

หลายคำพูด ที่มีความหมายว่า “ไม่เป็นไร” ซึ่งแสดงถึงความยินดีที่ได้กระทำ 

ส่ิงน้ันๆ ให้กับคู่สนทนา และน้อมรับคำขอบคุณคร้ังน้ันข้ึนอยู่กับสถานการณ์ 

ต่างๆ ดังนี้

 

 

 

 การกล่าวขอบคุณ เป็นเรื่องที่เราควรให้ความใส่ใจ หากมีใครช่วยเหลือ 

หรือกระทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรา ก็จักได้กล่าวขอบคุณได้อย่างถูกต้อง 

ตรงตามความหมาย หรือหากเราได้รับคำขอบคุณจากคู่สนทนา ก็จักได้กล่าว

ตอบได้อย่างถูกต้องเช่นกัน 

 การกระทำเช่นนี้ ย่อมยังมิตรภาพให้งดงามในกลุ่มประชาคมอาเซียน 

ได้เป็นอย่างดี

-ด้วยความขอบคุณ สำหรับการติดตามอ่านอย่างต่อเนื่อง-

aseanlang_ram@yahoo.co.th

 มิตรภาพหรือสัมพันธภาพแห่งอาณาจักรของประชาคมอาเซียน ต่างมี 

จุดหมายร่วมกัน คือ มุ่งสร้างให้ประชาคมมีอัตลักษณ์ในโลกทัศน์ (World views) 

ท่ีกว้างไกลและมีกรอบแนวคิดหลายทาง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นอีกหน่ึงคุณค่าท่ีเอ้ือ 

ประโยชน์ต่อการพัฒนาในทุกมิติ  โดยภาพท่ีฉายรวมออกมาสู่ประชาคมโลกน้ัน 

ประชาคมอาเซียนมีอัตลักษณ์และภูมิลักษณ์ที่แตกต่างไปจากประชาคมอื่น 

ผลลัพธ์ดังกล่าวอาจจะมาจาก “ความเป็นตะวันออก” (Orientalism) ท่ีมีสายใย 

ถักทอแห่งพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องหนุนนำจิตใจของผู้คน

 ประชาคมอาเซียน.....อัตลักษณ์ที่ควรจะเป็น

 1. มีการพ่ึงพาทางเทคโนโลยี (Technological Interdependence) โดยเฉพาะ 

การแพร่กระจายของข้อมูลต่างๆ เช่น ข้อมูลทางการค้า ข้อมูลทางประชากร 

เป็นต้น ดังน้ันหลายๆประเทศจึงจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพ่ือท่ีได้มาซ่ึง 

ข้อมูล โดยเฉพาะประเทศที่ด้อยพัฒนาจำเป็นต้องพึ่งพาประเทศที่พัฒนาแล้ว

 2. ลักษณะเป็นพลวัต (Dynamic) ซึ่งต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันกับ 

ปริบทของสังคมโลก สามารถที่รับเอาวัฒนธรรมอื่นๆมาผสมผสาน/ผนวก 

รวมกับภูมิลักษณ์และอัตลักษณ์ของตนเองได้เป็นอย่างดี ประชาคมอาเซียน 

ต้องมีการรวมตัวกันระหว่างรัฐ หรือมีการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐ /ประเทศ 

ดังนั้นประชาคมนี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงภายในและสอดคล้องกับปริบท 

แวดล้อมภายนอกด้วย

 3. มีความเสมอภาค (Equity)  โดยเฉพาะความเสมอภาคในการได้รับ

การคุ้มครองหรือการได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน (Mutual Benefit) แต่อย่างไร 

ก็ตามดูเหมือนว่าความสัมพันธ์จะเป็นตัวแปรต้นในการสร้างความสัมพันธ์ 

ของแต่ละประเทศให้มีความเสมอภาค ดังน้ันปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยู่เป็นประจำ 

คือ มิตรภาพ (Alliance) จะออกมาในรูปแบบของความขัดแย้งหรือความร่วมมือ

 4. จะต้องมีลักษณะสัมพันธภาพแห่งประชาธิปไตย (Democratic Interstate) 

คือ ทุกประเทศจะต้องเคารพกฎกติกาสากลมากขึ้น องค์การสหประชาชาติ 

(United Nations) จะเป็นองค์กรกลางในการผลักดันให้แต่ละประเทศหรือ 

แต่ละรัฐมีความเป็นอิสระทางความคิดในการสร้างความเป็นชาติของตนเอง

มากขึ้น แต่อยู่ภายใต้กฎบัตรของสหประชาชาติ

 นอกจากน้ี ยังมีลักษณะแห่งอัตลักษณ์อาเซียนอีกหลายประการ ซ่ึงผู้เขียน

หยิบยกมาเพียงบางประเด็นเท่านั้น การสร้างสัมพันธภาพจะต้องอาศัยความ 

ไว้วางใจซึ่งกันและกัน (Trust and Respect) รวมทั้งการเคารพอธิปไตย  

(Sovereignty) ซึ่งจะเป็นกลไกท่ีสำคัญในการสนับสนุนสัมพันธภาพดังกล่าว

ให้เกิดภราดรภาพและความยั่งยืนในที่สุด

 กลไกอาเซียน : กลไกของความสุขมวลรวม

 ความสุขมวลรวม ( Total Happiness) ถือเป็นอุดมคติของทุกชาติท่ีปรารถนา

ให้ประชาชนของตนเองมีความผาสุกและสามารถอยู่ร่วมกับสังคมอื่นได้เป็น

อย่างดี ฉะนั้นกลไกดังกล่าวสามารถดำเนินการและปฏิบัติได้ดังนี้

 1. การเคารพอธิปไตยแห่งรัฐ  (Sovereignty)   เป็นการไม่แทรกแซงกิจการ 

หรือการดำเนินแห่งรัฐหรือประเทศน้ันๆ โดยเฉพาะฐานคติท่ีเก่ียวกับการเมือง 

การปกครอง เพราะแต่ละประเทศจะมีแนวคิดท่ีแตกต่างกันไป แต่อย่างไรก็ตาม 

เมื่อเกิดกรณีพิพาททุกประเทศต้องเคารพกฎกติกาสากล

 2.  การเคารพความเป็นมนุษยชาติ (Humanization) ซึ่งเป็นข้อสำคัญ 

ที่ประเทศในอาเซียนควรตระหนักถึงความร่วมมือในการพัฒนาคนโดย 

ปราศจากการแบ่งแยกทางด้านสังคม (Social discrimination)

 3. การเคารพในวัฒนธรรมโลก (Global Culture) โดยเฉพาะวัฒนธรรม 

แห่งการเรียนรู้ วัฒนธรรมแห่งการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถ่ิน (Indigenous knowledge)  

ตลอดจนวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันโดยสันติสุข

สัมพันธภาพ : ภราดรภาพของประชาคมอาเซียน
 ( Friendship : The Brighten Fraternity of ASEAN Community )

รศ. ดร.ธงชัย สมบูรณ์            คณะศึกษาศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 9)



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 7)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2555 ณ 

วิทยาเขตบางนา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธาน และให้โอวาทแก่นักศึกษาในการแนะนำ 

แนวทางการเรียน และการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยให้ 

เกิดประโยชน์สูงสุด รวมท้ังมีรุ่นพ่ีจากชมรมกิจกรรม 

ที่หลากหลาย มาร่วมให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและ 

เป็นกันเอง

 น้องใหม่ลูกพ่อขุนฯ บอกเล่าถึงบรรยากาศการ 

รับน้องท่ีมีความอบอุ่นปลอดภัย ต้ังแต่ก้าวแรกท่ีเข้ามา 

ในรั้วรามฯ

 

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่าการท่ีได้มาปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่ทำให้รู้จักและ 

