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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗
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

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

รามคำแหงรวมใจแตงผาไทย เทิดไทมหาราชินี
 ชาวรามคำแหงรวมเทิดพระเกียรติและแสดงความ

จงรักภักดีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 

สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2556 จัดงาน

“รามคำแหงรวมใจแตงผาไทย เทิดไทมหาราชินี” ครั้งที่ 9

โดยมีผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย อธิการบดี-

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปนประธาน เม่ือวันท่ี 3 กันยายน 2556

ณ อาคารหอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี รศ.สุธินี  รัตนวราห รองอธิการบดีฝายศิลป-

วัฒนธรรม กลาววา มหาวิทยาลัยรามคำแหงนอมสำนึกใน

พระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิต์ิ พระบรม-

ราชินีนาถท่ีทรงปกปก ฟนฟู กอบกูความงดงามทางวัฒนธรรม

กอใหเกิดการอนุรักษ สรางสรรค สงเสริม และสืบทอดงาน

ศิลปะโบราณใหกลมกลืนกับบริบทของสังคมสมัยใหม พัฒนา

มรดกทางศิลปะของแผนดินใหรุ งเรือง อีกทั้งยังมีความ

สนพระราชหฤทัยท่ีจะชวยใหคนไทยมีอาชีพ

(อานตอหนา 2)

วันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖

อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ

ปที่ ๔๓ ฉบับที่๒๓

www.info.ru.ac.th

(อานตอหนา 11)(อานตอหนา 11)

เชิญสมัครเปนสมาชิกทั้งดวยตนเองและทางไปรษณีย
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นลาง
๒. ดำเนินการตอที่งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราคาสมาชิกปละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู ติดตอที่งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ชำระคาฝากสงเปนเงินเชื่อ
ใบอนุญาตที่ ๑/๒๕๔๗

ศูนยรับฝากไปรษณียจำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะป กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ตอ ๘๐๔๕-๗

(นางวัฒนา อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหนงหัวหนางานประชาสัมพันธ

(อานตอหนา 10)

ม.ร.ใหบร�การรถบัสไฟฟา
รับ-สง ภายในมหาว�ทยาลัย

 คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง ใหบริการ

รถบัสไฟฟา บริเวณภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกวันจันทร-

วันศุกร เวลา 08.30-16.30 น. ต้ังแตบัดน้ี- 4 มีนาคม 2557 โดยการ

ใหบริการนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัย “โครงการศึกษาความเปน

ไปได รูปแบบและแนวทางในการจัดต้ังสถานีบริการชารจไฟใหกับ

รถยนตไฟฟาและรถจักรยานยนตไฟฟา” ขอเชิญนักศึกษา คณาจารย

และบุคลากร ม.ร.ใชบริการไดตามวัน เวลา

คณะบริหารธุรกิจ
รับนักศึกษา ป.ตรี ภาคพิเศษ

สถาบันภาษาอบรมภาษาอังกฤษ
สำหรับ นศ.และบุคคลทั่วไป

 โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี)

ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม

ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปการศึกษา 2556 ใน 2 สาขาวิชา 

คือ สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการตลาด 

 • จำหนายใบสมัครตั้งแตบัดนี้ -15 ตุลาคม 2556 

 • รับสมัครวันที่ 15 กันยายน -15 ตุลาคม 2556 

 • เรียนวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2556

  เรียนเฉพาะวันเสาร - วันอาทิตย

 ผูสนใจติดตอท่ีสำนักงานโครงการฯ คณะบริหาร-

ธุรกิจ ช้ัน 3 โทร. 0-2310-8232, 089-488-3561-2 หรือท่ี

www.ba.ru.ac.th/bba

 สถาบันภาษา มหาว ิทยาล ัย

รามคำแหง จะจัดอบรมภาษาอังกฤษ

สำหรับนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป คร้ังท่ี 68 

อบรมระหวางวันที ่ 27 กันยายน-25

ตุลาคม 2556 หลักสูตรท่ี 1 (36 ช่ัวโมง)

เนนการอาน-ไวยากรณ โดยอาจารย

ชาวไทย และหลักสูตรที่ 2 (36 ชั่วโมง)

เนนการพูด-ฟง โดยอาจารยชาวตางชาติ

อบรม ทุกวันจันทร วันพุธ และวันศุกร

หรือวันอังคาร วันพฤหัสบดีและวันศุกร

ม.ร.พัฒนาโรงเร�ยนตนแบบเขาสูระบบสาธิตรามฯ
เดินหนา 13 แหงท่ัวประเทศในปการศึกษา 2555
 ม.รามคำแหงพัฒนาโรงเรียนดีประจำตำบลในสังกัด สพฐ.

13 แหงทั่วประเทศ เพื่อยกระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใหทั้งครู

และนักเรียนมีคุณภาพเทียบเคียงโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย-

รามคำแหง 

 ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย อธิการบดี ม.ร.

เปดเผยวาตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการให

ดำเนินงานโครงการพัฒนาโรงเรียนตนแบบเขาสูระบบสาธิต-

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบ โดยใหมหาวิทยาลัยดำเนินการพัฒนาทางวิชาการใน

โรงเรียนดีประจำตำบล 13 โรงเรียนในสังกัด สพฐ. มาตลอด 1 ป นับต้ังแตเดือนกันยายน 2555-กันยายน

2556 ซ่ึงขณะน้ีโครงการฯไดดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงคทุกประการแลว



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ 

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดประกวดดนตรีไทยระดับ

ประชาชน คร้ังท่ี 10 ประจำป 2556 ประเภทเด่ียวขลุย

ระดับประชาชนท่ัวไป และประเภทรำวงมาตรฐาน

คูชาย-หญิง ระดับประชาชนทั่วไป ชิงเงินรางวัล

รวม 64,000 บาท ในวันท่ี 24 กันยายน 2556 ณ อาคาร

หอประชุมพอขุนรามคำแหงมหาราช

 ผูสนใจสามารถสมัครเขารวมการประกวด

ตั้งแตบัดนี้ - 20 กันยายน 2556 ณ สถาบันศิลป

วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ สอบถามรายละเอียด

โทร. 0-2310-8885 หรือเว็บไซต www.ru.ac.th/culture

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ

นักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาและผูมีจิตอาสา เขารวม

เปนอาสาสมัครพิมพหนังสือและตำราเรียนสำหรับ

นักศึกษาพิการ ในร�ปแบบของ File Word โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาทั่วไปและ

ผูมีจิตอาสาไดมีสวนรวมในการชวยเหลือเพื่อน

นักศึกษาผูพิการทุกประเภทท่ีศึกษาในมหาวิทยาลัย

รามคำแหง

 สนใจสมัครไดท่ี ศูนยบริการนักศึกษาพิการ

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ

นักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1 ในวัน

และเวลาราชการ โทร. 0-2310-8306

การรับตารางสอบรายบุคคล
ในการสอบภาค 1 ปการศึกษา 2556

 รามคำแหงหวังเปนอยางยิ่งวา โครงการฯนี้

จะชวยสรางโอกาสความเสมอภาคแกผูเรียนใหได

รับการศึกษาขั้นพื้นฐานดวยมาตรฐานเชนเดียวกับ

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซ่ึงจะเปนการ

พัฒนาการเรียนการสอนของครู อาจารย ของโรงเรียน

ตนแบบใหมีคุณภาพตามหลักสูตรแกนกลางฯ และ

สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น

จนเปนท่ียอมรับและศรัทธาในคุณภาพและศักยภาพ

ของเด็กไทยทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดอยาง

เต็มรูปแบบดวย” อธิการบดีกลาวในที่สุด

 สำหรับโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ ประกอบ

ดวย 1)โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส จังหวัด

สมุทรสงคราม 2)โรงเรียนวัดระเบาะไผ จังหวัด

ปราจีนบุรี 3)โรงเรียนบานพลจลก จังหวัดนครราชสีมา

4)โรงเรียนบานโพน จังหวัดมหาสารคาม 5)โรงเรียน

วัดบางหลวง จังหวัดนครปฐม 6)โรงเรียนวัดไทรทอง

จังหวัดเพชรบุรี 7)โรงเรียนบานหนองสะแก จังหวัด

พิจ ิตร 8)โรงเร ียนวัดบานดง จังหวัดพิษณุโลก

9)โรงเรียนบานภูดิน (มิตรผลอุปถัมภ) จังหวัดชัยภูมิ

10)โรงเรียนบานภูดิน(มิตรผลอุปถัมภ) จังหวัด

อุทัยธานี 11)โรงเรียนบานบัวชุม จังหวัดลพบุรี

12)โรงเรียนบานดงขวาง จังหวัดเพชรบูรณ และ

13)โรงเรียนบานหินกอง จังหวัดรอยเอ็ด

 อนึ่ง มหาวิทยาลัยรามคำแหงไดดำเนินการ

พัฒนาโรงเรียนเขาสูระบบสาธิตรามฯ ตั้งแตป พ.ศ.

2548 จนถึงปจจุบัน โดยไดจัดใหกับโรงเรียนเทศบาล

9 แหง ดำเนินการพัฒนาดานการจัดการเรียนการสอน

และพัฒนาวิชาการใหแกครู และนักเรียนระดับปฐมวัย

ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จนโรงเรียนทุกแหง

ประสบความสำเร็จในการพัฒนาเด็กอยางรวดเร็ว

วันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ขาวรามคำแหง๒

ม.ร. พัฒนาโรงเรียนตนแบบฯ (ตอจากหนา 1)

โครงการความรวมมือทางวิชาการการพัฒนาโรงเรียนตนแบบเขาสู
ระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มรูปแบบระหวางสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนแผนจัดการเรียนรู แบบอิงมาตรฐาน
การเรียนรูโรงเรียนชุมชนบานเมืองการุง จังหวัดอุทัยธานี

บรรยากาศประเมินประสิทธิภาพครูผูสอนโรงเรียนบานบัวชุม
จังหวัดลพบุรี

 อธิการบดี ม.ร. กลาวตอไปวา การดำเนินงาน

ดังกลาว ม.รามคำแหงไดเนนการพัฒนาดานวิชาการ

โดยจัดกิจกรรมดานตาง ๆ เพื่อสงเสริมศักยภาพทั้ง

ครูและนักเรียน ดานการอบรม จัดอบรมในเรื่องที่

เหมาะสมเพื่อพัฒนาครูผูสอน อาทิ การเขียนแผน

การเรียนรูแบบอิงมาตรฐานการเรียนรู เทคนิคการสอน

ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ การผลิตส่ือการเรียนการสอน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผูเรียน

การจัดการเรียนรูท่ีเนนการปฏิบัติการอยางเปนระบบ

ดานการเรียนการสอน จัดสอนเสริมทางไกลดวย

ระบบ IPTV เพ่ือการเรียนการสอน สำหรับระดับช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่ 3 (วิชาหลัก

4 วิชา คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาไทย และ

ภาษาอังกฤษ) จัดนิเทศการเรียนการสอนครู จัดประเมิน

ประสิทธิภาพครูผู สอน ในโรงเรียนทั ้ง 13 แหง

โดยใชแบบประเมินของคณะกรรมการบริหาร

โครงการฯ ไดแก 1)แบบประเมินประสิทธิภาพครู

ผู สอน ระดับประถมศึกษา โดยนักเรียน 2)แบบ

ประเมินประสิทธิภาพครูผูสอน ระดับมัธยมศึกษา

โดยนักเรียน และ3)แบบประเมินประสิทธิภาพครู

ผูสอน โดยผูปกครองนักเรียน และมีการจัดประชุม

ชี้แจงนโยบายการดำเนินงาน รวมทั้ง สรุปประเมิน

ผลการดำเนินงานในแตละภาคเรียน โดยเชิญผูแทน

จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

และผูบริหารโรงเรียนที่เขารวมโครงการทั้ง 13 แหง

เขารวมประชุม เพ่ือใหการดำเนินงานเกิดประสิทธิผล

สูงสุด

 “ท่ีผานมา รามคำแหงไดรับความรวมมืออยาง

ดีย่ิงจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

(สพฐ.) ผูบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนท้ัง 13 แหง

คณะกรรมการบริหารโครงการฯ และคณาจารย

มหาวิทยาลัยรามคำแหงไดอุทิศเวลาเดินทางไปมอบ

ความรูใหแกบุคลากรของโรงเรียนตนแบบท้ัง 13 แหง

ซึ่งนับเปนการตอบสนองนโยบายดานการบริการ

วิชาการท่ีมีคุณภาพแกสังคมท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ไดดำเนินการทุกระดับและทุกภูมิภาคอยางแทจริง

ม.ร. ประกวดดนตร�ไทยระดับประชาชน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดใหมีการสอบ

ภาค 1 ปการศึกษา 2556 ระหวางวันท่ี 3 - 26 ตุลาคม

2556 (เวนวันท่ี 6, 13, 20 และ 23 ตุลาคม 2556) โดย

นักศึกษาขอตารางสอบรายบุคคลได ดังนี้

 ติดตอขอรับตารางสอบรายบุคคล ดวยตนเอง 

โดยใหนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือใบเสร็จรับเงิน

ลงทะเบียนเรียนไปติดตอขอรับไดตามสถานที่

มหาวิทยาลัยกำหนด ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน ถึง

26 ตุลาคม 2556 (เวนวันที่ 28, 29 กันยายน 6, 13,

20 และ 23 ตุลาคม 2556) โดยกำหนดสถานที่รับ

ตารางสอบคือ

 - นักศึกษาช้ันปท่ี 1 รหัส 56.... ติดตอขอรับ

ตารางสอบรายบุคคลไดที่อาคารพระมาศ (PRB)

