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ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
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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
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ม.ร. สอบภาค 1 ปีการศึกษา 2557
27 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2557

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 9)

(อ่านต่อหน้า 2)

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
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ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา
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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

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการพิเศษ 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Professional 

Leaders) รุ่นที่ 1 สาขาการตลาด หลักสูตร 

39 หน่วยกิต แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันเสาร ์

เวลา 08.00-21.30 น. ทีม่หาวทิยาลัยรามคำแหง 

(หัวหมาก) ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 

รวมศึกษาดูงานที่ฮ่องกง 155,000 บาท ดูงาน 

ที่ประเทศญี่ปุ่น 175,000 บาท
(อ่านต่อหน้า 9)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบภาค 1  ปีการศึกษา 

2557 ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม -18 พฤศจิกายน 2557 (เว้นวันที่  

2, 9 และ 16 พฤศจิกายน 2557) รวมทำการสอบ 20 วันโดยสอบ 

วันละ 2 คาบเวลา คาบเช้าเวลา 09.30 - 12.00 น. คาบบ่าย  

เวลา 14.00 -16.30 น.

 สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2 

 รามฯ 1   อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, VKB, VPB

 รามฯ 2   อาคาร BNB1, BNB2, BNB3, BNB4, BNB5, 

    BNB6,  BNB801- 803, BNB10, BNB11, KTB 

    และ PBB  

 สถานที่สอบซ้ำซ้อน สอบกรณีพิเศษ ห้องสโมสรหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 สถานท่ีสอบพระภิกษุสามเณร  อาคารเวียงคำ101  (VKB 101) 

รามคำแหง 1

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล นักศึกษาทุกชั้นปี และ 

ผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี  

ทุกชั้นปีสามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคลด้วยตนเอง 

โดยนำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 

ไปติดต่อรับได้ตามสถานที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 สวป.กำหนดให้ผู้สมัครนักศึกษา 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 ท่ีเป็นชาวต่างประเทศ 

ต้องดำเนินการขอทดสอบภาษาไทย ดังนี้

 1. เขียนคำร้องขอทดสอบภาษาไทย 

ที่ฝ่ ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร 

อาคาร สวป. ชั้น 3 ตั้งแตบ่ัดนี้จนถึงวันที่ 3 

พฤศจิกายน  2557 (สวป.จะส่งรายชื่อผู้ขอ 

ทดสอบภาษาไทยท้ังหมด ให้คณะมนุษยศาสตร์  

ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2557 

 2. ไปเข้าทดสอบภาษาไทยที่คณะ-

มนุษยศาสตร์ ห้อง มษ. 2507 อาคาร 2 ช้ัน 5 

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการ  

“ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารอาเซียน” (ASEAN FOOD) โดยมี รองศาสตราจารย์ 

สุธินี  รัตนวราห รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงาน เม่ือวันท่ี 22 กันยายน 2557  

ณ ห้องศักดิ์  ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์สุธินี  รัตนวราห กล่าวว่าการจัดโครงการ “ส่งเสริม เผยแพร่ 

ศิลปวัฒนธรรมด้านอาหารอาเซียน” ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา บุคลากร

 คณะกรรมการภาคประชาชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่หอพักคุณภาพบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ีผ่านการรับรอง 

ตามโครงการหอพักติดดาว คร้ังท่ี 6 จำนวน 124 แห่ง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนางสาวอุษณี  กังวารจิตต์  

รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (สท.) 

เป็นประธาน เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2557  ณ ห้องศักด์ิ  ผาสุขนิรันต์  อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ผศ.ลีนา ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการภาคประชาชน ม.รามคำแหง กล่าวว่าตามที่คณะกรรมการ 

ภาคประชาชนฯ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก  เยาวชน  ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ  กระทรวงการพัฒนาสังคม

   

สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ จัดงาน ASEAN FOOD

ม.ร.รับนักศึกษาปริญญาโท
Professional Leaders รุ่นท่ี 1

รามคำแหง “ติดดาว” หอพักคุณภาพ 124 แห่งย่านหัวหมากและบางนา

   
 
 
กำหนดการทดสอบภาษาไทย
สำหรับผู้สมัครนักศึกษาต่างชาติ



ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

    

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ต้ังแต่วันท่ี 13 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2557 ในเวลาราชการ 

(เว้นวันที่ 18, 19, 25, 26 ตุลาคม และ 2, 9, 16 

พฤศจิกายน 2557) ดังนี้ 

 1. งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ช้ัน 1 รามคำแหง 1 

 2.  กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส 

(PRB) ชั้น 1 รามคำแหง 2

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล 

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัด

ทำให้  ดังน้ี

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์ 

หมายเลข 0-2310-6000 และ 0-2310-6100 ตั้งแต ่

วันที่ 6 ตุลาคม 2557

 2.  จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์  

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย  คืออาคารเวียงผา ช้ัน 1 

สถาบันคอมพิวเตอร์

 3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซต์  www.

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  

หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้ 

เป็นหลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้ 

และสามารถเข้าไปดูได้ต้ังแต่วันท่ี 6 ตุลาคม  2557 

 4. กรณีนักศึกษาขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล 

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ให้ติดต่อขอรับตาราง 

สอบไล่รายบุคคลฉบับเปล่ียนแปลงได้ท่ี งานจัดสอบ 

ฝ่ายจัดสอบ อาคารสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ

ประเมินผล (สวป.) ชั้น 6 รามคำแหง 1 ตั้งแต่วันที่ 

6 ตุลาคม 2557     

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ    เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข- 

ท่ีน่ังสอบ  รหัสประจำตัว  ช่ือ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย 

ซ่ึงมีรอยปรุทุกระยะ  1  น้ิว   สามารถฉีกออกเป็นรายช่ือ 

ของนักศึกษาแต่ละคน  และนำไปติดที่นั่งสอบได้    

เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

    บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา    เป็นเอกสาร 

ท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับแถว ท่ีน่ัง วิชา ช่ือ-นามสกุล

ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีนักศึกษาทุกคนจะต้องลงลายมือช่ือ 

ของตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา  

เพื่อแสดงว่าได้ เข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆจริง  

ก่อนลงลายมือช่ือให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชา 

ที่จะสอบและชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้อง 

หรือไม่  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีท่ีมีปัญหา  เก่ียวกับกระบวนวิชาในตาราง 

สอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 

ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปที่ ฝ่ายจัดตารางสอน

และลงทะเบียนเรียน สำนักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

10240  โทร. 0-2310-8610 ก่อนการสอบ

ม.ร. สอบภาค 1ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

และความมั่นคงของมนุษย์ สำนักงานเขตบางกะป ิ

สำนักงานเขตประเวศ สถานีตำรวจนครบาลหัวหมาก 

และสถานีตำรวจนครบาลอุดมสุข ได้ร่วมกันจัดโครงการ 

หอพักติดดาวมาอย่างต่อเน่ืองเพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบการ

หอพัก มีการพัฒนาคุณภาพและยกระดับมาตรฐาน

หอพักให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการขยาย 

เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

ของนักศึกษาและผู้พักอาศัยในหอพัก 

 การจัดโครงการหอพักติดดาวในครั้ งนี้   

ได้รับความร่วมมือเป็นอย่ างดีจากหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนผู้ประกอบการหอพักบริเวณ 

โดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งบริเวณหัวหมาก 

และวิทยาเขตบางนา มีผู้ประกอบการหอพักสมัคร 

เข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งหมด 253 แห่ง และ 

ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบ้ืองต้น จำนวน 157 แห่ง 

คณะกรรมการตรวจเยี่ยมหอพัก ได้ดำเนินการ 

ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินคุณภาพมาตรฐานฯ หอพัก 

ตามเกณฑ์การประเมิน 5 ด้านคือ1) ด้านการปฏิบัติตาม 

พระราชบัญญัติหอพัก 2) ด้านความปลอดภัย 3) ด้าน 

สุขอนามัย  4)  ด้านการให้บริการของหอพัก  5) ด้าน 

การจัดการ และการดูแลเอาใจใส่ผู้พักอาศัย  และนำ 

ผลการประเมินมาพิจารณาเพ่ือรับรองคุณภาพมาตรฐาน 

หอพัก  โดยมีหอพักท่ีผ่านการรับรองได้รับการ “ติดดาว” 

จำนวน 124 แห่ง เป็นหอพักระดับดีเย่ียม (5 ดาว) 21 แห่ง 

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

และหอพักเครือข่าย 15 แห่ง 

 นางสาวอุษณี กังวารจิตต์ รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ (สท.) กล่าวว่าขอแสดง 

ความยินดีกับสถานประกอบการหอพักโดยรอบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงทั้งหัวหมากและวิทยาเขต 

บางนา ท่ีได้ต้ังใจพัฒนาหอพักให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์

ที่กำหนดและดูแลอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ

ให้แก่นักศึกษาและผู้พักอาศัยให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน 

มีสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อการศึกษา 

เล่าเรียนด้วย 

 ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่จัด 

โครงการดีๆมาอย่างต่อเนื่อง และขอเป็นกำลังใจให้

ผู้ประกอบการหอพักรักษาระดับมาตรฐานที่ดีนี้ไว้ 

และหอพักใดท่ียังบกพร่องไปบ้างก็ขอให้พัฒนาหอพัก

ให้ดียิ่งขึ้นเพื่อรับการติดดาวในระดับที่สูงขึ้นในปี 

ต่อไป

 ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่าภูมิใจท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้ทำโครงการดีๆ ให้กับลูกศิษย์รามคำแหง 

อย่างต่อเนื่อง เช่นโครงการ “หอพักติดดาว” “หอพัก 

สีขาว” และ “เพื่อนข้างห้องเตือนภัย”และเผยแพร ่

ข้อมูลข่าวสารต่างๆ อีกทั้งได้แนะนำและส่งเสริม 

ให้ลูกศิษย์ เข้าไปพักอาศัยในหอพักที่ได้รับการ 

รับรองมาตรฐานติดดาวจากมหาวิทยาลัย และ 

มหาวิทยาลัยยังมีนโยบายท่ีจะพัฒนาวิทยาเขตบางนา 

รามคำแหง 2 ให้เป็นที่พึ่งพิงของผู้ที่ต้องการเรียน 

หนังสืออย่างแท้จริงและมุ่งหวังให้นักศึกษาสำเร็จ 

การศึกษาออกไปทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

โดยจะมีการสร้างอาคารเรียนหลังใหม่เพื่ออำนวย- 

ความสะดวกแก่นักศึกษาท่ีมาเรียน เปิดโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงท้ังระดับประถมและมัธยมศึกษา 

รวมทั้งสร้างสถานที่พักผ่อนและสนามกีฬาเพื่อให้ 

ประชาชนในชุมชนใกล้เคียงได้มาใช้ประโยชน์จาก 

สถานที่แห่งนี้ เพื่อให้เกิดความใกล้ชิดกันระหว่าง 

มหาวิทยาลัยกับชุมชนมากย่ิงข้ึน ซ่ึงจะส่งผลดีให้กับ

หอพักบริเวณวิทยาเขตบางนาด้วย

 “ฝากผู้ประกอบการหอพักช่วยดูแลลูกศิษย์ 

รามคำแหง เหมือนเป็นลูกหลานของท่าน ให้พวกเขา 

ได้อยู่อาศัยในบ้านหลังที่สองแห่งนี้อย่างสุขสบาย 

เหมือนบ้านของตนเอง และหากนักศึกษาทำไม่ถูกไม่ควร 

ขอให้บอกกล่าวตักเตือน หรือแจ้งมาที่มหาวิทยาลัย  

จะได้เข้าไปพูดคุยและช่วยเหลือให้เขาได้กลับมาเป็น

เยาวชนที่ดีของสังคมต่อไป”

