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(อ่านต่อหน้า 2)

  
ม.ร. รับสมัคร นศ.ป.ตรี
เรียน Pre -master degree

    
 มษ. จัดอบรมภาษาเยอรมัน

จม.ร

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. ประชุมกรรมการ          
ควบคุมการสอบ ประจำปี 2555

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดจุดรับแจ้งเหตุ สน. หัวหมาก

(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 10)

 สาขาวิชาภาษาเยอรมัน ภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดอบรมภาษาเยอรมัน 

รุ่นที่ 49 ชั้น A1-1 (สำหรับผู้ไม่เคยเรียนภาษา 

เยอรมันมาก่อน) เลือกเรียนได้ระหว่างวันเสาร์ 

เวลา 08.30 - 12.30 น. (เรียนวันที่ 20 ตุลาคม - 22 

ธันวาคม 2555) หรือวันอาทิตย์เวลา 08.30 -  

12.30 น. (เรียนวันที่ 21 ตุลาคม -  23 ธันวาคม 

2555) ค่าเรียน 3,200 บาท (พร้อมวุฒิบัตร) ค่าเรียน 

ข้างต้นไม่รวมค่าหนังสืออีก 650 บาท

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธานและมอบโล่แก่บุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 ในงาน 

“ด้วยสายรัก สายใจ สายสัมพันธ์ ม.ร.” เพื่อขอบคุณบุคลากรผู้เกษียณอายุราชการ 

ท่ีได้เสียสละหยาดเหง่ือแรงกาย ทำนุบำรุงสร้างเสริมมหาวิทยาลัยรามคำแหง รวมท้ัง

แสดงออกถึงความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ 

ม.ร. ชื่นชมผู้เกษียณสร้างรามฯ เป็นปึกแผ่น

(อ่านต่อหน้า 2)

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ม.ร. 
วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2556

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2554 - 2555 

ระหว่างวันท่ี 4-8 มีนาคม 2556 (รวม 5 วัน) ท้ังช่วงเช้าและช่วงบ่าย ณ อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้กำหนดการฝึกซ้อมของผู้เข้ารับปริญญาบัตร ดังนี้

 ฝึกซ้อมครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย) ส่วนกลาง ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 - วันศุกร์ที่ 

22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 และชั้น 3 สำหรับส่วนภูมิภาค 

ให้สาขาวิทยบริการฯ แต่ละแห่งกำหนดตามความเหมาะสม

 ฝึกซ้อมครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่)  ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์-วันศุกร์ที่  

1 มีนาคม 2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยให้บัณฑิตสวม 

ครุยวิทยฐานะเหมือนวันจริง

 สำหรับรายละเอียดการฝึกซ้อมของแต่ละคณะฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประชุมชี้แจงนโยบายมหาวิทยาลัย 

และข้อปฏิบัติในการสอบไล่ให้แก่กรรมการควบคุมการสอบไล่ 

ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีรองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์             

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ประธานกรรมการควบคุมการสอบไล่  

เป็นประธาน เมื่อวันที่  25 กันยายน  2555         ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช โดยกำชับหัวหน้าตึกสอบ-กรรมการฯทุกคนให ้

ความสำคัญกับการทำหน้าที่เพื่อรักษามาตรฐาน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับสถานีตำรวจนครบาล 

หัวหมาก เปิดจุดรับแจ้งเหตุด่วน 

เหตุร้าย เร่ืองราวร้องทุกข์ภายใน 

ม.ร. พร้อมอำนวยความสะดวก

ในการแจ้งทรัพย์สินสูญหาย 

และดูแลความสงบเรียบร้อย 

แก่นักศึกษา บุคลากร และ 

ประชาชน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เปิดจุดรับแจ้งเหตุมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และมี พ.ต.อ.สรรค์หกิจ  

บำรุงสุขสวัสติ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษา 

ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2555 ณ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง (ประตู 005)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สนใจ 

เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียม 

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ หลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คัดเลือกโดยการสอบ 

สัมภาษณ์ เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 

09.00 - 16.00 น. หรือเวลา 18.00 - 21.00 น. 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) คุณสมบัต ิ

ของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หรือกำลังศึกษา



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

ม.ร. ชื่นชมผู้เกษียณฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

เป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีของไทยด้วย โดยมี 

คณะผู้บริหาร และบุคลากรของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงาน 

อย่างคับค่ัง เม่ือวันท่ี 27 กันยายน 2555 ณ อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ทั้งนี้ มีผู้เกษียณอายุราชการในปีนี้ อายุ 65 ปี 

จำนวน 29 คน อายุ 60 ปี จำนวน 166 คน และ 

เกษียณก่อนกำหนดอายุราชการ จำนวน 33 คน รวมท้ังส้ิน 

228 คน

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ขอขอบคุณ 

ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่านท่ีได้อุทิศตนทุ่มเทกำลังกาย 

กำลังใจและสติปัญญาในการทำงาน ตั้งใจปฏิบัติหน้าที ่

อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความรักและความผูกพันกับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงตราบจนเกษียณอายุราชการ 

และได้สร้างคุณูปการ ความเจริญรุ่งเรืองด้านต่างๆ ให้แก ่

มหาวิทยาลัย ซ่ึงเปรียบเสมือนอิฐแต่ละก้อนท่ีมีส่วนทำให้

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มั่นคงเป็นปึกแผ่นและเป็นที่พึ่งทาง

การศึกษาแก่ลูกหลานและผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้ 

 “ผมเองในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่

ยังคงอยู่ปฏิบัติหน้าที่ให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง   

ขอสัญญาว่าจะรักษาชื่อเสียง ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม 

ความสามารถ ซื่อสัตย์สุจริต ช่วยกันพัฒนาสังคม 

บ้านเมือง และประเทศชาติทางด้านการศึกษาให้เจริญ 

รุ่งเรืองต่อไป สมกับท่ีอดีตอธิการบดีทุกท่าน และบุคลากร 

ผู้เกษียณอายุราชการ ได้ทุ่มเททำงานเพื่อมหาวิทยาลัย 

แห่งน้ีตลอดมา  ท้ายน้ี ขอบารมีพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

ดลบันดาลให้ผู้เกษียณประสบแต่ความสุข ความเจริญ 

มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และมีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน

ตลอดไป”

 โอกาสนี้ พ.ต.อ.สรรค์หกิจ  บำรุงสุขสวัสต ิ  

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก กล่าวว่า 

ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ขอความร่วมมือ 

จากสถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก ในการจัดต้ังจุดรับ

แจ้งเหตุภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อเป็นการ 

อำนวยความสะดวกและดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษา

และประชาชนนั้น สน.หัวหมาก ยินดีให้ความร่วมมือ

กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการจัดกำลังเจ้าหน้าที่

ตำรวจมาประจำวันละ 2 นาย ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน 

ตามนโยบายโรงพักเพื่อประชาชน โดยมุ่งเน้นการให้

บริการอย่างมีประสิทธิภาพ  ดูแลความสงบเรียบร้อย

ของสังคมและชุมชน ด้วยความเต็มใจและใส่ใจ

 “สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก มีความยินด ี

เป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมเปิดจุดรับแจ้งเหตุซึ่ง

ตั้งอยู่ ณ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย (ประตู 005)  

เพ่ือรับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย  เร่ืองราวร้องทุกข์  เอกสาร 

สูญหายรวมทั้งเป็นการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย 

แก่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนทั่วไป ตลอด 24 

ชั่วโมง”    

 ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักศึกษาเข้ามา 

เรียนจำนวนมาก จึงคำนึงถึงสวัสดิภาพของนักศึกษา 

ทั้งในด้านร่างกายและทรัพย์สิน อีกทั้งเมื่อมีการสอบ 

นักศึกษาต้องแสดงเอกสารประจำตัว อาทิ บัตรประจำตัว 

นักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน รวมทั้งใบเสร็จ 

ลงทะเบียนเรียน หากสูญหายจะไม่มีสิทธิเข้าห้องสอบ 

ซึ่งต้องมีการแจ้งความและนำใบแจ้งความมาแสดงจึง

จะมีสิทธิเข้าสอบ

 “เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลสวัสดิภาพ

ของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงร่วมกับสถานี 

ตำรวจนครบาลหัวหมาก จัดตั้งจุดรับแจ้งเหตุขึ้น 

ณ ประตูทางเข้ามหาวิทยาลัย (ประตู 005) เพื่อรับ 

แจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย เรื่องราวร้องทุกข์ เอกสาร 

สูญหาย รวมทั้งเป็นการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อย

แก่นักศึกษา  บุคลากรและประชาชนทั่วไป”

 ทั้งนี้ จุดรับแจ้งเหตุมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สน.หัวหมาก เปิดให้บริการรับแจ้งเหตุด่วน เหตุร้าย  

เร่ืองราวร้องทุกข์และเอกสารสูญหาย ตลอด 24 ช่ัวโมง 

โดยมีโทรศัพท์รับแจ้งเหตุที่หมายเลข 0-2310-8000                 

ต่อ 1809 และ 0-2310-8095 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงฯ           (ต่อจากหน้า 1)

ในระดับปริญญาตรี และมีหน่วยกิตสะสม 50 หน่วยกิต 

ขึ้นไป

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้ งแต่  

บัดนี้ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2555  เวลา 09.00 - 19.00 น. 

(ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 6 

ห้อง 0610 ม.ร. หัวหมาก โทร. 0-2310-8955-6 หรือ 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.mmm.ru.ac.th 

ม.ร. รับสมัคร นศ. ป.ตรีฯ            (ต่อจากหน้า 1)

หลานพ่อขุนฯคนเก่ง

 รองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ  ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 

แสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง คือ เด็กชายชนุตร์  

เพ็ชรปัญญา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โครงการหลักสูตร 

ภาคปกติ และเด็กหญิงธีรดา  จึงธีรพานิช  ชั้นประถม 

ศึกษาปีที่ 6 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ 

ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ พร้อมทุนการศึกษา 4,000 บาท 

และได้เป็นสมาชิกนิตยสารวิทยาศาสตร์ Go Genius 

ฟรีเป็นเวลา 1 ปี จากการเข้าร่วมการแข่งขันค้นหา 

สุดยอด “แฟนพันธ์ุแท้ การ์ตูนความรู้ นานมีบุ๊คส์” 

ระดับประถมศึกษา ณ เวทีเอเทรียม ศูนย์การประชุม 

แห่งชาติสิริกิต์ิ กรุงเทพฯ เม่ือวันท่ี 11 กรกฎาคม 2555 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับเป็นเจ้าภาพจัดการ 

แข่งขันกีฬาหมากล้อม ASIAN และกีฬาหมากล้อม 

อุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ในเดือนตุลาคม 

2556  เตรียมพร้อมต้อนรับนักกีฬาทั่วประเทศ และ                

ทำหน้าที่อย่างดีที่สุด

 อาจารย์สมหมาย  สุระชัย  

ร อ ง อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย 

กิจการนักศึกษา เปิดเผยว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่ ว ม กั บ ส ม า ค ม กี ฬ า 

หมากล้อมแห่งประเทศไทย 

จะเป็น เจ้ าภาพจัดการ 

แข่งขันกีฬาหมากล้อม 

THE 12th ASIAN UNIVERSITY GO TOURNAMET  

2013 และแข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศ 

แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (U - GO XVIII) ซึ่งจะ 

จัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2556 โดยมหาวิทยาลัยตั้งใจ 

จะทำหน้าท่ีเจ้าภาพและพัฒนากีฬาหมากล้อมสู่สากล  

รวมท้ังต้อนรับนักกีฬาจากประเทศสมาชิก ASEAN+3 

 (จีน ญี่ปุ่น และเกาหลี) ให้ดีที่สุด

 ท้ังน้ี จะมีพิธีรับมอบธงการแข่งขันจากมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 15 ตุลาคม 2555 

ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนกลาง มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้รับมอบ และ 

มีคณะนักศึกษา จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร. ร่วม 

แสดงชุด  “สุพรรณิการ์” ในพิธีรับมอบธงครั้งนี้ด้วย

 อาจารย์สมหมาย กล่าวต่อไปว่า  การแข่งขัน 

กีฬาหมากล้อมฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้ส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 6 คน โดยนักศึกษา 

บุคลากร และประชาชนท่ัวไป สามารถร่วมให้กำลังใจ

นักกีฬาได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ ม.ร. (www.ru.ac.th) 

 สำหรับ การแข่งขันกีฬาหมากล้อม THE 12th 

ASIAN UNIVERSITY GO TOURNAMET 2013 และ 

แข่งขันกีฬาหมากล้อมอุดมศึกษาชิงชนะเลิศแห่ง 

ประเทศไทย คร้ังท่ี 18 (U - GO XVIII) ท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นเจ้าภาพ นั้น ขอเชิญชวนบุคลากร 

นักศึกษา และประชาชนโดยรอบ ม.ร. ร่วมกันเป็น 

เจ้าภาพท่ีดี      โดยให้การต้อนรับนักกีฬาจากมหาวิทยาลัย 

ท่ัวประเทศและประเทศสมาชิก ASEAN+3 ด้วยความ 

ยิ้มแย้มแจ่มใสและสร้างความประทับใจในทุกด้าน  

รวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาจากทุกสถาบันด้วย

ม.ร. เป็นเจ้าภาพแข่งหมากล้อมอุดมศึกษา



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 เมื่อวันที่ วิภาส ศรีทอง ยังเป็น 

