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 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์ อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์สุวิไล 

เรียงวัฒนสุข รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และคณะผู้บริหาร  

ม.ร.ร่วมต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ประธาน 

กรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

ปีการศึกษา 2556 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะกรรมการฯ 

เม่ือวันท่ี 8 กันยายน 2557  ณ ห้องประชุม ช้ัน 3 อาคารวิทยบริการ 

และบริหาร

 โอกาสน้ี ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการฯ กล่าวว่า 

คณะผู้ประเมินฯได้มีโอกาสตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมาแล้วหลายปีการศึกษา ซ่ึงเป็นไปตาม 

นโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ให้มีการ 

ประเมินติดตามผลทุกๆ 3 ปี โดยเน้นเรื่องการเรียนการสอน 

และการวิจัย เพื่อให้ได้มาตรฐานตามนโยบายของ สกอ.และเป็น

ภารกิจหลักที่มหาวิทยาลัยทุกแห่งจะต้องทำหน้าที่ตรงนี้ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธานในงาน International and ASEAN Culture Day 2014 โดยมี Ms. ROS Serey 

Minister Counsellor จากสถานเอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทย และรองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์  แสงสุข  อดีตอธิการบดีพร้อมด้วยผู้บริหาร ม.ร. ร่วมงานเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557  

ณ ห้องประชุมชั้น 9  อาคารสำนักพิมพ์

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพิเศษ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ จังหวัดสงขลา  รับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รุ่นที่ 1/1 

ภาค 2/ 2557 ตั้งแต่บัดนี้ - 31 ตุลาคม 2557 

หลักสูตร 135 หน่วยกิต คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์

 ระบบการศึกษาแบบ Block Course 

System เรียนในวันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 

08.00-17.00 น. ณ สาขาวิทยบริการฯ จ.สงขลา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 

168,000 บาท แบ่งชำระ 7 งวด (อ่านต่อหน้า 2)

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการหลักสูตร 

ป ริ ญ ญ า นิ ติ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต ภ า ค พิ เ ศ ษ 

วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 8 (เรียนวันอังคาร- 

วันพฤหัสบดี  นอกเวลาราชการ)  ภาค 2 

ปีการศึกษา 2557 จำหน่ายใบสมัคร ตั้งแต ่

บัดน้ี- 10 พฤศจิกายน 2557 และรับสมัครต้ังแต่ 

บัดนี้ - 10 พฤศจิกายน 2557 ณ คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคาร 1 ช้ัน 4 ห้อง 1401 

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง วิทยาเขตบางนา อาคารอำนวยการ 

สถาบันการศึกษานานาชาติจัดงานวัฒนธรรมอาเซียน 2014

      
 คณะนิติศาสตร์รับนศ. ภาคพิเศษ 

วิทยาเขตบางนา รุ่นที่ 8
ม.ร.รับนักศึกษาปริญญาตรี
สาขาวิชาการจัดการ จ.สงขลา

ม.ร.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556

 รามคำแหงเตรียม “ติดดาว” ให้หอพักคุณภาพ จำนวน 124 แห่ง 

ในวันที่  23 กันยายน 2557 อธิการบดีปลื้มโครงการหอพักติดดาว 

ทำให้ผู้ประกอบการพัฒนาหอพักให้น่าอยู่และปลอดภัยยิ่งขึ้น 

อีกท้ังยังเป็นต้นแบบในการดำเนินการของสถาบันการศึกษาหลายแห่ง 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย

รามคำแหงเปิดเผยว่าตามท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงร่วมกับสำนักงานส่งเสริม

สวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุ (สท.) 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและ  

           ความม่ันคงของมนุษย์จัดโครงการ 

 “หอพักติดดาว” เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

หอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร.ให้สะอาด ปลอดภัย และดูแลเอาใจใส ่

นักศึกษาท่ีพักอาศัย โดยดำเนินการมาอย่างต่อเน่ืองเป็นปีท่ี 6 แล้ว 

ซึ่งในครั้งที่ 6 นี้ มีหอพักร่วมโครงการ 253 แห่ง และจากการ 

ตรวจเยี่ยมของคณะกรรมการฯ ที่ประกอบด้วยผู้แทนจาก สท. 

เขตบางกะปิ เขตประเวศ สน.หัวหมาก สน.อุดมสุข เพื่อประเมิน 

คุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดปรากฏว่า



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

   

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

ม.ร.ตรวจประเมินฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

 “การศึกษาของประเทศไทยในตอนนี้อยู่ใน 

อันดับท้ายๆของประเทศอาเซียนแล้ว มหาวิทยาลัย

ทุกแห่งจะต้องพัฒนาเดินหน้าในทุกด้าน ไม่ว่าจะม ี

การปรับเกณฑ์ใหม่หรือไม่ ทุกสถาบันจะต้องประเมิน

ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย 

  ในส่วนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดิฉันได้

มีโอกาสไปเยี่ยมที่สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสงขลา 

และนครศรีธรรมราช ขอชื่นชมสาขาวิทยบริการฯ 

ท่ีมีกระบวนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยการเรียน

ผ่านส่ือการสอนทางไกล ท่ีมีคุณภาพท้ังภาพและเสียง

ท่ีชัดเจน และยังมีอาจารย์คอยดูแลนักศึกษาในห้องเรียน 

ทำให้ไม่เกิดช่องว่างระหว่างอาจารย์กับนักศึกษา 

นักศึกษาสามารถถาม-ตอบข้อสงสัยได้ทันที    ซึ่งเป็น 

จุดแข็งและแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งของสาขา 

วิทยบริการฯ”

 ท้ังน้ี การประเมินคร้ังน้ี คณะผู้ตรวจฯมาประเมิน 

ด้วยความเป็นกัลยาณมิตร มาดูแลซึ่งกันและกัน  

อะไรที่เป็นประเด็นที่มหาวิทยาลัยทำได้ดี ก็จะนำไป 

บอกกล่าวเพื่อเป็นแนวทางให้สถาบันแห่งอื่น 

ได้รับทราบด้วย ขณะเดียวกัน ถ้าพบข้อบกพร่องใดๆ

ขอชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย 

เพ่ือปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพดีย่ิงข้ึน 

ซึ่งคณะผู้ตรวจฯจะเก็บข้อมูลทั้งจากเอกสาร สัมภาษณ ์

ผู้ท่ีเก่ียวข้อง และเย่ียมชมคณะต่างๆของมหาวิทยาลัย 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลท่ีถูกต้องตามความเป็นจริงมากท่ีสุด

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวถึงสิ่งที่มหาวิทยาลัย 

พัฒนาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ 

ปีการศึกษา 2555 ดังนี้

 ประเด็นที่ 1 คณะกรรมการฯเสนอแนะว่า  

สาขาวิทยบริการฯมีความเข้มแข็งด้านบริการวิชาการ

แก่สังคม ควรนำมาบูรณาการบริการวิชาการร่วมกับ

คณะวิชาในส่วนกลาง เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ

ท้ังคณะวิชาและสาขาวิทยบริการฯส่งผลให้มหาวิทยาลัย

มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงาน 

บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน และมหาวิทยาลัย 

ได้อนุมัติงบประมาณ จำนวน 238,180 บาท ให้จัด

โครงการวิชาการและวิชาชีพแก่ชุมชนชาวอุทัยธานี 

ในวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2557 โดยมีคณะวิชา  

9 คณะ สถาบันคอมพิวเตอร์ และสาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดอุทัยธานี ร่วมกันจัดงานขึ้นตามความถนัด 

ของแต่ละคณะ เช่น คณะวิทยาศาสตร์จัดโครงการ 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีเร่ืองการประยุกต์ใช้เช้ือจุลินทรีย์ 

ที่มีประโยชน์ในด้านเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ 

จัดโครงการอบรมเรื่องกลยุทธ์การยกระดับสินค้า 

OTOP สู่สากล เป็นต้น ซ่ึงคณะต่างๆได้นำผลการจัด 

โครงการไปบูรณาการกับการเรียนการสอนและการวิจัย  

โดยสาขาวิทยบริการฯจังหวัดอุทัยธานี เป็นผู้ติดตาม 

ประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับชุมชน

 ประเด็นที่ 2 คณะกรรมการฯเสนอแนะว่า  

มหาวิทยาลัยควรมีการต้ังคณะกรรมการท่ีมีผู้ทรงคุณวุฒิ 

ภายนอกจากสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานให้ทำ 

หน้าท่ีกล่ันกรองงานด้านต่างๆให้กับสภามหาวิทยาลัย  

เนื่องจากกิจกรรมบางกิจกรรมที่สภามหาวิทยาลัย 

จะต้องพิจารณาต้องใช้เวลานาน แต่สภามหาวิทยาลัย 

มีการจัดประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทำให้เวลาประชุม 

ไม่เพียงพอในบางประเด็น

 ดังนั้น สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้แต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย โดยม ี

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

เป็นประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการ 

รวมทั้ง ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก อีก 5 ท่าน ซึ่งมี 

อำนาจหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง ตรวจสอบรายงาน 

ทางการเงินและบัญชี การควบคุมภายใน การบริหาร 

ความเส่ียง ก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัย รวมท้ังติดตาม

และประเมินผลการดำเนินงานตามมติสภามหาวิทยาลัย

 ประเด็นที่ 3 คณะกรรมการฯเสนอแนะว่า  

มหาวิทยาลัยควรเตรียมแผนในการสร้างบุคลากร 

ทุกระดับเพ่ือทดแทนบุคลากรท่ีมีอยู่เดิม เพ่ือถ่ายทอด

องค์ความรู้และทำให้องค์ความรู้อยู่ในมหาวิทยาลัย

แทนที่จะเป็นองค์ความรู้ที่อยู่กับบุคคล

 ดังนั้น ในปีการศึกษา 2556 มหาวิทยาลัย 

ปรับแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายคณาจารย์และ 

สายสนับสนุน รวมทั้งมีการบรรจุ แต่งตั้งบุคลากร 

สายอาจารย์ จำนวน 78 คน และสายสนับสนุน 

จำนวน 187 คน เพื่อทดแทนบุคลากรที่จะเกษียณ 

อายุราชการ และเรียนรู้การปฏิบัติงานโดยใช้องค์ความรู้ 

ที่ได้รับการถ่ายทอดจากบุคลากรรุ่นเก่า 

 สำหรับสายคณาจารย์ มหาวิทยาลัยได้จัดการ 

ความรู้ เรื่องการหาวิธีการหรือแนวปฏิบัติที่ดีในการ 

ออกข้อสอบและการวิเคราะห์ข้อสอบ ในบริบทของ 

มหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา โดยมีอาจารย์อาวุโส 

ภายในมหาวิทยาลัยร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง 

อาจารย์อาวุโสและอาจารย์รุ่นหลัง

 หน่วยงานสนับสนุนมีการจัดการความรู้ที่มี 

ความจำเป็น โดยร่วมแลกเปลี่ยนและแบ่งปันความรู ้

ระหว่างบุคลากรอาวุโสกับบุคลากรรุ่นหลัง และ 

ได้ร่วมกันสรุปแนวปฏิบัติงานเป็นคู่มือสำหรับ 

บุคลากรรุ่นหลัง เช่น สำนักพิมพ์ มีการจัดการความรู้ 

เรื่องการจัดการคลังสินค้า เป็นต้น

 สำหรับคณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ตรวจประเมินภายนอก 

ประกอบด้วย ผศ.ปรานี พรรณวิเชียร สำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานกรรมการฯ 

รศ.ดร.สมสรรญก์ วงษ์อยู่น้อย มหาวิทยาลัย 

ศรีนครินทรวิโรฒ รศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี รศ.ดร. 

