
            

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 ๒๑ 

วันที่ ๓ - ๙ กันยายน ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

ธนาคารกรุงเทพเปิดสาขา ม.รามคำแหง

  

อธิการรามฯ เผยติดตั้ง Wi-Fi ฟรีทั่วรามฯ1 และรามฯ2

(อ่านต่อหน้า 2)

  

ม.ร. เปิดศูนย์สอบส่วนภูมิภาค จ.พังงา
    

รับนักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ

(อ่านต่อหน้า 2)

 อธิการรามฯขอให้กระทรวงไอซีทีติดตั้ง Wi-Fi ฟรีทั่วรามคำแหงหัวหมากและวิทยาเขต 

บางนาเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวม 107 จุด หวังอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษารามคำแหงให ้

เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ทุกจุดท่ัวมหาวิทยาลัย  และเตรียมขยายไปทุกสาขาวิทยบริการฯท่ัวประเทศ

  ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเปิดเผยว่าตนมีนโยบายที่จะให้นักศึกษาเข้าถึงระบบ 

อินเทอร์เน็ตในบริเวณมหาวิทยาลัยได้ทุกพ้ืนท่ีโดยไม่มีปัญหา  

เมื่อมารับตำแหน่งจึงได้ติดต่อประสานงานขอความร่วมมือจาก  

น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี- 

สารสนเทศและการส่ือสาร ให้มาติดต้ังระบบ Wi-Fi แก่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงท้ังท่ีรามคำแหงหัวหมากและวิทยาเขตบางนา

     “ผมมีข่าวดีที่จะแจ้งให้ประชากรรามคำแหงทราบว่า 

บัดนี้ท่านรัฐมนตรีไอซีทีได้มอบให้บริษัททีโอที มาติดตั้งระบบ 

Wi-Fi ให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเสร็จเรียบร้อยแล้ว ที่รามคำแหงหัวหมาก 65 จุด และ 

 อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ  

รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะรัฐศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 

รำไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และคุณรัชนี นพเมือง ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ธนาคาร 

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดธนาคารกรุงเทพ จำกัด  

(มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นสาขาที่ 1,008 ของ 

ธนาคาร โดยมีนายวสันต์ โชคอำนวย ผู้จัดการธนาคารกรุงเทพ 

สาขามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขยาย 

โอกาสทางการศึกษาสู่ภูมิภาค โดยจัดต้ังสาขาวิทย- 

บริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดพังงา เพ่ือดำเนินการ 

เรียนการสอนและการสอบไล่ของนักศึกษา นั้น

 เพ่ือให้การสอบของนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี 

ส่วนภูมิภาค สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

พังงา ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย

จึงใช้โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา อำเภอท้ายเหมือง 

จังหวัดพังงา เป็นศูนย์สอบลำดับท่ี 39 ต้ังแต่ภาค 1  

ปีการศึกษา 2555  เป็นต้นไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ และตัวแทนนักศึกษา ทูลเกล้าฯ 

ถวายแจกันดอกไม้เพื่อถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2555   

ณ ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับ 

ปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2555  

โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชี 

และการเงิน รุ่นที่ 5/2 คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ เรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(หัวหมาก) โดย กลุ่มที่ 1 เรียนวันจันทร์ 

ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-17.00 น. 

กลุ่มที่ 2 เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี 



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๓ - ๙ กันยายน ๒๕๕๕

ปฐมนิเทศ นศ.กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา

เปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ จังหวัดเชียงใหม่
 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดให้ 

มีการสอบไล่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 ในระหว่าง 

วันที่ 3-4 และ 10-11 พฤศจิกายน 2555 โดยใช้ 

โรงเรียนธรรมราชศึกษาเป็นสถานที่สอบ นั้น 

 เน่ืองด้วยโรงเรียนธรรมราชศึกษา ไม่สามารถ 

ให้ใช้โรงเรียนเป็นศูนย์สอบของมหาวิทยาลัยได้  

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงขอเปลี่ยนแปลงศูนย์สอบ 

ของจังหวัดเชียงใหม่ (01) เป็น วิทยาลัยเทคโนโลยี 

เอเชีย ตั้งอยู่เลขที่ 128 หมู่ที่ 5 ถนนมหิดล ตำบล 

หนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 

053-140-244-5 และโทรสาร 053-140-246 ตั้งแต่ 

ภาค 1  ปีการศึกษา 2555  เป็นต้นไป 

 รับนักศึกษา ป.ตรีฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

เวลา 17.30-21.30 น. ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอด 

หลักสูตร 152,360 บาท คุณสมบัติผู้สมัคร ต้อง 

สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

หรือเทียบเท่า, สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ม.3) หรือเทียบเท่า, สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. 

หรือเทียบเท่า, ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี, ผู้จบ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้

ถึงวันที่ 28 กันยายน 2555 ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

เวลา 08.30-16.30 น. ที่ คณะบริหารธุรกิจ ม.ร.  

ชั้น 4 ห้อง 402 โทร. 0-2310-8237, 086-306-5173, 

086-521-0033

 อนึ่ง จบแล้วสามารถเป็นผู้ทำบัญชีหรือสมัคร 

สอบเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากร และผู้สอบบัญชีรับ 

อนุญาตได้  และเพ่ิมศักยภาพเป็นผู้บริหารด้านการเงิน

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) อธิการรามฯ เผยติดตั้งฯ              (ต่อจากหน้า 1)

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) ธนาคารกรุงเทพเปิดฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

ที่วิทยาเขตบางนา 42 จุด รวม 107 จุด โดยไม่คิดค่า 

ใช้จ่ายใดๆทั้งค่าอุปกรณ์และค่าติดตั้งรวมเป็นเงิน 

727,011.50 บาท และยังไม่คิดค่าบริการรายเดือนๆละ  

67,549.10 บาทอีกด้วย  ซึ่งนับว่าประหยัดงบประมาณ 

ของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมาก” 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า ต่อไปน้ีนักศึกษาสามารถ 

ใช้บริการ Free Wi-Fi ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 

ได้ทุกท่ีทุกจุดของมหาวิทยาลัย โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 

ใดๆอีกต่อไป  เป็นการอำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา 

ในการศึกษาด้วยตนเองทั้งสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น  

ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยกำลังขอความร่วมมือให้ 

บริษัททีโอที จำกัด (มหาชน) ดำเนินการติดตั้งระบบ  

Wi-Fi  แก่สาขาวิทยบริการฯ ทุกสาขาทั่วประเทศด้วย

 “ในนามมหาวิทยาลัยรามคำแหงผมขอขอบคุณ 

ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีและบริษัททีโอที 

เป็นอย่างมากท่ีให้ความสำคัญกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ในการดูแลนักศึกษารามคำแหงให้เข้าถึงแหล่งศึกษา 

ค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ตอย่างรวดเร็วและท่ัวถึงย่ิงข้ึน”   

ผศ.วุฒิศักดิ์กล่าวในที่สุด

คณะผู้บริหาร ม.ร. และธนาคารกรุงเทพร่วมในงาน 

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2555 ณ ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 

คณะรัฐศาสตร์ (อาคารใหม่)

 โอกาสเดียวกัน ธนาคารกรุงเทพ ได้มอบเงิน 

จำนวน 10 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนและเป็นทุนการ

ศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 สำหรับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิด 

ให้บริการทางการเงินครบวงจรแก่คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  

นักศึกษา รวมทั้งประชาชนทั่วไป ทุกวันจันทร์-ศุกร์  

เวลา 08.30-17.30 น. หยุดวันเสาร์-อาทิตย์ และวัน 

นักขัตฤกษ์ ต้ังอยู่ท่ีช้ัน 1 อาคารเรียนรวม คณะรัฐศาสตร์  

(อาคารใหม่) มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก 

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา   

กองกิจการนักศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  จัดการ 

ปฐมนิเทศนักศึกษากู้ยืมเงินกองทุนเพื่อการศึกษา  

โดย อาจารย์สมหมาย  สุระชัย  รองอธิการบดีฝ่าย 

กิจการนักศึกษา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม  

ที่ผ่านมา  ณ  ห้อง 321 อาคารสุโขทัย  

 โอกาสน้ี นางนฤมล  มนาปี  หัวหน้างานจัดหางาน 

และทุนการศึกษา กล่าวว่า กองทุนให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์ 

สามารถกู้ยืมเงินกองทุนฯ เพ่ือเป็นค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่าย 

ในการศึกษา  และค่าครองชีพในการศึกษาระหว่างศึกษา 

 นักศึกษาที่ได้รับทุนควรเข้าใจระเบียบและ 

กฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติและขั้นตอนการกู้ยืม รวมทั้ง 

ต้องมีจิตสำนึก มีความรับผิดชอบในการใช้เงินทุนและ 

การชำระหนี้คืนให้กองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เพื่อ

ให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล 

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่าย 

กิจการนักศึกษา กล่าวว่าการศึกษาทำให้มีสติปัญญา 

และความคิดความอ่าน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเจริญงอกงาม 

ได้ก็จะต้องมีการถ่ายทอดและการฝึกฝน รวมท้ังได้รับ 

การอบรมท่ีดี  ผู้ท่ีได้รับการอบรมและการฝึกฝนมากๆ  

ก็จะมีประสบการณ์ มีความเจริญทางสติปัญญา และ 

สามารถดูแลตนเองไม่ให้ตกระกำลำบาก พ้นจากทุกข์ภัย 

ต่างๆได้ นอกเหนือจากสามารถดูแลตนเองได้แล้ว  

ยังสามารถใช้ความรู้ที่มีดูแลครอบครัว รวมทั้งพัฒนา 

สังคมให้มีความเจริญงอกงามต่อไปได้  

 “สำหรับทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับไปนั้น

ขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการส่งเสริม 

ตนเองให้มีความรู้ความสามารถท่ีดีย่ิงข้ึน พยายามพัฒนา 

ตนเองให้เป็นทรัพยากรที่แข็งแรง และมีคุณค่า ดังที่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความภาคภูมิใจที่ได้ทำงาน 

รับใช้บ้านเมืองทางด้านการศึกษาท่ีสามารถผลิตบัณฑิต 

ท่ีมีคุณภาพออกไปรับใช้บ้านเมืองให้มีความเจริญงอกงาม 

มาโดยตลอด”  อาจารย์สมหมายกล่าวในตอนท้าย 

  ชมรมปาฐกถาและโต้วาที องค์การนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการอบรมศิลปะ 

การพูดต่อที่ชุมชนระยะสั้น รุ่นที่ 1/2555 โดยมี  

อาจารย์สมชาย หนองฮี ผู้อำนวยการสถาบัน 

ฝึกอบรม เอช อาร์ เมเนจเม้นท์ เซ็นเตอร์ และ 

ผู้อำนวยการสถาบันการพูดกู๊ด ทอล์ค (อดีตประธาน 

ชมรมปาฐกถาและโต้วาที ปี 2531) เป็นวิทยากร 

บรรยายในหัวข้อเร่ือง “คุณธรรมนักพูด”  ระหว่าง 

วันที่ 23-27 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุม 

สภานักศึกษา ชั้น 2 อาคารกิจกรรมนักศึกษา  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

ศรีสะเกษ จัดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เม่ือวันท่ี  

12 สิงหาคม 2555 เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรัก 

ภักดีในโอกาสพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

80 พรรษา รวมทั้งเพื่อร่วมฟื้นฟูธรรมชาติและ 

ระบบนิเวศวิทยาให้ยั่งยืนต่อไป



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ กันยายน ๒๕๕๕ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัย 

ที่ให้ความสำคัญแก่ “ผ้าไทย” มาโดยตลอด

 ส่ิงท่ีเห็นเป็นรูปธรรม คือได้จัดงานรามคำแหง 

รวมใจแต่งผ้าไทยเทิดไท้มหาราชินีต่อเนื่อง 

กันมาหลายปี

 สำหรับปีนี้นับเป็นปีพิเศษที่ตรงกับ 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

๘๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 

 ประจวบกับเป็นปีที่กระทรวงวัฒนธรรม  

ขอพระราชทานถวายพระราชสมัญญา

 อัคราภิรักษศิลปิน  อันหมายถึง

 ศิลปินยิ่งใหญ่ผู้ปกปักรักษางานศิลปะ

 เฉลิมพระเกียรติที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพ 

ล้ำเลิศด้านผ้าไทย

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้จัดงานข้ึน 

อย่างยิ่งใหญ่ เป็นเวลา ๑ สัปดาห์เต็ม

 ซึ่งมีทั้ง

 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ- 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

 นิทรรศการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทย 

ในภาคต่างๆ

 การสาธิตการทอผ้า

 การเดินแฟชั่นโชว์ชุดไทยพระราชนิยม  

และชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าทอไทย

 การประกวดการแต่งกายด้วยผ้าไทย 

โดยคณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ทั้งหมดนี้เป็นความชื่นชมและอิ่มเอมใจ 

ที่ “ข่าวรามคำแหง” ขอบันทึกไว้ในฐาน

 กิจกรรมดีๆ ที่เกิดขึ้น ณ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

  นายณัฐพงศ์ ลาภบุญทรัพย์  

หรือต้นคูน นักศึกษา Pre-degree  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา 

ประวัติศาสตร์เพ่ือการท่องเท่ียว  

เข้าศึกษาระบบ Pre-degree ที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขณะเรียน 

ชั้น ม.4 อายุ 15 ปี เมื่อจบชั้น 

ม.ปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สามารถสะสม 

หน่วยกิตได้ 141 หน่วยกิต คาดว่าใช้เวลาเรียนอีก 

เพียง 1 เทอม ก็จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ด้วยอายุ 18 ปี ทั้งยังสามารถสอบแอดมิชชั่นติดที่ 

คณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาการเภสัชกรรม จุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย

 ณัฐพงศ์ บอกถึงการจัดสรรเวลาเรียนและการ 

เตรียมตัวสอบของเขาว่า ตนเองไม่ใช่คนเรียนเก่ง แต่ว่า 

มีความสนใจในสาขาวิชาน้ี ซ่ึงเป็นส่ิงสำคัญต้ังแต่การ 

เลือกคณะที่เราจะเรียนว่า เป็นสาขาวิชาที่เราชอบจริง 

หรือไม่ บางคนอาจจะเลือกเพราะท่ีบ้านชอบ บางคน 

อาจจะเลือกเพราะเพื่อนเรียนคณะนี้ สาขานี้ ก็เลย 

ลงเรียน ซึ่งการตัดสินใจโดยไม่ถามใจของตัวเองนั้น 

จะทำให้เราเหน่ือยและเรียนไม่จบ แต่ถ้าเราเลือกสาขา 

วิชาที่สนใจจริงๆ เราก็จะมีความกระตือรือร้นที่จะ

ศึกษาเล่าเรียนตลอดเวลา 

 ทั้งนี้ การเรียนจะไม่เป็นเรื่องที่น่าเบื่อ ถ้าเรา 

รู้จักยึดหลักอิทธิบาท 4 ที่คนเราต้องมี “ฉันทะ” คือ 

มีใจรักกับสาขาวิชาน้ันๆก่อน แล้วความเพียรพยายาม 

ความเอาใจใส่ก็จะเกิดข้ึนกับเรา นอกจากน้ัน เราต้อง 

ให้ความสนใจกับระเบียบและกระบวนการศึกษาด้วย 

เช่น การเลือกวันเวลาสอบให้ไม่ตรงกับวันและเวลา 

สอบที่โรงเรียน  ซึ่งส่วนมากจะไม่ตรงกันอยู่แล้ว 

 “ในช่วงท่ีศึกษาท้ังสองแห่ง ผมจะใช้เวลาต้ังใจ 

เรียนและทำกิจกรรมท่ีโรงเรียนอย่างเต็มท่ี เม่ือปิดเทอม 

แล้วผมจะมาทุ่มเทให้กับวิชาต่างๆของรามคำแหง 

ซ่ึงไม่มีปัญหาเร่ืองการจัดตารางเรียน เพราะผมเลือก 

คณะท่ีผมรักต้ังแต่ต้น จึงทำให้การเตรียมตัวในระยะ 

เวลาอันสั้นไม่ใช่เรื่องใหญ่ และไม่ใช่เรื่องยาก ผมจะ 

ทำสรุปไว้ พอถึงเวลาอ่านแต่สรุป ซ่ึงในน้ันผมจะไม่ได้ 

มีแค่เน้ือหาอย่างเดียว เพราะข้อสอบวิชาประวัติศาสตร์ 

เกือบทั้งหมดเป็นอัตนัย     ผมจะใส่แนวคิดของตนเอง  

ฝึกวิเคราะห์ สังเคราะห์ตามกระบวนการทางประวัติศาสตร์  

เมื่ออ่านเนื้อหาไปลองตั้งคำถามกับตนเองว่าถ้าเรา 

เป็นคนสอนวิชาน้ีเราอยากวัดความรู้เร่ืองใดจากนักศึกษา  

พอฝึกทำบ่อยๆเราก็จะพอเดาได้เลยว่า ข้อสอบวิชาน้ี 

จะออกในประเด็นใด 

 ท่ีสำคัญ พอสอบเสร็จแล้ว ก็ทำให้ไม่ลืมเน้ือหา  

เพราะเราได้ใช้ความตั้งใจไปแล้วตอนสรุปครั้งหนึ่ง 

ส่วนเรื่องการแอดมิชชั่น ผมเตรียมการไว้ล่วงหน้า 

โดยการเอาวิชายากๆท่ีเป็นวิชาเอก วิชาโท ไปไว้ตอน 

ผมอยู่ ม.4-ม.5 ให้หมด พอผมขึ้น ม.6 มา ต้องเรียน 

พิเศษมาก อ่านหนังสือสอบแอดมิชช่ันมาก ก็เลยลง 

แต่วิชาพ้ืนฐานบางตัวท่ีเหลืออยู่  แล้วก็วิชาเลือกเสรีครับ” 

 นักเรียน Pre-degree บอกถึงความภูมิใจว่า  

ผมเชื่อคำพูดข้อหนึ่งว่า “ความรู้ทำให้คนองอาจ”  

เพราะผมได้ใช้ความรู้วิชาประวัติศาสตร์จากท่ีเรียนมา  

พาเพ่ือนๆ พาครอบครัวไปเท่ียวหลายคร้ัง ท้ังสถานที่ 

สำคัญทางประวัติศาสตร์และไม่ใช่ประวัติศาสตร์ 

ซึ่งผมต้องลงเรียนวิชาด้านการท่องเที่ยวของคณะ- 

บริหารธุรกิจด้วย จึงได้ใช้ความรู้ท่ีเรียนมาสร้างสรรค์ 

ให้การท่องเที่ยวแต่ละครั้งมีคุณค่ามากขึ้น 

 ที่สำคัญ ผมต้องขอบพระคุณคณาจารย์ของ 

รามคำแหงท่ีทำให้ผมประสบความสำเร็จคร้ังสำคัญ 

ในชีวิต คือการได้เข้ารับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ 

การแข่งขันประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎระดับชั้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย จากสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 

ซึ่งเป็นสนามแข่งขันวิชาประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุด 

ในประเทศ และมีนักเรียนเข้าแข่งขันจากทั่วประเทศ 

เกือบ 1,000 คน ทำให้ครอบครัวและตนเอง รวมถึง 

คุณครูที่โรงเรียนก็ดีใจที่ผมได้สร้างชื่อเสียงให้กับ 

โรงเรียนด้วย  

        ณัฐพงศ์ กล่าวว่า การเรียนระบบ Pre-degree 

เป็นระบบที่ดี ผมเคยเข้ามาเรียนประมาณ 3-4 วิชา 

อาจารย์สอนดี สอนเข้าใจแล้วก็สนุกมาก ในช้ันเรียน 

ก็มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน ทำให้ผมได้ความรู้ 

แล้วก็ทรรศนะใหม่ๆ ไม่ยึดติดอะไรจากตำราเรียน 

มากเกินไป นอกจากนี้ ยังเห็นว่าเป็นการเปิดโอกาส 

ให้นักเรียนม.ปลายเข้ามาสัมผัสชีวิตในร้ัวมหาวิทยาลัย 

ก่อนล่วงหน้า เรียกได้ว่าพวกเราก็จะมีประสบการณ์ 

มากกว่าคนอ่ืน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีมีค่าและหาซ้ือไม่ได้ อีกท้ัง  

ยังได้เจอรุ่นพี่และอาจารย์ที่ดี ได้เรียนจบก่อนใคร 

สามารถสร้างโอกาสให้ตนเองได้เร็วกว่าคนอื่นด้วย 

 “ตอนนี้ผมสอบแอดมิชชั่นได้ที่คณะเภสัชฯ 

จุฬาฯ ก็ต้ังใจจะเรียนให้ดีท่ีสุด และเป็นติวเตอร์อิสระ 

ให้กับน้องๆในวิชาภาษาไทยกับสังคมศึกษา ซึ่งเวลา 

สอนผมใช้ความรู้ท่ีได้ในระดับอุดมศึกษาจากรามคำแหง  

โดยเฉพาะวิชาภาษาไทยที่ผมเรียนเป็นวิชาโทด้วย  

ไม่เพียงความรู้ท่ีได้จากรามคำแหงเท่าน้ัน รามคำแหง 

ยังสอนให้รู้จักความเพียรพยายาม ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีทุกคน 

ควรจะมี ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่ว่า วายเมเถว ปุริโส  

ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา-เกิดเป็นคนควรพยายามจนกว่า 

จะประสบความสำเร็จ เพราะผมเช่ือว่าศักยภาพของทุกคน 

มีไม่น้อยไปกว่ากัน อยู่ท่ีว่าแต่ละคน

นักเรียน Pre-degree คนเก่งมนุษยศาสตร์ 
เรียนอีก 1 เทอม คว้าปริญญาตรี วัยเพียง 18 ปี

(อ่านต่อหน้า 11)
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ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 10/2555 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555 โดยมี  

นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แต่งตั้งรองคณบดี

           1.1 อนุมัติแต่งต้ังรองคณบดีคณะพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้

            - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพล  

สกลเกียรติ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร 

และกิจการนักศึกษา

            - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาภรณ์ 

มูลแสดง ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายนโยบาย 

และแผนและประกันคุณภาพ

            - อาจารย์ ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์ 

ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

  1.2 อนุมัติแต่งตั้ งรองคณบดีคณะ- 

วิทยาศาสตร์ ดังนี้

            - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี 

ภูวพัฒนะพันธุ์ ดำรงตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย

 2. ลาออกจากตำแหน่ง

           - อ นุ มั ติ ใ ห้ ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  

ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล ลาออกจากตำแหน่ง    

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะวิทยาศาสตร์

           - อนุมัติให้อาจารย์รติชัย รถทอง ลาออก 

จากตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากฎหมายทั่วไป 

คณะนิติศาสตร์

 3. แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

           3.1 อนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาคณะ

เศรษฐศาสตร์ ดังนี้

            - ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ บุ ญ ธ ร ร ม 

ราชรักษ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

การคลัง

            - ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์ สุ พั ฒ น์  

อุ้ยไพบูลย์สวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา 

เศรษฐศาสตร์การพัฒนา

            - อาจารย์ชำนัญ มงคลเกษม ดำรง 

ตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเกษตร

            - รองศาสตราจารย์อติ ไทยานันท ์

รักษาราชการในตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 

การเงิน

  3.2 อนุมัติแต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาคณะ 

มนุษยศาสตร์ ดังนี้

            - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาวดี  

กุศลรอด  ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

 4. ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

  - อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง อ า จ า ร ย์ ศุ ภั ท ร า 

อำนวยสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์        

คณะรัฐศาสตร์

  - อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.บัณฑิต จันทรโรจนกิจ  

ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  คณะรัฐศาสตร์

  - อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ ดร.ณรัฐ วัฒนพานิช  

ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์       คณะศึกษาศาสตร์ 

 5. ปรับปรุงหลักสูตร

  - อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัส 

วิชา 5 หลัก  เป็น 7 หลัก ของหลักสูตร วิทยาศาสตร- 

บัณฑิต จำนวน 5 สาขาวิชา  ดังนี้

   1. สาขาวิชาเคมี ฉบับปี พ.ศ. 2551 

และ ฉบับปี พ.ศ. 2543

   2. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ฉบับปี พ.ศ. 

2551 และ ฉบับปี พ.ศ. 2517

   3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์เชิงการจัด 

และการหาค่าเหมาะที่สุด ฉบับปี พ.ศ. 2551 และ 

ฉบับปี พ.ศ. 2533

   4.  สาขาวิชาชีววิทยา ฉบับปี พ.ศ. 2551  

และฉบับปี พ.ศ. 2517

   5. สาขาวิชารังสีเทคนิค ฉบับปี พ.ศ. 

