
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

                                            
             
 

            
   
         
 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๒๖

วันที่ ๑๒ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

   
 
 
ม.ร.ยินดีศิษย์เก่าประสบความสำาเร็จในวิชาชีพ

โปรดเกล้าฯ เป็นปลัดกระทรวง 6 แห่ง

(อ่านต่อหน้า 10)

ม.ร. สอบภาค 1  ปีการศึกษา 2558

26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2558

(อ่านต่อหน้า 2)

 

   
 ม.ร.อบรมภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา
 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดอบรม 

ภาษาอังกฤษ รุ่นท่ี 54 สำาหรับนักศึกษาและบุคคลท่ัวไป 

ในเดือนธันวาคม 2558 โดยกำาหนดทดสอบพ้ืนฐาน 

ความรู้ภาษาอังกฤษแก่ผู้สนใจเข้ารับการอบรม 

เพ่ือจัดระดับการเรียนของผู้เข้ารับการอบรม ในวันท่ี 

15 พฤศจิกายน 2558 (ผลการทดสอบสามารถใช้ได้  

1 ปี นับแต่วันสอบ)

  ผู้สนใจเข้ารับการอบรมสมัครเข้ารับการทดสอบ 

เพ่ือจัดระดับการเรียนได้ต้ังแต่บัดน้ี - 14 พฤศจิกายน 2558 

โดยสมัครและสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่

สถาบันภาษา อาคารสุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 0408 

โทร. 0-2310-8903-4

  ทั้งนี้ ผู้อบรมที่สอบผ่านครบทั้ง 6 ระดับ 

จะได้รับการบันทึกผลสอบในทรานสคริปท์ของนักศึกษา

ม.ร.จัดเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง จัดเทศน์มหาชาติประยุกต์ 2 ธรรมาสน์ 13 กัณฑ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยมีพระครูพิมลธรรมภาณ (ดร.มานพ กันตลีโล) วัดพระเชตุพน

วิมลมังคลาราม  และพระมหาจารุวัฒน์ จรณธัมโม วัดบางรักใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แสดงพระธรรมเทศนา 

 ภายในงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ    ลาภเจริญทรัพย์    อธิการบดี ม.ร.พร้อมด้วย   รองศาสตราจารย์รังสรรค์     แสงสุข   อดีตอธิการบด ี 

บุคลากรชาวรามคำาแหง และนักศึกษา ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และทำาบุญแต่ละกัณฑ์เทศน์เพื่อความเป็นสิริมงคล เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558  

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์  อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง กำาหนดสอบภาค 1 ปีการศึกษา 2558 

ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2558 (เว้นวันที่ 8 

พฤศจิกายน 2558) รวมทำาการสอบ 20 วันโดยสอบวันละ 2 คาบเวลา 

คาบเช้าเวลา 09.30 - 12.00 น. คาบบ่ายเวลา 14.00 -16.30 น.

 ✥ สถานที่สอบ  ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2

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

รามฯ 2  อาคาร  BNB801- 803, BNB10, BNB11, KTB และ PBB  

 ✥ สถานที่สอบพิเศษ

สถานท่ีสอบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสรหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

สถานที่สอบพระภิกษุ-สามเณร  สอบซำา้ซ้อน  อาคารเวียงคำา 101   

 (VKB 101) รามคำาแหง 1

 ✥ การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 นักศึกษาทุกช้ันปี และผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียม

ศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกช้ันปีสามารถติดต่อขอรับตารางสอบไล่ 

รายบุคคลด้วยตนเอง โดยนำาบัตรประจำาตัวนักศึกษา หรือ ใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนเรียน ไปติดต่อรับได้ตามสถานที่มหาวิทยาลัยกำาหนด 

ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม - 15 พฤศจิกายน 2558 (เว้นวันที่17, 18, 24, 

25 ตุลาคม และ 8 พฤศจิกายน) 2558 ซึ่งแบ่งเป็น 2 แห่งดังนี้ 

   
 รามฯ 2 แนะนำาการเตรียมตัวสอบ 
 งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงาน- 

วิทยาเขตบางนา  ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

และนักศึกษา Pre-degree  ทุกคณะ  เข้ารับฟัง 

การบรรยายพิเศษ แนะนำาการเตรียมตัวสอบไล่ 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2558  และการวางแผนการ

ลงทะเบียนเรียนภาค 2 ปีการศึกษา 2558 ในวันจันทร์ 

ที่  19  ตุลาคม 2558  เวลา  10.00 - 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร PRB  ชั้น 4 

วิทยาเขตบางนา  เพ่ือให้คำาแนะนำาการเตรียมตัวสอบ 

ระเบียบข้อปฏิบัติในการสอบ จิตวิทยาการเตรียมตัวสอบ 

ให้คำาปรึกษาการเตรียมตัวสอบ   และการวางแผน 

เลือกกระบวนวิชาลงทะเบียนภาค 2 ปีการศึกษา 2558 

 รามคำาแหงปล้ืมศิษย์เก่าประสบความสำาเร็จ  น่ังเก้าอ้ีปลัดกระทรวงและสำานักนายกรัฐมนตรี   รวม  6  แห่ง 

แสดงถึงความรู้ความสามารถของบัณฑิตรามคำาแหงเป็นที่ยอมรับของสังคมว่ามีความรู้คู่คุณธรรม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดเผยว่า 

ในช่วงเดือนกันยายนท่ีผ่านมา คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังบุคคลดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวง- 

หลายแห่ง เพ่ือดำารงตำาแหน่งแทนผู้เกษียณอายุ โดยจะมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่ง 

ต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป น้ัน เป็นท่ีน่ายินดีและน่าภาคภูมิใจว่ามีศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ  ให้ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงหลายคน 

นายกฤษฎา  บุญราช นายเกษมสันต์  จิณณวาโส นางทรงพร  โกมลสุรเดช นายอาทิตย์  วุฒิคะโร หม่อมหลวงปุณฑริก  สมิติ พล.ต.อ.เอก  อังสนานนท์

(อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 1. งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (ONE STOP 

SERVICE) อาคารกงไกรลาศ  (KLB)  ช้ัน 1 รามคำาแหง 1          

         2.  กองงานวิทยาเขตบางนา อาคารพระมาส 

(PRB) ชั้น 1 รามคำาแหง 2

       นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย 

จัดทำาให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์

หมายเลข 0-2310-6000 และ 0-2310-6100 ตั้งแต่ 

วันที่  9  ตุลาคม  2558

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์ 

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย  คือ อาคารเวียงผาช้ัน 1  

สถาบันคอมพิวเตอร์ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม  2558

 3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซต์  www.