อุษาพร เสวกวิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

และผศ.นฤตย์ น่ิมสมบุญ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

 ผู้ตรวจประเมินภายใน ม.ร.ประกอบด้วย 

รศ.วิจิตพาณี เจริญขวัญ คณะศึกษาศาสตร์ รศ.ธีระเดช  

ร้ิวมงคล คณะบริหารธุรกิจ รศ.สุนันทา ภิญญาวัธน์ 

คณะวิทยาศาสตร์ รศ.วาริศา พลายบัว คณะสื่อสาร- 

มวลชน และอาจารย์ ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์ 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 โอกาสน้ี อาจารย์สาธิน สุนทรพันธ์ุ ผู้อำนวยการ 

สถาบันการศึกษานานาชาติ กล่าวรายงานว่าปัจจุบัน 

สถาบันการศึกษานานาชาติมีนักศึกษากว่า 1,500 คน 

จาก 40 ประเทศ มีคณาจารย์จากมหาวิทยาลัย 

ที่มีชื่อเสียงจากประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา 

มาบรรยาย เพื่อให้มั่นใจว่าการศึกษาที่สถาบันฯ 

เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพ มีบรรยากาศในการเรียน 

ท่ีผสมผสานระหว่างนักศึกษาท่ีมาจากหลากหลายประเทศ 

และในบางหลักสูตรเป็นการร่วมมือทางวิชาการ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสถาบันการศึกษา 

ช้ันนำในต่างประเทศภายใต้ข้อตกลงของการขยายโอกาส 

ทางการศึกษาจากประเทศต่างๆ อาทิ ความร่วมมือ 

กับมหาวิทยาลัยในประเทศเยอรมันและฝรั่งเศส 

 “สถาบันการศึกษานานาชาติยังคงขยาย 

ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในทุกทวีปทั่วโลก  

เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ใหม่

ทางวิชาการ สำหรับงาน International and ASEAN 

Culture Day 2014 จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยน 

วัฒนธรรมของนักศึกษาที่มาจากนานาประเทศ 

อีกท้ังเป็นการเปิดโลกทัศน์เพ่ือเร่งส่งเสริมการคิดค้น 

นวัตกรรมใหม่ทางวิชาการ ทั้งนี้ สถาบันฯ เชื่อมั่นว่า 

กิจกรรมในวันน้ีเป็นการผสมผสานการเรียนรู้ทางด้าน

มนุษยชาติและวัฒนธรรมกันได้อย่างสมบูรณ์”

 จากน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่าการรวมกลุ่มของ 

ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น เ ป็ น ก า ร มุ่ ง สู่ เ ป้ า ห ม า ย 

ของการรวมกันเป็นหนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งอัตลักษณ์ 

หนึ่งประชาคม ซึ่งเป็นการรวมตัวกันของประชากร

ที่มีวัฒนธรรมต่างกัน

 “รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ ง 

ที่ให้ความสำคัญกับประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะ 

ในด้านวัฒนธรรม ขอขอบคุณสถาบันการศึกษา 

นานาชาติที่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมอาเซียน 

แม้มหาวิทยาลัยจะเป็นหน่วยงานเล็กเมื่อเทียบกับ 

ประชาคมอาเซียนในภาพรวม  นับเป็นการจัดงานท่ีมี 

การแต่งกาย และจัดอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของ 

แต่ละประเทศ รวมทั้ง การแสดงโขน โดยคณะ 

โขนรามคำแหงที่ก่อตั้งขึ้นโดยรศ.รังสรรค์ แสงสุข 

อดีตอธิการบดี เป็นการกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความ

สนใจในศิลปะเก่าแก่ของไทยเพิ่มขึ้น”

สถาบันการศึกษานานาชาตฯิ        (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.รับนักศึกษาปริญญาตรีฯ       (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและ 

สมัครได้ท่ีสำนักงานโครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

จังหวัดสงขลา มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา โทร. 0-2310-8213, 

083-627-2439, 081-831-1399, 081-423-5069, 088-

399-2585, 074-251-333 และ 074-251-888 เว็บไซต์ 

www.skbba.ru.ac.th  



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ในห้วงเวลาของการประกาศผลรางวัล 

วรรณกรรมอาเซียน หรือรางวัลซีไรต์ 

ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๗

 การท่ีจะไม่พูดถึงหนังสือหรือนักเขียน 

ที่เข้าสู่ “รอบชิง” ของรางวัลนี้เสียเลยก็ด ู

กระไรอยู่

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปีนี้เป็นรอบของ 

วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น และ

 นักเขียนที่หนังสือของเขาได้เข้ารอบ

รางวัลซีไรต์เสมอมา คือ

 แดนอรัญ  แสงทอง

 “ข่าวรามคำแหง” เคยพบปะพูดคุย

กับเขาเมื่อครั้งที่เขาได้รับเชิญให้มาเสวนา 

เรื่องวรรณกรรมที่คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 เลยทำให้ทราบว่า เขาเป็นชาวจังหวัด 

เพชรบุรี เคยเรียนที่วิทยาลัยวิชาการศึกษา 

หรือ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

 เขาแปลกใจเล็กน้อยเมื่อ “ข่าวราม- 

คำแหง” เอ่ยถึง “รุ่นพี่” อย่าง “คำหมาน 

คนไค” (สมพงษ์ พละศูนย์) สิทธิชัย ธาดานิติ 

หรือ มนู วิเศษการ ฯลฯ

 ในส่วนเรื่องสั้นของเขา แดนอรัญ 

บอกว่า

 ตัวหนังสือของเขามันเลือกนักอ่าน 

ในตัวของมันเอง

 นักอ่านที่อ่านอย่างสะเปะสะปะ 

อ่านอย่างชืดชา อ่านอย่างชุ่ยๆ ก็จะรู้สึกว่า

เรื่องของเขาไม่เข้าท่า

 ตัวหนังสือของเขามันเลือกนักอ่าน 

อยู่ในตัว เขาเชื่ออย่างนั้น

 เรื่องสั้นของเขาที่เข้าชิงรางวัลซีไรต์ 

(อีกแล้ว) ในปีนี้ ชื่อ

 อสรพิษและเรื่องราวอื่นๆ

นักวิชาการชี้ความร่วมมือ-ความอยู่รอดของประชาคมอาเซียน

(อ่านต่อหน้า 8)

 ศูนย์เอเชียศึกษา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง จัดโครงการอบรมทางวิชาการสามเสาหลัก 

อาเซียน เรื่อง “ประชาคมอาเซียน : ทศวรรษแรก 

ของความร่วมมือรอบด้านและความอยู่รอด” 

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนาสฤษฎิ์ สตะเวทิน 

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

บรรยาย “วิวัฒนาการของอาเซียน : อดีต-ปัจจุบัน” 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมศิลปาชีพ 

ชั้น 4  คณะรัฐศาสตร์ 

 รศ.ดร.ธนาสฤษฎ์ิ กล่าวว่า ประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน ประกอบด้วย สามเสาหลัก คือ ประชาคม 

การเมืองและความม่ันคง ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

และประชาคมเศรษฐกิจท่ีต้องเดินหน้าไปพร้อมๆกัน 

แนวคิดในการก่อตั้งประชาคมอาเซียน เริ่มจาก 

ดร.ถนัด  คอมันตร์  ซ่ึงท่านมีประสบการณ์การใช้ชีวิต 

ในยุโรปมามาก นำมาสนับสนุนความคิด สร้างความ 

เข้มแข็ง และมาผนึกความร่วมมือในภูมิภาค 

 การประกาศจัดตั้งสมาคมประชาชาติเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน ตามปฏิญญากรุงเทพฯ 

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 1967 โดยรัฐมนตรีต่างประเทศ 

ของอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย 

สร้างความประหลาดใจแก่ผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง 

ระหว่างประเทศอย่างมาก หลายฝ่ายไม่เช่ือว่าเหตุการณ์น้ี

จะเกิดข้ึน และเร่ิมนับถอยหลังวันล่มสลายของสมาคม

อาเซียนต้ังแต่วันแรกท่ีก่อต้ังข้ึน สมาคมอาเซียนเกิดข้ึน

มาท่ามกลางความประหลาดใจและการดูถูกเหยียดหยาม 

จากสังคมระหว่างประเทศโดยทั่วไป แต่ปัจจุบันนี ้

สมาคมอาเซียนก็ยังคงดำเนินงานพออยู่ได้อย่างดี  

และมีการพัฒนาการก้าวหน้าข้ึนรวมถึงการมีสมาชิก 

มากขึ้น และได้รับการยอมรับจากสังคมระหว่าง 

ประเทศอย่างกว้างขวาง 

 รศ.ดร.ธนาสฤษฎ์ิ กล่าวต่อไปว่า ความร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในภูมิภาคเดียวกัน  

มีขั้นตอนสำคัญๆซึ่งแต่ละขั้นที่สูงขึ้นแสดงถึง 

ความร่วมมือที่เพิ่มมากขึ้นทุกระดับ และเมื่อถึงการ 

ร่วมมือกับทางเศรษฐกิจสูงสุดในขั้นสุดท้ายแล้ว  

ความร่วมมือก็จะเอ่อล้นไปสู่การร่วมมือทางความม่ันคง 

และทางการเมืองท่ีมีความสำคัญมากข้ึน การร่วมมือ 

ทางเศรษฐกิจเริ่มต้นจาก

 1) เขตการค้าเสรี (Free Trade Area) 

 2) สหภาพศุลกากร (Custom Union) 

 3) ตลาดร่วม (Common Market) 

 4) ประชาคมเศรษฐกิจ (Economic Community)  

 “หลายคนต้ังคำถามว่า ประชาคมอาเซียนอยู่รอด 

มาได้อย่างไร ต้ังแต่ 8 สิงหาคม 1967 อาเซียนอยู่ร่วมกัน 

ได้เป็นปึกแผ่นมั่นคง เพราะ 5 ประเทศในอาเซียน 

คือ ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ 

เป็นประเทศที่ต่อต้านคอมมิวนิสต์ และทำให้เกิด 

ความร่วมมือทางการเมืองสูงข้ึน มีสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน 

เรื่อยจนถึง 10 ภาคีสมาชิก และบางโอกาสสมาคม 

อาเซียนก็ได้รับการพิจารณาว่าจะเป็นหลักสำคัญ 

แห่งหนึ่งของโลกในยุคสมัยที่ความเจริญย้ายมาจาก

โลกตะวันตกมาสู่โลกตะวันออก” 

 ทั้งนี้ มีเหตุการณ์หนึ่งเมื่อการประชุมสุดยอด 

ครั้งแรกที่บาหลี ในอินโดนีเซีย ปี 1976 สร้างภาพ 

ให้ท่ัวโลกเห็นว่า อาเซียนมีความเป็นปึกแผ่นทางการเมือง 

และมีจุดยืนร่วมกัน เอกสารข้อตกลงสำคัญที่สุด 

ของท่ีประชุมสุดยอดคร้ังน้ี คือ สนธิสัญญามิตรภาพ 

และความร่วมมือในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เป็นสัญญา 

ฉบับแรกของชาติภาคีอาเซียนที่ลงนามโดยประมุข 

ฝ่ายบริหารสูงสุดของแต่ละประเทศเป็นครั้งแรก 

หลังการจัดตั้งอาเซียนมาแล้ว 9 ปี นับแต่ปี 1967 

เป็นต้นมา เป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำคัญท่ีผู้นำ 

ของแต่ละประเทศให้กับสมาคมอาเซียน และการจัดต้ัง 

สำนักงานเลขาธิการอาเซียนข้ึนท่ีประเทศอินโดนีเซีย

 รศ.ดร.ธนาสฤษฎิ์ กล่าวถึงความเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจของอาเซียนเป็นไปตามแนวทางของ

ตะวันตกท่ีเน้นการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม

สร้างความเจริญม่ังค่ังให้กับประเทศในเอเชียอาคเนย์ 

ได้เป็นอย่างดี ภาคีอาเซียนมีอัตราการเจริญเติบโต

ทางเศรษฐกิจที่วัดตามมาตรฐานของชาติตะวันตก 

โดยพิจารณาจาก GDP สูงมากในปลายทศวรรษ 1980 

และต้นทศวรรษ 1990 อยู่เหนือความเจริญเติบโต 

ทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ัวโลก แต่ต้องยอมรับว่า 

ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของชาติสมาคม 

อาเซียนน้ี เป็นเร่ืองความสำเร็จของแต่ละประเทศเอง 

ซ่ึงไม่เก่ียวกับความร่วมมือในกรอบของสมาคมอาเซียน 

แต่อย่างใด

 ด้านสังคมระหว่างประเทศที่เห็นจากภาพ 

ของความเป็นปึกแผ่นทางการเมืองของภาคีอาเซียน 

และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ 

ทำให้สมาคมอาเซียนได้รับการยอมรับอย่ าง 

กว้างขวางในสังคมระหว่างประเทศ ประเทศสำคัญๆ 

ทางเศรษฐกิจและการเมืองแสดงความปรารถนาท่ีจะ 

ร่วมมือและปรึกษาหารือกับอาเซียนอย่างจริงจัง

ซ่ึงสมาคมอาเซียนก็ตกลงยืนยันร่วมประชุมปรึกษา 

หารือกับประเทศเหล่านี้ โดยมอบฐานะการเป็น 

ประเทศคู่เจรจาให้กับมหาอำนาจเหล่านั้น และม ี

การจัดประชุมร่วมกันระหว่างประเทศภาคีอาเซียน 

และประเทศเจรจาต่อเนื่องอย่างน้อยปีละครั้ง 



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

 ภาควิชากฎหมายต่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จัดโครงการอบรมวิธีการเขียน 

ตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัยสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่  

27 สิงหาคม 2557 ณ ห้อง 1303 ชั้น 3 อาคารคณะนิติศาสตร์ โดยมี 

รองศาสตราจารย์ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ์  รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ 

และรักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม 

อาจารย์พิชญ์ วิทยารัฐ อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากร  

 การอบรมครั้งนี้ อาจารย์พิชญ์ วิทยารัฐ ได้เขียนหนังสือคู่มือโครงการ 

อบรมวิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัยสำหรับนักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ด้วย โดยเขียนจากประสบการณ์ของตนเองและรวบรวม 

บทสัมภาษณ์ท่ีได้สัมภาษณ์รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายสิทธิประโยชน์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรนิติ์ เทพสุเมธานนท ์ 

อาจารย์ประจำภาควิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โดยตีพิมพ์จำนวน 200 เล่ม  ปรากฏว่ามีนักศึกษาให้ความสนใจ

จำนวนมาก บางคนถึงขนาดมานั่งรอหน้าห้องประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น.  