ชั้น 1 รามฯ 2

 - นักศึกษาทุกช้ันป และผูเขาศึกษารายกระบวน

วิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) 

ใหติดตอขอรับตารางสอบรายบุคคลไดท่ีหนวยบริการ

จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP SERVICE) อาคาร

กงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามฯ 1



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖

      

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

	 “ข่าวรามคำแหง”	 ไม่ลืมที่จะแสดง 

ความยินดีต่อ	“น้องเมย์”	หรือท่ีส่ือบางฉบับ 

เรียกเธอว่า	“ซูเปอร์เมย์”

 รัชนก อินทนนท์

	 เนื่องเพราะ	 เมื่อวันที่	 ๑๑	 สิงหาคม 

๒๕๕๖	 เธอสร้างความสุขให้แก่คนไทย 

ทั้งประเทศด้วยการ

 ครองแชมป์หญิงเดี่ยวแบดมินตัน 

ชิงแชมป์โลก “บีดับเบิลยูเอฟ เวิลด์ แชมเปียนส์ชิพ 

๒๐๑๓” ท่ีเมืองกว่างโจว	ประเทศสาธารณรัฐ- 

ประชาชนจีน	

 โดยชนะนักแบดมินตันมือ	๑	ของโลก 

คนปัจจุบัน

 รัชนก		จารึกประวัติศาสตร์ให้วงการ 

แบดมินตันโลกด้วยการเป็นนักแบดมินตัน

คนแรกที่คว้าแชมป์โลกทั้งที่มีอายุน้อย 

ที่สุดเพียง	๑๘	ปี	เท่านั้น	และ

	 เธอบันทึกประวัติศาสตร์ให้แก่  

วงการแบดมินตันเมืองไทยด้วยการ 

เป็นนักแบดมินตันไทยคนแรกที่ ได้  

ตำแหน่งแชมป์โลก	นับแต่ก่อตั้งสมาคม 

แบดมินตันฯมา	๖๓	ปี

	 นอกจากจะแสดงความยินดีต่อความ

สำเร็จของเธอในฐานะที่เป็นคนเก่งแล้ว

 “ข่าวรามคำแหง”	 อยากจะแสดงความ 

ชื่นชมต่อเธอในฐานะที่เป็นคนดี

 เธอบอกว่า	 “หนูดีใจมากค่ะ	 เป็น 

ความฝันของหนูมาตลอดที่จะไปให้ถึง 

แชมป์โลก

 ซ่ึงก่อนหน้าน้ีหนูได้แชมป์โลกเยาวชน 

มาแล้ว	๓	ครั้ง	ครั้งนี้ตื่นเต้นแบบสุดๆ

	 แชมป์โลกน้ีหนูขอถวายแด่พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ

 ขอให้ทรงหายจากอาการประชวร 

โดยเร็วค่ะ”

 รามคำแหง ได้คะแนนประเมินคุณภาพในระดับดี 

ผู้ตรวจฯ ชื่นชมบุคลากรรามคำแหงให้บริการวิชาการ

แก่สังคม-ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมฝากให้เร่ง

พัฒนางานวิจัยและเพ่ิมช่องทางการเผยแพร่ให้แก่นักศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาในเวทีระดับชาติและนานาชาติต่อไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร	ประธาน 

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสถาบัน	ปีการศึกษา	2555	พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ  

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 

สถาบันของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์		อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 และบุคลากรมหาวิทยาลัย	

ร่วมรับฟังผลการประเมินฯ	เมื่อวันที่	28	สิงหาคม	2556	

ณ	ห้องประชุมชั้น	3	อาคารวิทยบริการและบริหาร	

	 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุก 

องค์ประกอบ	ปรากฏว่า	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ได้คะแนน 

4.25	 หรือระดับดี	 ทั้งนี้	 คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพ 

การศึกษาภายในระดับสถาบันสะท้อนมุมมองด้านจุดเด่น 

ของมหาวิทยาลัยโดยสรุปว่า	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

มีองค์ประกอบด้านปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค์ และ 

แผนการดำเนินงาน รวมท้ังด้านกิจกรรมนักศึกษา และ 

การบริการวิชาการแก่สังคม การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

และการบริหารจัดการอยู่ในระดับดีมาก	ซ่ึงแสดงให้เห็น 

ถึงความใส่ใจในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยท่ีดี	 คือ 

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตาม	 

พันธกิจหลักอย่างสมดุลทำให้ผลการดำเนินงานอยู่ใน 

ระดับดีมาก	 แต่ควรมีแผนกลยุทธ์ที่สนับสนุนแต่ละ 

พันธกิจให้ชัดเจนย่ิงข้ึน	 เพ่ือเป็นแนวทางในการดำเนินงาน 

อย่างมีทิศทางและมุ่งสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

และมีผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีต้ังไว้

ในแผน..

 ..มุมมองและตัวบ่งชี้ด้านบริหารจัดการของ 

มหาวิทยาลัยโดยภาพรวมอยู่ในระดับดี	ท้ัง	4	ด้าน	ได้แก่ 

ด้านนักศึกษาและผู้มีส่วนได้เสีย	 ด้านกระบวนการภายใน	 

ด้านการเงินและด้านบุคลากรการเรียนรู้และนวัตกรรม 

แต่ผลสัมฤทธิ์ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายเท่าที่ควร 

ในการพัฒนาบุคลากรและนวัตกรรมในการสร้าง 

องค์ความรู้ใหม่ฯ	 ด้านการวิจัย	 จึงควรมีการติดตาม 

และส่งเสริมสนับสนุนให้มีผลงานท่ีดีย่ิงข้ึน	 ท้ังน้ี	มาตรฐาน 

ด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษา 

ด้านกายภาพอยู่ในระดับดีมาก	 ด้านบริหารจัดการ	

ด้านวิชาการและด้านการเงิน	อยู่ในระดับดี	 ส่วนมาตรฐาน

ด้านการดำเนินการตามภารกิจของสถาบันอุดมศึกษา 

ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม	 และการทำนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรมอยู่ในระดับดีมาก	 ส่วนด้านวิจัยและ 

การผลิตบัณฑิตอยู่ในระดับดี	

 นอกจากนี้	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 มีสาขา 

วิทยบริการฯท่ัวประเทศท่ีมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพ 

สามารถเป็นตัวแทนในการทำกิจกรรมในพื้นที่แทน 

ส่วนกลางได้เป็นอย่างดี	 และสามารถสร้างความเข้มแข็ง

ด้านบริการทางวิชาการในพ้ืนท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ	

รวมท้ังมีศิษย์เก่าท่ีมีช่ือเสียงและกระจายอยู่ทุกภูมิภาค 

มีความรักความผูกพันกับมหาวิทยาลัย	 ซึ่งสามารถ 

ระดมสรรพกำลังเพ่ือสร้างประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัยได้ 

อีกทั้ง	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นมหาวิทยาลัยที ่

กระจายโอกาสทางการศึกษาและมีระบบการจัดการศึกษา

ท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกันท้ังประเทศ	 และมีส่ือการเรียน 

การสอนหลากหลายรูปแบบท่ีเอ้ือประโยชน์กับผู้เรียน 

ได้เป็นอย่างดี	 ทำให้มีผู้สนใจเข้ามาศึกษาต่อในแต่ละ 

ระดับมีจำนวนมาก

	 “อย่างไรก็ตาม	 มหาวิทยาลัยยังมีจุดท่ีควรพัฒนา	

คือ	 การจัดทำระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพ

การศึกษายังไม่สมบูรณ์	 และการประเมินผลการดำเนินงาน 

จากแผนกลยุทธ์เปรียบเทียบระหว่างปี	 2554	 และปี	

2555	 ยังมีการพัฒนาท่ีไม่ครบทุกตัวบ่งช้ี	 รวมท้ังการพัฒนา

และบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติยังไม่ครบถ้วนทุกหลักสูตร	 และ 

จำนวนผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

และปรญิญาเอกทีไ่ดร้บัการตพีมิพเ์ผยแพร่	รวมทัง้งาน 

วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์ 

เผยแพร่และนำไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย

 ท้ังน้ี	ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ	เสนอแนะ 

เพื่อการพัฒนางานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยว่า 

มหาวิทยาลัยควรมีนโยบายในการจัดทำระบบฐานข้อมูล 

เพ่ือคุณภาพการศึกษาทุกด้านและควรมีการกำกับ 

ให้มีการจัดเก็บข้อมูลในทุกองค์ประกอบให้ครบถ้วน 

ทันเวลาเพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมีความ 

เหมาะสมและนำไปใช้ประโยชน์อย่ างแท้จริ ง	 

รวมทั้งด้านการเปรียบเทียบผลดำเนินงานของ 

แผนกลยุทธ์ทั้งปี	 2554	 และปี	 2555	 ควรพิจารณา 

ตัวบ่งชี้เป็นตัวเดียวกันและกิจกรรมที่ตอบสนองนั้น	

มีการพัฒนาดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่	 เพื่อจะได้ทราบผล 

การพัฒนาในภาพรวม.. (อ่านต่อหน้า 9)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม 

คร้ังท่ี	8/2556	เม่ือวันท่ี	27	สิงหาคม	2556	โดยมี	นายวิรัช 

ชินวินิจกุล	 นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ	ดังนี้	

 1. ประธานกรรมการสรรหาฯ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

นายสงวน	ตียะไพบูลย์สิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 

คณบดี	คณะบริหารธุรกิจ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง 

นายสงวน	ตียะไพบูลย์สิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง	

นายสุทธิเกียรติ		จิราธิวัฒน์	กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานคณะกรรมการสรรหาคณบดี 

บัณฑิตวิทยาลัย

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง	

นายสงวน	ตียะไพบูลย์สิน	กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 

ผู้อำนวยการสำนักพิมพ์

 2. แต่งตั้งรักษาการฯ

 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ 

พิมล	 พูพิพิธ	 ดำรงตำแหน่งรักษาการในตำแหน่ง				 

รองอธิการบดีฝ่ ายศิษย์ เก่ าและชุมชนสัมพันธ์ 	

ตั้งแต่วันที่	24	สิงหาคม	2556	-	30	กันยายน	2556

 3. แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ ง

คณะกรรมการอำนวยการคณะวิศวกรรมศาสตร์	

ตั้งแต่วันที่	19	สิงหาคม	2556	 เป็นต้นไป	มีวาระ	2	ปี	

ประกอบด้วย

1.	อธิการบด	ี	 	 ประธานกรรมการ

2.	คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 รองประธานกรรมการ

3.	คณบดีคณะวิทยาศาสตร์	 กรรมการ

4.	รองศาสตราจารย์รังสรรค์	แสงสุข	 กรรมการ

5.	ศาสตราจารย์สุทธิชัย	โง้วศิริ	 กรรมการ

6.	รองศาสตราจารย์	ดร.อภิชาติ	จิรัฐติยางกูร	 กรรมการ

7.	รองศาสตราจารย์ประทีป	บัญญัตินพรัตน์	 กรรมการ

8.	อาจารย์	ดร.บุญธรรม	หาญพาณิชย์	 กรรมการ

9.	นายธีระ	ทองประกอบ	 กรรมการ

10.	นายจักรกฤช	ศรีธนกฤช	 กรรมการ

 4.  ร่างข้อบังคับ

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียม 

การศึกษา	 ค่าลงทะเบียนเรียน	 และค่าบำรุงการศึกษา	

ระดับบัณฑิตศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	พ.ศ........

 5. อนุมัติหลักสูตร

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 

ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	

(หลักสูตรใหม่	พ.ศ.2556)	

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติหลักสูตร 

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาวิชาการบริหารรัฐกิจและ

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

กฎหมาย	(หลักสูตรปรับปรุง	พ.ศ.2556)

 6. งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของ ม.ร.

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติรายละเอียด

งบประมาณรายจ่ายจากรายได้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.2557	ตามรายละเอียด	ดังนี้

  หน่วยงานปกติ	 อนุมัติงบประมาณรายจ่าย 

จากรายได้	มหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีงบประมาณ 

พ.ศ.	 2557	 จำแนกตามหน่วยงาน	 จำนวนเงิน	 2,425,010,000.-	

บาท	(สองพันสี่ร้อยยี่สิบห้าล้านหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)

  หน่วยงานในกำกับ	 อนุมัติงบประมาณ 

รายจ่ายจากรายได้	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ประจำป ี

งบประมาณ				พ.ศ.2557	จำแนกตามหน่วยงาน	จำนวนเงิน 

	337,912,895.-	บาท	(สามร้อยสามสิบเจ็ดล้านเก้าแสน

หนึ่งหมื่นสองพันแปดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน)	

 7. การจัดการความรู้ของ ม.ร.

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบการจัดการความรู้ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ปีการศึกษา	 2556	 โดย 

คณะกรรมการจัดการความรู้ได้กำหนดประเด็นความรู้ 

	และกลุ่มเป้าหมาย	คือ

	 	 1.	ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต	 คือ	

แนวทางการออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ	

และการตอบข้อสอบ

	 	 2.	ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย	 คือ	 การวิจัย 

ในชั้นเรียน

 8. ร่างระเบียบ ม.ร.