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  

หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็น 

หลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้ 

และสามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม  2558 

ม.ร. สอบภาค 1 ปีการศึกษา 2558  26 ตุลาคม - 15  พฤศจิกายน 2558                              (ต่อจากหน้า 1)

 
 ม.ร. จัดอบรม “วิธีการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ TQF”

 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “วิธีการวัดและประเมินผล 

การเรียนรู้ 5 ด้าน ของ TQF ระดับรายวิชา/หลักสูตร” 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน 

เม่ือวันท่ี 14 กันยายน 2558 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอน อาจารย์ผู้สอน 

จะทราบถึงพัฒนาการของผู้เรียนว่ามีการเปล่ียนแปลง

และบรรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีคาดหวังหรือไม่ และผู้สอน

จะต้องทำาการแก้ไข ปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างไร 

ดังนั้น วิธีหนึ่งในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู ้

ของผู้เรียน 5 ข้อของ TQF คือ ผู้สอนจะต้องเข้าใจ

เทคนิคและวิธีการออกข้อสอบ และการวัดและ

ประเมินผลระดับรายวิชาหรือระดับหลักสูตรเป็นอย่างดี 

ทั้งนี้ผลที่ได้จะต้องเป็นที่น่าเชื่อถือ สามารถนำาไปใช ้

ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อ 

การพัฒนาศักยภาพของผู้ เรียนให้เป็นไปตามที่

หลักสูตรต้องการ

 “มหาวิทยาลัยจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการคร้ังน้ี 

เพราะตระหนักและเห็นความสำาคัญเร่ือง “วิธีการวัด 

และประเมินผลการเรียนรู้ 5 ด้าน ของ TQF ระดับ

รายวิชา/หลักสูตร” ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผลที่ม ี

ความสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาวิชา สามารถ

นำามาใช้ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา

ได้อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และนำาไปสู ่

การปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนให้มี

ประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตที่มี

คุณภาพสู่สังคมต่อไป” 

 
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ม.ร. ปีการศึกษา 2557

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะ/สำานัก/สถาบัน และ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำาแหง รับฟังผล 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน 

ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปีการศึกษา 2557 

โดยม ีผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี  พรรณวิเชียร 

จากสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประธานคณะกรรมการฯ พร้อมด้วยคณะ รายงานผลการประเมิน 

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.ร. เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2558

 สำาหรับผลการประเมินคุณภาพภายใน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ปีการศึกษา 2557 ได้คะแนน 

3.24 ระดับพอใช ้ ดังนี้ องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต คะแนน 3.17 ระดับพอใช้ องค์ประกอบที่ 2 

การวิจัย คะแนน 3.10 ระดับพอใช้ องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ คะแนน 5.00 ระดับดีมาก  

องค์ประกอบที่ 4 การทำานุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม คะแนน 3.00 ระดับพอใช้ และองค์ประกอบที่ 5 

การบริหารจัดการ คะแนน 2.99 ระดับพอใช้ โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยสรุปว่า ผู้บริหาร 

ควรหาวิธีการวางแผนกำากับติดตามเพื่อให้หลักสูตรทุกหลักสูตรมีคุณภาพและควรกำาหนดค่าเป้าหมาย

ว่าในปีการศกึษา 2558 ทกุหลกัสตูรต้องผ่านการกำากับมาตรฐานในองค์ประกอบที ่ 1 และมีผลการประเมนิ

ระดับหลักสูตรมีคะแนนไมต่ำา่กว่า 3.00 ต่อเนื่อง 2 ปีการศึกษา (2558-2559) หลังจากนั้นให้ฝ่ายวิชาการ

นำาเสนอ สกอ. เพือ่ให้สกอ.ตัง้คณะกรรมการเข้ามาประเมินเพ่ือขอรบัรองคณุภาพหลักสูตรอย่างเป็นทางการ

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวในตอนท้ายว่ามหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจประเมินฯที่ให้ความกรุณามารายงานผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และแลกเปลี่ยน 

ความคิดเห็นระหว่างกัน ทำาให้บุคลากรท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบถึงแนวทางในการพัฒนางานให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

การประเมินคุณภาพ ซึ่งชาวรามคำาแหงน้อมรับฟังข้อแนะนำาในทุกประเด็น เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์

ให้นำาไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้สูงขึ้นในอนาคต

 4. กรณีนักศึกษาขอเปล่ียนแปลงข้อมูล

กระบวนวิชาที่ลงทะเบียน ให้ติดต่อขอรับตาราง

สอบไล่รายบุคคลฉบับเปล่ียนแปลงได้ท่ี งานจัดสอบ 

ฝ่ายจัดสอบ สำานักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(สวป.) ช้ัน 6 รามคำาแหง 1 ต้ังแต่วันท่ี  9  ตุลาคม  2558     

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ    เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข 

ท่ีน่ังสอบ  รหัสประจำาตัว  ช่ือ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย  

ซ่ึงมีรอยปรุทุกระยะ  1  น้ิว   สามารถฉีกออกเป็นรายช่ือ 

ของนักศึกษาแต่ละคน  และนำาไปติดที่นั่งสอบได้    

เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 บัญชีรายชื่อนักศึกษาสอบวิชา    เป็นเอกสาร 

ท่ีแสดงรายละเอียดเก่ียวกับแถว ท่ีน่ัง วิชา ช่ือ-นามสกุล

ซ่ึงเป็นเอกสารท่ีนักศึกษาทุกคนจะต้องลงลายมือช่ือ

ของตนเองทุกครั้งที่เข้าสอบในแต่ละกระบวนวิชา 

เพื่อแสดงว่าได้ เข้าสอบกระบวนวิชานั้นๆจริง  

ก่อนลงลายมือช่ือให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชา

ที่จะสอบและชื่อ-นามสกุลของนักศึกษาว่าถูกต้อง

หรือไม่  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับกระบวนวิชาใน

ตารางสอบไล่ไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน

เรียนให้นักศึกษาติดต่อสอบถามไปท่ี ฝ่ายจัดตารางสอน

และลงทะเบียนเรียน สำานักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง  

10240  โทร. 0-2310-8610 ก่อนการสอบ

รามฯ 2 แนะนำาการเตรียมตัวสอบ   (ต่อจากหน้า 1)

ช่องทางการลงทะเบียนเรียน  ข้ันตอนการดำาเนินการ 

ลงทะเบียนเรียนที่สะดวก  ถูกต้อง  และรวดเร็ว  

ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา   

 ขอเชิญนักศึกษาท่ีสนใจร่วมกิจกรรมลงทะเบียน 

ได้ที่หน่วยบริการการศึกษา โทร. 0-2397-6301 และ 

0-2397-6315
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เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 มีข่าวเล็กๆ ข่าวหน่ึงในหน้า-