เข้าใจในระบบการเรียน 

การสอนของมหาวิทยาลัย 

รวมถึงการใช้ชีวิตในรั้ว 

รามคำแหง โดยส่วนตัวแล้วรู้สึกอบอุ่นกับการต้อนรับ 

ของคณาจารย์ และรุ่นพีก่ลุ่มพุทธธรรมกรรมฐานที่ 

ได้ให้การต้อนรับท่ีอบอุ่นเป็นกันเอง และยังคอยแนะนำ 

เก่ียวกับเร่ืองของศาสนา ทำให้รู้จักการน่ังสมาธิ พร้อมมี 

จิตใจท่ีแน่วแน่ในการเรียนอีกด้วย

  สำหรับเหตุที่เลือกเข้ามาเรียนที่รามคำแหง 

เพราะคำกล่าวที่ว่า “เปลวเทียนให้แสง รามคำแหง 

ให้ทาง” และถึงแม้ว่าการเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงนั้น จะเข้ามาเรียนในชั้นหรือศึกษาด้วย 

ตนเองก็ได้ แต่นักศึกษาท่ีจบเป็นบัณฑิตของสถาบันน้ี  

ล้วนแล้วแต่เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อมที่จะออกไป 

รับใช้ประเทศชาติทั้งสิ้น 

 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

กล่าวว่า รามคำแหงเป็น 

มหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาส 

ให้กับคนที่ ไม่มีโอกาส  

ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ 

เพิ่มเติม จึงได้ตัดสินใจเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  การเข้าปฐมนิเทศในวันนี้เป็นประโยชน ์

สำหรับตนเองมาก นอกจากจะได้รับรู้ถึงประวัติความ 

เป็นมาของมหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้รับคำแนะนำถึง 

การเรียนการสอนที่มีคุณภาพที่ได้มาตรฐาน และ 

เป็นที่ยอมรับของสังคม

 “มาร่วมปฐมนิเทศคร้ังน้ียังทำให้ได้รู้จักเพ่ือนๆ 

และพ่ีๆท่ีมีความหลากหลาย การต้อนรับจากอาจารย์ 

และรุ่นพี่ในวันนี้ทำให้ตนเองประทับใจ และภูมิใจที่ 

ได้เรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง” 

  

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน 

กล่าวว่าก้าวแรกที่ได้เข้า 

มาที่นี่ได้รับการต้อนรับ 

ท่ีอบอุ่นและการดูแลอย่างดี  

จากคณาจารย์-รุ่นพ่ี ท้ังยัง 

คอยแนะนำการเรียนการสอนทำให้มีความเชื่อมั่น 

ในระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มากขึ้น 

 “การเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงน้ัน ทำให้ 

เราสามารถฝึกฝนให้มีความรับผิดชอบในตนเอง 

มากข้ึน เน่ืองจากเราจะต้องคอยควบคุมเวลาการเรียน 

และการทำกิจกรรมเอง สิ่งเหล่านี้ทำให้เราเป็นคน 

ท่ีมีความรับผิดชอบ  ตรงต่อเวลา และรู้จักพ่ึงพาตนเอง”

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร 

กล่าวว่า เหตุที่เลือกเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

น้ัน    เน่ืองจากตนเองมีความ 

เช่ือม่ันในสถาบันการศึกษา 

แห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรการเรียนการสอน และ 

การฝึกตนเองให้มีความรับผิดชอบ การใช้เวลาท่ีมีอยู่ 

ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 “การเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงทำให้เรา  

ได้พัฒนาตนเอง ได้ฝึกความอดทน การมีวินัยในตนเอง  

ซ่ึงจะทำให้เราเป็นบัณฑิตท่ีดีและเป็นท่ีต้องการของ 

สังคมในวันข้างหน้าต่อไป” 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

 วิชาเอกคหกรรมศาสตร์ 

กล่าวว่า การเข้าร่วมปฐม

นิเทศครั้งนี้ทำให้รับรู้ถึง 

ความเป็นมาของมหาวิทยาลัย   

รู้สึกดีใจที่ได้เข้าเรียนที่  

สถาบันการศึกษาแห่งนี้ เนื่องจากได้ยินชื่อเสียง 

ของมหาวิทยาลัยมานาน ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิด 

โอกาสทางการศึกษาให้ผู้ที่อยากเรียนสามารถเข้า 

เรียนในคณะและสาขาที่ตนเองต้องการได้ 

 “อีกทั้งบัณฑิตที่จบจากรามคำแหงล้วนแต่ 

เป็นผู้ที่มีคุณภาพและมีความสามารถ รวมทั้งเป็นที่

ต้องการของสถานประกอบการต่างๆอีกด้วย  จึงเป็น 

อีกแรงบันดาลใจหน่ึงท่ีทำให้อยากมาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง” 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  

กล่าวว่า ตั้งใจมาเรียนที่ 

รามคำแหง เนื่องจากเป็น 

มหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพ 

ทางการศึกษา รวมท้ังบัณฑิต 

ที่จบออกไปนั้นล้วนแล้วแต่เป็นที่ยอมรับของตลาด 

แรงงานท่ัวประเทศ เช่ือว่าถ้าเข้ามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัย 

แห่งน้ี จะสามารถพัฒนาตนเองให้เป็นบัณฑิตท่ีมีศักยภาพ 

ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานได้

 “ก้าวแรกท่ีเข้ามาสู่ร้ัวรามคำแหง รู้สึกประทับใจ 

รุ่นพี่ จากคณะและชมรมต่างๆที่ให้การต้อนรับด้วย 

ความอบอุ่นตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัย และยังคอยให้ 

คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนที่มหาวิทยาลัยให้ประสบ 

ความสำเร็จอีกด้วย”

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

วิ ช า เ อ ก วิ ท ย า ศ า ส ต ร์   

กล่าวว่าการก้าวเข้ามาใน 

ร้ัวมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ค รั้ ง แ ร ก นั้ น มี ค ว า ม 

ประทับใจกับเรื่องราวต่างๆ ที่อธิการบดีได้ถ่ายทอด 

ให้รับฟัง ทำให้เกิดความภูมิใจที่ได้เข้ามาศึกษาที ่

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่ให ้

โอกาสทางการศึกษาและการเรียนการสอนมีคุณภาพ 

เป็นท่ียอมรับของสังคม ถึงแม้การเรียนท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงแห่งนี้จะเข้ามาง่ายโดยไม่ต้องสอบเข้า  

แต่นักศึกษา ท่ีจบออกไปจาก ท่ีน้ีล้วนเ ป็นบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพ ดังนั้นจะตั้งใจเรียน ไม่ย่อท้อต่อการเรียน  

เพื่อที่จะได้จบออกไปประกอบอาชีพดังที่ตนเอง 

หวังไว้

นายสัตยา  คงเป็นไทย

น.ส.สายธาร  ประจันทร์จำนง  

น.ส.พรพรรณ  เลิศนวลพรรณ

นายวันเฉลิม  เที่ยงธรรม

น.ส.สุภารัตน์  ต้นจันทน์

น.ส.ภารวี  ขันเงิน

น.ส.นรินทร์รัตน์  พันธาโฮม  

เปิดใจเฟรชชี่’55 ปลื้มใจ ม.รามฯ อาจารย์-รุ่นพี่ ต้อนรับอบอุ่น
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นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

วิ ช า เ อ ก สั ง ค ม ศึ ก ษ า  

กล่าวว่า รามคำแหงเป็น

มหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่

มีคุณภาพทางการศึกษา 

และเป็นมหาวิทยาลัยที่ 

เปิดโอกาสให้กับคนทุกเพศทุกวัย สามารถทำงาน 

และเรียนควบคู่กันไปได้อีกด้วย

 “การเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะทำให้เรา  

ได้พัฒนาตนเองให้มีประสิทธิภาพทางการศึกษา 

และการดำรงชีวิตต่อไปในสังคม อีกท้ังมหาวิทยาลัย 

ยังสอนให้มีความอดทน เข้มแข็ง และมีความพยายาม 

ในการเรียนรู้สิ่งต่างๆจะทำให้เราประสบความสำเร็จ 

ในการศึกษาตามที่มุ่งหวังไว้” 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