เพื่อจะรอจับจองที่นั่งและรับหนังสือ  ซึ่งประตูห้องเปิดให้นักศึกษาเข้าเวลา 

12.30 น. ชั่วพริบตานักศึกษาเข้าชมเต็มความจุห้องล้นทะลักออกมาตรงบันได 

ทางเข้า บางคนยอมนั่งฟังบนพื้นห้องประชุมกันเลยทีเดียว หนังสือ 200 เล่ม 

หมดภายในไม่ก่ีนาที  จนต้องมีการเช่ือมสัญญาณถ่ายทอดสดข้ึนไปห้องประชุม 

ช้ันส่ี เพ่ือให้นักศึกษาทุกคนได้รับฟังการอบรมอย่างท่ัวถึง โดยท้ังน้ีมีนักศึกษา 

เข้าอบรมกว่า 700 คน

 อาจารย์พิชญ์ วิทยารัฐ กล่าวว่า “อุปสรรคของการตอบข้อสอบกฎหมาย 

อัตนัยนั้นมีอยู่ 2 อย่างคือ

 1. ไม่รู้เรื่องเลยว่าข้อสอบถามอะไร 

 2. รู้เรื่องว่าข้อสอบถามอะไรแต่เขียนตอบบรรยายไม่เป็น ซึ่งทั้งสอง

ปัญหานี้จะมีวิธีแก้ไขที่ต่างกัน

 1. ปัญหาท่ีไม่รู้เร่ืองเลยว่าข้อสอบถามอะไร ปัญหาเช่นน้ีต้องแก้ต้ังแต่ 

การเตรียมตัวก่อนสอบ โดยการเสริมทักษะการเรียนรู้ท้ัง 4 คือ ฟัง อ่าน เขียน พูด 

  1.1. การเข้าฟังบรรยาย (ฟัง) การอ่านตัวบทกฎหมายเอง การอ่าน 

หนังสือกฎหมายเอง บางคร้ังอาจทำความเข้าใจได้ยากหรืออาจจะใช้เวลานาน 

กว่าจะทำความเข้าใจได้ การเข้าฟังบรรยายในห้องเรียนจะทำให้สามารถเข้าใจ 

กฎหมายได้ดีขึ้น 

  1.2. การอ่านหนังสือกฎหมาย (อ่าน) การอ่านหนังสือจะเป็นการ

ทบทวนความรู้เป็นอย่างดี ก่อนเข้าเรียนหากได้อ่านหนังสือไปก่อนจะทำให ้

เราเรียนได้เข้าใจย่ิงข้ึน หากไม่รู้ไม่เข้าใจเร่ืองอะไรก็สามารถนำไปถามอาจารย์ 

ในห้องบรรยายได้

     1.3. การฝึกเขียนตอบข้อสอบ (เขียน) เมื่อเรามีความรู้จากการ 

เข้าฟังบรรยาย จากการอ่านหนังสือแล้ว เราจึงต้องลองทำข้อสอบเก่าก่อนท่ีจะ 

ทำเข้าสอบจริง 

  1.4. จับกลุ่มพูดคุยประเด็นกฎหมาย (พูด) การจับกลุ่มพูดคุย 

ประเด็นกฎหมายกับเพ่ือนๆจะทำให้เราได้ทดลองคิดวิเคราะห์ประเด็นกฎหมาย

ถ่ายทอดออกมาให้เพ่ือนได้รับรู้ว่าเราคิดอย่างไร หากวิเคราะห์กับเพ่ือนแล้วมี 

เก็บตกจากการอบรมวิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมาย 
แบบอัตนัยสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์

ความคิดไม่เหมือนกันจะได้ลองนำปัญหาไปถามอาจารย์เพ่ือจะได้รู้คำตอบท่ีแท้จริง 

 2. ปัญหาที่รู้ว่าข้อสอบถามอะไรแต่เขียนตอบบรรยายไม่เป็น   

 การแก้ไขในส่วนนี้ต้องศึกษาวิธีการเขียนตอบกฎหมาย ข้อสอบกฎหมาย 

อัตนัยจะแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ น่ันก็คือ ข้อสอบแบบบรรยายและข้อสอบ 

แบบตุ๊กตา

 เนื่องจากการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายนั้นต้องเป็นการตอบเพื่อ 

แสดงความเข้าใจในหลักกฎหมายและสามารถนำหลักกฎหมายไปปรับใช้ได้ 

ดังนั้นสิ่งแรกที่ผู้ตอบต้องเขียนนั่นก็คือ หลักกฎหมายที่จะเอาไว้ตอบข้อสอบ 

ว่าเราใช้หลักกฎหมายอะไร อธิบายหลักกฎหมายให้ผู้ท่ีตรวจข้อสอบเห็นให้ได้ว่า 

ผู้ตอบเข้าใจหลักกฎหมายเป็นอย่างดี เช่นมีการยกตัวบทกฎหมาย มีการอธิบาย 

ตัวบทกฎหมาย เป็นต้น เม่ือแสดงถึงหลักกฎหมายแล้วส่ิงท่ีสองท่ีผู้ตอบต้องแสดง 

ให้ผู้ตรวจข้อสอบเห็นก็คือการที่ผู้ตอบนำหลักกฎหมายที่อธิบายในส่วนที่หนึ่ง 

ไปปรับใช้ได้จริง เม่ือเราอธิบายถึงหลักกฎหมายและเรานำหลักกฎหมายมาปรับใช้ 

แล้วสิ่งสุดท้ายที่เราต้องตอบคือการสรุปผลคำตอบตามคำถามว่าเป็นอย่างไร 

ฟันธงลงไปให้ชัดเจน

 เพราะฉะนั้น การเขียนตอบกฎหมายจะแบ่งได้ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ 

นั่นก็คือ ส่วนที่หนึ่งหรือส่วนหัวเป็นการยกหลักกฎหมายที่ต้องการใช้ขึ้นมา 

และอธิบายหลักกฎหมายน้ัน ส่วนท่ีสองหรือส่วนกลางจะเป็นการนำหลักกฎหมาย

ท่ีอธิบายในส่วนท่ีหน่ึงมาปรับใช้  ส่วนท่ีสามหรือส่วนท้ายก็คือการสรุปผลคำตอบ

 และอาจารย์พิชญ์ วิทยารัฐ กล่าวต่ออีกว่า “หวังเป็นอย่างยิ่งว่า การอบรม

คร้ังน้ีจะมีส่วนช่วยให้นักศึกษาทุกคน เรียนนิติศาสตร์ได้อย่างมีแบบแผน สามารถ 

เรียนจบเป็นนิติศาสตรบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สามารถต่อยอดเรียนต่อในระดับท่ีสูงข้ึนไป 

และได้ประกอบอาชีพตามที่ทุกคนตั้งเป้าหมายเอาไว้ เป็นกำลังสำคัญพัฒนา 

ประเทศชาติต่อไป”

 รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์ 

และรักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดการอบรม 

วิธีการเขียนคำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัยสำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

โดยมี คณาจารย์ นักศึกษา ม.ร. ร่วมพิธี เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557  

ณ ห้องประชุม 1303 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์

        การอบรมครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ มีความรู้ความเข้าใจ 

ในการรับคำตอบข้อสอบวิชากฎหมายแบบอัตนัย และการเขียนคำตอบ 

แบบอัตนัยสำหรับข้อสอบวิชากฎหมายนั้น มีวิธีการและหลักเกณฑ์ที่เป็น 

ลักษณะเฉพาะท่ีจะต้องอาศัยการฝึกฝนและเทคนิคบางประการ เพ่ือถ่ายทอด 

ความรู้ความเข้าใจของตนให้ผู้อ่านหรือผู้ตรวจกระดาษคำตอบเข้าใจอย่างชัดเจน

และถูกต้องตามหลักกฎหมาย ซ่ึงนักศึกษาจำนวนมากยังขาดทักษะในการเขียน

คำตอบข้อสอบวิชากฎหมายท่ีเป็นแบบอัตนัย ดังน้ัน การเขียนคำตอบข้อสอบ 

วิชากฎหมายแบบอัตนัยจึงมีความแตกต่างจากการเขียนคำตอบในวิชาอื่นๆ 

 อีกทั้งยังสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2556 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ร่วมกัน 

จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การสร้างเครือข่ายภายนอกทางวิชาการ 

วิจัย การบริการทางวิชาการแก่สังคม กิจการนักศึกษา ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

และการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างกัน เพื่อสร้างเครือข่าย อีกทั้ง 

เพื่อให้เกิดความร่วมมือและแลกเปลี่ยนความรู้และเพื่อดำเนินกิจกรรม 

ในด้านต่างๆ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ        

อบรมการตอบข้อสอบกฎหมาย



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

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

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ยานพาหนะ

 สมัยก่อนบ้านเมืองลาวมีถนนเล็กแคบคดเคี้ยวเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชน 

ต้องเดินด้วยเท้าและเกวียนบรรทุกสิ่งของไปยังที่ต่างๆ ปัจจุบันนี้การสัญจร 

ของยานพาหนะต่างๆภายในประเทศได้มีความก้าวหน้าและเป็นระเบียบ 

กว่าสมัยก่อนมากเพราะถนนหนทางมีขนาดกว้างขวางพื้นก็ราบเรียบสะดวก 

ในการใช้ยานพาหนะ ประชาชนลาวมีความจำเป็นอย่างยิ่งต้องมียานพาหนะ 

มาช่วยในการดำเนินชีวิตเพื่อสะดวกในการเดินทาง และขนถ่ายสินค้าจากชนบท 

สู่เมืองใหญ่ให้ทันเวลาและสภาพของผลผลิตที่อยู่ห่างไกลต้องนำไปจำหน่าย 

ให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภคด้วย ยานพาหนะที่มีใช้อยู่ใน สปป. ลาว 

มีชื่อเรียกดังนี้

คำศัพท์ คำอ่าน คำแปล

หลดถีบ รถจักรยาน

หลดจัก, มอเตอร์ไซ รถจักรยานยนต์/มอเตอร์ไซค์

หลดสามล่อ, จำโบ้ รถสามล้อ

หลดเม รถเมล์

หลดตู้ รถตู้

หลดดุ๊ด รถไถ, รถเกรด

หลดทัว รถทัวร์

หลดไฟ รถไฟ

หลดบันถุก รถบรรทุก

หลดผ่วง รถพ่วง

หลดใหย่ รถบัส

เขื่องบิน, ยน เครื่องบิน

อาลีคบเตอ เฮลิคอปเตอร์

เฮือไว สปีดโบ๊ท

เฮือพาย เรือพาย

เฮือแจว เรือแจว

เฮือถ่องเถี่ยว เรือนำเที่ยว

เฮือกิ๋นดื่ม เรือสำราญ

เฮือกำปั่น เรือกำปั่น, เรือขนาดใหญ่

เฮือกะแซง เรือบรรทุกของ

เฮือกาบ เรือขุดจากต้นไม้ทั้งต้น

เฮือกนไฟ เรือโดยสาร, บรรทุกสินค้า

เฮือกวดกาน เรือตรวจการณ์

เฮือถ่อ เรือถ่อ

เฮือจัก เรือยนต์

เฮือสำเพา เรือสำเภา

  อย่างไรก็ตามยังมีชนบทที่ห่างไกลถนนหนทางยังไปไม่ถึง ประชาชน 

ยังนิยมใช้แรงงานจากสัตว์เพื่อขนสินค้าและสัมภาระอย่างเช่น ช้าง, ม้า และลา  

เป็นต้น

ตอน กรมท่า

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

 ผมคิดว่าทุกคนต้องรู้จักสีกรมท่า แต่ส่วนใหญ่ก็คงเรียกตามกันไป 

โดยไม่รู้ความหมายหรือที่มาว่าทำไมจึงเรียกสีนี้ว่าสีกรมท่า ที่จริงแล้วที่มา 

ของช่ือสีกรมท่าก็เพราะเป็นสีประจำของหน่วยงานท่ีเรียกว่า “กรมท่า” น่ันเอง 

แต่จะเป็นสีผ้านุ่งของข้าราชการกรมน้ีหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจเพราะกรมท่าน้ี 

มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาศรีรามเทพนคร  (เพิ่งดูภาพยนตร์เรื่อง  “นเรศวร” มาเลย 

ขอเรียกตามสักหน่อย) และก็ยังไม่เคยมีใครเขียนอธิบายเครื่องแบบของ 

ข้าราชการกรมนี้ไว้ในที่ใด ๆ เสียด้วย

 ถ้าจะถามว่ากรมท่านั้นเทียบเท่ากับหน่วยงานใดในปัจจุบันคงจะตอบ 

ได้ยากสักหน่อย เพราะในอดีตหน่วยงานนี้ทำหน้าที่ติดต่อกับต่างประเทศ 

และมีดวงตราประจำเป็นตราบัวแก้วซ่ึงเป็นดวงตราของกระทรวงการต่างประเทศ

ในปัจจุบันด้วย ในกรณีน้ีกรมท่าก็เทียบได้กับกระทรวงการต่างประเทศ แต่เน่ืองจาก 

กรมท่านั้นควบคุมดูแลการค้ากับต่างประเทศด้วย งานส่วนหนึ่งจึงเป็นทั้งงาน 

ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง

 การติดต่อค้าขายกับต่างประเทศในสมัยสุโขทัยจะมีหน่วยงานใดรับผิดชอบน้ัน 

ไม่มีหลักฐานปรากฏ แต่ถ้าเป็นสมัยอยุธยาน้ัน หน่วยงานท่ีรับผิดชอบก็คือกรมท่า

น้ีเอง โดยจะแบ่งเป็นกรมท่าซ้าย กับกรมท่าขวา อ่านแล้วสงสัยไหมครับทำไม 

ต้องแบ่งซ้าย แบ่งขวาด้วยและใช้อะไรเป็นตัวแบ่ง

 การแบ่งขวา-ซ้าย เป็นตามลักษณะภูมิประเทศในแผนที่คือถ้าดูแบบ 

หันหน้าออกไปทางอ่าวไทยเป็นหลัก ทางขวามือคือทะเลอันดามันและ 

มหาสมุทรอินเดีย ซึ่งเรือสินค้าที่ผ่านมาด้านนี้นอกจากเรือจากเมืองต่าง ๆ 

ทางอินเดียแล้ว ก็เป็นเรือจากตะวันออกกลาง ดินแดนในทวีปแอฟริกา และ 

ต่อมาในระยะหลัง ๆ ก็จะเป็นเรือจากยุโรปด้วย แต่ว่าในช่วงแรกต้ังกรุงศรีอยุธยา 

จนถึงรัชสมัยพระชัยราชาน้ัน เราติดต่อค้าขายกับดินแดนซ่ึงส่วนใหญ่เป็นชนชาติ 

ที่เราเรียกรวม ๆ ไปว่า “แขก” เป็นหลัก กรมท่าขวาจึงเป็นหน่วยงานที่ตั้ง 

เพื่อดูแลประสานงานการค้ากับแขก และหัวหน้าเจ้าพนักงานที่ดูแลเรื่องนี ้

จะได้รับบรรดาศักด์ิเป็นพระยาจุฬาราชมนตรี (ตำแหน่งมีหลายระดับต้ังแต่ ขุน 

หลวง พระและพระยา) ราชทินนามน้ีคุ้นหูไหมครับ ใช่แล้วครับเป็นช่ือเดียวกับ 

ประมุขศาสนาอิสลามในประเทศไทยปัจจุบันนั่นเอง ก็อย่างที่บอกแล้วไงครับ 

ว่าตำแหน่งนี้ท่านตั้งไว้สำหรับติดต่อกับ “แขก” และในสมัยอยุธยาขุนนางใน

ตำแหน่งนี้หลายท่านก็เป็นชนชาติเปอร์เซียซึ่งนับถือศาสนาอิสลามด้วย

 อีกด้านหนึ่งถ้าหันหน้าออกทางอ่าวไทยคือทางฝั่งซ้ายเป็นเส้นทาง 

เดินเรือติดต่อจีนและญี่ปุ่น โดยการเดินเรืออ้อมแหลมญวนไปอ่าวตังเกี๋ยและ 

เข้าสู่จีนทางเกาะไหหลำ หรือแล่นต่อข้ึนทางเหนือไปอีกก็จะไปถึงญ่ีปุ่น เน่ืองจาก 

การติดต่อค้าขายส่วนใหญ่เราทำกับจีน และถ้าจะส่งเรือไปค้าขายกับญี่ปุ่น 

ไทยเราก็ใช้คนจีนนั่นเองเดินเรือให้จนถึงเคยมีปัญหากับฮอลันดามาแล้ว  

เพราะฮอลันดาจะบีบไม่ให้ไทยสมัยอยุธยาใช้คนจีนในการเดินเรือไปค้าขาย 

แข่งกับฮอลันดาที่ญี่ปุ่น ด้วยเหตุนี้หัวหน้าพนักงานที่ดูแลการค้าทางฝั่งนี ้

ส่วนใหญ่จึงเป็นคนจีนและได้บรรดาศักดิ์เป็นพระยาโชฎึกราชเศรษฐี

 ทั้งกรมท่าซ้ายและกรมท่าขวานี้ขึ้นกับกรมพระคลังอีกทีหนึ่ง  

เพราะเป็นแหล่งที่มาของรายได้สำคัญให้กับราชอาณาจักรจากการค้า  

และเมื่อมีฝรั่งชาติตะวันตกเข้ามาติดต่อค้าขายมากขึ้น การดูแลและอำนวย- 

ความสะดวกด้านการค้าต้องเปล่ียนเป็นควบคุมมากข้ึนเร่ือย ๆ และให้พระคลัง 

สินค้าเข้ามามีบทบาทแทนทั้งกรมท่าซ้ายและกรมท่าขวาในการติดต่อค้าขาย 

กับฝรั่งเหล่านี้ ที่ต้องควบคุมก็เพราะในเรือของฝรั่งมีอาวุธร้ายแรงคือปืน 

มาขายด้วย จะปล่อยให้ค้าขายเสรีไม่ได้ ตำแหน่งที่มีความสำคัญทางการค้า 

ในยุคหลังนี้จึงเป็นเจ้าพระยาพระคลังซึ่งบรรดาศักด์เหนือกว่าเจ้ากรมท่า 

ทั้งหลาย



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

ภาควิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

รองศาสตราจารย์วีระศักดิ์  วาจาบัณฑิตย์ 5005004162 - 5105006109

รองศาสตราจารย์ก่อสุข  วีระถาวร 5105008261 - 5205023947

รองศาสตราจารย์มานัส  บุญยัง 5205501165 - 5305501206

รองศาสตราจารย์กัลยาณี  ธาระสืบ 5305501339 - 5405012260

รองศาสตราจารย์สิริวรรณ  ตั้งจิตวัฒนะกุล 5405014381 - 5505000710

รองศาสตราจารย์ธนากร  สุทธิขาว 5505000975 - 5505010776

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกวรรณ  ฐิตินิรันดร์ 5505500156 - 5505501782

รองศาสตราจารย์ทศพร  คล้ายอุดม 5505501881 - 5605002277

รองศาสตราจารย์โสภาพรรณ  ทิพย์โยธา 5605002343 - 5605007383

อาจารย์อนันต์  เหลืองนภาเลิศ 5605007391 - 5605500841

อาจารย์ ดร.ทิพย์ภาภรณ์  อึ้งรัศมี 5605500890 - 5705000270

อาจารย์ปรันต์  จันทนนท์ 5705000304 - 5705004256

อาจารย์ ดร.วิทวัส  พันธวิมล 5705004512 - 5705006459

อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สิงหันต์ 5705006533 - 5705008075

ภาควิชาเคมี

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ธิติมา  รุกขไชยศิริกุล 5005001606 - 5005018881

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทะยานรุ่ง  เหลือสินทรัพย์ 5005502678 - 5105006893 

อาจารย์ ดร.ปทุมวดี  ยอดมณี 5105007263 - 5105015753 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  สุทธิไวยกิจ 5105018799 - 5205004137 

รองศาสตราจารย์ชูติมา  ศรีวิบูลย์ 5205005167 - 5205010845 

อาจารย์ ดร.สุภาพร  ไชยพงษ์ 5205011876 - 5205018749 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเอก  ยิ่งยงณรงค์กุล 5205021297 - 5302031827 

อาจารย์ ดร.สันทนา  นาคะพงศ์ 5305000068 - 5305005604 

รองศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  ยงสกุลโรจน์ 5305005810 - 5305013152 

รองศาสตราจารย์ธวัชชัย  ศรีวิบูลย์ 5305013236 - 5305019241

 รองศาสตราจารย์ระวีวรรณ  สิทธิโอสถ 5305019886 - 5405001313 

รองศาสตราจารย์สุนันทา  ภิญญาวัธน์ 5405001768 - 5405008896 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จินตนา  สุวรรณรัตน์ 5405009290 - 5405014662 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อำนวย  อรุณรุ่งอารีย์ 5405015115 - 5405501007 

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชาต  สุขสำราญ 5405501155 - 5505001882 

รองศาสตราจารย์ณรงค์  ไชยสุต 5505001908 - 5505005495 

รองศาสตราจารย์ ดร.มยุรี  ชวนกำเนิดการ 5505005966 - 5505011311 

รองศาสตราจารย์ ดร.กุลยา  โอตากะ 5505011493 - 5505501139 

รองศาสตราจารย์พงษ์ทิพย์  โกเมศโสภา 5505501212 - 5505502855 

รองศาสตราจารย์สุนทรี  ตันสุวรรณ 5505503176 - 5605003473 

อาจารย์ ดร.บดินทร์  ชิตกุล 5605003481 - 5605005551

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด 5605005585 - 5605007524 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ  นวคุณ 5605007664 - 5605500718 

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา  
คณะวิทยาศาสตร์ ภาค 1 ปีการศึกษา 2557 

อาจารย์ประธาน  ฤกษ์เมธา 5605501153 - 5605502086 

อาจารย์อรุณรัตน์  เฟื่องวรธรรม 5605502094 - 5705002532 

อาจารย์ ดร.จริยา  ร่มสายหยุด 5705002615 - 5705004009 

อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์  อาชวาคม 5705004132 - 5705005840 

อาจารย์ธนภร  จันทนนท์ 5705006020 - 5705008232

ภาควิชาชีววิทยา

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมล  จันทร์แจ่ม 5002122595 - 5105002629 

รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรีย์  บุญประกอบ 5105005390 - 5201030607 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  นวพานิช 5201098653 - 5205010142 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์  สุบินประเสริฐ 5205010936 - 5205501868

ศาสตราจารย์สุภาวดี  จุลละศร 5205502551 - 5305004490 

รองศาสตราจารย์พชร  มงคลสุข 5305004516 - 5305009242 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภโชติ  เดชะราช 5305009986 - 5305015488 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุดา  ติรกานันท์ 5305016999 - 5305503202 

รองศาสตราจารย์ ดร.มณี  อัชวรานนท์ 5305503236 - 5405004119 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  บุญมีวิเศษ 5405004747 - 5405009720  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอก  แสงวิเชียร 5405010017 - 5405016170 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมศักดิ์  ยีมิน 5405016543 - 5505000306 

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา  มุสิก 5505000363 - 5505003003 

อาจารย์ ดร.สมชัย  อวเกียรติ 5505003581 - 5505010057 

อาจารย์ ดร.กนกอร  เรืองสว่าง 5505010289 - 5505502202 

อาจารย์ ดร.สุภาณี  หิรัญกนกพันธ์ 5505502293 - 5605001550 

อาจารย์เวชศาสตร์  พลเยี่ยม 5605001758 - 5605003820 

อาจารย์พรชัย  วงศ์วาสนา 5605005015 - 5605006542 

อาจารย์ ดร.โกวิท  น้อยโคตร 5605006633 - 5605008076 

อาจารย์พัชราวดี  วัฒนวิกย์กิจ 5605008217 - 5605500445 

อาจารย์ขจรศักดิ์  วงศ์ชีวรัตน์ 5605500486 - 5605502524 

อาจารย์ ดร.อรรชนีย์  บุญประกอบ 5605502565 - 5705002128 

อาจารย์ประสิทธิ์  บุญไทย 5705002235 - 5705003845 

อาจารย์กวินนาถ  บัวเรือง 5705004181 - 5705005550 

อาจารย์ ดร.สุภาลัย  อารีรักษ์ 5705005675 - 5705008349 

ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุ

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก  มีใจซื่อ 5005019509 - 5205020125 

อาจารย์ ดร.พิภพ  ธรรมธารัย 5205023483 - 5405013854 

รองศาสตราจารย์ ดร.ปิ่นสุภา  ปีติรักษ์สกุล 5405017855 - 5505006139 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษม  พฤกษะวัน 5505007491 - 5505502319 