2553

  - อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา  

5 หลัก เป็น 7 หลัก ของหลักสูตรบริหารธุรกิจ 

บัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ฉบับปี พ.ศ. 2551 

และฉบับปี พ.ศ. 2545

 6. ร่างระเบียบ

  อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการจ้างชาวต่างประเทศ เป็นพนักงานเงินรายได้ 

ปฏิบัติงานด้านการต่างประเทศ

 7. เลื่อนขั้นค่าจ้าง

  - อนุมัติบัญชีการเล่ือนข้ันค่าจ้างลูกจ้าง 

ปฏิบัติงานชั่วคราวและอนุมัติเงินปรับตามคุณวุฒิ

  - อนุมัติเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างปฏิบัติ 

งานชั่วคราวที่ปฏิบัติงานมาแล้วครบ 2 ปี ณ วันที่ 

1 สิงหาคม 2554

  - อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนด 

อัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิท่ี ก.พ.รับรองเพ่ือการ 

บรรจุและแต่งต้ังเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยมี 

ผลรวมถึงลูกจ้างรายปีและพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย

 8. ร่างข้อบังคับ

  อ นุ มั ติ ร่ า ง ข้ อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

รามคำแหงว่าด้วยการบริหารงานมหาวิทยาลัย         

พ.ศ. 2555

 9. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน  

ปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 4) ดังนี้

 สถาบันการศึกษานานาชาติ

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาค 

ภาษาอังกฤษ (แบบ 1)

  1. นายณัฎฐิพล ปูรานิธี  รหัสประจำตัว 

5019 14007 3 ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน 2555

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มอบดอกไม้อวยพร 

วันเกิดแก่            นายประจวบ          ไชยสาส์น 

นายกสภามหาวทิยาลยั              ในการ 

ประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อ 

วันที่ 20 สิงหาคม 2555 โดยมี 

นายสุทธิเกียรติ จิราธิวัฒน์ 

นายปัญญา  สุทธิบดี  นายสงวน  ตียะไพบูลย์สิน  และนายจิรพล  จิรประดิษฐกุล  ร่วมอวยพรด้วย



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ กันยายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 9)

 ปีการศึกษา  2555   มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นจำนวนมาก  

ถึง  47,977  คน   และเมื่อรวมกับนักศึกษาเก่าที่ลง

ทะเบียนเรียน  ประจำภาค 1  ปีการศึกษา  2555  อีก  

106,851  คน   ทำให้จำนวนนักศึกษาที่จะเข้าสอบไล่   

ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2555 มีจำนวนถึง   

154,828 คน  คิดเป็นจำนวนท่ีน่ังสอบ 1,129,363  ท่ีน่ัง

 ด้วยจำนวนนักศึกษาที่ เข้าสอบในแต่ละ 

ภาคการศึกษามีเป็นจำนวนมาก  ทำให้มหาวิทยาลัย 

จำเป็นต้องมีข้อปฏิบัติในการสอบไล่  เพื่อเป็นแนว

ปฏิบัติสำหรับนักศึกษาในการเข้าสอบ  เพื่อก่อให้ 

เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ข้อปฏิบัติเหล่านี ้

ถือเป็นข้อปฏิบัติท่ีนักศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติตาม  

หากฝ่าฝืนนักศึกษาอาจหมดสิทธิในการเข้าสอบ  

หรือถูกลงโทษ  ตั้งแต่ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

งดตรวจกระดาษคำตอบ   ห้ามลงทะเบียนเรียน  2  

ภาคการศึกษา   และโทษหนักที่สุดกรณีที่ทำผิดซ้ำ 

คือ  ถูกลบชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา    ตามคำสั่ง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่ี 684/2537 เร่ือง ข้อปฏิบัติ 

ในการสอบไล่และ  1829/2546  เรื่องข้อปฏิบัติในการ 

สอบไล่ (แก้ไขเพิ่มเติม)

 ข้อห้ามเก่ียวกับการสอบไล่ท่ีนักศึกษาต้องทราบ 

มีจำนวน  20  ข้อ  แต่ขอยกเฉพาะข้อที่สำคัญ ๆ 

ที่นักศึกษาต้องทราบจำนวน  13  ข้อ   ดังนี้

 1. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบโดยแต่งกายไม่สุภาพ

 นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 

ไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ  นักศึกษาชายห้าม 

สวมเส้ือยืดท่ีไม่มีปกและต้องสอดชายเส้ือไว้ในกางเกง   

นักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรงห้ามสวมกางเกงหรือ 

กางเกงกระโปรง

 นักศึกษาท่ีฝ่าฝืนจะถูกตักเตือนเป็นลายลักษณ์

อักษรในครั้งแรก  และหากยังคงกระทำผิดอีกจะ

ถูกงดตรวจกระดาษคำตอบกระบวนวิชาที่เข้าสอบ

 2. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบผิดวัน เวลา และ 

สถานที่สอบ

  2.1 ในการสอบไล่ประจำภาค 1 ปีการศึกษา  

2555 มหาวิทยาลัยได้กำหนดให้มีกระบวนวิชาที่

มีการสอบเกินกว่า  1  คาบเวลา  เป็นจำนวน   6   

กระบวนวิชา    ดังนี้

  2.1.1 กระบวนวิชา RAM 1000  

สอบวันที่    3    ตุลาคม    2555  (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

  2.1.2 กระบวนวิชา SOC 1003

สอบวันที่   5     ตุลาคม    2555  (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

  2.1.3 กระบวนวิชา ENG 1001

สอบวันที่  8    ตุลาคม    2555  (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

  2.1.4 กระบวนวิชา POL 1101

สอบวันที่   12   ตุลาคม    2555  (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

นายวันชัย    เทียบพุฒ                      สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

  2.1.5 กระบวนวิชา LIS 1003

สอบวันที่   24   ตุลาคม    2555  (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

  2.1.6 กระบวนวิชา HIS 1003

สอบวันที่   26  ตุลาคม  2555   (คาบเช้าและคาบบ่าย) 

 ก า ร ที่ นั ก ศึ ก ษ า เ ข้ า ส อ บ ใ น เ ว ล า ใ ด นั้ น   

ให้นักศึกษาตรวจสอบได้จากตารางสอบไล่รวม   

ซึ่งระบุช่วงรหัสประจำตัวของนักศึกษาไว้แล้วว่า

นักศึกษาผู้ใดจะต้องเข้าสอบในช่วงเวลาไหน  หรือ 

นักศึกษาอาจตรวจสอบจากตารางสอบไล่รายบุคคล 

ซึ่งระบุ เวลาสอบของกระบวนวิชาที่นักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนไว้

 นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามเวลาที่กำหนด 

ไว้ในตารางสอบไล่  จะเลือกสอบในคาบเวลาใดคาบหน่ึง 

ที่ต้องการไม่ได้

  2.2 ห้ามเข้าสอบผิดสถานที่

  ในระบบการจัดสอบไล่ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  ได้กำหนดให้นักศึกษาทุกคนต้องเข้าสอบ 

ตามสถานท่ีสอบ  และท่ีน่ังสอบท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด 

ไว้ให้   โดยตารางสอบไล่จะเป็นเอกสารที่แสดงให้ 

ทราบว่ากระบวนวิชาที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ไว้จะต้องเข้าสอบท่ีสถานท่ีสอบใดเช่นเดียวกับบัญชี 

ติดที่นั่งสอบแสดงแถวและที่นั่งสอบจะเป็นเอกสาร 

ที่แสดงให้ทราบว่าที่นั่งสอบนั้นๆ เป็นของนักศึกษา 

ผู้ใด

 นักศึกษาท่ีเข้าสอบผิดคาบเวลาและสถานท่ีสอบ

ที่กำหนด  จะถูกปรับให้เป็นสอบตกในกระบวนวิชา 

นั้น ๆ

 3. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบโดยไม่มีบัตรประจำตัว 

นักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน  และใบเสร็จรับเงิน 

ประจำภาคการศึกษาท่ีเข้าสอบไปแสดงแก่กรรมการ

คุมสอบ

 ในกรณีท่ีบัตรประจำตัวนักศึกษาหรือใบเสร็จ 

รับเงินสูญหาย  ให้นักศึกษาไปติดต่อขอถ่ายสำเนาบัตร 

ประจำตัวนักศึกษาได้ที่  สวป. ชั้น 2  และสำเนา 

ใบเสร็จรับเงินได้ที่ อาคาร KLB ชั้น 1  หรือใช้ตาราง 

สอบไล่รายบุคคลที่มหาวิทยาลัยแจกให้แทนใบ 

เสร็จรับเงิน  สำหรับวิทยาเขตบางนานักศึกษาสามารถ 

ไปติดต่อขอถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ 

อาคาร  KTB  ส่วนบัตรประจำตัวประชาชนขอรับสำเนา 

ได้ที่ สวป. ชั้น 4 และนำมาแสดงในการเข้าสอบ    

เพราะถ้าไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงพร้อม 

บัตรประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จรับเงิน นักศึกษา 

จะหมดสิทธิในการเข้าสอบ

 4. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบสายเกินกว่า  5  นาที  

นับจากเวลาเริ่มต้นคาบเวลาสอบ มหาวิทยาลัยได้ 

กำหนดคาบเวลาสอบในแต่ละคาบเป็นดังนี้

 คาบเช้า ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00  น.

  คาบบ่าย ตั้งแต่เวลา 14.00 -16.30   น.

ดังนั้น  นักศึกษาที่มาถึงห้องสอบหลังเวลา  09.35  น. 

และ  14.05  น.   จะหมดสิทธิในการเข้าสอบ

 5. ห้ามออกจากห้องสอบก่อน  30  นาที  นับจาก 

เวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ

 เมื่อนักศึกษาเข้าไปในห้องสอบ  และนั่งตาม 

ท่ีน่ังสอบของตนแล้ว  นักศึกษาจะต้องอยู่ในห้องสอบ 

เป็นเวลา  30  นาที  นักศึกษาจึงจะมีสิทธิออกจาก 

ห้องสอบได้ไม่ว่านักศึก0ษาประสงค์จะทำข้อสอบ 

หรือไม่ก็ตาม

 6. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบไล่กระบวนวิชาที่ 

ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน

 นักศึกษาจะต้อง เข้ าสอบไล่ตามรายชื่อ 

กระบวนวิชาท่ีปรากฏในใบเสร็จรับเงิน ห้ามเข้าสอบ 

ผิดกระบวนวิชาแม้จะเป็นกระบวนวิชาเดียวกันก็ตาม 

เช่น  กระบวนวิชา  PHY 1001  และกระบวนวิชา  

PHY 1051 ซึ่งเป็นกระบวนวิชาเดียวกัน นักศึกษา 

ท่ีใบเสร็จรับเงินปรากฏกระบวนวิชา  PHY 1001  ต้องเข้า 

สอบและเซ็นชื่อของกระบวนวิชา  PHY 1001  เท่านั้น  

จะเข้าสอบกระบวนวิชา PHY 1051 ไม่ได้ เพราะ 

ในทางทะเบียนถือว่าเป็นคนละกระบวนวิชา ถ้านักศึกษา 

เข้าสอบผิดกระบวนวิชา จะถูกลงโทษ งดตรวจกระดาษ 

คำตอบ

 7. ห้ามนักศึกษานำโน้ตย่อ เอกสาร หรือสูตร 

ต่าง ๆ เข้าไปในที่นั่งสอบ  เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็น

กรณีพิเศษจากมหาวิทยาลัย

 ถ้ากรรมการคุมสอบตรวจพบภายหลังจาก 

การสอบดำเนินไปแล้วจะถือว่ามีเจตนาทุจริตในการ 

เข้าสอบ ต้องถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา  ปรับเป็น 

สอบตกทุกกระบวนวิชา  และงดลงทะเบียนเรียนอีก  

2  ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย

 8. ห้ามนักศึกษานำกระดาษคำตอบหรือ 

อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ไม่จำเป็นเข้าไปในห้องสอบ

 กรณีเครื่องคิดเลขนำเข้าได้เฉพาะกระบวน 

วิชาที่อาจารย์ประจำกระบวนวิชาที่อนุญาตและ 

ระบุไว้ในข้อสอบและเป็นเครื่องคิดเลขที่มีเครื่อง 

หมายของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 9. ห้ามนักศึกษานำข้อสอบปรนัย  หรือข้อสอบ

