
            
   
        

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 ๒ 

วันท่ี ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 

อ.ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

มารู้จักวันยางพาราอาเซียน

   
 

   
 

ม.ร.-สเปนลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

คณะวิทย์ฯรับนศ.ปริญญาโท 
สาขาวิชาเคมีประยุกต์

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 

คณะบริหารธุรกิจรับนศ.ภาคพิเศษ

ม.ร. เป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย

(อ่านต่อหน้า 2)

 สืบเนื่องมาจากมติคณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547  

ถือว่าวันที่ 10 เมษายน ของทุกปีเป็นวันยางพาราแห่งชาติ 

 ด้วยเหตุที่ว่าประเทศไทยให้ความสำคัญกับยางพารา  

สืบเนื่องมาจากอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยางนับเป็น 

อุตสาหกรรมท่ีมีความสำคัญต่อประเทศ ในแง่ของการจ้างงานและ 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพ 

จัดประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 หัวข้อ 

“พฤกษศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ร่วมกับคณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

และสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ โดยมี                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น 

ประธานเปิดงาน เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 ภายในงานมี ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร นายกสมาคม 

พฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ  

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ บุญมีวิเศษ  

หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ ประธานคณะกรรมการ 

ดำเนินการจัดงานฯ คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นักศึกษาและ 

นักเรียนที่สนใจด้านพฤกษศาสตร์ ร่วมในงาน 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงให้การต้อนรับ H.E.Ms. 

Carmen Moreno Raymundo เอกอัคร- 

ราชทูตสเปนประจำประเทศไทย  

ในการร่วมลงนามบันทึกเพื่อ 

ความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงและ A.E.C.I.D (องค์กร 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

แห่งราชอาณาจักรสเปน) โดยมี รองศาสตราจารย์รำไพ  สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.สว่างวัน ไตรเจริญวิวัฒน์ และคณาจารย์จากสาขาวิชาภาษาสเปน ร่วมให้ 

การต้อนรับ เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2556 ณ ห้องรับรอง 2 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี)  

ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคร 

นักศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2556 ใน 2 สาขาวิชา  

ได้แก่ สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาการตลาด  

จำหน่ายใบสมัคร-รับสมัคร ระหว่างวันที่ 20  

เมษายน -31 พฤษภาคม 2556 โดยเรียนวันเสาร์- 

วันอาทิตย์ เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 

2556 

 ผู้สนใจติดต่อที่สำนักงานโครงการฯ 

โทร. 0-2310-8232, 089-488-3561-2 หรือที่ 

www.ba.ru.ac.th/bba 

 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเคมีประยุกต ์

คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์  

(เพิ่มเติม) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เวลา 

09.00-16.00 น. ณ ห้องธุรการ ภาควิชาเคม ี

ชั้น 10 อาคาร SCL สอบถามรายละเอียดได้ที ่

โทร. 0-2319-0931 และ 0-2319-1900 หรือที ่

เว็บไซต์ http://www.sci.ru.ac.th/ หรือ http:// 

www.sci.ru.ac.th/chem/ 



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

 การจัดงานคร้ังน้ีมีการบรรยายพิเศษ เร่ือง “พุทธพฤกษ์ :  

พรรณไม้ในพุทธประวัติ” โดย ดร.วีระชัย ณ นคร  

ท่ีปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์และส่ิงแวดล้อมสำนักงาน 

ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  มีการนำเสนอผลงาน 

ภาคบรรยาย 39 เรื่อง ภาคโปสเตอร์ 79 เรื่อง โดย 

นักวิชาการ นักวิจัยและนักศึกษา นิทรรศการพฤกษศาสตร์  

การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พืช ไลเคน ณ ภาควิชาชีววิทยา  

คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. และกิจกรรมทัศนศึกษา ศูนย์ศึกษา 

การพัฒนาเขาหินซ้อน  อันเนื่องมาจากพระราชดำร ิ

จังหวัดฉะเชิงเทรา

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.โสภณ บุญมีวิเศษ ประธาน 

คณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ กล่าวรายงานว่า 

การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย จัดข้ึน 

เป็นคร้ังแรกเม่ือเดือนตุลาคม 2549 ณ ศูนย์การประชุม 

แห่งชาติสิริกิต์ิ โดยมีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพ  

ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเป็นการรวมกลุ่มนักวิชาการ และ 

ผู้ท่ีสนใจสาขาต่างๆทางพฤกษศาสตร์ ได้มาแลกเปล่ียน 

ความรู้ ประสบการณ์และความคิดเห็นอันจะนำไปสู ่

การเพ่ิมพูนความรู้ และเพ่ิมศักยภาพของงานพฤกษศาสตร์  

สำหรับการประชุมพฤกษศาสตร์ฯครั้งนี้ จัดขึ้นเป็น 

ครั้งที่ 7 มีผู้เข้าร่วมประชุม 350 คน จากหลายสถาบัน 

ทั่วประเทศ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ 

นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และนักเรียนที่สนใจงาน 

วิจัยทางด้านพืช ไลเคน และสาหร่าย 

 การประชุมครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือด้วยดี 

จากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสมาคมพฤกษศาสตร์ใน 

พระบรมราชินูปถัมภ์ ท่ีได้ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม  

และที่สำคัญต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

บริษัท ปตท.จำกัด มหาชน และสวทช. ท่ีให้การสนับสนุน 

งบประมาณในการจัดงานด้วย

 จากน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ อธิการบดี ม.ร. กล่าวเปิดงาน 

ว่า เป็นท่ีทราบกันดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม  

สังคมไทยจึงต้องอาศัยความรู้ด้านพฤกษศาสตร์เข้ามา 

ช่วยพัฒนาประเทศ เม่ือภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับเป็นเจ้าภาพจัดงานคร้ังน้ีข้ึน 

จึงมีความยินดีเพราะเห็นว่าองค์ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 

มีความจำเป็นอย่างยิ่งในประเทศไทยและจะได้นำไป 

สู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน อีกท้ัง ยังเป็นโอกาสดีท่ีนักวิชาการ  

นักวิจัย คณาจารย์จะได้มาพบปะแลกเปล่ียนความคิดเห็นกัน 

เพื่อคิดค้นสิ่งใหม่ๆขึ้นในการพัฒนาศักยภาพของงาน 

ด้านพฤกษศาสตร์ พร้อมท้ังช่วยกันเผยแพร่องค์ความรู้น้ี 

ไปสู่สังคมภายนอกด้วย 

 “การประชุมดังกล่าวถือเป็นการระดมกำลัง 

ทางความคิด สร้างสรรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้น จะได้เป็น 

คุณูปการต่อบ้านเมืองและประชากรโลกอย่าง 

มหาศาล อย่างที่เห็นจากภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ล้วนมี 

ส่วนเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมทั้งสิ้น วันนี้จึงรู้สึก 

เป็นเกียรติที่ได้มาเป็นประธานเปิดงาน ทำให้ได้พบ 

กับผู้ที่จะสร้างองค์ความรู้ด้านพืช และพฤกษศาสตร ์

ให้แก่บ้านเมืองของเรา”

 ด้านศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร นายกสมาคม 
พฤกษศาสตร์ฯ กล่าวว่า สมาคมพฤกษศาสตร์ฯก่อต้ังข้ึน 
เพ่ือเป็นศูนย์รวมของนักพฤกษศาสตร์ในประเทศไทย  
ซึ่งเป็นกลุ่มนักวิชาการที่อาจจะเรียกว่า เสี่ยงกับการ 
สูญพันธ์ุ ถ้าไม่รักษาพันธ์ุไว้ให้ดีอาจจะขาดบุคลากร 
ด้านน้ีไป ขอช่ืนชมมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ีสนับสนุน 
ให้มีการประชุมครั้งนี้ขึ้น เพราะเรื่องพฤกษศาสตร ์
ถือเป็นรากฐานสำคัญในประเทศไทย โดยเฉพาะบ้านเมือง 
ที่ต้องการรักษาสิ่งแวดล้อม ความรู้ด้านพฤกษศาสตร์ 
จึงมีความสำคัญ 
 ท้ังน้ี ในปีถัดไปมหาวิทยาลัยเชียงใหม่จะเป็นเจ้าภาพ 
จัดการประชุม และจะมีการจัดงานขึ้นอย่างต่อเนื่อง  
เป็นโอกาสดีท่ีทำให้นักพฤกษศาสตร์มีเวทีได้แลกเปล่ียน 
ความคิดเห็น  และพัฒนาความรู้ทางพฤกษศาสตร์  ในส่วน 
ของสมาคมฯขอต้อนรับและชวนให้ทุกคนมาช่วยกัน 
สร้างสมาคมฯให้เป็นศูนย์รวมของนักพฤกษศาสตร์ 
และเป็นศูนย์กลางในการแลกเปล่ียนความรู้ และช่วยเหลือ 
เกื้อกูลซึ่งกันและกันเพื่อให้สมาคมฯ กิจกรรมของ 
สมาคมฯ และนักพฤกษศาสตร์ได้เจริญก้าวหน้าและ 
มีโอกาสดูแลบ้านเมืองต่อไป 

  ม.ร. เป็นเจ้าภาพฯ                (ต่อจากหน้า 1)

 วันท่ีระลึกรัชกาลท่ี 3 คณะเจ้าหน้าท่ี  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

หนองบัวลำภู ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เน่ืองใน 

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  

พระมหาเจษฎาราชเจ้า  เม่ือวันท่ี 31 มีนาคม 2556 

 ณ ห้องประชุมอนาลโย ศาลากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

 ปันน้ำใจให้น้อง นักศึกษาฝึกงานรุ่นท่ี  66  พร้อม 

ด้วยคณาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

จัด “โครงการปันน้ำใจให้น้อง” เพื่อช่วยเหลือนักเรียน 

ในโรงเรียนท่ีขาดแคลนส่ือการเรียนการสอน  และ 

ส่งเสริมให้นักศึกษานำส่ือการเรียนการสอนท่ีได้ 

จัดทำข้ึนไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยรวบรวมส่ือการเรียน 

การสอน ส่ิงของอ่ืนๆ รวมท้ังคอมพิวเตอร์และปร้ินเตอร์ 

จำนวน 1 ชุดท่ีได้รับบริจาคส่งมอบให้โรงเรียนบ้านวังรี  

ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง   จังหวัดนครนายก  เมื่อวันที่ 

14 กุมภาพันธ์ 2556 

รามคำแหงเปิดประตูอยู่ตรงหน้า
รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์

 รามคำแหงเปิดประตูอยู่ตรงหน้า
โปรดรีบมาสมัครเรียนเพียรฝึกฝน
มีความรู้สูงค่าปัญญาชน
จักเห็นผลหากมุ่งมั่นขยันเรียน
 รามคำแหงเปิดประตูอยู่ตรงหน้า
ไม่รอช้าตั้งจิตไม่คิดเปลี่ยน
รามคำแหงให้ทางอย่างดวงเทียน
ลงทะเบียนเรียนร่ำพร้อมทำงาน
 ทำงานด้วยเรียนได้ใช่ปัญหา
ตลาดวิชาอาจเรียนรู้อยู่กับบ้าน
เพียงฝึกฝนเป็นประจำจนชำนาญ
มาสอบผ่านตามแผนครบจบทันที
 ก้าวเข้ามา พ่อขุนรับนับเป็นลูก
ความพันผูกรักใคร่ไม่หน่ายหนี
ครูอาจารย์ช่วยเหลือเอื้ออารี
มีรุ่นพี่อบอุ่นหนุนแนะนำ
 มาตักตวงวิชาในตลาด
ให้เก่งกาจมีปัญญาอย่าถลำ
มีสติตรองเห็นเป็นประจำ
คุณธรรมค้ำจุนหนุนนำทาง
 ปริญญาไม่ไกลเอื้อมได้ถึง
เมื่อเป็นหนึ่งอนาคตไกลใสสว่าง
พ่อแม่จักชื่นใจไม่จืดจาง
คนรอบข้างเห็นค่าน่าชมเอย

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาในระดับ 

ปริญญาตรีที่มีหน่วยกิตสะสม 50 หน่วยกิตขึ้นไป 

เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา 

ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นที่ 10 โครงการพิเศษ หลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันจันทร์ - 

วันพฤหัสบดี เวลา 09.00 - 16.00 น. หรือเวลา  

18.00 - 21.00 น. ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่ 

บัดนี้ - 30 เมษายน 2556 เวลา 09.00-19.00 น.  

ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610 ม.ร. หัวหมาก  

โทร. 0-2310-8955-6, 0-2310-8593 หรือดาวน์โหลด 

ใบสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.mmm. 

ru.ac.th

ม.ร. รับสมัครนักศึกษา ป.ตรี
เรียน Pre-master degree



 
  ม

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

นายพลคนกีฬาชวนคนไทย
หันใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน

 “ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้เทคโนโลยี 

e-Learning ของนักศึกษา Pre-degree 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

 เป็นช่ือวิทยานิพนธ์ท่ีเป็นส่วนหน่ึง 

ของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยี- 

สื่อสารมวลชน) ปีการศึกษา ๒๕๕๕ ซึ่ง 

คนทำวิทยานิพนธ์ชื่อ 

 นางสาวกุศิรา  เจริญสุข

 ซึ่งสอบผ่านไปเรียบร้อยแล้วตาม 

กระบวนการ

 ผลการวิจัยครั้งนี้มีสาระสำคัญอยู่ที่

 นักศึกษา Pre-degree มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงที่กำลังเรียนอยู่ในโรงเรียน 

มัธยมศึกษาตอนปลายในกรุงเทพมหานคร

 ได้ใช้เทคโนโลยี e-Learning ให้เป็น 

ประโยชน์ต่อการศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา 

 ทำให้สามารถสอบผ่านและเก็บ 

สะสมหน่วยกิตไว้ได้ ตามหลักการ

 เรียนก่อน-จบก่อน

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีได้ให้ข้อเสนอแนะ 

ทั้งในเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการ

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความยินดี 

ต่อผู้ทำวิทยานิพนธ์เรื่องนี้

 ยินดีต่อผู้บริหารและคณาจารย์ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และไม่ลืมที่จะ 

แสดงความยินดีต่ออดีตอธิการบดีซ่ึงเป็น

ผู้ริเริ่มทั้ง Pre-degree และ e-Learning

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข

 ‘เสธ.หมึก’ พลโทเดชา เหมกระศรี ที่ปรึกษา

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และเลขาธิการสมาคม 

จักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ชวน 

คนไทยหันใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ช่วยลดปัญหา 

จราจรและประหยัดพลังงานโลก ในโอกาสเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

สาขาวิชาพลศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี เม่ือวันท่ี 4 มีนาคม 2556 ณ อาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 พลโทเดชา เป็นบุคคลท่ีทุ่มเทให้กับวงการกีฬา 

โดยเฉพาะจักรยานมาอย่างยาวนานต่อเน่ือง กว่า 35 ปี 

จนได้รับรางวัล “ยูซีไอเมริคอวอร์ด” จากสหพันธ ์

จักรยานนานาชาติ ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 

2011 ที่กรุงโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ก ถือเป็น 

คนไทยคนแรกที่ได้รับเกียรตินี้ และล่าสุดได้รางวัล 

บุคคลผู้ทรงคุณค่าทางการกีฬา จากสมาคมผู้ส่ือข่าวกีฬา

แห่งประเทศไทย ในฐานะอุทิศตนเพ่ือวงการสองล้อไทย 

รวมถึงเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จนได้รับพระราชทาน 

ถ้วยแข่งขันรายการต่างๆของสมาคมจักรยานฯ อย่าง 

ต่อเนื่องทุกปี

 โอกาสนี้ พลโทเดชา เผยว่า ผมทำงานให้กับ 

วงการกีฬาจักรยานมายาวนานหลายปี เม่ือสภามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้เห็นการทำความดีและส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ 

ต่อประเทศชาติ อนุมัติมอบปริญญากิตติมศักดิ์ สาขา 

วิชาพลศึกษาให้คร้ังน้ีจึงถือเป็นเกียรติในชีวิต เป็นความ 

ภาคภูมิใจ และเป็นกำลังใจให้ทำงานต่อไปให้ดีที่สุด 

 พลโทเดชา กล่าวด้วยว่า กีฬาจักรยาน เป็นกีฬา 

ท่ีทุกคนสามารถเล่นได้ โดยไม่ต้องลงทุนมาก    ไม่ฟุ่มเฟือย 

ขอเพียงเลือกจักรยานในราคาที่เหมาะสมกับตนเอง  

ไม่ต้องเสียเงินแพงก็สามารถออกกำลังกายได้ เพราะ

ปัจจุบันสภาวะการจราจรในกรุงเทพฯติดขัด ถ้าลอง

หันมาใช้จักรยานกันก็จะช่วยบรรเทาภาวะท่ีเนืองแน่น

ของการจราจรในกรุงเทพฯได้ 

 “ผมอยากส่งเสริมให้คนกรุงเทพฯมาใช้ 

จักรยานในการเดินทางกันให้มากขึ้นโดยได้เสนอ 

ไปคร้ังหน่ึงว่า ถ้าใครได้เข้ามาเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพ- 

มหานคร ขอให้พิจารณาเพิ่มเส้นทาง ‘BIKE LANE’ 

ในเมืองหลวง เพ่ือช่วยลดปัญหาการจราจร ลดอุบัติเหตุ 

และช่วยประหยัดพลังงาน อีกท้ัง ยังเป็นการสนับสนุน 

ให้คนไทยรู้จักออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพโดยไม่ต้องส้ินเปลือง 

โดยเฉพาะผู้ที่ชอบท่องเที่ยวยังสามารถขี่จักรยาน 

ไปตามสถานทีต่า่งๆทีต่นเองชอบได ้และถา้วนัหนึง่ 

ใครท่ีใช้จักรยานจนรู้สึกว่าตนเองมีความชอบในการ 

ข่ีจักรยาน     ใช้มาก ฝึกมาก และค้นพบว่าตนเองมีความ 

สามารถสูงก็สามารถก้าวไปเป็นทีมชาติได้อีกด้วย” 

 เลขาธิการสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยฯ 

เผยมุมมองถึงรามคำแหงว่า รามคำแหงเป็นสถาบัน 

ที่ผลิตบุคลากรออกไปรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ 

ทั้งนักปกครอง นักกฎหมาย จนถึงผู้บริหารระดับ 

ประเทศ     ซึ่งคุณภาพของบุคคลเหล่านั้น ล้วนแสดง

ให้เห็นถึงสิ่งที่สถาบันปลูกฝังให้นักศึกษามาตลอด 

ทั้งความอดทน ความขยัน และความมุมานะบากบั่น 

จนทำให้รามคำแหงและบัณฑิตท่ีจบไปเป็นท่ียอมรับ

แก่สังคม 

 พลโทเดชา กล่าวในท่ีสุดว่า “เม่ือบัณฑิตรามฯ 

จบออกไปแล้ว ขอให้มีความมุมานะ รู้หน้าท่ี รับผิดชอบ 

กระตือรือร้น ไม่เก่ียงงาน  และต้องเช่ือในความสามารถ 

ของตนเอง ขอแค่อย่าเลือกงาน ทำหน้าที่ที่ได้รับ 

มอบหมายให้เต็มที่ แล้วความดีนั้นก็จะปรากฏ เช่น 

ผมเองเชื่อว่าการทำงานเราต้องรู้สึกอยากไปทำงาน 

ทำงานให้สนุกและเพลิดเพลิน ใส่ใจในงาน ขยัน- 

หมั่นเพียร รู้ซึ้งในเรื่องของงาน และเอื้ออาทร 

ต่อเพื่อนร่วมงาน แล้วในที่สุดประสิทธิภาพของ 

การทำงานก็จะเกิดขึ้นกับทุกคน”

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
อัตลักษณ์ : ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

สถาบันภาษาเปิดเวที ‘พูดจาภาษารัก’ ผ่านภาษาอังกฤษ

 รองศาสตราจารย์ ดร. ระพิณ ทรัพย์เอนก ผู้อำนวยการสถาบันภาษา 

เปิดเวที “คุยกันยามบ่ายสไตล์ดร.แป๊ด” หัวข้อ “พูดจาภาษารัก” ว่าด้วยเรื่อง 

ของภาษาอังกฤษและวันวาเลนไทน์ ต้อนรับเทศกาลวันแห่งความรัก และในโอกาส 

ครบรอบ 11 ปี สถาบันภาษา LOVE RIL: 11th Anniversary เมื่อวันที่ 12 

กุมภาพันธ์  2556  ณ  ห้อง 301  อาคารสุโขทัย 

 รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก เร่ิมต้นกล่าวถึงการออกเสียงในภาษาอังกฤษว่า 

เป็นยาขมหม้อใหญ่ เพราะคนไทยมักจะออกเสียงตามกัน การท่ีจะออกเสียงได้อย่าง 

ถูกต้อง ช่วยได้จากการเปิดพจนานุกรม เป็นเกร็ดเล็กน้อยที่ต้องระวัง และควร 

ต้องรู้ว่าศัพท์คำใดมาจากภาษาอะไร เพราะการพูดภาษาอังกฤษได้ไพเราะถูกต้องนับเป็น

เสน่ห์อย่างหน่ึง เช่น Chevrolet ออกเสียง เชฟ-โร-เลย์ เพราะมาจากภาษาฝรั่งเศส 

คำท้ายจะไม่ออกเสียง นอกจากน้ี พยัญชนะออกเสียงหนัก สระเบา เช่น โคคาโคล่า 

จะออกเสียงเป็น โคคา โคเล่อ โดยออกเสียงเบาที่ท้ายคำ

 “ภาษาอังกฤษไม่ใช่เร่ืองท่องจำท้ังหมด แต่ต้องใช้อย่างสม่ำเสมอ ฟังบ่อย 

พูดบ่อย สามารถเริ่มได้จากการดูภาพยนตร์ soundtrack โดยอ่าน subtitle ให้น้อย 

ที่สุด แม้ครั้งแรกๆ อาจจะฟังไม่รู้เรื่อง แต่ครั้งต่อไปจะเข้าใจได้ดีขึ้น นอกจากนี้ 

คนแปล subtitle บางครั้งแปลผิด”  

 ผูอ้ำนวยการสถาบนัภาษา กลา่วตอ่ไปวา่ ภาษาองักฤษเกีย่วกบัภาษารกัที่ 

พบบ่อย เช่น สีของความรักไม่ใช่สีแดง แต่เป็นสีดำ มาจากสีของศอ (คอ) พระศิวะ  

เน่ืองจากพระองค์ได้ยาพิษของพญานาคเม่ือคร้ังกวนเกษียรสมุทรทำน้ำอมฤตเพ่ือ 

ช่วยโลก โดยใช้แกนกลางของจักรวาลคือเขาพระสุเมรุ ใช้เวลาในการกวน 1 พันปี  

หากน้ำอมฤตตกมาสู่โลกจะทำให้มนุษย์ตายหมด พระศิวะสงสารมนุษย์ จึงดื่ม 

น้ำอมฤต เมื่อโดนพิษทำให้คอกลายเป็นสีดำ สีดำจึงเป็นสีของความรักที่แท้จริง  

 รศ.ดร.ระพิณ อ้างถึงคำกล่าวของแม่ชีเทเรซ่าท่ีกล่าวไว้ว่า มนุษย์หิวโหย 

ความรัก ความชื่นชม มากกว่าความหิวโหยอาหาร (there’s more hunger for love 

and appreciation in this world than for grave) คนหวังจะให้คนรักและชื่นชม 

มากกว่าความอยากอาหาร ต้องการจะมีรัก โลกอยู่ได้ด้วยความรัก 

 “...การส่งการ์ดวาเลนไทน์ต้องไม่ลงช่ือผู้ส่ง (anonymous) เพราะหากผู้รับ 

ไม่มีใจจะทำให้ผู้ส่งเสียหน้า แต่ผู้รับรู้ว่าคนส่งคือใคร แปลว่าใจตรงกัน ฉะนั้น 

การเขียนลงท้ายในการ์ดวาเลนไทน์จะใช้คำว่า จากคนที่แอบชอบคุณอยู่ from  

your secret  admirer หรือ from guess who 

 ในภาษาอังกฤษที่เป็นภาษารักที่มักได้ยินบ่อย เช่น รักแรกพบ (love at 

first sight) นอกใจ (to cheat someone) เลิกกัน (break up with) ตกหลุมรัก (To 

have a crush on somebody) เป็นความรู้สึกลุ่มหลงชั่วขณะ การได้เจอคนในฝัน  

(a man of my dream) คนรักกัน  (love birds) คนท่ีแอบรักกัน หรือกำลังคบหาใครอยู่  

(I am seeing someone) ผู้ชายท่ีมีแฟนหลายคนแต่ไม่คิดจริงจัง ใช้แทนด้วย ผีเส้ือ 

(butterfly) ที่บินจากดอกไม้หนึ่งไปอีกดอกหนึ่ง ไม่อยู่นิ่ง”

 คนเก่งสาขาวิทยบริการฯจังหวัดขอนแก่น คว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 

ใช้เวลาเรียนเพียง 3 ปีคร่ึง พร้อมนำความรู้สานต่ออาชีพเป็นนักกฎหมายรับใช้ 

สังคม

 นายศักดา แสนศิริ หรือ ต้ัม บัณฑิตคณะ- 

นิติศาสตร์ เกียรตินิยมอันดับ 2 สาขาวิทย- 

บริการฯจังหวัดขอนแก่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปัจจุบันเป็นนิติกร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด 

และกำลังศึกษาต่อเนติบัณฑิตยสภา 

     บัณฑิตศักดา เล่าถึงการเรียนท่ีรามคำแหงว่า 

ช่วงท่ีเรียนจบ ม.ปลาย ผมก็เป็นเหมือนเพ่ือน 

นักเรียนคนอื่นที่ไม่รู้ว่าตัวเองจะเรียนอะไร 

มหาวิทยาลัยแห่งไหน ตอนนั้นเองผมก็ได้ 

พบกับแสงสว่างที่จุดประกายจากพี่ชายที่ได้ 

แนะนำให้เรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผมจึงเลือกเรียนคณะนิติศาสตร์ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดขอนแก่น เพราะ 

ถ้าเรียนใกล้บ้านทำให้ประหยัดค่าใช้จ่าย และเดินทางไปเรียนกลับบ้าน 

ที่จังหวัดกาฬสินธ์ุก็สะดวกด้วย  

 “ตอนที่เข้าเรียนปริญญาตรี ปี 1 เทอม 1 ผมเรียนไปตามหลักสูตรที ่

มหาวิทยาลัยจัดไว้ให้ พอถึงเทอม 2 ได้รู้จักกับรุ่นพี่ที่มหาวิทยาลัย แนะนำ 

การลงทะเบียน ซ่ึงแต่ละเทอมลงทะเบียนได้ไม่เกิน 8 วิชา ไม่เกิน 24 หน่วยกิต 

และภาคฤดูร้อนก็ลงได้เต็ม 8 วิชาเช่นเดียวกัน ผมจึงจัดการวางแผนการลงทะเบียน

จากคำแนะนำของรุ่นพี่เลือกลงวิชาที่เกี่ยวข้องกัน 

 ผมต้ังม่ันไว้ว่าจะต้องจบตามแผนท่ีวางไว้ โดยมีเทคนิค คือ ดาวน์โหลด 

เทปคำบรรยายกระบวนวิชาท่ีเรียนใส่เคร่ือง MP3  เน่ืองจากบางคร้ังการท่ีเรา 

อ่านหนังสือมากไปจะทำให้ง่วงนอน แต่การฟังเทปคำบรรยายน้ันเหมือนว่าเรา 

ยกห้องเรียนมาไว้ท่ีบ้านหรือไปฟังท่ีไหนก็ได้ ทำให้การเรียนกฎหมายไม่น่าเบ่ือ 

และทำให้เราเข้าใจเน้ือหาของกระบวนวิชาได้ง่ายข้ึน เม่ือไม่เข้าใจในเน้ือหา 

ส่วนใด ก็จะพลิกเปิดดูที่ตำราเพิ่มเติม 

 เมื่อฟังเทปคำบรรยายประมาณ 2 - 3 รอบแล้ว ก็จะฝึกทำโจทย ์

จากการรวบรวมข้อสอบเก่าท่ีห้องสมุดมหาวิทยาลัย ผมจะอ่านข้อสอบเก่าให้ได้ 

มากท่ีสุดเพ่ือท่ีจะได้ครอบคลุมเน้ือหา จากน้ันก็มาทำสถิติว่าเน้ือหาส่วนใดบ้าง 

ที่ออกข้อสอบ พร้อมกับท่องตัวบทกฎหมายไปด้วย อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญ 