       อธิการบดี ม.ร. กล่าวอีกด้วยว่าเป็นเรื่อง 

ทีน่่ายินดี ท่ีโครงการหอพักติดดาวทำให้หอพักมีการ 

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น ผู้ประกอบการได้นำคำแนะนำ 

จากคณะกรรมการตรวจเยี่ยมไปปรับปรุงแก้ไข 

ทุกวันน้ีหอพักบริเวณโดยรอบ ม.ร. สะอาดน่าพักอาศัย 

มีการเพ่ิมระบบการรักษาความปลอดภัย และเอาใจใส่ 

ดูแลผู้พักอาศัยมากขึ้น และน่าภูมิใจที่โครงการ 

“หอพักติดดาว” ของรามคำแหงได้เป็นต้นแบบท่ีกระตุ้น

ให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ นำไปปรับใช้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ 

หอพักรอบสถานศึกษาของแต่ละสถาบันอีกด้วย  

ขอขอบคุณหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 

ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังผู้ประกอบการหอพักท่ีมีเจตนารมณ์ 

ที่ดีในการพัฒนาหอพักให้มีคุณภาพมาตรฐานมาก 

ยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจะพยายามยกระดับกิจกรรมนี้ 

ให้มีมาตรฐาน และผลักดันไปสู่ระดับนโยบายแห่งชาติ

ต่อไป

 จากน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

ม.รามคำแหง    และนางสาวอุษณี         กังวารจิตต์         รองผู้อำนวยการ 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน 

ผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ (สท.)  ได้มอบรางวัลและ 

เกียรติบัตร ให้แก่หอพักที่ผ่านการรับรองคุณภาพ 

โครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 6  จำนวน 124 แห่ง 

รวมท้ังหอพักเครือข่ายท่ีเข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 แห่ง 

ซ่ึงแสดงเจตนารมณ์ท่ีจะพัฒนาหอพักให้ได้มาตรฐาน 

เพื่อรับรองคุณภาพอย่างต่อเนื่อง

 อน่ึง ภายในงานมี พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธ์ิ พรหมสวัสด์ิ 

ผกก.สน.หัวหมาก นายอลงกฎ จิตต์ช่ืนโชติ หัวหน้า 

ข่าวอาชญากรรม หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ นายสว่าง 

สว่างรุ่งโรจน์กิจ สมาชิกสภาเขตประเวศ นายเชวง  

เงินแพทย์ สมาชิกสภาเขตบางกะปิ และนายวชิระ  

เกตุอร่าม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกะปิ พร้อมด้วย 

คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. ผู้แทนภาครัฐและ 

ภาคเอกชน มาร่วมงาน

   

รามคำแหง “ติดดาว”ฯ                 (ต่อจากหน้า 1) 



 

 
๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 แ ล้ ว เร าก็ ต้ อ ง สูญ เ สี ย ศิ ล ปิ น 

แห่งชาติไปอีกคนหนึ่งเมื่อต้นเดือน 

กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ ท่ีผ่านมา

 อาจารย์ถวัลย์  ดัชนี

 อาจารย์ถวัลย์ได้รับการยกย่อง 

ให้เป็นศิลปินแห่งชาติเม่ือปีพุทธศักราช 

๒๕๔๔

 ในสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) 

 อาจารย์ถวัลย์เกิดที่อำเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย เรียนหนังสือที่พะเยา 

เชียงราย

 ได้รับทุนมาเรียนต่อที่โรงเรียน 

เพาะช่าง

 สำเร็จปริญญาตรีจากคณะจิตรกรรม 

ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย 

ศิลปากร 

 จึงเป็นลูกศิษย์รุ่นท้ายๆ ของศาสตราจารย์ 

ศิลป์  พีระศรี

 จากน้ัน ได้ไปเรียนต่อด้านจิตรกรรม 

ฝาผนัง อนุสาวรีย์และผังเมือง ท่ีประเทศ 

เนเธอร์แลนด์ และ

 เรียนต่อจนจบปริญญาเอกสาขา 

อภิปรัชญา และสุนทรียศาสตร์ จาก 

ราชวิทยาลัยศิลปะแห่งอัมสเตอร์ดัม

 จากพ้ืนฐานดังกล่าว อาจารย์ถวัลย์ 

ได้สร้างสรรค์ศิลปะจนเป็นที่ยอมรับ 

ของคนเชียงราย

 คนในประเทศไทย และ

 คนทั่วโลก

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความอาลัย 

อย่างสุดซึ้ง ต่อการจากไปของ

 อาจารย์ถวัลย์  ดัชนี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน 

ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เตรียมความพร้อมเยาวชน 

สู่ประชาคมอาเซียน: AEC ...Are you ready?” เม่ือวันท่ี  

3 กันยายน 2557 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี นายคมสัน บุ้งทอง รองหัวหน้าพรรค- 

พลังราม กล่าวรายงานว่า งาน AEC: Are you Ready? 

จัดข้ึนเพ่ืออบรมให้ความรู้เก่ียวกับอาเซียน ท้ังด้านศิลปะ 

วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาในแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 

เพ่ือสร้างความพร้อมให้นักศึกษาในการเตรียมพัฒนา 

ศักยภาพ ในการเป็นกำลังขับเคลื่อนประเทศเพื่อการ 

แข่งขันกับประเทศอาเซียนในอนาคต เพื่อให้เกิด 

กระบวนการระดมความคิดและการสร้างการมีส่วนร่วม 

เตรียมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษา

ตระหนักในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ตระหนักถึง 

ความสำคัญในการเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ที่ผ่านมาได้มีการจัดโครงการทั้งในระดับสำนัก/คณะ 

เพราะประชาคมอาเซียนเป็นสิ่งใกล้ตัว นักศึกษา 

ต้องมีการศึกษาถึงข้อดี-ปัญหา เพ่ือต้ังรับและสร้างความ

เข้าใจกับความเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนท้ังในด้านสังคม 

ศาสนา วัฒนธรรม

 “สังคมไทยไม่มีความขัดแย้งในด้านเช้ือชาติ ศาสนา 

ต่างจากชาติอ่ืนท่ีมีการผสมผสานหลายหลายศาสนา 

วัฒนธรรม การเตรียมพร้อมรับความหลากหลาย 

ที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 ทำได้โดยเริ่มให้ความสนใจ 

ข้อมูลข่าวสาร และสถานการณ์ของโลกท่ีกำลังเปล่ียนไป 

ดังที่มหาวิทยาลัยในฝั่งตะวันตกให้ความสนใจศึกษา 

เรื่องการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม Cross-Cultural  

communication เพราะหากเกิดความขัดแย้งวัฒนธรรม

จะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในสังคม 

 ... ในปี 2558 อาจยังไม่มีเปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน  

ขอให้นักศึกษาทุกคนมีความพร้อมรับและเปิดกว้าง

ทำความเข้าใจในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้าน 

เข้าใจสังคมท่ีจะมีความหลากหลายมากข้ึน อย่างไรก็ตาม 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ที่

มีทักษะดี มีความสามารถ ในเชิงธุรกิจจะเพิ่มโอกาส 

ในการแข่งขัน เกิดการขยายตัวทางธุรกิจ ในด้านการศึกษา 

ต้องมีการเชิญอาจารย์ชาวต่างชาติมาบรรยาย มีนักศึกษา 

ต่างชาติมาเรียนร่วมกับเรามากขึ้น”

        ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร กล่าวเพิ่มเติมว่า  

นักศึกษาต้องมีการประเมินความพร้อม ท้ังจุดดี-จุดด้อย 

ของตนเอง โดยเฉพาะภาษาที่เปรียบเสมือนเป็นอาวุธ 

สำคัญ ต้องรู้ภาษาที่ 2 เริ่มศึกษาภาษาเพื่อนบ้าน  

มหาวิทยาลัยสนับสนุนให้นักศึกษาที่เป็นคนรุ่นใหม่ 

รักภาษา และเชี่ยวชาญเทคโนโลยี เพื่อเปิดโอกาส 

ให้ตนเองพร้อมที่จะเข้าสู่อาเซียนบนพื้นฐานของ 

ความเข้าใจวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน เพราะทุกองค์กร 

ในสังคมต้องเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยมีเยาวชนของ 

ประเทศเป็นผู้ขับเคลื่อนอนาคตของประเทศต่อไป

 ในการอบรมเชิงปฏิบัติการมีการบรรยายเรื่อง 

“เรียนรู้อาเซียน” และ “เตรียมความพร้อมเยาวชน 

สู่ประชาคมอาเซียน” โดย ดร.สุวิทย์ มังคละ วิทยากร 

จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ และ 

การเสวนาหัวข้อ “เตรียมความพร้อมนักศึกษาอย่างไร 

ให้ก้าวทันประชาคมอาเซียน” ในการแบ่งปันประสบการณ์ 

การศึกษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอาเซียน โดย 

คุณวิไลวรรณ ประทุมวงศ์และนายสถาพร ชูช่วยคำ 

ผู้แทนคณะเยาวชนไทย โครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์  

รุ่นที่ 38 พร้อมมีการแสดงศิลปวัฒธรรมอาเซียน 

แฟชั่นโชว์ชุดประจำชาติในอาเซียน นิทรรศการ 

เรียนรู้อาเซียน 

เพื่อความสะดวกในการติดต่อกับสำนักบริการทางวิชาการ 
และทดสอบประเมินผล (สวป.) ให้นักศึกษา

นำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงด้วยทุกครั้ง



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 

เม่ือวันท่ี  22  กันยายน  2557  มีมติแต่งต้ังรองอธิการบดี 

ฝ่ายต่าง ๆ ดังนี้

 1. รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 3. รองศาสตราจารย์รำไพ  สิริมนกุล

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 4. รองศาสตราจารย์สุขสมัย  สุทธิบดี

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนิติการ

 5. รองศาสตราจารย์ชำนาญ  เต็มเมืองปัก

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

 6. อาจารย์เริงรณ  ล้อมลาย

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายธุรการ

 7. อาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร  สระมาลีย์

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายอำนวยการ

 9. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ  แสงสุข

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค

 10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิไล  เรียงวัฒนสุข

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 11. รองศาสตราจารย์พัฒนะ  เรือนใจดี

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา

 12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

 13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  พูพิพิธ

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

 14. รองศาสตราจารย์ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ์

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์

 15. รองศาสตราจารย์ประโมทย์  จารุนิล

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 16. อาจารย์สมหมาย  สุระชัย

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 17. รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์  ชีวโศภิษฐ

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประเมินผล

 18. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

 19. รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ  ทองประยูร

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ

 20. รองศาสตราจารย์สุธินี  รัตนวราห

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

 21. อาจารย์ ดร.สมชัย  อวเกียรติ

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสำนักงานวิทยบริการ

 22. รองศาสตราจารย์สุกัญญา  ตันธนวัฒน์

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี

สภา ม.ร. แต่งตั้งรองอธิการบดี
 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 9/2557 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2557 โดยมี 

นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แต่งตั้งรองอธิการบดี 

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ ตามรายช่ือในข่าวรามคำแหง 

ฉบับนี้

 2. แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหา

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานคณะกรรมการสรรหา 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์

 3. แต่งตั้งคณบดี

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ ดำรงตำแหน่งคณบดี        

คณะสื่อสารมวลชน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์ดนัย ตันเกิดมงคล ดำรงตำแหน่งคณบดี       

คณะทัศนมาตรศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557

 4. แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ 

ในภูมิภาคเขตร้อน

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์ยิ่งยง เมฆลอย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ

สถาบันวิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน

 5. ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

  - ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ ใ ห้  

รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ สุทธิไวยกิจ เป็นศาสตราจารย์ 

สาขาวิชาเคมีอินทรีย์ คณะวิทยาศาสตร์ และจะ 

เสนอดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าฯ  แต่งตั้งต่อไป

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

อาจารย์เริงรณ     ล้อมลาย       ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

 คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2556

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

อาจารย์ปนัทชา อนุสาสนนันท์ ดำรงตำแหน่ง          

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 

3 มิถุนายน 2556

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์ ดร.ประสพชัย วิริยะศรีสุวัฒนา ดำรงตำแหน่ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 

9 กันยายน 2556

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุไร สุทธิแย้ม ดำรงตำแหน่ง         

รองศาสตราจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 

29 มกราคม 2557

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญเอก ยิ่งยงณรงค์กุล            

ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ 

ตั้งแต่วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

 6. ลาออกจากตำแหน่ง

  - ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ ใ ห้  

รองศาสตราจารย์จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล ลาออก 

จากตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ และรักษาการ

หัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน ตั้งแต่วันที่ 1 

ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป

  - ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ ใ ห้  

อาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ ลาออกจากตำแหน่ง  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงา ตั้งแต ่

วันที่ 1 ตุลาคม 2557

  - ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ ใ ห้  

รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี ลาออกจากตำแหน่ง 

หัวหน้าภาควิชาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ ตั้งแต่ 

วันที่ 2 กันยายน 2557

 7.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์จีรพล เกตุจุมพล ดำรงตำแหน่งหัวหน้า 

ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งตั้ง 

อาจารย์ ดร.ภีมศักดิ์ เอ้งฉ้วน ให้ดำรงตำแหน่ง       

หัวหน้าภาควิชาบรรณารักษศาสตร์  คณะมนุษยศาสตร์

 8. ร่างระเบียบและร่างข้อบังคับ

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ........

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างระเบียบ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการจ้างลูกจ้าง 

ปฏิบัติงานชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ.........

  - ใ ห้ค ว า ม เ ห็น ช อ บ แ ล ะ อ นุมั ติ ร่ า ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษา          

ชั้นปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ..........

  - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติร่างข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยคณะกรรมการ 

ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ........

  - ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ ร่ า ง 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยสภาคณาจารย์ 

พ.ศ.......

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

(อ่านต่อหน้า 10) (อ่านต่อหน้า 11)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

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

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

ช่วงเวลา

  ในหน่ึงวันลาวแบ่งเวลาออกเป็น  2  ช่วง  คือช่วงกลางวัน  และช่วงกลางคืน   

  มื้อเวน  แปลว่า วัน    แปลว่า  กลางวัน  หมายความว่า กลางวัน

1.   ต๋อนเซ่า แปลว่า ตอนเช้า เริ่มแต่  6  โมงเช้าถึง  12  โมง  (เที่ยงวัน) 

2.    ต๋อนเถ่ียง  แปลว่า  ตอนเท่ียง   หมายถึงตอนเท่ียง  12 โมงถึงบ่ายโมง 

3.  ต๋อนบ่าย  แปลว่า  ตอนบ่าย เร่ิมต้ังแต่  บ่ายโมงถึงบ่าย  3 โมง

4.  ต๋อนแลง  แปลว่า  ตอนเย็น เริ่มแต่  4 โมงถึง  7 โมงเย็น  ซึ่งจะ 

 มีคำว่า    แลง  แปลว่า  เวลาเย็น  ต่อท้ายเช่น 4   4 โมงแลง 

 แปลว่า  4 โมงเย็น เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม  คำว่า  บ่าย  และ    แลง 

 ไม่มีกำหนดตายตัวว่าจะต้องเร่ิม ณ  เวลาใดเวลาหน่ึง  หากแต่เป็นการบ่งบอกเวลา 

 โดยประมาณ  ดังน้ันผู้พูดบางคน  จะใช้คำว่า     แลง  แทนคำว่า    บ่าย 

 ก็ได้  เช่น   เวลาบ่าย 3 โมง หรือ 3   3 โมงแลง   

 ก็ได้ 

5.   ซ่วงเวลาก๋างคืน    แปลว่า ช่วงเวลากลางคืน

  5.1   ตอนหัวข่ำ  แปลว่า   ตอนหัวค่ำ เริ่มตั้งแต่  6  โมง ถึง   2   ทุ่ม 

   ภาษาลาวไม่ใช้คำว่า  ทุ่ม  ในการบอกเวลาช่วงกลางคืน แต่จะใช้คำว่า  

  6  6 โมงแลง แปลว่า 6 โมงเย็น  7   7 โมงแลง  แปลว่า 

  7 โมงเย็น หมายถึง หนึ่งทุ่ม ถ้าเป็นช่วงที่มืดแล้วก็จะเติมคำว่า 

    ต๋อนก๋างคืน   แปลว่า    เวลากลางคืน เช่น   8    

  8 โมงต๋อนก๋างคืน   หมายความว่าเวลาสองทุ่ม  เป็นต้น   

 5.2    ตอนเดิก  แปลว่า  ตอนดึก  อยู่ในช่วง   4  ทุ่ม ถึง  5  ทุ่ม  ซึ่งจะ 

  ใช้สำนวนว่า     10    10 โมง   ต๋อนเดิก   แปลว่า 10 โมงตอนดึก 

   หมายความว่า  เวลา 4 ทุ่ม  หรือ จะเติมคำว่า  ต๋อนก๋างคืน 

  แปลว่าตอนกลางคืน เช่น 11  11 โมงต๋อนก๋างคืน  

  แปลว่า  11 โมงกลางคืน  หมายความว่าเวลา   5  ทุ่ม เป็นต้น

 5.3  เถ่ียงคืน แปลว่า เท่ียงคืน  เหมือนในภาษาไทย  หรือจะใช้คำว่า 

   12  12 โมงก๋างคืน  หมายถึงเที่ยงคืน สำหรับเวลาตีหนึ่ง 

  ถึงตีสาม  จะใช้คำว่า    1     1 โมงก๋างคืน แปลว่า  1 โมง กลางคืน  

  หมายความว่าเวลาตีหน่ึง   2   2 โมงก๋างคืน แปลว่า  2 โมงกลางคืน 

  หมายความว่า  เวลาตีสอง เป็นต้น  คนลาวจะไม่มีปัญหาการเข้าใจกัน 

  ในเรื่องของเวลา  แม้จะไม่มีคำว่า   “ทุ่ม”  และคำ “ตี” ก็ตาม เพราะการใช้ 

  รูปประโยคมักจะขึ้นอยู่กับบริบทในการพูดคุยกัน

 6.   ต๋อนใก้แจ้ง (ไก่ขัน)  แปลว่าตอนใกล้สว่าง  

หมายความว่าเวลาใกล้รุ่ง  คนลาวยังใช้เวลาเทียบกับช่วงเวลาไก่ขันตอนเช้าตรู่ 

ว่าเป็นเวลาเช้าแล้ว

  ตวัอยา่ง         แหมต่ืน่นอน 

ตั้งแต่เวลาไก่ขันเผื่อหนึ่งเข้า    แม่ แปลว่า แม่    ตื่นนอน แปลว่า  

ตื่นนอน    แต่เวลา แปลว่า แต่เวลา  ไก่ขัน แปลว่า ไก่ขัน  

 เพื่อ  แปลว่า  เพื่อ    หนึ่งเข้า  แปลว่าหนึ้งข้าว  หมายความว่า   

แม่ตื่นนอนตั้งแต่เช้าเพื่อหนึ้งข้าว

  คนลาวจะมีคำศัพท์เฉพาะใช้ในการบอกเวลา มีคำ  (ยัง)  (ป๋าย)  (จ๊ับ) 

  (ยัง) หมายถึงก่อนเวลาท่ีต้องการจะกล่าวถึง เช่น   9    10  (เก้าโมงยังสิบ) 

เก้าโมงแปลว่าเก้าโมง  ยัง แปลว่า  ยังอีก  สิบ แปลว่า สิบ  หมายถึงยังอีกสิบนาท ี

จะเก้าโมง  (ป๋าย) หมายถึงเวลาหลังจากที่ได้กล่าวถึง เช่น  7   

(เจ็ดโมงป๋าย) เจ็ดโมง แปลว่า เจ็ดโมง ป๋าย แปลว่า เลยไปแล้ว หมายถึง 

เวลาเลยเจ็ดโมงแล้ว แต่จะไม่ทราบว่า เจ็ดโมงเลยไปเท่าไหร่  แต่จะไม่เกิน  30 นาที   

ถ้า 7 (เจ็ดโมงสามสิบนาที)  หรือจะพูดว่า  (เจ็ดโมงเข่ิง)  

เจ็ดโมง แปลว่า  เจ็ดโมง  เขิ่ง  แปลว่า ครึ่ง  หมายถึง เจ็ดโมงครึ่ง  หรือ จะพูด 

(เจ็ดโมงถ่อง)  ถ่อง แปลว่า  ครึ่ง  หมายถึงเจ็ดโมงครึ่งเหมือนกัน 

 (จั๊บ) หมายถึงตรงเป็นภาษาพูด  ส่วนคำ   ( กง) เป็นภาษาทางการ  เช่น    

10  สิบโมงจั๊บ  สิบโมง แปลว่า  สิบโมง  จั๊บ แปลว่า  ตรง,  กง  หมายถึง 

สิบโมงตรง  เป็นต้น

 สรุปการนับเวลาของคนลาว  เพื่อความเข้าใจง่ายขึ้นดังนี้

 4   4 โมงเซ่า  หมายถึงตี 4

 5     5 โมงเซ่า       หมายถึงตี 5

 6     6 โมงเซ่า       หมายถึง  6  โมงเช้า

 7     7 โมงเซ่า       หมายถึง  7  โมงเช้า

 8     8 โมงเซ่า       หมายถึง  8  โมงเช้า

 9     9 โมงเซ่า        หมายถึง  9  โมงเช้า

 10    10 โมงเซ่า      หมายถึง 10 โมงเช้า

 11  11 โมงเซ่า       หมายถึง 11  โมงเช้า

 12   หรือ    12 โมงเซ่า  หรือตอนเถี่ยง หมายถึงเที่ยงวัน

   1        1 โมงแลง       หมายถึง   บ่ายโมง

               2     2 โมงแลง      หมายถึง   บ่าย 2 โมง

               3  3 โมงแลง     หมายถึง   บ่าย  3 โมง

               4  4 โมงแลง      หมายถึง   4 โมงเย็น

               5  5 โมงแลง      หมายถึง    5 โมงเย็น

               6    6 โมงแลง      หมายถึง    6 โมงเย็น

               7  7 โมงแลง     หมายถึง    1  ทุ่ม

               8   8 โมงก๋างคืน      หมายถึง    2  ทุ่ม

               9   9 โมงก๋างคืน     หมายถึง    3  ทุ่ม

              10  10 โมงก๋างคืน     หมายถึง    4  ทุ่ม

              11  11  โมงก๋างคืน    หมายถึง    5  ทุ่ม

         12  หรือ    12 โมงก๋างคืน  หรือ  เถ่ียงคืน  หมายถึงเท่ียงคืน 

                    1    1  โมงก๋างคืน  หมายถึงตี  1

       2    2  โมงก๋างคืน  หมายถึงตี  2

       3    3  โมงก๋างคืน  หมายถึงตี  3

 1

 

 โครงการบัญชีบัณฑิต ภาคพิเศษ การบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตร- 

บัญชีบัณฑิต วิชาเอกการบัญชีและการเงิน รุ่นที่ 7/2 ภาค 2 ปีการศึกษา 2557 

หลักสูตร 133 หน่วยกิต กลุ่มท่ี 1 เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี เวลา 13.00-17.00 น. 