ปรนัยผสมอัตนัยออกจากห้องสอบ

 10. ห้ามนักศึกษานำกระดาษคำตอบท่ีกรรมการ

คุมสอบแจกให้ทำคำตอบออกไปจากห้องสอบ

 ไม่ว่าจะทำข้อสอบหรือไม่ก็ตาม  นักศึกษา 

ต้องเขียน ชื่อ - นามสกุล พร้อมรหัสประจำตัว 

ที่กระดาษปรนัย แล้วส่งคืนกรรมการคุมสอบก่อน 

ออกจากห้องสอบ
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 จากการให้สัมภาษณ์ของรองศาสตราจารย์ 

ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์ ท่ีปรากฏอยู่ในวารสาร “พลิกปูม 

รามคำแหง” ซึ่งจัดทำโดยภาควิชาสื่อสารมวลชน 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อ 

เดือนมกราคม 2551 สรุปความตอนหนึ่งว่า “เมื่อ 

เล่าถึงการสอบหรือการประมวลผลแต่ละวิชา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้นำต้นแบบจาก 

มหาวิทยาลัยซิตี้ยูนิเวอร์ซิตี้ ออฟ นิวยอร์ก  

(City University of New York) ประเทศสหรัฐ 

อเมริกามาประยุกต์ใช้  ครั้งแรกมีคนเสนอเกรด A 

B C D F เหมือนมหาวิทยาลัยทั่วไป แต่เกรดที่

เหมาะสมกับมหาวิทยาลัยตลาดวิชามากที่สุด 

ในขณะนั้น คือ G P F เพราะรามคำแหงเป็น 

มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาและเป็นมหาวิทยาลัย 

เดียวในประเทศไทยท่ีมีจำนวนนักศึกษามากท่ีสุด 

แต่อาจารย์ผู้สอนมีจำนวนน้อยเพราะนอกจากจะ

ทำหน้าที่สอนแล้ว ถ้าอาจารย์จะสอนวิชาอะไรก็ 

ต้องเขียนตำราท่ีจะต้องใช้สอนเอง ต้องคิดหลักสูตร 

วางระบบตารางเรียน ต้องรับสมัครนักศึกษาเอง 

รวมท้ังทำงานธุรการทุกอย่างเป็นหน้าท่ีของอาจารย์ 

ทั้งหมดด้วย  การประมวลผลก็จะต้องรวดเร็วแต่มี 

คุณภาพ  ด้วยเหตุนี้ การที่จะใช้เกรด A B C D F 

เพื่อวัดและประเมินผลการศึกษาของนักศึกษา 

ในยุคนั้นก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องยากเพราะเป็นงาน 

ที่ละเอียดและจะต้องทำด้วยความรอบคอบเพราะ

การวัดและประเมินผลการศึกษาเป็นกระบวนการ 

เพ่ือให้ได้มาซ่ึงตัวเลขหรือสัญลักษณ์ท่ีมีความหมาย 

ของคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยข้อมูลที่ได้จาก 

การวัดไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดจะต้องใช้ 

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ อาจจะเกิดปัญหากับ 

นักศึกษาทำให้การประกาศผลสอบต้องล่าช้าและ

จะเกิดปัญหากับอาจารย์ผู้สอนด้วย”

 เป็นเวลา 40 ปีแล้วนับจากปีการศึกษา 2514 

ถึงปีการศึกษา 2554 ท่ีมหาวิทยาลัยใช้ระบบการวัด

และประมวลผลโดยใช้อักษรระดับคะแนน G P F 

กับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในระบบทุกคณะ

 ในปีการศึกษา 2540 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โดยสภามหาวิทยาลัย ได้จัดต้ังสถาบันการศึกษา 

นอกระบบและอยู่ในกำกับของมหาวิทยาลัยคือ 

สถาบันการศึกษานานาชาติ สถาบันวิทยาศาสตร์ 

สุขภาพและ คณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้นำระบบวัด 

และประเมินผลการศึกษาด้วยระบบอักษรระดับ 

คะแนน A B C D F มาใช้ในการประเมินผลการเรียน 

ของนักศึกษาโดยแบ่งช่วงช้ันคะแนนออกเป็น 8 ระดับ 

คือ A B+B C+ C D+ D  F และเพื่อให้ระบบการ

วัดและการประเมินผลการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นมาตรฐานเดียวและเป็นสากลมากข้ึน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี  

จึงได้กำหนดนโยบายที่จะพัฒนาระบบการวัดและ 

ประเมินผลการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากลโดย 

การปรับระบบเกรดจาก G P F เป็น A B C D F 

ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคณะทุกสถาบันในสังกัด

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและเป็นสากล เพื่อเตรียม 

มหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ท่านได้ 

ให้เหตุผลในการปรับระบบเกรดกับหนังสือพิมพ์ 

ไทยโพสต์ ฉบับวันอังคารที่ 8 พฤษภาคม 2555  

ไว้ดังน้ี “มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีนโยบายปรับปรุง 

หลักสูตรการเรียนการสอนให้ทันสมัยสอดคล้อง 

กับความต้องการของตลาดแรงงานโดยมหาวิทยาลัย 

ได้มีการปรับปรุงระบบการวัดผลใหม่เพ่ือให้สอดคล้อง 

กับสากลจากเกรด G P F เป็นเกรด A B C D 

จากเดิมมีเพียงเกรด G เท่ากับ 4 เกรด P เท่ากับ 

2.25 และเกรด F เท่ากับ 0 มาเป็นเกรด A เท่ากับ 4 

เกรด B เท่ากับ 3 เกรด C เท่ากับ  2 เกรด D เท่ากับ 1 และ 

เกรด F เท่ากับ 0 ตามลำดับเพ่ือรองรับการการเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 โดยมหาวิทยาลัย 

พร้อมจะเดินหน้าการปรับเกรดให้เป็นสากลตั้งแต่

ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์ 

ของการปรับระบบออกเกรดใหม่นั้น ผมมองว่า 

เราต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อการยอมรับของ 

สังคมท่ีกำลังขยายเป็นอาเซียน เพราะการออกเกรด 

เดิมไม่มีมหาวิทยาลัยใดใช้ระบบดังกล่าวเลย และอาจ 

เป็นอนาคตต่อมหาวิทยาลัยได้ โดยเฉพาะการแลกเปล่ียน 

นักศึกษา ดังนั้นคงถึงเวลาแล้วที่เราจะเป็นสากล”

 จากนโยบายดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้ม ี

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปรับระบบเกรดเพื่อ 

ศึกษาระบบการวัดผลและการประเมินผลโดย 

รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ รองอธิการบดี 

รามคำแหงกับการปรับเกรดระบบใหม่

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน
สุทธิกุล   ศรีสุทธิ์                          สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

ฝ่ายทะเบียนและประเมินผล เป็นผู้รับผิดชอบและ 

เป็นประธานดำเนินงาน จากการศึกษาระบบการวัด 

และการประเมินผลนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ของมหาวิทยาลัยต่างๆท่ัวโลก  รวมท้ังมหาวิทยาลัย 

ในประเทศไทยทุกมหาวิทยาลัย คณะกรรมการ 

ก็ได้ข้อสรุปคือ มหาวิทยาลัยรามคำแหงควรใช้ระบบ 

การวัดและประเมินผลเป็นระบบ A B C D F  

ให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกคณะและสถาบัน 

การศึกษาในสังกัดมหาวิทยาลัยรามคำแหงและ 

ต้องเป็นมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับสถาบัน 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศไทยและ 

ต่างประเทศที่ใช้กันอยู่ทั่วโลก ประกอบกับในปี 

พ.ศ. 2558 จะเกิดประชาคมอาเซียนโดยประเทศ 

สมาชิกกลุ่มอาเซียนซ่ึงประกอบด้วย...ประเทศไทย 

อินโดนีเซีย มาเลย์เซีย สิงคโปร์ พม่า ลาว เวียดนาม 

กัมพูชา ฟิลิปปินส์ และ บรูไนดารุสซาลาม ได้ม ี

ข้อตกลงที่จะร่วมมือกันเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 

ทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะด้านการศึกษา จึงเป็นเหตุผลสำคัญที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะต้องพัฒนาระบบการศึกษา 

ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558

 ดังน้ันต้ังแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะใช้ระบบการวัดและ 

ประเมินผลการเรียนนักศึกษาปริญญาตรีเป็น A B  

C D F ทั้งหมดจะแบ่งช่วงชั้นคะแนนเป็น 8 ระดับ 

คือ A  B+ B  C+ C  D+ D  F โดยยึดหลักสำคัญว่า 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ต้องวัดให้ตรงกับ 

วัตถุประสงค์  ต้องใช้เคร่ืองมือท่ีมีมาตรฐานในการวัด 

ต้องคำนึงถึงความยุติธรรม แปลผลให้ถูกต้อง มีความ 

เที่ยงตรง เชื่อถือได้ และยุติธรรม สอดคล้องและ 

ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยท่ีมี 

ความเป็นมาตรฐาน  โดยสถาบันการศึกษาทั่วโลก 

สามารถเข้าใจความหมายจากสัญลักษณ์ระดับ 

อักษรคะแนนที่ปรากฏบนหนังสือรับรองผล 
(อ่านต่อหน้า 7)
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การศึกษาง่ายข้ึน   และเม่ือระบบการวัดและประเมินผล 

มีความเป็นมาตรฐานและเป็นสากลแล้ว นักศึกษา 

จะได้ประโยชน์คือเกรดในระบบใหม่มีความเป็นธรรม 

ในการวัดและเป็นประโยชน์กับนักศึกษามากขึ้น

เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะนำไปเทียบโอนเมื่อไป 

ศึกษาต่อสถาบันอ่ืนในระดับท่ีสูงข้ึนไม่ว่าในประเทศ 

หรือต่างประเทศ นักศึกษาต่างสถาบันหรือนักศึกษา 

จากต่างประเทศที่มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงสามารถเทียบผลการเรียนได้ในระบบ 

เดียวกัน การโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันการศึกษา 

ของประเทศในกลุ่มอาเซียนหรือสถาบันการศึกษา 

ท่ัวโลกก็จะทำได้ง่ายข้ึน หรือในระหว่างท่ีกำลังศึกษา 

อยู่นักศึกษาก็สามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ 

และสามารถวินิจฉัยจุดเด่นจุดด้อยของตนเองและ 

น ำ ไ ป ป รับ ป รุง พัฒ น า ก า ร เ รีย น รู้ข อ ง ต น เ อ ง 

ให้เหมาะสมและดีขึ้นได้ อาจารย์ก็สามารถนำเอา 

ผลจากการประเมินการเรี ยนรู้ ของนักศึกษา 

ไปปรับปรุ งพัฒนาตำราและพัฒนาการสอน 

ที่เหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

เป็นที่พอใจของนายจ้างและสังคมประเทศต่อไป 

 มีคำถามจากนักศึกษาหรือผู้ปกครอง หรือผู้ท่ีมี 

ส่วนเกี่ยวข้อง ว่ามหาวิทยาลัยจะใช้ระบบ A B+ B 

C+ C D+ D  F อย่างไร ทั้งๆที่ยังมีนักศึกษาบางส่วน 

ยังมีผลการสอบที่เป็นอักษรระดับคะแนน G P F  

เพื่อคลายข้อสงสัยก็คงจะต้องอธ ิบายให้ผู้ที่มีความ

สงสัยทราบพอสังเขปว่า นักศึกษาใหม่ที่สมัครเข้า 

ศึกษาต้ังแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 ก็จะใช้เกรดระบบ  

A  B+ B  C+ C  D+ D  F หลังจากการสอบไล่ภาค 1  

ปีการศึกษา 2555 เสร็จสิ้น ผลการสอบที่นักศึกษา 

สอบก็จะปรากฏอักษรระดับคะแนน A หรือ B+ 

หรือ B หรือ C+ หรือ C หรือ D+ หรือ D หรือ F 

ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดคือ

 A  จะมีช่วงคะแนนระหว่าง 90-100  

  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.00

 B+ จะมีช่วงคะแนนระหว่าง 85-89

   ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50

 B  จะมีช่วงคะแนนระหว่าง 75-84  

  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00

      C+ จะมีช่วงคะแนนระหว่าง 70-74         

  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50

 C  จะมีช่วงคะแนนระหว่าง 60-69   

  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    2.00

      D+ จะมีช่วงคะแนนระหว่าง 55-59        

  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ    1.50

      D จะมีช่วงคะแนนระหว่าง 50-54   

  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ   1.00

      F  จะมีช่วงคะแนนระหว่าง 00-49   

  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.00

 หรืออาจใช้ระบบการวัดและประเมินผลการเรียน 

ด้วยระดับคะแนนแบบอิงกลุ่มที่ทางภาควิชาหรือ 

คณะกำหนดข้ึนสำหรับใช้ในการวัดผลและประเมินผล 

บางกระบวนวิชาตามความเหมาะสมก็ได้

 นักศึกษารหัส 47 ที่สมัครเข้าเรียนในภาค 2 

ปีการศึกษา 2547 และนักศึกษารหัส 48 - 54 รวมทั้ง 

ผู้สมัครเข้าศึกษาประเภท Pre-degree เมื่อนักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนในภาค 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป 