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ	

ม.ร.ว่าด้วยการประเมินผลกระบวนวิชา	 RAM	 3000	

สหกิจศึกษา	พ.ศ..............

	 	 -	 ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการจ้างลูกจ้างปฏิบัติงาน

ชั่วคราวของโครงการศึกษาภาคพิเศษ	พ.ศ..............

 9. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

	 	 -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาคฤดูร้อน	

ปีการศึกษา	2555	(ครั้งที่	4)		ดังนี้

   โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์)		แบบ	2

	 1.	นายอรรณพ	 	แพงหนู	 รหัสประจำตัว	 4919	

83039	4	ตั้งแต่วันที่	27	มิถุนายน	2556

	 2.	 นายครรชิต	 	 ทรรศนะวิเทศ	 รหัสประจำตัว	

5019	83015	9	ตั้งแต่วันที่	28	มิถุนายน	2556

	 	 -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิตในภาค	 1	 ปีการศึกษา 

2556	(ครั้งที่	1)		ดังนี้

 สถาบันการศึกษานานาชาติ

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคภาษาอังกฤษ  

(แบบ	1)

	 1.	 ว่าที่ร้อยตรีธเนศร์	 	 โสรัตน์	 รหัสประจำตัว	

5319	80020	2	ตั้งแต่วันที่	18	กรกฎาคม	2556

 สถาบันการศึกษานานาชาติ	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 (Institute	 of	 International	 Studies,	 

Ramkhamhaeng	University)	 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

ภาคเรียนที่	 2/2556ระหว่างวันที่	 2	กันยายน	2556	 -	

18	ตุลาคม	2556

 หลักสูตรปริญญาตรี 

	 *	 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต	 สาขาธุรกิจ 

ระหว่างประเทศ	 สาขาการตลาด	 และสาขาการเงิน 

การธนาคาร	 (ภาคภาษาอังกฤษ	และภาคภาษาจีน) 

/	B.B.A.	(International	Business	Management,	Finance	

and	Banking,	Marketing)

	 *	 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาภาษา 

อังกฤษ	(ภาคภาษาอังกฤษ)	/	B.A.	(English)

	 *	หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	สาขาเทคโนโลยี 

สื่อสารมวลชน	(ภาคภาษาอังกฤษ)	/	B.A.	(Mass	 

Communication	Technology)

 หลักสูตรปริญญาโท

	 *	 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สาขา 

การจัดการ	 สาขาการตลาด	 และสาขาการเงินการธนาคาร 

(ภาคภาษาอังกฤษ	และภาคภาษาจีน)	/	M.B.A.	(General 

Management,	Finance	and	Banking,	Marketing)

	 *	 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชา 

รัฐศาสตร์	(ภาคภาษาอังกฤษ)	/	M.A.	(Political	Science)	

 *		หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	สาขาบริหาร 

การศึกษา	(ภาคภาษาอังกฤษ)	/	M.Ed.	(Education	

Administration)

	 *	 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขา 

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร	 (ภาคภาษาอังกฤษ)	 /										

M.A.	(Communicative	English)

 หลักสูตรปริญญาเอก

 *	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		สาขาบริหารธุรกิจ 

(ภาคภาษาอังกฤษ)	/	Ph.D.	(Business	Administration)

 *	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 สาขารัฐศาสตร์	

(ภาคภาษาอังกฤษ)/	Ph.D.	(Political	Science)

	 *		หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต		สาขาบริหาร 

การศึกษา	 (ภาคภาษาอังกฤษ)/	 Ph.D.	 (Education	

Administration)

 *		หลักสูตรนิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต	(ภาคภาษา- 

อังกฤษ)/	LL.D.	(Doctor	of	Laws)

 สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมและสมัครเรียน 

ได้ที่ สถาบันการศึกษานานาชาติ	อาคารสำนักพิมพ์ 

ชั้น	 7	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 หัวหมาก	 บางกะปิ	

กรุงเทพฯ	10240		โทร.	0-2310-8895-9	Email:	info@ 

iis.ru.ac.th		Website:	http://www.iis.ru.ac.th

สถาบันการศึกษานานาชาติรับ นศ.ใหม่



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖

ตอน GDP

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

	 คำที่เวลาเราฟังหรืออ่านข่าวเศรษฐกิจจะพบบ่อยที่สุดคำหนึ่งก็คือคำว่าจีดีพ	ี

ซึ่งถ้าหากถามคนที่ฟังหรืออ่านที่ไม่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์มาจริงจังว่าคืออะไรก็อาจ

ได้คำตอบดังนี้	(เป็นคำตอบที่ไปถามมาจริงๆ)

	 -	 ผลิตภัณฑ์ประชาชาติ

	 -	 รายได้ของประเทศ

	 -	 มวลรวมของอะไรสักอย่างก็ไม่รู้

	 -	 ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

	 คำตอบไหนถูกหรือผิดผมจะยังไม่เฉลย	 แต่ขออธิบายความหมายเต็มๆ	 ของ 

คำนี้เสียก่อนซึ่งเป็นข้อความที่เขียนแบบวิชาการทางเศรษฐศาสตร์ที่คงไม่ได้ตั้งใจ 

ให้คนทั่วไปรู้เรื่องสักเท่าไหร่	เพราะฉะนั้นคงต้องอธิบายเสริมด้วยเท่าที่จำเป็น

	 จีดีพีหรือ	GDP	เป็นตัวย่อมาจากคำว่า	Gross	Domestic	Product	ซึ่งมีผู้แปล 

เป็นไทยไว้	3	คำคือ	ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศเบื้องต้น	ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศรวม	

และผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 ซึ่งผมก็เห็นใช้กันอยู่ทั่วไปทั้ง	 3	 คำโดยที ่

ผลิตภัณฑ์แปลมาจากคำว่า	 Product	 คำว่าภายในประเทศแปลมาจากคำว่า	 Domestic 

แต่คำว่า	 Gross	 นั้นคือคำที่แปลไม่ตรงกันเพราะมีทั้งที่แปลว่า	 เบื้องต้น	 รวม	 และ 

มวลรวม	 จะใช้คำไหนใน	 3	 คำนี้ผมไม่ติดใจแต่อย่าไปบอกว่า	 GDP	 คือ	 ผลิตภัณฑ ์

มวลรวมประชาชาติก็แล้วกัน	เพราะมันผิดน่ะสิครับ

	 คราวนี้ลองมาดูความหมายของ	 GDP	 ซึ่งสรุปเป็นคำจำกัดความได้ว่า	 GDP	

“มูลค่าตามราคาตลาดของสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นภายในอาณาเขต 

ของประเทศหนึ่งในระยะเวลาหนึ่งก่อนหักค่าเสื่อมราคาสินค้าทุน”

	 ผมขออธิบายเสริมบางคำท่ีเข้าใจได้ยากนะครับ	 สินค้าข้ันสุดท้ายน้ันหมายถึง 

สินค้าที่ผู้บริโภคนำไปใช้บริโภคโดยตรงซึ่งหมายถึงว่าสินค้าที่ซื้อเอาไปเป็น 

วัตถุดิบเพื่อผลิตต่อนั้นจะไม่นับเป็น	 GDP	 ยกตัวอย่างเช่นถ้าสมศรีซื้อน้ำตาลมาทำ

ขนมกินเองในบ้าน	น้ำตาลส่วนนี้จะนับเป็น	GDP	แต่ถ้าสมศรีซื้อไปทำบัวลอยขาย	 

นำ้ตาลสว่นทีไ่ปผสมทำขนมบวัลอยจะไมน่บัเปน็	GDP	เพราะไมใ่ชส่นิคา้ขัน้สดุทา้ย	

ถามว่าทำไมไม่นับทั้งๆ	ที่เป็นน้ำตาลเหมือนกัน	คำตอบก็คือเพราะถ้านับส่วนที่เป็น

วัตถุดิบในการผลิตขนมเข้าไปด้วยจะทำให้นับน้ำตาลซ้ำ	 2	 ครั้ง	 คือเมื่อนับน้ำตาล 

ตอนสมศรีซื้อมาแล้วหนหนึ่ง	 พอสมศรีทำเป็นบัวลอยไปขาย	 ราคาบัวลอยนั้นก็มี 

มูลค่าน้ำตาลที่ซื้อมารวมอยู่ในนั้นด้วยอีกจึงเท่ากับนับน้ำตาลซ้ำ	2	ครั้ง

	 อีกตอนหนึ่งที่ต้องเสริมก็คือตรงข้อความว่า	 “ผลิตขึ้นภายในอาณาเขตของ 

ประเทศหนึ่ง”	 ซึ่งแปลว่าถ้าเป็น	 GDP	 ของไทยก็คือมูลค่าสินค้าที่ผลิตขึ้นภายใน 

ประเทศไทยเท่าน้ัน	 ถ้าคนไทยไปลงทุนผลิตนอกประเทศจะมูลค่ามากมายสักแค่ไหน

ก็ไม่นับ	ในขณะท่ีมูลค่าสินค้าท่ีฝร่ัง	เกาหลี	ญ่ีปุ่น	ฯลฯ	มาลงทุนผลิตในเมืองไทยจะถูก 

นับเป็น	GDP	ของไทยด้วย	

	 ข้อความสุดท้ายท่ีผมจะอธิบายเสริมคือ	“ก่อนหักค่าเส่ือมราคาสินค้าทุน”	ซ่ึงเป็น 

ที่มาของคำว่า	 Gross	 ที่แปลแตกต่างกันไปถึง	 3	 อย่างนั่นแหละครับ	 สินค้าทุนนั้น 

หมายถึงเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตซึ่งย่อมจะสึกหรอเสื่อมค่าไปในแต่ละปี 

การที่ไม่ได้หักค่าเสื่อมราคาจึงแปลว่าค่าที่ได้นั้นยังไม่ใช่ค่าสุทธิ	 (net)	และเป็นเพียง 

ค่าเบื้องต้น	(Gross)	เท่านั้น

	 ขอย้อนกลับมาเฉลยว่าใครตอบถูกบ้างก่อน	คำตอบที่ถือว่าไม่ผิด	(แต่ก็ไม่ถูก 

สักเท่าไร)	คือที่ตอบว่า	GDP	คือรายได้ของประเทศ	นอกนั้นผิดหมด	แต่ทำไม	GDP	

ซึ่งเป็นมูลค่าสินค้าจึงกลายเป็นรายได้ประชาชาติได้	 และทำไมจึงเป็นคำสำคัญเวลา 

ใครจะวิเคราะห์เศรษฐกิจ	รวมท้ังทำไมจึงมีผู้เสนอให้ใช้ความสุขมวลรวม	(GNH)	แทน 

GDP	นั้นคงต้องขอยกยอดไปคราวหน้าครับ

  
 
 
   

อาจารย์ ดร.วิเชียร  อำพนรักษ์                     aseanlang_ram@yahoo.co.th

คำถาม (ภาษาลาว) ตอนที่ 2

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 คำถามท่ีต้องการคำตอบว่าใช่หรือไม่ใช่	การต้ังคำถามท่ีต้องการคำตอบว่า 

“ใช่”		หรือ		“ไม่ใช่”		สามารถถามโดยใช้คำว่า:	 	และ	 ต่อท้าย 

ประโยค	การต้ังคำถามโดยลงท้ายด้วย	 มีความหมายเหมือนกับการใช้คำว่า 

“ไหม?”	ในภาษาไทย	เช่น	 	อ่านว่าถ่านมีหลดจักบ่อ?	แปลว่า 

ท่านมีรถเครื่อง	 (มอเตอร์ไซค์)	 ไหม?	 คำว่า	 	 นอกจากจะใช้ในประโยค 

คำถามแปลว่า	“ไหม?”	แล้วยังแปลว่า	“ไม่”	ด้วยเมื่อเราใช้คำนี้ในความหมายว่า 

“ไม่”	จะต้องใส่ไม้เอกกำกับเสมอ	 	(บ่อ)	แต่หากเราใช้คำนี้ในประโยคคำถาม 

เราสามารถสะกดได้สองแบบคือจะมีไม้เอกหรือไม่มีก็ได้เช่น	 	 (บอ)	แปลว่า 

ไหม?	 	อ่านว่าหน่องซิมานำข้อยบอ?	แปลว่า	น้องจะมา 

กับฉันไหม?

	 การตั้งคำถามลงท้ายด้วยคำว่า	 	อ่านว่า	หวะ	แปลว่า	หรือ?	เช่น 

	อ่านว่าเผิ่นแหม่นอาจานเจ้าหวะ?	แปลว่าท่าน 

(เขา)คืออาจารย์คุณหรือ?

	 คำว่า		 สามารถใช้ตามลำพังได้หากผู้พูดต้องการถามว่า	“เหรอ?”	