อาจารย์ ดร.ณีรนุช  ควรเชิดชู 5605000040 - 5605500585 

อาจารย์อรรถพล  ตะเระ 5605500635 - 5605502185 

อาจารย์นวรัตน์  วรอวยชัย 5705002748 - 5705008224
(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

อาจารย์รัษวรรณ  อภิลักขิตกาล 5002099496 - 5205011041 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกสรี  จุ้ยชุม 5205011256 - 5305004888 

รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี  สุรกาญจน์กุล 5305006586 - 5405004671 

รองศาสตราจารย์อรพิน  ชัยประสพ 5405004994 - 5505001445 

รองศาสตราจารย์รสิตา  โอสถานนท์ 5505001577 - 5505500909 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาภรณ์  เลิศบวรวงศ์ 5505501303 - 5605004398 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจา  ชุตินทราศรี 5605005007 - 5605501179 

อาจารย์ ดร.วิธู  ชูศรี 5605501484 - 5705004215 

อาจารย์ ดร.อิทธิพล  เตชะเกรียงไกร 5705004827 - 5705008323

ภาควิชาฟิสิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

อาจารย์ ดร.ประสพชัย  วิริยะศรีสุวัฒนา 5002113651 - 5105013733 

อาจารย์วรวรรณ  ตันติวัฒน์ 5105500374 - 5305004177 

รองศาสตราจารย์ชำนาญ  เต็มเมืองปัก 5305004342 - 5305501008 

รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  ตั้งประเสริฐ 5405004531 - 5405501015 

รองศาสตราจารย์สุพัฒน์  ราชณรงค์ 5405501056 - 5505004753 

รองศาสตราจารย์ ดร.ละออทิพย์  ชนะชัย 5505005651 - 5505011857 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสรัชต์  เจริญวงศ์ 5505011881 - 5505502582 

รองศาสตราจารย์ธีรพันธ์ุ  ม่วงไทย 5505502632 - 5605002905 

รองศาสตราจารย์สุภาภรณ์  แก้วศักดา 5605002947 - 5605004919 

รองศาสตราจารย์มนตรี  แย้มวงษ์ 5605005171 - 5605500122 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภัสร  มหาพัฒนไทย 5605500304 - 5605502672 

อาจารย์ ดร.ราเชนทร์  รัตนโรจนากุล 5705000403 - 5705004173 

อาจารย์สุขสันต์  สุวรรณรัตน์ 5705004231 - 5705007879

ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

รองศาสตราจารย์ ดร.ระพีพรรณ  พิริยะกุล 5002005337 - 5105006414

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัณณ์นุพันธ์  รอดทุกข์ 5105006430 - 5205008419 

อาจารย์ ดร.อัจฉรา  มหาวีรวัฒน์ 5205008443 - 5305004995 

รองศาสตราจารย์สมพิศ  โกศัลวัฒน์ 5305005042 - 5305500398 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต  ขันคำ 5305500455 - 5405007898

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาวลัย  ไกรพีรพรรณ 5405007922 - 5501021413 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรพรรณ  ประชาพิพัฒ 5501028483 - 5505004670 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจิตร  รัตนแก้วกาญจน์ 5505004712 - 5505010495 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  จิรายุสกุล 5505010560 - 5505502962 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุช  มหฤทัยนนท์ 5505502970 - 5605003101 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไร  ทองหัวไผ่ 5605003119 - 5605006658 

อาจารย์ประหยัด  เลวัน 5605006666 - 5605009892 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธิษฐ์  นากกระแสร์ 5605009918 - 5705001583 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  สหพงศ์ 5705001591 - 5705005162 

อาจารย์ปรีชา  พันพิพัฒน์ 5705005170 - 5705008372

ภาควิชาสถิติ

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

อาจารย์ชำนาญ  เจริญรุ่งเรือง 5005007942 - 5205012593 

รองศาสตราจารย์สุมิตรา  เรืองพีระกุล 5205014102 - 5305011289 

อาจารย์พรรณนา  เอี่ยมสุวรรณ์ 5305015405 - 5504051904 

อาจารย์วาสนา  จันทร์ขำ 5505000389 - 5505009125 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรี  พิริยะกุล 5505012079 - 5603027805 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  ภูวพัฒนะพันธ์ุ 5605002061 - 5605008639 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มณีรัตน์  จรุงเดชากุล 5605009405 - 5605501765 

อาจารย์มาริสา  แก้วสุวรรณ 5605501849 - 5705005287 

อาจารย์ ดร.อรไท  ชั้วเจริญ 5705005956 - 5705007945

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

อาจารย์อรุณรัตน์  เทพรัตน์ 5005008890 - 5205002156 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุวรรณา  พรหมทอง 5205006009 - 5305015546 

อาจารย์ปัญจมา  ชัยประสิทธิกุล 5305016908 - 5405010876 

อาจารย์ชุมพล  มากทอง 5405013961 - 5505003557 

รองศาสตราจารย์ ดร.สมนึก  บุญเกิด 5505003565 - 5505500982 

อาจารย์อธิปวัฌณ์  อมรปัญญานันท์ 5505500990 - 5605001865 

อาจารย์หนึ่งนุช  สายปิ่น 5605001899 - 5605004992 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิสราภรณ์  เพ็ชร์สุทธิ์ 5605005197 - 5605009900 

อาจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  ละไมพิศ 5605500064 - 5705000288 

อาจารย์จิรเวฐน์  เพ็ชร์สุทธิ์ 5705000452 - 5705003464 

อาจารย์ยิ่งยง  เมฆลอย 5705003522 - 5705006467 

อาจารย์ ดร.หฤษฎ์  นิ่มรักษา 5705006574 - 5705007747

สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

อาจารย์รุ่งทิพย์  มงคลเกษม 5005013155 - 5205018780 

รองศาสตราจารย์ ดร.นวลฉวี  เวชประสิทธิ์ 5205019473 - 5305502360 

อาจารย์ ดร.ธนาสาร  ขาวสอาด 5305502535 - 5505003094 

อาจารย์ ดร.สัญญา  กุดั่น 5505004605 - 5505502301 

อาจารย์ ดร.วราพร  วีระพลากร 5505502681 - 5605008761 

อาจารย์ ดร.ธรณ์ธันย์  สว่างวรรณ์ 5605008779 - 5705007788

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

รองศาสตราจารย์มงคล  วรรณประภา 5005002414 - 5205015729

อาจารย์ณรงค์  อมรเทพ 5205016909 - 5405007377

อาจารย์สายหยุด  ทองอ่อน 5405007468 - 5505002880

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชวาลย์  สุทีวรรน์ 5505003060 - 5505501014

อาจารย์วิศววิท  ราชณรงค์ 5505501295 - 5605005502

อาจารย์ ดร.ศวัสกร  ไชยสุนทร 5605005643 - 5605500874

อาจารย์อมริศา  มณีรุ่ง 5605500999 - 5705003936

อาจารย์ ดร.สรรพสิทธิ์  ทองมี 5705003951 - 5705008380

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา ช่วงรหัสนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิภาภรณ์  เกียรติสุข 5005009955 - 5305005026

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เครือวัลย์  ศรีสรรพกิจ 5305006040 - 5405014159

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุทัศน์  
สันติสิริสมบูรณ์

5405015073 - 5505008077

รองศาสตราจารย์ ดร.นิตยา  ภู่แสนธนาสาร 5505008580 - 5605001428

อาจารย์ ดร.ดนยภรณ์  พรรณสวัสดิ์ 5605001626 - 5605007474

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมพร  ธเนศวาณิชย์ 5605007649 - 5705003209

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  ศิรินาวิน 5705003431 - 5705008216

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ฯ            (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

 ส ำ นั ก ส ห กิ จ ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดสัมมนาเรื่อง “การประเมินผลการดำเนินงาน 

ด้านสหกิจศึกษา” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิ เศษเรื่อง 

“วิชาสหกิจศึกษากับการพัฒนาคุณภาพบัณฑิต” 

และมี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบด ี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์นิเทศก์ เจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษาร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2557 

ณ ห้องศักดิ์  ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุน-

รามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย  สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่าตามที่มหาวิทยาลัย 

ได้บรรจุกระบวนวิชา RAM3000 สหกิจศึกษาไว้ใน 

หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวน 9 หน่วยกิต ในหลักสูตร 

ปริญญาตรีทุกสาขาวิชา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับ 

นักศึกษาที่ประสงค์จะหาประสบการณ์ตรงจาก 

การปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตนั้น สำนัก 

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้ดำเนินการส่งนักศึกษา 

ไปปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนแล้ว 12 รุ่น 

และในแต่ละปีมีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนวิชา 

RAM3000 สหกิจศึกษา เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงได ้

จัดการสัมมนา เร่ือง “การประเมินผลการดำเนินงาน 

ด้านสหกิจศึกษา” เพื่อประเมินผลการดำเนินงาน 

ท่ีผ่านมา และนำเสนอผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

และของนักศึกษา กระบวนวิชา RAM3000 สหกิจศึกษา 

ท้ังการจัดนิทรรศการ การเสวนาโดยตัวแทนนักศึกษา 

ที่ผ่านการปฏิบัติงานจริงจากองค์กรผู้ใช้บัณฑิต  

และยังมีการระดมความคิดเห็นจากอาจารย์นิเทศก์ 

ซึ่งเป็นผู้ประสานงานและมีส่วนเกี่ยวข้องกับ 

วิชาดังกล่าว โดยผลจากการสัมมนาในคร้ังน้ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษา

ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีสำนักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษากำหนดต่อไป

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้บรรจุ “วิชาสหกิจศึกษา”  เข้าไปในทุกคณะ 

และสาขาวิชาต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ให้นักศึกษา 

ได้เลือกเรียนเพื่อฝึกประสบการณ์การทำงานจริง 

นอกห้องเรียน ถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งด้าน 

การทำงานและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม ทั้งน้ี 

มหาวิทยาลัยได้ส่งนักศึกษาออกไปฝึกปฏิบัติงานจริง 

ในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตแล้ว 12 รุ่น ได้รับผลตอบรับ 

ท่ีดีจากสถานประกอบการต่างๆ และขณะน้ีมีสถาบัน 

อุดมศึกษาหลายแห่งเริ่มให้ความสนใจในวิชา 

สหกิจศึกษามากขึ้น

 “ ปั ญ ห า ใ ห ญ่ ท า ง ด้ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง 

ประเทศชาติ คือ ทำอย่างไรให้นักศึกษาที่สำเร็จ 

การศึกษาออกไปแล้วมีงานทำ และสามารถแข่งขัน 

ในตลาดแรงงานเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนได้ 

ซ่ึงการท่ีนักศึกษาได้เรียนวิชา RAM3000 สหกิจศึกษา 

ทำให้มีโอกาสในการฝึกอาชีพ พัฒนาทักษะการทำงาน

ก่อนที่จะสำเร็จการศึกษา เมื่อสำเร็จการศึกษาก็ม ี

ความพร้อมที่จะแข่งขันในตลาดแรงงาน หรืออาจ 

ได้งานทำก่อนสำเร็จการศึกษา จากสถานประกอบการ

ที่นักศึกษาไปฝึกงานอีกด้วย”

 อธิการบด ี กล่าวอีกด้วยว่าก่อนที่จะส่ง 

นักศึกษาออกไปยังสถานประกอบการต่างๆ 

สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ จะจัดหลักสูตร 

ฝึกอบรมด้านต่างๆ เช่น บุคลิกภาพ การพูด การเขียน 

การรู้จักวางตัว หลักการใช้คอมพิวเตอร์เบ้ืองต้น ฯลฯ 

เพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมที่จะเข้าสู่การ 

ปฏิบัติงานจริง ทั้งยังมีอาจารย์นิเทศก์ คอยเป็น 

ท่ีปรึกษา ให้คำแนะนำ และเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา 

ระหว่างฝึกงานด้วย ทั้งนี้ขอฝากนักศึกษาว่าขอให ้

ต้ังใจเรียนรู้ จดจำส่ิงต่างๆ ท่ีจะได้รับจากการฝึกงาน 

เพราะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาและสามารถ 

น ำ ก ลั บ ม า ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ก า ร ท ำ ง า น แ ล ะ ชี วิ ต 