“ว่าที่ซีไรต์” และได้รับเชิญมาพูดที่คณะ

มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 “ข่าวรามคำแหง” ยังสัพยอกเขาว่า 

ร า ง วั ล ซี ไ ร ต์ ปี นี้ เ ห็ น จ ะ ไ ม่ พ้ น มื อ 

“คนแคระ”

 และแล้ว คณะกรรมการรางวัลซีไรต์ 

ปีนี้ ซึ่งเป็นปีของวรรณกรรมประเภท 

นวนิยาย ก็ตัดสินให้

 “คนแคระ” ของวิภาส   ศรีทอง

 ได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ 

ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำป ี

พุทธศักราช ๒๕๕๕

 กรรมการให้เหตุผลว่า

 “คนแคระ” เป็นเร่ืองสะท้อนให้เห็น

สัมพันธภาพระหว่างมนุษย์

 เห็นความโดดเดี่ยวอ้างว้างของคน

ในสังคมร่วมสมัยท่ีนำเสนอผ่านตัวละคร

ผู้เต็มไปด้วยความเย็นชาต่อชะตากรรม 

ของมนุษย์ และ

 หาทางสร้างความชอบธรรมให้แก่

การกระทำของตัวเอง

 ท่ีสำคัญ เร่ืองน้ีมีพลังกระตุ้นให้เกิด

การสำรวจภาวะของจิตสำนึกของคน

 ความรับผิดชอบและความผิดชอบ

ชั่วดี

 วิภาส   บอกหลังจากทราบผลจาก

คณะกรรมการแล้วว่า

 รู้สึกดีใจ  อยากทำงานให้ดีข้ึนเร่ือยๆ

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความ 

ยินดีต่อ

 นวนิยายเรื่อง “คนแคระ”

 และ “คนแคระ” วิภาส  ศรีทอง

สถาบันคอมพิวเตอร์ จัดงานครบรอบ 2 ทศวรรษ 
 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดงานครบรอบ 20 ปี “2 ทศวรรษ สถาบันคอมพิวเตอร์” 

โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน  

มีอาจารย์สุชาติ กิจธนะเสรี อดีตผู้อำนวยการฯ 

รองศาสตราจารย์ ดร.เอื้อน ปิ่นเงิน ผู้อำนวยการ 

สถาบันคอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  

และบุคลากรของสถาบัน ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 10  

กันยายน 2555 ณ บริเวณด้านหน้าสถาบันคอมพิวเตอร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ภายในงานมีนิทรรศการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

และผลงานของสถาบันคอมพิวเตอร์ กิจกรรมเปิดบ้าน 

ดูงาน ชมเทคนิควิธีการในการดำเนินงาน การให้บริการ 

และการสนับสนุนการศึกษาที่สถาบันคอมพิวเตอร์

ให้บริการ ออกร้านอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร ์

และกิจกรรมเกมลุ้นรับของรางวัล ซึ่งได้รับความ 

สนใจจากบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมตลอดงาน

 โอกาสนี้  รศ.ดร.เอื้อน  ปิ่นเงิน ผู้อำนวยการ 

สถาบันคอมพิวเตอร์ กล่าวรายงานว่า ในปี 2515 

มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งหน่วยงานคอมพิวเตอร์ขึ้น 

มีฐานะเป็นฝ่ายหนึ่ง สังกัดสำนักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล ต่อมาในปี 2530 มหาวิทยาลัย 

โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดตั้งสถาบันบริการ 

คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยให้เป็น 

ส่วนราชการที่แยกเป็นอิสระจากสำนักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล ข้ึนตรงต่ออธิการบดี  

สถาบันบริการคอมพิวเตอร์จึงได้ดำเนินการเป็นการ 

ภายใน ในฐานะเป็นส่วนราชการของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เทียบเท่าคณะ/สำนักต้ังแต่บัดน้ันเป็นต้นมา  

สถาบันบริการคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินภารกิจเพ่ือสนับสนุน 

กิจกรรมของมหาวิทยาลัยเร่ือยมา จนกระท่ังในปี 2533  

สถาบันบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับการพิจารณาจาก 

ทบวงมหาวิทยาลัยให้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา  

ระดับอุดมศึกษา ระยะที่ 7 พ.ศ. 2535-2539 และเมื่อ 

วันที่ 14 กันยายน 2535 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

สถาบันคอมพิวเตอร์อย่างเป็นทางการ

 “ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา สถาบันคอมพิวเตอร์ 

ได้ทำหน้าที่พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบ 

สนองต่อนโยบายและการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

อย่างเต็มประสิทธิภาพ ด้วยความรู้ความสามารถของ 

บุคลากรทั้งในอดีตและปัจจุบัน และในปี 2555 เป็น 

ปีท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์ได้ดำเนินการอย่างเป็นทางการ 

ครบ 20 ปี คณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ  

จึงจัดงาน “สองทศวรรษสถาบันคอมพิวเตอร์” ขึ้น  

เพ่ือเป็นการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึก 

ของบุคลากรให้มีความรักและผูกพันต่อองค์กร  

เสริมสร้างความสามัคคีและมีส่วนร่วมในการจัด 

กิจกรรมอนุรักษ์และจรรโลงวัฒนธรรมอันดีงาม 

ของชาติ เสริมสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคลากร 

ของสถาบันในการปฏิบัติงานเพ่ือมหาวิทยาลัยต่อไป” 

 ภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ 

องค์ความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ การบรรยาย 

ทางวิชาการจากผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

และเครือข่ายระดับโลก ได้แก่ วิทยากรจากบริษัท 

กูเก้ิลแอปส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไมโครซอฟท์  

(ประเทศไทย) จำกัด บริษัท แอปเปิ้ล (ประเทศไทย) 

จำกัด บริษัท อินเทล (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท 

ซัมซุง (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ฟูจิสึ (ประเทศไทย) 

จำกัด นอกจากนี้ สถาบันยังได้จัดกิจกรรมการสาธิต 

ด้านเทคโนโลยีเน็ทเวิร์ค การแสดงผลงานด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศท่ีทันสมัย และการออกร้านจำหน่ายสินค้า 

เทคโนโลยีและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของบริษัทช้ันนำ 

ของประเทศ 

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย กล่าวว่าขอแสดงความยินดีต่อสถาบันคอมพิวเตอร์  

เพราะในช่วงเวลา 2 ทศวรรษท่ีผ่านมา สถาบันคอมพิวเตอร์ 

มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐาน 

ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  

ทั้งโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ และ 

พีเพิลแวร์ มหาวิทยาลัยสามารถจัดการเรียนการสอน 

และการบริหารทางไกลไปทั่วประเทศและครอบคลุม 

ทวีปเอเชีย ยุโรป อเมริกาและออสเตรเลีย ทำให้ 

คนไทยไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดในโลกก็มีโอกาสเรียนรู้วิทยาการ 

ระดับสูงจากมหาวิทยาลัยได้อย่างทั่วถึง ทั้งยังเป็น 

การสนับสนุนแนวคิดท่ีว่า “อยู่ท่ีไหนก็เรียนรามคำแหงได้” 

 นอกจากน้ี สถาบันคอมพิวเตอร์ ยังได้คิดริเร่ิม 

พัฒนาระบบงานท่ีประสบความสำเร็จในการสนับสนุน 

และให้บริการต่างๆในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

อย่างต่อเน่ือง เช่น ระบบการแจ้งตารางสอบไล่รายบุคคล  

ระบบการตรวจสอบผลการเรียนผ่านอินเทอร์เน็ต  

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ ระบบการ 
(อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

ม.ร. ประชุม “ลิขสิทธิ์กับการเขียนตำรา”
  กองบริการการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดประชุมวิชาการ เรื่อง 

“ลิขสิทธ์ิกับการเขียนตำรา”  

โดยมี ผศ.ดร.บุญชาล  ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย เป็นประธาน เมื่อ 

วันที่ 6 กันยายน 2555 ณ 

 ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร กล่าวว่า ลิขสิทธ์ิ 

เกิดข้ึนจากผลงานท่ีใช้สติปัญญา ความรู้ ความสามารถ และความวิริยอุตสาหะ 

สร้างสรรค์งานให้เกิดขึ้น ถือเป็นทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ 

ซึ่งเจ้าของลิขสิทธิ์จะได้รับความคุ้มครองทางกฎหมาย ดังนั้น งานสร้างสรรค ์

ที่มีลิขสิทธิ์ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ จุลสาร สิ่งพิมพ์ทุกประเภท คำปราศรัย 

รวมถึงโปรแกรมคอมพิวเตอร์ จะมีสิทธิในลิขสิทธ์ิเกิดข้ึนทันทีนับต้ังแต่ผู้สร้างสรรค์ 

ได้สร้างสรรค์ผลงานจนกระทั่งจดทะเบียน และหากมีผู้ใดละเมิดลิขสิทธิ์ก็จะ 

มีความผิดทางกฎหมาย ซึ่งในการเขียนตำรา หากผู้เขียนขาดความระมัดระวัง 

หรือไม่มีความรู้เก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธ์ิ อาจเกิดการละเมิดลิขสิทธ์ิได้ จึงจำเป็น 

อย่างยิ่งที่อาจารย์ควรมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนอย่างไรไม่ให้ละเมิดลิขสิทธิ์

 “โครงการทางวิชาการเร่ืองต่างๆ ก็เก่ียวข้องกับลิขสิทธ์ิ ท้ังเอกสาร ข้อมูล  

การนำมาต่อยอดทางความคิด และใช้อ้างอิง ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นเร่ืองละเอียดอ่อน 

และเป็นเร่ืองท่ีอาจารย์ นักวิชาการต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการตกแต่งตำรา 

เขียนผลงานวิจัย และการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลทางด้านความรู้ทุกประเภท  

เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่างานสร้างสรรค์ท่ีได้จัดทำข้ึน เป็นผลงานท่ีถูกต้องและ 

ไม่ละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์” 

 ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

รามคำแหงได้มีการประชุม  

ครั้งที่ 11/2555 เมื่อวันที่ 17  

กันยายน 2555 โดยมี นายประจวบ   

ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธานมีผลการประชุม 

ที่น่าสนใจ  ดังนี้

 1.  แต่งต้ังหัวหน้าภาควิชา

  - อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์สมฉวี ศิริโสภนา ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาค 

วิชาการบริหารทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ

  - อนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ ดร.อุษา บุญถือ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาค 

วิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ

 2.  ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

  - อนุมัติแต่งต้ังผู้ช่วยศาสตราจารย์เสาวลักษณ์ สุขวิรัช ให้ดำรงตำแหน่ง                 

รองศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์

  - ให้ความเห็นชอบในการแต่งต้ัง รองศาสตราจารย์สุภาวดี  จุลละศร  

เพื่อดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ โดยจะนำเสนอ สกอ. เพื่อ 

ดำเนินการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

 3.  ร่างระเบียบและร่างข้อบังคับ

  - อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการให้บริการ 

ทางวิชาการเพื่อการประเมินผลของนักศึกษา พ.ศ. 2555 

  - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

 4.  ยุบ เลิก สำนัก/สถาบัน

  อนุมัติให้ยุบเลิกหน่วยงานและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ว่าด้วย 

การจัดตั้งรวม 3 หน่วยงาน ดังนี้

  1. สถาบันฝึกอบรม บริหารงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราม- 

คำแหงว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันฝึกอบรมมหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2542 

  2. สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บริหารงานตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ว่าด้วยการจัดตั้งสถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พ.ศ. 2543

  3. สำนักบริการข้อมูลและสารสนเทศ บริหารงานตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ว่าด้วยการจัดตั้งสำนักบริการข้อมูลและสารสนเทศ  

พ.ศ. 2552

  ท้ังน้ี  บุคลากรของหน่วยงานท่ียุบเลิกถ้าเป็นการยืมตัวมาช่วยราชการ 

ให้กลับไปปฏิบัติงาน ณ หน่วยงานเดิม สำหรับบุคลากรท่ีจ้างใหม่ให้มหาวิทยาลัย 

จัดสรรไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอื่นตามความจำเป็นและเหมาะสม

 5. บรรจุหลักสูตร

  อนุมัติให้คณะวิศวกรรมศาสตร์บรรจุหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ไว้ 

ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและ 

กฎหมายวิศวกรรม)

 6. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้

  ให้ความเห็นชอบรายละเอียดงบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จำนวน 2,353,300,000 บาท  

(สองพันสามร้อยห้าสิบสามล้านสามแสนบาทถ้วน) สำหรับหน่วยงานปกติ 

จำนวน 327,102,353 บาท (สามร้อยยี่สิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนสองพันสามร้อย- 

ห้าสิบสามบาทถ้วน) 

 7. งบประมาณกิจกรรมนักศึกษา

  อนุมัติงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 จำนวน  

7,500,000 บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน)

 8. กำหนดประเด็นการจัดการความรู้ของ ม.ร.