ก็คือ การมีเพื่อนเรียน เพราะการที่เราได้พูดคุยถกเถียงถึงเรื่องการเรียนจะ 

จำได้ดีกว่าการท่ีเราอ่านผ่านๆ เม่ือหาคำตอบไม่ได้ก็จะช่วยกันค้นหาคำตอบ 

ที่ถูกต้องด้วย” 

 ศักดา บอกถึงความภูมิใจด้วยว่า ผมใช้เวลาเรียน 3 ปีครึ่งก็สำเร็จ 

การศึกษา รามคำแหงให้หลายสิ่งแก่ผมยิ่งกว่าความรู้ สอนให้รู้จักสิ่งสำคัญ 

ที่สุด คือ การที่เราเห็นคุณค่าในตัวเอง ไม่คิดว่าตัวเรานั้นด้อยกว่าคนอื่น 

ผมคิดเสมอว่า ‘ไม่มีสิ่งใดที่ทำไม่ได้ ถ้ายังไม่ได้ลงมือทำ’ รามฯสอนให้ม ี

ความมานะอดทน ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ซ่ึงนอกจากความบากบ่ันในการเรียน 

จนคว้าเกียรตินิยมอันดับ 2 มาครองแล้ว ผมยังเคยได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ 

ด้านวิชาการและวิชาชีพจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และรางวัลชนะเลิศ 

ตอบปัญหากฎหมายระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสำนักงานอธิบดี 

ผู้พิพากษาภาค 4 เม่ือปี 2555 จังหวัดขอนแก่นด้วย

คนเก่งนิติศาสตร์ สาขาฯ ขอนแก่น

 ... ภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษสำหรับความรัก กฎหมาย กีฬา 

ก็แล้วแต่ ภาษาต้องเร่ิมต้นจากการรู้คำศัพท์ให้มากท่ีสุด รองลงมาคือหลักไวยากรณ์ 

ท่ีได้จากการอ่าน การฟัง และการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ ซ่ึงช่วยด้านการสร้างนิสัย 

ในการอ่านต่อไปด้วย”

     



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

นักเรียน Pre-degree สาขาฯ ชัยภูมิ คนแรก
“เรียนรามฯ... ใกล้บ้าน” ประสบความสำเร็จในชีวิต

บัณฑิตนิติฯปลื้ม จบปริญญาตรี
ด้วยระบบ Pre-degree เกียรตินิยมอันดับ 2

 บัณฑิต Pre-degree สาขาวิทยบริการฯ  ชัยภูมิคนแรก 

เผยความภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษา ยืนยัน 

รามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยท่ีเปิดโอกาสทางการศึกษา

อย่างแท้จริง  

  นายลำไผ่ ภิรมย์กิจ นักเรียน Pre-degree 

 คณะนิติศาสตร์ อายุ 19 ปี กล่าวว่าเข้าเรียน 

ระบบ Pre-degree ขณะศึกษาชั้นมัธยมศึกษา 

ช้ันปีท่ี 6 โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล อำเภอเมือง 

 จังหวัดชัยภูมิ  ปัจจุบันกำลังศึกษาช้ันปริญญาตรี 

ช้ันปีท่ี 2 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นควบคู่กับ

การศึกษาเนติบัณฑิตไทยด้วย 

 นายลำไผ่ กล่าวว่า วิดีโอคำบรรยายย้อนหลังเป็นประโยชน์มากในการเรียน 

เพราะถ้าอ่านหนังสือด้วยตนเองไม่เข้าใจก็จะเปิดคำบรรยายย้อนหลังดูซ่ึงทำ 

ให้เข้าใจมากข้ึน ส่วนการจัดสรรเวลาในการเรียนก็จะใช้เวลาหลังเลิกเรียนอ่านหนังสือ 

และทบทวนบทเรียนของมหาวิทยาลัยวันละ1-2 ชั่วโมง โดยตั้งเป้าหมายว่าวันนี้ 

จะให้จบกี่หน้า กี่เรื่อง ทำอย่างนี้ตั้งแตเ่ทอมแรก ทำให้อ่านหนังสือทันต่อการสอบ 

และมีเวลาทบทวนเน้ือหาอีกคร้ังก่อนมีการสอบด้วย อีกทั้งความรู้จากการเรียน 

ที่รามคำแหงนั้นสามารถนำเอาไปใช้ในชั้น ม.ปลายได้อีกด้วย อาทิ วิชาภาษาไทย 

ภาษาอังกฤษ และสังคมให้ดีขึ้นด้วย เมื่อเข้ามาเรียนที่รามคำแหงตนเองหวังว่า 

 จะนำความรู้ในทางกฎหมายไปใช้ในการรับราชการและทำงานด้านกฎหมาย 

 “การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงช่วยเปิดโอกาส ให้บุคคลในหลายๆ 

ภาคส่วนของสังคม มีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันไม่จำกัดวัย โดย 

สามารถศึกษาได้ต้ังแต่จบช้ัน ม.3 ซ่ึงเพ่ิมโอกาสในการสร้างอาชีพ สร้างอนาคต 

อีกท้ังค่าใช้จ่ายในการเรียนไม่แพงมากนัก เหมาะสำหรับบุคคลทุกอาชีพที่ต้องการ 

หาความรู้เพ่ิมเติม และยังมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัย สามารถน่ังเรียนอยู่ท่ีบ้านได้ 

โดยศึกษาจากวิดีโอคำบรรยายย้อนหลัง”

 นายลำไผ ่ กล่าวต่อไปว่า การเรียนที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรต ิ

จังหวัดชัยภูมิ ไม่ด้อยกว่าการเรียนท่ีส่วนกลางเพราะเจ้าหน้าท่ีท่ีสาขาวิทยบริการฯ ให้การ 

ดูแลเอาใจใส่ดีไม่ว่าจะเป็นการแจ้งข่าวการลงทะเบียนเรียน  การบรรยาย วันเวลาสอบ 

ให้ได้ทราบตลอด นอกจากน้ันการเรียนท่ีรามคำแหงทำให้มีการแลกเปล่ียนความรู้ 

ประสบการณ์กับบุคคลหลากหลายวัย และหลากหลายสาขาอาชีพ ทำให้เราได ้

ประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตมากยิ่งขึ้น 

 “ผมภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จบการศึกษาจากสถาบันอันทรงเกียรติและ 

มีมาตรฐานแห่งน้ี สถาบันแห่งน้ีนอกจากให้ความรู้ท่ีสามารถนำออกไปสร้างอนาคต 

สร้างอาชีพได้แล้ว ยังสอนให้รู้จักมีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักการแบ่งเวลา รู้จัก 

หน้าที่ของตน รวมถึง การเป็นบุคลลที่มีความรู้คู่คุณธรรมและนำความรู้ไปรับใช ้

สังคมได้ด้วย เพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาทุกท่านอย่าเพิ่งท้อเมื่อเวลาเจอผลสอบ 

ท่ีไม่ได้ด่ังใจ ทุกคนย่อมผิดหวังกันท้ังน้ัน แต่คนท่ีผิดหวังแล้วยังสู้ ขยันอ่านหนังสือ 

เพ่ิมเติม ในส่ิงท่ีตนเองพลาด ผู้น้ันแหละครับ คือ ผู้ท่ีจะสามารถประสบความสำเร็จ

ได้ในอนาคต”

ความมุ่งม่ันและอดทน อีกท้ังยังได้แง่คิดในการเรียนในด้านกฎหมาย ได้มุมมองและ 

หลักการในการดำเนินชีวิต

 “ส่วนใหญ่จะมีคนบอกว่าเวลามาเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงน้ันจบยาก 

เรียนไปก็ไม่จบ เรียนหลายปี แต่จริงๆ แล้วการเรียนที่รามฯ นั้นไม่ยาก เพียงแต่ว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นมีอิสระในการเรียนมาก วิธีการเรียนที่จะทำให้ประสบ 

ผลสำเร็จนั้นไม่ยาก ขึ้นอยู่ที่ตัวเรา ที่จะต้องตั้งใจเรียนและเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ  

โดยเฉพาะอย่างย่ิง มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชาเพราะฉะน้ัน 

การเรียนเพ่ือให้เกิดเป็นองค์ความรู้ข้ึนมาก็ย่อมข้ึนอยู่กับตัวเรา ถ้าเราต้ังใจทำให้ดีท่ีสุด 

ทุกส่ิงทุกอย่างก็จะดีเอง และส่ิงสำคัญ ควรมีความเช่ือม่ันว่าส่ิงท่ีเราต้ังใจทำน้ันคงจะ 

ไม่ยากเกินความสามารถของเราไปได้” นายบารมี กล่าวในตอนท้าย

 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ เลือกเรียนรามคำแหงด้วยระบบ Pre-degree 

หวังจบเร็วด้วยอายุยังน้อย ใช้เวลาอย่างคุ้มค่า

 นางสาวกิตติยา   พฤกษารุ่งเรือง  นักศึกษา Pre-degree คณะนิติศาสตร์ 

อายุ 19 ปี เกียรตินิยมอันดับ 2 กล่าวว่า เข้าเรียนระบบ Pre-degree ขณะ 

ศึกษาอยู่ช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนปัญญาวรคุณ กทม. พอจบการศึกษา 

จากมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสะสมหน่วยกิตได้ 130 หน่วยกิต และลงทะเบียนเรียน 

อีกประมาณ 12 หน่วยกิตก็สำเร็จการศึกษา ในขณะนี้กำลังเรียนเนติบัณฑิต 

และจะไปศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ Queen Mary College, University of London 

 นางสาวกิตติยา เล่าถึงการศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าเมื่อได ้

เข้ามาเรียนแล้วจะต้องมีการแบ่งเวลา ตรวจดูตารางเรียนและตารางสอบอยู่เสมอเพ่ือ 

ท่ีจะไม่ให้ตรงกับการเรียนการสอนท่ีโรงเรียน จะต้องมีความเพียรพยายามในการเรียน 

หมั่นขวนขวายหาความรู้เพิ่มเติมเสมอ จึงจะทำให้ประสบความสำเร็จได้

 “การที่จะเข้ามาศึกษาในระบบ Pre-degree ไม่เพียงแต่ทำให้สามารถ 

จบการศึกษาได้เร็วกว่าแต่ยังทำให้เราเป็นบุคคลที่รู้จักใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่า รู้ว่า 

ต้องบริหารจัดการเวลาอย่างไรให้มีประสิทธิภาพและยังสามารถฝึกตนเอง 

ให้มีวินัยได้อย่างดีเยี่ยมด้วย สำหรับน้องๆที่อยากเรียนนิติศาสตร์ระหว่างที่เรียน 

อยู่มัธยมศึกษาตอนปลายถือเป็นโอกาสท่ีดีท่ีเป็นอีกทางเลือกหน่ึงเพ่ือเป็นช่องทาง

สำหรับการทำงานในอนาคตที่ดีต่อไป”

 นายภาสวิชญ์   บัณฑิตทัศนานนท์  นักศึกษา Pre-degree คณะนิติศาสตร์ 

อายุ 18 ปี เกียรตินิยมอันดับ 2 กล่าวว่า เข้าเรียนระบบ Pre-degree ขณะศึกษา 

อยู่ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนชลราษฎร์อำรุง จังหวัดชลบุรี พอจบ 

การศึกษาจากมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถสะสมหน่วยกิตได้ 136 หน่วยกิต 

ลงทะเบียนเรียนอีกประมาณ 1 เทอมก็สำเร็จการศึกษา และในขณะนี้กำลัง 

เรียนเนติบัณฑิต  

 นายภาสวิชญ์ กล่าวว่า ผมได้รับเลือกเป็นตัวแทนแนะแนวการศึกษา 

ในการเรียนระบบ Pre-degree ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง แก่นักเรียนรุ่นน้องโรงเรียน 

ประจำจังหวัดชลบุรี ตนเห็นว่าการศึกษาในระบบ Pre-degree เป็นระบบการศึกษา  

ซึ่งเป็นทางเลือกที่ประหยัดเวลาในการเรียนรู้ได้อย่างดี ตอนแรกตนต้องการ 

เข้ามาศึกษาต่อท่ีกรุงเทพฯ จึงได้เข้ามาเรียนกวดวิชาในสถาบันติว แต่เม่ือได้เข้ามาศึกษา 

ในระบบ Pre-degree ที่รามคำแหง ก็ไม่ต้องเสียเวลาไปเรียนกวดวิชาอีกเน่ืองจาก 

การเรียนท่ีรามคำแหงน้ันก็เหมือนกับติวเน้ือหาวิชาต่างๆไปในตัวแล้วจึงเป็นการ 

ประหยัดอีกทางหนึ่ง และเมื่อเข้ามาเรียนที่มหาวิทยาลัยแล้วมีความประทับใจ 

และภูมิใจ เนื่องจากการเรียนที่รามคำแหงนั้นมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่ม ี

เนื้อหาครอบคลุม ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่

 “สุดท้ายนี้อยากให้ผู้ที่เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นมีความ

ศรัทธาต่อสถาบันการศึกษาแห่งนี้ ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่

เปิดโอกาสทางการศึกษาให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน”

 นายบารมี  เจริญสุขศิริ  นักศึกษา Pre-degree คณะนิติศาสตร์ อายุ 21 ปี  

เกียรตินิยมอันดับ 2 กล่าวว่า เหตุผลที่เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่า   

เพราะมหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ชอบ รู้สึกประทับใจ 

อาจารย์ผู้สอนทุกท่านที่สามารถสอนให้เข้าใจในวิชาต่างๆ  ตลอดจนช่วยเหลือ 

และดูแลลูกศิษย์ได้เป็นอย่างดี  การเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงน้ันทำให้เรามี 

น.ส.กิตติยา   พฤกษารุ่งเรือง นายภาสวิชญ์  บัณฑิตทัศนานนท์ นายบารมี   เจริญสุขศิริ
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(อ่านต่อหน้า 7)