เช่นเดียวกับในภาษาไทย	“เขากินข้าวแล้ว”	และเราต้องการตอบรับโดยถามว่า	

“เหรอ?”	ก็ให้พูดว่า	 	ตัวอย่าง	 อ่านว่า	ลาวกิ๋น 

เข้าแล้วตว๋า	 แปลว่า	 เขากินข้าวแล้วนะ	 คนที่พูดด้วยตอบว่า	 	 อ่านว่า	

หวะ	แปลว่า	เหรอ	(อ๋อ)

	 คำว่า	 เป็นคำลงท้ายแปลว่านะอ่านออกเสียงว่า	ตะหวาใช้เมื่อ 

ผู้พูดเน้นถึงสิ่งที่ต้องการจะบอกการขานรับ:			ภาษาลาวใช้คำ			 	อ่านว่า	เจ้า 

แปลว่า	ใช่	เป็นคำที่ใช้พูดทั้งชายและหญิงใช้เมื่อพูดแบบทางการ	พูดกับผู้ใหญ่ 

และบุคคลทั่วไปที่เราไม่รู้จักหรือไม่สนิทสนมเมื่อขานรับว่า	 	แล้ว	และ 

จะเน้นย้ำการขานรับโดยกล่าว	 	อ่านว่าแหม่นแล้ว			แปลว่า	ใช่แล้ว 

และตามด้วยคำ		 		อ่านว่า	เจ้า			แปลว่า	ครับ,		ค่ะ	ในทางตรงข้ามเม่ือเราต้องการ 

ปฏิเสธ	“ไม่ใช่”	ครับ,	ค่ะ	ภาษาลาวจะใช้คำว่า		 		อ่านว่า	บ่อแหม่นเจ้า			

แปลว่าไม่ใช่ครับ,	ค่ะ	เป็นต้น

ม.ร. ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา ภาค 2 ปีการศึกษา 2555
	 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	พ.ศ.	2522	ข้อ	4.3	กำหนดไว้ว่า	นักศึกษาท่ีได้ลงทะเบียนเรียน 

ในภาคปกติ	และมีผลการสอบลำดับขั้น		5	G	(A)	ไม่น้อยกว่าร้อยละ	70	ของจำนวน 

หน่วยกิตที่ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด	และผลการสอบลำดับขั้น	5	G	(A)	นั้น	ต้องไม ่

น้อยกว่า	15	หน่วยกิต

 ปรากฏว่าในการสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำภาค	2	ปีการศึกษา 

2555	 มีนักศึกษาส่วนกลางอยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเรียนดีตามระเบียบข้างต้น	จำนวน 

121	 ราย	 ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม	 และค่าบำรุงการศึกษา 

ในภาคเรียนเดียวกันของปีการศึกษาถัดไปโดยไม่รวมค่าปรับในการลงทะเบียนเรียน 

ไม่ตรงตามกำหนดและค่าข่าวรามคำแหง

 ดังน้ัน	 เพ่ือเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ต้ังใจศึกษาเล่าเรียนให้ดีย่ิงข้ึนมหาวิทยาลัย 

เห็นสมควรให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษาส่วนกลางดังกล่าวในภาค	 2	 ปีการศึกษา 

2556	โดยให้นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	ตรวจสอบ 

รายชื่อได้ที่	อาคาร	สวป.ชั้น	1	ช่อง	4

	 อน่ึง	 หากนักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนแล้วขอให้นำหลักฐานการชำระเงิน 

เพ่ือขอรับเงินค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงการศึกษาคืน	ภายในวันท่ี 29 มีนาคม พ.ศ. 2557



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖

          

(อ่านต่อหน้า 7)

 ในระบบการจัดสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้กำหนดให้นักศึกษา 

ทุกคนต้องเข้าสอบตามวัน	 เวลา	 และสถานที่ๆมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ของนักศึกษา 

แต่ละคน	 ห้ามเข้าสอบผิดวัน	 เวลา	 และสถานที่สอบโดยเด็ดขาด	 ตารางสอบไล่ 

รายบุคคลเป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น	 เพื่อแจกแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าสอบได้ถูกต้องตรงตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด	 

โดยตารางสอบไล่รายบุคคลจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกระบวนวิชา	 

วันและเวลาสอบ	 หมายเลขห้องสอบ	 ประเภท	 และจำนวนข้อสอบ	 รวมทั้ง 

หมายเลขแถว	และหมายเลขที่นั่งสอบ

	 ดังนั้น	 ถ้านักศึกษารับตารางสอบไล่รายบุคคล	 นักศึกษาจะสามารถทราบ 

รายละเอียดต่างๆ	ของตารางสอบไล่รายบุคคลรวมทั้งหมายเลขที่น่ังสอบของตนเอง 

ได้อย่างถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องไปตรวจดูหมายเลขแถวสอบจากบัญชีติดหน้าห้อง

สอบอีก

 การติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล	 หรือการติดต่อขอทราบรายละเอียด 

ของตารางสอบไล่รายบุคคล	สามารถทำได้	4	วิธี	คือ

	 1.	 ติดต่อขอรับด้วยตนเองที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 (ONE	 STOP 

SERVICE)	 ยกเว้น นักศึกษาช้ันปีท่ี	 1	 จะต้องไปขอรับท่ี	 อาคาร PRB วิทยาเขตบางนา  

ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยกำหนดแจกจนถึงวันสุดท้ายของการสอบไล่

 นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล	 โดยนำใบเสร็จรับเงิน 

ประจำภาคการศึกษานั้นๆ	หรือบัตรประจำตัวนักศึกษาไปแสดง

ตัวอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล (ด้านหน้า)

  

	 	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ตารางสอบไล่รายบุคคล				ภาค	1/56

	 	 Ramkhamhaeng	University
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ตัวอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล (ด้านหลัง)

 

 2.	 	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล	 จากระบบบริการ 

ข่าวสารทางโทรศัพท์	 	 โดยนักศึกษาจะต้องใช้ระบบโทรศัพท์ชนิดกดปุ่มเท่านั้น	 

หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาติดต่อขอรับบริการคือ	 หมายเลข	 0-2310-6000	 และ	

0-2310-6100

ตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษาส่วนกลาง

 ระบบจะตอบรับว่า	 “ระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง”

	 ให้กด		2		หมวดข้อมูลนักศึกษา

	 กดเลือกข้อย่อย		2		ตรวจสอบตารางสอบไล่

	 กด		1		เลือกข้อย่อยของการตรวจตารางสอบที่ต้องการทราบทุกวิชา

	 ระบบจะให้กดรหัสนักศึกษา	เช่น	xxxx	xxxxx	x

	 กด		2		เลือกข้อย่อยของการตรวจสอบตารางสอบเป็นรายวิชา

	 ระบบจะให้กดรหัสนักศึกษา	 เช่น	 xxxx	 xxxxx	 x	 และจากนั้นระบบ 

จะให้กดรหัสวิชา	เช่น	วิชา			ENG	1001	กดรหัสวิชาดังนี้		3262411001

 

 3.	 	 ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคลจากระบบข้อมูล

ข่าวสารทางคอมพิวเตอร์	 จากเครื่องคอมพิวเตอร์ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย 

คือ	 อาคารเวียงผา	 สถาบันคอมพิวเตอร์	 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล

บริการข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์

	 จะมีข้อมูลให้นักศึกษาเลือก	จำนวน	9	รายการคือ

	 1.		ตรวจผลการลงทะเบียน

	 2.		ตรวจผลการสอบ	(ภาคล่าสุด)

	 3.		ตารางสอบไล่รายบุคคล

	 4.		ข่าวสารของมหาวิทยาลัย

	 5.		ผลสอบศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

	 6.		ตรวจสอบวุฒิบัตร

	 7.		ตรวจสอบการอนุมัติจบจากสภามหาวิทยาลัย

	 8.		Check	Grade

	 9.		ตรวจสอบวันลงทะเบียนเรียน

	 ในกรณีเลือกตารางสอบไล่รายบุคคลให้กด	 หมายเลข	 3	 ระบบจะปรากฏ 

ข้อมูลให้ใส่หมายเลขรหัสประจำตัวของนักศึกษา	ซ่ึงจะปรากฏรายละเอียดของตาราง

สอบไล่รายบุคคล	ดังตัวอย่าง

ตารางสอบไล่รายบุคคล

รหัส	  5604501911 ชื่อ	นายรักราม		พารักเรียน

วิชา วันที่สอบ เวลาสอบ สถานที่สอบ ปรนัย   อัตนัย แถว ที่นั่ง

ENG1001

POL1101

SOC1003

12/10/56

21/10/56

08/10/56

09.30-12.00

09.30-11.30

14.00-16.00

KLB	401	รามฯ	1

VKB	501	รามฯ	1

BNB	3	รามฯ	2

120													-

120													-

120													-

28				05

02				05

01				22

อักษร								รหัส อักษร								รหัส อักษร								รหัส อักษร								รหัส

  A																21   H																42   O																63   V																83

  B																22  	I																	43  	P																	71 		W															91

  C																23   J																	51   Q																72   X																92

 	D																31   K																52   R																	73   Y																93

  E																32   L																53   S																	74   Z																94

  F																33   M															61   T																	81 ตารางรหัส

โทรศัพท์  G															41   N																62   U																82

วิชาสอบ สถานที่สอบ เวลาสอบ วันที่ ปรนัย			อัตนัย แถว	ที่นั่ง

ENG1001

POL1101

SOC1003

			KLB	401

			VKB	501

			BNB	3

09.30-12.00

09.30-11.30

14.00-16.00

12/10/56

21/10/56

08/10/56

120													-

	120													-

120													-

28				05

02				05

01				22

วันชัย  เทียบพุฒ                                ฝ่ายจัดสอบ

  

 

มหาวิทยาลัย
รามค าแหง  

Ramkhamhaeng 
University 

ตารางสอบไล่รายบุคคล 
   ภาค 
  1/54 

                                     รหัสนักศึกษา : 5404501911    ชื่อ - นามสกุล : 
รักราม   พารักเรียน   

        
AG103  อา 24/09/54 09.30 - 11.30  KLB 401 ราม1 100  -  28  05  
LW312  พ. 28/09/54  09.30 - 12.00  VKB 501 ราม1 060  -  02  05  
 MA103 พ. 19/10/54  09.30 - 11.30  BNB 3 ราม 2  120  -  01  22  

 
หมายเหตุ หากมีปัญหาเร่ืองการสอบ โปรดติดต่อ สวป.
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 4.	นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลจากระบบ	INTERNET  

ที่เว็บไซต์	 www.ru.ac.th	 หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี	 (ส่วนกลาง)	 เลือกตาราง 

สอบไล่รายบุคคล	จะปรากฏข้อมูลให้ใส่หมายเลขรหัสประจำตัวนักศึกษา	ซึ่งจะ 

ปรากฏรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล		ดังตัวอย่าง

ตัวอย่าง 

     

 ตารางสอบไล่รายบุคคลฉบับท่ีแจกให้นักศึกษาชุดน้ี	 จัดทำจากฐานข้อมูล 

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ	ดังนั้น	ในกรณีที่นักศึกษา 

มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาไปจากที่เคยลงทะเบียนเรียนไว้ไม่ว่าจะเป็นการ 

สับเปลี่ยนกระบวนวิชา	 การบอกเลิก	 หรือการบอกเพิ่มกระบวนวิชาจะทำให ้

ข้อมูลในตารางสอบไล่รายบุคคลชุดนี้ไม่ตรงกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว 

รวมทั้งกรณีที่มหาวิทยาลัยมีการงดสอนกระบวนวิชาหรือเปลี่ยนแปลงกระบวน

วิชาเป็นคณะดำเนินการจัดสอบเองด้วย

 สำหรับกรณีที่นักศึกษามีการบอกเพิ่มกระบวนวิชา	 หลังจากข้อมูล 

ตารางสอบไล่ของมหาวิทยาลัยจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว	 ใบเสร็จรับเงินฉบับที่ม ี

การบอกเลิกหรือบอกเพิ่มกระบวนวิชา	จะมีการแสดงห้องสอบของกระบวนวิชา 

ที่บอกเพิ่มไว้ด้วย	 แต่ถ้านักศึกษาตรวจหาข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลจากสื่อ 

ประเภทอ่ืนๆ	 เช่น	ทางระบบ	INTERNET	 	ทางระบบโทรศัพท์	หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ตามจุดบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย	 	 ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ 

หมายเลขแถวและหมายเลขท่ีน่ังสอบ	 เน่ืองจากข้อมูลท่ีปรากฏจะเป็นข้อมูลท่ีมีการ 

UP-DATE							อยูต่ลอดเวลา	โดยกระบวนวชิาทีน่กัศกึษาบอกเลกิไปแลว้จะไมป่รากฏ 

แต่กระบวนวิชาที่นักศึกษาบอกเพิ่มจะปรากฏห้องสอบให้ทราบ	 แต่ในเวลาที่ 

นักศึกษาไปเข้าสอบ	 นักศึกษาต้องไปแจ้งหัวหน้าตึกเพื่อจัดที่นั่งสอบเสริมให้	 

นอกจากนี้	 ในกรณีที่รหัสประจำตัวของนักศึกษาไม่อยู่ในช่วงรหัสประจำตัวของ 

นักศึกษาท้ังหมดท่ีเข้าสอบในวิชาน้ันๆ	 ตารางสอบไล่รายบุคคลจะไม่สามารถพิมพ์ 

ห้องสอบไล่ของกระบวนวิชาดังกล่าวให้ได้รวมท้ังอาจมีปัญหาวันเวลาสอบไม่ถูกต้อง	 

ซ่ึงกระบวนวิชาท่ีมีการบอกเพ่ิมจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของวันเวลาและห้องสอบ 