ผลการสอบที่นักศึกษาสอบก็จะปรากฏอักษร 

ระดับคะแนน A หรือ B+ หรือ B หรือ C+ หรือ C 

หรือ D+ หรือ D หรือ F และอักษรระดับคะแนน 

ผลการสอบทุกวิชาท่ีนักศึกษาสอบได้ก่อนปีการศึกษา 

2555 คือ G P F มหาวิทยาลัยก็จะปรับเข้าสู่ระบบ 

เกรดใหม่โดยอัตโนมัติคือ อักษรระดับคะแนน G 

ก็จะปรับให้เป็นอักษรระดับคะแนน A จะมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4  และอักษรระดับคะแนน P (2.25) ก็จะปรับ 

ให้เป็นอักษรระดับคะแนน C+ จะมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.50  

 เมื่อนักศึกษาขอใบรับรองผลการศึกษา 

เพราะต้องการตรวจสอบผลการเรียนตั้งแต่ภาค 

1 ปีการศึกษา 2555 หรือขอใบรับรองผลการศึกษา 

ที่สำเร็จการศึกษาในภาค 1 ปีการศึกษา 2555 อักษร 

ร ะ ดั บ ค ะ แ น น จ ะ เ ป็ น อั ก ษ ร ร ะ ดั บ ค ะ แ น น

ตามระบบใหม่ คือ A B+ B C+ C D+ D F 

และผลการสอบที่ได้ก่อนภาค 1 ปีการศึกษา 2555 

จะเป็น A (คือG) C+ (คือP) ตามเกณฑ์ของการวัด 

และประเมินผลของแต่ละกระบวนวิชา กรณีท่ีผลการสอบ

ได้อักษรระดับคะแนน F เพราะไม่ถึงเกณฑ์ท่ีกำหนด 

หรือเพราะขาดสอบ นักศึกษาก็ยังมีสิทธิสอบซ่อม

กระบวนวิชาที่ได้อักษร F ในภาคซ่อมเหมือนเดิม  

และการปรับเกรดให้ดีขึ้นกว่าเดิมก็ยังทำได้แต่จะ 

ทำได้เฉพาะกระบวนวิชาที่นักศึกษาสอบได้อักษร 

ระดับคะแนนต่ำกว่า C  คือ  D+ หรือ D เท่านั้นและ 

จะปรับก่ีคร้ังก็ได้จนกว่ากระบวนวิชาน้ันจะมีอักษร 

ระดับคะแนนท่ีมีค่ามากกว่า D+ หรือ D แต่สุดท้าย 

เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาผลการสอบของ 

กระบวนวิชาที่นักศึกษาปรับเกรดก็จะปรากฏ 

อักษรระดับคะแนนที่มีค่ามากที่สุดเพียงตัวเดียว 

หรือถ้าปรับผลสอบแล้วยังมีอักษรระดับคะแนน 

เท่าเดิมผลการสอบก็จะนับคร้ังสุดท้ายเพียงคร้ังเดียว

 ส่วนนักศึกษาที่หมดสถานภาพเกิน 8 ป ี

การศึกษาหรือหมดสถานภาพเพราะขาดการลง 

ทะเบียนเรียนเกิน 2 ภาคปกติ รวมท้ังผู้สมัครประเภท 

รายกระบวนวิชาโดยไม่รับปริญญาและประเภท Pre-degree   

และบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาก่อนภาค 1 ปีการศึกษา  

2555 ทุกรหัส ที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ในภาค 1  

ปีการศึกษา 2555 ประสงค์จะขอใช้สิทธิเทียบโอน  

8 ปี หรือเทียบโอนปริญญาท่ี 2 คณะท่ีนักศึกษาสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาใหม่จะเป็นผู้พิจารณาเทียบกระบวนวิชา 

ที่สอบได้อักษรระดับคะแนน G ในระบบเก่า ให้เป็น 

อักษรระดับคะแนน A ในระบบใหม่จะมีค่าเฉลี่ย 

เท่ากับ 4  และจะปรับอักษรระดับคะแนน P ในระบบเก่า

ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.25 ให้เป็นอักษรระดับคะแนน 

C+ ในระบบใหม่จะมีค่าเฉลี่ยใหม่เท่ากับ  2.50 เพื่อ 

ให้เข้าระบบเกรด A B C D F ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2555   

 อย่ าง ไรก็ดีก็ ยั งมีคำถามจากนักศึกษาที่  

สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตก่อนปีการศึกษา 2555  

ว่าถ้าไม่ได้มาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาเทียบโอนปริญญา 

ท่ี 2 แต่ต้องการให้ค่าเฉล่ียมากข้ึนกว่าเดิม มหาวิทยาลัย 

จะออกใบรับรองผลการศึกษาที่มีอักษรระดับ 

คะแนนเป็นระบบ A B+ B C+ C D+ D F  

ให้ได้หรือไม่ โดยเอาอักษรระดับคะแนน G P F 

ตามที่สอบได้ก่อนภาค 1 ปีการศึกษา 2555 มาปรับ 

เป็นอักษรระดับคะแนนตามระบบ  A  B+ B  C+ C  

D+ D  ซึ่งเป็นระบบใหม่  

 คำตอบก็คือ ถ้ามหาวิทยาลัยมีความพร้อมที่จะ 

ดำเนินการในเร่ืองน้ีเม่ือไหร่ก็จะประชาสัมพันธ์ให้บัณฑิต

ที่สำเร็จการศึกษาไปนานแล้วทราบหรือบัณฑิตอาจ 

เขียนคำร้องเสนอมหาวิทยาลัยตามข้ันตอน เร่ิมต้ังแต่ 

ภาควิชาท่ีสำเร็จการศึกษาผ่านคณบดีถึงอธิการบดีเพ่ือ

มหาวิทยาลัยจะได้พิจารณาดำเนินการให้เป็นรายๆ ต่อไป

          คำถามท่ีนักศึกษาต้องการคำตอบจากมหาวิทยาลัย

มากท่ีสุดคือ เม่ือมหาวิทยาลัยได้ปรับระบบการวัดและ

ประเมินผลจาก G P F เป็น A B+ B  C+ C D+ D  F 

นักศึกษาจะได้ประโยชน์อย่างไร

 เกรดในระบบใหม่ A B+ B C+ C D+D F มี

ความเป็นธรรมในการวัดผลและเป็นประโยชน์กับ

นักศึกษามากขึ้น สะดวกสำหรับนักศึกษาที่จะนำไป 

เทียบโอน เม่ือไปศึกษาต่อในสถาบันอ่ืน หรือในระดับ 

สูงข้ึนไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ แม้แต่นักศึกษา 

ต่างสถาบันหรือต่างประเทศท่ีมาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  สามารถเทียบผลการเรียนได้ในระบบเดียวกัน

         ด้านอาจารย์ผู้สอนก็จะได้ประโยชน์จากการ 

วัดประเมินผลการเรียนของนักศึกษาไปปรับปรุงวิธี

การสอนให้มีคุณภาพมากข้ึน มหาวิทยาลัยก็อาจจะใช้ 

ข้อมูลจากการวัดและประเมินผลการเรียนของนักศึกษา 

ให้เป็นประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอนให้ 

เหมาะสมมากข้ึน ประการสำคัญท่ีสุดคือการมีบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคมประเทศชาติต่อไป 

ภายหน้า และนับจากนี้ต่อไปมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ของเราก็จะเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 

สถาบันหนึ่งของประเทศไทยที่มีระบบการเรียนการ

สอนท่ีมีมาตรฐานและเป็นสากล ซ่ึงประชาคมอาเซียน

และทั่วโลกยอมรับ

รามคำแหงกับการปรับเกรดระบบใหม่

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ กันยายน ๒๕๕๕

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เดือนกันยายน 2555
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

08.00 - 18.00 น.
RERUN 

รายการวันอาทิตย์

RERUN

รายการวันจันทร์

RERUN

รายการวันอังคาร

RERUN

รายการวันพุธ

RERUN

รายการวันพฤหัสบดี

18.00 - 18.03 น. 

เพลงชาติ / เปิดสถานี 

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี 

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี 

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี 

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

18.03 - 18.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

18.30 - 19.00 น. รายการ RU SHOW
รายการสารคดี 

ชุด 100 ปี ไกลบ้าน
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการดูช่องส่องกฎหมาย

19.00 - 19.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

19.30 - 20.00 น. รายการสารคดีปราชญ์เดินดิน
รายการคุยกฎหมายกับ

อ. พัฒนะ
รายการสารคดีปราชญ์เดินดิน รายการสารคดีปราชญ์เดินดิน รายการสารคดีปราชญ์เดินดิน

20.00 - 20.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ 

20.30 - 21.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว
รายการจารึกไทย + SPOT+

สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

รายการน่ารู้กับ ม.ราม/SPOT/ จารึกไทย

+ สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

21.00 - 24.00 น.  RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี

โปรแกรมท่ี 1 เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

1 08.00 - 08.03 น.

เพลงชาติ / เปิดสถานี / บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พระราชดำริสู่ความสำเร็จ

ในการบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี / บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พระราชดำริสู่ความสำเร็จ

ในการบริหารจัดการ

2 08.03 - 08.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

3 08.30 - 08.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที
รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

4 08.35 - 09.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

5 09.00 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

6 09.30 - 10.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ IT CORNER

7 10.00 -10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

8 10.30 - 11.00 น. รายการทะเลสีคราม รายการคุยกันเรื่องหุ้น

9 11.00 - 24.00 น. RERUN RERUN

10 24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี

ชมรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU TV)
ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C-band ความถี่ 3460 MHz และทาง www.e-ru.tv

สภาคณาจารย์ เสวนาวิชาการ
 สภาคณาจารย์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดเสวนาทางวิชาการเร่ือง  

‘วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญไทย 

ในสายตาของนักรัฐศาสตร์ 

และนักเศรษฐศาสตร์’ โดยมี 

รองศาสตราจารย์จันทร์จารี เกตุมาโร ประธาน- 

สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน  

และมีรองศาสตราจารย์เอกสิทธิ์ เตชะไกศิยวณิช อาจารย์ 

ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ร. พร้อมด้วย อาจารย์ศุภัทรา  

อำนวยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ ม.ร. เป็น 

วิทยากร เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ อาคารพ่อขุน 

ศรีอินทราทิตย์  ชั้น 1 ม.ร.