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
คณะบริหารธุรกิจ

  ภาควิชาการบริหารทั่วไป

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4801053556 - 4902117268    รองศาสตราจารย์ ดร.นภาพร  ขันธนภา

           4902117284 - 5002518610    รองศาสตราจารย์นิฤมล  มณีสว่างวงศ์

          5002518735 - 5102110250    รองศาสตราจารย์วรรณวิมล  อัมรินทร์นุเคราะห์

          5102110490 - 5202052444    รองศาสตราจารยส์มพล  ทุ่งหว้า

          5202052634 - 5202520242    รองศาสตราจารย์จรีพร  ศรีทอง

          5202520424 - 5302048870    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์  มีใจซื่อ

          5302048912 - 5302502751    ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  จังธนสมบัติ

           5302502793 - 5402011166    ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประไพทิพย์  ลือพงษ์

           5402011190 - 5402035918    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มัลลิกา  ธรรมจริยาวัฒน์  

           5402035975 - 5402057284    อาจารย์สมฉวี  ศิริโสภณา

          5402057417 - 5402079437    อาจารย์สายพิณ  สันทัด

          5402079668 - 5402102767    อาจารย์ณัฐธยาน์  จิราธรรมวัฒน์

          5402102817 - 5402516982    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะฉัตร  จารุธีรศานต์

          5402516990 - 5502016891    อาจารย์ ดร.ศุภสิทธิ์  จารุพัฒน์หิรัญ

          5502016909 - 5502040024    อาจารย ์ดร.นรพล  จินันท์เดช

         5502040057 - 5502061715    รองศาสตราจารย์วิชัย  ธนรังสีกุล

          5502061723 - 5502081895    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรรณเพ็ญ  มูลสุวรรณ

  ภาควิชาการเงินและธนาคาร

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

          4801008147 -5102007266    รองศาสตราจารย์เริงรัก  จำปาเงิน

          5102008173 - 5202029988    รองศาสตราจารย์วิรัช  สงวนวงศ์วาน

          5202030275 - 5302003412    รองศาสตราจารย์อรุณี  นรินทรกุล ณ อยุธยา

         5302003628 - 5302078257    รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ทองประยูร          

         5302078315 - 5402019953    อาจารย์ ดร.วิไลพรรณ  ตาริชกุล

         5402020175 - 5402057789    อาจารย์เปาว์   จำปาเงิน

         5402057847 - 5402103146    อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ   ฮันตระกูล

          5402103237 - 5502013617    รองศาสตราจารย์สุภาว์   จุลนาพันธ์ุ

          5502013658 - 5502045981    อาจารย์ ดร.พรมนัส   สิริธรังศรี

          5502046203 - 5502081960    อาจารย์กชกร   ช่อไม้ทอง

  ภาควิชาการบัญชี

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4801014343 - 4902070780    รองศาสตราจารย์ศรีวัฒนา  สวนมาลี

           4902071226 - 5002107414    รองศาสตราจารย์สุจรรยา   ฉลาดพจนพร

          5002107448 - 5102063707    รองศาสตราจารย์เพชรน้อย  เวทยประสิทธิ์

          5102063798 - 5202025341    รองศาสตราจารย์นิภา  รุ่งเรืองวุฒิไกร

         5202025366 - 5202104609    รองศาสตราจารย์สัมพันธ์  ธาราทิพยกุล

          5202104708 - 5302024285    รองศาสตราจารย์สุชาติ  เหล่าปรีดา

          5302024319 - 5302071401    รองศาสตราจารย์สุปริญญา  ชุกะวัฒน์

           5302071542 - 5402002835    รองศาสตราจารยช์ฎาพร  ฑีฆาอุตมากร

           5402002843 - 5402027295    รองศาสตราจารย์ณัฐชลัยย์   ตรรกวิทูรศักด์ิ

           5402027303 - 5402057870    ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤติยา   ยงวณิชย์

          5402057904 - 5402089188    อาจารย์เมธาวี  อนิวรรตนพงศ์์

          5402089279 - 5407001592    อาจารย์นรินทิพย์  ฉลาดพจนพร

  ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

           4801019128 - 5002059458    รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเสกข์  พงษ์หาญยุทธ

  ภาควิชาการโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ (ต่อ)

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

          5002063385 - 5102509238    รองศาสตราจารย์ ดร.กัญญา  ศิริสกุล

         5102509758 - 5202097142    รองศาสตราจารย์สุพรรณี  มังคะลี

         5202097720 - 5302060297    รองศาสตราจารย์ลดาวัลย์  ยมจินดา

         5302060826 - 5402003346    รองศาสตราจารย์ดารณี  พาลุสุข

         5402004542 - 5402046485    รองศาสตราจารย์ขนบพันธ์  เอี่ยมโอภาส

         5402046527- 5402077258    ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุณเณศร์   อี่ชโรจน์

         5402077464 - 5402502172    อาจารย์เมธี  มีมุข

          5402502354 - 5502006272    อาจารย์ปุณณะ  คงสว่าง 

          5502006975 - 5502054637    อาจารย์ ดร.นลิน   ตั้งพานิชย์ 

          5502054959 - 5502081846    อาจารย์กิจจา  ฉลาดพจนพร

  ภาควิชาการตลาด

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

          4601017546 - 4707009033    อาจารย์ ดร.ปริญญาภรณ์   แสงสุข

         4801011547 - 4906061744    อาจารย์จักรภพ  ศรมณี

         5001011547 - 5054003826    อาจารย์ตวงทอง  มังคะลี

         5101000783 - 5154501315    อาจารย์มินทร์ฐิตา  จิราธรรมวัฒน์

         5203080502 - 5254006850    รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญปวีณ์  รัตน์พงศ์พร

         5301031380 - 5312054320    รองศาสตราจารย์พรรณพิมล  ก้านกนก

         5325400328 - 5337473471    อาจารย์ปทิตตา  โอภาสพงษ์

          5347205430 - 5354006552    รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์  ชีวโศภิษฐ 

          5401001366 - 5402025020    อาจารย์สนทรียา  โสภารัตน์ 

          5402025027 - 5404426032    รองศาสตราจารย์สมจิตร  ล้วนจำเริญ

         5404505228 - 5406056225    อาจารย์ ดร.อุษา  บุญถือ

  ภาควิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

          4802005092 - 5102026902    รองศาสตราจารย์กรรณิการ์  เฉกแสงรัตน์

         5102026910 - 5202119888    รองศาสตราจารย์ธีระเดช  ริ้วมงคล

         5202120274 - 5302504807    รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์   เจนประโคน

         5302505051 - 5402034374    รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา  ผู้พัฒนพงศ์

         5402034556 - 5402077845    อาจารย์ ดร.ชาคริต  สกุลอิสริยาภรณ์

         5402077860 - 5402517030    อาจารย์ ดร.นารินี   แสงสุข

         5402517212 - 5502038523    อาจารย์ ดร.สนิทนุช  นิยมศิลป์

         5502038705 - 5502081952    อาจารยส์ินาท  นาควัชระ

  ภาควิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

          4802020216 - 5302004725    รองศาสตราจารย์ ดร.ศิณีย์  สังข์รัศมี

         5302004865 - 5402042237    อาจารย์ ดร.อวยชัย  สุวรรณนัจศิริ

         5402042468 - 5402521669    อาจารย์ ดร.นิศานาถ  บริบูรณ์

         5402521677 - 5502081465    อาจารย์สุรเชษฐ์  โซวเกียรติรุ่ง

  ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

          4802000101 - 5102501615    ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกิดศิริ  ทองศิริ

         5102502563 - 5302047583    รองศาสตราจารย์สุวรรณี   เดชวรชัย 

         5302050769 - 5402028368    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ภีรภัทร  ภักศิริ

         5402028665 - 5402098452    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศนีย์   สิรเรียกุล
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 นับวันการศึกษาย่ิงมีการหยิบยกวาทกรรม (discourse) ในการยึดผู้เรียน 

เป็นสำคัญหรือเป็นศูนย์กลางมาเป็นสรณะมากขึ้น  การค้นหาข้อความรู้เอง 

ของผู้เรียนจึงดูเป็นวิธีการ (methodology) ที่ผู้สอนส่งผ่านหรือยัดเยียดให้กับ 

ผู้เรียนโดยไม่รู้ตัว   ส่ิงน้ีอาจเรียกได้ว่าเป็น ความรุนแรงเชิงโครงสร้าง ( structural 

violence)  บางครั้งดูเหมือนว่า การสั่งงาน ( assignments) จากผู้สอนมีมากเกิน 

กว่าที่ผู้เรียนจะสามารถทำได้หรือสืบค้นให้ทันในเวลากำหนดได้  จึงทำให้เกิด 

มิติท่ี “คัดลอก ตัดแปะ” จากส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน ภาพเหล่าน้ีคือความจริง  

ที่ไม่ต้องมีข้อคำถามใดๆทั้งสิ้น  นี่คือบาปทางวิชาการที่ทำกันอย่างไม่รู้ตัว 

 งาน  : พัฒนาการและการเรียนรู้
 พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนถือว่าเป็นส่ิงสำคัญท่ีผู้สอนจะต้องตระหนัก 

และทำความเข้าใจให้มากกว่าท่ีเป็นอยู่ ตามทฤษฎีทางจิตวิทยาน้ันมีท้ังท่ีเก่ียวข้อง 

กับพัฒนาการทางด้านอายุ  พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและสังคม รวมทั้ง 

ทางด้านจริยธรรม ตามหลักความเชื่อทั่วไป คือ มนุษย์สามารถพัฒนาได้  

แต่จะมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับพันธุกรรม สิ่งแวดล้อม สภาพ/ลักษณะ 

การเรียนรู้ และวุฒิภาวะ (heredity, environment, learning conditions and  

maturity) ลักษณะการจัดการศึกษาตามฐานคติของนักการศึกษาทั้งโลกนี้ไม่ 

แตกต่างกันนัก กล่าวคือส่วนใหญ่ เชื่อว่า การสั่งงานจะนำพาให้ผู้เรียนเข้าถึง 

องค์ความรู้ ข้อความรู้ได้มากกว่าที่จะรับฟังจากผู้สอน (passive learner) ผู้เรียน 

ต้องมีคุณลักษณะใฝ่รู้ใฝ่เรียนด้วย (active learner) จึงจะทำให้บรรลุจุดมุ่งหมาย 

ทางการศึกษาที่ตั้งไว้ 

 งานต่างๆท่ีผู้สอนส่ังให้ผู้เรียนทำเพ่ือการพัฒนาแบบองค์รวมน้ัน จำเป็น 

อย่างยิ่งที่จะต้องมีการนำพาถึงการพัฒนาให้ครบทุกด้าน คือ ด้านความรู้  

(knowledge) ด้านคุณลักษณะ (attributes) ด้านทักษะ (performance) ดังนั้น 

การสั่งงานเพื่อประสิทธิภาพ  ผู้สอนควรพิจารณาในสิ่งต่างๆดังต่อไปนี้

 1)  ตรวจสอบถึงศักยภาพและสมรรถนะ( potentiality and competency) 

ของผู้เรียนว่าสามารถทำได้หรือไม่

 2) งานที่สั่งต้องท้าทายถึงความสามารถของผู้เรียน ( challenge to their 

ability)

 3) งานที่สั่งต้องเป็นการเพิ่มปัญญาและพัฒนาความรู้ของผู้ เรียน  

( knowledge increase and intellectual development)

 4) ก่อนสั่งงานทุกครั้งต้องคำนึงถึงรายละเอียดกระบวนวิชาเป็นหลัก  

(course syllabus consideration)

 5)  การสั่งงานทุกครั้งต้องมีความชัดเจน ( clearness)

 6)  มีการบอกระยะเวลาส่งท่ีเหมาะสม ( appropriate time for handing in)

 7) พยายามกระตุ้นให้ผู้เรียนทำงานส่งแบบมีความรู้ตกผลึก (crystallization) 

สร้างสรรค์ผลงานออกมาอย่างประณีตและเรียบร้อย

 ตรวจงานอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
 การตรวจงานของผู้เรียนถือว่าเป็นงานหนักสำหรับผู้สอน  ทั้งนี้ผู้สอน 

ต้องเข้าใจและทำใจ คือ ปราศจากความเอนเอียงหรืออคติต่อผู้เรียนคนใดคนหน่ึง 

เพราะภาพฉายทางสังคมที่เห็นเกลื่อนกลาดประการหนึ่งคือ “ค่าของคน อยู่ที ่

คนของใคร” ซ่ึงอาจทำให้ผู้สอนมีจิตใจท่ีเอนเอียงให้กับผู้เรียนท่ีมีโอกาสใกล้ชิดกว่า

ผู้เรียนคนอื่นๆได้    ดังนั้นการตรวจงานที่มีประสิทธิภาพสามารถทำได้ดังนี้

 1) งานท่ีส่ังมีความถูกต้อง (rightness) หรือครบตามเน้ือหาของงานหรือไม่

 2) อ่านทุกตัวอักษร หากเกิดข้อผิดพลาดทั้งในการเขียนและการพิมพ์ 

ต้องแก้ไขให้ อย่ามองข้ามไปโดยเด็ดขาด

 3) หากรู้สึกเมื่อยล้าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ (physical and mental 

fatigue) ให้หยุดหรือพักชั่วขณะแล้วกลับมาตรวจใหม่

 4) ส่งงานตรวจคืนให้ผู้เรียนทันที (give prompt feedback)

 ผู้เขียนขออนุญาตยกตัวอย่าง  เกณฑ์การพิจารณาระดับคะแนนของ 

รศ.ดร.นิรมล ศตวุฒิ อาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำป ี

การศึกษา 2555  ที่ได้ตั้งเกณฑ์ในการตรวจงานระดับบัณฑิตศึกษาของรายวิชา

ประสบการณ์ภาคสนามในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนรู้ ดังนี้