จากตารางสอบไล่ฉบับรวมอีกคร้ังหน่ึง	 ซ่ึงนักศึกษาสามารถดูตารางสอบไล่ฉบับรวม 

ได้ที่บอร์ดทุกคณะ		บอร์ด	สวป.		และที่วิทยาเขตบางนา	(รามฯ2)

 ดังน้ัน	ก่อนการสอบของภาคต่างๆนักศึกษาควรไปรับตารางสอบไล่รายบุคคล	 

เพื่อให้สามารถเข้าสอบได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องเสียเวลาตรวจหาหมายเลขแถว

และที่นั่งสอบอีก

ตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษาส่วนกลาง (ต่อจากหน้า 6) ช่วงรหัสนักศึกษาและ
รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

คณะรัฐศาสตร์
ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4901001364	-	5006041551 รองศาสตราจารย์	ดร.กฤษณา		ไวสำรวจ

5006041619	-	5006430473 รองศาสตราจารย์การุณย์ลักษณ์		พหลโยธิน

5006430481	-	5104501084 รองศาสตราจารย์สุรพันธ์		ทับสุวรรณ์

5104501274	-	5106088445 รองศาสตราจารย์	ดร.สมิหรา		จิตตลดากร

5106088452	-	5106429367 รองศาสตราจารย์	ดร.ทิพาพร		พิมพิสุทธิ์

5106429375	-	5202017272 รองศาสตราจารย์	ดร.พลศักดิ์			จิรไกรศิริ

5202018429	-	5206038811 รองศาสตราจารย์รุจิรา		เตชางกูร

5206038845	-	5206100330 รองศาสตราจารย์เสาวลักษณ์		สุขวิรัช

5206100355	-	5206177114 รองศาสตราจารย์	ดร.วนิดา		สัจพันโรจน์

5206177130	-	5206532821 รองศาสตราจารย์	ดร.วิพร		เกตุแก้ว

5206532862	-	5306005702 รองศาสตราจารย์	ดร.ศรุดา		สมพอง

5306005710	-	5306046375 รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์		เอกแสงศรี

5306046391	-	5306089805 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.เบ็ญจมาส		จีนาพันธ์ุ

5306089813	-	5306137182 รองศาสตราจารย์พงศ์สัณห์		ศรีสมทรัพย์

5306137208	-	5306502609 รองศาสตราจารย์	ดร.ปิยะนุช		เงินคล้าย

5306502617	-	5306543454 อาจารย์	ดร.มนตรี		กวีนัฏธยานนท์

5306543504	-	5406011097 รองศาสตราจารย์	ดร.วิทยา		จิตนุพงศ์

5406011113	-	5406039536 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพร		เชาวลิต

5406039551	-	5406069988 อาจารย์	ดร.สุชาติ		ศรียารัณย

5406069996	-	5406103787 อาจารย์	ดร.อรัสธรรม	พรหมมะ

5406103803	-	5406140060 รองศาสตราจารย์	ดร.ดำรงศักดิ์		จันโททัย

5406140078	-	5406418003 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุวรรณี		แสงมหาชัย

5406418011	-	5406515212 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีณา		พึงวิวัฒน์นิกุล

5406515220	-	5407003267 รองศาสตราจารย์	ดร.วรัชยา		ศิริวัฒน์

5407003804	-	5506012391 รองศาสตราจารย์	ดร.วราภรณ์		จุลปานนท์

5506012409	-	5506029650 รองศาสตราจารย์	ดร.รวิภา		ธรรมโชติ

5506029668	-	5506046738 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วิทยา		ชินบุตร

5506046746	-	5506063709 อาจารย์พรนัชชา		พุทธหุน

5506063717	-	5506080539 อาจารย์จรัสเรือง		ศิริวัฒนรักษ์

5506080547	-	5506097541 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ทิพรัตน์		บุบผะศิริ

5506097558	-	5506114742 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ศุภัทรา		อำนวยสวัสดิ์

5506114767	-	5506405371 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.บัณฑิต		จันทร์โรจนกิจ

5506405389	-	5506427284 อาจารย์	ดร.ปรัชญา		ชุ่มนาเสียว

5506427292	-	5506503431 อาจารย์มูฮัมหมัดอิลยาส		หญ้าปรัง

5506503449	-	5506520690 อาจารย์สาธิน		สุนทรพันธ์ุ

5506520708	-	5506537785 อาจารย์นิมิต		อังก์

5506537793-5606012226 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริลักษม์		มาศวิริยะกุล

5606012234	-	5606029071 อาจารย์พัชรณัฏฐ์		สังข์ประไพ

5606029089	-	5606045689 อาจารย์ปุณณดา		อิงคุลานนท์

5606045697	-	5606062163 อาจารย์เสาวภา		งามประมวญ

5606062171	-	5606078805 อาจารย์	ดร.พัด		ลวางกูร	

5606078813	-	5606095460 อาจารย์	ดร.พีระพงศ์		ภักคีรี

5606095478	-	5606403896 อาจารย์เอกสฤษดิ์		ลักษิตานนท์

5606403904	-	5606426194 อาจารย์	ดร.นิธิตา		สิริพงศ์ทักษิณ

5606426202	-	5606442001 อาจารย์อัญชลี		เอกภักดีวัฒนกุล
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จัดงาน “อุดมศึกษาไทยกับอาเซียน”นักพูดชื่อดังแนะ ‘ความสามัคคี
นำองค์กรสู่ความสำเร็จ’

 สภาคณาจารย์จัดโครงการ	“สืบสานวัฒนธรรม 

องค์กรย้อนรอยสภาคณาจารย์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง”  

โดยมี	อาจารย์ประมาณ  เลืองวัฒนะวณิช	 	 ศิษย์เก่า 

คณะนิติศาสตร์	 เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ	 เรื่อง 

“วัฒนธรรมองค์กรสู่ความสำเร็จ”	 เม่ือวันท่ี	 29	 กรกฎาคม 

	ที่ผ่านมา	ณ	อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์		

 อ.ประมาณ	 กล่าวว่า	 สภาพแวดล้อมโดยรวม 

ของการทำงานในแต่ละองค์กรน้ันจะมีคนหลากหลาย 

รูปแบบ	 แต่ละคนมีความคิดและทัศนคติที่แตกต่าง 

กันออกไป	 จึงอาจไม่ใช่เร่ืองง่ายท่ีจะให้บุคคลเหล่าน้ัน 

สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีม	องค์กรจึงจำเป็นต้อง 

มีจุดมุ่งหมายในการทำงานให้ไปในทิศทางเดียวกัน 

น่ันก็คือ	 “วัฒนธรรมในองค์กร”	 ซ่ึงไม่ว่าจะเป็นองค์กร 

ขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่	 ล้วนต้องมีวัฒนธรรมองค์กร 

ไว้เพื่อเป็นตัวกำหนดทิศทางการทำงานสำหรับคน 

ในองค์กร	 	มหาวิทยาลัยรามคำแหงก็มีวัฒนธรรมองค์กร 

เช่นเดียวกัน	 นั่นก็คือ	อัตตาหิ อัตโน นาโถ ตนเป็น 

ท่ีพ่ึงแห่งตน	และ	รู้จักอภัย ต้ังใจศึกษา บูชาพ่อขุนฯ 

สนองคุณชาติ	 ซึ่งสองข้อความนี้เป็นศูนย์รวมและ 

เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจของคนในองค์กร	 ท้ัง	 คณาจารย์ 

ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่และนักศึกษาทุกคน	 บุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพ 

ของตนให้ดียิ่งขึ้น	เนื่องจากในปัจจุบันได้มีการก่อตั้ง 

สถาบันการศึกษามากข้ึน	ทำให้ต้องต่ืนตัวในการพัฒนา 

ตนเองให้มีความรู้ความสามารถในทุกๆด้าน	 เพ่ือท่ีจะ

นำพาองค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จร่วมกัน

 อ.ประมาณ	 กล่าวต่อไปว่า	 วัฒนธรรมในองค์กร 

สามารถสร้างขึ้นได้ไม่ว่าจะองค์กรใหญ่หรือเล็ก 

ล้วนต้องใช้สิ่งยึดเหนี่ยวเพื่อปรับทัศนคติ	 จากคน 

หลากหลายที่มาให้มีการตัดสินใจไปในทางเดียว

กันและเดินหน้าไปด้วยกันที่จุดมุ่งหมายที่องค์กร 

ได้กำหนดไว้	 วัฒนธรรมแต่ละแบบสามารถสร้าง 

ความสำเร็จให้แก่องค์กรได้ทั้งสิ้น	การยึดวัฒนธรรม 

แบบใดหรือผสมผสานมากน้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับ 

กลยุทธ์ขององค์กรและความจำเป็นของเงื่อนไข 

ส่ิงแวดล้อมภายนอกเป็นสำคัญ	 จึงเป็นความรับผิดชอบ 

โดยตรงของผู้นำท่ีต้องมิให้องค์กรหยุดชะงักอยู่กับที่

หรืออยู่กับวัฒนธรรมเดิมซึ่งอาจเหมาะสมกับอดีต 

แต่ไม่สามารถทำให้องค์กรประสบความสำเร็จ 

ได้อีกต่อไป

 “หน้าท่ีท่ีสำคัญของผู้นำองค์กร คือ ต้องพัฒนา 

คุณลักษณะและความรู้ความสามารถของบุคลากร 

ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาตัวบุคคลโดยการ 

สร้ างให้บุคคลมีความน่าไว้วางใจถือว่ า เป็นการ 

 รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ 

ป่ินทอง	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธาน 

เปิดโครงงานนักศึกษา	เร่ือง อุดมศึกษาไทย 

กับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 

โดยมี	 อาจารย์อรรจน์ สีหะอำไพ  

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง	มหาวิทยาลัยรังสิต	

เป็นวิทยากร	เมื่อวันที่	19	กรกฎาคม	2556	ณ	ห้อง	306 

ช้ัน	3	อาคารศรีจุฬาลักษณ์	จัดโดย	คณะกรรมการกิจการ 

นักศึกษา		คณะมนุษยศาสตร์	ม.ร.

 การจัดงานคร้ังน้ีเป็นนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 

ด้านการศึกษาตามปฏิญญา	 ชะอำ-หัวหิน	 ว่าด้วยการ 

เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาเพื่อบรรลุ  

ประชาคมอาเซียนที่ เอื้ออาทรและแบ่งปันในปี 	 

พ.ศ.	 2558	 จำนวน	 5	 นโยบาย	 ซึ่งเป็นนโยบายการ 

เตรียมความพร้อมที่นักศึกษาควรรับทราบเพื่อเพิ่ม 

ศักยภาพตนเอง	ดังน้ัน	ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง		ทั้ง	3	คณะ	คือ	นักศึกษา	คณะ- 

มนุษยศาสตร์	 นักศึกษาเครือข่ายในมหาวิทยาลัย	 คือ 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์	 นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	 

และนักศึกษาเครือข่ายระหว่างสถาบัน	คือ	นักศึกษาคณะ	              

ศิลปศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรังสิต	 จึงร่วมกันระดมความคิด 

ในการจัดกิจกรรมการบรรยายเร่ือง	 อุดมศึกษาไทยกับการ

ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

	 ท้ังน้ี	 โครงงานฯ	 ดังกล่าวเป็นไปตามองค์ประกอบ 

ที	่3	กจิกรรมการพฒันานกัศกึษา									ตวับง่ชีท้	่ี	3.2						และกลไก 

การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา	 เกณฑ์การดำเนินงาน 

ข้อ	 3	 กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต 

ที่พึงประสงค์	 และข้อ	 4	 มีการสนับสนุนให้นักศึกษา

สร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันระหว่าง 

สถาบัน	 และมีกิจกรรมร่วมกัน	 ซึ่งเป็นภารกิจสำคัญที่

คณะมนุษยศาสตร์ส่งเสริมให้นักศึกษาจัดกิจกรรมเพื่อ 

การเรียนรู้และมีประสบการณ์ชีวิตขณะที่กำลังศึกษา 

ในมหาวิทยาลัย

 โอกาสนี้	 รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดีคณะ- 

มนุษยศาสตร์	 กล่าวว่า	 อาเซียนมีเป้าหมายจะก้าวไปสู ่

การเปน็ประชาคมอาเซยีนในป	ี2558	เหลอืเวลาอกีเพยีง	

2	 ปี	 ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ดังนั้นจึงควรศึกษาข้อมูล	 รู้จักตื่นตัว	 รู้เขา	 รู้เรา	 และ 

ทำความเข้าใจในทัศนคติ	 ศิลปวัฒนธรรมของประเทศ 

ในอาเซียนว่าเหมือนหรือต่างกับประเทศไทยอย่างไร		 

	 การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียนนั้น	 จะต้องเตรียมทั้งความคิด	 ทัศนคติ	 และ 