วิ ช า เ อ ก สั ง ค ม ศึ ก ษ า  

กล่าวว่ารู้สึกดีใจและสนุก 

กับการจัดกิจกรรมการรับ 

น้องของรุ่นพ่ี ชมรมต่างๆ  

ซึ่งทำให้เราได้พบเพื่อน 

ใหม่และยังได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตัวเมื่อมา 

เรียนในมหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ ได้รู้ประวัติความ 

เป็นมาของรามคำแหง ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อม 

ท้ังได้รับคำแนะนำในการเรียนวิชาต่างๆจากรุ่นพ่ีของ 

คณะอีกด้วย

 “มีความมั่นใจในหลักสูตรการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัย ว่าจะนำไปพัฒนาตนให้มีศักยภาพ 

และเป็นท่ีต้องการของตลาดแรงงาน ซ่ึงจะเห็นได้จาก 

บัณฑิตท่ีจบออกไปแล้วล้วนเป็นท่ียอมรับและต้องการ 

ของสถานประกอบการมากมาย จึงทำให้ต้องการ 

ที่จะประสบความสำเร็จตามรุ่นพี่ที่จบออกไปแล้ว”

 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการจัดการ 

กล่าวว่าการปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่ครั้งนี้ ทำให้ 

ได้รู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มขึ้น 

และได้มีโอกาสเข้าชมรม 

บัญชีทำให้ได้ทำกิจกรรมต่างๆมากมาย เพ่ือฝึกให้เรา 

เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี อีกทั้งรุ่นพี่ยังช่วยกัน

ให้คำแนะนำเรื่องการเรียนอีกด้วย 

 “รามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาส

สำหรับนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องทำงานไปด้วย 

และเรียนไปด้วย เป็นมหาวิทยาลัยที่สามารถวางแผน 

ชีวิตและวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง”  

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี กล่าวว่า  

รู้สึกดีใจที่ได้เข้าร่วมการ 

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ครั้งนี้ พี่ๆทุกคนดูแลและ 

ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี 

ทำให้รู้สึกอุ่นใจต้ังแต่ก้าวแรกท่ีเข้ามาในร้ัวมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง 

 “เลือกเรียนสาขาบัญชี เพราะต้องการทำงาน 

ไปด้วย และเรียนไปด้วย อีกทั้งยังชอบเรียนเกี่ยวกับ 

ตัวเลข ในอนาคตถ้ามีโอกาสอยากทำงานธนาคาร หรือ 

เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้มีทางเลือกที่

หลากหลายมากขึ้น”  

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ 

กล่าวว่าการเข้าร่วมปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่ครั้งนี้ ทำให้

ได้รู้รายละเอียดและข้อมูล

เกี่ยวกับการเรียนการสอน 

ของมหาวิทยาลัย เพราะมีหลายอย่างท่ียังไม่เคยรู้มาก่อน  

ทำให้เราสามารถวางแผนการเรียนได้ด้วยตนเอง 

 “ท่ีตัดสินใจเลือกเรียนสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ  

เพราะชอบเรียนภาษา รู้สึกเหมือนเราได้ท่องไปได้ท่ัวโลก  

และรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้าง ให้อิสระ 

กับนักศึกษาท่ีต้องการทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย ทำให้ 

ได้รับประสบการณ์  และสอนให้เราฝึกเรียนรู้ด้วยตนเอง” 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาวิชาการบัญชี กล่าวว่า 

ที่ตัดสินใจเลือกเรียนที่  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เพราะเป็นสถาบันท่ีมีคุณภาพ 

และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก  

ถือเป็นการแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองไปได้มาก  

เม่ือได้มาร่วมการปฐมนิเทศรู้สึกอบอุ่นท่ีเห็นคณาจารย์ 

ให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่ลูกศิษย์เป็นอย่างดี อีกทั้ง 

ยังได้มีโอกาสรู้จักเพื่อนใหม่เพิ่มมากขึ้น และยังมีรุ่นพี่ 

คอยให้คำแนะนำเรื่องการเรียน และช่วยติวหนังสือ 

ให้ก่อนสอบอีกด้วย  

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่าการปฐมนิเทศคร้ังน้ี  

ทำให้ได้รับรู้ระบบการเรียน

การสอนของมหาวิทยาลัย 

และยังได้เข้าร่วมกิจกรรม 

กับรุ่นพี่และเพื่อนๆ เพื่อออกค่ายจริยธรรม ซึ่งถือ 

เป็นกิจกรรมท่ีฝึกให้เราเป็นคนท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม  

และยังมีการฝึกนั่งสมาธิให้จิตใจสงบ

 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นและ 

ดี ใ จ ที่ ไ ด้ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร 

ปฐมนิเทศครั้งนี้ และเมื่อ 

ได้มาเห็นบรรยากาศการ 

เรียนการสอนท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ยิ่งทำให้รู้สึกกระตือรือร้นอยากจะเรียน 

ถือเป็นบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นอย่างมาก 

 “เลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ เพราะเป็นสถาบัน 

ท่ีมีช่ือเสียงด้านนิติศาสตร์ และใฝ่ฝันอยากเป็นผู้พิพากษา  

และคิดว่าคนเราจะประสบความสำเร็จได้จะต้องประกอบด้วย 

หลายอย่าง ไม่ใช่แค่สถาบันดีอย่างเดียว แต่เราต้องต้ังใจ 

ศึกษาเล่าเรียนด้วยจึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้” 

 ด้านรุ่นพ่ีท่ีมาต้อนรับนักศึกษาใหม่ ได้มีการจัด 

กิจกรรมที่หลากหลายเพื่อให้รุ่นน้องได้ร่วมกิจกรรม 

และก่อให้เกิดความรักความสามัคคีต่อกัน 

จากกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน 

กล่าวว่า การเข้าร่วมชมรม 

หรือกลุ่มต่างๆ จะเป็นการ 

ฝึกให้เราสามารถทำงาน 

ร่วมกับผู้อื่น มีน้ำใจเป็น 

นักกีฬา และมีความเอ้ือเฟ้ือ 

เผื่อแผ่ต่อกัน

 

จากชมรมถ่ายภาพ กล่าวว่า 

ได้จัดกิจกรรมให้น้องๆ 

เข้าร่วม โดยแนะนำผลงาน 

ของชมรมในช่วงท่ีผ่านมา  

ซ่ึงถ้าน้องๆ มีความสนใจ 

ในการถ่ายภาพ และต้อง

การหาเพื่อนใหม่เพื่อช่วยปรึกษาเรื่องเรียน สามารถ

เข้ามาร่วมกิจกรรมกับทางชมรมถ่ายภาพได้

 

จากซุ้มราม  CCC  กล่าวว่า  

ซุ้มราม CCC ได้มีการจัด 

กิจกรรมสันทนาการให้ 

น้องใหม่โดยเน้นการอนุรักษ์ 

ธรรมชาติ อาทิ การปลูกป่า 

ชายเลน และมีการแลกเปล่ียนเพ่ือนต่างชาติเพ่ือเป็น 

การแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมซึ่งกันและกัน 

น.ส.อรอุมา  บุตรวงศ์

นายวีรพล  วงศ์ทวี

น.ส.ปัทมา  แซ่ลิ้ม

น.ส.ชุติมณฑย์  พานแก้ว

น.ส.กรวิ  เตชมณีแดง

น.ส.จิรัศยา  ทิวากร

น.ส.จุฑาทิพย์  จตุรพิธพร

น.ส.ศุภากรวีร์  จันสา

นายเอกชัย  แผ่จงสกุลดี

นายสฤษฏ์พงศ์  ปทุมานนท์

น.ส.พัชรีภรณ์  บุญสุข

(อ่านต่อหน้า 8)
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จากชมรมคณะศึกษาศาสตร์ 

กล่าวว่า ได้มาแนะแนว 

รุ่นน้องที่เข้ามาศึกษาใน

คณะศึกษาศาสตร์ ให้ม ี

ความรู้ในเรื่องของการ 

ใช้ชีวิตในรั้วรามฯ อีกทั้ง 

ยังแนะนำหลักสูตรและวิธีการเรียนของคณะศึกษาศาสตร์ 

ให้น้องใหม่ได้ทราบ

 