  อนุมัติกำหนดประเด็นการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ปีการศึกษา 2555 ตามที่คณะกรรมการจัดการความรู้ได้กำหนดประเด็นความรู้ 

ดังนี้

  1.  การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนสำคัญ ตามเอกลักษณ์ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

       2.  การวิจัยในชั้นเรียน

  โดยสถาบันคอมพิวเตอร์จะดำเนินการจัดการความรู้เก่ียวกับเทคโนโลยี 

การจัดการความรู้เพ่ือเป็นส่วนเสริมประเด็นความรู้ท้ังสองด้วย ท้ังน้ีเป็นไปตาม 

เกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาและข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจการประเมิน 

คุณภาพการศึกษา

 9. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 1)  ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) แบบ 1

  1. พันเอกอรรถนพ ลาภชุ่มศรี รหัสประจำตัว 5019 90010 7 ตั้งแต่ 

วันที่ 20 สิงหาคม 2555

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

 
    
 ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

  สรตี  ปรีชาปัญญากุล    aseanlang_ram@yahoo.co.th

สรุปการแนะนำตัว

 การกล่าวแนะนำตัวเอง เป็นบทสนทนาแรกที่สร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างกัน 

เพื่อการเรียกขานชื่ออย่างถูกต้อง นับเป็นการสร้างความคุ้นเคยเบื้องต้นสำหรับ 

การพบกันครั้งแรก และสำหรับการทักทายกันในครั้งต่อๆ ไป

 สำหรับคำกล่าวเพ่ือแนะนำว่าช่ือของตนเองคือ.......... มีการกล่าวในแต่ละชาติ 

แต่ละภาษา ประกอบด้วย

 ภาษา  ตัวเขียน   คำอ่าน

 เขมร    จุม-เรียบ-ซัว-คญม-ชมัวะฮ/........

 ไทย ผม/ดิฉัน ชื่อ................... ผม / ดิ-ฉัน ชื่อ...................

 พม่า    จ-นอ / จ-มะ................ บา

 มลายู Nama saya..................... นา-มา ซา-ยา....................

 ลาว    ข้อย-ซื่อ...........................

 เวียดนาม    โตย-เต็น-หล่า..................

 เม่ือฝ่ายหน่ึงแนะนำตัวเองแล้ว อีกฝ่ายหน่ึงก็ย่อมจะแนะนำตัวเองด้วยเช่นกัน 

เมื่อต่างก็รู้จักชื่อของแต่ละฝ่ายแล้ว กริยาการทำความรู้จักกันแตกต่างกันไปใน 

แต่ละชาติ เช่น การยื่นมือไปสัมผัสกันลักษณะเดียวกับชาติตะวันตก การยืนกล่าว 

ดว้ยทา่ทอีอ่นนอ้ม โดยมรีายละเอยีดแตกตา่งกนัไป         ผูพ้ดูตอ้งศกึษารายละเอยีดกรยิา 

ท่าทีของชาติที่ตนจะสนทนาด้วยอย่างเข้าใจ เพื่อนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเมื่ออยู่ใน

สถานการณ์นั้น

  การกล่าวตอบ เมื่อทั้งสองฝ่ายต่างแนะนำตนเองให้เป็นที่รู้จักเรียบร้อยแล้ว 

ก็มักจะกล่าวคำที่แสดงความยินดี เมื่อเราได้รู้จักกับบุคคลใหม่

 ภาษา  ตัวเขียน   คำอ่าน

 ไทย ยินดีที่ได้รู้จักครับ/ค่ะ ยิน-ดี-ที่-ได้-รู้-จัก-ครับ/ค่ะ

 พม่า    ต่ิ-ยะ-ดา-วุ๋น-ตา-บา-แด-คีน-เม่ียย/ชีน

 มลายู Gembira  dapat berkenalan เฆิม-บี-รา ดา-ปัต เบอร-กือ-นา-ลัน 

   dengan anda    ดือ-งัน อัน-ดา

 ลาว    ยิน-ดี๋-ที-ได้-ฮู้-จั้ก-กับ-เจ้า

 เวียดนาม    เซิ้ด-เฮิน-แฮ่ญ-เดือก-กับ ....

     การเรียกขานชื่อของคู่สนทนาที่เป็นชนชาติต่าง ๆ เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่ง 

ท่ีจะต้องเรียนรู้จักให้ดี เพราะแต่ละชาติก็มีการเรียกขานท่ีต่างกันไป บ้างก็เรียกเฉพาะ 

ชื่อสุดท้าย บ้างเรียกชื่อหน้า บ้างต้องมีคำนำหน้านามที่เลือกให้อย่างเหมาะสม 

 การแนะนำทำความรู้จัก นับเป็นการพังทลายกำแพงที่ขวางกั้นระหว่างกัน 

ให้ล้มลง และสร้างมิตรภาพที่งดงามขึ้นมาแทน การกล่าวแนะนำตัวเองได้อย่าง 

ถูกต้อง ย่อมดีกว่าการส่งย้ิมให้แก่กันอย่างแน่นอน จากน้ีหากพบเพ่ือน ๆ ชาวอาเซียน 

เราคงได้กล่าวทักทาย แนะนำตัวกันได้อย่างทั่วถึง

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา สถานที่ติดต่อในเวลาราชการ

รศ.ดร.กฤษณา  ไวสำรวจ 4701000491-4706146026 ห้อง 503 0-2310-8483-89 ต่อ71

รศ.การุณย์ลักษณ์  พหลโยธิน 4706146828-4804009274 ห้อง 308 0-2310-8483-89 ต่อ52

อ. จรัสเรือง  ศิริวัฒนรักษ์ 4804011635-4806165272 ห้อง 504 0-2310-8483-89 ต่อ37 

ศ.ดร.จิรโชค  วีระสย 4806165371-4902034802 ห้อง 511 0-2310-8483-89 ต่อ41

รศ.ชลิดา  ศรมณี 4902034976-4906074770 ห้อง 203 0-2310-8483-89 ต่อ44

รศ.ดร.ชัยชนะ  อิงคะวัต 4906074986-4906504875 ห้อง 518 0-2310-8483-89 ต่อ59

รศ.ดร.ดำรงศักด์ิ  จันโททัย 4906504891-5003028676 ห้อง 526  0-2310-8483-9 ต่อ 63

ผศ.ดร.ทิพรัตน์  บุบผะศิริ 5003030425-5006054216 ห้อง 204  0-2310-8473

รศ.ดร.ทิพาพร  พิมพิสุทธ์ิ 5006054273-5006123623 ห้อง 529 0-2310-8473 ต่อ 65

รศ.ดร.ธนาสฤษฏ์ิ  สตะเวทิน 5006123631-5006521024 ห้อง 205  0-2310-8483-9 ต่อ 46

อ.ดร.นิธิตา  สิริพงศ์ทักษิณ 5006521057-5102032959 ห้อง 319  0-2310-8483-9

อ.นิมิต  อังก์ 5102033080-5106024754 ห้อง 316  0-2310-8483-9

อ.ดร.บวร  ประพฤติดี 5106024804-5106065286 ห้อง 506  0-2310-8483-9

อ.ดร.บัณฑิต  จันทร์โรจนกิจ 5106065294-5106111791 ห้อง 209  0-2310-8475

อ.บุญเกียรติ  การะเวกพันธุ์ 5106111825-5106166506 0-2310-8483-9 

ผศ.ดร.เบ็ญจมาศ  จีนาพันธุ์ 5106166522-5106537920 ห้อง 304 0-2310- 8483-9 ต่อ 77

อ.ดร.ปรัชญา  ชุ่มนาเสียว 5106537961-5202081534 ห้อง 209 0-2310-8475

รศ.ดร.ปิยะนุช  เงินคล้าย 5202081567-5206018680 ห้อง 528  0-2310-8483-9 ต่อ 64

อ.ปุณณดา  อิงคุลานนท์ 5206018698-5206046061 ห้อง 317   0-2310-8483-9 

รศ.พงศ์สัณห์  ศรีสมทรัพย์ 5206046087-5206075722 ห้อง 527  0-2310-8483-9 ต่อ 17

อ.พรนัชชา  พุทธหุน 5206075730-5206107574 ห้อง 318 0-2310-8483-9 ต่อ 48

รศ.ดร.พลศักด์ิ  จิรไกรศิริ 5206107608-5206145921 ห้อง 517  0-2310-8483-9 ต่อ 58

อ.พัชรณัฏฐ์  สังข์ประไพ 5206145988-5206502121 ห้อง 404  0-2310-8483-9

อ.ดร.พัด  ลวางกูร 5206502154-5206531658 ห้อง 516  0-2310-8483-9 ต่อ 57

ผศ.พิมล  พูพิพิธ 5206531674-5302081053 ห้อง 402  0-2310-8481

อ.ดร.พีระพงศ์  ภักคีรี 5302081228-5306016337 ห้อง 402   0-2310-8481

อ.ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์ 5306016345-5306036020 ห้อง 403  0-2310-8483-9 ต่อ 54

อ.มูฮัมหมัดอิลยาส  หญ้าปรัง 5306036038-5306056127 ห้อง 513  0-2310-8483-9 ต่อ 55

ผศ.ดร.รวิภา  ธรรมโชติ 5306056143-5306077610 ห้อง 515  0-2310-8483-9 ต่อ 56

รศ.รุจิรา  เตชางกูร 5306077628-5306100677 ห้อง 307  0-2310-8483-9 ต่อ 79

รศ.ดร.วนิดา  สัจพันโรจน์ 5306100743-5306123794 ห้อง 314   0-2310-8480 

ผศ.วรัชยา  ศิริวัฒน์ 5306123802-5306147868 ห้อง 525 0-2310-8483-9 ต่อ 40

รศ.วราภรณ์  จุลปานนท์ 5306147876-5306513630 ห้อง 509  0-2310-8483-9 ต่อ 39

รศ.ดร.วัชรี  ทรงประทุม 5306513648-5306532630 ห้อง 305  0-2310-8483-9 ต่อ 78

อ.วิเชียร  ชื่นชอบ 5306532655-5405004770 ห้อง 309  0-2310-8483-9 ต่อ 80

อ.ดร.วิโชติ  วัณโณ 5405004879-5406011972 ห้อง 202  0-2310-8483-9 ต่อ 43

รศ.ดร.วิทยา  จิตนุพงศ์ 5406011980-5406024371 ห้อง 514  0-2310-8483-9 ต่อ 67

ผศ.ดร.วิทยา  ชินบุตร 5406024389-5406036706 ห้อง 521 0-2310-8483-9 ต่อ 15

รศ.ดร.วิพร  เกตุแก้ว 5406036714-5406049154 ห้อง 510  0-2310-8483-9 ต่อ 42

รศ.วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ 5406049162-5406061506 0-2310-8483-9

ผศ.วีณา  พึงวิวัฒน์นิกุล 5406061514-5406074038 ห้อง 313  0-2310-8483-9 ต่อ 82

ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 5406074046-5406086370 ห้อง 317   0-2310-8477 

รศ.ดร.ศรุดา  สมพอง 5406086388-5406098722 ห้อง 311  0-2310-8483-9 ต่อ 53

ผศ.ศิริพร  เชาวลิต 5406098730-5406111103 ห้อง 520  02-310-8483-9 ต่อ 16

ผศ.ศิริลักษม์  มาศวิริยะกุล 5406111111-5406123512 ห้อง 508  0-2310-8483-9 ต่อ 65

รศ.ศิโรตม์  ภาคสุวรรณ 5406123520-5406135789 ห้อง 204  0-2310-8473

อ.ศุภัทรา  อำนวยสวัสดิ์ 5406135797-5406148212 ห้อง 303   0-2310-8478

รศ.ดร.สมิหรา  จิตตลดากร 5406148220-5406160589 ห้อง 319   0-2310-8476

อ.สาธิน  สุนทรพันธ์ุ 5406160597-5406509371 ห้อง 301  0-2310-8483-9 ต่อ 50

รศ.สิทธิพันธ์  พุทธหุน 5406509389-5406521822 ห้อง 524  0-2310-8483-9 ต่อ 62

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาคณะรัฐศาสตร์

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ส่วนกลางภาคปกติ

อ.ดร.สุชาติ  ศรียารัณย 5406521830-5406534155 ห้อง 519  0-2310-8483-9 ต่อ 60

รศ.ดร.สุรพล  ราชภัณฑารักษ์ 5406534163-5506005205 ห้อง 405   0-2310-8482

รศ.สุรพันธ์  ทับสุวรรณ์ 5506005213-5506017325 ห้อง 206   0-2310-8474

ผศ.ดร.สุวรรณี  แสงมหาชัย 5506017333-5506026486 ห้อง 512  0-2310-8483-9 ต่อ 68

อ.เสาวภา  งามประมวญ 5506029494-5506041663 ห้อง 206   0-2310-8474

ผศ.เสาวลักษณ์  สุขวิรัช 5506041671-5506053783 ห้อง 310   0-2310-8479 

รศ.อนงค์ทิพย์  เอกแสงศรี 5506053791-5506065985 ห้อง 306  0-2310-8483-9 ต่อ 51

อ.ดร.อรัสธรรม  พรหมมะ 5506065993-5506078145 ห้อง 208  0-2310-8483-9 ต่อ 47

อ.อัญชลี  เอกภักดีวัฒนกุล 5506078152-5506090348 ห้อง 205  0-2310-8483-9 ต่อ 46

รศ.ดร.อุทัย  เลาหวิเชียร 5506090355-5506102580 ห้อง 109  0-2310-8483-9 ต่อ 27

อ.เอกสฤษด์ิ  ลักษิตานนท์ 5506102598-5506114742 ห้อง 515  0-2310-8483-9 ต่อ 56

อ.อัญชลี  เอกภักดีวัฒนกุล 5506114767-5506126597 ห้อง 205  0-2310-8483-9 ต่อ 46



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

 
        
   คณะกรรมการฯ เชื่อความร่วมมือ ‘รามฯ-ภาครัฐ’