กลุ่มท่ี 2 เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี เวลา 17.30 - 21.30 น. จำหน่ายใบสมัคร 

และรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2557 (เว้นวันหยุดราชการ)  

ที่โครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 4 ห้อง 402

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โครงการฯ โทร. 0-2310-8237, 

0-2310-2401, 0-2310-2404, 086-306-5173-4, 086-521-0033 และที่เว็บไซต ์

www.acctfin.ru.ac.th

คณะบริหารธุรกิจรับนักศึกษาปริญญาตรี ภาคพิเศษ
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(อ่านต่อหน้า 7)

 ในระบบการจัดสอบไล่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้กำหนดให้นักศึกษา 

ทุกคนต้องเข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ของนักศึกษา 

แต่ละคน ห้ามเข้าสอบผิดวัน เวลา และสถานที่สอบโดยเด็ดขาด ตารางสอบไล ่

รายบุคคลเป็นเอกสารที่มหาวิทยาลัยจัดทำขึ้น เพื่อแจกแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล 

เพื่อให้นักศึกษาสามารถเข้าสอบได้ถูกต้องตรงตามสถานที่ที่มหาวิทยาลัยกำหนด  

โดยตารางสอบไล่รายบุคคลจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับรายชื่อกระบวนวิชา  

วันและเวลาสอบ หมายเลขห้องสอบ ประเภท และจำนวนข้อสอบ รวมทั้ง 

หมายเลขแถว และหมายเลขที่นั่งสอบ

 ดังนั้น ถ้านักศึกษารับตารางสอบไล่รายบุคคล นักศึกษาจะสามารถทราบ 

รายละเอียดต่างๆ ของตารางสอบไล่รายบุคคลรวมทั้งหมายเลขที่น่ังสอบของตนเอง 

ได้อย่างถูกต้องโดยไม่จำเป็นต้องไปตรวจดูหมายเลขแถวสอบจากบัญชีติดหน้าห้องสอบอีก

 การติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล หรือการติดต่อขอทราบรายละเอียด 

ของตารางสอบไล่รายบุคคล สามารถทำได้ 4 วิธี คือ

 1. ติดต่อขอรับด้วยตนเองที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามคำแหง 1 และที่วิทยาเขตบางนา 

อาคารพระมาส (PRB) ชั้น 1 รามคำแหง 2 ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยกำหนดแจก 

จนถึงวันสุดท้ายของการสอบไล่

 นักศึกษาสามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่รายบุคคล โดยนำใบเสร็จรับเงิน 

ประจำภาคการศึกษานั้นๆ หรือบัตรประจำตัวนักศึกษาไปแสดง

ตัวอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล (ด้านหน้า)

  

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตารางสอบไล่รายบุคคล    ภาค 1/57

  Ramkhamhaeng University

   รหัสประจำตัว        5704501911                   ชื่อ   นายรักราม  พารักเรียน           

             

             

ตัวอย่างตารางสอบไล่รายบุคคล (ด้านหลัง)

 2.  ติดต่อขอทราบรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล จากระบบบริการ 

ข่าวสารทางโทรศัพท์  โดยนักศึกษาจะต้องใช้ระบบโทรศัพท์ชนิดกดปุ่มเท่านั้น  

หมายเลขโทรศัพท์ที่นักศึกษาติดต่อขอรับบริการคือ หมายเลข 0-2310-6000 และ 

0-2310-6100

 ระบบจะตอบรับว่า “ระบบสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง”

ตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษาส่วนกลาง

 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   5704501911 ชื่อ นายรักราม  พารักเรียน

 4. นักศึกษาสามารถตรวจหาข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลจากระบบ INTERNET  

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

สอบไล่รายบุคคล จะปรากฏข้อมูลให้ใส่หมายเลขรหัสประจำตัวนักศึกษา ซึ่งจะ 

ปรากฏรายละเอียดของตารางสอบไล่รายบุคคล  ดังตัวอย่าง

วิชา วันที่สอบ เวลาสอบ สถานที่สอบ ปรนัย   อัตนัย แถว ที่นั่ง

ENG1001

POL1101

SOC1003

8/11/57

31/10/57

13/11/57

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

8/11/57

31/10/57

13/11/57

120             -

 120             -

120             -

28    05

02    05

01    22

วันชัย  เทียบพุฒ                          ฝ่ายจัดสอบ



 
๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

ตัวอย่าง 

     

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะดำเนินการแจกตารางสอบไล่รายบุคคลแก่นักศึกษา 

ทุกชั้นปีก่อนการสอบไล่ประมาณ 1 สัปดาห์ ไปจนถึงวันสุดท้ายของการสอบไล่  

โดยนักศึกษาทุกชั้นปีและผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี (Pre-degree)  ให้ไปรับท่ีหน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) 

อาคารกงไกรลาศ (KLB) ชั้น 1 รามคำแหง 1 และที่วิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส  

(PRB) ช้ัน 1 รามคำแหง 2 

 ตารางสอบไล่รายบุคคลฉบับที่แจกให้นักศึกษาชุดนี้ จัดทำจากฐานข้อมูล 

การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาในภาคการศึกษานั้นๆ ดังนั้น ในกรณีที่นักศึกษา 

มีการเปลี่ยนแปลงกระบวนวิชาไปจากที่เคยลงทะเบียนเรียนไว้ ไม่ว่าจะเป็นการ 

สับเปลี่ยนกระบวนวิชา การบอกเลิก หรือการบอกเพิ่มกระบวนวิชาจะทำให ้

ข้อมูลในตารางสอบไล่รายบุคคลชุดนี้ไม่ตรงกับข้อมูลที่เปลี่ยนแปลงไปแล้ว 

รวมท้ังกรณีท่ีมหาวิทยาลัยมีการงดสอนกระบวนวิชาหรือเปล่ียนแปลงกระบวนวิชา 

เป็นคณะดำเนินการจัดสอบเองด้วย

 สำหรับกรณีที่นักศึกษามีการบอกเพิ่มกระบวนวิชา หลังจากข้อมูล 

ตารางสอบไล่ของมหาวิทยาลัยจัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใบเสร็จรับเงินฉบับที่ม ี

การบอกเลิกหรือบอกเพิ่มกระบวนวิชา จะมีการแสดงห้องสอบของกระบวนวิชา 

ที่บอกเพิ่มไว้ด้วย แต่ถ้านักศึกษาตรวจหาข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลจากสื่อ 

ประเภทอ่ืนๆ เช่น ทางระบบ INTERNET  ทางระบบโทรศัพท์ หรือเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ตามจุดบริการต่างๆของมหาวิทยาลัย  ซึ่งข้อมูลที่ได้รับจะไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับ 

หมายเลขแถวและหมายเลขท่ีน่ังสอบ เน่ืองจากข้อมูลท่ีปรากฏจะเป็นข้อมูลท่ีมีการ 

UP-DATE       อยูต่ลอดเวลา โดยกระบวนวชิาทีน่กัศกึษาบอกเลกิไปแลว้จะไมป่รากฏ 

แต่กระบวนวิชาที่นักศึกษาบอกเพิ่มจะปรากฏห้องสอบให้ทราบ แต่ในเวลาที ่

นักศึกษาไปเข้าสอบ นักศึกษาต้องไปแจ้งหัวหน้าตึกเพื่อจัดที่นั่งสอบเสริมให้  

นอกจากนี้ ในกรณีที่รหัสประจำตัวของนักศึกษาไม่อยู่ในช่วงรหัสประจำตัวของ 

นักศึกษาท้ังหมดท่ีเข้าสอบในวิชาน้ันๆ ตารางสอบไล่รายบุคคลจะไม่สามารถพิมพ์ 

ห้องสอบไล่ของกระบวนวิชาดังกล่าวให้ได้รวมท้ังอาจมีปัญหาวันเวลาสอบไม่ถูกต้อง  

ซ่ึงกระบวนวิชาท่ีมีการบอกเพ่ิมจะต้องตรวจสอบความถูกต้องของวันเวลาและห้องสอบ 

จากตารางสอบไล่ฉบับรวมอีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงนักศึกษาสามารถดูตารางสอบไล่ฉบับรวม 

ได้ที่บอร์ดทุกคณะ  บอร์ด สวป.  และที่วิทยาเขตบางนา (รามฯ2)

 ดังน้ัน ก่อนการสอบของภาคต่างๆนักศึกษาควรไปรับตารางสอบไล่รายบุคคล  

เพื่อให้สามารถเข้าสอบได้อย่างถูกต้องและไม่ต้องเสียเวลาตรวจหาหมายเลขแถว

และที่นั่งสอบอีก

ตารางสอบไล่รายบุคคลของนักศึกษาส่วนกลาง           (ต่อจากหน้า 6)

 
 สีสันในงาน International & 
ASEAN Culture Day 2014

 สถาบันการศึกษานานาชาติ จัดงาน International & ASEAN Culture Day 2014 

อย่างคึกคัก โดยนักศึกษาสถาบันการศึกษานานาชาติสร้างสีสัน ทั้งการแต่งกาย 

ด้วยชุดประจำชาติ การสาธิตการปรุงอาหารท่ีข้ึนช่ือของแต่ละชาติ พร้อมกับมีการแสดง 

ของคณะโขนรามคำแหง เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 9 

อาคารสำนักพิมพ์ พร้อมกันนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมงานกล่าวถึงแนวคิดในการจัดงาน 

และความพร้อมของไทยในการก้าวสู่อาเซียน

 นายเบญจมินทร์ ทาดิฟ ผู้ร่วมแสดงกับคณะโขน 

รามคำแหงในครั้งนี้ กล่าวว่าตนเป็นชาวแคนาดา 

ท่ีหลงใหลในศิลปะโขน จึงได้มาสมัครนาฏศิลป์ท่ีวิทยาลัย

สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ใช้ความพยายามจนสามารถเข้าใจ

ภาษาไทยได้ดี ปัจจุบันศึกษาปริญญาโทที่สถาบันบัณฑิต-

พัฒนศิลป์ เป็นการเรียนทฤษฎีเกี่ยวกับนาฏศิลป์ทั้งหมด  

ได้เข้าใจความเป็นมาของนาฏศิลป์ไทย วิเคราะห์ และมอง 

ทิศทางการพัฒนาของนาฏศิลป์ว่าไปในทิศทางใด และม ี

แนวการเขียนวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับโขนอีกด้วย

 “รู้สึกภูมิใจท่ีได้มีโอกาสร่วมงานกับคณะโขนรามคำแหงในคร้ังน้ี เป็นคร้ังแรก 

ที่ได้แสดงที่มีการอธิบายเบื้องต้นเป็นภาษาอังกฤษ รู้สึกดีใจที่ศิลปะที่สวยงามนี้  

สามารถนำเสนอให้ชาวต่างชาติเข้าใจได้  ท้ังน้ี เพราะรามเกียรต์ิมีเน้ือเร่ืองค่อนข้างยาว 

ภาษาในโขน (ที่เป็นภาษาไทย) ค่อนข้างเข้าใจยาก เมื่อมีการอธิบายความหมายเป็น 

ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ต่างชาติเข้าใจท่ารำและเน้ือหาของโขนได้ง่ายข้ึน เท่ากับเป็นการ 