จากชมรมบัญชี กล่าวว่า 

ก่อตั้ งขึ้น เพื่ อให้รุ่นพี่  

รุ่นน้อง ที่เรียนบัญชีได้ 

มีโอกาสพบปะแลกเปล่ียน 

ความรู้ซ่ึงกันและกัน อีกท้ัง 

ยังจัดให้ฝึกทำแบบทดสอบ 

ก่อนการสอบจริง เพ่ือเป็นการอุ่นเคร่ืองให้กับน้องๆ  

นอกจากน้ียังมีกิจกรรมนันทนาการท่ีเป็นประโยชน์ 

ให้กับน้องๆได้ร่วมสนุกด้วย

 

จากชมรมศิลปะการแสดง 

กล่าวว่า ชมรมฯเปิดโอกาส 

ให้น้องๆที่สนใจการเต้น 

การแสดงละคร หรือการ 

แสดงนาฏศิลป์ไทย ได้มี 

โอกาสในการก้าวเข้าสู่ 

เวทีจริง น้องๆที่มีใจรักด้านศิลปะการแสดง และมี 

ความตั้งใจจริง เพียงแค่สนใจเราก็พร้อมที่จะสอน 

ให้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน ซ่ึงจะมีพ่ีๆท่ีมีช่ือเสียง 

อีกหลายท่านที่สละเวลามาสอน สำหรับน้องๆที่

สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

 

จากชมรมศึกษาปัญหา 

ยาเสพติด  กล่าวว่าชมรมฯ 

ทำกิจกรรมเกี่ยวกับการ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด โดยการจัดอบรม 

เพ่ือให้ความรู้เร่ืองยาเสพติด  

และเช่ือว่าน้องๆท่ีเข้าชมรมจะเป็นผู้ท่ีห่างไกลยาเสพติด  

การเป็นสมาชิกชมรมถือเป็นการบ่มเพาะให้น้องๆ 

รู้จักการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และ 

ยังได้มีโอกาสเจอเพื่อนใหม่ๆ จากหลายคณะ

 

จากกลุ่มกล้าดี กล่าวว่า 

กลุ่มฯทำกิจกรรมส่งเสริม 

การทำความดี ไม่ว่าจะเป็น 

การส่งเสริมด้านคุณธรรม  

จริยธรรม การฝึกสมาธิ 

และการช่วยเหลือสังคม ฝึกการแบ่งปันซึ่งกันและกัน 

และมีการจดบันทึกการทำความดีอีกด้วย หากน้องๆ 

นายสิรภัทร  สีสีฐาน
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น.ส.ขวัญชนก  วิเชียรศรี

นายธิติพล  เกิดศิริ

น.ส.รพีพรรณ  วงศ์ป่า

นายชลธิศ  คำสนิท

นักศึกษาที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกได้ทุกวันพุธ 

คณะเศรษฐศาสตร์  ชั้น 5 

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีการประชุม  
ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 โดยมี  
นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัยเป็น 
ประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้
 1. แต่งตั้งรองคณบดี
      -  อนุมัติแต่งต้ังรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์  
ดังนี้
  1. รองศาสตราจารย์อติ ไทยานันท์ 
   ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร
  2.  รองศาสตราจารย์นคร ยิ้มศิริวัฒนะ
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  3. รองศาสตราจารย์กาญจนา  ธรรมาวาท
   รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประไพ  ตระการวชิรหัตถ์
   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
  - อนุมัติแต่งต้ังรองคณบดีคณะศิลปกรรม- 
ศาสตร์ ดังนี้
  1.  อาจารย์อรอนงค์  อิงชำนิ
   ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน
  2.  อาจารย์ปาณิสรา  เผือกแห้ว
   รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย
  3.  อาจารย์นาราวดี  ศิริโรจน์
   รองคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
  4. อาจารย์นิรันดร์  แจ่มอรุณ
   รองคณบดีฝ่ายบริหาร
  5.  อาจารย์มนตรี  นุชดอนไผ่
   รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ
  6.  อาจารย์ธรรมจักร  พรหมพ้วย
   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
 2. ร่างระเบียบและข้อบังคับ
  - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน 
และค่าบำรุงการศึกษา ช้ันปริญญาตรี หลักสูตรสาธารณสุข- 
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน พ.ศ. 2555 
  - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ว่าด้วยการจัดตั้งสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 
ต่างประเทศ พ.ศ. 2555
  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของ 
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของ 
โครงการศึกษาภาคพิเศษ พ.ศ. 2555 
  -  อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานคณะสาธารณสุข- 
ศาสตร์ พ.ศ. 2555
 3. อนุมัติหลักสูตร
  - อนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 
  - อนุมัติหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
  -  อนุมัติหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร- 
มหาบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

  -  อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการจัดการธุรกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
  -  อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
สาขาวชิาการจดัการอตุสาหกรรม        (หลกัสตูรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2555)
  - อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการแปลภาษาอังกฤษ-ไทย (หลักสูตรปรับปรุง        
พ.ศ. 2555)
  - อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาไทยศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
  -  อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
  -  อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)
  - อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร (หลักสูตรปรับปรุง      
พ.ศ. 2555)
  -  อนุมัติหลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต  
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
  -  อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
  - อนุมัติหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ือสารมวลชน (หลักสูตรปรับปรุง  
พ.ศ. 2555)
  - อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555)
  - อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
2555)
  - อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาจิตวิทยาให้คำปรึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2555)
  - อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2555)
  - อนุมัติหลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
  - อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาวิจัยการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
  - อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง 
 พ.ศ.2555)

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

(อ่านต่อหน้า 11)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน มิถุนายน 2555  จำนวน 11 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 55073  CS 316 76/25 การคอมพิวเตอร์เครือข่าย อ.ชูศักดิ์  ชำนาญยันตรกิจ  

 55077  EC 111 36/25 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1  ผศ.สุพัฒน์  อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์  

 55080  EC 451 70/25 สถาบันการค้าระหว่างประเทศ รศ.ดร.วัลย์ลดา  วิวัฒน์พนชาติ  

 55069  ED 201 30/25 ภาษาอังกฤษสำหรับครู 1 รศ.ดร.สันทนา  สุธาดารัตน์  

 55070  EDF 3103 62/25 การศึกษาในประเทศไทย รศ.พิมพ์พรรณ  เทพสุเมธานนท์  

 55008  EN 303 21/25 การสนทนาในเรื่องทั่วๆไป รศ.ณภาจรี  นาควัชระ  และคณะ 

 55079  POL 5004 121/25 ภาษาอังกฤษสำหรับรัฐศาสตร์ ผศ.เสาวลักษณ์  สุขวิรัช  

     (PS 504)

 55078  SO 103 71/25 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณาจารย์ภาควิชาสังคมวิทยา 

        เบ้ืองต้น และมานุษยวิทยา 

 54351  TH 101 13/25 ลักษณะและการใช้ภาษาไทย รศ.ประทีป  วาทิกทินกร  

 55004  TL 461 66/25 พฤติกรรมการสอนคณิตศาสตร์ 1 รศ.ดร.นพพร  แหยมแสง

 55146  TSC 6002 172/25 วิทยาศาสตร์พ้ืนฐานสำหรับครู 1 รศ.สกุล  มูลแสดง 

     (SE 502)

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ 

www.ru.ac.th/rupress และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่  สำนักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9  

ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

 สัมพันธภาพแห่งประชาคมอาเซียนไม่ใช่เร่ืองยาก ท้ังน้ีข้ึนอยู่กับบทบาทผู้นำของประเทศ และกำลังคน 

ภายในประเทศที่มีการเรียนรู้ พร้อมที่จะปรับปรุง และดัดแปลงของเดิมที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับศักยภาพของ

ประเทศตนเอง ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับผู้คนของประชาคมนี้ ดังจะเห็นได้จากแผนภูมิข้างล่างนี้