เดินหน้าดูแล ‘หอพัก-นักศึกษา’ เต็มประสิทธิภาพ
 คณะกรรมการภาคประชาชน คณะกรรมการ 

ตรวจเยี่ยมหอพักจากหน่วยงานต่างๆ เห็นด้วยกับ 

รามคำแหง ร่วมมือภาครัฐ ภาคเอกชน ช่วยกัน 

สานต่อโครงการหอพักติดดาวให้เข้มแข็ง ทั้งผู ้

ประกอบการหอพักต่ืนตัวพัฒนาคุณภาพท่ีอยู่อาศัย 

เยาวชนมีชีวิตที่อบอุ่น และสังคมน่าอยู่ปลอดภัย 

 พันตำรวจเอกวัฒนา ย่ีจีน 

รองผู้บังคับการตำรวจ 

นครบาล 4 กล่าวว่า  

โครงการหอพักติดดาว 

จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่   

4 แล้ว ซึ่งตนได้เข้ามา 

เป็นคณะกรรมการฯ

ตั้งแต่สมัยเป็นผู้กำกับการ สน.หัวหมาก เห็นว่า 

เป็นโครงการที่ดีและเคยปรึกษากับผู้บริหารของ 

ม.ร.ว่า ควรจะจัดอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เพราะ 

หอพักเป็นเหมือนบ้านหลังที่สองของนักศึกษา  

ผู้ปกครองท่ีส่งลูกหลานมาเรียนท่ีรามคำแหงจะได้

สบายใจเม่ือเห็นลูกหลานพักอาศัยในท่ีท่ีปลอดภัย 

ผมอยากให้มีโครงการฯต่อเนื่องไปเพื่อความสุข 

ของลูกหลานและอนาคตของลูกศิษย์รามคำแหงด้วย 

 พั น ต ำ ร ว จ เ อ ก 

สรรค์หกิจ  บำรุงสุขสวัสติ 

ผู้กำกับการ สน. หัวหมาก 

กล่าวว่าโครงการหอพัก 

ติดดาวมีความสำคัญ 

อย่างมาก ทั้งด้านความ 

ปลอดภัยในชีวิตและ 

ทรัพย์สิน พ่อแม่ผู้ปกครองที่ส่งลูกหลานมาเรียน 

หนังสือในกรุงเทพฯก็สบายใจ ไม่กังวล เมื่อเห็น 

ลูกหลานพักอาศัยในหอพักที่ได้มาตรฐานและ 

มีการรับรองจากหน่วยงานราชการ ฉะนั้นแล้ว  

หอพักอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการรับรองจะได้ตื่นตัว 

ในการพัฒนาคุณภาพหอพักของตนเองให้ดีที่สุด 

การท่ีรามคำแหงริเร่ิมโครงการฯและมีทุกภาคส่วน

เข้ามาร่วมมือกัน ก็ยิ่งสามารถสร้างความมั่นใจให ้

ผู้ประกอบการและนักศึกษาได้อยู่ร่วมกันในหอพัก

อย่างมีความสุขและมีชีวิตที่ปลอดภัย

ร้อยตำรวจเอกชำนาญ  

บุตรภักด ิ์ รอง สวป.

สน.อุดมสุข กล่าวว่า  

ตนเข้ามาทำหน้าที่เป็น 

คณะกรรมการตรวจ 

เย่ียมหอพักเป็นคร้ังท่ี 4 แล้ว 

เห็นว่าเป็นโครงการที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อนักศึกษา 

ที่เข้าพักอาศัยในหอพัก เพราะหอพักเปรียบเหมือน 

บ้านหลังที่สองที่ต่างคนต่างมาจากที่อื่นแล้วมาอยู่

รวมกัน หากไม่มีผู้ดูแลหรือตรวจสอบ ก็จะทำให ้

ไม่มีระเบียบหรือเกิดอันตรายต่อทรัพย์สิน ชีวิตและ 

ร่างกายได้ 

 “ในฐานะที่ เป็นหนึ่งในคณะกรรมการฯ 

อยากเห็นหอพักเป็นระเบียบและปลอดภัยแก่นักศึกษา

ท่ีพักอาศัย ซ่ึงทางเจ้าหน้าท่ีตำรวจได้ประชาสัมพันธ์ 

ให้หอพักทราบว่า สิ่งใดที่จะทำให้เกิดอันตราย ต้อง

ปรึกษากับเจ้าหน้าท่ีให้เข้าไปตรวจสอบและปรับปรุง

แก้ไขในทันที ผมอยากให้มีโครงการฯอย่างต่อเนื่อง 

และขอเชิญชวนหอพักอื่นๆที่ยังไม่ได้รับการติดดาว

ให้เข้ามาร่วมโครงการให้จำนวนมากขึ้นด้วย”

ร้อยตำรวจโทสุระเด่น ไขสอาด 

รอง สวป. ทำหน้าที่หัวหน้า 

ตส. สน.หัวหมาก กล่าวว่า 

โครงการหอพักติดดาว  

เป็นโครงการที่ดีมากทำให้

หอพักและนักศึกษามีความ 

ป ล อ ด ภั ย ใ น ห ล า ย ด้ า น  

ซ่ึงการทำงานตรงน้ีของรามคำแหงท่ีได้ร่วมมือกับ 

ทุกภาคส่วน แสดงให้เห็นพลังของภาครัฐท่ีอยากเห็น 

หอพักได้พัฒนาคุณภาพและนักศึกษามีความสุขกับ

ชีวิตวัยเรียน 

 “อยากให้มีโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให ้

ผู้ประกอบการหอพักและนักศึกษารามคำแหง 

มีความอบอุ่น และเกิดประโยชน์ต่อสังคม เพราะเมื่อ 

เจ้าของหอพัก นักศึกษาและตำรวจ ต่างเป็นเครือข่าย 

กันและกัน ก็จะสร้างความแข็งแรงให้สังคมและชุมชน 

ซ่ึงตนเองเข้ามาทำหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการตรวจเย่ียม 

หอพักเป็นคร้ังท่ี  2  แล้ว ถ้ามีการจัดโครงการคร้ังต่อไป 

สน.หัวหมาก เจ้าหน้าท่ีทุกระดับก็พร้อมท่ีจะให้ความ

ร่วมมือกับรามคำแหงด้วย”

ด า บ ต ำ ร ว จ ช ริ น ท ร์   

จารีตพิทยา ผู้บังคับหมู ่

จราจร สน.หัวหมาก กล่าวว่า 

ตนเข้ ามาทำหน้าที่ เป็น 

คณะกรรมการตรวจเย่ียม

หอพักเป็นครั้งที่ 2 แล้ว  

เห็นว่าเป็นโครงการที่สร้าง 

ความม่ันใจให้นักศึกษาในการเลือกพักอาศัยในหอพัก 

ที่ได้รับมาตรฐาน และมีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกพัก 

ซ่ึงรามคำแหงและคณะกรรมการจากภาคส่วนต่างๆ 

ได้ทำงานอย่างแข็งขันมาตลอด 4 ปี ทำให้โครงการ 

เดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งมั่นทำให้นักศึกษา 

ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี พักอาศัยอย่างมีความสุข ส่วน 

หอพักเองก็จะได้ประโยชน์ คือ มีคนพักอาศัยเต็ม 

มีรายได้หมุนเวียนอยู่ตลอด จึงเชื่อว่าหอพักที่ได ้

การรับรองมาตรฐานไปแล้ว จะเป็นแบบอย่างให้

หอพักอ่ืนๆในการต่ืนตัวพัฒนาและปรับปรุงหอพัก

ให้เข้าเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยงานต่างๆกำหนดไว้

 ดาบตำรวจชัยพฤกษ์  

มีเนตรขำ  ผู้บังคับหมู ่

งานป้องกันปราบปราม 

สน.อุดมสุข กล่าวว่าโครงการ 

หอพักติดดาว เป็นโครงการ 

ที่ดีที่รามคำแหงได้เข้า 

ไ ป ป ร ะ เ มิ น คุ ณ ภ า พ 

หอพัก ซึ่งเป็นการเข้าไปดูแลนักศึกษาให้มีชีวิต 

ความเป็นอยู่ที่มีคุณภาพและหอพักก็ได้มีการ 

พัฒนาคุณภาพในการเอาใจใส่ผู้พักอาศัยมากขึ้น  

และเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยป้องกันอาชญากรรม

และยาเสพติด มีสิ่งแวดล้อมภายในหอพักที่ปลอด

โปร่งเพื่อให้นักศึกษามีคุณภาพชีวิตในวัยเรียนที่ดี 

และมีบรรยากาศที่อยากเรียนหนังสือด้วย 

 “ผมเข้ามาทำหน้าที่ เป็นคณะกรรมการ 

ตรวจเยี่ยมหอพักเป็นครั้งที่ 2 ได้เห็นการทำงาน 

ของทีมงานที่เข้มแข็ง มีการวางแผน อยากให้ม ี

โครงการเช่นนี้ต่อเนื่องไป ทำให้ผู้ประกอบการ 

ตื่นตัวและกระตือรือร้นในการดูแลหอพัก ทั้งยัง 

เป็นความร่วมมือท่ีดีกับหลายหน่วยงาน ท่ีได้ช่วยกัน

ดูแลหอพักท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้ังเจ้าของหอพักและ

นักศึกษาอย่างชัดเจนด้วย”

นายประยูร  ครองยศ 

ผู้ ช่ ว ย ผู้ อ ำ น ว ย ก า ร 

เขตประเวศ กล่าวว่า ผม 

เ ข้ า ม า ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม 

ในหลายครั้ งและเห็น 

ว่ า มี ป ร ะ โ ย ช น์ ต่ อ ทั้ ง 

ผู้ประกอบการหอพัก 

และเยาวชน ถ้ามหาวิทยาลัยมีระบบการดูแลที่ด ี

จะเป็นการป้องกันได้ในระดับหนึ่ง ดีใจที่ได้เห็น 

ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญ 

ของเยาวชน เพราะในอนาคตเม่ือสำเร็จการศึกษาแล้ว 

(อ่านต่อหน้า 10)
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(อ่านต่อหน้า 10)

 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดประชุมวิชาการ เรื่อง “คุณลักษณะของอาจารย์  

ท่ีสอนในบริบทอาเซียน”  และมีการบรรยายพิเศษเร่ือง 

“คุณลักษณะของอาจารย์ท่ีสอนหลักสูตรอาเซียน” 

โดย    รองศาสตราจารย์   ดร.พินิติ   รตะนานุกูล    รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นวิทยากร เม่ือวันที่ 

29 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า สถาบันอุดมศึกษาในฐานะ 

สถาบันการศึกษา ต้องตระหนักถึงการขับเคลื่อน

ทรัพยากรมนุษย์ให้มีความพร้อมเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน โดยคำนึงถึงพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้าน คือ 

การเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการแก่ชุมชน 

และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม รวมท้ังต้องตระหนัก 

รับรู้ถึงการเปล่ียนแปลงของโลกและทันต่อสถานการณ์

ต่างๆด้วย 

 “พื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนาอุดมศึกษา 

คือ การพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ครู อาจารย์ 

และหลักสูตร รวมทั้งการเตรียมความพร้อมผู้เรียน 

เพราะฉะนั้นองค์ประกอบต่างๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่

ต้องพยายามช่วยกันกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก 

รับรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และเป้าหมายของสถาบัน 

เพ่ือให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐาน

ของประชาคมอาเซียนต่อไป”

 จากน้ัน รองศาสตราจารย์ ดร. พินิติ  บรรยาย 

พิเศษเร่ือง “คุณลักษณะของอาจารย์ท่ีสอนหลักสูตร 

อาเซียน” โดยกล่าวถึงพัฒนาการของอาเซียนสู่ความ 

เป็นประชาคมอาเซียนว่า สมาคมประชาชาติแห่ง 

เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN : Association 

of Southeast Asian Nations) จัดตั้งขึ้นโดยปฏิญญา 

กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 ซึ่งม ี

สมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย  มาเลเซีย 

ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาได้มีสมาชิกเพ่ิมข้ึน 

อีก 5 ประเทศ คือ บรูไน  เวียดนาม  สาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐแห่ง 

สหภาพเมียนมาร์ และกัมพูชา รวมเป็น 10 ประเทศ 

ในปัจจุบัน โดยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน 

ในปี 2558 ซ่ึงอาจก่อให้เกิดวิกฤติเก่ียวกับการศึกษาไทย 

กล่าวคือ ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยต่างชาติมาตั้ง 

วิทยาเขตในประเทศสมาชิกอาเซียนมากขึ้น 

มีการแข่งขันในการจัดการศึกษา แต่ประเทศสมาชิก 

อาเซียนยังไม่มีระบบการถ่ายโอนหน่วยกิตและ 

การรับรองคุณวุฒิระหว่างกัน รวมท้ังการเคล่ือนย้าย 

คนโดยเสรีอาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของเช้ือโรค 

การเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ปัญหายาเสพติด และ 

อาชญากรข้ามชาติสู่ประเทศไทย แต่ในทางกลับกัน 

ก็ทำให้เกิดโอกาสคือประเทศไทยเป็นที่ตั้งของ 

หน่วยงานระหว่างประเทศด้านการศึกษาในระดับ

ภูมิภาคหลายองค์กร มีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์

โดยเป็นจุดเช่ือมโยงระหว่างประเทศนอกกลุ่มอาเซียน 

และประเทศไทยมีนโยบายที่ชัดเจนในการเป็นศูนย์

การศึกษาในกลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน รวมท้ังมีโอกาส