 A = งานครบทุกขั้นตอนและถูกต้องทั้งหมด  รายงานครบถ้วน ถูกต้อง 

ทั้งหมด  ภาคผนวกสอดคล้องกับเนื้อหาในรายงาน

 A- = งานครบทุกขั้นตอน ถูกต้องทั้งหมด แต่ภาคผนวกไม่ครบ

 B+ = งานไม่ครบทุกขั้นตอน แต่ขั้นตอนที่เสนอมาถูกต้องทั้งหมด

 B =  งานไม่ครบทุกข้ันตอน และข้ันตอนท่ีเสนอมีข้อบกพร่องบางส่วน

 B - =  งานไม่ครบทุกขั้นตอน และสับสนไม่เป็นลำดับ ผิดพลาด

          ท้ังน้ี หากนักศึกษาคนใดไม่มาพบอาจารย์ประจำกลุ่มสม่ำเสมอ  ให้ลดระดับ

คะแนนลงจากที่ควรจะได้จากผลงาน

 ข้อพึงสังเกตบางประการของการตรวจงาน
 การตรวจงานถือว่าเป็นงานหนักสำหรับผู้สอนทุกคนในโลกหลังยุคใหม่ 

หรือนวสมัย เทคโนโลยีมีความทันสมัยมากข้ึน พรมแดนข้อความรู้มีการแพร่สะพัด 

ได้อย่างรวดเร็ว ฉะน้ัน ผู้สอนจะต้องเป็นบุคคลท่ีอ่านข้อความรู้จากส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ให้มาก เพราะปัจจุบันนี้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง (access) ข้อมูลต่างๆได้สะดวกขึ้น 

และสามารถคัดลอกได้เป็นอย่างดี ฉะนั้นผู้สอนจะต้องรู้เท่ารู้ทันผู้เรียนด้วย

 1) อย่าได้คาดหวังกับผลงานของผู้เรียนจนเกินไป หากมีข้อบกพร่อง 

ของงาน ให้ระลึกเสมอว่า ครู คือ ผู้ชี้ทางบรรเทาทุกข์ชี้สุขเกษมศานต์ 

 2) งานที่สั่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความเป็นครูของ 

ผู้สอนได้

 3)  อย่าส่ังงานมากจนเกินไป จนกลายเป็นว่าเบียดบังเวลาท่ีผู้เรียนจะได้รับ 

ความรู้จากผู้สอน

 4) อย่าสั่งงานเพื่อที่จะเอาผลงานของผู้เรียนมา “ขัดเกลา” เป็นผลงาน 

ของตนเอง

 5) ถ้าผลงานของผู้เรียนมีลักษณะที่ดีและมีประโยชน์ต่อส่วนรวม ควร 

ให้การยกย่องและประกาศเพื่อเป็นสาธารณวิทยาต่อไป

 ผลงานของผู้เรียนสะท้อนถึง “ตัวตน” ของผู้สอนฉันใด การศึกษาไทย 

ก็สามารถสะท้อนออกมากับผู้วางแผนนโยบายทางการศึกษาของชาติฉันน้ัน 

แต่อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำให้การศึกษามีความก้าวไกลและสอดคล้อง 

กับอัตลักษณ์ไทย คือ ความเป็นกัลยาณมิตรระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน ถ้าทำได ้

เช่นน้ีได้  เช่ือว่าความสุขก็จะมาเยือนท้ังสองฝ่าย สุดท้ายกลายเป็นการพัฒนาการ

ศึกษาชาติอย่างลงตัวแน่นอน!!!

งานของนักศึกษา : ตรวจอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
(Students’ Works : How to Check Them Effectively)

 ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา (ต่อจากหน้า 6)

  ภาควิชาอุตสาหกรรมการบริการ (ต่อ)

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

          5402098577 - 5502015166    อาจารย์อัจฉรา   อุนรัตน์

         5502015232 - 5502057325    อาจารย์อธิเดช  อินทรัมพรรย์

         5502057697 - 5506009603    อาจารย์แก้วกัญญา  ตั้งสุวรรณรังษี 

  ภาควิชาการท่องเที่ยว

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

          4802000051 - 5202052485    รองศาสตราจารย์ทิพวรรณ  พุ่มมณี

         5202052949 - 5305006529    อาจารย์ ดร.นีลนารา  วงษ์เกิด

         5306010652 - 5402505340    อาจารย์ดารณี  พลอยจั่น 

         5402505589 - 5502047219    อาจารย์ทิพชณา  พึ่งชาญชัยกุล

         5502047292 - 5502521130    อาจารย์ ดร.สุวีร์ณัสญ์  โสภณศิริ

รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ์                   คณะศึกษาศาสตร์ 



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

คณะเศรษฐศาสตร์จัดอบรม
“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”การโอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา  2556

 คณะเศรษฐศาสตร์ ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจที่เป็นผู้ว่างงาน 

ผู้เพิ่งจบการศึกษา ทายาทธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพ และ 

ผู้ประกอบการใหม่ที่เริ่มประกอบธุรกิจไม่เกิน 3 ป ี

สมัครเพื่อคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมบ่มเพาะ โครงการ 

“เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation 

:NEC) เพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(AEC)”  รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 รุ่นละ40 คน ดังนี้

 รุ่นท่ี 2 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-16.00 น. 

(จำนวน 120 ชั่วโมง)

 รับสมัคร ต้ังแต่บัดน้ี-วันท่ี 30 เมษายน 2556

 สอบสัมภาษณ ์วันที่ 1 พฤษภาคม 2556

 ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ วันท่ี 2 พฤษภาคม 2556

 รายงานตัวและปฐมนิเทศ วันท่ี 4 พฤษภาคม 2556

 อบรม วันที่ 4 พฤษภาคม  -28 กรกฎาคม 2556

 สถานท่ีอบรม คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) ชั้น 3 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและสมัคร 

ได้ที่สำนักงานโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่” 

คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) ชั้น 2 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ โทร. 

0-2310-8000 ต่อ 4520, 080-780-9527, 084-539-3971 

และ 088-623-2116 โทรสาร 0-2310-8000 ต่อ 4520 

รายละเอียดโครงการดูได้ที่ http://www.nec.ru.ac.th 

อบรมพิมพ์สัมผัส ไทย-อังกฤษ ฟรี
 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมพิมพ์สัมผัส 

ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ (ฟรี) รุ่นที่ 5 - 

รุ่นที่ 7 เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะพื้นฐานการพิมพ ์

สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ และการใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ได้อย่างถูกต้อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แก่นักศึกษา ม.ร. 

 และบุคคลท่ัวไป โดยอบรมรุ่นละ 10 วัน วันละ 1 ช่ัวโมง ดังน้ี 

 รุ่นที่ 5 รับสมัครวันที่ 12 มี.ค.-19 เม.ย.56  

 อบรมวันที่ 22 เม.ย.- 3 พ.ค.56

 รุ่นที่ 6 รับสมัครวันที่ 7-13 พ.ค. 56 

 อบรมวันที่ 3-14 มิ.ย. 56

 รุ่นที่ 7 รับสมัครวันที่ 3-14 มิ.ย. 56 

 อบรมวันที่ 19 มิ.ย.-1 ก.ค. 56

 หลักฐานการสมัคร รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว หรือ 

2 นิ้ว 1 รูป และสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา แต่งกาย 

ชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพเข้าอบรม อบรมที่ห้องพิมพ์

สัมผัสคอมพิวเตอร์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ชั้น 2) มี  

6 ช่วงเวลาให้เลือกเรียน ดังนี้

 1) 09.00-10.00 น.  พิมพ์ภาษาไทย  

 2) 10.00-11.00 น. พิมพ์ภาษาไทย 

 3) 11.00-12.00 น. พิมพ์ภาษาอังกฤษ 

 4) 13.00-14.00 น.  พิมพ์ภาษาไทย

 5) 14.00-15.00 น.  พิมพ์ภาษาไทย

 6) 15.00-16.00 น.  พิมพ์ภาษาอังกฤษ

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด และสมัครได้ที่งาน 

แนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร 

(ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8126 ในวันและเวลาราชการ  

อน่ึง ผู้อบรมท่ีทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตรและลงบันทึก

ในทรานสคริปท์กิจกรรมนักศึกษา

 เพื่อให้การโอนย้ายระบบการเรียนการสอน

ของนักศึกษา จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค และ 

จากส่วนภูมิภาคมาส่วนกลางเป็นไปด้วยความ 

เรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงได้กำหนดวิธีดำเนินการ 

ดังต่อไปนี้

เกณฑ์การโอนย้าย

 1. เป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ และปัจจุบันยังมี

สถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่

 2. นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯ 

ไปส่วนภูมิภาค ต้องเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ใน 4 สาขาวิชา 

คือ สาขานิติศาสตร์ สาขาการบริหารท่ัวไปหรือสาขา 

การจัดการ สาขาการสื่อสารมวลชน และสาขา 

การบริหารรัฐกิจ ในกรณีที่ไม่ได้ศึกษาในสาขาวิชา 

ดังกล่าวแต่ประสงค์จะโอนย้ายฯจากส่วนกลาง 

ไปส่วนภูมิภาค ให้ดำเนินการย้ายคณะหรือเปลี่ยน 

สาขาวิชา ที่งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop 

Service) อาคาร KLB ชั้น 1 ให้ถูกต้องก่อน กรณ ี

ท่ีย้ายคณะหรือเปล่ียนสาขาวิชา ให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

พ.ศ.2551 ข้อ 18.2 “นักศึกษาที่ประสงค์จะย้ายคณะ 

หรือเปล่ียนสาขาวิชาต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ”

 สำหรับนักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถโอนย้ายฯ 

เข้าศึกษาท่ีส่วนกลางได้ทุกสาขาวิชา  หากจะย้ายคณะ

หรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดำเนินการโดยใช้รหัส 

ประจำตัวใหม่ภายหลังการโอนย้ายฯ แล้ว

 3. เฉพาะนักศึกษาท่ีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตไว้ 

จะต้องชำระเงินค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือและหรือ 

ค่าธรรมเนียมเทียบโอนล่าช้าให้ครบถ้วน ตามอัตรา 

ท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดก่อนการโอนย้ายฯ จากส่วนกลาง 

ไปส่วนภูมิภาค

 4. นักศึกษาท่ีดำเนินการโอนย้ายฯแล้ว ให้เร่ิม 

ศึกษาและลงทะเบียนเรียนโดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ 

ของแต่ละระบบการเรียนการสอน ตั้งแต่ภาค 1 

ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป

 ผู้ที่ประสงค์ ใช้สิทธิสอบซ่อมของภาค 

2/2555 และหรือ ภาคฤดูร้อน/2555 ให้ดำเนินการ 

ดังนี้

  4.1 นักศึกษาที่โอนย้ายฯ จากส่วนกลาง 

ไปส่วนภูมิภาค ให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จาก 

การโอนย้ายฯ ลงทะเบียนสอบซ่อมท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

ตามวันเวลาท่ีกำหนดในปฏิทินการศึกษาส่วนภูมิภาค 

โดยใช้ฐานข้อมูลการลงทะเบียนเรียนภาค 2/2555 

และหรือ ภาคฤดูร้อน/2555 ของส่วนกลาง และ 

เป็นกระบวนวิชาที่เปิดสอบซ่อมในส่วนภูมิภาค 

เท่านั้น

  4.2  นักศึกษาท่ีโอนย้ายฯ จากส่วนภูมิภาค 

มาส่วนกลาง ให้ใช้รหัสประจำตัวใหม่ที่ได้จากการ 

โอนย้ายฯ ลงทะเบียนสอบซ่อมท่ีอาคารเวียงคำ (VKB) 

ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ตามวันเวลาที่กำหนด 

ในปฏิทินการศึกษาส่วนกลาง โดยใช้ฐานข้อมูลการ- 

ลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2555 และหรือ ภาคฤดูร้อน/2555 

ของส่วนภูมิภาค

 5. ให้ดำเนินการโอนย้ายฯ ได้เพียงครั้งเดียว 

หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับระบบเดิมต้องลาออก 

แล้วสมัครใหม่โดยนำหน่วยกิตสะสมมาเทียบโอนได้  

ในอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท

ขั้นตอนการโอนย้ายฯ

 1. นำใบตรวจสอบผลการศึกษา (Check Grade) 

สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จลงทะเบียน 

เรียนภาคสุดท้ายพร้อมเงินจำนวน 560 บาท (ค่าธรรมเนียม 

การโอนย้ายฯ 500 บาท และค่าทำบัตรประจำตัว 

นกัศกึษา 60 บาท) กรณทีีข่าดสถานภาพนกัศกึษา 1-2 

ภาคการศึกษาให้ไปชำระเงินค่ารักษาสถานภาพฯ 

ที่ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 แล้ว

ไปติดต่อที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 

อาคาร สวป. ชั้น 6

 2. ให้ดำเนินการภายในระยะเวลาท่ีมหาวิทยาลัย

กำหนด ดังนี้

  2.1 นักศึกษาที่จะโอนย้ายจากส่วนกลาง 

ไปส่วนภูมิภาค ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่าง

วันที่ 20-23 พฤษภาคม 2556

  2.2 นักศึกษาท่ีจะโอนย้ายจากส่วนภูมิภาค 

มาส่วนกลาง ต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จระหว่าง 

วันที่ 10-13 มิถุนายน 2556

ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน

 1. ให้ลงทะเบียนเรียน โดยใช้รหัสประจำตัวใหม่ 

ของแต่ละระบบการเรียนการสอน ต้ังแต่ภาค 1/2556 

เป็นต้นไป

 2. ให้ลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน 

ตามวันและเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดของแต่ละ 

ระบบการเรียนการสอน

 3. ให้ชำระค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนเรียน

ตามอัตราของแต่ละระบบการเรียนการสอน



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

ถาม-ตอบ 
“เกรดระบบใหม่”

สุทธิกุล  ศรีสุทธิ์

ถาม ดิฉันเป็นนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ สาขา- 

วิชาการเงินและการธนาคาร รหัสประจำตัว 520201 

xxxx แต่ดิฉันได้ดูจากระเบียบการรับสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาและแผนกำหนดการศึกษาช้ันปริญญาตรี 

ส่วนกลาง พ.ศ. 2552 เก่ียวกับ “กำหนด CODE รหัส 

สาขาวิชาคณะต่าง ๆ ท่ีเขียนลงในใบสมัคร (ม.ร.2)” 