เตรียมพร้อมด้านภาษา	ซึ่งเป็นนโยบายของกระทรวง 

ศึกษาธิการให้ทุกมหาวิทยาลัยสอนภาษาอาเซียน 

ให้ครบทุกภาษา	 ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

โดยคณะมนุษยศาสตร์	 ได้เปิดสอนภาษาอาเซียนแล้ว

ทั้งสิ้นจำนวน	6	ภาษา	ได้แก่	ไทย	เวียดนาม	พม่า	เขมร	

ลาว	และมลายู	

	 จากนั้น	อ.อรรจน์ สีหะอำไพ	ผู้อำนวยการศูนย์

การศึกษาต่อเน่ือง	มหาวิทยาลัยรังสิต	กล่าวว่า	การเตรียม 

ความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทย 

ในปัจจุบันอาจจะยังไม่ตอบโจทย์เท่าท่ีควร	 ทำให้คนไทย 

จำนวนมากที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในประชาคม 

อาเซียนท่ีกำลังจะเกิดข้ึน	 เช่น	 รัฐบาลมีนโยบายให้คนไทย 

ต้องฝึกพูดภาษาอังกฤษอย่างน้อยอาทิตย์ละ	1	วัน	ปรากฏว่า 

วันท่ีมีการฝึกพูดภาษาอังกฤษส่วนมากจะไม่มีนักศึกษา 

มาเรียนในวันนั้น	

 “ดังนั้นจึงควรเริ่มจากวิธีง่ายๆ เช่น เมนูอาหาร 

ควรจะทำให้เป็นเมนู 2 ภาษา คือ มีทั้งภาษาไทย และ 

ภาษาอังกฤษ และค่อยๆให้ซึมซับไปทีละนิด เราต้อง 

เข้าใจว่าประเทศไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของประเทศ

มหาอำนาจ ดังนั้นเราจึงมีปัญหาด้านภาษาต่างประเทศ 

แต่ถ้าเรามีความพยายามที่จะพัฒนาและเล็งเห็นความ 

สำคัญในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เช่ือว่าเราจะสามารถ

พัฒนาด้านภาษาได้ดียิ่งขึ้นอย่างแน่นอน

 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนน้ัน 

มหาวิทยาลัยจะสร้างความตระหนักให้กับนักศึกษา 

ต้องสร้างความพร้อมให้กับนักศึกษาเพื่อก้าวไปสู่  

ประชาคมอาเซียน ต้องมีความจริงจัง ขณะนี้ต่างชาติ 

เตรียมพร้อมกันหมดแล้ว ในสังคมไทยมหาวิทยาลัย 

ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะกระตุ้นให้เยาวชนของชาติ 

ได้ตระหนัก จะต้องจัดกิจกรรมเสริมความรู้ให้นักศึกษา 

ให้มีความตื่นตัวตลอดเวลา และทำอย่างจริงจังไม่ใช่ทำ

ตามกระแสเท่านั้น 

 สำหรับในส่วนของนักศึกษาจะต้องเรียนรู้  

เรื่องราวของเพื่อนบ้าน เรียนรู้วัฒนธรรมเพื่อการอยู ่

ร่วมกันอันเป็นมารยาทของสังคมอย่างหนึ่งที่มีความ

สำคัญ เพราะต่อไปเราต้องทำงาน ต้องอาศัยอยู่ร่วมกัน 

การมีทักษะการสื่อสารที่ดี และสามารถปรับตัวเข้ากับ

คนอื่นได้ดี จะทำให้เราประสบความสำเร็จในชีวิตได้ดี

และเร็วยิ่งขึ้น” 

พัฒนาองค์กรจากส่วนที่สำคัญที่สุดซึ่งจะทำให้เกิด 

ทีมงานท่ีมีความไว้วางใจซ่ึงกันและกัน มีความสอดคล้อง 

และเป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อมนำพาองค์กร 

ก้าวไปสู่ความสำเร็จต่อไป”  อ.ประมาณ	กล่าวในตอนท้าย



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

ถาม ผมเคยเป็นนักศึกษาในระบบ	 Pre-degree 

ตั้งแต่ปี	 2552	 โดยลงทะเบียนไป	 2	 เทอม	 (แต่ใน 

เทอมที่	 2	 ไม่ได้ไปสอบเลย)	 และตอนนี้ผมกำลัง 

ศึกษาอยู่ในระดับช้ันปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัยอ่ืน	

และกำลังสนใจจะกลับมาศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ผมมีข้อสงสัยบางอย่างครับ

	 1.	 ตามท่ีผมเข้าใจคือผมได้หมดสถานภาพ 

ความเป็นนักศึกษารามฯแล้ว	 แต่ทำไมผมยังสามารถ 

Log	 in	 เข้าสู่ระบบได้	 สรุปว่าผมหมดสถานภาพ 

นักศึกษาหรือยัง

	 2.	 ถ้าผมจะกลับไปเรียนต่อต้องทำอย่างไร	

แล้วจะต่างจากตอนเรียน	Pre-degree	อย่างไรบ้าง

	 3.	 ผมสามารถเร่ิมใหม่ต้ังแต่แรกได้หรือไม่	 

เพราะไม่ค่อยพอใจกับเกรดท่ีเคยทำไว้

ตอบ 1.	ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย

อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา		ค่าลงทะเบียนเรียน

และค่าบำรุงการศึกษาชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2543

	 ข้อ	 8	 ผู้ท่ีเข้าเป็นนักศึกษาต้ังแต่ปีการศึกษา 

2535	 ถึงปีการศึกษา	 2542	 ท่ีไม่ลงทะเบียนเรียน 

ในภาคการศึกษาปกติ	จะต้องชำระค่ารักษาสถานภาพ

นักศึกษา	ภาคการศึกษาปกติ	ภาคละ	150	บาท	

	 ผู้ท่ีเข้าเป็นนักศึกษาต้ังแต่ภาค	1	ปีการศึกษา 

2543	 เป็นต้นไป	 ค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา	

ภาคการศึกษาปกติ	ภาคละ	300	บาท

	 นักศึกษาผู้ใดค้างชำระค่ารักษาสถานภาพ

นักศึกษาเป็นเวลา	2	ภาคการศึกษาปกติติดต่อกัน	

โดยไม่ชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษาในวันสุดท้าย

ของกำหนดวันลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษา

ปกติถัดไป	 ให้ถอนช่ือนักศึกษาผู้น้ันออกจากทะเบียน

นักศึกษา

	 ดังนั้น	นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนติดต่อกัน

เกิน	3	ภาคปกติแสดงว่านักศึกษาหมดสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาแล้ว

	 2.	 ถ้านักศึกษามีวุฒิการศึกษาตั้งแต่มัธยม

ศึกษาตอนปลาย	 (ม.6)	 หรือเทียบเท่าขึ้นไปแล้ว	 

ให้นักศึกษาใช้วุฒิการศึกษาดังกล่าวสมัครเป็น

นักศึกษาใหม่และการเรียนไม่ต่างจากนักศึกษา	

Pre-degree	 ซึ่งต้องแล้วแต่คณะและสาขาวิชาที ่

นักศึกษาสมัครเรียนด้วย

	 3.	 นักศึกษาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่โดย 

ไม่ต้องใช้สิทธิเทียบโอนวิชาท่ีเคยสอบผ่านในรหัส	

Pre-degree	ได้				 	

กระบวนวิชา วัน / เวลาสอบ รหัสประจำตัวนักศึกษา

ENG1001

เสาร์	12	ตุลาคม	2556

คาบเช้า	09.30	-	12.00	น.

คาบบ่าย	14.00	-	16.30	น.

4704019209	-	5602038654

5602038662	-	5690071187

HIS1003

เสาร์	26	ตุลาคม	2556

คาบเช้า	09.30	-	11.30	น.

คาบบ่าย	14.00	-	16.00	น.

4801505449	-	5602066069

5602066085	-	5690071179

LIS1003

เสาร์	19	ตุลาคม	2556

คาบเช้า	09.30	-	10.30	น.

คาบบ่าย	14.00	-	15.00	น.

4802525040	-	5605006112

5605006120	-	5690071153

POL1101

จันทร	์21	ตุลาคม	2556

คาบเช้า	09.30	-	11.30	น.

คาบบ่าย	14.00	-	16.00	น.

4801520208	-	5605006591

5605006625	-	5690071179

PSY1001

พฤหัสบด	ี17	ตุลาคม	2556

คาบเช้า	09.30	-	11.30	น.

คาบบ่าย	14.00	-	16.00	น.

4806522449	-	5602036005

5602036013	-	5690071187

RAM1000

เสาร์	5	ตุลาคม	2556

คาบเช้า	09.30	-	11.30	น.

คาบบ่าย	14.00	-	16.00	น.

4801505548	-	5603006478

5603006486	-	5690071187

SOC1003

อังคาร	8	ตุลาคม	2556

คาบเช้า	09.30	-	11.30	น.

คาบบ่าย	14.00	-	16.00	น.

4804505859	-	5606013927

5606013935	-	5690071146

	 ตามประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน	 พร้อมวันและเวลาสอบไล่	 (ม.ร.	 30)	 ภาค	 1	 ปีการศึกษา	 2556	

กำหนด	วันและเวลาสอบของกระบวนวิชา	ENG1001,	HIS1003,	LIS1003,	POL1101,	PSY1001,	RAM1000	

และ	SOC1003	กระบวนวิชาละ	2	คาบเวลานั้น

	 เพ่ือให้การดำเนินการสอบไล่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จึงกำหนดวัน	เวลาสอบ	

รหัสประจำตัวนักศึกษา	ของกระบวนวิชาดังกล่าวในแต่ละคาบเวลา	ให้นักศึกษาและผู้เก่ียวข้องได้ทราบดังน้ี

เข้มแข็งให้กับท้ังคณะวิชาและสาขาวิทยบริการฯ	 เพ่ือให้ 

มหาวิทยาลัยมีความเข้มแข็งย่ิงข้ึน	 รวมท้ัง	 มหาวิทยาลัย 

ควรเตรียมแผนในการสร้างบุคลากรทุกระดับทดแทน 

บุคลากรที่มีอยู่เดิม	เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ให้กับบุคลากรใหม่ๆ	 และนำองค์ความรู้เหล่าน้ันมารวบรวม 

เป็นองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป

 ด้าน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	กล่าวว่า	 ขอขอบคุณ

คณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน	ท่ีได้เข้ามาตรวจสอบ 

การดำเนินงานภายในของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ปีการศึกษา	 2555	 ด้วยความเป็นกัลยาณมิตรและจริงใจ	

ผลการประเมินของคณะผู้ตรวจฯน้ัน	 มหาวิทยาลัยถือว่า 

เป็นกระจกเงาที่สะท้อนความถูกต้องและให้ข้อคิด 

ข้อเสนอแนะที่ดีในเรื่องที่มหาวิทยาลัยควรปรับปรุง 

แก้ไขและพัฒนา	 รวมทั้งเรื่องที่เป็นประโยชน์สำหรับ 

มหาวิทยาลัยในอนาคตให้เกิดการพัฒนาท่ีมีคุณภาพต่อไป

ผู้ตรวจฯ ชื่นชมรามคำแหงฯ        (ต่อจากหน้า 3)

 ..ควรเพิ่มช่องทางการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	 เพื่อเป็นการยกระดับ 

คุณภาพของผลงาน	 ควรตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับ 

ชาติหรือนานาชาติให้มากขึ้น	 และควรมีการดำเนินงาน 

หลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

ให้ครบถ้วน	 ควรสนับสนุนส่งเสริมและวางมาตรการ 

ในการเพิ่มจำนวนการตีพิมพ์ผลงานวิจัยของผู้สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาโท	 ปริญญาเอกและคณาจารย	์ 

รวมท้ังหาช่องทางในการเผยแพร่ผลงาน	 ตลอดจนสร้าง 

เครือข่ายในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระหว่าง 

สถาบัน

	 นอกจากนี้	 สาขาวิทยบริการฯ	 ที่มีความเข้มแข็ง 

ด้านบริการวิชาการแก่สังคม	 ควรนำมาบูรณาการบริการ 

วิชาการร่วมกับคณะวิชาในส่วนกลาง	 เพื่อสร้างความ 



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖

	 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์		 

คณะมนุษยศาสตร์	 กำหนดการจัดสอบภาคปฏิบัต ิ

และจัดสอบเองในการสอบภาค	1	ปีการศึกษา	2556	

รวม	8	กระบวนวิชา		ดังนี้

  ENG 2101 (EN 203)	สอบปฏิบัติ	

วันที่	4	พฤศจิกายน	2556	เวลา	08.00	-	16.30	น. 

คณะมนุษยศาสตร์	 อาคาร	 1	 ชั้น	 4	 ห้อง	 1403	 

ห้อง	1411	และห้อง	1415	

 ENG 2102 (EN 204) สอบปฏิบัติ	

วันท่ี	 23-24	กันยายน	2556	 เวลา	09.30-16.30	น. 

คณะมนุษยศาสตร์	อาคาร	1	ชั้น	3	ห้อง	LAB	1-2	

 ENG 3201 (EN 309)	จัดสอบเอง	

วันที่	 25	กันยายน	2556	 เวลา	 09.30	 -	 12.00	น.	

คณะมนุษยศาสตร์	อาคาร	1	ชั้น	3	ห้อง	LAB	1-2

 ENG 4201 (EN407) จัดสอบเอง	

วันที่	 25	กันยายน	2556	 เวลา	 14.00	 -	 16.30	น.	

คณะมนุษยศาสตร์	อาคาร	1	ชั้น	3	ห้อง	LAB	1-2	

 ENL 3101 (LI 310)	จัดสอบเอง

วันที่	 20	กันยายน	2556	 เวลา	 09.30	 -	 12.00	น. 

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์	 อาคาร	 1	

ชั้น	4	คณะมนุษยศาสตร์

 ENS 4201 (EN 411) จัดสอบเอง	

วันที่	 24	กันยายน	2556	 เวลา	 09.30	 -	 12.00	น.	