ในการรับนักศึกษาต่างชาติเพิ่มขึ้นด้วย 

 “ยุทธศาสตร์อุดมศึกษาในการ เตรี ยม 

ความพร้อมสู่การเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 

กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า “บัณฑิตไทยมีความสามารถ 

ในระดับสากล และมีความรับผิดชอบในฐานะสมาชิก 

ประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก” โดยมีพันธกิจ 

คือ อุดมศึกษาไทยผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพระดับ 

สากลและมีความตระหนักในการเป็นส่วนหน่ึงของ 

ประชาคมอาเซียน และอุดมศึกษาไทยพัฒนาคุณภาพ 

ในการจัดการการอุดมศึกษา ให้มีคุณภาพร่วมกับ 

ประเทศสมาชิกอาเซียน และมีเป้าหมาย คือ 1) พัฒนา 

ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของบัณฑิตไทย

อยู่ในระดับท่ีทัดเทียมกับบัณฑิตในประเทศสมาชิก 

อาเซียน 2) สถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งจัดการเรียน 

การสอนท่ีเอ้ือต่อการเป็นประชาคมอาเซียนภายใน

ปี พ.ศ. 2558 3) สถาบันอุดมศึกษาไทยมีจำนวน 

กิจกรรมทางวิชาการที่ทำร่วมกับประเทศสมาชิก 

เพิ่มมากขึ้น 4) จำนวนบัณฑิตท่ีสำเร็จการศึกษาจาก 

สถาบันอุดมศึกษาไทยสามารถทำงานท้ังในหน่วยงาน

ระหว่างประเทศ บริษัทข้ามชาติในประเทศ และ/ 

หรือประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนเพิ่มขึ้น 

ในแต่ละปี และ5) จำนวนนักศึกษาอาเซียนในสถาบัน

อุดมศึกษาไทยเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ต่อปี”

 รศ.ดร.พินิติ  กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา ได้กำหนดยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทย 

ในการเตรียมความพร้อมไว้ 3 เร่ือง คือ 1) ยุทธศาสตร์ 

การเพิ่มขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพ 

มาตรฐานในระดับสากล 2) ยุทธศาสตร์ การพัฒนา 

ความเข้มแข็งของสถาบันอุดมศึกษาเพื่อพัฒนา 

ประชาคมอาเซียน และ 3) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริม 

บทบาทของอุดมศึกษาไทยในประชาคม ในยุทธศาสตร์ 

ดังกล่าว ได้ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานใน 

5 ด้าน คือ การส่งเสริมการสร้างความตระหนัก 

ในความเป็นอาเซียน การเพิ่มการเข้าถึงคุณภาพ 

การศึกษาทั้งในระดับประถมและมัธยมศึกษา  

การเพ่ิมคุณภาพการศึกษา มาตรฐานการปฏิบัติงาน 

การเรียนรู้ตลอดชีวิต และการพัฒนาวิชาชีพ การ 

สร้างความเข้มแข็งให้กับการเคลื่อนย้ายข้าม 

พรมแดนและความเป็นสากลของการศึกษา  

และการให้การสนับสนุนส่งเสริมแก่ภาคส่วนอ่ืนๆ 

โดยมีระบบและกลไกการเรียนการสอนเป็นไปตาม 

แนวทางที่กำหนดในพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  

พ.ศ. 2546 ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีการจัดรูปแบบ 

การเรียนการสอนที่เหมาะสมและยืดหยุ่น โดยการ 

มีส่วนร่วมจากบุคคล สถาบัน หรือบุคคลภายนอก 

มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ท่ีคำนึงถึงความแตกต่าง 

เฉพาะตัวนักศึกษา เช่น การจัดให้มีชั่วโมงเรียน 

ในภาคปฏิบัติในห้องปฏิบัติการ รวมทั้งมีการฝึก 

ประสบการณ์ภาคสนามอย่างพอเพียง มีการเรียน 

การสอนทางเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Internet) และ 

มีห้องสมุดระบบสืบค้นข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์  

ที่เพียงพอสำหรับการศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง 

โดยมีเกณฑ์มาตรฐาน คือ มีระบบและกลไกการ 

ประกันคุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้น 

ผู้เรียนเป็นสำคัญทุกหลักสูตร ทุกรายวิชาของทุก

หลักสูตรมีรายละเอียดตามที่กำหนดใน TQF และ

ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
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แนะนำรายวิชากฎหมายการเจรจาต่อรอง

(อ่านต่อหน้า 11)

ตารางออกอากาศรายการวิทยุการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภาค 1 / 2555 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 1467 KHz. ระบบ AM

(เตรียมสอบ) ระหว่างวันที่  8 - 14  ตุลาคม  2555  

(เตรียมสอบ)  ระหว่างวันที่  15 - 21  ตุลาคม  2555  

(เตรียมสอบ) ระหว่างวันที่  22 - 26  ตุลาคม  2555  

 ทักษะในการเจรจาต่อรองนั้นถือเป็นหนึ่ง 

ในทักษะที่สำคัญ 10 ประการ (American Bar  

Association, Legal Education and Professional 

Development: An Educational Continuum, 1992) 

ของนักกฎหมาย จึงจำเป็นที่นักศึกษานิติศาสตร ์

ควรจะได้ทำการศึกษาและฝึกฝนให้เกิดทักษะ 

ดังกล่าวขึ้นอย่างจริงจัง สำหรับการที่นักกฎหมาย 

จะเสริมสร้างทักษะในการเจรจาต่อรองท่ีดีข้ึนได้น้ัน 

นักกฎหมายจำเป็นที่จะต้องรู้จักหลักการพื้นฐาน 

สำคัญ รวมทั้งแนวคิดอันจำเป็นที่ใช้ในการเจรจา 

ต่อรอง โดยเฉพาะเทคนิคและวิธีการต่างๆ ท่ีใช้ในการ

เจรจาต่อรองซึ่งใช้ในบริบทกฎหมายโดยเฉพาะ 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได ้

เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้นักศึกษา 

กฎหมายได้มีโอกาสพัฒนาทักษะในการเจรจาต่อรอง 

ดังกล่าว จึงได้ปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 

โดยได้ เพิ่มรายวิชากฎหมายการเจรจาต่อรอง  

(LAW 4059) เป็นวิชาเลือกเพิ่มเติมอีกวิชาหนึ่ง เพื่อ 

เ ปิ ด โ อ ก า ส ใ ห้ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ที่ ต้ อ ง ก า ร ศึ ก ษ า 

แ ล ะ เ พิ่ ม พู น ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร เ จ ร จ า ต่ อ ร อ ง 

โดยเริ่มต้นเป็นครั้งแรกใน ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 

ที่ผ่านมานี้ ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้

ศึกษาแนวคิดและวิธีวิเคราะห์ปัญหาในการเจรจา 

ต่อรอง ความขัดแย้งและการแก้ปัญหา กระบวนการ 

และเทคนิคต่างๆในการเจรจาต่อรอง การใช้เทคนิค 

และวิธีการต่างๆเพ่ือการวิเคราะห์ การตัดสินใจ ศึกษา 

วิธีการจัดการ การวางกลยุทธ์ในการเจรจาต่อรอง 

ให้บรรลุเป้าหมายท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

เพ่ือระงับข้อพิพาทโดยไม่ต้องผ่านข้ันตอนกระบวน 

การทางกฎหมายและลดปริมาณคดีท่ีจะข้ึนสู่ศาล โดย 

เน้นผลสัมฤทธิ์คือการเพิ่มทักษะอันจำเป็นที่ใช้ 

ในการเจรจาต่อรองในสถานการณ์ต่างๆ โดยเน้นไป

ที่การเป็นผู้เจรจาต่อรองในฐานะนักกฎหมาย

 รายวิชากฎหมายการเจรจาต่อรอง มีเนื้อหา 

สาระครอบคลุมในหัวข้อดังต่อไปนี้ 

     1. นักกฎหมายกับการเจรจาต่อรอง

     2. ความหมายของการเจรจาต่อรอง

    3. คดีประเภทใดที่สามารถเจรจาต่อรองได้

     4. รูปแบบการเจรจาต่อรอง

     5. หลักนิติศาสตร์เชิงบำบัด

     6. หลักการพื้นฐานของการเจรจาต่อรอง 

 7. หนทางสู่การเจรจาต่อรองที่ เป็นเลิศ  

9 ขั้นตอน

LAW 4059
อาจารย์ปิยาภรณ์  พิสิฐพิทย์ 1

 1อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงาน 
ที่ปรึกษากฎหมาย สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญา 
และหารือ 4 สำนักงานอัยการสูงสุด, นิติศาสตรบัณฑิต 
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), เนติบัณฑิตไทย, M.L.I. 
University of Wisconsin at Madison, LL.M., University 
College London (UCL) ทุนรัฐบาลตามความต้องการ 
ของสำนักงานอัยการสูงสุด.

เวลา/วัน   จ. 8 ต.ค.     อ. 9 ต.ค. พ. 10 ต.ค. พฤ. 11 ต.ค. ศ. 12 ต.ค. ส. 13 ต.ค. อา 14 ต.ค.

05.00-05.30 ติว GR101-1 ติว ST106-1 ติว GM103-1 ติว ST103-1 สังคีตภิรมย์

05.30-06.00 ติว GR101-2 ติว ST106-2 ติว GM103-2 ติว ST103-2 สังคีตภิรมย์

06.00-06.30 ติว GR101-3 ติว ST106-3 ติว GM103-3 ติว ST103-3 สังคีตภิรมย์

06.30-07.00 ติว GR101-4 ติว ST106-4 ติว GM103-4 ติว ST103-4 สังคีตภิรมย์

19.30-20.00 radioshow นานาน่ารู้ radioshow นานาน่ารู้ ข่าวมหาฯ สิ่งดีดีวันนี้ radioshow

20.30-21.00 ติว PS110-1 ติว LA202-1 ติว AR103-1 EC111-13.1 ติว LA210-1 บรรยายจากชั้นเรียน
(FIN2203-7.1)

บรรยายจากชั้นเรียน
(FIN2203-9.1)

21.00-21.30 ติว PS110-2 ติว LA202-2 ติว AR103-2 EC111-13.2 ติว LA210-2 บรรยายจากชั้นเรียน
(FIN2203-7.2)

บรรยายจากชั้นเรียน
(FIN2203-9.2)

23.00-23.30 ติว PS110-3 ติว LA202-3 ติว AR103-3 EC111-14.1 ติว LA210-3 บรรยายจากชั้นเรียน
(FIN2203-8.1)

บรรยายจากชั้นเรียน
(FIN2203-10.1)

23.30-24.00 ติว PS110-4 ติว LA202-4 ติว AR103-4 EC111-14.2 ติว LA210-4 บรรยายจากชั้นเรียน
(FIN2203-8.2)

บรรยายจากชั้นเรียน
(FIN2203-10.2)

เวลา/วัน   จ. 15 ต.ค.     อ. 16 ต.ค. พ. 17 ต.ค. พฤ. 18 ต.ค. ศ. 19 ต.ค. ส. 20 ต.ค. อา 21 ต.ค.

05.00-05.30 CN102-13.1 EN202-13.1 ติว TH102-1 EN102-13.1 สังคีตภิรมย์

05.30-06.00 CN102-13.2 EN202-13.2 ติว TH102-2 EN102-13.2 สังคีตภิรมย์

06.00-06.30 CN102-14.1 EN202-14.1 ติว TH102-3 EN102-14.1  สังคีตภิรมย์

06.30-07.00 CN102-14.2 EN202-14.2 ติว TH102-4 EN102-14.2 สังคีตภิรมย์

19.30-20.00 radioshow นานาน่ารู้ radioshow นานาน่ารู้ ข่าวมหาฯ สิ่งดีดีวันนี้ radioshow

20.30-21.00 LA312-11.1
(LW312-11.1)

ติว TH101-1 ติว MA103-1 PS190-16.1 IS103-8 IS103-12 ติว PS103-1

21.00-21.30 LA312-11.2
(LW312-11.2)

ติว TH101-2 ติว MA103-2 PS190-16.2 IS103-9 IS103-13 ติว PS103-2

23.00-23.30 LA312-12.1
(LW312-12.1)

ติว TH101-3 ติว MA103-3 PS190-17.1 IS103-10 IS103-14 ติว PS103-3

23.30-24.00 LA312-12.2
(LW312-12.2)

ติว TH101-4 ติว MA103-4 PS190-17.2 IS103-11 IS103-15 ติว PS103-4

เวลา/วัน   จ. 22 ต.ค.     อ. 23 ต.ค. พ. 24 ต.ค. พฤ. 25 ต.ค. ศ. 26 ต.ค. ส. 27 ต.ค. อา 28 ต.ค.