แผนภูมิ : ทางเลือกสัมพันธภาพแห่งประชาคมอาเซียน

 สถานการณ์ของสังคมโลกปัจจุบัน มีความแก่งแย่งกันในทุกๆด้าน ฉะนั้นประชาคมในชาติต้องม ี

ความเข้าใจใน “กำพืด” ของตนเองเป็นเบ้ืองต้น เปิดใจพร้อมและยอมรับกับการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน ตลอดจน 

เข้าใจในความแตกต่างแห่งวัฒนวิถีอื่น หนทางที่ง่ายที่สุดคือ การหยิบยื่นสัมพันธภาพให้แก่กันและกัน 

ผู้เขียนเชื่อว่า ภูมิลักษณ์ อัตลักษณ์แห่งอาเซียนจะเป็นอีกหน่ึงภาพฉายที่จะทำให้เกิดภราดรภาพของโลกได ้

อย่างแน่นอน

ถาม  ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

กำลังสำเร็จการศึกษา จึงขอสอบถามข้อปัญหา 

ดังนี้

 1. ถ้าดิฉันไม่ได้กากบาทขอจบในใบเสร็จ 

ลงทะเบียนเรียนภาค S/2554 แล้วผลปรากฏว่า 

สอบผ่าน และเรียนครบตามหลักสูตรทุกวิชา ดิฉัน 

จะแจ้งจบได้หรือไม่

 2. การแจ้งจบต้องติดต่อท่ีไหน ใช้เอกสาร 

อะไรบ้าง

ตอบ 1. ได้ เมื่อนักศึกษาเรียนจบครบตาม 

หลักสูตร ให้ดำเนินการแจ้งจบที่ฝ่ายทะเบียน 

คณะก่อน จากนั้นแล้วทางคณะก็จะส่งเรื่องมา  

อาคาร สวป. ช้ัน 1 ช่อง 6 เพ่ือให้ทำการชำระค่าปรับ 

ท่ีไม่ได้กากบาทแจ้งจบไว้ในใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 

ชำระเงินจำนวน 300 บาท

 2. นักศึกษาดำเนินการแจ้งจบท่ีฝ่ายทะเบียน 

คณะท่ีนักศึกษาสังกัด เอกสารท่ีใช้คือ ใบเช็คเกรด, 

ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 2 ภาคสุดท้าย ขอใบ 

เชค็เกรด และใบเสรจ็ลงทะเบยีนเรยีนไดท้ี ่อาคาร 

KLB ชั้น 1 ศูนย์ One Stop Service 

ถาม  สวัสดีครับ ผมมีข้อสงสัยว่าการขอแจ้งจบ 

การศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ต้องชำระเงิน 

ท่ีคณะด้วยหรือไม่ เพราะตอนท่ีไปทำเร่ืองท่ีคณะ 

เจ้าหน้าที่แจ้งเอกสารใช้รูปถ่ายชุดนักศึกษา, 

ใบเสร็จลงทะเบียน 2 ภาคสุดท้าย ไม่ได้แจ้ง 

ถึงการชำระเงิน ผมจึงสงสัยว่าการแจ้งจบจะต้อง 

จ่ายเงินหรือไม่  อย่างไร 

ตอบ การแจ้งจบการศึกษาที่คณะนักศึกษา 

ไม่ต้องชำระเงินในการแจ้งจบ ภายหลังแจ้งจบ 

ที่คณะแล้ว ทางคณะทำการตรวจสอบหลักสูตร  

และจัดส่งรายช่ือให้สภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายช่ือ 

บัณฑิตต่อไป นักศึกษารอลำดับที่, ครั้งที่อนุมัติ 

จบจากสภามหาวิทยาลัย ประมาณ 1 เดือน เม่ือ 

ทราบแล้วให้ดำเนินการชำระค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต 

จำนวน 490 บาท (ค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต 400 บาท, 

ทรานสคริปท์สำเร็จการศึกษา 70 บาท, ใบรับรอง 

สภามหาวิทยาลัย 20 บาท) ชำระเงินที่ กองคลัง 

สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 จากนั้นนำใบเสร็จ 

ชำระเงินมาย่ืนเร่ืองขอทรานสคริปท์จบท่ี อาคาร  

สวป. ชั้น 1 ช่อง 3, ใบรับรองสภามหาวิทยาลัย 

ช่อง 4  ตามลำดับ

สัมพันธภาพ: ภราดรภาพของประชาคมอาเซียนฯ                       (ต่อจากหน้า 5)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 วิชา ECO 3902 (EC 392 เดิม) ประวัติ 

การพัฒนาเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  

เป็นวิชาที่ศึกษาความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ 

ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (South - east 

Asia) โดยให้ความสำคัญต่อวิวัฒนาการทางเศรษฐกิจ 

ของประเทศเหล่าน้ันในอดีต แต่ท้ังน้ีการเปล่ียนแปลง

ในอนาคตอันใกล้ คือ พ.ศ.2558 ซึ่งการมี ASEAN 

Economic Community : AEC จะส่งผลกระทบ 

หลายประการท้ังทางเศรษฐกิจ และสังคมในประเทศ

เหล่านี้จะนำเข้ามาอภิปรายด้วย

 การประเมินผล 

 1. ทดสอบย่อย 1 ครั้ง 5 %

 2. รายงาน 15 %

 3.สอบไล่คณะจัดสอบเอง

 ในกรณีท่ีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ 

สามารถสอบได้เต็ม 100 % หรือหากต้องการคะแนนเก็บ

บางส่วนก็สามารถทำได้ โดยแจ้งต่ออาจารย์ผู้สอน 

และเข้ามาพบเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ (โดยนำ 

รายละเอียดคือ ช่ือ รหัส และเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถ 

ติดต่อได้มาใส่ในกล่องหน้าห้องอาจารย์ผู้สอน)  

ตำรามีจำหน่ายแล้วที่ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย

 แนวสังเขปวิชา ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้าง 

สังคมและรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม 

แต่ละถิ่น  รวมถึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

ทางวัฒนธรรม

 เอกสารประกอบการเรียน ติดต่อ อ.อัญชลา 

โภชนสมบรูณ ์              ภาควชิาสงัคมวทิยาและมานษุยวทิยา 

คณะมนุษยศาสตร์ 

 หัวข้อหลัก โครงสร้างทางสังคมและภูมิปัญญา 

ท้องถ่ินไทยแต่ละภาคในด้านต่างๆ เช่น อาหาร เคร่ืองแต่งกาย 

ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค

 แนวทางการวัดผล

 - อัตนัย 4 ข้อ (100 คะแนน)

 - สำหรับผู้ท่ีเข้าเรียนประจำ สามารถสะสม 

คะแนนเก็บบางส่วนจากรายงานกลุ่มที่ต้องส่ง 

ตามวันท่ีกำหนดระหว่างเทอมและนำเสนอในช้ันเรียน 

(จำกัดจำนวนกลุ่ม) โดยคะแนนรายงาน 1 ฉบับสามารถ

ทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย 1 ข้อ

 - การทำรายงานมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม 

ให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการทำงาน 

เป็นกลุ่มและมีโอกาสนำเสนอผลงาน ซึ่งการทำ 

รายงานนี้ไม่มีผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาไม่จำเป็น 

ต้องทำทุกคน) และไม่มีการทำรายงานเพ่ิมเติมทุกกรณี 

ในการสอบซ่อม 

 ข้อแนะนำ

 - วิชาน้ีเป็นวิชาเลือกสำหรับนักศึกษาผู้สนใจ

ท่ัวไปท่ีควรมีความรู้พ้ืนฐานทางวิชาสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา และควรผ่านกระบวนวิชา ANT 3057 

(AN 357) THAI SOCIETY AND CULTURE 

มาก่อน

 -  การเรียนเน้นการค้นคว้าและอภิปราย

 -  เปิดบรรยายเฉพาะเทอม 1 

 วันเวลาและสถานท่ีเรียน TU 15:30 SBB 313 

 วันและเวลาสอบ   F 12 OCT. 2012 A

ANT 4059 
SOCIETY AND THAI LOCAL CULTURE

สังคมและวัฒนธรรมท้องถิ่นไทย

อ.อัญชลา โภชนสมบูรณ์

 ECO 3902 (EC 392 เดิม) 
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจ 
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