ประจำวัน และขอให้ช่วยกันประชาสัมพันธ์วิชา 

RAM3000 สหกิจศึกษา กับเพื่อนๆ ได้รับรู้และ 

มาสมัครเรียนมากขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมออกสู่

ตลาดแรงงานต่อไป

 บรรยายธรรม กองกิจการนักศึกษา 

จัดกิจกรรมบรรยายธรรม และบำเพ็ญจิตภาวนา 

โดย พระพรพล ปสันโน เลขานุการเจ้าอาวาส 

วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก แก่นักศึกษาวิชาทหาร 

บรรยายเรื่อง “การเสริมสร้างความปรองดอง 

สมานฉันท์ของคนในชาติด้วยหลักอปริหานิยธรรม 

และพรหมวิหารธรรม” เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม 2557 

ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

        นักศึกษาต้องมีวินัย ประเทศชาติขาดวินัย 

หากไม่มีคนทำตามกฎระเบียบจะอยู่ไม่ได้ การสร้าง- 

วินัยคือการสร้างชาติ สร้างคน สร้างความอดทน 

โดยการ เป็นพลเมืองที่ ดี ต้ องมีหลักธรรม 

จะรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ได้ ต้องมีวินัย เม่ือเป็น

อุบาสกอุบาสิกาคือผู้เข้าใกล้พระพุทธศาสนา 

มีวินัยพื้นฐาน 5 ข้อคือ ห้ามฆ่าสัตว์ รวมถึงไม่ฆ่า

และเบียดเบียนสิ่งมีชีวิต ไม่ว่าสัตว์เล็กหรือใหญ่ 

ไม่เบียดเบียนร่างกายและชีวิต ห้ามลักทรัพย์ 

ห้ามนำของผู้อื่นมาเป็นของตนไม่ประพฤติผิด

ในกาม คือให้ประมาณในกามคุณทั้ง 5 คือ รูป 

รส กลิ่น เสียง และสัมผัส ต้องควบคุมตนเอง 

ประมาณในส่ิงท่ีรับรู้ ไม่พูดโกหก ไม่พูดส่อเสียด 

นินทา ว่าร้ายผู้อื่น หลีกเลี่ยงสิ่งเสพติด 

 “วินัยเปรียบเสมือนรากแก้วของชาติ 

ฉะนั้น ศีลธรรมและวินัยเป็นรากแก้วของชีวิต 

และแผ่นดิน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ฉะน้ัน ต้องมีสติ เพ่ือรักษาใจ และกายให้เกิดวินัยได้” 

และในตอนปลายศตวรรษที่ 20 “โลก” เชื่อกันว่า  

ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจจะย้ายจากตะวันตก

มาสู่ตะวันออก และอาเซียนจะเป็นเสาหลักเสาหนึ่ง 

ในเอเชียร่วมกับประเทศสำคัญในเอเชียตะวันออก 

เช่น จีน เกาหลี และญี่ปุ่น 

 สมาคมอาเซียนจะมีการประชุมคู่เจรจาอย่าง

ต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงการยอมรับความสำคัญของ

อาเซียน เช่น การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศประจำปี 

(AMM) การประชุมหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศ 

(PMC) การประชุมของอาเซียนว่าด้วยเสถียรภาพ 

และความมั่นคง (ARF) เป็นต้น

 “เมื่อก่อตั้งอาเซียนขึ้นถูกพิจารณาด้วยความ 

ไม่เชื่อถือจากสังคมระหว่างประเทศ แต่ด้วยการ 

แสดงออกของความเป็นปึกแผ่นทางการเมือง  

และความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภาคีอาเซียน 

ทำให้อาเซียนได้รับการยอมรับอย่างดีข้ึนเร่ือยๆ 

จากสังคมระหว่างประเทศ การที่ประเทศสำคัญ 

ของโลกในด้านต่างๆ ขอเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ

กับอาเซียนอย่างต่อเนื่องแสดงให้เห็นถึงการยอมรับ

ถึงความสำคัญของอาเซียนเป็นแน่”

นักวิชาการชี้ความร่วมมือฯ          (ต่อจากหน้า 3) 

อธิการบดี ม.ร. ฝากนักศึกษาวิชา RAM3000
“ฝึกสหกิจศึกษา เตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน”



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

ถาม ผมเคยสมัครเป็นนักศึกษาสาขาวิทยบริการฯ 

แต่ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนมา 2 ปีแล้ว ไม่ทราบว่า 

ผมยังสามารถลงทะเบียนเรียนได้หรือไม่ และถ้า 

ลงทะเบียนเรียนได้ผมต้องเสียเงินค่ารักษาสถานภาพ

ของการเป็นนักศึกษาเท่าไหร่

ตอบ การหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อ

 1. ศึกษาครบหลักสูตรและได้รับปริญญา

 2.  ศึกษาครบ 8 ปี

 3. ไม่ลงทะเบียนเรียนเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา 

ปกติติดต่อกัน โดยขาดการชำระค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา 

 4. ลาออก

 5. ตาย

 ดังน้ัน นักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนเรียนหรือรักษา 

สถานภาพนักศึกษาเป็นเวลา 2 ปี นักศึกษาจึงหมดสถานภาพ 

เป็นนักศึกษาแล้วไม่สามารถลงทะเบียนเรียนต่อได้ แต่ถ้า 

นักศึกษายังไม่ขาดการลงทะเบียนเกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ  

ได้มีระเบียบการชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  

คือ นักศึกษาต้องชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็น 

นักศึกษาตามจำนวนภาคการศึกษาท่ีไม่ได้ลงทะเบียน 

ภาคการศึกษาละ 150 บาท ถ้าขาดการลงทะเบียนเรียน 

1 ภาค ต้องชำระ 150 บาท ถ้าขาดการลงทะเบียนเรียน 

2 ภาค ต้องชำระ 300 บาท ส่วนการชำระสามารถ 

ดำเนินการได้ 2 กรณีคือ

 1. ชำระพร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไป

 2. ชำระในภาคท่ีไม่ได้ลงทะเบียนเรียน โดยส่ง 

ธนาณัติสั่งจ่ายในนาม

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ไปรษณีย์สาขารามคำแหง 

จ่าหน้าซองถึงหัวหน้าฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียน 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ 10240 (กรณีท่ีต้อง

การตรวจสอบฐานข้อมูลสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ติดต่อ โทร. 0-2310-8610, 0-2310-8626)

ถาม 1. ถ้าสอบซ่อม 2/2556 และ S/2556 ผ่านหมด 

ครบทุกวิชาแล้ว สามารถแจ้งจบการศึกษาได้เลยไหม 

และรับพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นที่ เท่ า ใด  

และปี พ.ศ. ใด 

 2. นักศึกษาปี 50 สามารถลงทะเบียนเรียน 

ได้ถึงเมื่อไหร่ถึงจะหมดสถานภาพเป็นนักศึกษา 

 3. การสอบซ้ำซ้อนจำกัดวิชาหรือไม่  ว่า 1 วัน 

ต้องไม่เกินกี่วิชา หรือตอนเช้าสอบซ้ำซ้อนได้กี่วิชา 

ตอนบ่ายสอบซ้ำซ้อนได้กี่วิชา เพราะว่าสอบซ่อม 

2/2556  และ S/2556 ดิฉันมีหลายวิชาท่ีสอบวันเดียวกัน 

และเวลาเดียวกันทั้งเช้าทั้งบ่ายเลย 

 4. สอบซ่อมกากบาทขอจบได้ไหม เพราะ 

2/2556 และ S/2556 ก็กากบาทขอจบเหมือนกัน 

 5. ถ้าลงทะเบียนภาค 1/2557 กันไว้ แต่สอบซ่อม 

ผ่านหมดทุกวิชา สามารถขอเงินคืนได้ไหม

 6. ถ้าจบการศึกษาภาค 1/2557 ได้รับพระราชทาน กองบรรณาธิการ

ปริญญาเมื่อไหร่ 

ตอบ 1. นักศึกษาไปดำเนินการแจ้งจบหลักสูตรได้ที่

คณะของนักศึกษาทันทีเมื่อทราบผลสอบว่าวิชาสุดท้าย

ในหลักสูตรได้สอบผ่านแล้ว และจะได้รับพระราชทาน

ปริญญาบัตรในรุ่นที่ 40 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดให้มีพิธ ี

พระราชทานปริญญาบัตรประมาณต้นปี พ.ศ.2558

 2. นักศึกษาสมัครเรียนในภาค 1 ปีการศึกษา 2550 

นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้ายได้คือ ภาคฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2557 ถ้านักศึกษาสมัครเรียนในภาค 2 

ปีการศึกษา 2550 นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้ายได้ 

คือภาค 1 ปีการศึกษา 2558

 3. ไม่จำกัดวิชาและถ้ามีวิชาในคาบสอบเดียวกัน 

ถึง 3 วิชา นักศึกษาสามารถทำเรื่องขอสอบซ้ำซ้อน 

ในคาบสอบนั้นได้

 4. ในภาคซ่อมนักศึกษาไม่ต้องกากบาทขอจบ 

ในการลงทะเบียนสอบซ่อม 2, S/2556 ถ้านักศึกษา 

จบการศึกษา มหาวิทยาลัยจะใช้การกากบาทขอจบ 

ในภาค 2/2556 หรือในภาคฤดูร้อน/2556 แทน

 5. นักศึกษาสามารถทำเร่ืองขอเงินคืนค่าลงทะเบียน 

ของภาค 1/2557 ได้ โดยต้องนำใบรับรองสภาฯ ไปติดต่อ 

ท่ีอาคาร KLB ช้ัน 1  ช่อง 11-13 เพ่ือย่ืนคำร้องเพ่ือยกเลิก

การลงทะเบียนและขอเงินคืน

 6. มหาวิทยาลัยจัดให้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

ประมาณต้นปี พ.ศ. 2559

 รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา ต้อนรับคณะ- 

เจ้าหน้าที่จากสาขาวิทยบริการฯจังหวัดพังงา  

ท่ีมาเย่ียมชมการทำงานภายในสาขาวิทยบริการฯ 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ณ สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดสงขลา

 แนะแนวการศึกษา งานบริการวิชาการ 

ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ  สำนักบริการ- 

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  ให้บริการ 

แนะแนวการศึกษา  ณ โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  

จังหวัดราชบุรี  และโรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยา  

จังหวัดสระแก้ว เม่ือวันท่ี 22 และ 25 สิงหาคม 2557  

  สถานศึกษาใดมีความประสงค์ให้งาน 

บริการวิชาการ ฝ่ายบริการวิชาการและสารสนเทศ  

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

บริการแนะแนวการศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  สามารถติดต่อได้โดยตรงที่หมายเลข 

โทรศัพท์ 0-2310-8614

เจ้าหน้าที่สาขาฯพังงา  
เยี่ยมชมสาขาฯสงขลา

 บทความคณิตคิดสนุกฉบับนี้ขอนำเสนอ

การคูณอีกแบบหนึ่งโดยใช้การประยุกต์การคูณ 

ที่ใช้กระดูกเนเปียร์ดังที่ได้เคยนำเสนอไปแล้วนั้น 

โดยการตัดแถวการคูณแต่ละแถวมาวางต่อกัน 

แล้วหาผลบวกแนวทแยงก็จะได้คำตอบท่ีต้องการ 

เรานำกระบวนการดังกล่าวมาเป็นการคูณด้วยตาราง 

ซึ่งมีขั้นตอนในการดำเนินการดังนี้

 ข้ันตอนท่ี 1 เขียนตารางให้จำนวนแถวเท่ากับ 

จ ำ น ว น ตั ว คู ณ แ ล ะ 

จ ำ น ว น ห ลั ก เ ท่ า กั บ 

จำนวนตัวต้ัง ตัวอย่างเช่น 

ต้ อ ง ก า ร ห า ผ ล คู ณ   

329647  จะต้องเขียนตารางที่มี  2  แถว และมี 4  หลัก 

และเขียนตัวตั้ง ตัวคูณกำกับ  ดังรูป

 ข้ันตอนท่ี 2 แบ่งตารางแต่ละช่องโดยลากเส้น 

ทแยงมุม และเติมจำนวน 

ท่ีเป็นผลคูณของแต่ละแถว 

ในที่นี้เป็นสูตรคูณแม่  4 

และสูตรคูณแม่ 7  ตามลำดับ

 ขั้นตอนที่ 3 หาผลลัพธ์โดยการหาผลบวก 

ทแยงลงในแต่ละแถบ  ถ้าผลบวกเป็นเลข  2  หลัก 

ให้ปัดไปข้างหน้ารวมกับผลบวกถัดไป  จากตารางผลบวก 

แรกมีตัวเดียวคือ  2  ผลบวกถัดไปคือ 4 + 4 + 3  =  11 

ผลลัพธ์คือ  1  และปัด  1  ไปบวกกับหลักถัดไป  ผลบวก 

ถัดไปคือ 2 + 6 + 6 + 4 + 1 (ตัวทด)  =  19 ผลลัพธ์คือ 9 

และปัด  1  ไปบวกกับหลักถัดไป  ทำเช่นน้ีไปเร่ือย ๆ  จนหมด 

          ผลลัพธ์ของการคูณด้วยตารางคือ 154912  ท่านผู้อ่าน 

ลองตรวจสอบคำตอบดูจากเคร่ืองคิดเลขดูก็ได้จะพบว่า 

เป็นคำตอบท่ีถูกต้อง  และท่านจะเข้าใจดีย่ิงข้ึนถ้าทดลอง 

ทำกับตัวอย่างอื่น ๆ ลองดูนะครับ

การคูณด้วยตาราง

  รศ.ทศพร คล้ายอุดม                         ภาคคณิตศาสตร์ ม.ร.              