หนงัสอืพมิพ์รายวนั ซึง่คงไม่ค่อยมผีูส้นใจ

สักเท่าใด แต่

 “ข่าวรามคำาแหง” สนใจ และยนิดี 

ที่จะนำามาเผยแพร่ต่อ

 เนือ่งเพราะ นานๆ จะมผีูห้ลกัผูใ้หญ่

ในบ้านเมือง ห่วงใยการใช้ภาษา ทั้ง

 ภาษาวิบัติ คำาทับศัพท์พรำ่าเพรื่อ 

ซึ่งใช้ในโลกออนไลน์แล้วลามมาใช้ 

ในเอกสารราชการ

 ผูใ้หญ่ท่านนัน้คอื ท่านรองนายก-

รัฐมนตรี  ศาสตราจารย์ ดร.วษิณ ุ เครืองาม

 ท่านอาจารย์ ดร.วิษณุ บอกว่า

 มีการใช้คำาทับศัพท์โดยไม่จำาเป็น

ท้ังภาษาอังกฤษ ภาษาเกาหลี และ

ภาษาญี่ปุ่น 

 เป็นการใช้ด้วยความสนุกสนาน 

ความเก๋ ความเท่ และความสะใจ 

 นอกจากนี้ยังมีปัญหาเร่ืองการ

ออกเสียง และการประดิษฐ์คำาใหม่

 ซึง่ตอนแรกใช้แค่ในสงัคมออนไลน์ 

แต่ปัจจุบันมีใช้ในสื่อต่างๆ 

 แม ้กระทั่งในคำาตอบข้อสอบ  

ในเอกสารราชการ เช่นการบันทึก

ประจำาวันของตำารวจ

 ท่านรองนายกรัฐมนตรี ดร.วิษณุ 

บอกว่าเรื่องนี้ต้องช่วยกันแก้ไข 

 ครูไม่ว่าจะสอนวิชาอะไร ควรจะ

ช่วยกนัเตอืนลกูศษิย์ให้ใช้ภาษาให้ถกูต้อง

 ถูกระดับ และถูกกาลเทศะ

 ควรสอนทั้งปฏิบัติ ปริยัติ และ

ปฏิเวธ

 บรรยากาศในงาน International & ASEAN Day 2015 ที่สถาบันการศึกษานานาชาติ จัดข้ึน 

เป็นไปอย่างคึกคัก เต็มไปด้วยสีสันตาม concept อาเซียน โดยนักศึกษาที่เข้าร่วมงานส่วนหนึ่งเป็นนักศึกษา

ในโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างสถาบันการศึกษานานาชาติและมหาวิทยาลัยชั้นนำาจากทั่วโลก

 Ms.Sabrina Robbel นกัศกึษาชาวเยอรมนั ในโครงการร่วมมอืแลกเปลีย่นระหว่าง 

 University of Applied Sciences RheinMain เมืองวิซบาเดน ประเทศเยอรมนี และ

สถาบันการศึกษานานาชาติ กล่าวว่าเป็นโอกาสดีที่ได้ประสบการณ์จากทั้ง 2 สถาบัน 

โดยขณะนี้กำาลังศึกษาสาขา Communication Design ที่เยอรมัน และเข้าเรียนในวิชา 

General Management  สาขาบริหารธุรกิจที่รามคำาแหง เป็นเวลา 9 เดือน 

 “เมื่อรู ้ว ่าจะได้มีโอกาสเป็นนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ เมืองไทยจึงไม่ลังเล 

ที่จะเลือกเรียนที่นานาชาติ จากข้อมูลที่ได้ค้นจากอินเทอร์เน็ต ทราบว่ามีรูปแบบ 

การเรยีนทีน่่าสนใจ เป็นการตดัสินใจทีไ่ม่ผิดหวงั  แม้จะเพิง่มาเรยีนได้ประมาณ 1 เดอืนเท่าน้ัน 

แต่รู้ได้ว่าทุกคนที่นี่เป็นมิตรจริงๆ เจ้าหน้าที่คอยให้ค�าปรึกษาทุกเรื่อง บรรยากาศการเรียนอบอุ่นเป็นกันเอง

ส่ิงส�าคัญคือมุมมองที่ได้จากการเรียนกับโปรเฟสเซอร์จากมหาวิทยาลัยชื่อดังทั่วโลก ห้องเรียนไม่แน่น

จนเกินไปท�าให้เรียนได้มีสมาธิดีมาก กิจกรรมวันนี้เป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้ชมการแสดงในแบบไทย 

และการแต่งกายของประเทศอาเซียน งานสนุกสนานและสวยงาม”

 Mr.Maxime Brasilier นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี สาขาบรหิารธรุกจิ ในโครงการ

แลกเปลี่ยนระหว่าง EDC Paris Business School ประเทศฝร่ังเศส และสถาบัน 

การศึกษานานาชาติ กล่าวว่าเดินทางมาแลกเปลี่ยนที่นานาชาติ 1 ภาคการศึกษา  

โดยขณะนี้เรียนอยู่ชั้นปี 3 ที่ปารีสและต้องเรียนจนครบ 5 ปีจะสำาเร็จการศึกษา  

โดยในคร้ังน้ีได้เจอเพื่อนที่มาจากเมืองมงเปลิเยร์ และเมืองลียงที่นี่ด้วย สถาบัน- 

การศึกษานานาชาติมีรูปแบบการเรียนที่น่าสนใจมาก เป็นโอกาสดีที่ได้เรียนกับอาจารย ์

ที่มาจากหลายสถาบันทั่วโลก

         Mr.Helge Harms นักศึกษาระดับปริญญาตรี BBA สาขาบริหารธุรกิจ  

ในโครงการแลกเปลี่ยนจาก Hochschule Fulda กล่าวว่ามาเข้าเรียนในวิชาการตลาด 

 1 ภาค เรยีนเป็นปีสดุท้ายกจ็ะสำาเรจ็การศกึษา สถาบนัฯ มรีะบบจดัการทีด่ ี เพือ่นในห้อง