 โอกาสนี้ รศ.จันทร์จารี เกตุมาโร ประธานสภา 

คณาจารย์ ม.ร. กล่าวว่า การจัดเสวนาวิชาการ เรื่อง 

‘วิวัฒนาการรัฐธรรมนูญไทยในสายตาของนักรัฐศาสตร์ 

และนักเศรษฐศาสตร์’ คร้ังน้ี เป็นท่ีต้ังใจของคณะกรรมการ 

จัดงานฯ เพ่ือเป็นแนวทางและแนวคิดให้กับคณาจารย์  

บุคลากร และผู้สนใจท่ัวไป ในเร่ืองของรัฐธรรมนูญไทย 

ที่คนไทยควรทราบถึงที่มาและความเป็นไปจนถึง 

ปัจจุบัน เพ่ือถ่ายทอดและปรับตัวให้ทันกับสถานการณ์ 

ท่ีเกิดข้ึนในสังคมไทย การจัดโครงการดังกล่าวถือเป็น 

โอกาสดีที่จะเป็นการระดมความคิดเห็นจากวิทยากร 

และผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์และ 

เป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรมที่ดีที่จะเกิดขึ้นต่อไป 

ในภายหน้าด้วย 



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓ - ๙ กันยายน ๒๕๕๕

แจ้งการย้ายบริการ และการจัดแนะแนวของห้องสมุดวิทยาเขตบางนา

ถาม  ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รหัส 53  

ได้ขอจบไว้ในภาค 1/2555 โดยมีระดับคะแนนถึง 

เกณฑ์ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 แล้ว แต่มีข้อสงสัย 

จะเรียนถาม ดังนี้

 1. ในภาคฤดูร้อน/2554 ได้สอบตก 1 วิชา 

แต่ได้ลงทะเบียนกันไว้ในภาค 1/2555 และลงทะเบียน 

เข้าสอบซ่อมของภาคฤดูร้อน/2554 ด้วย และถ้า 

สอบซ่อมผ่าน แต่ไม่ได้ยกเลิกวิชาที่ลงกันไว้ในภาค  

1/2555 (ซึ่งไม่ได้เข้าสอบซ้ำอีก) จะถือว่าดิฉันยัง 

อยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับเกียรตินิยมหรือไม่ (เนื่องจาก 

การบอกเลิก-บอกเพ่ิมกระบวนวิชาจะหมดเขตก่อน 

ท่ีการสอบซ่อมภาคฤดูร้อน/2554 จะประกาศผลสอบ) 

 2. หากดิฉันเข้าสอบซ่อมของภาคฤดูร้อน/ 

2554 ผลสอบไม่ผ่าน แล้วเข้าสอบวิชานี้ในภาค 

1/2555 ตามที่ได้ลงทะเบียนกันไว้ หากสอบผ่าน

จะถือว่าดิฉันยังอยู่ในเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม

อยู่หรือไม่

 3. ถ้าดิฉันสอบซ่อมภาคฤดูร้อน/2554 

ผลการสอบผ่าน จะขอเงินคืนค่าหน่วยกิตท่ีลงทะเบียน 

กันไว้ในภาค 1/2555 ได้จนถึงวันไหน (จะหมดเขต 

พร้อมกับการบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา 

ในวันที่ 8 สิงหาคม 2555 หรือไม่ หรือสามารถ 

ขอคืนได้จนถึงก่อนการสอบในภาค 1/2555)

 4. หากดิฉันจบการศึกษาในภาค 1/2555  

เกรดในภาคเรียนก่อนๆที่เป็น G และ P จะเปลี่ยน 

เป็นเกรด A B C D เหมือนกับเกรดในภาค 

1/2555 หรือไม่ ถ้าเปลี่ยนเกรดดังกล่าว เกรด P 

จะอยู่ที่ระดับคะแนนเท่าใด (2.25 หรือ 2.50)

ตอบ 1. นักศึกษาสอบซ่อมภาคฤดูร้อน/2554  

ผ่านแต่ไม่ได้ยกเลิกกระบวนวิชาท่ีลงกันไว้ในภาค  

1/2555 ถือว่านักศึกษาสอบผ่านวิชาดังกล่าวใน

ภาคฤดูร้อน/2554 ซึ่งจะนำเกรดวิชาดังกล่าวไป 

คิดเกรดเฉลี่ยรวมกับเกรดทั้งหมดที่สอบผ่าน 

(เฉพาะผลการเรียน) ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ 

เกียรตินิยมก็จะได้รับตามเกณฑ์นั้น

 2. หากนักศึกษาสอบซ่อมภาคฤดูร้อน/ 

2554 ไม่ผ่านและสอบวิชานี้ผ่านในภาค 1/2555 

ก็จะนำเกรดที่ผ่ านไปรวมกับเกรดทั้ งหมด 

(เฉพาะผลการเรียน) ถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่จะได้รับ 

เกียรตินิยมก็จะได้ตามเกณฑ์นั้นเช่นกัน

 3. นักศึกษามีสิทธิขอเงินคืนค่าหน่วยกิต กองบรรณาธิการ

ที่ลงทะเบียนกันไว้ในภาค 1/2555 โดยดำเนินการก่อน 

การสอบไล่วิชาน้ี ในภาค1/2555 ท่ีงานบอกเลิก-บอกเพ่ิม 

กระบวนวิชา อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 11-13 

โทร. 0-2310-8616 อนึ่งกรณีการบอกเลิก-บอกเพิ่ม 

ของนักศึกษา ไม่เกี่ยวข้องกับการบอกเลิก-บอกเพิ่ม 

กระบวนวิชากรณีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนผิดพลาด  

ภาค 1/2555 ตามท่ีมหาวิทยาลัยประกาศกำหนดวันไว้

     4. ถ้านักศึกษาจบการศึกษาในภาค 1/2555 

เกรดในภาคเรียนก่อนๆ ที่เป็น G และ P จะปรับ 

เปลี่ยนเกรดระบบใหม่เป็น A B C D โดยอัตโนมัติ  

โดยเกรด G เท่ากับระดับอักษร A และมีค่าคะแนน 

เท่ากัน 4.00 ส่วนเกรด P เท่ากับระดับอักษร C+ 

และมีค่าคะแนนเท่ากับ 2.50

 ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา ขอแจ้งให ้

ทราบว่าการฟังวิดีโอคำบรรยายย้อนหลังหรือ 

ถ่ายทอดสดการบรรยายจากห้องเรียนซึ่งให้บริการ 

ที่ชั้น 3 หน่วยบริการสารสนเทศเพื่อการค้นคว้า

นั้น บัดนี้ได้ย้ายไปบริการที่ชั้น 2 ห้องบริการสื่อ 

เสริมการศึกษาและฟังคำบรรยาย  ส่วนชั้น 3 บริการ 

เฉพาะการสืบค้นสารสนเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เท่านั้น

 โครงการที่ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา 

จัดขึ้นมีดังนี้

 1. แนะแนวการสืบค้นสารสนเทศบน 

เครือข่ายระบบห้องสมุดอัตโนมัติ สำหรับนักศึกษา  

ระหว่างวันที่ 21-22 สิงหาคม 2555 และ 18-19  

กันยายน 2555 โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสืบค้น 

สารสนเทศจาก WebOPAC แนะนำเว็บไซต์/ ฐานข้อมูล 

ออนไลน์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

เปิดแนะแนววันละ 2 รอบ (หลักสูตรละครึ่งวัน) 

รอบละ 14 คน เวลา 09.30-12.00 น. และเวลา 

13.30-16.00 น. จุดประสงค์ของการจัดแนะแนว 

เพื่อให้นักศึกษาค้นหาหนังสือได้ด้วยตนเองและ

สามารถใช้ฐานข้อมูลที่ให้บริการในห้องสมุดได้

 2. การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้ Google ใน 

ระดับ Advance  Search  สำหรับนักศึกษาและบุคคล 

ทั่วไป ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่  30  

กันยายน 2555 โดยมีหัวข้อและปฏิบัติการดังนี้

 eทุกคำเหล่านี้    

 e คำหรือวลีที่ตรงตามนี้

      e คำใด ๆ เหล่านี้    

 e ไม่มีคำเหล่านี้

 เปิดแนะแนววันละ 2 รอบ รอบละ 14 คน 

เวลา  09.00-11.30 น.  และเวลา 13.30-18.00 น. 

(นักศึกษาควรจะเข้ารับการอบรมอย่างน้อย 1 ช่ัวโมง)  

จุดประสงค์ของการจัดอบรมเพื่อให้นักศึกษา 

สามารถหาข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด โดยม ี

ขอบเขตการค้นหาที่เล็กลงและประหยัดเวลา 

ในการคัดเลือกเนื้อหาให้ตรงกับความต้องการ 

 ทั้ง 2 โครงการเปิดแนะแนวฟรี ท่านใด 

ที่สนใจขอเชิญลงทะเบียนได้ที่เคาน์เตอร์ ชั้น 2   

ห้องบริการส่ือเสริมการศึกษาและฟังคำบรรยาย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขต 

บางนา  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

บรรยากาศการอบรม 

เมื่อวันที่  17-18  กรกฎาคม  2555

วิมล   ชีวะธรรม

 11.  ห้ามนักศึกษาติดต่อพูดจา ปรึกษา  หรือ 
ทำสัญญาณขณะทำข้อสอบ หรือยินยอมให้นักศึกษา 
คนอื่นคิดลอกคำตอบ  เพราะมหาวิทยาลัยจะถือว่า 
ร่วมกันทุจริตในการสอบ
 12.  ห้ามนักศึกษาที่ เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ 
นำอาวุธปืนติดตัวเข้ามาในห้องสอบ ให้นำไปฝากไว้ 
ที่กรรมการคุมสอบ
 13.  เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนำเข้าไปใน 
ห้องสอบได้  โดยต้องปิดเครื่องมือสื่อสาร และเก็บ 
ใส่ไว้ในกระเป๋าถือ หรือถุงกระดาษให้มิดชิด  แล้ว 
วางไว้ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบของตนเองเท่านั้น
 ข้อห้ามทั้ง  13  ข้อที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที่
นักศึกษาท่ีต้องเข้าสอบไล่ในภาค 1  ปีการศึกษา 2555 น้ี 
จะต้องระมัดระวัง  ไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามต่าง ๆ ที่กำหนด 
เพราะมิฉะน้ันนักศึกษาจะเสียประโยชน์โดยไม่สมควร  
นักศึกษาสามารถขอรับคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการ
สอบได้ที่อาคาร PRB (วิทยาเขตบางนา)

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4)ข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบไล่            (ต่อจากหน้า 5)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓ - ๙ กันยายน ๒๕๕๕

สาขาวิทยบริการฯ เพชรบูรณ์ 
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาส 

พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม  

2555 โดยมี รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข  

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ก่อต้ัง 

สาขาวิทยบริการฯ เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิม- 

พระเกียรติ ทั้ง 7 กิจกรรม  พร้อมบริจาครถยนต์ 

เพื่อการเกษตร 1 คัน กระบือ 3 ตัว และโค 4 ตัว  

เพื่อประโยชน์ในการทำนาของสาขาฯต่อไป

 นายอุดม เศษโพธิ์ ผู้ประสานงานสาขา 

วิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ เปิดเผยว่า สาขาฯเพชรบูรณ์ 

ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสพระราชพิธี 

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา สมเด็จ- 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม  

2555 เพ่ือร่วมถวายความจงรักภักดีและเทิดพระเกียรติ  

โดยมีกิจกรรมต่างๆ 7 กิจกรรม และได้รับเกียรติ 

จาก รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อดีตอธิการบดี  

ม.ร. ผู้ก่อต้ังสาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาคและต่างประเทศ  

เป็นประธาน รวมทั้ง ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

 กิจกรรมฉลิมพระเกียรติต่างๆ ประกอบด้วย 

พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เพ่ือความเป็น 

สิริมงคล การลงนามถวายพระพร ณ บริเวณชั้น 1  

อาคารพ่อขุนผาเมือง ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2555  

เป็นต้นมา รวมท้ังการร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร 

กับทุกส่วนราชการของอำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์   

การทำบุญตักบาตร พระภิกษุจำนวน 9 รูป เพื่อ 

ถวายเป็นพระราชกุศล การถวายเคร่ืองราชสักการะสดุดี 

เทิดพระเกียรติ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ที่จัดมา 

อย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา ภายใต้ชื่อ 

โครงการ “รามเพชรบูรณ์ ร่วมใจพัฒนา ปลูกป่าคืน 

ธรรมชาติ” เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในโอกาสวัน 

สำคัญเก่ียวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ- 

พระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรม- 

วงศานุวงศ์ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษา วันพระราช- 

สมภพ ตลอดจนวันสำคัญต่างๆ เช่นวันต้นไม้โลก 

โดยจัดมาแล้ว 14 ครั้ง ปลูกต้นไม้รวมแล้วประมาณ 

80,000 ต้น สำหรับในปีน้ีเม่ือวันท่ี 12 สิงหาคม 2555 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยนายอุดม 

เศษโพธ์ิ ผู้ประสานงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดเพชรบูรณ์ นำเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชน 

ปลูกต้นไม้ถวายเป็นพระราชกุศลโดยได้รับการสนับสนุน 

พันธุ์ไม้จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้หล่มสัก และหน่วยงาน 