ได้กำหนด CODE สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

เป็น 0202 แต่เลขรหัสประจำตัวของดิฉันผิดหรือไม่ 

ช่วยอธิบายให้เข้าใจด้วย  ถ้าผิดดิฉันจะแก้ไขอย่างไร 

ตอบการกำหนดรหัสประจำตัวนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ตามมติ ทปม./ มหาวิทยาลัย 

อนุมัติ) ได้กำหนดไว้ดังนี้

 หลักสูตรปกติ (ส่วนกลาง) 

 1.  เลข 2 ตัวแรก หมายถึง ปีการศึกษาท่ีสมัคร 

(นักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เมื่อปีการศึกษา 2552)

 2. เลขหลักท่ี 3 และ 4 หมายถึงคณะ/สถาบัน 

(นักศึกษาเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ เลขที ่

กำหนด คือ เลข 02)

 3. เลขหลักที่ 5 หมายถึง สถานะ/ภาค คือ  

เป็นตัวเลขที่ระบุว่านักศึกษาสมัครเรียนในภาค

การศึกษาไหน ในกรณีของนักศึกษาเลขหลักที่ 5 

เป็นเลข 0 แสดงว่านักศึกษาสมัครเรียนในภาค 1)

 เลขหลักที่ 6, 7, 8, 9 หมายถึง จำนวน 

นักศึกษาที่สมัครเรียนเรียงตามจำนวนที่สมัคร 

ส่วนเลขตัวสุดท้าย ตัวที่ 10 คือ เป็นตัวเลขที่ตรวจ

สอบความถูกต้องของตัวเลขทั้ง 9 หลักแรก ดังนั้น 

ในกรณีเลขรหัสของนักศึกษาจึงไม่ผิดอะไร สรุป 

52 แรก คือ ปีการศึกษาที่สมัครเรียน 02 ต่อมา 

คือเลขรหัสคณะบริหารธุรกิจ ส่วนเลข 0 ตัวที่ 5 

คือ ภาค 1 ที่นักศึกษาสมัครเรียน และเลข 1xxx 

คือ จำนวนนักศึกษา สุดท้าย คือ X หลักสุดท้าย 

เป็นเพียงตัวตรวจสอบเลขรหัส 9 หลักแรกเท่านั้น 

ตามคำอธิบายข้างต้น แสดงว่าเลขรหัสประจำตัว

นักศึกษาของนักศึกษาถูกต้องไม่ต้องมีการแก้ไข 

แต่อย่างใด

ถาม	ดิฉันเป็นนักศึกษาท่ีสมัครในภาค 1 ปีการศึกษา 

2555 โดยใช้วุฒิการศึกษาอนุปริญญา และได้ชำระ 

ค่าเทียบโอนไว้ 100 บาท ดิฉันสามารถนำเงิน 

ไปชำระค่าเทียบโอนท่ีเหลือท้ังหมดได้ไม่เกินเม่ือใด 

และต้องมีการเสียค่าปรับหรือไม่ 

ตอบ	นักศึกษาที่ ใช้สิทธิ เทียบโอนหน่วยกิต 

ไว้ในวันสมัครและยังค้างชำระเงินค่าเทียบโอน 

ส่วนที่เหลือ ให้นักศึกษาไปดำเนินการที่คณะฯ 

ก่อนไปชำระเงิน ดังนี้

 1. กรณีเทียบโอนจากรามคำแหง

  1.1 เทียบโอนกรณีหมดสถานภาพ หรือ 

 สวัสดีครับ สมาชิกข่าวรามคำแหงและนักศึกษา

รามคำแหงทุกท่าน

 วันนี้ ขอตอบคำถามของนักศึกษาคณะ 

มนุษยศาสตร์ รหัส 53 ที่ mail คำถามเกี่ยวกับ 

ระบบเกรดใหม่มา 5 ข้อโดยผมจะทวนคำถามและ 

ตอบคำถามดังนี้ครับ

 1. นศ.รหัส 53 ขึ้นไป การปรับเกรดจะเป็นแค่ 

A กับ C+ ใช่ไหมคะ (จะมีโอกาสปรับเป็น A,B,C,D 

ไหมคะ)

  การปรับเกรด จาก G, P เป็น A, C+ ไม่ได้ปรับ 

ให้นักศึกษารหัส 53 ขึ้นไปตามที่เข้าใจแต่จะปรับให ้

กับนักศึกษาที่หมดสถานภาพสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ 

ขอใช้สิทธิเทียบโอนตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 

เป็นต้นไปโดยคณะจะดำเนินการเทียบโอนให้  

ส่วนนักศึกษาท่ีมีสถานภาพต่อเน่ือง คือ นักศึกษารหัส 47 

ที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาในภาค 2/47 ซึ่งจะหมด 

สถานภาพ 8 ปี ในภาค 1/2555 สามารถลงทะเบียนเรียน 

ในภาค 1/2555 ได้อีก 1 ภาค รวมทั้งนักศึกษารหัส 48, 

49, 50, 51, 52, 53,  และ 54 ท่ีมีสถานภาพต่อเน่ืองไปจนถึง 

ภาค12555/คือได้ลงทะเบียนเรียนต่อเนื่องทุกภาค 

การศึกษาถึงภาค 2/2554  ดังน้ันผลการสอบก่อนการใช้ 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษา 

ช้ันปริญญาตรีฉบับท่ี 3 และ 4 พ.ศ. 2555   คือกระบวนวิชา 

ท่ีนักศึกษาสอบได้ก่อนภาค1/2555 ก็จะปรับ เกรด จาก 

G เป็น A และ P เป็น C+ เท่าน้ัน ครับ ส่วนเกรด  A,  

B+, B, C+, C, D+, D, F นักศึกษาจะได้ต้ังแต่ภาค1/2555

เป็นต้นไป

 2. ในกรณีที่ได้เกรดต่ำกว่า C+ จะมีโอกาสได้ 

เกียรตินิยมหรือไม่

 เป็นไปได้ครับถ้าเกรดเฉล่ียเป็นไปตามเกณฑ์ 

กำหนดไว้ในข้อบังคับฯ คือเกียรตินิยมอันดับหน่ึงเหรียญทอง 

คะแนนเฉล่ียสะสม 3.75 ข้ึนไป เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง 

คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50 เกียรตินิยมอันดับสอง 

คะแนนเฉล่ียสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25  ท้ังน้ี 

 - ต้องจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 

ในหลักสูตร

 - ต้องไม่เคยลงทะเบียนเรียนวิชาใดซ้ำและ 

สอบได้มากกว่าหนึ่งครั้งหรือสอบได้กระบวนวิชาตาม

หลักสูตรใหม่ที่ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสูตรเก่า 

ที่นักศึกษาเคยสอบได้แล้ว

 3.  5 G ปัจจุบันคือ 5 A ใช่ไหมคะ 

  ใช่ครับ

 4. การให้เกรดของอาจารย์แต่ละคนเหมือนกันไหมคะ 

 ข้อนี้แนะนำให้นักศึกษาติดต่อสอบถามจาก 

อาจารย์ผู้สอนหรือภาควิชาของคณะดีกว่าครับ จะได้ 

คำตอบที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย มีเกณฑ์- 

กลางครับ คือ A=80-100, B+=75-79, B=70-64, 

C+=65-69, C=60-64, D+=55-59, D=50-54, F=0-49

 5. การรีเกรดจะทำได้ต่อเม่ือเกรดเป็น D,D+ เท่าน้ัน 

ใช่ไหมคะ 

 ใช่ครับ จะปรับกี่ครั้งก็ได้ถ้านักศึกษามีผล 

การสอบกระบวนวิชาที่สอบครั้งแรกต่ำกว่า C ตามข้อ- 

บังคับฯ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2555 ข้อ 16.5.3 เมื่อนักศึกษา 

สำเร็จการศึกษาระบบจะปรับให้โดยจะคงผลการสอบ 

ที่มีค่าคะแนนมากที่สุดเพียงครั้งเดียว แต่ก่อนที่จะ 

ปรับเกรดต้องแน่ใจนะครับว่าวิชาท่ีจะปรับมีผลการสอบ

ครั้งแรกต่ำกว่า C ถ้าผลสอบเป็น C อยู่แล้วแต่นักศึกษา 

ยังมาลงทะเบียนเพื่อปรับผลสอบใหม่แม้ว่าผลสอบที่ 

ปรับใหม่จะมีค่ามากกว่า C...... ระบบก็จะไม่ปรับให้เหลือ

เกรดที่มากที่สุดครั้งเดียวนะครับเพราะนักศึกษาปฏิบัติ

ผิดข้อบังคับฯ และเม่ือนักศึกษาสำเร็จการศึกษาจะทำให้ 

ผลการคำนวณค่าเฉลี่ยตลอดหลักสูตรลดลงเพราะมี 

ตัวหารเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวิชา.

 ขอบคุณนักศึกษาท่านนี้ที่ mail คำถามมา หวังว่า

คำตอบจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาทุกๆ ท่านนะครับ

พบกันอีกครั้งสัปดาห์หน้าครับ สวัสดี 

Pre-degree ให้นำ Transcript ต้นฉบับที่ใช้สำหรับ

การสมัครเรียนใหม่ (ห้ามถ่ายเอกสาร) ไปที่คณะฯ 

เพื่อดำเนินการตรวจสอบ

  1.2 เทียบโอนกรณีปริญญาท่ี 2 ให้นำสำเนา 

Transcript ปริญญาแรก จำนวน 1 ฉบับไปที่คณะฯ 

เพื่อดำเนินการตรวจสอบ

 2. กรณีเทียบโอนจากต่างสถาบันให้นำสำเนา 

วุฒิบัตร จำนวน 1 ฉบับไปที่คณะฯ เพื่อดำเนินการ 

ตรวจสอบ

 3. เขียนคำร้องขอเทียบโอนหน่วยกิตที่คณะ 

โดยคณะจะออกหลักฐานการเทียบโอนหน่วยกิต 

(ม.ร.23) ให้นักศึกษา

 4. นำ ม.ร.23 และบัตรประจำตัวนักศึกษาไปย่ืน 

ขอชำระเงินค่าเทียบโอนที่ กองคลัง สำนักงาน 

อธิการบดี

 5. ถ่ายสำเนาใบเสร็จค่าเทียบโอนไปให้คณะ 

1 ฉบับ

 6. เมื่อดำเนินการตามขั้นตอน 1-5 แล้ว คณะฯ 

จึงจะดำเนินการด้านข้อมูล รายละเอียดกระบวนวิชา

ที่เทียบโอนได้ให้นักศึกษาต่อไป

 ระยะเวลาการชำระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิต

 1. นักศึกษาท่ีสมัครในภาค 1 ต้องชำระค่าเทียบโอน 

ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมิถุนายนของปีถัดไป

 2. นักศึกษาท่ีสมัครในภาค 2 ต้องชำระค่าเทียบโอน 

ทั้งหมดให้เสร็จสิ้นภายในเดือนพฤศจิกายนของปี 

ถัดไป

 3. นักศึกษาที่ไม่สามารถชำระค่าเทียบโอนใน

ระยะเวลาท่ีกำหนดตามข้อ 1 หรือ 2 นักศึกษาจะต้อง

ชำระค่าเทียบโอนล่าช้าเป็นรายภาค ในอัตราภาคละ 

300 บาท

 ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ถ้านักศึกษาจะชำระ

ค่าเทียบโอนทั้งหมดโดยไม่ต้องเสียค่าปรับ นักศึกษา 

ต้องชำระไม่เกินสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2556 และ 

ดำเนินการตามขั้นตอนที่กล่าวไว้ข้างต้น



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

 ANT 2013 โบราณคดีเบื้องต้น
(INTRODUCTION TO ARCHAEOLOGY)

ภาคฤดูร้อน /2555

 แนวสังเขปวิชา การศึกษาสาระความเป็นมา 

ของโบราณคดี วิธีการศึกษาทางโบราณคดีและประโยชน์ 

ท่ีได้รับ เกณฑ์และการจัดยุคสมัย  ข้อมูลทางโบราณคดี 

สมัยต่างๆในประเทศไทย ศึกษาความสัมพันธ์ของ 

สิ่งแวดล้อมที่มีต่อมนุษย์และหลักฐานทางโบราณคดี  

โดยแสดงให้เห็นถึงวิวัฒนาการทางวัฒนธรรม  

 เอกสารประกอบการเรียน เอกสารคำสอน ANT 2013 

โบราณคดีเบื้องต้น และเอกสารประกอบการเรียน 

ANT 2013 (S) โบราณคดีเบื้องต้น โดย อ.อัญชลา 

โภชนสมบูรณ์ นักศึกษาสามารถถ่ายสำเนาได้ที่ร้าน- 

ถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ 

 วันเวลาและสถานที่เรียน 

 MWF 07:30 SWB 701

 หัวข้อหลัก

 * ประวัติความเป็นมา

 * หลักฐานทางโบราณคดี

 * วิธีการศึกษาทางโบราณคดี

 * การแบ่งยุคสมัยทางโบราณคดี

 * แหล่งโบราณคดีที่สำคัญ

 แนวทางการวัดผล - คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 40 ข้อ (40 คะแนน) และอัตนัย 

3 ข้อ (60 คะแนน)

 - สำหรับผู้ที่เข้าเรียนประจำ สามารถสะสม 

คะแนนเก็บบางส่วนๆละ 20 คะแนนจากรายงานกลุ่ม

ที่ต้องส่งตามวันที่กำหนดระหว่างเทอมและนำเสนอ 

ในชั้นเรียน (จำกัดจำนวนกลุ่ม) โดยคะแนนรายงาน  

1 ฉบับสามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย 1 ข้อ

 - การทำรายงานมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริม 

ให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการทำงาน 

เป็นกลุ่มและมีโอกาสนำเสนอผลงาน  ซ่ึงการทำรายงานน้ี 

ไม่มีผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน 

ไม่จำเป็นต้องทำ) และไม่มีการทำรายงานเพ่ิมเติมทุกกรณี 

ในการสอบซ่อม      

 วันและเวลาสอบ   

 S 18 MAY 2013 A (09:30 -12:00)