05.00-05.30 MGT3102-7.1
(GM306)

MGT3102-9.1
(GM306)

LA310-11.1 ติว PA470-1 สังคีตภิรมย์

05.30-06.00 MGT3102-7.2
(GM306)

MGT3102-9.2
(GM306)

LA310-11.2 ติว PA470-2 สังคีตภิรมย์

06.00-06.30 MGT3102-8.1
(GM306)

MGT3102-10.1
(GM306)

LA310-12.1 ติว PA470-3  สังคีตภิรมย์

06.30-07.00 MGT3102-8.2
(GM306)

MGT3102-10.2
(GM306)

LA310-12.2 ติว PA470-4 สังคีตภิรมย์

19.30-20.00 radioshow นานาน่ารู้ radioshow นานาน่ารู้ ข่าวมหาฯ สิ่งดีดีวันนี้ radioshow

20.30-21.00 ติว HI103-1 ติว LA408-1 ติว HI102-1 ติว ST203-1 LAW1001-1

21.00-21.30 ติว HI103-2 ติว LA408-2 ติว HI102-2 ติว ST203-2 LAW1001-2

23.00-23.30 ติว HI103-3 ติว LA408-3 ติว HI102-3 ติว ST203-3 LAW1001-3

23.30-24.00 ติว HI103-4 ติว LA408-4 ติว HI102-4 ติว ST203-4 LAW1001-4



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

   

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี
ภาค 2 ปีการศึกษา 2555

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี ได้แก่   

 l คณะนิติศาสตร์ 

 l คณะบริหารธุรกิจ     

 l คณะมนุษยศาสตร์ 

 l คณะศึกษาศาสตร์    

 l คณะวิทยาศาสตร์ 

 l คณะรัฐศาสตร์

 l คณะเศรษฐศาสตร์   

 l คณะเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน  

 l คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 l คณะศิลปกรรมศาสตร์

 ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1.  กำหนดการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร

  1.1 จำหน่ายทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ 

ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ตั้งแต่วันที่  4 - 25 

กันยายน 2555 ราคาชุดละ 140.- บาท   โดยส่งเงิน 

เป็นธนาณัติไปรษณีย์  สั่งจ่ายในนาม  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ปทฝ. รามคำแหง จ่าหน้าซองถึง 

หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร ตู้ ปณ. 1002 ปทฝ.รามคำแหง 

กรุงเทพฯ 10241 (ชุดสมัครทางไปรษณีย์)  หากไปซ้ือ

ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย  ราคาชุดละ 140.-  บาท  

จำหน่ายที่ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร 

อาคาร สวป. ชั้น 3

    1.2  จำหน่ายท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  (รามฯ 1) 

ชุดสมัครด้วยตนเอง จำหน่ายต้ังแต่ วันท่ี  1 ตุลาคม 

2555 ถึงวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2555 โดยจำหน่ายที ่

อาคาร สวป. ชั้น 1 ราคาชุดละ 120.- บาท

  1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์ เน็ต 

ไม่ต้องซื้อระเบียบการรับสมัครสามารถ Download 

ได้ที่ www.iregis.ru.ac.th

 2.  คุณวุฒิผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณวุฒิ

ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  2.1 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าข้ึนไป (ม.ศ. 5 

หรือ ม.6)  หรือ

  2.2 จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า 

(ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม)  และต้องมีคุณสมบัติ  

ดังนี้

   2.2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  

ซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป  หรือ

   2.2.2 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้างของรัฐซึ่งได ้

ป ฏิ บั ติ ง า น ม า แ ล้ ว ร ว ม กั น ไ ม่ น้ อ ย ก ว่ า 

 5 ปี   หรือ

   2.2.3 เ ป็ น ห รื อ เ ค ย เ ป็ น ส ม า ชิ ก 

รัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา 

จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภา 

เทศบาล   สมาชิกสภาตำบล   สมาชิกองค์การบริหาร 

ส่วนตำบล หรือ  กรรมการสุขาภิบาล หรือกำนัน  

ผู้ใหญ่บ้าน  หรือ

  2.3 เป็นผู้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 3.  การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  3.1  รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต  (เฉพาะ 

ผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)  ระหว่างวันที่  22 

สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 

สมัครได้ที่เว็บไซต์  www.iregis.ru.ac.th

  3.2 รับสมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้

ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)  ระหว่างวันที่  4 

กันยายน 2555 ถึงวันที่ 5 ตุลาคม 2555 ให้ผู้สมัคร 

ส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการ

รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา (ม.ร.1) ให้ครบถ้วน

 นอกจากนั้น  มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธิรับ 

เทียบโอนหน่วยกิต สำหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษา 

ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตร ี

หรือเทียบเท่าขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  โดยให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจำคณะที่รับเข้า 

ศึกษากำหนด ทั้งนี้จะต้องไปสมัครด้วยตนเองที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  3.3  การรับสมัครท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(รามฯ 1) ระหว่างวันที่ 3-6 พฤศจิกายน 2555 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. 

ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  (ถ่ายสำเนา 

ขนาด A4 เท่านั้น)

  4.1 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็น 

นักศึกษา (ม.ร. 2)

   4.2  สำเนาคุณวุฒิท่ีสำเร็จการศึกษา 

จำนวน 2 ฉบับ  ( กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

ต้องถ่ายเอกสารคุณวุฒิ จำนวน 4 ฉบับ ) 

   4.2.1 กรณีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา 

เป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับ 

ความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร 

โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับ 

อุดมศึกษา (อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ติดต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานมาตรฐาน 

และประเมินผลอุดมศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องชำระ 

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยัง 

สถานศึกษาต้นสังกัด รายละ 500 บาท ในวันท่ีสมัครด้วย

   4.2.2 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิ ม.3 หรือ 

เทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี    

ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้า

กองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

   4.3 สำเนาหลักฐานต่าง ๆ  หากมีการ 

เปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล  หรือกรณีสมรส  

หรือ กรณีหย่า   ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิ น้ัน 

  4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ และ 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง)   จำนวน   3 ฉบับ 

 สำหรับผู้สมัครท่ีเป็นผู้พิการให้ใช้สำเนาบัตร

ประจำตัวคนพิการ จำนวน 2 ฉบับ

  4.5 รูปถ่ายสีหน้าตรง  ขนาด 2 นิ้ว  

จำนวน 1 รูป

    4.6  คู่มือการกรอกระเบียนประวัตินักศึกษา

ใหม่และแผ่นระบาย (ม.ร.25) 

  4.7 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ  

(ขอได้ท่ีงานแพทย์และอนามัย ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 

20 บาท)

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ - สามเณรและ 

ไม่ได้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตให้ดำเนินการ 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น  

ที่ www.iregis.ru.ac.th 

 ทั้งนี้ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมี 

สถานภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่อีก 

ไม่ได้  

 ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร สำนักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ 10240  โทร.0-2310-8614, 0-2310-8615, 

0-2310-8623



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) คณะกรรมการฯ                           (ต่อจากหน้า 6) บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) สถาบันคอมพิวเตอร์ฯ                 (ต่อจากหน้า 3)

ประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และอ่ืนๆอีกมาก ซ่ึงความสำเร็จ 

ดังกล่าวน้ัน นำมาซ่ึงประสิทธิภาพต่อการดำเนินการ 

และการบริหารมหาวิทยาลัยไปข้างหน้าอย่างต่อเน่ือง  

ทำให้เกิดความถูกต้อง ประหยัด รวดเร็ว และเกิดความ 

พึงพอใจต่อนักศึกษาและผู้รับบริการในทุกระดับ 

 “ในโอกาสที่สถาบันคอมพิวเตอร์ ครบรอบ 

2 ทศวรรษ ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอแสดง 

ความยินดีและชื่นชมต่อความสำเร็จและความเจริญ 

ก้าวหน้าของสถาบัน หวังเป็นอย่างย่ิงว่าสถาบันคอมพิวเตอร์ 

นอกจากจะให้การบริการที่ดีแล้ว จะต้องเป็นผู้นำ 

มหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุน 

การเรียนการสอนให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาอยู่ชั้น 

แนวหน้าและเป็นสถาบันการศึกษาของประเทศ 

        ทั้งนี้ สังคมปัจจุบันการแข่งขันด้านเทคโนโลย ี

การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ สถาบันคอมพิวเตอร์และ 

เทคโนโลยีจึงเป็นหัวใจของการพัฒนาในทุกภาคส่วน 

ของการศึกษาและช่วยปรับเปลี่ยนองค์กรให้เกิด 

การพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไฮบริดจ์มากขึ้น 

และในวันน้ีมหาวิทยาลัยก็พร้อมท่ีจะให้การสนับสนุน 

การดำเนินงานของสถาบันในทุกด้านเพื่อให้สถาบัน 

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ทันสมัยและเป็นกำลัง 

สำคัญของมหาวิทยาลัยต่อไป” รองอธิการบดีฝ่าย 

วิชาการและวิจัยกล่าว

พวกเขาจะต้อง เติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่ มีคุณภาพ 

สังคมและประเทศชาติก็จะมั่นคง อยากให้ทุก 

มหาวิทยาลัยที่มีหอพักอยู่ ใกล้ๆได้นำแนวคิด 

ของโครงการน้ีไปปรับใช้เพ่ือช่วยกันดูแลลูกหลาน 

ของประเทศ และอยากให้มีโครงการหอพักติดดาว 

อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็ตาม เชื่อว่าจะ

เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยอย่างแน่นอน

 “สำนักงานเขตประเวศ ก็เป็นหน่วยงานท่ีใกล้ชิด 

กับประชาชนมากที่สุดในบรรดาหน่วยงานของ 

กรุงเทพมหานคร    ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือเจ้าหน้าท่ี 

ยินดีสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับคณะทำงานฯ

ของโครงการหอพักติดดาวรามคำแหงต่อไป”

 นายณรงค์ จันทร์บูรณะพินิจ 

นักพัฒนาสังคมชำนาญการ  

ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร พั ฒ น า 

สังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์ กล่าวว่า ‘หอพัก 

ติดดาว’ เป็นโครงการที่ม ี

ประโยชน์ในการกระตุ้น 

ให้คนที่ทำหอพักมีกำลังใจเข้ามาร่วมมือกับภาค 

ราชการ ไม่ว่าจะเป็นการรับฟังคำแนะนำ หรือการ 

ช่วยประชาสัมพันธ์ให้มีผู้มาพักอาศัยมากข้ึนก็ตาม 

ส่วนนักศึกษาก็จะได้ เลือกพักอาศัยในหอพักที่  

เจ้าของหอพักดูแลเหมือนอยู่บ้าน มีความเป็นกันเอง 

และดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ทำให้มีความสุขที่ได ้

พักอาศัยในที่นั่น ดังนั้น เมื่อรามคำแหงได้ผนึก 

ความร่วมมือกับภาครัฐต่างๆ ทาง สท.เองก็ยินดีและ 

ชื่นชมในการทำงานของคณะกรรมการฯทุกท่าน  

ที่ได้ทุ่มเทและคัดเลือกหอพักในย่านรามคำแหงให้มี

มาตรฐานเป็นหอพักติดดาวที่มีคุณภาพ

 นางสาวกชมน ชายะตานันท์ 

ผู้จัดการกองวิจัยการตลาด  

บริษัท โอสถสภา จำกัด 

  กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพ 

ห อ พั ก ใ ห้ เ ป็ น ห อ พั ก 

ติดดาวนั้น ดิฉันมองว่า 

เป็นประโยชน์ต่อทั้ งผู้  

ประกอบการหอพกัและนกัศกึษา              เมือ่คณุภาพหอพกั 

มีมาตรฐาน นักศึกษาที่มาพักอาศัยก็จะไปบอกต่อๆ 

กันว่า หอพักไหนมีการดูแลเหมือนลูกหลาน ซึ่ง 

ปลอดภัยกว่าอยู่อพาร์ทเมนท์ 

 “อยากให้ความร่วมมือที่ดีเช่นนี้มีต่อไปและ 

ช่วยกันคิดต่อยอดว่าจะพัฒนาด้านใดให้มากขึ้น  

เพื่อเยาวชนจะได้ใช้ชีวิตมีความสุข ห่างไกลอบายมุข 

ซึ่งเท่าที่เห็นจากหอพักที่ผ่านการประเมินคุณภาพ  

ล้วนดูแลนักศึกษาเหมือนลูกหลานของตนเองจริงๆ 

ทางบริษัท โอสถสภา ยินดีที่จะให้ความร่วมมือและ

สนับสนุนโครงการฯอย่างต่อเน่ืองและช่วยประชาสัมพันธ์ 

ให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูลต่างๆเก่ียวกับโครงการ 

นี้ในอีกทางหนึ่งด้วย”

น า ง ส า ว ป รี ย นั น ท์   

พัฒนปรีชากุล  Marketing 

 Specialist บริษัท แอดวานซ์ 

อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) 

หรือ เอไอเอส กล่าวว่า การท่ี 

รามคำแหงได้ร่วมมือกับ 

ภาคส่วนต่างๆจัดโครงการ

หอพักติดดาวมาถึง 4 ปี เป็นการสร้างเครือข่ายในการ

ดูแลเอาใจใส่นักศึกษากับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 

ทำให้นักศึกษาที่ห่างไกลจากครอบครัวเพื่อมาเรียน

หนังสือ มีความอบอุ่นและปลอดภัย 

 “เอไอเอสก็พร้อมสนับสนุนโครงการที่ดูแล 

สังคม เหมือนเช่นโครงการสานรักของเอไอเอส 

ซึ่งผู้บริหารเองก็เห็นด้วยและให้การสนับสนุน 

โครงการหอพักติดดาวอย่างเต็มท่ี อยากให้มีโครงการ 

อย่างต่อเน่ือง เพราะความร่วมมือจากหลายหน่วยงาน

ที่เข้ามาดูแลเยาวชน นอกจากจะทำให้ครอบครัวเกิด

ความสบายใจแล้ว นักศึกษาสามารถใช้ชีวิตที่ปลอด

ยาเสพติด และสามารถเรียนจบได้อย่างตั้งใจด้วย” 