อื่นๆอีกหลายหน่วยงาน 

 กิจกรรมปล่อยปลา สาขาฯได้จัดกิจกรรม 

ปล่อยปลาควบคู่ไปกับการปลูกต้นไม้เกือบทุกครั้ง  

โดยมีบ่อสำหรับปล่อยปลา 3 บ่อ บ่อที่ 1 มีความ 

จุน้ำ 120,000 ลูกบาศก์เมตร บ่อที่ 2 มีความจุน้ำ 

7,500 ลูกบาศก์เมตร และบ่อที่ 3 มีความจุน้ำ  

3,000 ลูกบาศก์เมตร การปล่อยปลา เมื่อวันที่ 12 

สิงหาคม 2555 มี รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข 

นำเจ้าหน้าที่ นักศึกษา ประชาชน ร่วมปล่อยปลา 

2 ชนิด คือ ปลาตะเพียนและปลานิล จำนวน 6,000 ตัว  

ได้รับการสนับสนุนพันธ์ุปลาจากประมงจังหวัด 

เพชรบูรณ์ 

  ส่วนกิจกรรมทำนาสวนผสม สาขาฯ พิจารณา 

เห็นว่ามีพื้นที่และแหล่งน้ำเหมาะแก่การทำนา  

ซึ่ งมีแนวคิดที่จะทำนาตามแนวทฤษฎีใหม่ที่  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานไว้  

โดยทำนาแบบสวนผสม ไม่ใช้สารเคมี และยังอนุรักษ์ 

การทำนาแบบด้ังเดิมของท้องถ่ิน คือใช้ควายหรือวัว  

ไถนา เพื่อการฟื้นฟู พัฒนาและบูรณาการการทำนา 

ท่ีย่ังยืน เตรียมความพร้อมด้านการเกษตรเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน ปี  2558 สำหรับปีน้ีจัดทำนา 2 ประเภท คือ 

นาดำและนาหว่าน ใช้พ้ืนท่ีทดลองในปีแรก คร้ังท่ี 1  

จำนวนพ้ืนท่ีประมาณ 7   ไร่ โดย รศ.รังสรรค์  แสงสุข   

อดีตอธิการบดี ม.ร. ได้ทำการไถนา คราดนา ดำนา  

(ปลูกข้าว)  และหว่านข้าวตามแบบประเพณีดั้งเดิม 

ของการทำนาของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับ 

บุคลากรของสาขาฯ

 นอกจากน้ี รศ.รังสรรค์  แสงสุข  อดีตอธิการบดี  

ม.ร. ได้พิจารณาและเห็นว่าสาขาฯ มีภารกิจหนัก 

แต่บุคลากรและเครื่องมือมีจำนวนจำกัด โดยเฉพาะ 

ยานพาหนะท่ีใช้ในการเกษตรมีความจำเป็นอย่างมาก   

จึงได้บริจาครถยนต์เพื่อการเกษตร (อีแต๋น)  ให้สาขาฯ 

1 คัน เป็นเงิน 130,000 บาท นอกจากนี้ยังได้บริจาค 

กระบือ จำนวน 3 ตัวๆละ 14,000 บาท เป็นเงิน   

42,000 บาท และโค จำนวน 4 ตัวๆละ 13,000 บาท 

เป็นเงิน 52,000 บาท รวม 2 รายการ (ยานพาหนะ 

และกระบือกับโค) เป็นจำนวนเงินท้ังส้ิน 224,000 บาท  

เพื่อให้สาขาฯ  เลี้ยงไว้ใช้ในการทำนาและผลที่ได้จาก 

การเลี้ยงคือได้มูลกระบือ และโค   มาทำปุ๋ยหมักเพื่อ 

การเกษตรลดต้นทุนการผลิตเพิ่มความเจริญงอกงาม 

ให้แก่ต้นไม้และไม้ผลตลอดจนนำผลผลิตจากการ 

ทำปุ๋ยไปจำหน่ายสร้างรายได้ให้แก่บุคลากรและเป็น 

แนวทางในการนำผลการผลิตปุ๋ยไปเผยแพร่ให้ชุมชน 

ได้รู้จักใช้อันก่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านการเกษตร 

ทำให้ชุมชนเข้มแข็งด้วย  
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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 ๓ - ๙ กันยายน ๒๕๕๕

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12) บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) นักเรียน Pre-degreeฯ                 (ต่อจากหน้า 3)

นำศักยภาพของตนเองออกมาใช้มากน้อยเพียงใด  

คนเราจะทำให้สำเร็จหรือไม่ ไม่ได้ข้ึนอยู่กับความฉลาด 

หรือพรสวรรค์  แต่ข้ึนอยู่กับความเพียรพยายามมากกว่า” 

 นักเรียน Pre-degree กล่าวด้วยความยินดีว่า 

วันนี้ผมรู้สึกภูมิใจที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ทั้งที่อายุยังน้อยอยู่ ผมคิดเสมอว่าไม่ว่า 

คนเราอายุเท่าไรก็สามารถที่จะเรียนได้ทั้งนั้น คนเรา 

สามารถเรียนรู้ได้ทุกเม่ือ แต่ส่ิงท่ีเรียนรู้น้ันจะเป็นความรู้ 

ได้ก็ต่อเม่ือเรานำส่ิงท่ีได้เรียนรู้ไปใช้ต่อยอด คิดต่อให้ 

เกิดประโยชน์ คิดแบบวัฒนะ แม้ว่าผมกำลังจะจบ 

ปริญญาตรีด้วยอายุที่น้อยกว่าคนอื่น แต่ผมก็ไม่เคย 

คิดว่าตัวเองเป็นคนเก่งท่ีสุดในคนอายุเท่ากัน ผมคิดว่า 

คนท่ีเก่งอยู่คนเดียวก็เหมือนกับต้นไม้ท่ียืนต้นอยู่โดย 

ไม่มีต้นไม้ต้นอื่นอยู่รายล้อม ไม่มีวัชพืช ไม่มีดอกไม้ 

รอบๆ ไม่นานต้นไม้ต้นนี้ก็จะเฉาตาย ผมว่าทุกคนต้อง 

พ่ึงพาอาศัยกันและกัน เป็นพลังผลักดันให้ประเทศชาติ 

เจริญยิ่งๆขึ้นไป

ยุติธรรมที่ในบางครั้งแทบจะเรียกได้ว่านำมาใช้ไม่ได้  

ถ้าหากว่าเขามาทุบตีบิดาเรา แล้วเราไปทุบตีบิดาเขาคืน  

มันเป็นความยุติธรรมตามความนึกคิด มันก็จะทำให้ 

คิดไปได้อีกว่า ถ้าไปทำรุนแรงกว่าที่เขามาทำบิดาเรา 

อะไรจะเกิดขึ้น เช่นเขาทุบตีเป็นรอยฟกช้ำดำเขียว  

เราก็ไปตีคืนให้เกิดความฟกช้ำดำเขียว แต่บังเอิญด้วย 

ความโมโหหนักมือไปหน่อยทำให้ถึงกับแขนหัก  

เขามิต้องกลับมาทุบตีบิดาเราให้แขนหักหรือ และถ้า 

ทำตอบกันไปตอบกันมาจะไม่ถึงกับตายเลยเชียว 

หรือ อย่างนี้เป็นต้น 

 แสดงให้เห็นว่าความยุติธรรมตามความนึกคิด  

ความยุติธรรมตามอารมณ์ จึงเป็นความยุติธรรมที่ยัง 

ไม่ถูกต้อง แต่ความยุติธรรมทางกฎหมายนั้น มันเป็น 

เร่ืองของกฎเกณฑ์กลางของสังคม กฎหมายจะบัญญัติ 

ไว้ว่า การกระทำอย่างไรเป็นผิด การกระทำใดลงมือ 

กระทำจึงจะเป็นผิด กฎหมายก็จะวางหลักเกณฑ์ไว้ให้ 

ทั้งสิ้นทั้งปวง จะเห็นได้ว่าความยุติธรรมตามกฎหมาย 

ย่อมดีกว่าความยุติธรรมตามความนึกคิดอย่างมากมาย  

แต่อย่างไรก็ต้องมีแต่ เพราะว่าในการที่จะปฏิบัติตาม 

กฎหมายนั้น อย่างใดเรียกว่ายุติธรรมตามกฎหมาย  

ก็ต้องไปดูอีกว่าผู้ที่ชี้ข้อกฎหมาย ผู้ที่บอกว่าต้องทำ 

อย่างนี้อย่างนั้นจึงจะชอบด้วยกฎหมาย ในขณะที่ 

อีกฝ่ายหนึ่งบอกว่า ทำอย่างนี้ชอบด้วยกฎหมายแล้ว 

ในที่สุดสองฝ่ายก็จะเถียงกัน เถียงไปตามความเห็น 

ของตน อันน้ีเป็นธรรมดา ธรรมดาของการท่ีมองต่างมุม 

แต่ที่จะไม่ธรรมดาคือมองอย่างไม่เที่ยงธรรม รู้ว่าเป็น 

เรื่องต่างมุมแต่มองด้วยความอาฆาตมาดร้าย มองด้วย 

ข้อที่จะเอาเป็นเอาตาย มองด้วยข้อที่จะต้องกระทำ 

การอย่างใดอย่างหน่ึงให้อีกฝ่ายหน่ึงเดือดร้อน อย่างน้ีน้ัน 

จึงขึ้นอยู่กับตัวผู้ใช้กฎหมาย ตัวผู้ชี้ข้อกฎหมายนั้น 

น่ันเอง จะมีความเป็นธรรมจนก่อให้เกิดความยุติธรรม 

ทางกฎหมายได้หรือไม่

 ครูว่านักศึกษาจะต้องค่อยๆคิดค่อยๆตั้งหลัก  

เม่ือใดท่ีมีความรู้สึกว่า เราไม่ได้รับความยุติธรรมทาง 

กฎหมาย เราก็จะต้องศึกษาข้อกฎหมายนั้น ถามผู้รู้ 

หาข้อยุติให้ได้ว่าความเห็นของเราถูกต้องอย่างไร 

หรือไม่เพียงใด และความเห็นของผู้ใช้กฎหมาย ทำอย่างไร 

ทำอะไรทำไมจึงต้องเป็นเช่นนั้น เราก็ต้องหาทั้งเหตุ 

และผล และในขณะเดียวกันนั้นก็จะต้องหาคนกลาง  

จะต้องหาคนที่จะประสาทความยุติธรรมให้ได้ 

จึงจะชอบด้วยวิธีการ มิได้หมายความว่าเขาทำไม่ด ี

ไม่ชอบต่อเรา แล้วเราก็จะลงมือทำไม่ดีไม่ชอบต่อเขา 

ด้วยตัวของเราเอง ซึ่งน่าจะไม่ถูกต้อง อย่างนั้นเป็น 

การใช้อารมณ์มากกว่าเป็นการท่ีจะใช้เหตุผล ใช้อารมณ์ 

มากกว่าการใช้ความรู้ไม่ถูกต้องแน่นอน ลูกศิษย์จำ 

คำของครูไว้ตรงนี้ อย่าใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลของ 

กฎหมาย ตรงนี้รับรองว่าไม่มีบาปไม่มีกรรม คิดไป 

ให้ดีอย่าคิดเห็นแก่ตัว อย่าไปมองแต่ตัวเราว่าฉันถูก 

แต่จงมองด้วยว่าคนอื่นมองเราผิดนั้นเขามองเพราะ 

อะไร เขาใช้อารมณ์หรือเขาใช้ข้อกฎหมายมองเรา  

แล้วก็ค่อยๆพิจารณาไป อย่างน้อยก็ยังมีส่วนที่ให ้

เราไปพูดในเรื่องความยุติธรรมขึ้นมาก็ได้ เพราะ 

ไม่แน่เสมอไปว่าผู้ใช้กฎหมายหรือผู้ที่อ้างกฎหมาย 

นั้นจะต้องถูกเสมอไป แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้ที่เห็น 