รศ.ดร.ญาดา  ประภาพันธ์

 วิชา ECO 3907 (EC397 เดิม) ประวัต ิ

การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอุตสาหกรรมใหม่  

เป็นวิชาท่ีว่าด้วยวิวัฒนาการของประเทศอุตสาหกรรมใหม่ 

ยุคแรกๆของเอเชีย สาธารณรัฐสิงคโปร์ (สิงคโปร์) 

สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐไต้หวัน 

(ไต้หวัน) และอดีตประเทศอย่างฮ่องกง (เขตบริหาร 

พิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) โดยให้ 

ความสำคัญในประเด็นการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง 

ทางเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเหล่านี้ ซึ่งมี 

ธรรมชาติที่ขาดความสมบูรณ์ แต่น่าสนใจว่าเหตุใด 

ประเทศเหล่านี้จึงสามารถพัฒนาและสร้างความ 

เติบโตได้อย่างรวดเร็วมาก

 ECO 3907 (EC 397 เดิม) 
ประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจ 

ของประเทศอุตสาหกรรมใหม่

รศ.ดร. ญาดา  ประภาพันธ์

 แนวสังเขปวิชา

 ศึกษาแนวความคิด  ทฤษฎีทางสังคมวิทยา 

และมานุษยวิทยาที่สำคัญตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 จนถึง 

ปัจจุบัน ประโยชน์ของแนวความคิดทฤษฎีที่มีต่อ 

การพัฒนา การวิจัยและการแก้ปัญหาทางสังคม

 เอกสารประกอบการเรียน

 - หนังสือ SO 483 และ SO 499 (S) มีจำหน่าย 

ที่ศูนย์หนังสือ

 - เอกสาร SO 483 ประวัติแนวคิดทางสังคมวิทยา 

โดย รศ.สุนทรี พรหมเมศ 

 นักศึกษาสามารถถ่ายสำเนาได้ท่ีร้านถ่ายเอกสาร

คณะมนุษยศาสตร์

 - ติดตามเอกสารเพิ่มเติมอีก 1 ชุดได้ที่ร้าน 

ถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ (ประมาณปลาย ก.ค.)

 หัวข้อหลัก

 - ศัพท์ควรรู้

 - ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและทฤษฎีทาง 

มานุษยวิทยา

 - ประโยชน์ของแนวความคิด

 แนวทางการวัดผล (สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง 

ภาคปกติ)

 - คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบ 

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

 - สำหรับผู้ที่เข้าเรียนประจำ สามารถสะสม 

คะแนนเก็บบางส่วนๆละ 20 คะแนนจากรายงานกลุ่ม 

ท่ีต้องส่งตามวันท่ีกำหนดระหว่างเทอมและนำเสนอ 

ในชั้นเรียน (จำกัดจำนวนกลุ่ม) โดยคะแนนรายงาน 

1 ฉบับสามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย 1 ข้อ

 - การทำรายงานมีจุดประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้ 

นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม 

และมีโอกาสนำเสนอผลงาน ซึ่งการทำรายงานนี ้

ไม่มีผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาไม่จำเป็นต้องทำ 

ทุกคน) และไม่มีการทำรายงานเพ่ิมเติมทุกกรณีในการ 

สอบซ่อม 

 ข้อแนะนำ

 - ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้ ควรศึกษา 

บทเรียนจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยศึกษาแต่ละ 

ทฤษฎีให้เข้าใจและนำไปประยุกต์ในการมองปรากฏการณ์ 

ต่างๆของสังคมปัจจุบัน สำหรับการตอบข้อสอบอัตนัย 

นักศึกษาไม่ควรท่องจำ แต่ต้องสามารถเขียนอธิบาย

และยกตัวอย่างให้ชัดเจน

 - วิชานี้เปิดบรรยายในเทอม 1 และ 2 (ไม่เปิด 

ในภาคฤดูร้อน) นักศึกษาควรวางแผนการศึกษาล่วงหน้า 

 วันเวลาและสถานท่ีเรียน TU 11:30 VPB 501

 วันและเวลาสอบ   W 10 OCT. 2012 A

SOC 4083 
SOCIOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL THEORY 
ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 การประเมินผล  

 1. ทดสอบย่อย 1 ครั้ง 5%

 2. รายงาน 15%

 3. สอบไล่คณะจัดสอบเอง

 ในกรณีท่ีผู้ลงทะเบียนไม่สามารถเข้าเรียนได้ 

สามารถมาสอบได้เต็ม 100% หรือหากต้องการคะแนนเก็บ 

บางส่วนก็สามารถทำได้ โดยแจ้งต่ออาจารย์ผู้สอน 

และเข้ามาพบเพื่อสอบถามรายละเอียดได้ (โดยนำ 

รายละเอียดคือ ช่ือ รหัส และเบอร์โทรศัพท์ท่ีสามารถ 

ติดต่อได้มาใส่ในกล่องหน้าห้องอาจารย์ผู้สอน) 

ตำรามีจำหน่ายแล้วที่ ศูนย์หนังสือของมหาวิทยาลัย

อ.อัญชลา  โภชนสมบูรณ์



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 ผลการประชุมสภาฯ                    (ต่อจากหน้า 8) ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

  - อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ (หลักสูตร 
ปรับปรุง พ.ศ. 2555)
  - อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
  - อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
  - อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
  - อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาสังคมวิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)
 4. ปรับปรุงหลักสูตร
  - อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรรัฐประศาสน- 
ศาสตรมหาบัณฑิต ฉบับปี พ.ศ. 2551
  - อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศิลปศาสตร- 
มหาบัณฑิต สาขาวิชาส่ือสารมวลชน ฉบับปี พ.ศ. 2545
  - อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรบริหาร- 
ธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ฉบับปี  
พ.ศ. 2555
  -  อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษาศาสตร- 
มหาบัณฑิต (19 สาขาวิชา)  
  - อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรทวิปริญญาโท 
ทางรัฐประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ ฉบับปี พ.ศ. 
2551 
  - อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรปรัชญา 
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
ฉบับปี พ.ศ. 2551 
  - อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา 
5 หลัก เป็น 7 หลัก ของหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 
สาขาวิชาการตลาด ฉบับปี พ.ศ. 2551 และฉบับปี พ.ศ. 
2534  
 5. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต
  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน  
ปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 2) ดังนี้
  1. นางสาวสุรัชนี  เคนสุโพธิ์  รหัสประจำตัว 
5019 48018 1  ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2555
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากร- 
มนุษย์)  แบบ 2
  2. นางสาวบุศรา  นิยมเวช  รหัสประจำตัว 
5219 86029 6   ตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2555
  - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง)  แบบ 2