ช่วยเหลือและขยันตั้งใจเรียนมาก ที่เลือกเรียนที่นานาชาติส่วนหนึ่งเพราะได้รับ 

คำาแนะนำาจากเพื่อนว่ามีระบบการเรียนที่ดี และตนยังต้องการเปลี่ยนประสบการณ์

เรียนมาฝั่งตะวันออกบ้าง

         Ms.Mina Shahi นกัศกึษาระดับปรญิญาตร ี สาขาบรหิารธรุกจิ 

BBA  กล่าวว่าตั้งใจเลือกเรียนในระบบอินเตอร์ และคุณพ่อ 

แนะนำาให้เรียนที่สถาบันการศึกษานานาชาติ รามคำาแหงเท่านั้น อาจารย์ต่างชาต ิ

มีระบบการสอนที่ดี เหมือนเป็นระบบที่เราคุ้นเคย  

 “บรรยากาศการเรียนที่นี่ดีมาก คุณพ่อสนับสนุนให้เรียนหลักสูตรนานาชาติ

ท่ีรามค�าแหง เพราะอาจารย์ดี เพราะก่อนหน้านี้ไปศึกษาชั้นมัธยมปลายที่เมืองเดล ี

ประเทศอินเดีย เมื่อเรียนจบจึงมาสมัครเรียนที่รามค�าแหง เพราะระบบการเรียน 

คณาจารย์จากต่างประเทศที่มาสอน ระบบการสอนเหมือนท่ีอินเดีย เป็นการเรียน 

ทีต่่อเนือ่งและชอบระบบการสอนทีน่ีม่าก เพือ่นๆ น่ารกั และสามารถเข้ากนัได้ดกีบัเพือ่นคนไทยและต่างชาติ  

ที่นี่ให้การศึกษาได้ครบทุกอย่างที่ต้องการ”

สถาบันนานาชาติสร้างสีสันอาเซียน
International & ASEAN Day 2015 
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กิจกรรมรามฯ - ตรัง

 นายเชิดศักดิ์ คงรักษ์ หัวหน้าสำานักงาน

สาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัตรงั พร้อมคณะเจ้าหน้าท่ี 

ร่วมสวดโพชฌังคปริตร ถวายแด่พระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงสาขา

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง เมื่อวันที่  

22 กันยายน 2558

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โครงการ 

ใช้ชวีติร่วมกนัในมหาวทิยาลยั ประจำาปีการศกึษา 2558 

เพื่อให้นักศึกษา รุ่นพี่ และรุ่นน้อง ได้ทำากิจกรรม 

นนัทนาการร่วมกนั และส่งเสรมิให้นกัศกึษามคีณุธรรม- 

จริยธรรม โดยมพีระอธิการพรหมวุฒิ ชยาภินันโท 

เจ้าอาวาสวดัโพรงจระเข้ อำาเภอย่านตาขาว จงัหวดัตรงั 

แสดงธรรมเรื่องความกตัญญูกตเวที และร่วมทำาบุญ

ตกับาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภกิษสุงฆ์ โดยม ี

รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง ร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2558

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดตรัง จัดกิจกรรมแต่งกายผ้าไทยเทิดไท้- 

มหาราชินี เนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิม-

พระชนมพรรษา สมเดจ็พระนางเจ้าฯ พระบรมราชนินีาถ 

12 สิงหาคม 2558 เพื่อส่งเสริมและทำานุบำารุง- 

ศิลปวัฒนธรรม

  คณะเจ้าหน้าทีม่หาวทิยาลยัรามคำาแหงสาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัตรงัร่วมพธิถีวายเครือ่งราชสกัการะ 

จุดเทียนชัยถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2558 เพื่อแสดงความจงรักภักดี น้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณ   

ณ บรเิวณลานหน้าพระบรมราชานสุาวรย์ีรชักาลที ่5  

 
 12 ปีแห่งการคิดบวก

บนเส้นทางเดินในรั้วนิติศาสตร์รามคำาแหง

 บนเส้นทางเดนิในรัว้มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

โดยเฉพาะคณะนิติศาสตร์ ได้รับคำารำ่าลือเสมอว่า 

“ยาก” แต่สำาหรบั 12 ปีของ “อ้อม”  นางสาวสมกมล   ธนศูลิป์ 

ว่าทีน่ติศิาสตรบณัฑติ  พสิจูน์แล้วว่าการเรยีนนติศิาสตร์  

ต้อง “เข้าเส้น” ฝ่าฟันจนกระทั่งฝันกลายเป็นจริง

 นางสาวสมกมล ธนศิูลป์ 

หรือ อ้อม สำาเร็จการศึกษา

ด้วยเกรดเฉลี่ย 2.7 ปัจจุบัน

เป็นเจ้าหน้าที่ฝ ่ายสินเชื่อ

ส่วนบุคคล ธนาคารยูโอบี  

จำากดั (มหาชน) เผยถึงการเรียน 

บนทางเดินที่ เต็มไปด ้วย 

อุปสรรคและยาวไกล แต่ด้วยความขยัน มีวินัย 

และคดิบวก ทำาให้ตลอด 12 ปี ไม่เคยบัน่ทอนกำาลงัใจ 

แต่กลับเป็นเวลาที่ได้สั่งสมความรู้ ผูกพัน ศรัทธา

กับคณาจารย์ และสถาบันที่บ่มความรู้ ให้พร้อม

ก้าวไปเป็นผู้รักษาความยุติธรรมให้สังคม

 อ้อม กล่าวว่าตนชอบนิติศาสตร์มาตั้งแต่

เรียนมัธยมปลาย เป็นวิชาเดียวที่อ่านแล้วไม่เบื่อ 

ยิง่อ่านยิง่อยากรู ้ตอนนัน้ต้องทำางานไปด้วย จงึเลอืก 

สมคัรเรยีนทีร่ามคำาแหง ทัง้ทีไ่ม่รูว่้าต้องเรยีนอย่างไร 

ไม่มรีุน่พี ่ไม่มเีพือ่น อาศยัการอ่านหนงัสอืเอง ไม่เคย

มาเข้าเรยีน แต่ด้วยความทีต้่องทำางานทกุวนั เลกิไม่เป็นเวลา 

กลายเป็นว่าช่วง 2 ปีแรก สอบผ่านเพยีงวชิาพืน้ฐาน

เท่านั้น 

 “ผ่านไป 2 ปี เร่ิมเปล่ียนทางเดนิ ตัง้ใจกลับมาเรียน

ให้จริงจัง จึงไปสมัครงานออฟฟิศที่ทำางานเป็นกะ 

เพื่อจะได้แลกเวรมาสอบได้ แต่ความเป็นจริงคือ 

โดนบังคับทำาโอทีต่อ  ในขณะเดียวกับที่เราเป็น 

กำาลังสำาคัญของที่บ้าน เวลาคุณแม่ไม่สบาย หรือ 

มีงานสำาคัญต้องเป็นกำาลังช่วยทุกงาน ไม่มีเวลา

อ่านหนังสือ ไม่ได้เข้าสอบ ตอนนั้นคิดเพียงว่า  

ไม่ว่าจะใช้เวลาเรียนแค่ไหนต้องเรียนจบนิติศาสตร์

ให้ได้ เพราะการเรยีนคอืการลงทนุ งานสำาคญักบัการเรียน 

เพราะถ้าไม่มีงานก็เรียนต่อไม่ได้ ยังไงก็จะพยายาม 

ต่อไป”