 ข้อแนะนำ  - การเรียนเน้นนำเสนอหลักฐาน 

ทางโบราณคดีจากภาพ

 - สำหรับนักศึกษาท่ีต้ังใจเรียนและเก็บคะแนน

จากการทำรายงาน ควรเข้าเรียนต้ังแต่ช่ัวโมงแรก เพราะ 

หัวข้อรายงานแต่ละกลุ่มแตกต่างกันและมีจำนวนกลุ่ม

จำกัดตามระยะเวลาที่สามารถนำเสนอได้ในชั้นเรียน 

โดยนักศึกษาต้องส่งงานตรงเวลา ดังนั้นการเข้าเรียน 

แต่เแรกจะทำให้มีระยะเวลาในการทำรายงานได้ทัน 

ตามกำหนด  โดยเฉพาะการเรียนในภาคฤดูร้อนน้ีมีช่วง

เวลาสั้นกว่าภาค 1

 - ถ้านักศึกษาไม่สามารถเข้าเรียนได้ ควรอ่าน 

ความรูพ้ืน้ฐานทีเ่กีย่วขอ้งตามวารสารตา่งๆ และตดิตาม 

ข่าวสารทางโบราณคดี เช่นการค้นพบโบราณวัตถุสถานใหม่ 

ท้ังในไทยและต่างประเทศ หรือการตีความหลักฐานเดิม 

ด้วยแนวคิดใหม่  เพราะในช้ันเรียนจะมีการนำเสนอข้อมูล

ใหม่ๆ ท่ีจะมีการอภิปรายและนำมาใช้ในการประเมินผล 

 - วิชาน้ีเปิดบรรยายทุกเทอม 1 (ไม่เปิดในเทอม 2 

เพราะต้องเปิดวิชาต่อคือ ANT 3013 สำหรับนักศึกษา 

เอกสังคมฯ แผน 1)
อ.อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

ANT 3013 มานุษยวิทยากายภาพ
(PHYSICAL ANTHROPOLOGY)

 แนวสังเขปวิชา ศึกษาและวิเคราะห์ประวัต ิ
ความเป็นมาของมนุษยชาติในแง่สรีรวิทยา  กลไกที่ทำ 
ให้เกิดการวิวัฒนาการ ศึกษาเกณฑ์การจัดลำดับชั้น 
ของส่ิงมีชีวิต  โดยเน้นสัตว์ประเภทมีกระดูกสันหลังและ 
เล้ียงลูกด้วยนม แนวความคิดเก่ียวกับชาติพันธุ์และสีผิว 
ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพของมนุษย์กับส่ิงแวดล้อม
ทางธรรมชาติ สังคมและวัฒนธรรม 
 เอกสารการเรียน เอกสารคำสอน ANT 3013 
มานุษยวิทยากายภาพ และเอกสารประกอบการเรียน 
ANT 3013 (S) มานุษยวิทยากายภาพ โดย อ.อัญชลา 
โภชนสมบูรณ์ นักศึกษาสามารถถ่ายสำเนาได้ที่ร้าน 
ถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ 
 วันเวลาและสถานท่ีเรียน 
 MWF 09:30 SLB 402 (ศรีจุฬาลักษณ์)
 หัวข้อหลัก
 * แนวความคิดเรื่องวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
 * แนวความคิดเร่ืองยุค ฟอสซิล การกำหนดอายุ
 * ลักษณะทางกายภาพของไพรเมทและพฤติกรรม 
  ทางสังคม ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมทางสังคม 
  ของกลุ่มสายพันธ์ุที่ร่วมสายวิวัฒนาการกับ 
  มนุษย์
 * แนวความคิดเรื่องวิวัฒนาการขึ้นเป็นมนุษย์
 * แนวความคิดเร่ืองความหลากหลายทางพันธุกรรม
 แนวทางการวัดผล -  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 40 ข้อ (40 คะแนน) และอัตนัย 
3 ข้อ (60 คะแนน)
 - สำหรับผู้ที่เข้าเรียนประจำ สามารถสะสม 
คะแนนเก็บบางส่วนๆละ 20 คะแนนจากรายงานกลุ่ม
ที่ต้องส่งตามวันที่กำหนดระหว่างเทอมและนำเสนอใน 
ช้ันเรียน (จำกัดจำนวนกลุ่ม) โดยคะแนนรายงาน 1 ฉบับ
สามารถทดแทนคะแนนการสอบอัตนัย 1 ข้อ
 - การทำรายงานมีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้
นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการทำงานเป็น 
กลุ่มและมีโอกาสนำเสนอผลงาน ซึ่งการทำรายงานนี ้
ไม่มีผลต่อการสอบได้ (นักศึกษาที่ไม่มีเวลาเข้าเรียน 
ไม่จำเป็นต้องทำ) และไม่มีการทำรายงานเพ่ิมเติมทุกกรณี
ในการสอบซ่อม 
 วันและเวลาสอบ  
 SUN 19 MAY 2013 A (09:30-12:00)
 ข้อแนะนำ - นักศึกษาควรศึกษาประเด็นตาม 
หัวข้อหลักๆ เช่น  แนวคิดต่างๆ ของการวิวัฒนาการ 
ของสิ่งมีชีวิต (อาทิ ลีลล์ ดาร์วิน เมนเดล) ลักษณะ 
ทางกายภาพของไพรเมทในกลุ่มต่างๆ (ลิงดึกดำบรรพ ์
ลิงโลกใหม่ ลิงโลกเก่า เอปและมนุษย์) พฤติกรรม 
ทางสังคมของไพรเมทและบรรพบุรุษของมนุษย์  และ
หลักฐานการค้นพบสายพันธุ์ท่ีวิวัฒนาการข้ึนเป็นมนุษย์

 - สำหรับนักศึกษาท่ีต้ังใจเข้าเรียนและเก็บ 
คะแนนจากการทำรายงาน ควรเข้าเรียนต้ังแต่ช่ัวโมงแรก  
เพราะหัวข้อรายงานแต่ละกลุ่มแตกต่างกันและมีจำนวน 
กลุ่มจำกัดตามระยะเวลาท่ีสามารถนำเสนอได้ในช้ันเรียน 
โดยนักศึกษาต้องส่งงานตรงเวลา ดังนั้นการเข้าเรียน 
แต่แรกจะทำให้มีระยะเวลาในการทำรายงานได้ทันตาม
กำหนด  โดยเฉพาะการเรียนในภาคฤดูร้อนน้ีมีช่วงเวลา 
สั้นกว่าภาค 2 
 - วิชาน้ีเปิดบรรยายทุกเทอม 2 (ไม่เปิดในเทอม 1 
เพราะต้องเปิดวิชาที่ต้องเรียนก่อนคือ ANT 2013 
สำหรับนักศึกษาเอกสังคมฯ แผน 1 ดังนั้นนักศึกษา 
ควรวางแผนการศึกษาล่วงหน้า)

อ.อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการการวิจัยในช้ันเรียน ปีการศึกษา 2556 

ให้แก่อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง รักษาการ 

ในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน 

และมีอาจารย์ ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์ ผู้เช่ียวชาญ 

วิจัยในชั้นเรียน เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 2 เมษายน 

2556 ณ ห้อง 401 อาคารลายสือไท คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 ผศ.ดร.วรานนท์ กล่าวว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตระหนักถึงความจำเป็นเรื่องการกำหนดความรู้

ด้านการวิจัย เพ่ือให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ 

การศึกษา ปีการศึกษา 2556 ซึ่งคณะฯได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ เพื่อดำเนินการ 

จัดการความรู้ให้ครบถ้วนตามกระบวนการ ดังน้ัน 

การจัดโครงการครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้คณาจารย์ 

ทำวิจัยในชั้นเรียน สามารถนำข้อมูลที่ได้จาก 

ประสบการณ์วิจัยในช้ันเรียนมาสรุปเสนอปรับปรุง

แนวทางปฏิบัติที่ดี ทั้งยังสามารถนำไปปรับปรุง

การเรียนการสอนของวิชาน้ันๆตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิการศึกษาระดับอุดมศึกษา (มคอ.3-5) และ 

รองรับเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายในด้วย 

 “ขอให้การจัดโครงการครั้งนี้สำเร็จลุล่วง 

ไปได้ด้วยดี หวังว่าคณาจารย์ทุกท่านจะได้ตักตวง 

ความรู้จากวิทยากรให้มากที่สุด แล้วนำความรู้ 

ไปใช้ในการสอนและการวิจัย โดยให้เริ่มบริบท 

การทำวิจัยพร้อมท้ังนำไปประยุกต์ใช้ในห้องเรียน

และการทำงานให้ถูกต้องตามมาตรฐานท่ีกำหนดไว้”

อาจารย์วิศวะ
อบรมวิจัยในชั้นเรียน



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	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
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 ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

   ด้วยรักและผูกพัน             (ต่อจากหน้า 12)  นานาสาระฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. -สเปนฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

เป็นต้น ถ้าขึ้นไปในยานพาหนะ ถ้าเราเห็นว่าเขาขับ 

อย่างอันตราย ครูพบรถเมล์บางคันขับเฉ่ียวหน้าเฉ่ียวหลัง  

เฉียดไปเฉียดมาอะไรต่างๆ ถ้าหากว่าถึงป้ายจอดเราควร 

จะลง เราไม่ควรที่จะไปกับรถคันนั้น 

 หรือในขณะเดียวกัน เราจะเดินผ่านกลุ่มคน 

กำลังเมาสุรา กำลังเอะอะทะเลาะเบาะแว้งกัน ถ้าเรา 

เล่ียงได้เราต้องเล่ียง อย่าไปมุงดู อย่าไปเดินผ่าน อย่างน้ี 

เป็นต้น มันมีหลายเร่ืองท่ีครูคิดว่ามันอยู่ท่ีประสบการณ์  

หรือว่าอยู่ในเร่ืองของจินตนาการของเรา ว่าทำอย่างไร 

เราจึงจะรอดจากภัยอันตรายได้ ไม่ว่าจะเป็นภัยอันตราย 

ที่เกิดจากตัวเราเอง ไม่ว่าภัยอันตรายที่เกิดจากสัตว ์

ไม่ว่าภัยอันตรายที่เกิดจากยานพาหนะ และที่สำคัญ 

ตอนนี้ภัยอันตรายที่เกิดจากความร้อนที่เปลี่ยนแปลง 

อย่างรุนแรงมาก ในปีนี้ครูก็มีความรู้สึกเหมือนๆกับ 

คนอื่นๆ ก็คือ ร้อนมากมาย ไม่รู้จะให้คำจำกัดความ 

ว่าอย่างไร ร้อนชนิดท่ีต้องเอามือจุ่มน้ำแล้วเอามาลูบหน้า  

ลูบตัว นั่งอยู่ริมสระ ริมบึงอะไรต่างๆ ไม่ได้สุขสบาย 

เหมือนกับท่ีเคยมีเคยเป็น เพราะถ้าหากอากาศไม่เปล่ียนแปลง 

มากมาย ในประเทศเราถึงจะเป็นหน้าร้อนก็ยังมีลมพัด 

อยู่บ้าง แต่มาบัดน้ีลมท่ีพัดมาน้ันเป็นลมร้อนๆ ลมอุ่นๆ  

บางแห่งมีอุณหภูมิขึ้นสูงถึง 40 องศา และอาจจะสูง 

มากขึ้นอีกก็ได้ อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้น ถ้าหาก 

ไม่มีอะไรจะทำให้นั่งคิดดูในเรื่องแต่ละเรื่องว่า ถ้าเรา 

ตกอยู่ในสถานการณ์อย่างไร เราควรจะเอาตัวรอดอย่างไร  

และอะไรไม่สำคัญเท่ากับว่า เราจะป้องกันไม่ให้เกิด 

สถานการณ์นั้นๆ ได้อย่างไร ลองเอาไปคิดดูนะครับ 

มีหลายเร่ืองเลยทีเดียว วันหลังครูจะเล่าให้ฟังว่าเราจะ 

แก้ไขในเร่ืองแต่ละเร่ืองได้อย่างไรบ้าง วันน้ีเอาไว้เท่าน้ีก่อน  

พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

การส่งออก เน่ืองจากประเทศไทยมีศักยภาพสูงในด้าน 

วัตถุดิบท่ีเป็นข้อได้เปรียบต่อประเทศคู่แข่ง เร่ืองแทรก 

เบ็ดเตล็ด คือ ลูกบาสเกตบอลท่ีใช้แข่งในเอ็นบีเอ (NBA:  

National Basketball Association) ซึ่งเป็นชื่อของลีก 

บาสเกตบอลอาชีพในอเมริกาเหนือ) จึงทำด้วยยางจาก 

ประเทศไทย นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งของความภูมิใจเล็กๆ 

ของประเทศไทย

 การเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจโลก รวมท้ัง 

ภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างย่ิงประเทศจีนและอินเดีย 

ส่งผลให้ตลาดโลกมีความต้องการใช้ยางธรรมชาติ 

เพิ่มมากขึ้น และทำให้ราคายางมีการปรับตัวสูงขึ้น 

อย่างต่อเนื่อง ทำให้ในอนาคตอุตสาหกรรมยางพารา 

มีแนวโน้มที่ดีในการขยายตัวเพิ่มขึ้น 

 อีกทั้ง ประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้ส่งออกยาง 

อันดับ 1 ของโลกในปัจจุบัน และสามารถสร้างรายได ้

เข้าสู่ประเทศจากผลผลิตของยางพารา กว่าปีละกว่า 

4 แสนล้านบาท ซึ่งมีมูลค่ามากกว่าการค้าข้าวเสียอีก  

เนื่องจากการผลิตยางถือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้า 

หลายชนิดหลายประเทศ เกือบจะทุกอุตสาหกรรมที ่

ต้องใช้บริการยางพารา เพราะฉะนั้นยางพาราถือเป็น 

สินค้าเศรษฐกิจที่มีความสำคัญมาก 

 ในส่วนของอาเซียนน้ัน ภาคเอกชนได้จัดต้ังสภา 

ธุรกิจยางอาเซียน (ASEAN Rubber Business Council)  

มีประเทศสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ไทย อินโดนีเซีย 

มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และกัมพูชา ซี่งมีบทบาท 

สำคัญในการประสานความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่าง 

ประเทศผู้ผลิต และมีส่วนช่วยพัฒนาอุตสาหกรรม 

ยางธรรมชาติให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

 จากเหตุที่กล่าวมาข้างต้น วันยางพาราแห่งชาต ิ

ในปีน้ีพิเศษกว่าท่ีผ่านมา เพราะประเทศไทยได้กำหนด 

จัดงานวันยางพาราอาเซียน (ASEAN Rubber Day 2013)  