คณิตคิดสนุก



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิต

นักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอื่น กรณีที่ยังไม่สำเร็จ 

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น และมีความประสงค ์

จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพียงแห่งเดียว และขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตจาก 

สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือหากเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สามารถใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเทียบโอนหน่วยกิตรวมกันได้ โดยให้เทียบ 

กระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นก่อน และจึงนำ 

วิชาท่ีสอบผ่านจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปเทียบโอน 

หน่วยกิตเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้วิชาซ้ำซ้อนกัน แต่จะสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตในขณะ 

ที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

อื่นอยู่อีกไม่ได ้ โดยกำหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.  กำหนดการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

   จำหน่ายตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 

24 พฤศจิกายน 2557 ท่ีอาคาร สวป.ช้ัน 1 มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง 

 2.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

  2.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี

  2.2 เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

(ระดับปริญญาตรี) ที่สำนักงาน ก.พ. หรือกระทรวง- 

ศึกษาธิการ หรือสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงรับรอง  

และมีหน่วยกิตสะสมคะแนนเฉลี่ย ระดับ C ขึ้นไป

  2.3 เป็นผู้มีความประสงค์ที่จะขอเข้าเป็น 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพียงแห่งเดียว

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  รับสมัครด้วยตนเอง  ท่ีมหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี 

21 - 24 พฤศจิกายน 2557 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 

08.30-15.30 น. ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง- 

มหาราช ทั้งนี้ การยื่นใบสมัครให้ดำเนินการพร้อมกับ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ช้ันปริญญาตรี โดยให้ผู้สมัคร 

แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจหลักฐานให้ทราบในการขอย้าย 

โอนและขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต กรณีไม่จบการ- 

ศึกษาจากสถาบันอ่ืน โดยดำเนินการสมัครได้ 2 กรณี  ดังน้ี

  3.1 กรณีซื้อเล่มระเบียบการรับสมัคร  และ 

กรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) 

แล้วนำมาสมัคร

  3.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอกข้อมูล 

การสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของ 

มหาวิทยาลัย www.ru.ac.th  ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำแหง 

ออกมา แล้วนำมาสมัคร

 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน 

และค่าบำรุงการศึกษา มีดังน้ี

  4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 900.- บาท

  4.2 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 800.- บาท

  4.3 ค่าบัตรประจำตัวนักศึกษา  60.- บาท

  4.4 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

   (ภาคปกติ) ภาคละ 100.- บาท

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(กรณีที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา) ภาค  2  ปีการศึกษา  2557

  4.5 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 500.- บาท

  4.6 ค่าลงทะเบียนเรียน  

   เป็นรายหน่วยกิต ๆละ   25.- บาท

  4.7 ค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

   4.7.1 หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัย

    รามคำแหง  หน่วยกิตละ 50.-บาท

   4.7.2 หน่วยกิตสะสมเดิมจากสถาบัน 

    อุดมศึกษาอ่ืน หน่วยกิตละ 100.- บาท

 5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายเอกสารขนาด 

A4 เท่านั้น)

  5.1 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(ม.ร.2) จำนวน   1   ฉบับ

  5.2 สำเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำนวน   2   ฉบับ

  5.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน   2   ฉบับ 

  5.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง) 

จำนวน   3   ฉบับ 

  5.5 ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 

จากสถาบันเดิมท่ีมีผลการเรียนจนถึงวันท่ีมาดำเนินการสมัคร 

พร้อมสำเนา  จำนวน   1   ฉบับ

  และคำอธิบายรายวิชา (Course Description)  

ของแผนการศึกษาเดิม จำนวน   1   ชุด

  5.6 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น  

จำนวน  1   รูป

  5.7 เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-

นามสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า  จำนวน  2   ฉบับ

  5.8 ใบรับรองแพทย์ (ขอได้ที่งานแพทย์และ 

อนามัย ฉบับละ 20 บาท) จำนวน   1   ฉบับ

  5.9 แผ่นระบาย ม.ร.25 (อยู่ในเล่มระเบียบ- 

การรับสมัคร) จำนวน   1   ฉบับ

  5.10 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำแหง (อยู่ในเล่ม 

ระเบียบการรับสมัคร) จำนวน   1   ฉบับ

 6. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

  6.1 ให้คณะเป็นผู้พิจารณาในการเทียบรายวิชา 

และโอนหน่วยกิตแก่ผู้สมัครโดยให้ เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษากำหนด ตามข้อ 3 

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555

  6.2 ห า ก ผู้ ส มั ค ร มี ห น่ ว ย กิ ต ส ะ ส ม ข อ ง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมีความประสงค์จะขอ 

เทียบโอนหน่วยกิตมาด้วยน้ัน  ให้ทางคณะท่ีรับเข้าศึกษา 

พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตให้ตามข้อ 9 ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 ได้

  6.3 ให้ผู้สมัครลาออกจากสถาบันเดิม และ 

ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(กรณี ข้อ 6.2) ก่อนการยื่นใบสมัคร

  6.4 ให้ผู้สมัครขอรับเอกสารการเทียบโอน 

หน่วยกิต พร้อมขอคำแนะนำในการลงทะเบียนเรียนจาก 

เจ้าหน้าที่เทียบโอนหน่วยกิตของคณะ และดำเนินการ 

ลงทะเบียนเรียนในขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน ในวันที ่

ยื่นสมัคร

 อนึ่ง ในการลงทะเบียนเรียน ถ้าผู้สมัครลง 

กระบวนวิชาที่ เทียบโอนหน่วยกิตไว้ในวันสมัคร 

สามารถสับเปลี่ยนกระบวนวิชาในภายหลังได้ ตามที่ 

มหาวิทยาลัยกำหนด

  6.5 หากผู้สมัครนำเอกสารเทียบโอนหน่วยกิต 

ใด ๆ มาไม่ครบในวันรับสมัคร ให้ผู้สมัครนำมาให้ครบ 

สมบูรณ์ ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ ภาค 2/2557  

มิฉะนั้นจะถือว่าการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นโมฆะ และ

จะไม่คืนเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตท่ีได้ชำระไว้แล้วท้ังส้ิน

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร  สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3)  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 

10240  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธีสวดมนต์ 

เพื่อแผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชา และถวายเป็น 

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

คร้ังท่ี 1 เม่ือวันท่ี 9 กันยายน 2557 จัดโดยกลุ่มศิลปะ- 

แห่งชีวิต (Art of Life) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

กองกิจการนักศึกษา ม.ร. จัดการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 

“เร่ืองการพัฒนาบุคลิกภาพ” เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ 

และพัฒนาบุคลิกภาพพื้นฐาน ภาษาท่าทางและ 

มารยาทและทักษะทางสังคม โดยมี อ.ประจักษ์  

วิฑูรย์เศรษฐ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพลานามัย 

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 1 

กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 401 อาคารสวรรคโลก



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

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

 
ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

ม.สงขลานครินทร์ฯ                   (ต่อจากหน้า 12)

เปิดชมรมผู้อาวุโส ม.ร.               (ต่อจากหน้า 12)

เป็นข้อความต่าง ๆ เพื่อที่ให้นักศึกษาได้ลอก หรือ

นักศึกษาอาจจะใช้กล้องถ่ายรูป หรือใช้โทรศัพท์ 

ถ่ายภาพเอาจากจอทีวี หรือจอโทรทัศน์ที่อยู่ใกล้ ๆ 

หรือจอโทรทัศน์ท่ีสามารถซูมเข้ามาได้ถ่ายภาพไปไว้ 

แต่ท่ีสำคัญท่ีเห็น ๆ  ก็คือไม่ได้จดอะไร ก็ถ่ายไปเป็นสไลด์ ๆ  

เหมือนกับเป็นสไลด์ ๆ ไว้ แล้วก็คงจะเอาไปค้นคว้า 

เอาไปคิดเอาไปอ่าน ทีนี้เมื่อเอาไปค้นคว้าเอาไปคิด 

เอาไปอ่าน นักศึกษาไม่ได้เขียนไปด้วย ก็เลยกลายเป็นว่า 

เราเรียนได้แต่ตากับสมอง คือตามองแล้วสมองก็คิดไป 

แล้วมันก็ผ่านไป แต่ถ้าหากว่า เราได้ยินได้ฟังแล้วสมอง 

ก็คิดไปตาม แล้วเราก็ย่อความไปด้วย หรือขยาย 

ความไปด้วย เขียนคำที่ครูสอน อาจารย์สอน ก็จะทำ 

ให้เราเกิดทักษะในการจด ในการเขียน ในการบรรยาย

 เรื่องที่ครูพูดนี้เป็นเรื่องสำคัญ ให้นักศึกษา 

สงัเกตตัวของเราเองว่า เรามีความรู้สึกว่าอ่านคำถาม 

ที่อาจารย์ถามในข้อสอบ เสร็จแล้วเวลาเราตอบ 

เราเขียนบรรยายไม่ได้ หรือได้ก็ไม่ถนัดหรือได้ก ็

กระท่อนกระแท่น อย่างน้ีเป็นต้น เม่ือเป็นอย่างน้ีน้ัน 

ก็ลองย้อนดูอย่างท่ีครูพูดต้ังแต่ต้นว่า เราไม่ได้ฝึกเขียน 

ไปด้วย เราฟังอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ฝึกเขียน เหมือนเรา 

ได้แต่ฟังแต่เขียน ไม่ได้ฝึกพูด เม่ือเวลาพูด เราจะพูดไม่ได้ 

หรือพูดกระท่อนกระแท่นหรือพูดติดขัดอย่างน้ีเป็นต้น 

เพราะฉะน้ันการเรียนน้ัน ควรจะต้องสร้างทักษะให้กับ 

ตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการคิด การเขียน การพูด หรือ 

การแสดงออกในด้านใด ๆ ก็ตามแต่  เพราะความรู้น้ัน 

นอกจากจะรู้จำ คือจำได้ แล้วเรายังจะต้องรู้จด ก็คือ 

จดไว้ เราควรจะรู้แจ้ง คือเข้าใจ รู้แจกแจง คือรู้ความหมาย 

เข้าใจความหมาย แล้วก็รู้เจรจา คือสามารถเอาไปใช้ได ้

เอาไปสาธยายได้ เอาไปอธิบายได้ อย่างนี้เป็นต้น

 ครูพูดมาดังข้างต้นนั้น คงจะไม่เป็นที่ทำให ้

ลำบากนัก ต้องฝึกดูเพราะถ้าเราไม่ฝึก เราตามเพื่อน 

หรือเราตามเทคโนโลยีไปตลอด อย่างที่เราเห็น 

กันทุกวันนี้นั้น ต่อไปเราก็คงจะเขียนไม่ได้ นอกจาก 

พิมพ์ได้หรือบางทีก็ถ้าหากว่าเรามีความจำเป็นที่ 

จะต้องจดแจ้งไว้ อะไรต่าง ๆ เราเขียนผิด ๆ ถูก ๆ 

แล้วก็จดผิด ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้น น่าเสียดายแท้ 

เราใช้เคร่ืองมือ เช่นใช้โทรศัพท์ในการพิมพ์ ใช้เคร่ือง 

อะไรต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีในการพิมพ์ แต่เมื่อคราว 

จำเป็นที่เราจะเขียน เราจะอธิบายและไม่มีเครื่องมือ 

เหล่าน้ัน เราก็ไม่สามารถท่ีจะทำได้ หรือทำได้ก็ไม่เต็ม 

ตามท่ีเราต้องการ เราจะต้องไม่ลืมทักษะท่ีเป็นอนาล็อก 

เพราะว่าทุกวันน้ีอะไร ๆ ก็ดิจิตอลท้ังน้ัน  เอาไว้พบกันใหม่ 

ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

ท่ีมาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพ่ือพัฒนา 

ทักษะด้านการบริหารและการส่ือสารแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การบริหารจัดการ หลักการและกลไกของหน่วยงาน 

ศึกษาแนวคิด นวัตกรรม และแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อ 

จุดประกายความคิด ให้เกิดความคิดริเร่ิม เพ่ือรองรับ

การปฏิบัติงานท่ามกลางความหลากหลายในสังคม

พหุวัฒนธรรม และการเตรียมตัวสู่อาเซียนอย่างม่ันคง 

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 

อาคารวิทยบริการและบริหาร สำนักงานอธิการบดี

 คณะผู้มาเยือน ได้รับชมวีดิทัศน์แนะนำ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมทั้งมีการบรรยายสรุป 