ด้วยตนเอง มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการ 

หรือวิชาชีพ จากหน่วยงานมีส่วนร่วมในกระบวน 

การเรียนการสอนทุกหลักสูตร รวมท้ัง มีการจัดการ 

เรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ 

จัดการความรู้ เพื่ อพั ฒนาการ เรี ยนการสอน  

มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน และพัฒนา 

หรือปรับปรุงการเรียนการสอนหรือการประเมินผล

การเรียนรู้ ทุกรายกระบวนวิชาตามผลการประเมิน

รายวิชา

 “การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้

ภาษาอังกฤษซึ่งถูกกำหนดให้ใช้เป็นภาษาอาเซียน 

ให้แก่คนไทยในทุกระดับ จึงต้องดำเนินการโดยพัฒนา 

คุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใน 

โรงเรียนทั่วไปในทุกระดับและประเภทการศึกษา 

เริ่มตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ถึงระดับ 

ใช้การหรือระดับสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยกิจกรรมการเรียนการสอนต้องเน้นให้ผู้เรียน

ปฏิบัติและสื่อสารได้จริง พัฒนาคุณภาพครูและ 

บุคลากรทางการศึกษาตลอดจนกำลังพลภาครัฐ  

ให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการ 

สื่อสารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โ ด ย จั ด ก า ร อ บ ร ม ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ร ะ ดั บ ต่ า ง ๆ 

ในหน่วยงาน การจัดสรรทุนการศึกษาและเปิดโอกาส 

ในการส่งครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการ 

ไปเข้าร่วมการอบรมภาษาอังกฤษร่วมกับหน่วยงาน 

ภายในและภายนอกประเทศเป็นระยะ ตลอดจน 

ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและ 

การปฏิบัติงานระหว่างกันเป็นต้น นอกจากนี้ ยังม ี

การจัดรายการที่เน้นสาระบันเทิงที่ช่วยส่งเสริม 

ความรู้ ความเขา้ใจ และฝกึทกัษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

เผยแพร่ทางสื่อแขนงต่างๆ เพื่อจูงใจให้ประชาชน 

ทุกระดับเห็นความสำคัญ และมีทัศนคติที่ดีต่อการ 

เรียนรู้และการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสารภายใน 

ระยะเวลาที่จำกัดด้วย” รศ. ดร. พินิติ  กล่าวในที่สุด

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) ม.ร. จัดประชุมฯ                         (ต่อจากหน้า 7)

 ผู้สนใจสมัครโดยโอนเงินมาที่ ธนาคารออมสิน 

ชื่อบัญชี โครงการอบรมภาษาเยอรมัน เลขที่บัญชี  

05 0 3 111 79076 แล้วส่งหลักฐานการโอนเงิน พร้อมระบุ 

ช่ือนามสกุลผู้โอน และวันเวลาเรียน/ช้ันเรียนท่ีต้องการ 

มายัง อาจารย์จินดา  ศรีรัตนสมบุญ หมายเลขแฟกซ ์

0-2237-1050 หรือ เลขที่ 9 ถนนเจริญกรุง 30 เขต/แขวง 

บางรัก  กรุงเทพฯ 10500 *ค่าหนังสือจ่ายวันเรียนเท่าน้ัน 

ไม่รับโอนทางธนาคาร*

 สมัครด้วยตนเอง: ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 17 ตุลาคม 

2555 ที่คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 3 เวลา 

09.00-16.00 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) หรือสอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติม 0-2318-0054 ต่อ 1095, 1093 หรือ 

0-2310-8268, 088-644-6421, 089-454-1563,  081-685 

-2008 และ 085-134-6306

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) มษ. จัดอบรมภาษาเยอรมัน         (ต่อจากหน้า 1)



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 ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12) ม.ร.ประชุมฯ                                 (ต่อจากหน้า 1) แนะนำรายวิชากฎหมายฯ             (ต่อจากหน้า 8)

     8. ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง

     9. คุณสมบัติของผู้เจรจาต่อรองที่ดี

     10. ทักษะที่ใช้ในการเจรจาต่อรอง

     11. ยุทธวิธีในการเจรจาต่อรอง

    12. พลังของอำนาจและความเชื่อใจในการ 

  เจรจาต่อรอง

 13. อุปสรรคและปัญหาในการเจรจาต่อรอง

     14. สาเหตุของการเจรจาต่อรองที่ไม่ประสบ 

  ความสำเร็จ

     15. ปัญหาการบังคับตามที่ได้มีการเจรจาต่อรอง

     16. การนำกระบวนการยุติธรรมทางเลือกมาใช้ 

  ในชั้นพนักงานอัยการ

     17. การไกล่เกล่ียและประนอมข้อพิพาทคดีอาญา 

  ในชั้นพนักงานอัยการ

     18. สัญญาประนีประนอมยอมความ และสัญญา 

  ประนีประนอมข้อพิพาททางอาญา

     19.  การเจรจาต่อรองสัญญา

 20. การเจรจาต่อรองในคดีครอบครัวและ  

  การเจรจาต่อรองในที่ทำงาน

 กิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาการเจรจา 

ต่อรองน้ี นอกจากวิธีการบรรยายประกอบส่ือการสอนแล้ว 

ยังมุ่ ง เน้นไปที่การแสดงความคิดเห็นและการมี  

ส่วนร่วมของนักศึกษาโดยเพ่ิมการจำลองบทบาทสมมติ 

และการศึกษาดูงานจากสถานการณ์จริง 

 นักศึกษาที่สนใจสามารถลงทะเบียนเรียน 

รายวิชานี้ได้ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป  

และนอกจากนี้นักศึกษายังสามารถส่งความคิดเห็น 

และข้อเสนอแนะต่างๆ เพ่ิมเติมมาได้ท่ี pisitpitt@hotmail.com 

 การจัดกิจกรรม Blues & Jazz  เฉลิมพระเกียรติฯ 

เพ่ือน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงริเร่ิมดนตรีบลูส์และดนตรีแจ๊ส 

ในประเทศไทย อีกทั้งเป็นการเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ 

ของพระองค์ และเพื่อเป็นการให้บริการทางวิชาการแก่

สังคม ให้ประชาชนท่ัวไปได้ศึกษาและบูรณาการการเรียน 

การสอนในวิชาปฏิบัติดนตรีแจ๊สในหลักสูตรคณะ 

ศิลปกรรมศาสตร์ 

 การจัดกิจกรรมแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ช่วงเช้าการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิร่วมอบรม สัมมนา 

เชิงปฏิบัติการหัวข้อเทคนิคการร้องการเล่นดนตรีเพลงบลูส์ 

และเพลงแจ๊ส และช่วงบ่ายเป็นการแสดงดนตรีของศิลปิน 

ระดับประเทศร่วมกับวง Big Band ของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ม.ร.อำนวยการควบคุมวงโดย อาจารย์ชุมชน สืบวงศ์         

คณะศิลปกรรมฯ                         (ต่อจากหน้า 12)

ความชั่วของตนให้สูงขึ้นให้มากขึ้น และในที่สุดก็เป็น 

การทำลายสมบัติของชาติ คนท่ีเขาทำความดีเขาประกอบ 

กรรมดีในส่ิงท่ีดีงาม โดยเขาไม่ได้รับไม่ได้หวังว่าจะได้รับ 

ผลตอบแทนมีมากมาย หากเราไม่ส่งเสริมหากเราไม่ดูแล 

คนเหล่าน้ันเราไม่ยกย่องคนเหล่าน้ัน เราไม่สร้างอนุสาวรีย์ 

ในหัวใจคนเหล่าน้ัน ต่อไปแม่น้ำลำคลอง ต่อไปห้วยหนอง 

คลองบึงบางเกาะแก่งก็จะมีเจ้าของไปหมดและจะให้ 

ชาวบ้านตาดำ ๆ ไปเดินที่ไหน คลองต่าง ๆ ก็จะถูกถม 

คลองต่าง ๆ  ก็จะหายไป คลองต่าง ๆ  ก็ถูกบ้านถูกผืนดิน 

ลงไปบุกรุก ทางเดินดินฝั่งแม่น้ำก็จะไม่มี ชายหาด 

ก็จะเป็นหาดส่วนตัวเสียท้ังส้ินท้ังปวง แม้กระท่ังภูเขาสูง 

เพียงใดก็ตกเป็นของผู้ท่ีอยากได้อยากมีอยากเป็นกัน 

มากมาย เท่าไรก็ไม่เพียงพอให้คนเหล่าน้ันทำลายสมบัติ 

ของชาติ ทำลายความเป็นสมบัติของชาตินั้นนั่นเอง 

 ลูกศิษย์ครับ ส่ิงเหล่าน้ีน้ันอยู่ท่ีท่ีเราฝึกตน เราลอง 

ฝึกตนดูสิครับ ทางเดินในมหาวิทยาลัยถ้าหากว่าเราเดิน 

กางแขน แขนก็จะต้องไปถูกผู้อื่น เราไปหวงกันไว้ก็ 

จะต้องไปถูกคนอื่น และในขณะเดียวกันคนอื่นเขาก็ใช้ 

ไม่ได้ โต๊ะเก้าอี้ที่ใช้เรียนหนังสือเราไม่ทะนุถนอมเรา 

ทำลายเสีย น้องเราจะได้ใช้เรียนอย่างไร คนรุ่นต่อมาก็

จะต้องไปเสียเงินเสียทองเพิ่มกันขึ้นอีกต้องไปซื้ออีก  

โดยซื้อสิ่งที่ยังไม่จำเป็นจะต้องจ่ายอย่างนี้ เป็นต้น  

เยอะแยะมากมายตัวอย่างท่ีควรจะคิดเอาเอง ครูอยากให้ 

ลูกศิษย์คิดตัวอย่างต่างๆ  เอง ลองนั่งคิดดูว่าสมบัติ 

ของชาติมีอะไรบ้าง แล้วก็มีอะไรบ้างที่เราได้ชื่อว่าเป็น 

ผู้ช่วยรักษาสมบัติของชาติด้วยผู้หน่ึง อันน้ีเราก็เป็นคนดี 

เป็นพลเมืองดี ไม่จำเป็นจะต้องได้รับประกาศนียบัตร 

ไม่จำเป็นที่จะต้องมีใครมาพูดยกย่องสรรเสริญอะไร 

เรารู้ว่าเราเป็นใคร เรารู้ว่าเรากำลังทำอะไร เท่าน้ีเราก็จะ 

เป็นคนที่มีจิตสาธารณะ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น  

เรายกย่องคนทำดีอย่าไปทำร้ายคนทำดี อย่าไปอิจฉาเขา 

แต่จงใช้สิ่งที่เขามีเขาทำนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีของเรา 

เป็นครูของเราอย่างนี้เป็นต้น

 ลูกศิษย์ท่ีรักครับ ฝากไว้ให้เป็นข้อคิดเป็นแนวคิด 

เท่านั้น จะเห็นได้ว่าจากครูสู่ศิษย์ไม่ได้เขียนให้ละเอียด 

ไม่ได้พูดในรายละเอียดมากมายอะไร ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะ 

ต้องการให้ลูกศิษย์ได้นำไปคิดต่อ ถ้าหากว่าครูคิดอะไร 

ให้เสียทุกอย่าง บอกไปทุกอย่าง ลูกศิษย์ก็จะคิดไม่เป็น  

ครูคิดว่าลูกศิษย์ของครูหากมีประสบการณ์ หากได้ฝึกคิด 

ฝึกกระทำในสิ่งที่ดีๆ จนเป็นนิสัยก็จะเรียกได้ว่าเป็น 

ผู้มีจริยธรรม ลองดูนะครับว่าส่ิงไหนดีส่ิงไหนไม่ดี แยกแยะ 

ได้เม่ือไรแล้วก็ไปทำส่ิงน้ัน โดยเฉพาะในการรักษาสมบัติ 

ของชาติ เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ  สวัสดีครับ 

การคุมสอบ และเข้มงวดในการคุมสอบทุกขั้นตอนให้มี

ประสิทธิภาพ

 โอกาสน้ี รศ.ปิยะวัฒน์ ประธานกรรมการควบคุม 

การสอบไล่ ช้ีแจงว่า การสอบไล่ภาค1/2555 ระหว่างวันท่ี 

1 - 27 ตุลาคม 2555 แบ่งช่วงการคุมสอบเป็น 3 ช่วง 

โดยแต่ละช่วง หัวหน้าตึกสอบจะมีหน้าที่ควบคุมดูแล 

และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการสอบในห้องสอบให้เป็น 

ไปด้วยความเรียบร้อย ขอความร่วมมือหัวหน้าตึกสอบ 

ให้กำกับดูแลห้องสอบ โดยถ้ากรรมการฯปฏิบัติหน้าที ่

บกพร่อง ขอให้หัวหน้าตึกสอบรายงานมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้มหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป รวมท้ัง ต้องวินิจฉัย

การเข้าสอบของนักศึกษาให้ถูกต้องตามข้อกำหนดของ 

มหาวิทยาลัยด้วย 

 “สำหรับกรรมการฯเมื่อส่งรายชื่อไปทำงาน 

แล้วต้องปฏิบัติหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด โดยเร่ิมต้ังแต่ 

การมาคุมสอบ ห้ามมาสาย ให้มาก่อนเวลาสอบอย่างน้อย 

30 นาที กรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ต้องแจ้งหัวหน้าตึกสอบ 