ระหว่างวันที่ 10 - 12 เมษายน 2556 โดยมีวัตถุประสงค ์

สำคัญ 2 ประการ คือ ประการแรก คือ เพื่อเป็นการ 

รำลึกถึงคุณูปการของพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี  

(คอซิมบ้ี ณ ระนอง) ผู้ซ่ึงเม่ือคร้ังดำรงตำแหน่งเจ้าเมืองตรัง  

ได้ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกยางพารา ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น 

ของการนำยางพารามาปลูกที่ภาคใต้ จนกลายเป็นพืช 

เศรษฐกิจที่สำคัญเช่นในปัจจุบัน  และ

 ประการท่ีสองเพ่ือเป็นการเพ่ิมโอกาสการลงทุน 

ในอุตสาหกรรมยางพารา ซ่ึงในงานน้ีมีการพบปะระหว่าง 

ผู้ผลิต ผู้ค้า และผู้เกี่ยวข้องกับยางพาราระดับโลก  

เพื่อร่วมกันผลักดันและพัฒนาอุตสาหกรรมยางพารา 

ให้ก้าวสู่ระดับโลก พร้อมท้ังเป็นการแลกเปล่ียนนวัตกรรม 

งานวิจัย เพ่ือเพ่ิมมูลค่ายางพารา รวมถึงการใช้ประโยชน์ 

ยางธรรมชาติได้อย่างเต็มท่ี ซ่ึงภายในงานน้ีจะมีตัวแทน 

จาก 13 ประเทศในเอเชียเข้าร่วม  ประกอบด้วย 10 ประเทศ 

อาเซียน ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว 

มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม ไทย 

และอีก 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และอินเดีย ซึ่ง 

เป็นผู้ซื้อยางรายใหญ่ของโลกเข้าร่วมด้วย

 งานวันยางพาราอาเซียน เน้นทิศทางและความ 

เติบโตในด้านอุตสาหกรรมยางของกลุ่มประเทศอาเซียน 

และประเทศพันธมิตร ในรูปแบบของการสัมมนาเชิง 

วิชาการระดับอาเซียน มีการปาฐกถาพิเศษเร่ือง ทิศทาง 

และความเติบโตในด้านอุตสาหกรรมยางของประเทศ 

มาเลเซีย โดย ดร.มหาเด บิน โมฮัมหมัด (Dr.Mahathir 

bin Mohammad) ตลอดจนการประชุมวิชาการในหัวข้อ 

ที่น่าสนใจมากมาย จากวิทยากรทั้งชาวไทยและชาว 

ต่างชาติ อาทิ ภาพรวมในเร่ืองของราคายางและกลยุทธ์ 

ในการเปลี่ยนแปลงราคา สถานการณ์และศักยภาพใน 

การเพ่ิมผลผลิตต่อหน่วย ความท้าทายของอุตสาหกรรมยาง 

ในส่วนที่สัมพันธ์กับการบริโภคยาง นวัตกรรมยาง 

ธรรมชาติ เป็นต้น โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิต 

ยางธรรมชาติได้มากท่ีสุดในโลก เพ่ือท่ีจะนำนวัตกรรมน้ี 

มาช่วยในเร่ืองการพัฒนาด้านการทำสวนยาง และแนวโน้ม 

ของการพัฒนาอุตสาหกรรมยางอย่างย่ังยืน ซ่ึงจะเป็น 

ประโยชน์อย่างยิ่งต่อเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ 

ปลูกยางใหม่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของไทย  อีกท้ังภายในงานยังมีเวทีเสวนาภายใต้หัวข้อ 

เรื่อง ทิศทางและความเติบโตในด้านอุตสาหกรรมยาง 

ของกลุ่มประเทศอาเซียนและประเทศพันธมิตร พร้อมท้ัง 

มีการนำคณะลงพื้นที่เพื่อศึกษาดูงานอุตสาหกรรมยาง 

พาราของไทยด้วย

 ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศและระดับ 

ภูมิภาคอาเซียนที่วงการยางพาราได้ร่วมกันพัฒนา 

ด้านอุตสาหกรรมยางพาราอย่างครบวงจร เพื่อที่จะ 

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าหลักที่สำคัญในภูมิภาค 

ของประชาคมนี้

 การประชุมยางพาราอาเซียนในครั้งนี้ จะเป็น 

การเพ่ิมโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมยางพาราท่ีมี 

ตัวแทนจากประเทศต่างๆ เข้าร่วมประชุมด้วย ประกอบกับ 

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียนซึ่งมีสมาชิกในภูมิภาคเข้าร่วมวันยางพารา 

อาเซียน 

 นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ประเทศไทยจะแสดง 

ศักยภาพและความพร้อมในการเป็นผู้นำ ด้านการผลิต 

ยางธรรมชาติ เป็นศูนย์กลางผลิตและค้าขายยางพารา 

ท่ีใหญ่ท่ีสุดในอาเซียน เพราะตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา 

ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่มีความสำคัญและ 

สร้างประโยชน์ให้กับอุตสาหกรรมอย่างมหาศาลจาก 

ราคาท่ีสูงในตลาดโลก และเป็นสินค้าส่งออกอันดับหน่ึง 

ของวงการเกษตรไทย

 เวลาจึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึงศักยภาพของ 

ประเทศไทยในการเป็นผู้นำการผลิตยางธรรมชาติ 

และเป็นศูนย์กลางผลิตและส่งออกในภูมิภาคอาเซียน 

และระดับโลกต่อไปในอนาคต

 องค์กร A.E.C.I.D ได้ส่งผู้เช่ียวชาญเพ่ือช่วยด้าน 

การเรียนการสอนวิชาภาษาสเปน แก่ภาควิชาภาษาตะวันตก 

คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยรามคำแหง และยัง 

ช่วยพัฒนาด้านวิชาการตลอดจนประสานงานด้าน 

ทุนการศึกษา ทั้งระยะสั้นและระยะยาว อีกทั้งจัดหา 

สื่อการสอนให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ด้วยดีตลอดมา 



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒) วันที่ ๒๒ - ๒๘ เมษายน ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 

การเอาตัวรอด

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. ลงนามต้านภัยพนัน ร่วมกับคณาจารย์จาก 8 สถาบัน

 ลูกศิษย์ท้ังหลายครับ ดูช่ือเร่ืองท่ีครูบอกไว้ 

ข้างต้น ว่าการเอาตัวรอดนั้น ต้องคิดให้ดีนะครับ 

คำว่าเอาตัวรอดในท่ีน้ีหมายความว่า ในภาวะคับขัน  

ในภาวะที่ไม่ปกติ ในภาวะที่ปกติแต่เราเตรียมตัว 

เพื่อที่จะอยู่ในภาวะไม่ปกติ หรือเตรียมตัวเพื่อที ่

ป้องกันเหตุร้าย หรือเป็นเรื่องที่เอาตัวรอดจาก 

เหตุร้าย เอาตัวรอดจากสิ่งที่ไม่ดี 

 การเอาตัวรอดของคนเรานั้น เราต้องดูว่า 

ตัวเราเองตกอยู่ในฐานะอะไร ตกอยู่ในฐานะอย่างไร  

ในภาวะคับขันนั้น สิ่งที่จะต้องคิดก่อนอื่นก็คือ 

การต้ังสติให้ได้ อย่าแตกต่ืน อย่าตกใจเป็นกระต่าย 

ตื่นตูม หรืออย่าตกใจจนกระทั่งลืมไปว่าจะเอา 

ตัวรอดอย่างไร ถ้าเราตกไปในน้ำ ทำอย่างไรเรา 

จะไม่จม เราต้องถามตัวเราก่อนว่าทำอย่างไรจึง 

จะไม่จม เราจะต้องพยายามเคล่ือนตัวไปสู่ท่ีปลอดภัย  

มองไปทั่วให้เห็นว่าปลอดภัยตรงไหน สิ่งไหน 

ไม่ปลอดภัย อย่างนี้เป็นต้น เพราะถ้าหากว่าเรา 

ตะกุยตะกายอยู่กับท่ี ในท่ีสุดเราก็จะหมดกำลังแล้ว 

ก็จะจมลงไป อย่างน้ีเป็นต้น แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า 

จะต้องหนีเอาเป็นเอาตายอะไรต่างๆ จนกระทั่ง 

เราหมดกำลัง แบบน้ีก็ไม่ได้ ก็ต้องดูว่าเราจะเอาตัว 

ลอยไปตามน้ำ ไม่ต้องตะกุยตะกายมากมายนัก  

เพียงแต่ประคับประคองให้เบ่ียงเบนเข้าไปหาฝ่ัง  

ให้เบี่ยงเบนไปสู่จุดที่ปลอดภัยได้ อย่างนี้เป็นต้น 

 ลูกศิษย์ครับ ในการเอาตัวรอดมีอีกมากมาย 

เยอะแยะ เราไปในถนนหนทาง จะพบทั้งคนด ี

คนไม่ดี จะพบทั้งคนที่จะช่วยเหลือเราได้ และจะ 

พบคนที่ใจร้าย คนที่ไม่ช่วยเหลือผู้อื่น ธุระไม่ใช่  

อย่างน้ีเป็นต้น ดังน้ันถ้าหากว่าเราป้องกันเสียแต่แรก  

เราก็จะเอาตัวรอดได้ เราต้องดูว่าเราจะไปในสถานท่ีใด  

ไปอย่างไร ถ้าไปในยานพาหนะไปแท็กซี่ หรือไป 

โดยรถจักรยาน ไปโดยจักรยานยนต์ ไปโดยพาหนะ 

อื่นๆ อะไรก็แล้วแต่ เราก็ต้องดูว่าความปลอดภัย 

ท่ีเราจะได้รับมีไหม ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องไป ก็ต้อง 

หาทางท่ีไป หาวิธีไปท่ีมีภัยน้อยท่ีสุดเท่าท่ีจะมีได้  

อย่างน้ีเป็นต้น เราก็มีทางเลือกหรือไม่ เหมือนกับเรา 

จะรับประทานอาหาร เราเข้าไปในร้านอาหารเราก็ 

เลือกรับประทานอาหารในชนิดท่ีเราชอบ ในชนิด 

ท่ีเราเห็นว่าปลอดภัย ในชนิดท่ีเราเห็นว่าไม่ปลอมปน  

ในชนิดท่ีเราเห็นว่าผู้ค้าผู้ขายต่างๆ เขาไม่เอาเปรียบ 

ลูกค้า ไม่โกงลูกค้า ไม่ปลอมแปลงอาหาร อย่างนี ้

รามฯอำนาจเจริญ จัดนิทรรศการ

 รองศาสตราจารย์กฤช ภูริสินสิทธ์ิ รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย 

บุคลากรของสาขาวิทยบริการฯ และหน่วยงาน 

สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมจัดนิทรรศการ 

จัดทำวีดิทัศน์นำเสนอผลงาน และจัดบอร์ดการ 

ดำเนินงานของหน่วยงาน ในการต้อนรับ และ 

ร่วมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวง 

ศึกษาธิการ (ดร.จิรพรรณ ปุณเกษม) ณ ห้อง 

ประชุมนายเลิศ โรงแรมแอลเจดิเอมเมอรัล อำเภอ 

เมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที ่

22 มีนาคม 2556 

 โอกาสนี้ รศ.กฤช กล่าวต้อนรับผู้ตรวจ 

ราชการฯ และรายงานผลการดำเนินงานของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัด 

อำนาจเจริญ โดยได้กล่าวถึงความเป็นมาของสาขา 

วิทยบริการฯ หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน 

จำนวนนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ และจำนวนบัณฑิต 

ที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วตั้งแต่เปิดดำเนินการ 

ด้านการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบัน และได้เน้น 

ถึงโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งจัดทำเป็น 

โครงการวิจัยในเชิงการเกษตร ได้แก่ โครงการปลูก 

 รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา ศิริโรจน์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา รักษาการในตำแหน่ง 

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน ลงนามบันทึกวิชาการ 

ร่วมกับคณาจารย์จาก 8 สถาบัน ในโครงการพัฒนา 

เครือข่ายอาจารย์ส่ือสารมวลชน เพ่ือขับเคล่ือนสังคม 

ลดปัญหาการพนัน ณ ห้องประชุมคณะส่ือสารมวลชน 

ชั้น 10 อาคารสุโขทัย  

รามฯเพชรบูรณ์ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีต 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

เปิดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพ- 

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมี ร้อยโทเฉลิมกิจ  

ปุยพันธ์ หัวหน้าชุดกองพันทหารม้าท่ี 28 ร้อยตำรวจตรี  

ดร.สุรเชษฐ์ เช้ือศรี ประธานกรรมการบริษัทลาชูเล่  

คอสเมติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยพนักงาน 

บริษัท นายอุดม เศษโพธิ์ ผู้ประสานงานสาขา 

วิทยบริการฯจังหวัดเพชรบูรณ์ และเจ้าหน้าท่ีสาขา 

วิทยบริการฯร่วมถวายราชสักการะ และปลูกป่า 

เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี จำนวน 600 ต้น เพ่ือเฉลิมพระเกียรติ 

วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี  2 เมษายน 2556 ณ บริเวณ 

ไหล่ทางถนนภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 2  

เมษายน 2556

 โครงการขับเคลื่อนสังคมและนโยบายสาธารณะเพื่อลดปัญหาจากการพนัน ดำเนินงานโดย มูลนิธ ิ

สดศรี-สฤษดิ์วงศ์ ช่วยประสานการทำงานระหว่างภาครัฐ วิชาการ และภาคเครือข่าย เพื่อป้องกันและ 

แก้ไขปัญหาจากการพนัน ผ่านกระบวนการวิชาการและเวทีนโยบายสาธารณะ โดยมีสถาบันที่เข้าร่วม 

โครงการฯ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัย 

วลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จันทรเกษม  และมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และพัฒนาสบู่ดำเชิงอุตสาหกรรม โครงการไถ่ชีวิตโค- 

กระบือเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และโครงการปลูกและพัฒนาพันธ์ุข้าวไรซ์เบอรี่ 

ปลูกได้ตลอดทั้งปีเป็นต้น 