ภาพรวมของหน่วยงานโดยผู้อำนวยการกอง 

แต่ละกอง นอกจากนี้ ยังได้มีการตอบข้อซักถาม 

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารงาน 

ในช่วงบ่ายคณะได้ศึกษาดูงานและเย่ียมชมตามกองต่างๆ 

รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ 

ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

มีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการไปแล้วมากกว่า 

2,000 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัย จึงได้จัดต้ัง ‘ชมรมผู้อาวุโส ม.ร.’ ข้ึน 

โดยมีงานสวัสดิการและงานสภาคณาจารย์ เป็นผู ้

รับผิดชอบพร้อมเปดิรบัสมคัรสมาชกิชมรม ซึง่เปน็ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ปฏิบัติงานอยู่ อายุตั้งแต่  

55 ปีขึ้นไป หรือเกษียณอายุราชการ หรือเคยเป็น 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย เพื่อให้บุคลากรได้มี 

โอกาสพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่าง 

ผู้อาวุโสด้วยกัน 

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีบุคลากรที่ เกษียณ- 

อายุราชการไปแล้ว จำนวนมากกว่า 2,000 คน  

บุคลากรเหล่านี้ เปรียบเสมือนต้นโพธิ์ต้นใหญ่  

ที่แตกกิ่งก้านสาขาออกมาเป็นบุคลากรรุ่นต่อๆ กันมา 

ฉะนั้น การจัดตั้งชมรมผู้อาวุโส จึงเป็นช่องทางหนึ่ง 

ที่จะเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน ไม่ว่าท่านจะ 

อยู่ที่ไหนก็ตาม เชื่อว่าหัวใจของท่านมีความเป็น 

รามคำแหงอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างย่ิง การช่วย 

ดูแลมหาวิทยาลัยด้วยความรักและผูกพัน รามคำแหง 

จะต้องก้าวหน้าไปด้วยแรงขับเคลื่อนของทุกคน  

ถ้าท่านคิดสิ่งใดได้ขอให้บอกกล่าวแก่กันจะได้นำไป

สู่การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญเติบโตต่อไป  

 “มหาวิทยาลัยยินดีสนับสนุนชมรมฯ อย่างเต็มท่ี 

หรือผู้อาวุโสท่านใดที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของ 

มหาวิทยาลัย ก็สามารถประสานงานกับทางชมรมฯได้ 

เช่น งานมุทิตาจิต งานเกษียณอายุราชการท่ีมหาวิทยาลัย 

จัดขึ้นทุกปี หรืองานสถาปนามหาวิทยาลัยที่จะจัด 

ข้ึนในเดือนพฤศจิกายน เป็นต้น ท้ายท่ีสุดน้ี ขอดลบันดาล 

ให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ 

ขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์และองค์พ่อขุนรามคำแหง- 

มหาราช จงคุ้มครองให้ทุกท่านมีความสุข คิดสิ่งใด 

ให้สมปรารถนา และรอดพ้นจากภัยอันตรายท้ังปวง” 

อธิการบดีกล่าวในที่สุด

ม.รามคำแหงมอบรางวัลฯ            (ต่อจากหน้า 1)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรม 

แนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย เม่ือวันท่ี 25 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียน 

ช้างบุญวิทยา อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมี 

ผู้สนใจเข้ารับฟังข้อมูลศึกษาต่อกับมหาวิทยาลัย

รามคำแหงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

คณะนิติศาสตร์ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

โดยติดต่อสอบถามรายละเอียดหลักสูตรได้ที่   

โทร. 0-2310-8169, 0-2310-8162, 0-2397-6298  

083-243-4595, 086-532-4595 หรือที่ Website 

คณะนิติศาสตร์ http://www.law.ru.ac.th

มีหอพักท่ีผ่านการรับรอง  ได้รับการ  “ติดดาว” จำนวน 

124 แห่ง เป็นหอพักระดับดีเยี่ยม (5 ดาว) 21 แห่ง 

ระดับดีมาก (4 ดาว) 48 แห่ง ระดับดี (3 ดาว) 55 แห่ง 

และหอพักเครือข่าย 15 แห่ง 

 โดยกำหนดประกาศผลและมอบรางวัลหอพัก 

ติดดาวครั้งที่     6     แก่หอพักที่ผ่านการประเมิน ในวันที่ 

23 กันยายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ อาคารหอประชุม            

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 “เป็นเรื่องที่น่ายินดี ที่โครงการหอพักติดดาว

ทำให้หอพักมีการเปล่ียนแปลงท่ีดีข้ึน ผู้ประกอบการ 

ได้นำคำแนะนำจากคณะกรรมการตรวจเยี่ยม 

ไปปรับปรุงแก้ไข ทุกวันน้ีหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. 

สะอาดน่าพักอาศัย มีการเพิ่มระบบการรักษาความ 

ปลอดภัย และเอาใจใส่ดูแลผู้พักอาศัยมากขึ้น และ 

น่าภูมิใจที่โครงการ “หอพักติดดาว” ของรามคำแหง 

ได้เป็นต้นแบบที่กระตุ้นให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  นำไป 

ปรับใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพหอพักรอบสถานศึกษา 

ของแต่ละสถาบันอีกด้วย” อธิการบดี ม.ร. กล่าวในตอนท้าย



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๓) วันที่ ๒๒ - ๒๘ กันยายน ๒๕๕๗ 

 

    
 
 
 
 
 

 ลูกศิษย์ท่ีรักครับ วันก่อน ๆ หรือสัปดาห์ก่อน 

ครูได้เขียนเรื่องการอ่าน คราวนี้อยากจะพูดถึง 

การเขียนบ้าง เพราะสังเกตเห็นว่า เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อย 

เขียนหนังสือ หรือเขียนหนังสือผิดๆ ถูกๆ สะกด 

การันต์หรือเขียนเป็นภาษาที่ไม่ค่อยจะน่าอ่าน 

กระท่อนกระแท่นอย่างนี้เป็นต้น

 ครูสังเกตว่าคำตอบ ที่นักศึกษาเขียนตอบ 

ในข้อสอบ ในข้อนี้เห็นได้ชัดแจ้งก็คือว่า ลูกศิษย ์

ไม่ค่อยเขียน ตอบส้ัน ๆ  เร่ืองท่ีควรอธิบายให้กระจ่าง 

ควรจะเขียนให้ลึกซึ้ง หรือว่าควรจะเขียนอธิบาย 

ความให้ตรงประเด็น ให้ครูท่ีตรวจข้อสอบ อ่านแล้ว 

มีความรู้สึกว่า ลูกศิษย์มีความรู้มากมาย ลูกศิษย ์

ได้ฝึกตน ได้ไปค้นคว้า ขวนขวายอะไรต่าง ๆ มาตอบ 

หรือมีการเตรียมตัวก่อนที่จะมาสอบ แต่ก็เป็น 

ที่น่าสังเกตเหมือนกันว่า ลูกศิษย์อ่านหนังสือ 

มิใช่ไม่ได้อ่านหนังสือ แต่การอ่านหนังสือนั้น 

อ่านแล้วก็ผ่านไป จำได้บ้าง ไม่ได้บ้าง จำได้ก็เป็น- 

ความที่ย่นย่อหรือย่อความแล้ว จำไว้ในสมอง- 

เมื่อตอนอ่าน ผิดกันกับที่คนสมัยก่อนหรือสมัย 

ที่ครู เรียนในมหาวิทยาลัยหรือในชั้นประถม 

มัธยมอะไรมานั้น มีการเขียน มีการจด ครูสอน 

หนังสือบางเร่ือง บางเล่ม ครูจะบอกช้า ๆ ให้จดตาม 

หรือถ้ามาถึงชั้นโต ๆ แล้ว อย่างเช่นเรียนในชั้น 

มหาวิทยาลัย เม่ือฟังคำบรรยาย เราก็ฟังไปก็จดย่อไป 

ฟังอาจารย์ท่ีบรรยายไป เราก็จดไปน้ีเป็นคำท่ีน่าจะ 

คุ้นหูกันอยู่บ้างก็คือ จดเลคเชอร์ การจดเลคเชอร์น้ัน 

หูเราได้ยิน เม่ือได้ยินแล้วมาถ่ายทอดออกทางการจด 

จดแล้วมิใช่จะจดได้ทุกถ้อยกระทงความ  เราได้ยิน 

ถ้อยคำที่ครูบาอาจารย์ท่านสอน ไปเป็นวรรค 

เป็นตอนยาว ๆ อะไรต่าง ๆ เราก็สามารถฟังแล้วก็จด 

ลงไปทันทีทันใดน้ัน เป็นการย่อความหรือบางอัน 

ที่สงสัยไว้ เราก็ทำเครื่องหมายไว้ว่า ตรงนี้น่าจะ 

ขาดตอนการจดหรือว่าอย่างไร จะเห็นได้ว่าการศึกษา 

แต่ก่อนน้ัน นักศึกษาจะจดคำเลคเชอร์ของอาจารย์  

ถ้าหากว่าบางคนไม่ได้มา ไม่ได้เข้าห้องเรียน ก็จะ 

ยืมเลคเชอร์ของเพื่อน ไปคัดลอก เอาไว้เพื่ออ่าน 

ในการที่จะไปเตรียมตัวสอบ อย่างนี้เป็นต้น

 การทำอย่างที่ว่านี้นั้น  เราจะต้องทำติดต่อ 

กันทุกวิชา ท่ีได้เรียนได้เข้าฟังคำบรรยายของอาจารย์ 

แต่ในปัจจุบันนี้นั้น นักศึกษาจะมองแต่ว่าอาจารย์

มีเพาว์เวอร์พอยต์หรือไม่ อาจารย์มีถ้อยคำข้อความ

อะไรที่จะมาฉายออกเป็นสไลด์ หรือออกเป็นรูป 

เขียนอ่าน

(อ่านต่อหน้า 11)

 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ   ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล  ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย รองศาสตราจารย์รำไพ  สิริมนกุล รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกองกลาง 

กองบริการการศึกษา กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง 

กองแผนงาน กองอาคารสถานท่ี กองกิจการนักศึกษา 

และบุคลากร ม.ร. ให้การต้อนรับคณะรองอธิการบดี 

ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวัฒนธรรม ผู้อำนวยการกอง 

หัวหน้างาน หัวหน้าหน่วย สังกัดกองธุรการ กองบริการการศึกษา กองกิจการนักศึกษา กองแผนงาน 

กองอาคารและสถานที่ จำนวน 40 คน จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการ “คณะวิทย์ฯรามรวมใจ ปลูกหญ้าแฝก 

เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำตามแนวพระราชดำริ” 

โดยมีรองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบด ี

คณะวิทยาศาสตร์พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ 

พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต นำคณะ- 

เจ้าหน้าที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 

ชาวบ้านในเขตพื้นที่ จำนวน 126 คน ร่วมปลูก 

หญ้าแฝกบริเวณแนวคันดินรอบพื้นที่โครงการฯ 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2557 ณ พื้นที่โครงการวิจัย

ศูนย์เรียนรู้การเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงตามแนว

พระราชดำริ ตำบลบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี 

 สำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ดิน 

และน้ำ ป้องกันการพังทลายของแนวคันดิน และ 

เป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ

เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม สนองแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ

พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คณะวิทย์ฯ รวมใจปลูกหญ้าแฝก
อนุรักษ์ธรรมชาติ

 งานสวัสดิการร่วมกับงานสภาคณาจารย์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิด ‘ชมรมผู้อาวุโส ม.ร.’     

เพื่อสร้างความสัมพันธ์และเป็นศูนย์กลางให้แก่ 

ผู้เกษียณอายุราชการและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

โดยมผีู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

เปิดชมรม เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ณ อาคาร 

สภาคณาจารย์ ชั้น 1

 ภายในงานมีพิธี ถวายภัตตาหาร เพล 

การเปิดรับสมัครสมาชิกชมรม และถวายรูปเหมือน

พ่อท่านคล้ายวาจาสิทธ์ิ  รูปเหมือนพระอาจารย์ม่ัน 

เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีอาจารย์ ว่าที่ร้อยตรี 

ดร.สมชัย อวเกียรติ รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายสวัสดิการ รองศาสตราจารย์พิทยา สีสด 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต รองศาสตราจารย์ 

ดร.จันทร์จารี เกตุมาโร ประธานสภาคณาจารย์ 

พร้อมด้วยผู้เกษียณอายุราชการ และบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัย ร่วมในงาน

 โอกาสนี้ รศ.ดร.จันทร์จารี ประธานสภา- 

คณาจารย์ กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อตั้ง 

มาเป็นปีที่ 43 

ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดูงาน ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

เปิดชมรมผู้อาวุโส ม.ร.