เผยแพร่ศิลปะของไทยให้เป็นที่เข้าใจมากขึ้น”

  ด.ช.อัศม์เดช  เอี่ยมสอาด นักเรียนโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) ชั้นป. 5/1 เล่าว่า  

เริ่มเรียนโขนตั้งแต่อยู่ชั้นอนุบาล 3 เพราะความประทับใจ 

เกิดจากเห็นการแสดงโขนที่งานพิธีพระราชทานเพลิงศพ

งานหนึ่ง รู้สึกสนใจและคิดว่าต้องเล่นโขนให้ได้ 

  “ผมแบ่งเวลาซ้อมโขน 2 วัน คือ วันอังคารและ 

วันพฤหัสบดี แสดงโขนที่ศาลาเฉลิมกรุง ตอนเย็นต้องรีบ 

ทำการบ้าน และแบ่งเวลาซ้อมโขน รู้สึกดีใจที่ได้มาแสดง 

ในงานที่มีรูปแบบการจัดของอาเซียน”

 Ms.Nicola Sielemann นักศึกษาแลกเปล่ียนภายใต้ 

ความร่วมมือทางวิชาการปริญญาตรีสาขาส่ือสารมวลชน 

(BA in Mass Communication) จากเมือง Wiesbaden 

ประเทศเยอรมัน กล่าวว่า ตนมาศึกษาท่ีสถาบันการศึกษานานาชาติ 

ในรูปแบบของโครงการแลกเปล่ียนระหว่างมหาวิทยาลัย 

Hochschule Rhein Main ประเทศเยอรมัน และสถาบัน 

การศึกษานานาชาติ โดยจะเรียนท่ีสถาบันการศึกษานานาชาติ 

ประมาณ 3 เดือน (1 ภาคการศึกษา) และกลับไปรับปริญญา 

ที่ประเทศเยอรมัน 

 “เหตุผลที่เลือกมาแลกเปลี่ยนที่สถาบันการศึกษานานาชาติ เพราะนอกจาก 

ความน่าเช่ือถือและช่ือเสียงด้านวิชาการแล้ว ดิฉันยังสนใจในการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมใหม่ๆ 

ในประเทศแถบเอเชีย ไม่ว่าเป็นวัฒนธรรม ภาษา อากาศ อาหารที่แตกต่าง 

จากแถบยุโรป ซึ่งการเรียนที่นี่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากเพื่อนหลากหลาย 

ประเทศด้วย 

 ... เราเชื่อว่าอาเซียนจะสามารถขับเคลื่อนไปได้ดีตามเป้าหมายไม่แพ้รูปแบบ 

การรวมกลุ่มของ EU (European Union) ซึ่งคิดว่าคงจะได้อยู่เมืองไทยในช่วงของ 

การเข้าปรับเปลี่ยนในปีหน้าด้วย ในวันนี้ พวกเราพยายามหาเอกลักษณ์ที่สื่อถึง 

ความเป็นเยอรมันท่ีหลายคนรู้จัก สรุปคือเลือกชุดฟุตบอลทีมเยอรมัน ซ่ึงถูกใจเพ่ือนๆ 

เพราะเป็นทีมในใจของหลายคน” (อ่านต่อหน้า 10)

วิชา วันที่สอบ เวลาสอบ สถานที่สอบ ปรนัย   อัตนัย แถว ที่นั่ง

ENG1001

POL1101

SOC1003

8/11/57

31/10/57

13/11/57

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

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง       ตารางสอบไล่รายบุคคล    ภาค 1/57

 Ramkhamhaeng University

   รหัสประจำตัว        5704501911                   ชื่อ   นายรักราม  พารักเรียน

 (เครื่องหมายดอกจัน หลังคำว่ารามฯ2 ** เพื่อให้นักศึกษาเป็นจุดสังเกตระหว่างรามฯ1 กับ รามฯ2 เท่านั้น)

หมายเหตุ หากมีปัญหาเรื่องการสอบ โปรดติดต่อ สวป. ชั้น 6, หมายเลขโทรศัพท์ 02-310-8611

นักศึกษาต้องนำหลักฐานในการเข้าสอบ ดังนี้
 1. บัตรประจำตัวนักศึกษา

 2. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรที่ออกโดยหน่วยราชการและมีรูปถ่ายติด

 3. ใบเสร็จรับเงินภาคที่สอบ หรือ ตารางสอบไล่รายบุคคลที่รับจากมหาวิทยาลัย
*** ตารางสอบไล่ที่ Print จาก Internet จะไม่สามารถใช้แทนใบเสร็จได้***

นักศึกษาที่สอบผ่าน etesting และ ผ่านการอบรมโครงการภาษาอังกฤษ 2800 แล้ว  มหาวิทยาลัยไม่อนุญาตให้เข้าสอบในห้องสอบ

ปกตินี้ ถึงแม้ว่าจะมีแถวที่นั่งในห้องสอบปกติก็ตาม (เพราะมหาวิทยาลัย จะถึอผลสอบที่สอบผ่านครั้งแรกเป็นหลัก)



 

 
๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงผ่านการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2556 ในระดับดี ผู้ตรวจฯ  

ฝากมหาวิทยาลัยเร่งพัฒนางานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 

เพื่อตีพิมพ์ในเวทีระดับชาติและนานาชาติต่อไป  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร ประธาน 

คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2556 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ 

รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ 

สถาบันของมหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ร่วมรับฟังผลการประเมินฯ เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2557 

ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ทุกองค์ประกอบ ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้คะแนน 4.12 หรือระดับดี ท้ังน้ี คณะผู้ตรวจประเมิน 

คุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบันสะท้อนมุมมอง 

ด้านจุดเด่นของมหาวิทยาลัยโดยสรุปว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มีผลการดำเนินงานตามองค์ประกอบ ด้านปรัชญา 

ปณิธาน วัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงาน อยู่ในระดับดี 

ซ่ึงแสดงให้เห็นว่า ม.ร.มีการดำเนินการจัดทำแผนกลยุทธ์ 

โดยกำหนดตัวบ่งช้ี ค่าเป้าหมายตามแผนกลยุทธ์ แต่ยัง 

ไม่ได้นำข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยไปปรับปรุง 

เป็นแผนพัฒนาในปีถัดไป ดังนั้น ผู้รับผิดชอบงาน 

แผนควรสร้างความเข้าใจในกระบวนการจัดทำแผน 

ให้ครบถ้วน และม.ร.ควรพิจารณาตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย 

เพ่ือให้สามารถกำกับติดตามไปในทิศทางท่ีมหาวิทยาลัย 

กำหนดไว้ในวิสัยทัศน์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าแต่ละป ี

บรรลุผลมากน้อยเพียงใด เช่น ความเป็นเลิศทางวิชาการ

การพัฒนาไปสู่เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

         องค์ประกอบด้าน การผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี 

มีจุดแข็งคือ มีสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่สนับสนุน

การจัดการเรียนการสอน อาทิ ระบบ e-service ของสวป. 

และการให้บริการของสำนักหอสมุด นอกจากนี้ ม.ร. 

มีจำนวนอาจารย์ระดับปริญญาเอกและดำรงตำแหน่ง

ทางวิชาการที่เหมาะสม  มีระบบการเสริมสร้างผู้เรียน 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม สอดคล้องกับกรอบคุณวุฒ ิ

ของแต่ละสาขาวิชา อย่างไรก็ตาม ม.ร.ต้องเพิ่มจำนวน

อาจารย์ระดับปริญญาเอกเพ่ือทดแทนผู้เกษียณอายุราชการ 

และส่งเสริมให้คณาจารย์ทำวิจัย เพ่ือเข้าสู่การดำรงตำแหน่ง 

ทางวิชาการที่สูงขึ้น นอกจากนี้ ควรพัฒนาหลักสูตร 

ให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ในเร่ืองการตีพิมพ์ 

เผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  

ควรส่งเสริมงานที่มีคุณภาพให้มีการตีพิมพ์ภายนอก 

มหาวิทยาลัยให้มากขึ้น ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 ด้านองค์ประกอบ กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

อยู่ในระดับดีมาก ทั้งนี้ เพราะมหาวิทยาลัยมีการสอน 

วิชาความรู้คู่คุณธรรมท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก 

ให้ความสำคัญแก่การจัดกิจกรรมพัฒนาประสบการณ์ 

ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาและนักศึกษาพิการ 

ส่วนการวิจัย อยู่ในระดับดี มีกลไกการบริหารวิจัย 

ที่เข้มแข็ง มีการจัดสรรทุนวิจัย และกิจกรรมสนับสนุน 

การวิจัยอย่างสม่ำเสมอเพียงพอ ควรมีกลยุทธ์ในการ 

กระตุ้นการทำวิจัยของอาจารย์และควรประเมินนโยบาย 

รวมทั้งแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงให้ได้ผลงานวิจัย 

ตามที่กำหนด ส่วนการบริการทางวิชาการแก่สังคม 

อยู่ในระดับดีมาก เพราะมีกระบวนการบริการวิชาแก่สังคม 

อย่างครบถ้วน ส่วนด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

อยู่ในระดับดีมาก ด้านการบริหารและการจัดการ 

อยู่ในระดับดีมาก  การเงินและงบประมาณอยู่ในระดับดี 

และ ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

อยู่ในระดับพอใช้

 “มหาวิทยาลัยยังมีจุดท่ีควรพัฒนา คือ การจัดทำ 

ระบบสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 

ยังไม่สมบูรณ์ และการประเมินผลการดำเนินงานตาม

แผนกลยุทธ์เปรียบเทียบระหว่างปี 2555 และปี 2556 

ยังมีพัฒนาการไม่ครบทุกตัวบ่งชี้ รวมทั้งการพัฒนา 

และบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ 

อุดมศึกษาแห่งชาติยังไม่ครบถ้วนทุกหลักสูตร และ 

จำนวนผลงานของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 

และปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ รวมท้ังงานวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์ของอาจารย์ท่ีได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ 

และนำไปใช้ประโยชน์ยังมีน้อย

 ท้ังน้ี ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ เสนอแนะ 

เพื่อการพัฒนางานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยว่า 

ด้านการบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยและคณะฯ มีการ 

บริหารจัดการอย่างเชื่อมโยง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

เช่น การจัดการความรู้ และการบริหารความเสี่ยง  และ 

ควรมีการจัดทำแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร 

ที่เหมาะสม เร่งรัดจัดเตรียมอัตรากำลังคนทดแทน 

ด้านการจัดการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยควรวางแผน 

ในการบริหารหลักสูตรระหว่างหลักสูตร คณะ และ 

มหาวิทยาลัย จัดทำ มคอ. 3 - มอค. 7 ให้ครบถ้วน  

ให้ความสำคัญกับการบูรณาการในทุกหลักสูตร  

กำหนดบทบาทหน้าที่ให้กับอาจารย์ประจำหลักสูตร

ทำหน้าที่อย่างครบถ้วน เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

ด้านงานวิจัย สร้างแรงจูงใจให้อาจารย์ สร้างงานวิจัย

ที่มีประโยชน์เช่ือมโยงกับชุมชนและควรตีพิมพ์เผยแพร่ 

ผลงานวิจัย ควรหาโจทย์วิจัยร่วมกันระหว่างคณะและ 

สาขาวิทยบริการฯ เพื่อสร้างงานที่มีคุณค่าแก่ชุมชน 

เพิ่มขึ้น 

 “ด้านบริการวิชาการแก่สังคม ควรมีการดำเนินการ 

บริการวิชาการแก่สังคม ท้ังระดับคณะ และสาขาวิทยบริการฯ 

มีการบูรณาการระหว่างกัน มีนโยบายในการกำกับการบริการ 

ทางวิชาการ โดยเน้นการทำงานร่วมกันเชิงสหวิทยาการ 

และบูรณาการกับสาขาวิทยบริการฯ รวมทั้งการจัดทำ 

ยุทธศาสตร์การบริการทางวิชาการเชิงรุกเพื่อพัฒนา 

มหาวิทยาลัยในองค์รวม นอกจากน้ีควรกำหนดวัตถุประสงค์

ของการบริการวิชาการ เพื่อเสริมยุทธศาสตร์ด้านการ

บริการทางวิชาการให้ชัดเจน”

 ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่ามหาวิทยาลัย 

จะรับคำแนะนำของคณะผู้ประเมินฯ ไปดำเนินการ 

โดยเฉพาะการทำวิจัย ปัญหาสำคัญคือการตีพิมพ์งานวิจัย 

เพราะงานวิจัยในบางคณะไม่สามารถนำมาตีพิมพ์ได้ 

ในส่วนของนักศึกษาปริญญาโทและเอก หาพ้ืนท่ีในการ

ตีพิมพ์ผลงานได้ยาก เพราะสกอ.กำหนดว่าต้องตีพิมพ์

ในวารสารที่มีรายชื่ออยู่ในฐานข้อมูลที่สกอ.และสมศ.