ข้อโต้แย้งจะต้องถูกเสมอไปหรือผิดเสมอไป เราต้อง 

พิสูจน์กันด้วยเหตุและผลด้วยความยุติธรรม ไม่ใช่ 

ด้วยอารมณ์และด้วยความอาฆาตมาดร้ายเท่านั้น 

ตรงนี้ลูกศิษย์ก็จะมองเห็นทางสู่ความเป็นพลเมือง 

ที่ดีได้ ฉบับนี้ครูเอาไว้แค่นี้ก่อน คราวหน้าพบกัน 

ใหม่ครับ  สวัสดีครับ

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพักกำหนดการ 
ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพหอพักที่เข้าร่วม 
โครงการฯ ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการภาคประชาชน 
กำหนด ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2555 
 โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพักซึ่ง 
ประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
มีการประชุม เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 เวลา  
11.00 น. ณ ห้องประชุมงานประชาสัมพันธ์ อาคาร 
สุโขทัย ชั้น 2 เพื่อรับทราบรายละเอียดของหอพัก 
ที่เข้าร่วมโครงการฯ และซักซ้อมแนวปฏิบัติในการ 
ประเมินตามหลักเกณฑ์ท่ีกำหนด ซ่ึงจะมีการประเมิน 
ใน 5 ด้าน ได้แก่ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ. หอพัก 
ความปลอดภัย สุขอนามัย การให้บริการ และการ 
จัดการดูแลเอาใจใส่ผู้พักอาศัย ท้ังน้ีเพ่ือให้การประเมิน 
ของคณะกรรมการฯ มีมาตรฐานที่ใกล้เคียงกัน
  ประธานคณะกรรมการภาคประชาชน 
กล่าวต่อไปว่า หลังจากคณะกรรมการตรวจเย่ียมหอพัก 
ประเมินคุณภาพหอพักที่ เข้ าร่วมโครงการฯ 
เรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการภาคประชาชนจะได ้
พิจารณาผลคะแนนและ “ติดดาว” ให้กับหอพักท่ีผ่าน 
การประเมินต่อไป โดยกำหนดการประกาศผล และ 
มอบโล่รางวัลแก่หอพักท่ีได้รับการ “ติดดาว” ในวันท่ี  
13 กันยายน 2555 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป  
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดย 
มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 
อธิการบดี ม.ร. และนายป่ินชาย ป่ินแก้ว ผู้อำนวยการ 
สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน  
ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการ- 
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  เป็นประธาน
 “ในนามมหาวิทยาลัยขอขอบคุณคณะกรรมการ 
ตรวจเยี่ยมหอพักที่มาช่วยตรวจประเมินคุณภาพ 
หอพักท่ีเข้าร่วมโครงการฯ รวมท้ังขอบคุณผู้ประกอบการ 
หอพักทุกแห่ง ท่ีให้ความร่วมมือสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
นับเป็นเร่ืองดีๆท่ีทุกภาคส่วนในสังคมร่วมมือร่วมใจ 
กันเพ่ือให้ลูกหลานของเราได้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี 
และมีความสุขในการพักอาศัยในหอพัก”
 สำหรับรายชื่อคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 
หอพัก ประกอบด้วย ผู้แทนจาก สน.หัวหมาก  
(ร.ต.ท.สุระเด่น ไขสอาด และด.ต.ชรินทร์ จารีตพิทยา)  
สน.อุดมสุข  (ร.ต.อ.ชำนาญ  บุตรภักด์ิ  และ ด.ต.ชัยพฤกษ์  
มีเนตรขำ)  สำนักงานเขตบางกะปิ  (นายสมบัติ    แก้วสุรลิขิต  
และนายปฐมพงศ์ เพชรรัตน์) สำนักงานเขตประเวศ  
(นายสุวัฒน์พล  บุขุนทด และนายพิทักษ์  นาคหนู)  
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์  
(นายณรงค์ จันทร์บูรณะพินิจ และนายจีรวัฒน์ 
จันทร์หอม) และมหาวิทยาลัยรามคำแหง (นางวนิดา   
หาญณรงค์ นางรัชนี โคตรพรหม นางณัศศิริ ล่ิมวรพันธ์  
นายอัครเดช สุขบัติ น.ส.ถนอมพงษ์ สิงห์สุข นางรสริน   
เซะวิเศษ และนางสำอางค์  ปอกกันทา)

 224 หอพักฯ                               (ต่อจากหน้า 12)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๑) วันที่ ๓ - ๙ กันยายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 11)

พลเมืองด ี(ต่อ)

ม.ร. จัดงานเตรียมเกษียณอายุราชการ 224 หอพักร่วมโครงการหอพักติดดาว

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับมอบ 

เงินทุนสนับสนุนนักศึกษาพิการ 

ทุกประเภทของมหาวิทยาลัย  

จำนวน 90,900.- บาท  จาก 

คุณลดาวัลย์ ถิรมงคล ประธาน 

นักศึกษาโครงการบริหาร-

ธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับ 

ผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday  

Program) รุ่นที่ 7 คณะบริหารธุรกิจ โดยเป็นรายได้ที่มาจากการจัดกิจกรรมเสริมสร้างหลักสูตรระดับ 

บัณฑิตศึกษา กระบวนวิชา BM 642 (การบัญชีเพื่อการวางแผนและควบคุม) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2555 

ณ อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 2 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดสัมมนาเตรียมตัว 

ก่อนเกษียณอายุราชการ เพื่อเตรียมความพร้อมทั้ง 

สุขภาพใจและสุขภาพกายให้กับบุคลากรท่ีปฏิบัติ 

ราชการมาจนครบอายุ 60 ปีในรอบปี 2555  จำนวน  

194 คน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ   ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประมวล 

กุลมาตย์  อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 การสัมมนาดังกล่าวมี นางสาวปุณณดา จริยะวรกุล   

อดีตบุคลากรของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเกษียณอายุ 

ราชการ นางสาววรรณนิษฐา  อธิษฐ์ดิษฐ์ จากกองทุน 

บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และนายวิโรจน์    

ตั้งเจริญ  จาก บมจ.ธนาคารกรุงไทย เป็นวิทยากร 

บรรยายในหัวข้อ “สุขภาพจิต  สุขภาพกาย  และผองเพ่ือน 

เมื่อถึงวัยเกษียณ”

 ผศ.วุฒิศักดิ์  กล่าวว่า ผู้เกษียณอายุราชการ 

ทุกท่านเป็นผู้ที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการทำให้ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีรากฐานที่มั่นคงเป็น 

ปึกแผ่น มีความมั่นคงมาจนทุกวันนี้ ขอขอบคุณ 

ที่ช่วยพัฒนาหน่วยงานและองค์กรที่มีคุณภาพและ 

มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งช่วยปลูกฝังวัฒนธรรม 

ขององค์กรให้กับคนรุ่นหลังให้มีความรัก มีความ 

จริงใจและมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กร ดังนั้น หากมี 

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงให้มีความเจริญย่ิงข้ึนเพ่ือเป็นท่ีพ่ึงให้แก่ 

ลูกหลานและสังคมต่อไป มหาวิทยาลัยยินดีน้อมรับไป 

ปฏิบัติเพ่ือสร้างความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัยสืบไป  

 ลูกศิษย์ที่รักทั้งหลายครับ คราวที่แล้วครู 

สัญญาเอาไว้ว่า จะพูดเรื่องพลเมืองดีต่ออีกเพราะ 

ได้พูดเอาไว้ ยังไม่สิ้นกระแสความยังมีข้อที่อยาก 

จะพูดถึงอีก การเป็นพลเมืองดีน้ัน มิได้หมายความ 

แต่เพียงว่า เราทำให้เป็นไปตามกฎหมายชอบด้วย 

กฎหมายเท่านั้น เรายังจะต้องชักชวนผู้อื่นให้ทำได้ 

อีกด้วย การเป็นพลเมืองดีนั้นไม่ใช่ดีแต่ปาก ดีแต่ 

บอกว่าจะต้องสุจริตบริสุทธิ์ยุติธรรม แต่ตนเอง 

มีหน้าท่ีทำให้เกิดความบริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่กระทำ 

การให้เป็นไปดั่งที่พูด ไม่เป็นไปตามที่ควรจะต้อง 

ดำเนินการ เอาตนเองเป็นใหญ่ก็ย่อมไม่ได้ ตรงน้ีเป็น 

เรื่องสำคัญ 

 นักศึกษาทางด้านกฎหมายก็ตาม ด้านพาณิชย์ 

บัญชี ด้านรัฐศาสตร์ ด้านมนุษยศาสตร์ ด้านภาษา- 

ศาสตร์ หรือด้านอะไรก็แล้วแต่ จะต้องดูพื้นฐาน 

ของตัวเองท่ีเรียน ว่าได้รับการส่ังสมอบรมอย่างไร  

พูดง่ายๆก็คือว่าต้องได้รับการสั่งสมความรู้ขั้น 

พื้นฐานในวิชา สาขาวิชานั้นๆ แล้วก็ได้ร่ำเรียน 

ศึกษาสูงข้ึน ท้ังน้ีก็ยังจะต้องศึกษาวิชาอ่ืนประกอบ 

ไปอีกด้วย หากเราศึกษาแต่วิชาของเรา หากเราศึกษา 

แต่แนวความคิดของสาขา หรือศาสตร์ของเราเพียง 

อย่างเดียว ไม่ทำความเข้าใจให้ผู้อื่นได้เข้าใจ ไม่ทำ 

ความเข้าใจให้กับตนเองอย่างถ่องแท้ ว่ารากเหง้า 

ของวิชาความรู้นั้นมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไร  

อย่างนี้ เมื่อเรียนจบไปก็เป็นพลเมืองดีได้ยาก 

เหมือนกัน 

 เหมือนคนเราพูดถึงความยุติธรรมในแง่ 

ของนักกฎหมาย ความยุติธรรมแบบไหน หรือ 

อย่างไรที่เราจะหมายความให้เป็นไป เพราะความ 

ยุติธรรมน้ันเป็นความยุติธรรมได้หลายเร่ืองหลายอย่าง  

บางอย่างเป็นความยุติธรรมตามความนึกคิด  

ความยุติธรรมตามความนึกคิดนั้นก็เห็นว่าผู้ใด 

ทำร้ายเรา เราก็ควรที่จะทำร้ายเขาเช่นเดียวกัน  

ใครทุบตีบิดาของเรา เราก็จะต้องไปทุบตีบิดาของ 

เขาคืน นี่เป็นความคิดโดยทั่วไป แต่ความยุติธรรม 

ท่ีเป็นมาตรฐานของการท่ีจะอยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีน้ัน  

จะต้องเป็นเร่ืองท่ีวางกฎเกณฑ์ไว้ วางระเบียบข้อบังคับไว้  

คือการที่เรียกว่ายุติธรรมตามกฎหมายนั่นเอง  

ส่วนความยุติธรรมทางความนึกคิดน้ันเป็นความ 

 คณะกรรมการตรวจเย่ียมหอพักตรวจประเมิน 

คุณภาพหอพักที่เข้าร่วมโครงการ “หอพักติดดาว” 

ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2555 โดยมี 

หอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. ทั้งย่านหัวหมากและ 

วิทยาเขตบางนา สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ 224 แห่ง  

คณะกรรมการภาคประชาชนเตรียมประกาศผล 

และมอบโล่รางวัลแก่หอพักที่ผ่านการประเมินใน

วันที่ 13 กันยายน นี้

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์และประธานคณะกรรมการ 

ภาคประชาชน ม.ร. เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการ 

ภาคประชาชนเดินหน้าพัฒนาคุณภาพหอพักบริเวณ 

โดยรอบ ม.ร. อย่างต่อเน่ือง ตามโครงการ “หอพักติดดาว”  

ซึ่งปีนี้นับเป็นการดำเนินการครั้งที่ 4 เพื่อขอความ 

ร่วมมือจากผู้ประกอบการในการปรับปรุงสภาพ 

แวดล้อมของหอพักและเพิ่มการดูแลเอาใจใส่ 

นักศึกษาผู้พักอาศัยนั้น การดำเนินการครั้งนี้ได้รับ 

ความร่วมมือจากผู้ประกอบการหอพักบริเวณโดยรอบ 

รามคำแหง  (รามฯ 1 และ รามฯ 2)  เข้าร่วมโครงการฯ 

จำนวน 224 แห่ง ซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัต ิ

เบื้องต้นพบว่ามีหอพักที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่ 

คณะกรรมการภาคประชาชนกำหนด เช่น เป็นหอพัก 

ท่ีได้จดทะเบียนถูกต้องแล้ว เป็นหอพักท่ีแยกประเภท 

หอพักหญิงและหอพักชาย รวมท้ังส้ินจำนวน 149 แห่ง  

โดยอยู่ในพ้ืนท่ีหัวหมาก (หน้ารามฯ และหลังรามฯ)  

110 แห่ง และอยู่บริเวณวิทยาเขตบางนาอีก 39 แห่ง  
(อ่านต่อหน้า 11)