 สมกมล กล่าวต่อไปว่าทกุเทอมจะลงทะเบยีนเตม็ 

วชิาทีล่งทะเบยีนบางเทอมไม่ได้เรยีงตามความยากง่าย 

แต่จะเรียงตามเวลาที่จะเอื้ออำานวยให้มาสอบ 

ยอมรับว่าต้องอ่านหนังสือหนักมาก เพราะเมื่อ

เปิดอ่านวชิายากแล้วไม่เข้าใจต้องย้อนไปอ่านเบือ้งต้น 

จนกระทัง่เมือ่เรยีนปีที ่ 8 เรยีนสะสมได้ 90 หน่วยกติ 

พอดีกับที่คณะฯ มีการปรับปรุงหลักสูตรสำาหรับ

ไม่เคยหมดกำาลงัใจเลย แต่รูส้กึภมูใิจทีไ่ด้เรยีนทีน่ติศิาสตร์ 

รามคำาแหง แม้จะไม่มีโอกาสมาเข้าเรียนแต่กลับม ี

ศรัทธาต่อคณาจารย์ และสถาบันอย่างยิ่ง ทุกครั้ง 

ทีบ่อกใครว่าเรยีนทีน่ี ่จะได้รบัคำาชมเสมอว่า นติศิาสตร์ 

รามคำาแหงเรยีนยาก ไม่ใช่ว่าใครจะเรยีนจบได้ง่าย ดงันัน้ 

เมือ่เราสำาเรจ็การศกึษาจากคณะทีข่ึน้ชือ่ว่ายาก หมายถงึ 

เรามีคุณสมบัติพร้อมตามที่คณะตั้งมาตรฐานไว้  

แม้จะเรียนนานแค่ไหนแต่เมื่อสำาเร็จการศึกษา 

ยังมีคนชื่นชมและยินดีกับเราเสมอ อยากให้ม.ร.คง

คุณภาพและรักษามาตรฐานความยากนี้ไว้ 

 “จากน้ีต้ังใจว่าจะสอบต๋ัวทนาย และเรียน

เพื่อสอบเนติบัณฑิตให้ได้ จากนี้ไปจะขยันอดทน

ให้มากกว่าเดิม ฝ่าฟันการสอบที่รออยู่หลายสนาม

ไปให้ได้ ขอขอบคณุรามค�าแหง คณาจารย์ ทีผ่ลติบณัฑติ

รามค�าแหงให้มีความรู้คู่คุณธรรม”    

นักศึกษาใหม่ ปรบัหน่วยกิตจากเดมิวชิาละ 3 หน่วยกิต 

เป็น 2 หน่วยกติ นกัศกึษาต้องเรยีนหลายวชิามากขึ้น 

เราเป็นนกัศกึษาเก่า สามารถเรยีนจบในรหสัเก่าได้เลย  

แต่อยากเปลี่ยนรหัสใหม่เพ่ือจะได้เรียนเนื้อหาวิชา

ในยุคใหม่เพิ่มเติม 

 “อาจารย์ถามย�้าหลายครั้งก่อนจะเทียบโอน

เข้าในรหสัใหม่ เพราะถ้าเรยีนรหสัเดมิอกีไม่กีห่น่วยกติ 

กจ็ะจบแล้ว แต่เราสนใจวชิาใหม่ทีเ่พิม่มา อาท ิ พ.ร.บ. 

ลิขสิทธิ์ การค้าระหว่างประเทศ ต้องเข้าใจประเทศ

เพื่อนบ้าน ลิขสิทธิ์ มารยาททนายความ ทุกวิชา 

ท่ีเพ่ิมมา คณะคงกลั่นกรองและเล็งเห็นแล้วว่าเป็น

ประโยชน์กบัสงัคมในปัจจบุนั ซึง่จะมผีลในระยะยาว

เมือ่ก้าวสูก่ารเรยีนเนตบิณัฑติ ท�าให้ยิง่รูส้กึว่า กลบัเป็น 

โอกาสดีที่ได้เรียนในยุคที่โลกเปลี่ยน”

 ว่าที่มหาบัณฑิต กล่าวต่อไปว่า ตลอด 12 ป ี
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ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล                    aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน กลัว กยศ. ยึดทรัพย์ก็เรียนรามฯ สิครับ...รออะไรอยู่

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ในช่วงนี้คนที่กู้ยืมเงินจาก กยศ. หรือกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

แล้วยังไม่ได้จ่ายเงินคืนอาจจะรู้สึกหนาว ๆ ร้อน ๆ เพราะหลังจากที่ปล่อยให้ 

ค้างชำาระมานาน กยศ. ก็เริ่มจะเอาจริงด้วยการทยอยฟ้องลูกหนี้ที่ติดค้าง 

กองทนุฯ อยู ่และทีส่ำาคญักค็อืขูจ่ะดำาเนนิการขัน้เดด็ขาดถงึขัน้ยดึทรพัย์เลยทเีดยีว 

ซึ่งก็ไม่ใช่แค่ขู่เพราะตอนนี้ฟ้องไปแล้ว 786 ราย ยึดทรัพย์ไป 22 ล้านบาท  

และมีผู้ที่เข้าข่ายจะถูกยึดทรัพย์ อีก 4,175 ราย รวมเป็นเงิน 109 ล้านบาท

 กองทนุเงนิให้กูย้มืเพือ่การศกึษาตัง้ขึน้เมือ่ปี  2539  ตราบถงึปัจจบุนัได้ปล่อยกู ้

แก่นิสิตนักศึกษาไปแล้วกว่า 4  ล้านคนรวมวงเงินกว่า 4  แสน 5 หมื่นล้านบาท 

จุดมุ ่งหมายก็คือเพื่อช่วยให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์สามารถเรียน 

จนสำาเร็จการศึกษาได้ และให้เวลาปลอดหนี้ (คือยังไม่ต้องเริ่มใช้หนี้คืน) 2 ปี 

หลงัจากเรยีนจบ เงนิทีไ่ด้รบัชำาระหนีค้นืนีก้จ็ะหมนุเวยีนกลบัไปให้ผูท้ีต้่องการเงนิ