กำหนด แต่หากสกอ.พยายามขับเคลื่อนและควบคุม 

มาตรฐานของวารสารระดับชาติ ทุกสถาบันจะสามารถ

พัฒนาวารสารของตนเองได้อย่างมีศักยภาพตรงตาม 

มาตรฐานวารสารของสกอ. 

 “ในแต่ละปี มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้จัดสรร 

งบประมาณทุนวิจัย และยังคงอนุมัติโครงการวิจัย 

อย่างต่อเน่ือง อำนวยความสะดวกแก่นักวิจัย ในส่วนของ 

นักศึกษา รามคำแหงพยายามย้ำเสมอให้นักศึกษาคิดเป็น 

วิเคราะห์เป็น เร่ิมจากการปรับระบบเกรดเป็นระบบ A B C 

ปัจจุบันนักศึกษาเร่ิมปรับตัวได้และกระตุ้นให้นักศึกษา 

พัฒนาคุณภาพการเรียนให้ดีขึ้น 

 ... สำหรับเรื่องความเสี่ยงระดับคณะ/สำนัก 

ต้องเร่งดำเนินการเพ่ือป้องกันข้อผิดพลาดท่ีอาจเกิดข้ึน 

ในขั้นตอน/กระบวนการต่างๆ ส่วนใดที่ยังมีปัญหา 

มหาวิทยาลัยไม่น่ิงนอนใจ เร่งดำเนินการปรับปรุงแก้ไข”



 
๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

กองบรรณาธิการ

ถาม 1. การลงทะเบียนรีเกรดสามารถทำได้ 

เมื่อใด เมื่อได้เกรดเท่าไหร่

 2. ลงรีเกรดในตอนสอบซ่อมของเทอมน้ัน ๆ  

หรือลงในเทอมถัดไป

 3. สามารถเก็บเอาไว้ก่อน แล้วรีเกรดในปีหน้า ๆ 

 ได้ไหม

 4. วิชาเลือกเสรี ถ้าเราสอบไม่ผ่านตัวท่ีเราเลือก 

สอบซ่อมก็ไม่ผ่าน เราสามารถเลือกลงทะเบียน 

วิชาใหม่ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นตัวเดิมใช่ไหม

ตอบ 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 

 ข้อ 16

  “16.5.3 นักศึกษามีสิทธิ์ปรับตัวอักษร 

ระดับคะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาท่ีได้ผลการสอบ

ต่ำกว่าอักษรระดับ C ท้ังน้ีให้นับวิชาท่ีสอบได้อักษร

ระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว”

 นักศึกษามีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนเพื่อสอบ

ปรับคะแนน (รีเกรด) ได้ ต้องได้เกรดท่ีต่ำกว่าเกรด C 

เท่าน้ัน คือเกรด D+ หรือ D จึงจะมีสิทธ์ิลงทะเบียนเรียน

เพื่อสอบใหม่

 2. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) 

พ.ศ. 2555 ข้อ 5  ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  16.9 

ของข้อ 16 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2555 

“16.9 กรณีไม่ผ่านการวัดผลและการประเมินผล 

การศึกษา มหาวิทยาลัยจัดให้มีการสอบซ่อม 

หนึ่งครั้งต่อภาคเรียนปกติ โดยผู้มีคุณสมบัติคือ 

เป็นนักศึกษาที่สอบตก หรือขาดสอบในภาคปกติ 

หรือภาคฤดูร้อน การใช้สิทธ์ิให้เป็นไปตามเง่ือนไข 

ดังนี้

  16.8.1 กระบวนวิชาที่สอบตกในภาค 1 

ของภาคปกติ นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์สอบซ่อม 

ต้องดำเนินการลงทะเบียน และสอบซ่อมในภาค 2 

ของปีการศึกษาเดียวกันนั้น  ส่วนกระบวนวิชา 

ท่ีสอบตกในภาค 2 ของภาคปกติหรือภาคฤดูร้อน 

นักศึกษาที่จะใช้สิทธิ์สอบซ่อมต้องดำเนินการ 

ลงทะเบียนและสอบซ่อมในภาค 1 ของปีการศึกษา 

ถัดไปเท่านั้น เมื่อนักศึกษาได้ใช้สิทธิ์สอบซ่อม 

ไปแล้วถือว่าสิทธิ์ในการสอบซ่อมสิ้นสุดลง ”

 นักศึกษาต้องสอบตกเท่าน้ัน ตามข้อบังคับ ฯ 

จึงจะใช้สิทธิ์ในการลงทะเบียนสอบซ่อม ดังนั้น 

เมื่อนักศึกษาสอบผ่านแล้วจึงหมดสิทธิ์ที่จะ 

ลงทะเบียนวิชาเพื่อสอบปรับคะแนน (รีเกรด) อีก 

นักศึกษาจึงต้องนำวิชาที่จะลงทะเบียนเพื่อปรับ 

คะแนน (รีเกรด) ในภาคปกติ (ภาค 1 หรือภาค 2) 

หรือภาคฤดูร้อน จะนำไปลงทะเบียนในภาคซ่อมไม่ได้

 3. นักศึกษาสามารถนำวิชาที่จะปรับคะแนน 

(รีเกรด) ในภาค 1, ภาค 2 หรือภาคฤดูร้อน ของ 

การศึกษาใดก็ได้ ตามข้อบังคับ ฯ แล้วไม่มีจำกัดเวลา

 4. วิชาเลือกเสรีตามหลักสูตรแล้วหมายถึง 

กระบวนวิชาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน ดังนั้น 

นักศึกษาสามารถลงวิชาอะไรก็ได้ ทุกคณะ ทุกสาขา 

ที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย เมื่อนักศึกษาสอบไม่ผ่าน 

และนักศึกษาไม่มีความประสงค์ที่จะนำวิชาที่สอบ

ไม่ผ่านมาเป็นวิชาเลือกเสรีอีก นักศึกษาสามารถนำ

วิชาอื่นที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนในทุกคณะ ทุกสาขา 

เพื่อไปเป็นวิชาเลือกเสรีได้

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2557 จำนวน 12 วิชา ดังน้ี 

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 57135 CHI 1002 90/25 ภาษาจีน 2 รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

  (CN 102)   และคณะ

 57101 ENG 3401 43/25 การเขียนเชิงสาธก ผศ.ธัญพงศ์  มูลสุวรรณ

  (EN 305)

 57131 FRE 3105 43/25 สนทนาภาษาฝรั่งเศส 1 ผศ.เดมีย์  ระเบียบโลก

  (FR 314)

 57123 GEO 2203 107/25 มนุษย์และสิ่งแวดล้อม ผศ.ชูศักดิ์  คงคานนท์

  (GE 275)

 57138 HRM 2202 40/25 พฤติกรรมทรัพยากร รศ.กรรณิการ์  เฉกแสงรัตน์

    มนุษย์ในองค์การ

 57119 HRM 4318 43/25 การทำงานเป็นทีม รศ.ธีระเดช  ริ้วมงคล

  (HR 414)

 57129 JPN 1002 80/25 ภาษาญี่ปุ่น 2 ผศ.ดร.พจนี  ศิริอักษรสาสน์

  (JA 102) 

 57021 KOR 1001 73/25 ภาษาเกาหลีพื้นฐาน 1  ผศ.บุญมา  พิพิธธนา

  (KO 101)

 57046 LAW 2009  62/25 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผศ.พิมพ์ใจ  รื่นเริง

  (LA 209) (LW 211) ว่าด้วยยืมฝากทรัพย์ฯ

 57125 MTH 2001 50/25 แนวความคิดหลักมูล อาจารย์ ดร.ศิริรัตน์  สิงหันต์

  (MA 201)  ทางคณิตศาสตร์ 1

 57130 POL 2202 47/25 เศรษฐกิจการเมือง ผศ.ดร.เบ็ญจมาส  จีนาพันธ์ุ

  (PS 318)  ระหว่างประเทศ

 57114 POL 2300 56/25 การบริหารรัฐกิจเบื้องต้น รศ.ดร.วิพร  เกตุแก้ว

  (PA 200)

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.ru.ac.th/rupress และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่สำนักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9 

ต่อ 1101, 1103                                                

                                                   ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก ในวันที่ 19 

พฤศจิกายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

 หากไม่มาดำเนินการภายในกำหนด จะถือว่า 

ไม่ประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ในภาคการศึกษาน้ี

 ติดต่อสอบถามเพ่ิมเติมได้ท่ี อาคารสวป. ช้ัน 3 

ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบวุฒิบัตร งานรับสมัคร  

โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623 ในวันและเวลาราชการ

กำหนดการทดสอบฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่

บัดนี้ถึงวันที่ 20 ตุลาคม 2557 ที่โครงการพิเศษฯ 

อาคารสุโขทัย ช้ัน 7 ห้อง 708 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(หัวหมาก) เวลา 09.00-19.00 น. ทุกวัน โทร. 0-2310-

8900, 081-645-7865, www.vl.ru.ac.th

ม.ร. รับนักศึกษาปริญญาโทฯ       (ต่อจากหน้า 1)



 
๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๖ - ๑๒  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

สีสันในงานฯ                                (ต่อจากหน้า 7)

 
เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมหาราชา/

MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา/

MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา/

MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา/

MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา/

MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

09.30 - 10.00 น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ past time

10.00 - 10.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

10.30 - 11.00 น. รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ RU SHOW รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

11.00 - 11.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

11.30 - 12.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการจารึกไทย/SPOT/

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

เวลา วันเสาร์และวันอาทิตย์

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมหาราชา/

เพลงพระราชาผู้ทรงธรรม

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที

09.35 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ

11.00 -11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการของดีไทยในอาเซียน

RERUN

 หมายเหตุ : ผังรายการน้ีนำเผยแพร่ 
ทางอินเทอร์เน็ต www.techno.ru.ac.th, 
www.totiptv.com อีกหนึ่งช่องทาง 
และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ภายใน ม.ร. RU ITV” เดือนตุลาคม 2557

  Mr.Boris Degand นักศึกษา 

แลกเปล่ียนภายใต้ความร่วมมือ 

ทางวิชาการระดับปริญญาโท 

ในโครงการแลกเปลี่ยนจาก 

University of Montpellier 

 ประเทศฝร่ังเศส กล่าวว่าตนกำลัง 

ศึกษาสาขาธุรกิจระหว่างประเทศ 

(MBA in International Business) 

โดยเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยมงเปลิเย่ 

ประเทศฝรั่งเศส  และสถาบันการศึกษานานาชาติ ม.ร. 