อาคารศรีจุฬาลักษณ์	ชั้น	2	ห้อง	201	

 ENS 4303 (EN 425) จัดสอบเอง	

วันที่	 25	กันยายน	2556	 เวลา	 09.30	 -	 12.00	น.	

อาคารท่าชัย	ชั้น	6	ห้อง	606

 ENS 4401 (EN 410)	จัดสอบเอง	

วันที่	 27	กันยายน	2556	 เวลา	 09.30	 -	 12.00	น.	

อาคารสุโขทัย	ชั้น	4	ห้อง	416

 ให้นักศึกษาดูช่ือ-นามสกุล	แถวและท่ีน่ังสอบ

ได้ที่หน้าห้องสอบของแต่ละกระบวนวิชา	 และ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาภาษาอังกฤษ 

และภาษาศาสตร์	อาคาร	1	ช้ัน	4	คณะมนุษยศาสตร์	

โดยให้นักศึกษาเตรียมใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน 

ของการสอบภาค	 1	 และปีการศึกษา	 2556	พร้อม 

บัตรประจําตัวนักศึกษา	 บัตรประจําตัวประชาชน 

และโปรดแต่งกายสุภาพ	 ตรงต่อเวลาให้มากที่สุด	

(หากมาสายเกิน	5	นาที	ในกําหนดเวลาเข้าสอบจะ

หมดสิทธิในการสอบไล่)

กำหนดการจัดสอบเอง 
วิชา ENG ENL และ ENS

เสริมสร้างงานหัตถกรรม	 ยังรายได้เพิ่มแก่ชาวบ้าน	 ทั้งช่วยรักษา 

ศิลปหัตถกรรมโบราณของไทยมิให้เส่ือมสูญ	 ท้ังดำรงองค์เป็นแบบอย่าง 

ในการตัดเย็บและสวมใส่จนเป็นที่นิยมในหมู่ปวงชนชาวไทย	 และ 

สร้างเอกลักษณ์	 และอัตลักษณ์แห่งศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สายตาชาวโลก 

 ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวว่า	 งานในวันนี้	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดข้ึนเพ่ือเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ	 พระบรมราชินีนาถ 

เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล	 เฉลิมพระชนมพรรษา	 81	 พรรษา 

12	 สิงหาคม	 2556	 ท้ังน้ีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจหน่ึง 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการอย่างต่อเน่ือง 

เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา	 บุคลากร	 และบุคคลทั่วไป	 ได้ตระหนักถึง 

คุณค่าของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ินเพ่ือให้เกิดความร่วมมือ 

ร่วมใจกันในการอนุรักษ์	 เผยแพร่และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมไทย 

อันเป็นสมบัติที่ล้ำค่าของชาติสืบไป

	 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย	 นิทรรศการ“พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน”	 การสาวไหม 

และกระบวนการทอผ้าจากกรมหม่อนไหม	 การเดินแบบชุดไทย	 โดยคณะผู้บริหาร	 แขกรับเชิญกิตติมศักดิ ์

นักศึกษาปริญญาโท	นักศึกษานานาชาติ	และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายประถม	และ 

รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยฯ                                                                                            (ต่อจากหน้า 1)

ฝ่ายมัธยม	การแสดงนาฏศิลป์ไทย	การออกร้านจำหน่ายผ้าไหม	ผลิตภัณฑ์สินค้า	OTOP	ตลอดจนสินค้าพ้ืนเมืองจากสาขาวิทยบริการฯ	และการประกวดแต่งกายผ้าไทย	 

ประเภท	ผ้าไหมผ้าฝ้าย	และความคิดสร้างสรรค์	นอกจากนี้ยังมีการเดินแบบการแต่งกายด้วยผ้าไทยหลากหลายรูปแบบ	นำโดย	อธิการบดี	ม.ร.	คณะผู้บริหาร 

นักศึกษาปริญญาโท	 นักศึกษานานาชาติ	 และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหงฝ่ายประถมและฝ่ายมัธยมและผู้เดินแบบกิตติมศักด์ิอาทิ	นายเปรมกมลย์ 

ทินกร ณ อยุธยา	 ประธานกรรมการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท	อสมท	จำกัด	 (มหาชน)	ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ 

ศิษย์เก่าคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	และเจ้าของสถาบันปัญญ์สุข	และ	“แพนเค้ก” เขมนิจจามิกรณ์		ดารา/นักแสดง



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖

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

 “ปจจุบันพบปญหาของผูบริโภคที่รองเรียน

เก่ียวกับเร่ืองอสังหาริมทรัพยจำนวนมาก ซ่ึงสำนักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) ตองเขามา

เปนหนวยงานกลางในการดำเนินคดีการละเมิดสิทธิ

ตางๆ ของผูบริโภค เพื่อคลี่คลายปญหา ทั้งนี้การที่มี

คดีฟองรองแสดงถึงความตื่นตัวของผูบริโภคที่เห็น

ความสำคัญของสิทธิที่ตนเองพึงไดรับและไมปลอย

ใหฝายใดฝายหนึ่งผูกขาดการใหบริการ ทายนี้ขอ

ขอบคุณผูชวยศาสตราจารยพิมพใจ  รื่นเริง อาจารย

ประจำคณะนิติศาสตร ม.ร. ที่ทำวิจัยและเผยแพร

ขอมูลที่เปนประโยชน รวมทั้งขอบคุณสำนักงาน

คณะกรรมการคุมครองผูบริโภค และผูประกอบการ

ธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ีเขารวมเสวนาในคร้ังน้ี ขอให

นำความรูและขอมูลที่เปนประโยชนไปประยุกตใช

ตอไป”

ม.ร. ใหบริการรถบัสไฟฟาฯ (ตอจากหนา 1)

และประภาศน อวยชัย อาคารหอประชุมพอขุน-
รามคำแหงมหาราช
 ภายในงานมีวิทยากร ผูทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอก ม.ร.มาใหความรู ประกอบดวยนายวัชรชัย
พลวิฑูรย หัวหนางานบุคคล กองการเจาหนาท่ี  มหาวิทยาลัย
รามคำแหง นายขจร จิตสุขุมมงคล ผู อำนวยการ
สำนักสงเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สกอ.
วาที่รอยตรีสุวิต  ผิวพันคำ นักวิเคราะหนโยบายและ
แผนชำนาญการพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกน และ
นายเสถียร คามีศักด์ิ บุคลากรเช่ียวชาญ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

เปนธรรม ก็มิไดหมายความวาเราจะตองไปตัดสินคน

ใหผิดเสียกอน แลวก็มาบอกวาไมผิดในภายหลัง ซึ่ง

ทำอยางนั้นก็ไมนาจะยุติธรรมตอผูที่ไดรับผลราย 

 แตถาไมกระทำการอยางน้ัน ถาไมมีกระบวนการ

เสาะแสวงหายุติธรรม และไมมีวิธีการตรวจสอบ

หรือวาบางคนทำอะไรผิดไมมีผูตรวจสอบ อยางนี้

สังคมก็ไมไดรับความยุติธรรม เพราะฉะนั้นความ

ยุติธรรมจึงเปนเรื่องที่ทุกคนควรที่จะตองหาความรู

ในเรื่องนี้ ครูจะไมอธิบายออกไปมากมาย เพราะวา

ครูกำลังอยูในกระบวนการที่ทั้งถูกตรวจสอบและ

ตรวจสอบ และขอใหผูอ่ืนตรวจสอบ ครูจึงบอกเพียง

คราวๆ ไวเพื่อที่ลูกศิษยลูกหาจะไดติดตาม

 ติดตามอะไร ติดตามดูวาการตรวจสอบใน

กระบวนการยุติธรรมน้ัน จะตองใชเวลา และก็จะตอง

ใชความอดทนอดกลั้น และก็จะตองทำอะไรตาง ๆ

เที่ยงธรรม ติดตามเพื่อศึกษาวาอะไรเกิดขึ้นกับบาน

กับเมือง ตรวจสอบวาสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นโดย

ระเบียบแบบแผน ตรวจสอบโดยระเบียบแบบแผน

ท่ีเปนธรรมและยุติธรรมหรือไมอยางน้ีเปนตน ใครคิด

ในเรื่องนี้อยางไร เขียนมาคุยกับครูบาง วันนี้เอาไว

แคนี้กอนนะครับ สวัสดีครับ

วันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ ขาวรามคำแหง ๑๑

หนังสือพิมพขาวรามคำแหง
เจาของ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ ม.ร. รศ.ประทีป วาทิกทินกร
บรรณาธิการ ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต
ผูชวยบรรณาธิการ ผศ.อังธิดา ลิมปปทมปาณี นางวัฒนา อัติโชติ
 น.ส.สุธี ตันตินันทธร อ.ชุติมา ผิวเรืองนนท
กองบรรณาธิการ นางวนิดา หาญณรงค น.ส.ถนอมพงษ สิงหสุข
 นางรัชนี โคตรพรหม นายธัมนุ ทองแกวกูล
ผูจัดการ นางวัฒนา อัติโชติ
ชางภาพ นายวิทยา ธนาฤกษมงคล

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒ หอง ๒๐๕
 โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗
อัตราสมาชิก(ปละ ๕๒ ฉบับ) ออกทุกวันจันทร ปละ ๒๐๐ บาท สมาชิกอาจมารับดวย
 ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได โดยตองสงเงินทางธนาณัติเทานั้น
 ในนามผูจัดการหนังสือพิมพขาวรามคำแหง งานประชาสัมพันธ
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนรามคำแหง เขตบางกะป
 กทม. ๑๐๒๔๐ สั่งจาย ปณ.รามคำแหง
ผูพิมพ สำนักพิมพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

สถาบันวิจัยฯ (ตอจากหนา 12)

อบรมการเขียนฯ (ตอจากหนา 12)

สถาบันภาษาฯ (ตอจากหนา 1)

ดวยรักและผูกพัน (ตอจากหนา 12)

คณบดีเปรียบฯ (ตอจากหนา 12)

 สำหรับผลการประกวดพานไหวครู ผลปรากฏ

วารางวัลชนะเลิศ ไดแก ชมรมเศรษฐศาสตร รางวัล

รองชนะเลิศอันดับ 1 ไดแก กลุมเศรษฐศาสตรอุตสาหกรรม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ไดแก ตัวแทนนักศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร โดยผูชนะการประกวดทุกรางวัล