เพื่อการศึกษารายใหม่ ๆ ต่อไป 

 จะเห็นได้ว่าหลักการของ กยศ. นั้นดีมาก  แต่ปัญหาคือนิสิตนักศึกษา

ที่กู้ไปในปีแรก ๆ จำานวนไม่น้อยคิดว่าทางการจะผ่อนปรนให้เช่นปรับลดหนี้

หรือยกเลิกหน้ีให้ในที่สุด พูดง่าย ๆ ก็คือคิดว่ากู้แล้วจะไม่ต้องใช้หนี้นั่นเอง  

ท่ีจริงจะไปโทษพวกเขาก็ไม่ได้เพราะในช่วงเวลาหลังจากเกิดวิกฤตสถาบัน

การเงินในปี 2540 ทางการได้ปรับลดหนี้ให้กับธุรกิจเป็นจำานวนมหาศาล  

และบรรดาเกษตรกรที่กู้ยืมจากธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) ก็ได้รับการ

ปรับลดหนี้ไปมากเช่นกัน ตัวอย่างที่เห็นก็ทำาให้คนที่กู้คิดว่าพอถึงตอนที่เขา 

จะต้องชำาระหนี้ รัฐบาลก็อาจจะสงสารและยกหนี้ให้เหมือนกัน

 อกีปัญหาหน่ึงทีรู่ ้ๆ กนั แต่ไม่มหีลกัฐานกค็อืมมีหาวทิยาลยัเอกชนบางแห่ง 

(ขอเน้นว่าบางแห่งเท่านั้นนะครับ ไม่ได้เหมารวมไปทั้งหมด) หานักศึกษา

ด้วยการโฆษณาว่าจะได้เงินกู้มาเรียนแน่ และยิ่งถ้าหากนักศึกษามโนไปเองว่า

ทางการจะยกหนี้ให้ด้วยแล้ว ก็เท่ากับเรียนฟรีนั่นเอง

 ยังมีอีกปัญหาหน่ึงซึ่งเป็นของนักศึกษาที่ไปกู้เองก็คือ กู้ไปเรียน

มหาวทิยาลยัเอกชนซึง่ค่าใช้จ่ายสงูมาก และถ้าไปต่อว่าเร่ืองนี ้ เขากจ็ะบอกว่า

เพราะมหาวิทยาลัยดัง ๆ ของรัฐเขาจำากัดจำานวนรับเข้าศึกษาน่ีนา ทำาให้ไม่มี

ทางเลือกอื่น ซึ่งที่จริงทางเลือกน่ะมีอยู่หรอกแต่เขามองข้ามไป ทางเลือกนั้น 

ก็คือเรียนรามคำาแหงของเรานั่นเอง

 เมื่อค่าเรียนแพงก็ต้องเป็นหนี้มาก ถ้าหากได้ทำางานที่ได้เงินเดือนสูง ๆ 

ก็พอจะผ่อนชำาระหนี้ได้ แต่ไม่ใช่ว่าคนที่กู้ไปกว่า 4 ล้านคนนั้นจะได้งานดี ๆ 

ไปทั้งหมด แถมบางคนยังจบออกมาในช่วงเศรษฐกิจไม่ดีเสียอีก เมื่อหางาน

ทำาไม่ได้ หรือได้ไม่ถาวรก็ไม่รู้จะหาเงินที่ไหนมาใช้หนี้ ถามว่าคนกลุ่มนี้มีมาก

สักเท่าไหร่ ......ก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับแค่ราว ๆ กว่า 1 ล้าน 7 แสนคนเท่านั้น  

ในจำานวนนีอ้าจมอียูบ้่างทีส่ามารถผ่อนชำาระหนีไ้ด้ แต่รอให้ทางการผ่อนปรน

เพื่อจะได้ประโยชน์ไปด้วย  คนกลุ่มนี้มีเท่าไหร่ไม่รู้แต่ตอนนี้ทาง  กยศ. บอกมา 

แน่ชัดแล้วว่าจะไม่มีการเจรจาปรับลดหนี้อีก

 การที่คนกู้ไปไม่จ่ายหนี้คืนทำาให้เงินที่ควรจะหมุนกลับมาให้นักศึกษา

รุน่ใหม่ ๆ กูบ้้างกม็น้ีอยลง จนเดีย๋วนี ้กยศ. ต้องจำากัดโควต้าทีจ่ะให้กูไ้ด้ไม่เกนิปีละ 

2 แสนรายเท่านัน้  และไม่รูว่้าโควต้านีจ้ะลดลงไปอกีหรอืเปล่า  ถ้าถามว่าแนวโน้มแบบนี ้

จะให้เด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งจบมัธยมจะขาดโอกาสเรียนต่อระดับอุดมศึกษาไหม?  

ผมขอตอบอย่างหนักแน่นว่าไม่ครับ ตราบใดที่ยังมีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงอยู่

 การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีค่าใช้จ่ายไม่สูง ถ้ากู้ได้ก็ไม่ต้อง

ใช้หนี้มาก และถึงกู้ไม่ได้ก็น่าจะมีปัญญาจ่าย หรือจะทำาแบบที่บัณฑิตรามฯ 

จำานวนมากทำามาแล้วก็คอืเรยีนไปด้วยทำางานไปด้วยกยั็งได้  เพราะฉะน้ันใครกต็าม

 อารมณ์ เป็นสิง่หน่ึงทีเ่รารบัรูจ้ากประสบการณ์ ว่าเมือ่อยูใ่นสถานการณ์เช่นนี ้

เราจะมีอารมณ์อย่างไร บางครั้งอารมณ์พอใจ ชอบใจ รัก ปลื้ม เราเรียนรู้ว่า

อารมณ์เหล่าน้ีทำาให้เรามีความสขุ ส่งผลให้เราแสดงออกผ่านท่าทางทีม่คีวามสขุ 

เช่น การยิ้ม การหัวเราะ การดีใจ

 ในภาษาเวียดนาม มีคำาศัพท์ที่แสดงอารมณ์ และท่าทางต่าง ๆ เช่น

ภาษาเวียดนาม คำาอ่าน ความหมายภาษาไทย

Mỉm cười (หมิม เกื่อย) ยิ้ม

Khóc (ค้อก) ร้องไห้

Cười (เกื่อย) หัวเราะ

Cau có (เกา โก๊) หน้าบึ้ง

Lỗi (โหลย) เสียใจ

Vui (วุย) ดีใจ

Đói (ด๊อย) หิว

Mệt mὀi (เมต หมอย) เหนื่อย

buồn (บ่วน) เศร้า

Phước (เฟื้อก) มีความสุข

Khát nước (ค้าต เนื้อก) กระหายนำ้า

Giận dữ (เสิ่น สือ) โกรธ

thích (ทิ้ก) ชอบ

không thích (คง ทิ้ก) ไม่ชอบ

yêu (เอียว) รัก

Ghét (แก๊ต) เกลียด

lo (ลอ) กังวล

Phấn khích (เฟิ้น คิก) ต่ืนเต้น

Sợ hãi (เสอ หาย) ตกใจ 
 

 เป็นธรรมดาที่ปุถุชนทั้งหลาย ยังคงเต็มไปด้วยอารมณ์ต่าง ๆ  หากแต่เรา 

พยายามควบคุมจิตใจ ระงับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราให้ได้ ไม่ปล่อย 