 “ผมศึกษาในปีน้ีเป็นปีท่ี 2 ในโครงการความร่วมมือ 

ระหว่างมงเปลิเย่และรามคำแหง ซ่ึงบรรยากาศการเรียน 

ท่ีรามคำแหงมีความหลากหลายของเพ่ือนหลายประเทศแล้ว  

ยังได้เรียนกับอาจารย์ที่มีชื่อเสียง สำหรับงานในวันนี้  

รู้สึกภูมิใจที่ได้มีส่วนนำเสนออาหารประจำชาติฝรั่งเศส 

สำหรับการรวมกลุ่มของประชาคมอาเซียนจะเป็นโอกาส 

ทางธุรกิจของโลกตะวันตก ที่สามารถเปิดตลาดในกลุ่ม 

อาเซียนได้ อาทิ ธุรกิจไวน์ ซึ่งคนไทยเริ่มสนใจและ 

นิยมดื่มไวน์มากขึ้น เป็นตลาดใหม่ที่สามารถสร้าง 

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจได้ดี”

         Mr.Thinley Jamtsuo 

 จากประเทศภูฏาน นักศึกษา 

ปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์  

 (MA in Political Science) 

กล่าวว่าเรียนที่นี่มาเป็นปีที่ 2 

 โดยได้รับทุนการศึกษาจากโครงการ 

ร่วมมือระหว่างประเทศไทย 

 และประเทศภูฏาน สำหรับ 

การเรียนนอกจากด้านวิชาการ ข้อดีของการเรียนท่ามกลาง

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทำให้ได้แนวคิดท่ีหลากหลาย

จากเพื่อนต่างชาติ 

 “ผมรู้สึกคุ้นเคยกับประเทศไทยเสมือนเป็นบ้าน 

เพราะไทยและภูฏานมีความผูกพันกัน คนไทยอัธยาศัยด ี

เอ้ือเฟ้ือและเป็นกันเอง การเรียนท่ีสถาบันการศึกษานานาชาติ 

คนไทยมีอัธยาศัยและเป็นมิตรมาก การได้ร่วมงานในวันน้ี

รู้สึกภูมิใจมากที่ได้นำเสนออาหาร วัฒนธรรมของภูฏาน 

ผมคิดว่าประชาคมอาเซียน โดยเชื่อมั่นว่าความร่วมมือ 

ของทั้ง 10 ประเทศสมาชิกจะสร้างศักยภาพในระดับ 

ภูมิภาคเอเชียได้อย่างแน่นอน”

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย   (ต่อจากหน้า 4)

 9. ปิดหลักสูตร

  - ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ ปิ ด 

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

เชิงวัฒนธรรม คณะธุรกิจการบริการ มหาวิทยาลัย- 

รามคำแหง

 10. แผนพัฒนาอาจารย์

  - ใ ห้ ค ว า ม เ ห็ น ช อ บ แ ล ะ อ นุ มั ติ แ ผ น 

พัฒนาอาจารย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำป ี

งบประมาณ พ.ศ.2557

 11. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 1 

ปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1) ดังนี้

   โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมือง

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2

   นายธนภัทร  ปัจฉิมม์  รหัสประจำตัว 

5419860027 ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2557

 

 องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการเรียนรู้คุณธรรม- 

ท้องถ่ิน ณ ค่ายลูกเสือดวงหทัย ต.หนองพันจันทร์ 

อ.บ้านคา จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 30 สิงหาคม -  

1 กันยายน 2557

 

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

กองกิจการนักศึกษา ม.ร. จัดการบรรยายและฝึกปฏิบัติ 

เร่ือง “เทคนิคการสมัครงาน”  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.นิภา แก้วศรีงาม เป็นวิทยากรบรรยายและ 

การฝึกปฏิบัติการเขียนจดหมายสมัครงาน ไทย-อังกฤษ  

การกรอกใบสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ และ 

การสัมภาษณ์งาน แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ 

เม่ือวันท่ี 2 กันยายน 2557 ณ ห้อง 401 อาคารสวรรคโลก 

อบรมเชิงปฏิบัติการ



๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๖ - ๑๒  ตุลาคม 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)

คณบดีคณะบริหารฯ                   (ต่อจากหน้า 12)

เพราะว่าท่ีประเทศฟิลิปปินส์น้ัน เขารักวัวและรักควาย 

หรือรักกระบือ จึงเกิดคำว่า คาราบาวขึ้น พร้อมๆ 

กันกับที่ได้ความคิดมาจากคำว่า คาราวาน คนเหล่านี้ 

วงเหล่านี้เป็นวงที่เกิดขึ้นในยุคเดียวกัน  รวบรัดอีก 

ก็คือว่าครูแอ๊ด นอกจากจะฝึกฝนตนเอง นอกจาก 

จะทำงานหนัก ก็คือการเล่นดนตรี การแสดงอะไรต่าง ๆ 

ด้วยความมานะพากเพียรเรียนรู้ ด้วยความเป็นคร ู

เป็นศิษย์ของผู้ที่เก่งกว่า ของผู้ที่ไม่เก่งเท่า ถ้าไม่เก่ง 

เท่าครูแอ๊ดก็เป็นครู ถ้าเขาเก่งกว่าครูแอ๊ดก็เป็นศิษย ์

คนเราถ้าเป็นทั้งศิษย์ทั้งครูก็ยิ่งเกิดความถนัดหรือ 

เกิดทักษะ จากการที่เกิดทักษะอะไรต่างๆ เหล่านี้ 

ครูแอ๊ดไม่เคยหยุดตนเอง เพราะทำงานหนัก นอนดึก 

ต่ืนเช้า ไหนจะแสดงดนตรี ไหนจะแต่งเพลง ไหนจะ 

ดูแลร่างกาย ไหนจะทำกิจวัตรอะไรต่าง ๆ ไม่ได้หยุด 

กว่าจะเป็นแอ๊ด คาราบาว ณ วันนี้ อายุกำลังจะอยู่ 

ในวัยท่ีเรียกว่า เป็นตัวของตัวเองท่ีสุดแล้ว สามสิบปี 

ที่ยังชีวิตมนุษย์และต่อมาอีกสามสิบปีที่ยังชีวิต 

ด้วยการทำงานหนัก ครูแอ๊ด ณ วันน้ี ถ้าถามครูรังสรรค์ 

ว่าครูแอ๊ด ประสบความสำเร็จในชีวิตแค่ไหนเพียงไร 

ครูขอบอกว่า ยังไม่ถึงปลายทาง แต่ในเร่ืองสูงสุดน้ันสูงมาก 

สูงสุดกู่เลยทีเดียว ไกลสุดกู่ ครูแอ๊ดเดินทางมาไกลมาก 

เดินทางมาด้วยคำถามคำตอบ ด้วยการเรียนรู้ ครูแอ๊ด 

เป็นนักอ่านนักค้นคว้า ได้ศัพท์มาสักคำหนึ่ง ครูแอ๊ด 

จะไปค้นคว้า จะคิดจะหาเหตุหาผล เอามาวิเคราะห ์

สังเคราะห์ ตรงน้ีเป็นเร่ืองสำคัญ ครูแอ๊ดมิใช่เป็นคน 

ที่ครูพักลักจำ แต่เป็นคนที่เรียนรู้สร้างสรรค์ แล้วก ็

วิเคราะห์ สังเคราะห์ นำสิ่งที่เห็น นำสิ่งที่ได้ยินได้ฟัง 

บวกกับเจริญศรัทธาที่ตนเองมีอยู่ ในการที่อยากจะรู้ 

อยากจะเห็น อยากจะเข้าใจให้กระจ่าง ในทางศาสนา 

มีความคิดในท้ัง 2 แนว แนว 1 คิดละเอียดอ่อนไปถึง 

คำสอนของเซลล์ อีกแนวหนึ่ง เข้าใจในคำสอน 

ของพระพุทธศาสนา เรื่องที่น่าแปลกมาก ที่ได้ฟัง 

ครูแอ๊ดพูดถึงเรื่องคำสอนของพระพุทธศาสนา 

ไม่น่าเชื่อว่าคนที่เล่นดนตรี คนที่ทำงานแทบไม่หยุด 

อะไรต่าง ๆ เหล่าน้ี เอาเวลาท่ีไหนไปค้นคว้า ขวนขวาย 

เข้าใจคำสอนของศาสนาได้ลึกซึ้งผู้หนึ่ง จากที่ได ้

พบได้คุยหลายครั้ง ก็ยิ่งเห็นว่าครูแอ๊ด คาราบาว 

ไม่ใช่คนธรรมดา

 ที่บอกว่าไม่ใช่คนธรรมดานั้น ก็เพราะว่า 

ไม่ใช่คนที่ใช้ชีวิตฟุ้งเฟ้อ เรื่อยเปื่อย คิดไม่เป็นเรื่อง 

ไม่เป็นโล้เป็นพาย ตรงกันข้าม เป็นศิลปินท่ีมีความคิด 

ไม่ใช่เพ้อฝัน แต่มีความคิดในการจินตนาการที่สูงยิ่ง 

และเป็นจินตนาการท่ีสร้างสรรค์ เป็นเร่ืองท่ีน่าจะศึกษา 

เป็นคนท่ีพวกเราน่าศึกษา เอาไว้พบกันใหม่จะเล่าเร่ือง

ครูแอ๊ดอีก พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

ความเมตตาของครูต่อศิษย์ สะท้อนความละเอียดอ่อน 

ทางจิตใจแฝงสาระที่เป็นคติธรรมสอนใจมากมาย 

พิธี ไหว้ครู เป็นพิธีที่นักศึกษาร่วมแรงร่วมใจ 

มาแสดงความเคารพ และระลึกถึงบุญคุณของอาจารย์ 

อย่างแท้จริง ครูเป็น 1 ในจำนวนทิศทั้ง 6 เป็นทิศ 

เบื้องขวา เรียกว่าทักขิณ ทิศที่ให้ความถนัด เป็นผู้ให้ 

วิชาความรู้ 

 จากนั้น คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า 

พิธีไหว้ครูในวันนี้เป็นวันที่ตนปลาบปลื้มใจที่ศิษย์ 

มาแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ ขอให้ศิษย์ 

เป็นคนดี มีความขยันหมั่นเพียร หากท้อถอยในวันใด 

ขอให้นึกถึงบิดา มารดา หรือผู้มีพระคุณที่รอคอย 

วันแห่งความสำเร็จ คือวันที่ศิษย์ทุกคนสวมครุย 

รับปริญญาอย่างสง่างาม 

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ด้อยกว่าสถาบันใด 

เห็นได้จากผลความพึงพอใจของนายจ้างท่ีมีต่อบัณฑิต 

รามคำแหง นอกจากนี้ ให้ฝึกฝนภาษาที่สอง หรือ 

ภาษาต่างประเทศ คนรุ่นใหม่ต้องเตรียมพร้อมเข้าสู ่

AEC คณาจารย์คณะบริหารธุรกิจทุกคนยินดีดูแล 

ลูกศิษย์ทุกคนเหมือนลูกหลาน ดั่งที่อธิการบดี ผศ. 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ ได้กล่าวไว้”