ก็คงต้องใช้เวลาสักหนึ่งวัน  ต่างกันกับพวกจิตรกร 

เขาใช้เวลา 30 นาทีก็จะได้เป็นป่าเป็นเขา  และของเรา 

อาจจะได้แค่ใบไม้สักใบ หรือต้นไม้สักต้น ดังน้ีเป็นต้น

 สรุปความในเรื่องนี้ก็คือว่า การบริหารจัดการ 

เวลานั้นมีความยุ่งยากอยู่ตรงที่การใช้เวลา ไม่ใช ่

มาตรวัดหรือการกำหนดว่าเวลาเป็นกี่ชั่วโมง  เป็น 

กี่นาที ความยุ่งยากอยู่ที่การบริหารจัดการเวลาว่า   

เวลาที่มีอยู่นั้นเราจะต้องมีแผนและต้องกำหนด 

ให้ชัดเจนว่าเราควรจะทำสิ่งใดเวลาใด  ไม่ควรทำ 

สิ่งใดเวลาใด นี่คือในเบื้องต้น แต่ตัวแปรที่สำคัญที ่

จะเข้ามาแทรกแซงในการบริหารจัดการเวลาน้ันก็อยู่ท่ี 

ความเชื่อมั่น หมายถึงความเชื่อมั่นที่เราสร้างให้กับ 

ตนเอง ความเช่ือม่ันท่ีเราสร้างโดยเข้าสู่กระบวนการ 

ศึกษา  การได้ศึกษาเล่าเรียน  การเป็นศิษย์มีครูเมื่อใด   

ก็จะเกิดความเช่ือม่ัน ความเช่ือม่ันท่ีเกิดกับตนเองน้ัน 

เป็นเร่ืองท่ีเราจะต้องขวนขวาย เป็นเร่ืองท่ีเราจะต้อง 

ตั้งอกตั้งใจทำด้วยความมานะพากเพียร  และเมื่อเกิด 

ความเช่ือม่ันแล้ว ส่ิงท่ีตามมาก็คือความเช่ือถือ ความ 

เชื่อถือเป็นเรื่องที่ผู้อื่นให้กับเรา  ถ้าเราเป็นคนพูด 

คำไหนคำนั้น  เป็นคนที่ทำเรื่องใดก็สำเร็จไปตาม 

สภาพที่ควรจะเป็น  เช่นเรียนหนังสือก็ไม่จำเป็นต้อง 

ได้เกียรตินิยม ไม่จำเป็นจะต้องได้เหรียญทอง แต่ที่ 

จำเป็นที่สุดคือต้องผ่านได้ ผ่านการสอบไล่ได้ ผ่าน 

การเรียนรู้ได้ตามกำหนดวิธีการในหลักสูตร  อย่างนี้ 

เป็นต้น  

 เพราะฉะน้ันการเช่ือถือน้ัน คนอ่ืนเขาจะเช่ือถือ 

เราตรงที่เราเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์   

และเป็นที่เข้าใจได้ว่าเราเป็นผู้ที่มุ่งมั่นและมีมานะ 

อดทน มีวิสัยทัศน์ วิสัยธรรม วิสัยทน  ความเชื่อถือ 

ก็จะบังเกิดขึ้น ผู้อื่นก็จะให้ความเชื่อถือแก่เรา เมื่อมี 

ความเช่ือม่ัน  มีความเช่ือถือ  ส่ิงท่ีตามมาก็คือมีปฏิสัมพันธ์ 

กับผู้อื่น  การคบค้าสมาคมกับผู้อื่น  การที่จะอยู่ร่วม 

กับผู้อื่นได้อย่างสันติสุข ทั้งความเชื่อมั่น เชื่อถือ 

และการปฏิสัมพันธ์นั้นจึงเป็นหลักการสำคัญที่จะ

นำไปใช้ในการบริหารเวลา การบริหารเวลาที่ง่าย 

ที่สุดนั้นให้คิดไปถึงว่า เราให้เวลากับความเป็นชีวิต 

ของเราอย่างไรบ้าง  เราอาจจะให้เวลากับศาสนา  ให้เวลา 

กับการได้รับการอบรมสั่งสม  การขวนขวายค้นคว้า 

ชีวิตท่ีนอกจากท่ีเราร่ำเรียนจากตำรา  เราก็จะต้องคิดไว้ 

เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ตลอดชีวิต  การหาอาหาร 

ให้สมองน้ันหมายความว่า  การให้สมองได้รับรู้รับเห็น 

ส่ิงท่ีดีงาม ฝึกการคิดและการกระทำในส่ิงท่ีดีดี  เป็น 

คนมีดนตรีกาล  มีการแบ่งเวลาให้ความบันเทิง  มีการ 

แบ่งเวลาให้ความสุขท่ีเป็นอารมณ์อยู่บ้าง ตามสมควร 

แก่เหตุ  ไม่ใช่จะต้องไปกรี๊ดกร๊าดอยู่กับการร้องรำ 

ทำเพลง  การเริงระบำรำฟ้อน  หรือการมั่วสุมชุมนุม

กันจนทำให้เสียการเรียน  

 ปัจจุบันนี้วันนี้เทคโนโลยีเป็นมากกว่าความ 

สะดวกสบาย แต่คือลมหายใจและวิถีชีวิตของผู้คน  

เป็นโลกท่ีจะคิดจะทำอะไร ก็เป็นเร่ืองของการใช้เคร่ืองมือ 

ทางด้านไอทีและการใช้เคร่ืองมือส่ือสารต่างๆ ถ้าหาก 

ว่าลูกศิษย์ไม่รู้จักแบ่งเวลา  ไม่รู้จักบริหารเวลาให้ด ี

เราจะเอาสมองไปปลูกความรู้สึกสำนึกที่ดีได้ใน 

ตอนไหน  เราจะได้พักผ่อน  ได้พักสมองตอนไหน 

ที่สำคัญที่สุดการรักษาสุขภาพและอนามัยเป็นเรื่อง 

ท่ีจะพลาดไม่ได้เลย เราต้องดูแลตัวเราเองในเร่ืองสุขภาพ 

พลานามัย เราจะต้องรู้จักอยู่ รู้จักเป็น คิดคำนึงถึง 

ข้อที่ว่า  อยู่อย่างไรจึงจะมีความปลอดภัย  อยู่อย่างไร 

จึงจะอยู่ให้เหมาะสมกับชีวิตของมนุษย์ที่อยู่บนโลก

ใบนี้ด้วยสุขภาพพลานามัยที่ดี  

 หากลูกศิษย์อ่านในสิ่งที่ครูพูดหลายครั้ง   

แล้วก็นำคำพูดต่างๆนี้ไปแบ่งแยกหาคำอธิบายหรือ 

ค้นคว้าต่อ นักศึกษาก็จะทราบว่าครูสอนอะไร ครูพูด 

ถึงอะไร  หากมีข้อใดท่ีคิดว่าดีหรือข้อบกพร่องก็เขียน 

มาบอกครูได้  ฉบับนี้เอาไว้แค่นี้ก่อน  สวัสดีครับ

การศึกษาและพัฒนาศักยภาพของพระภิกษุและ 

สามเณร และในช่วงเย็นวันเดียวกัน คณะศิลปกรรมศาสตร์  

นำคณะ “โขนรามคำแหง” ตอน “มัยราพณ์สะกดทัพ”  

ร่วมฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ และฉลอง 

อายุวัฒนมงคล 57 ปี ซ่ึงได้รับความสนใจจากประชาชน 

ในจังหวัดนครปฐม  ร่วมชมการแสดงเป็นจำนวนมาก

  ฉลองปริญญาฯ                          (ต่อจากหน้า 12)

มษ. อบรมภาษาสเปน
 สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษา- 

ตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดอบรม 

ภาษาสเปนครั้งที่ 38 สำหรับนักศึกษาและ 

บุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม-6 

ตุลาคม 2555 ณ อาคารท่าชัย ชั้น 6 ห้อง 603 

และห้อง 604 ค่าอบรม 3,200 บาท (42 ช่ัวโมง) 

ค่าเอกสาร 100 บาท จำนวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 

SP 1 อบรมวันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น. และ 

SP 2 อบรมวันเสาร์ เวลา 08.30-12.30 น.