จะไดรับของรางวัลเปนที่ระลึก

 จะเห็นไดวาความยุติธรรมที่เกิดจากเรื่องของ

ทางแพง หรือเร่ืองทางอาญา กับความยุติธรรมตามความ

นึกคิดน้ันคนละเร่ืองกัน เปนเร่ืองแตกตางกันอยางมาก

ความยุติธรรมตามกฎหมาย เปนเรื่องการตอบแทน

ตอการกระทำความผิดหรือเปนเร่ืองท่ีทดแทนตอการ

กระทำความผิดท่ีเปนโทษ แตในสวนแพงน้ันเปนเร่ือง

ทดแทนในเร่ืองหน้ีสิน ในเร่ืองทรัพยสิน ในเร่ืองการ

ชำระหนี้ ในเรื่องการปฏิบัติตาม หรือไมใหปฏิบัติ

อยางใดอยางหนึ่ง อยางนี้เปนตน

 เมื่อเปนดังนี้นั้น จะเห็นไดวาผูคนทั้งหลาย

เวลาคิดถึงเร่ืองความยุติธรรมน้ัน พอเรามองไป ถาเปน

พวกของเรา เราก็อาจจะมองวาเปนอยางนั้นอยางนี้

โดยเขาขางพรรคพวก โดยการเห็นคลอยตามกับพวก

ของตน พูดงาย ๆ วาเพ่ือนของเรา พวกของเรา ทำอะไร

ก็ไมเปนผิด เปนถูกไปหมด แตในขณะเดียวกัน คนอ่ืนทำ

ก็เห็นวาเปนไปอีกในเร่ืองหน่ึง พูดงายๆวาตรงกันขามกัน

ก็แลวแตใครจะคิด หรือวาแลวแต กระแสจะพาไป

ทางดานใด 

 แตถาในกระบวนการยุติธรรม เม่ือเกิดคดีความ

ขึ้น เกิดการกลาวหากันขึ้น ผูที่กลาวหาเขาก็อาจจะ

เขาใจวาเปนอยางนั้น เปนอยางนี้ ผูกลาวหาบางที

ก็ตรึกเอาตามการคิด เขาก็วากันไป ผูท่ีทำหนาท่ีสำคัญ

ที่สุดก็คือศาลสถิตยุติธรรม และศาลอื่นที่กฎหมาย

บัญญัติไว เปนผูตรวจสอบวาการกระทำของผูกลาวหา

หรือการกระทำของอีกฝายหนึ่งที่ถูกฟอง เปนการ

กระทำที่เปนผิดเปนถูกอยางไร และกระทำอยางไร

จึงจะยุติธรรม

 ถาเปนในเรื่องทางแพง เมื่อกูหนี้ยืมสินเขาไป

ก็จะตองชำระหนี้ หนี้ยอมระงับไปดวยการชำระหนี้

อยางน้ีเปนตน แตในบางกรณีก็เปนหน้ีโดยท่ีไมอยาก

จะเปน แตก็ตองเปน คือกฎหมายบังคับวาเปนอยางน้ี

ก็จะตองชำระคาความเสียหาย อยางน้ีเปนตน ในทาง

อาญานั้นเปนเรื ่องที่เขาสูกระบวนการที่ศาลก็จะ

พิจารณาพยานหลักฐาน วาโจทกจำเลยวากลาวกัน

อยางไร พยานหลักฐานใครวาอยางไร ที่เรียกวาเปน

กระบวนการนั้น ก็หมายความวามีรูปแบบวิธีการ

ท่ีจะนำพยานหลักฐาน เขามาสืบ มาสู มาอะไรตาง ๆ

อยางนี้เปนตน 

 ดังนั้น วิธีการที่เราจะบอกวา อะไรยุติธรรม

ไมยุติธรรมน้ัน ไมใชจะยุติไดแตเพียงความคิดเทาน้ัน

หรือไมใชยุติไดแตเพียงหนังสือบรรทัดเดียว หรือจะ

ยุติกันไดเพียงเพราะวา ผูท่ีกลาวน้ันเปนผูท่ีตัดสินคดี

หรือเปนผูท่ีอยูในกระบวนการท่ีจะใหความยุติธรรม

 ส่ิงสำคัญท่ีสุด จะยุติธรรมหรือไมยุติธรรมน้ัน

ในทางดานใด ไมวาในทางดานท่ีจะตามอารมณ หรือ

ตามความรูสึกนึกคิดก็ตาม ถาหากวาเรามองอยาง

เวลา 14.00 - 17.00 น. หรือ 18.00 - 21.00 น. คาอบรม
หลักสูตรละ 600 บาท สำหรับนักศึกษา ม.ร. และ
หลักสูตรละ 800 บาท สำหรับบุคคลทั่วไป
 ผูสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครไดต้ังแต
บัดนี้เปนตนไป ที่สถาบันภาษา อาคารสุโขทัย ชั้น 4
หอง 408 โทร. 0-2310-8903-4 , www.ril.ru.ac.th
 อน่ึง ผูเขาอบรมและสอบผานครบตามหลักสูตร
สถาบันภาษาจะมอบประกาศนียบัตรและกรณีเปน
นักศึกษา ม.ร. จะบันทึกผลลงทรานสคริปต ดวย

และสถานที่ดังกลาวไมตองเสียคาบริการ  
 สำหรับรายละเอียดเสนทางเดินรถบัสไฟฟา
และสถานีจอดรถ มีดังน้ี จุดจอดรับ-สง มี 7 สถานีหลัก
คือ 1)สถานีจอดรถหนาเสาธง 2)หนาอาคารนพมาศ
3)หนาหองน้ำรวม ดานขางอาคาร AD1 4)หนาคณะ
วิทยาศาสตร อาคาร SCO 5)หนาอาคารยิมเนเซียม
ดานขางสนามฟุตบอล 6)หนาโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
รามคำแหง (ฝายประถม) และ7)หนาอาคารพอขุนศรี-
อินทราทิตย (สภาคณาจารย)
 การเดินรถ 1 รอบ ใชเวลาประมาณ 20 นาที
ชวงเชา เวลา 08.30-10.00 น. เที่ยวที่ 1 เวลาประมาณ
08.40 น. เที่ยวที่ 2 เวลาประมาณ 09.05 น. เที่ยวที่ 3
เวลาประมาณ 09.30 น. และเที่ยวที่ 4 เวลาประมาณ
10.00 น.  ชวงกลางวัน เวลา 11.30-13.00 น. เท่ียวท่ี 5
เวลาประมาณ 11.30 น. เท่ียวท่ี 6 เวลาประมาณ 11.55 น.
เที่ยวที่ 7 เวลาประมาณ 12.20 น. และเที่ยวที่ 8 เวลา
ประมาณ 12.45 น. และชวงเย็น เวลา 15.00-16.30 น.
เที่ยวที่ 9 เวลาประมาณ 15.00 น. เที่ยวที่ 10 เวลา
ประมาณ 15.25 น. เท่ียวท่ี 11 เวลาประมาณ 15.50 น.
และเที่ยวที่ 12 เวลาประมาณ 16.15 น. 
 ทั ้งนี ้ เวลาที่กำหนดดังกลาว เปนเวลาที่รถ
ออกจากสถานีจอดรถหนาเสาธง (ประตูดานหนา
มหาวิทยาลัย) ที่สถานีนี้จะจอดรอผูโดยสารประมาณ
5 นาที สวนสถานีอื่น ๆ จอดเฉพาะเมื่อมีผูโดยสาร
ขึ้น-ลงรถเทานั้น



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๓ ) วันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖

 ลูกศิษยที่รักทั้งหลายครับ ความยุติธรรมที่

ครูข้ึนหัวเร่ืองไวน้ัน เร่ืองท่ีเราจะมองถึงความรูสึก

นึกคิด หรือวาเราจะมองตามรูปแบบ ที่บอกวา

มองตามความรูสึกนึกคิดนั้น หมายความวาเปน

ความยุติธรรมตามความนึกคิด ตามอารมณ สวน

ความยุติธรรมตามรูปแบบน้ัน ก็เปนเร่ืองลายลักษณ

อักษร เปนเรื่องตัวบทกฎเกณฑ เปนเรื่องที่มีรูป

มีแบบ มีกระบวนการ มีวิธีการ ตรงนี้เปนเรื่อง

สำคัญครับ ครูจะเลาใหฟงแลวก็ลองคิดตามดู

เพราะวาเรื่องนี้ครูก็เคยเขียนมาไวครั้งหนึ่งแลว

แตวาไมชัดเจนนัก ก็คอย ๆ ชัดเจนขึ้นไปเรื ่อย

ก็แลวกัน คือพูดงาย ๆ วาพูดหลาย ๆ ครั้งก็อาจจะ

ชัดเจนขึ้น 

 ความยุติธรรมตามอารมณ ความยุติธรรม

ตามความนึกคิดนั้น มันเปนเรื่องที่เราไมไดอยูบน

หลักเกณฑ หรือพ้ืนฐานของสวนรวม เปนหลักเกณฑ

หรือพื้นฐานที่คิดตามกระแส หรือคิดคลาย ๆ กัน

หรือคิดไปตามกัน เชนวา เขาลักขาวของของเราไป

เราก็ควรจะทุบตีคนที่ลักขโมยได หรือเขาจะตอง

ใหเราลักขาวลักของของเขากลับคืนมาเปนของเรา

หรือถาเขาทำรายเรา ก็จะตองใหเราทำรายเขา

ในรูปแบบเดียวกัน ถาเขาดาเรา เราก็จะตองดาเขา

หรือถาเขาตีศีรษะ ตีหัวเรา เราก็จะตองตีศีรษะเขา

หรือตีหัวเขาอยางนี้เปนตน ก็เรียกวาเปนความ

ยุติธรรมตามอารมณ เปนความยุติธรรมตามความ

นึกคิด 

 สวนความยุติธรรมตามรูปแบบนั้น หรือ

ความยุติธรรมที่เปนกระบวนการนั้น เขาเรียกวา

กระบวนการยุติธรรม การเขาสูกระบวนการยุติธรรม

จะตองมีรูปแบบ มีบทบัญญัติไววาเร่ืองใดจะฟองรอง

หรือจะกลาวหา หรือเรื่องใดที่จะดำเนินคดีแกกัน

ไดอยางไร และถาหากวาเปนคดีอาญา คดีอาญาน้ัน

เปนคดีอาญาที่มีโทษ ถาไปกระทำผิดแลวมีโทษ

แตถาหากเปนคดีแพง ก็เปนเพียงคดีความที่ถาไป

ผิดสัญญา หรือไปกระทำผิดบทบัญญัติในทางแพง

ในเรื ่องอื่น ๆ ก็ปฏิบัติกันไปตามวิธีการ มีการ

ชำระหนี้ หรือมีการละเวนการกระทำ หรือวา

หยุดการกระทำอะไรตาง ๆ อยางนั้น แตถาในทาง

อาญาบอกวามีโทษนั้น ก็มีการจำคุก หรือมีการ

ประหารชีวิต หรือมีการกักขัง มีการปรับ มีการ

ริบทรัพยสินอะไรตาง ๆ เหลานี้อยางใดอยางหนึ่ง

หรือหลายอยาง 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดโครงการถายทอดองคความรูจากผลงานวิจัยและ

เสวนา เรื่อง “แนวโนมของการคุมครองผูบริโภค

ดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคำแหง เปนประธานเปดงาน เม่ือวันท่ี 22 สิงหาคม

2556 ณ หองประชุม 0231 ชั้น 2 อาคารทาชัย

 โอกาสนี้ ผูชวยศาสตราจารยวุฒิศักดิ์

ลาภเจริญทรัพย อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

กลาววา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลิตงานวิจัยออกมา

อยางตอเน่ือง แตมีงานวิจัยอีกจำนวนมากท่ีไมไดนำมา

ใชประโยชน ซ่ึงมหาวิทยาลัยกำลังดำเนินการในดาน

ตางๆ เพ่ือใหงานวิจัยเหลาน้ีไดเผยแพรตอสาธารณชน

และนำไปใชประโยชนอยางแทจริง การจัดโครงการ

ถายทอดองคความรูฯ ครั้งนี้ ถือเปนโครงการหนึ่งที่

ชวยถายทอดองคความรูจากงานวิจัยท่ีเปนประโยชน

ดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย ใหกับผูเก่ียวของไดนำไป

ปรับใชทั้งผูประกอบการ ผูบริโภค และหนวยงานที่

เกี่ยวของ

(อานตอหนา 11)(อานตอหนา 11) (อานตอหนา 11)

(อานตอหนา 11)

วันที่ ๑๖ - ๒๒ กันยายน ๒๕๕๖ขาวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๓)๑๒

ความยุติธรรม

คณบดีเปรียบคณะเศรษฐศาสตร
เปนครอบครัวขนาดเล็กแตอบอุน

 คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

จัดพิธีไหวครู ประจำปการศึกษา 2556 เพื่อเปนการ

แสดงความกตัญูกตเวทีตอครูอาจารยผูประสิทธิ์

ประสาทวิชาความรูแกนักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย

จรินทร เจริญศรีวัฒนกุล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปนประธานและกลาวให

โอวาท พรอมดวย คณาจารย และนักศึกษา รวมพิธี

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ หองประชุมชั้น 4

คณะเศรษฐศาสตร บรรยากาศภายในงานเปนไป

อยางอบอุนและเปนกันเอง พิธีการเร่ิมดวยประธาน

ในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ตอดวยการ

มอบพานดอกไมแดคณบดี และเหลาคณาจารย

จากนั้นประธานในพิธีทำการเจิมหนังสือ ผูแทน

นักศึกษากลาวนำสวดบูชาพระรัตนตรัยนำกลาว

ปฏิญาณตน และฝากตนเปนศิษย 

 โอกาสน้ี รศ.จรินทร กลาววา ในนามตัวแทน

คณาจารย คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่มาแสดงความกตัญู

ตอครูบาอาจารยที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู

สิ่งที่นักศึกษาไดทำในวันนี้ทำใหคณะครูอาจารย

มีความปลื้มปติเปนอยางมาก   

 “คณะเศรษฐศาสตรของเราอยูกันแบบครอบครัว

ถึงจะเปนครอบครัวขนาดเล็ก แตก็มีความอบอุน

อาจารยแตละทานจะใหความสำคัญกับนักศึกษา

เปนลำดับแรก และจะคอยปรึกษาหารือกันวาจะทำ

อยางไรใหนักศึกษาไดความรูและประสบการณ

ใหมากที่สุด นอกจากนี้ยังใหความสำคัญในเรื่อง

กิจกรรมนักศึกษา การทำกิจกรรมจะทำใหนักศึกษา

ไดประสบการณตางๆ มากมายที่ไมสามารถหาได

ในหองเรียน และยังถือเปนการเตรียมความพรอม

ใหกับนักศึกษากอนเขาสูตลาดแรงงาน 

 นักศึกษาที่มีปญหาเรื่องการเรียนการสอน

สามารถเขามาปรึกษาอาจารยที่คณะได ซึ่งอาจารย

ทุกคนลวนเต็มใจใหคำแนะนำในทุกเร่ือง ไมวาจะเปน

เรื่องการเรียน หรือเรื่องสวนตัว ก็สามารถนำมา

ปรึกษาได เพื่อจะไดชวยกันคิดหาวิธีแกไขปญหา

ใหกับนักศึกษาไดอยางถูกตอง ทายน้ีขอใหนักศึกษา

ทุกคนมีอนาคตที่สดใส และสรางชื่อเสียงมาให

มหาวิทยาลัยตอไป”

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดเสวนา
“การคุมครองผูบริโภคดานธุรกิจอสังหาริมทรัพย”

 สภาขาราชการและลูกจาง มหาวิทยาลัย

รามคำแหง จัดโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร “การเขียนคูมือการปฏิบัติงานการทำงาน

เชิงวิเคราะห การทำงานเชิงสังเคราะห” ใหแกบุคลากร

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีนายคนอง วรรณศรี

ประธานสภาขาราชการและลูกจาง ม.ร. และประธาน

ที ่ประชุมสภาขาราชการ พนักงานและลูกจาง

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย (ปขมท.) เปนประธาน

เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 2556 ณ หองประมวล กุลมาตย

อบรมการเขียนคูมือปฏิบัติงาน