ให้เกดิอารมณ์ในด้านลบ ไม่ว่าจะเป็น ไม่ชอบใจ ไม่สมใจ ไม่พอใจ ไม่สบอารมณ์ 

รำาคาญ ขุ่นเคือง หงุดหงิด ผิดหวัง เหลืออด เจ็บร้อนแทน ฉุน ยัวะ โกรธ โมโห 

เดือด เจ็บใจ เคียดแค้น คับแค้นใจ อาฆาต พยาบาท... อารมณ์เหล่านี้มีแต่จะ

ทำาให้เกิดเรื่องราวลุกลาม บานปลาย เราหันมาเปลี่ยนอารมณ์ด้านลบเหล่านี้ 

ให้เป็นแรงบนัดาลใจ ให้ทำาสิง่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ 

น่าจะเป็นสิ่งที่ดีกว่าเป็นแน่

ทีก่ลวัจะกู ้ กยศ. ไม่ได้ หรอืกูไ้ด้กก็ลวัจะถกูฟ้องยดึทรพัย์ภายหลงักใ็ห้มาเรยีนรามฯสคิรบั  

ให้ความรู้ได้ไม่แตกต่างจากมหาวิทยาลัยชั้นนำาอื่น ๆ  แต่ค่าใช้จ่ายถูกกว่ามาก 

 ถ้าท่านผูอ่้านเรยีนรามฯ อยูแ่ล้วกไ็ม่เป็นไร ช่วยบอกต่อให้เพือ่น ๆ พี ่น้อง ลกู 

หลานมาเรยีนรามฯ ด้วยกนักไ็ด้ โฆษณาไปได้เลยว่าปีนีม้ปีลดักระทรวง (ตำาแหน่งสูงสุด 

ของข้าราชการ) ทีจ่บรามฯ ตัง้ 5 คน และใน 5 คนนีผ้มขอคยุเสยีหน่อยว่าจบปรญิญาตรี

จากคณะเศรษฐศาสตร์ 2 คนเชียวนะครับ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 

  นางสาวภทัรานษิฐ์ อคัคเดชณไพศาล ฝ่ายผูจ้ดัการอาคาร 

 ไวท์ อิมเมจ สูท อพาร์ทเม้นท์ ด้านหลังมหาวิทยาลัย-

ราชภฏัจนัทรเกษม กล่าวว่าจากท่ีได้เข้าฟังเสวนาในวนันี ้

 จะนำาข้อมูลหารือกับผู ้ประกอบการเพ่ือปรับเปล่ียน 

ให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. ใหม่ ที่ระบุให้หอพักต้องแยก

อาคารชายหญิง  เพราะปัจจุบันผู้เช่ามีท้ังนักศึกษาและ 

คนทำางาน ต้องใช้เวลาปรบัปรงุอาคารและคดิว่าจะบรหิาร 

จดัการอย่างไร ระเบียบของหอพกัและอพาร์ทเม้นท์มกีฎระเบยีบต่างกนัต้องดวู่า 

จะจดัระเบยีบอย่างไร การแยกชัน้อาจจะล๊อคการ์ดลฟิท์ข้ึนลงได้ แต่บนัไดหนีไฟ 

ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินอาจจะมีข้อดีข้อเสีย ต้องหาวิธีแก้ไขต่อไป 

 “วนันีด้ใีจทีไ่ด้เข้าร่วมโครงการกับรามค�าแหง และได้รบัข้อมลูทีเ่ป็นประโยชน์  

แม้จะยังไม่ได้ข้อสรุปทั้งหมด แต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ได้รู้แนวทางในการเร่ิม

หาข้อมลูเพิม่เตมิ เชือ่ว่าหากมีการปรบัปรงุอาคารให้มคีณุสมบตัถิกูต้องตามกฎหมาย 

มกีารกวดขนั จะช่วยป้องกนัปัญหาในชมุชนได้ในระดับหนึง่ เป็นผลดทีัง้ผูป้ระกอบการ 

และผูพ้กัอาศยัอย่างแน่นอน ขอขอบคณุรามค�าแหงทีจ่ดัโครงการทีเ่ป็นประโยชน์ 

เปิดโอกาสให้ประชาชนทัว่ไปหรือผูท้ีเ่ข้าไม่ถงึกฎหมาย ได้มสีือ่กลางถ่ายทอดความรู ้

อยากให้มีการจัดโครงการฯ นี้ต่อไป”

 นางสาวจิลล์ พรมดี นิสิตปริญญาโท ภาควิชา-

อสงัหารมิทรพัย์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จฬุาลงกรณ์-

มหาวทิยาลยั กล่าวว่าทราบข่าวการจดังานวนันีจ้ากอนิเทอร์เนต็ 

รู ้สึกสนใจเพราะตนกำาลังเขียนวิทยานิพนธ์ในเรื่อง 

เกี่ยวกับโอกาสในการปรับปรุงหอพักให้เข้ากับกฎหมาย

พ.ร.บ. หอพกัฉบบัใหม่ อย่างไรกต็าม แม้ข้อมลูในด้านต่างๆ 

เช่น กฎกระทรวงยังไม่เรียบร้อย แต่ในวันนี้เป็นโอกาส 

ที่ได้ฟังปัญหาและรายละเอียดจากผู้ประกอบการโดยตรง

 “สงัคมปัจจบุนัเปลีย่นไป เหน็ได้ว่าพ.ร.บ.ยงัมช่ีองว่างอยูบ้่าง เช่น นกัศกึษา

อาจจะท�างานซ้อมดนตรีต้องกลับดึกท�าให้เลือกอยู ่ในอพาร์ทเม้นท์อาจจะ 

ไม่มปัีญหา แต่อาจจะไม่สะดวกถ้าอยูห่อพกั การเข้าฟังในครัง้นีเ้พ่ือเป็นแนวทาง  

และเกบ็รายละเอยีดเพราะภาควชิาอสงัหารมิทรพัย์เป็นนกัพัฒนาอสังหารมิทรพัย์ 

เป็น developer ที่จะปรับตัวอย่างไรให้เข้ากับกฎหมาย จึงอยากทราบข้อมูล 

ของกฎกระทรวงที่ออกมาใหม่เพ่ิมเติม วันนี้ได้เห็นภาพรวม ได้มาฟังปัญหา 

และความคิดเห็น มุมมองจากหลายๆ ฝ่ายที่เป็นประโยชน์กับงานที่เขียนอยู่”