 “สังคมยังต้องการผู้มีปริญญาที่มีความรู้  

ความสามารถ มหาวิทยาลัยจะอบรมให้ลูกศิษย์เป็นคนดี 

ในสังคม ความดีจะเป็นส่ิงท่ีติดตัวเราไป  ขอให้ทำแต่ส่ิงดี 

อย่าท้อถอย อย่าคิดทำส่ิงท่ีผิด อย่าทุจริตในการเรียน 

 23. รองศาสตราจารย์เพชราภรณ์  จันทรสูตร์

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี

 24. รองศาสตราจารย์กฤช  ภูริสินสิทธิ์

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ

 25. รองศาสตราจารย์วิชัย  ธนรังสีกุล

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดแพร่

 26. รองศาสตราจารย์พรรณพิมล  ก้านกนก

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 27. รองศาสตราจารย์อดุลย์  ตะพัง

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครพนม

 28. รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครราชสีมา

 29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  ศุภลักษณ์นารี

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย

 30. รองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์  จิราธรรมวัฒน์

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น

 31. อาจารย์วิเชียร  ชื่นชอบ

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ

 32. รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ตัณศิริ

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง

 33. รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์  สุจริตวณิชพงศ์

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์

 34. รองศาสตราจารย์บุเรง  ธนะพันธ์

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุดรธานี

 35. อาจารย์วิริยะ  เกตุมาโร

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์

 36. อาจารย์เมธี  มีมุข

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ

 37. รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา

 38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  ไทรเล็กทิม

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู

 39. รองศาสตราจารย์ทวีศักด์  ปิ่นทอง

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดลพบุรี

 40. รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย  สมบูรณ์

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่

 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  2557  เป็นต้นไป 

จนครบวาระ หรือพ้นจากตำแหน่ง

สภา ม.ร. แต่งตั้งรองอธิการบดี    (ต่อจากหน้า 4)

ได้ตระหนักถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

ของอาเซียน ทั้งด้านภาษา ศิลปะ วัฒนธรรม อาหาร 

คติความเชื่อ การแต่งกาย มารยาททางสังคม และ 

เรียนรู้ เข้าใจสภาพโดยทั่วไปของวัฒนธรรมอาเซียน  

รวมทั้งสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและตระหนักถึงความ

สำคัญเก่ียวกับอาหารของประชาคมในภูมิภาคอาเซียน

ที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ ทำให้มีการคิดค้นอาหาร

ได้อย่างน่ารับประทานและมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย  

ถือเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความ 

เป็นมิตรไมตรีที่ดีระหว่างกันในการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนต่อไป

 สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย  

นิทรรศการเกี่ยวกับอาเซียนและอาหารอาเซียน  

การเสวนาเกี่ยวกับอาหารประจำชาติอาเซียน  

การชมและชิมอาหารยอดนิยมของประเทศสมาชิก 

อาเซียน ตลอดจนการสาธิตการประกอบอาหาร 

ในกลุ่มประเทศอาเซียนด้วย

สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ              (ต่อจากหน้า 1)

การสอบ หากใครมีปัญหาเรื่องใด อาจารย์สามารถ 

ช่วยแก้ปัญหาได้ก็ยินดีรับฟังและช่วยเสมอ ส่ิงใดท่ีไม่ดี 

ขอให้ละเว้น อย่าเข้าใกล้สิ่งเสพติด ต้องดูแลตัวเอง 

ให้ดีท่ีสุด ขอให้ศิษย์อย่าท้อถอยในการเรียน ในนามของ 

คณาจารย์ขออวยพรให้ศิษย์เป็นคนดีในสังคมและ 

ประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจ”



ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๕) วันที่ ๖ - ๑๒  ตุลาคม ๒๕๕๗ 

 

    
 
 
 
 
 

 ลูกศิษย์ที่รักครับ เมื่อสักสองสามวันมานี้ 

ครูได้มีโอกาสนั่งเสวนากันกับครูแอ๊ด  คาราบาว 

หรือครูยืนยง  โอภากุล ท่ีต้องเรียนของคณะศิลปกรรม 

ซ่ึงในวันน้ันเป็นการสอนแบบเสวนาและได้มีโอกาส 

ได้พูดคุยกัน นักศึกษามีฟังกันมากมาย จากการ 

พูดคุยกันนั้นได้อะไรต่อมิอะไร ถ้าจะใช้คำของ 

ครูแอ๊ด คาราบาว น่าจะได้ว่า ได้อะไรตั้งเยอะแยะ  

 เพราะฉะน้ันในการพูดกับลูกศิษย์เก่ียวกับ

ครูแอ๊ด คาราบาว ก็คงจะได้คุยกันอีกหลายครั้ง 

แต่ว่าจะไม่คุยติดต่อกัน ครูจะเอาเร่ืองอ่ืนเข้ามาแทรก 

ในบางสัปดาห์ สัปดาห์นี้อยากจะคุยถึงเรื่องที่ได ้

จากการฟัง การคุยกัน การเสวนากัน ในการท่ีนำเสนอ 

เรื่องนี้ก็เพราะว่า ครูมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่ประโยชน ์

ท่ีลูกศิษย์จะได้รับ จากการได้ยินได้ฟัง ของคนท่ีเขา 

ประสบผลสำเร็จ ท้ังการงานท้ังการกระทำ ท้ังช่ือเสียง 

ประสบผลสำเร็จในทางท่ีสร้างสรรค์ ประสบผลสำเร็จ 

ในความที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เป็นเด็กจนอายุ 

กำลังจะเข้าไปถึง 60 ปี อีกไม่กี่วัน

 ครูแอ๊ด คาราบาว เป็นคนเมืองสุพรรณ  

มีความเป็นมาท่ีน่าสนใจมากเลยทีเดียว  เอาเป็นว่า   

ครูแอ๊ด สนใจดนตรีมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กมัธยม 

คงเป็นเพราะเป็นการท่ีเห็นบิดา คือครูมนัส  โอภากุล 

เป็นคนชอบดนตรี  เล่นดนตรี  และสอนให้คนอื่น 

เล่นดนตรี

 ครูแอ๊ด เล่นดนตรีโดยเริ่มจากกีตาร์  เพราะ 

ครูแอ๊ดชอบเครื่องดนตรีชนิดนี้ เรียนด้วยตนเอง 

ไม่ได้เรียนโน้ต ไม่สามารถเล่นโดยดูโน้ตได้ แม้ว่า 

บิดาจะสอนอย่างไร ครูแอ๊ดบอกว่าอยากจะศึกษา 

ด้วยตนเอง เพราะว่ามองเห็นว่าการเล่นกับตัวโน้ต 

หรือใช้ตัวโน้ตนั้น น่าจะช้าไปแล้ว ดังนั้นครูแอ๊ด 

จึงเริ่มต้นจากการหยิบกีตาร์ ที่บิดามอบให้ ฝึกเอง 

พึ่งตนเองมาโดยตลอด จนสามารถเล่นได้ นับว่า 

พัฒนาไปมาก ถ้าเล่ารวบรัดตัดตอน ครูแอ๊ดชอบดนตรีมาก 

ในขณะเดียวกันก็เรียนหนังสือด้วย ไม่เคยท้ิงหนังสือ 

เมื่อเรียนหนังสือจนจบชั้นมัธยม ทางครอบครัว 

ครูแอ๊ดให้เลือกเอาว่าครูแอ๊ดจะไปเรียนต่อที่  

ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศฟิลิปปินส์

 ครูแอ๊ดเร่ิมการศึกษาท่ีประเทศฟิลิปปินส์ 

เลือกไปท่ีตรงน้ัน ด้วยเหตุผลหลายประการ เล่าไป 

ก็ยืดยาว เอาเป็นว่าครูแอ๊ดได้ประสบการณ์จากการ 

ที่ไปเรียนอย่างมากมาย ได้ภาษา ได้เพื่อน ได้เห็น 

ความคิด ได้เห็นธรรมชาติของผู้ของคน ได้เห็น 

ขนบธรรมเนียมประเพณีของฟิลิปปินส์ ได้เห็น 

ได้ฟังจนเกิดคำว่า คาราบาว เกิดขึ้นในหัวใจ 

กว่าจะถึงดวงดาว

(อ่านต่อหน้า 11)

 

กองกิจฯ จัดพัฒนาด้านวิชาชีพ
แก่ นศ. จังหวัดชายแดนภาคใต้

  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจฝาก นศ. - มุ่งมั่นให้ถึงความสำเร็จ

(อ่านต่อหน้า 11)

 

 รองศาสตราจารย์เริงรัก จำปาเงิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปี 

การศึกษา 2557 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2557  

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ไพบูลย์  สุวรรณโพธิ์ศรี  คณะบริหารธุรกิจ

 โอกาสนี้ ตัวแทนนักศึกษา กล่าวรายงานว่าพิธีไหว้ครูเป็นการสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิด 

ระหว่างครูกับศิษย์ สะท้อนให้เห็นถึงความกตัญญูรู้คุณของสังคมไทยต่อผู้มีพระคุณ สะท้อนให้เห็นถึงความรัก 

คณะสื่อสารมวลชนเสวนา
สื่อมวลชนกับสันติภาพชายแดนภาคใต้

 คณะส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการเสวนา “ส่ือมวลชนกับสันติภาพในสาม 

จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมีอาจารย์จเลิศ เจษฎาวัลย์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงา และรักษาการ 

ในตำแหน่งคณบดีคณะส่ือสารมวลชนเป็นประธาน 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องบรรยาย 702 

 อาคารสุโขทัย

 ภายในงานมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา 

ลิ่มอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์         

รองศาสตราจารย์วาริศา พลายบัว รักษาการในตำแหน่ง 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะส่ือสารมวลชน มาร่วมงาน 

มีการเสวนาเร่ือง “สันติภาพในสามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ : สายลมที่เปลี่ยนแปลง” และ “เบื้องหลัง 

การทำสื่อท่ามกลางความขัดแย้ง” โดยนางสาว 

นวลน้อย ธรรมเสถียร อดีตผู้ส่ือข่าวบีบีซี ส่ือมวลชน 

ผู้เช่ียวชาญภาคใต้ นางสาวอุษา บัวพันธ์ ผู้ผลิตรายการ  

นักข่าวอิสระผู้เช่ียวชาญภาคใต้        นายซาฮารี       เจ๊ะหลง 

นักจัดรายการวิทยุชุมชน Patani และนายกูยี อีแต 

ช่ างภาพและผู้ ผลิตรายการโทรทัศน์อิสระ 

เป็นวิทยากร

 กองกิจการนักศึกษา จัดปฐมนิเทศนักศึกษา 

และพัฒนาศักยภาพนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน 

มนีกัศกึษาจงัหวดัชายแดนภาคใต ้เขา้รว่มกจิกรรม 

120 คน เม่ือวันท่ี 17 กันยายน ท่ีผ่านมา ณ ห้องศักด์ิ 

ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวว่าปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยมีนักศึกษาจากจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จึงมีหน้าท่ีในการส่งเสริมและพัฒนานักศึกษาให้เป็น 

บัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม และมีความพร้อมในการ 

ปรับตัวระหว่างท่ีศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย นอกเหนือ 

จากการศึกษาหาความรู้จากตำราแล้ว นักศึกษา 

ยังต้องพัฒนาตนเองให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ 

อันจะนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ของพ้ืนท่ี 

จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซ่ึงจะเป็นการสร้างความม่ันคง 

แก่ท้องถิ่นในระยะยาวต่อไป

 สำหรับกิจกรรมที่นำมาฝึกอบรมแก่นักศึกษา 

ได้แก่ การสาธิตและการฝึกทำบล็อกสกรีนและ 

สกรีนเสื้อ การกัดลายกระจก และการประดิษฐ์ 

ผ้าเช็ดหน้าเป็นของชำร่วย

 