ให้รับทราบล่วงหน้า ส่วนการเซ็นช่ือปฏิบัติหน้าท่ีให้แยก

เป็นคาบเช้า-บ่าย  และเรื่องอื่นๆให้ปฏิบัติอย่างเข้มงวด 

เช่น การเซ็นชื่อของนักศึกษาให้เซ็นเมื่อเริ่มสอบไปแล้ว 

15 นาที  ต้องควบคุมไม่ให้เกิดการเซ็นชื่อผิดตำแหน่ง 

หรือนักศึกษาลืมเซ็นชื่อ เช็คการติดโพยเลขที่นั่งสอบ  

และตรวจสอบหลักฐานในการสอบของนักศึกษาให้ 

ถูกต้องด้วย”

 ท้ังน้ี รศ.ปิยะวัฒน์ กล่าวด้วยว่า การจัดรายช่ือ 

กรรมการลงปฏิบัติงานในแต่ละช่วงนั้นมหาวิทยาลัย 

ได้ระบุหน้าท่ีให้ชัดเจนไปต้ังแต่ต้น ไม่ว่าจะเป็นกรรมการ 

กองกลางหรือกรรมการประจำแถวไม่ ให้มีการ 

ปรับเปลี่ยนใหม่ ขอให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่มหาวิทยาลัย 

กำหนด โดยเน้นประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเป็นหลัก 

ฉะนั้น ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม หัวหน้าตึกสอบต้องทำตน 

ให้เป็นแบบอย่างที่ดี ไม่ให้มีการเปลี่ยน ผลัด หรือ 

ฝากแถวใดๆ ขอให้กรรมการฯทุกคนใส่ใจในการเดิน 

ตรวจแถว และเฝ้าสังเกตพฤติกรรมที่อาจจะมีการทุจริต

เกิดขึ้น 

 “การควบคุมการสอบเป็นเรื่องสำคัญของ 

มหาวิทยาลัย ขอให้ทุกคนใส่ใจและช่วยกันปฏิบัติตาม 

ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ขอให้กำลังใจทุกท่าน และให้คำนึงว่าการสอบไล่ เป็น 

เคร่ืองมือช้ีวัดคุณภาพของนักศึกษา ท่ีสำคัญ ขอให้ช่วยกัน 

ทำงาน และเข้มงวดในการคุมสอบทุกขั้นตอนให้ม ี

ประสิทธิภาพ”

        

        



 คณะศิลปกรรมศาสตร์ จัดการแสดงดนตรี Blues & 

Jazz  เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รวมศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทย อาทิ อาจารย์ธนิสร์ 

ศรีกล่ินดี, ผศ.ดร.ภาธร ศรีกรานนท์, “โก้” มิสเตอร์แซกแมน 

ร่วมบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาจารย์มนตรี นุชดอนไผ ่ 

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ คณะศิลป- 

กรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร 

คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ นักศึกษาและผู้สนใจ 

เข้าร่วมในงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 322 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๖) วันที่ ๘ - ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๕

   

สมบัติของชาติ (ต่อ)

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง 

ผู้กำกับการสถานีตำรวจ 

น ค ร บ า ล อุ ด ม สุ ข ช้ี  

ความปลอดภัยในหอพัก 

ผู้ประกอบการต้องใส่ใจ 

คุณภาพ ผู้พักอาศัยต้อง 

ปฏบิตัติามกตกิา ปอ้งกนั 

ไม่ให้ เกิดภัยในหอพัก 

ในการบรรยายพิเศษ “การเฝ้าระวังภัยในหอพัก” 

ในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตนักศึกษา 

ในหอพัก “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย ครั้งที่ 3” โดย 

คณะกรรมการภาคประชาชน ม.รามคำแหง ร่วมกับ 

กองบังคับการตำรวจนครบาล 4 โดยสถานีตำรวจ 

นครบาลอุดมสุข สำนักงานเขตประเวศและ 

เขตบางกะปิ เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555 ณ บริเวณ 

หน้าศูนย์การค้านัมเบอร์วัน ตรงข้าม ม.รามคำแหง 2 

(วิทยาเขตบางนา) 

          พ.ต.อ.สมบัติ หงษ์ทอง ผกก.สน.อุดมสุข 

กล่าวว่า วันนี้การที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้ามา 

ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ แสดงให้เห็นว่า สถาบัน 

การศึกษาให้ความสำคัญกับชุมชน สาธารณชน และ 

ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ เมื่อมหาวิทยาลัย 

ดำเนินการจัดกิจกรรมดีๆขึ้นมา เจ้าหน้าที่ตำรวจก ็

ยินดีช่วยเหลือในทุกโอกาส ฉะน้ัน เม่ือมหาวิทยาลัย 

ได้จุดประกายไว้อย่างดีแล้ว จากนี้ก็เป็นหน้าที่ของ 

เจ้าของหอพักที่ต้องเป็นผู้เอาฟืนไปใส่ต่อให้หอพัก 

แต่ละแห่งมีการเดินหน้าดูแลผู้พักอาศัย ไม่ว่าจะเป็น

การพัฒนาหอพักให้เป็นหอพักติดดาว หอพักสีขาว 

หรือร่วมกิจกรรมเพื่อนข้างห้องเตือนภัยก็ตาม

 ท้ังน้ี ในการตรวจประเมินคุณภาพหอพักท่ีอยู่ 

โดยรอบมหาวิทยาลัยให้ เป็นหอพักติดดาวนั้น  

เชื่ อว่ าจะเป็นประโยชน์ทั้ งกับ เจ้ าของหอพัก  

คือ เรื่องธุรกิจ ที่ต้องมีการปรับปรุงให้มีคุณภาพ 

มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาให้ถูกต้อง 

ตามมาตรฐานแล้ว ก็จะช่วยป้องกันอาชญากรรม 

ที่อาจจะเกิดขึ้นไปได้ในตัว จึงอยากให้มีโครงการดีๆ 

เช่นนี้ต่อไป เพราะเป็นการให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย  

และผสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนได้ไปพร้อมกัน 

ผกก.สน.อุดมสุข วอนผู้ประกอบการ-ผู้พัก
ช่วยกันสอดส่องดูแลภัยก่อนถึงตัว

ที่สำคัญ ยังเป็นการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจในการ 

เฝ้าระวังภัยเสมือนเป็นตำรวจบ้านหรืออาสาตำรวจ 

หอพักในอีกรูปแบบหนึ่ง อีกทั้งยังส่งผลต่อความสงบ

ของประชาชนในภาพรวมด้วย

 “การเฝ้าระวังภัยในหอพัก ต้องเริ่มที่เจ้าของ 

หอพักในการดูแลใส่ใจเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการป้องกัน 

เหตุภายในหอพัก การรักษาความปลอดภัย ความสว่าง 

ของไฟฟ้า การคัดเลือกผู้เช่าหอพัก และระบบราวเหล็ก 

ไว้ล็อกมอเตอร์ไซค์ ซ่ึงผู้พักอาศัยเองก็ต้องรักษากฎระเบียบ 

ของหอพักให้เข้มงวด รวมถึงเพื่อนข้างห้องก็ต้องคอย 

สังเกต ช่วยกันสอดส่องดูแลกันและกัน ทั้งนี้ เวลาม ี

เหตุใดเกิดข้ึนอย่าเข้าไปดำเนินการด้วยตนเอง ควรแจ้ง 

เจ้าของหอพักหรือแจ้งเจ้าหน้าท่ีตำรวจให้มาดูเหตุการณ์ 

จะดีที่สุด”

 ผกก.สน.อุดมสุข กล่าวด้วยว่า ความร่วมมือ 

ในการเฝ้าระวังภัยระหว่างสถาบันการศึกษากับ 

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ถือว่าเป็นการผนึกความร่วมมือที ่

ครอบคลุมทุกส่วน ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองมองว่า 

เมื่อรามคำแหงจุดประกายแล้วทุกฝ่ายก็มาวางแผน 

ร่วมกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งใน 

การร่วมตรวจหอพัก โดยได้นำมาตรการในการป้องกัน 

อาชญากรรมเข้าไปร่วมในการตรวจประเมินหอพัก 

เพื่อป้องกันภัยในหอพักด้วย

 สำนักสหกิจศึกษา รับสมัครนักศึกษาและ 

บัณฑิตเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรธุรกิจค้าปลีก 

เพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาสมรรถนะการทำธุรกิจ ให้กับ 

นักศึกษาและบัณฑิต ให้มีความม่ันใจในการดำเนินธุรกิจ 

เองได้ หัวข้อการฝึกอบรมภาคทฤษฎีประกอบด้วย

 1. หลักสูตรมาตรฐาน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน

 2. การบริหารการจัดการด้านการตลาด 

 3. การบริหารการจัดการด้านการกระจายสินค้า 

 4.  การบริหารการจัดการด้านงานบุคคล 

 5. การบริหารการจัดการด้านธุรกิจแฟรนไชส์  

นักศึกษาจะได้รับความรู้เก่ียวกับการบริหารจัดการธุรกิจ 

ค้าปลีกและ ประสบการณ์การทำงานจริง เบ้ียเล้ียง / เกียรติบัตร 

ต้ังแต่บัดน้ีถึง 30 พฤศจิกายน 2555 สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 โทร.0-2310-8503

อบรมหลักสูตรเถ้าแก่น้อย

 สวัสดีครับ ฉบับน้ีครูก็คงจะต้องพูดถึงสมบัติ 

ของชาติต่ออีกสักฉบับนะครับ คราวท่ีแล้วเราพูดกัน 

ถึงความหมายอย่างกว้างๆ ความหมายอย่างเข้าใจ 

โดยทั่วๆ ไป ไม่ได้เอาคำจำกัดความที่สลักสำคัญ 

อะไรนักมาพูดมากล่าวไว้ เพราะจุดมุ่งหมายนั้นคร ู

มุ่งที่ เราอยากเห็นคนไทยของเรามีนิสัยที่ เป็น 

จิตสาธารณะในทุกเร่ือง ส่ิงท่ีเป็นสาธารณะเราควรจะ 

ร่วมกันรักษาร่วมกันดูแล ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง 

ไม่ว่าจะเป็นอาคารสถานที่ ไม่ว่าจะเป็นสถานที ่

ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำลำคลอง ห้วยหนอง 

คลองบึงบางเกาะแก่งต่าง ๆ  เราควรท่ีจะช่วยกันทะนุ-   

ถนอมรักษาให้มีความปลอดภัยและไม่ให้มีมลพิษ 

ที่พูดอย่างนี้ก็มิวายที่จะต้องทำความเข้าใจว่าสมบัติ 

ของชาตินั้นมิได้มีแต่เรื่องของสิ่งของหรือสมบัติ 

ที่เป็นโฉนดที่ดิน เป็นสร้อย เป็นแหวน เป็นนาฬิกา 

เป็นแสตมป์ เป็นพระ พระเคร่ือง พระบูชา เป็นอะไร 

ต่างๆ ไม่ได้หมายความแค่นั้น เรายังหมายถึงคน 

ได้อีกด้วย คนที่ทำประโยชน์ทำคุณประโยชน์ให้กับ 

ประเทศชาติ คนที่ไม่ได้ทำตัวไร้สาระก็น่าจะเป็น 

สมบัติของชาติอย่างหนึ่ง ที่พูดอย่างนั้นก็เพราะว่า 

คนที่ไม่ได้ทำตัวไร้สาระ คนที่ทำให้สังคมอยู่ร่มเย็น

เป็นสุข คนที่ทำให้กับสังคมอย่างบริสุทธิ์ใจ ทำคุณ

แก่แผ่นดินสนองตอบต่อบุญคุณของแผ่นดินที่เรา 

เกิดมา สนองตอบต่อสิ่งที่ดีงามท่ีเกิดขึ้นในประเทศ 

เม่ือเป็นเช่นน้ีน้ันจะเห็นได้ว่าคนก็เป็นสมบัติของชาติ 

อย่างหนึ่งเหมือนกัน มิใช่จะมีแต่สิ่งของหรือว่า  

ของที่มีค่ามีราคาอื่น ๆ 

 ดังนั้นเราก็จะต้องดูแลคนที่มีจิตสาธารณะ 

คนที่ทำสิ่งที่ดี ๆ ให้กับประเทศของเรา ไม่ว่าเขาคน

นั้นจะมีฐานะยากดีมีจน สูงต่ำดำขาว สวยหรือหล่อ 

หรือว่าไม่หล่ออย่างใด อันนั้นเป็นเรื่องสารรูป แต ่

การกระทำของเขาหากเขาทำอย่างมีสาระ เช่น เก้ือหนุน 

แก่ผู้ที่ยากไร้ให้แก่ผู้ที่สมควรได้รับ ข่มผู้ที่ควรข่ม 

ชมผู้ท่ีควรชม รู้จักกตัญญูกตเวทิตา รู้จักเช่ือฟังผู้หลัก 

ผู้ใหญ่ รู้จักนอบน้อมถ่อมตนตามสมควรแก่เหต ุ

ตามสมควรแก่ฐานานุรูป และมีพฤติกรรมมีการกระทำ 

ท่ีไม่ได้ข่มเหงรังแกผู้อ่ืน ไม่ได้เห็นแก่ตัว ไม่คิดอยากได้ 

ของคนอื่นจนต้องไปกระทำความผิด ไม่ได้อิจฉา 

ตาร้อนผู้อ่ืน ไม่ว่าคนจะอยู่รุ่นเดียวกันหรือไม่รุ่นเดียว- 

กันก็ตาม เพราะความอิจฉาอันนี้นั้นแหละ จะเป็น

ตัวที่ทำลายล้างความดีของผู้อื่นและก็จะเสริมสร้าง 