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่   

18 กรกฎาคม 2555 ท่ีสาขาวิชาภาษาสเปน ห้อง 2302,  

2305 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ 

 โทร. 0-2310-8268, 0-2318-0054-5 ต่อ 1097,  

1093 หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี Email:  

spanishram@windowslive.com



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๔) วันที่ ๑๖ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 11)

เวลา ภาค 2

ฉลองปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
“พระราชวิริยาลังการ”

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏ- 

ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  วิทยาลัยทองสุข  ฉลองปริญญาปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 5 มหาวิทยาลัย ฉลอง 

อายุวัฒนมงคล 57 ปี พระราชวิริยาลังการ สุวิธาน 

ศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี 

(หลวงพ่อแย้ม) เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง  

เจ้าคณะอำเภอพุทธมณฑล ฉลองปริญญาพุทธ- 

ศาสตรมหาบัณฑิตพระนิสิตหน่วยวิทยการ  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เมื่อ 

วันท่ี 27 มิถุนายน ท่ีผ่านมา ณ ศาลาอเนกประสงค์ 

วัดไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

  ในงานดังกล่าวมี อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (พระธรรมโกศาจารย์)               

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร (พระครูปรีชาธรรมวิธาน)  

และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  (พระมหา- 

วิทยา ปริปุณฺณสีโล) และคณะคณาจารย์มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย ร่วมในพิธี 

   นอกจากนั้นคณะศึกษาศาสตร์ และสถาบัน 

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ยังได้ร่วมทอดผ้าป่าการศึกษา เป็นจำนวนเงิน 56,872.- บาท  

เพื่อจัดหารายได้สนับสนุน

 สวัสดีครับนักศึกษา  คราวท่ีแล้วครูได้พูดถึง 

คำว่า “เวลา” การแบ่งเวลา การบริหารจัดการเวลา   

คราวนี้ครูก็มาพูดกันต่อในเรื่องเวลา  ทุกคนนั้นมี 

เวลาเท่ากัน ทุกคนมีเวลานาทีชีวิตเท่ากัน ท่ีว่าเท่ากัน 

นั้นก็คือ ในข้อเท็จจริงที่ว่าวันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง   

เพราะฉะน้ัน ถ้าเรามีเวลาหน่ึงวันก็หมายความว่า 

เรามีเวลา 24 ช่ัวโมงเท่ากัน  ถ้าคร่ึงวันก็หมายความว่า 

มีเวลา 12 ชั่วโมง ถ้ามีเวลา 1 ชั่วโมงเราก็มีเวลา  

60 นาที แต่ถ้าเรามีเวลา 1 ชั่วโมง แล้วบอกว่า 

เรามีเวลา 1 ชั่วโมงครึ่ง ก็ย่อมเป็นคำพูดที่ไม่เป็น 

เหตุเป็นผลในทางการเขียนการอ่าน แต่หากเป็น 

ในสำนวนที่คนพูดกันนั้นก็เป็นเรื่องความรู้สึก   

การมีเวลาไม่เท่ากันก็เพราะการจัดการเวลาของคนเรา 

ไม่เหมือนกัน  บางคนใช้เวลาในการอาบน้ำมากเกิน 

กว่าเหตุ เช่นบอกว่าเพ่ือนฉันใช้เวลาในการอาบน้ำ  

30 นาทีแต่ปรากฏว่าเวลาไปอาบน้ำกว่าจะเสร็จก็ 

เกือบชั่วโมง  หรือจะเป็นการวิ่ง  การเดิน  การทำ 

การบ้าน  การอ่านหนังสือก็ใช้ไม่เท่ากัน  

 ดังนั้นการใช้เวลาที่ไม่เท่ากันหรือนักศึกษา 

ใช้เวลาไม่เท่าเพื่อน เราก็ต้องมาพินิจพิจารณาว่า 

เรามีสิ่งใดที่ต้องจัดการบ้าง  เราอาจจะต้องตื่นเช้า 

กว่าเพ่ือนคนอ่ืน ขับรถออกจากบ้านแต่เช้าเพราะว่า 

ที่ทำงานของเราไกลกว่าคนอื่น ซึ่งก็จะใช้เวลาอยู่ 

ในรถนานกว่าคนอื่น หรือว่าเราจะทำอะไรก็ตาม 

แต่หากเป็นงานใหม่มันก็จะยากสำหรับเรา  แต ่

สำหรับคนท่ีมีความชำนาญแล้วเขาก็จะทำได้เร็วกว่าเรา   

การที่เราเป็นนักเรียนอยู่ชั้นสูง แล้วทำการบ้าน  

อย่างเช่น วิชาคณิตศาสตร์ของชั้นพื้นฐาน  เราก็ 

อาจจะทำได้เร็วกว่าคนท่ีเขาเรียนอยู่ในช้ันพ้ืนฐาน   

เป็นต้น

 เพราะฉะน้ันการคิดในเร่ืองการบริหารเวลา   

จะต้องแยกให้ชัดเจนเสียก่อนว่า เวลาในที่นี้เรา 

หมายถึงเวลาท่ีใช้ในการกระทำการอย่างใดอย่างหน่ึง   

หรือว่าเวลาที่กำหนดว่าเป็นเวลานาทีเรามีเท่ากัน 

ทุกประการ เวลาที่ใช้จะไม่เท่ากันเพราะศักยภาพ 

ของแต่ละคน ความสามารถและการฝึกฝนอบรมต่างๆ  

ของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากัน  ร่างกายมีความถนัด 

ต่างๆ เป็นตัวที่จะทำให้ใช้เวลามากขึ้นหรือน้อย 

ลงได้ อย่างเช่นเราวาดภาพ  เราไม่ใช่นักวาดหรือ 

จิตรกร หากจะวาดภาพต้นไม้

ม.ร.จัดอบรม “การสัมภาษณ์งาน”
 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ 

นักศึกษา “สัมภาษณ์งานอย่างไรให้ได้งาน” ในวันที่  

19 กรกฎาคม 2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคาร 

สุโขทัย ช้ัน 3 ห้อง 0301 เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมตัว 

ในการสมัครงาน โดยวิทยากรที่มีประสบการณ์จาก 

บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในหัวข้อ 

ต่างๆ เช่น “การเขียนใบสมัครงานแนะนำตนเอง  

การเตรียมตัวเข้ารับการสัมภาษณ์งาน” “เทคนิคใน 

การตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์งาน”  ฯลฯ

 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วม 

การอบรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ (มีเอกสารและ 

อาหารว่างบริการ) โดยสมัครและลงช่ือได้ท่ีงานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ช้ันลอย  

(รับจำนวนจำกัด) รายละเอียดเพ่ิมเติม โทร. 0-2310-8126

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

กองกิจการนักศึกษา จะจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

“การจัดทำแฟ้มสะสมงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-Portfolio)”  

เพื่อให้ผู้อบรมสามารถจัดเก็บผลงานของตนเอง 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในรูปของอิเล็กทรอนิกส์ท่ีง่าย 

ต่อการทบทวนและนำไปเผยแพร่ จำนวน 2 รุ่น รุ่น 1  

วันที่ 20 กรกฎาคม 2555, รุ่น 2 วันที่ 1 สิงหาคม  

2555 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์  

(ITSC 6) อาคารเวียงคำ ช้ัน 2 โดยผู้เข้าอบรมสามารถ 

ใช้ Microsoft Word ได้

 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการได้ท่ี งานบริการ 

และสวัสดิการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

ชั้น 2  โทร. 0-2310-8076  (รับจำนวนจำกัด)

 งานกิจการและบริการนักศึกษา วิทยาเขตบางนา 

จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการสนับสนุนการเรียนแก่ 

นักศึกษา   เพ่ือพัฒนาการเรียนและเสริมสร้างประสบการณ์ 

นอกตำราเรียนให้นักศึกษานำไปใช้ประโยชน์ใน 

การเรียนให้ประสบความสำเร็จ  ดังนี้

 วันที่ 19 กรกฎาคม 2555 กิจกรรมเสริมสร้าง 

ประสบการณ์ เย่ียมชมรัฐสภาและพิพิธภัณฑ์รัฐสภา

 วันที่ 25 กรกฎาคม 2555 บรรยายพิเศษ 

“เทคนิคการเตรียมตัวสอบวิชาภาษาอังกฤษ” โดย  

รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก  ผู้อำนวยการสถาบันภาษา 

ณ ห้องบรรยายปริญญาโท PRB 503 เวลา 10.00-13.00 น. 

 นักศึกษาท่ีสนใจร่วมกิจกรรม  สมัครได้ท่ีศูนย์ 

บริการข่าวสารข้อมูล  งานกิจการและบริการนักศึกษา  

อาคาร KTB ชั้นล่าง สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2397-

6301, 0-2397-6315 ทุกกิจกรรมนักศึกษาไม่ต้อง 

เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

รามฯ 2 จัดกิจกรรมบริการทางวิชาการ

(อ่านต่อหน้า 11)