         นางใจรัก เติมมี ผู้ดูแล พีพีเฮ้าส์ ซอยรังสิตภิรมย์ 

ใกล้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ (รังสิต) กล่าวว่าอพาร์ทเม้นท ์

แต่เดิมเปิดรับทั้งนักศึกษาชายและหญิง ขณะนี้กำาลัง

ปรับเป็นหอพักชายล้วน ไม่รับนักศึกษาหญิงเพิ่ม 

 “จากการเข้าฟังเสวนาในวนันี ้ มองว่าการปรบัเปลีย่น 

อพาร์ทเม้นท์มาเป็นหอพกัเป็นเรือ่งใหญ่ แต่เมือ่กฎหมาย 

จะเริ่มมีผลบังคับเราต้องพยายามปรับปรุงตัวอาคาร 

ให้ใหม่และมีคุณสมบัติตรงตามที่พ.ร.บ.ก�าหนด และอยากให้ทางรัฐยืดเวลาให้

หอพักมีเวลาปรับปรุง” 

 นายณัฐวุฒิ ธีระดากร ผู้ดูแล ฟิฟธ์ไดแมนชั่น 

อพาร์ทเม้นท์ อำาเภอบางพล ีจงัหวดัสมทุรปราการ กล่าวว่า 

ทราบข่าวการจดังานเสวนานีจ้ากหนงัสอืพมิพ์ไทยรฐั รูส้กึสนใจ

ในการเปิดรับข้อมลูใหม่ๆ ในการจัดการห้องพกัให้ถกูต้อง 

ตามกฎหมาย สำาหรบัอพาร์ทเม้นท์ท่ีตนดแูลอยูใ่นปัจจบัุน

มีผู้พักอาศัยเป็นกลุ่มวัยทำางาน ไม่มีนักศึกษา แต่ถือว่า 

ได้ทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อไปปฏิบัติตามพ.ร.บ. 

ได้อย่างถูกต้อง เช่น อพาร์ทเม้นท์ต้องไม่รับนักศึกษา มิเช่นนั้นจะมีความผิด  

รวมไปถงึการแข่งขนัเมือ่เริม่มกีารเข้าร่วม AEC ต่างชาตทิีม่ภีมูลิำาเนาในประเทศไทย

สามารถสร้างหอพักได้ เกิดการแข่งขันมากขึ้น 

 “จากทีฟั่งในวนันี ้ เรามคีณุสมบตัค่ิอนข้างตรงกบัทีพ่.ร.บ.ก�าหนด ทัง้ทางหนไีฟ 

ระบบความปลอดภัยโดยตัวอาคารมีการบ�ารุงรักษาให้มีความปลอดภัยอยู่เสมอ 

มีระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง ไม่มีเหตุร้ายในที่พัก แต่ยังไม่มีแนวโน้ม 

ทีจ่ะปรบัเป็นหอพกั เพราะอยูใ่นชมุชนคนท�างานออฟฟิศ ข้อมลูในวนันีม้ปีระโยชน์ 

กับผู้ประกอบการอพาร์ทเม้นท์ด้วย”

 นางวลัยพร  แสงทิพยวรรณ ผู้ดูแลหอพักพรศรี  

ซอยรามคำาแหง 57 กล่าวว่าหอพักพรศรไีด้เปิดให้บรกิาร

มาตั้งแต่รุ่นคุณแม่ และมีผู้เข้าพักอาศัยเต็มมาโดยตลอด 

แต่มาสมัยนี้มีผู้พักอาศัยแค่ประมาณ 10 กว่าห้องเท่านั้น 

เนื่อจากปัจจุบันเด็กส่วนใหญ่เลือกที่จะอยู ่คอนโด  

แต่คอนโดก็มีผลเสียอยู ่ที่ทุกคนสามารถจะเข้า-ออก 

เวลาใดก็ได้ หอพักจึงน่าจะปลอดภัยกว่า

 “พ.ร.บ.ฉบับใหม่ยังไม่มีความชัดเจน เช่นค�าว่า “หอพัก” ในมาตรา 4 

บอกไว้ว่าเป็นสถานทีร่บัผูเ้ข้าพกัอาศยัโดยมกีารเรียกเก็บค่าเช่า ซึง่ถ้าคิดตาม พ.ร.บ.นี ้

คนที่มีบ้านเช่า ห้องเช่า ก็จะถือเป็นหอพัก เช่นครอบครัวที่มีลูกเรียนหนังสือ 

อยูก่จ็ะถอืเป็นหอพกัตามระเบยีบ พ.ร.บ. ทีว่่าด้วย ถ้าสถานทีใ่ดมนีกัศกึษาอาศยั 1 คน 

ก็เป็นหอพักหมด นั้นก็หมายความว่า จะไม่มีห้องเช่า บ้านเช่า จะมีแต่หอพัก

เท่านั้น โดยส่วนตัวมีความเห็นว่า พ.ร.บ. หอพักควรจะเอื้อระหว่างผู้พักอาศัย

และผู้ประกอบการให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพราะหอพักถือเป็นธุรกิจอย่างหนึ่ง 

ของผู้ประกอบการในการประกอบอาชีพ”

 นางสาวขวัญเดือน  หมูแก้วเครือ  ผู้ดูแลหอพัก

มายเพลสไฟว์ ซอยลาดกระบัง กล่าวว่า พ.ร.บ.ฉบับใหม่

ที่ออกมานี้ถ้าจะให้ลงมือปฏิบัติกันจริงๆ คงต้องใช้เวลา 

แต่ถ้าทำาได้ก็จะเป็นผลดีต่อหอพักทั้งผู ้ประกอบการ 

และผู้พักอาศัย ในส่วนของการแยกหอพักระหว่างชาย

และหญงิ และคนทำางาน จะต้องใช้เวลา เพราะเป็นเร่ืองยาก

ต่อการปฏิบัติจริง 

 “ส�าหรับ พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้เมื่อเทียบกับ พ.ร.บ.ฉบับเดิม จะเห็นได้ว่า

พ.ร.บ.ฉบบัเดมิไม่มีการแยกระบรุะหว่างนกัศกึษาชาย-หญงิ และคนท�างาน ดงันัน้ 

ถ้าจะให้ปฏิบัติตามพ.ร.บ.ฉบับใหม่จริงก็จะท�าให้เกิดผลกระทบต่อหอพัก 

อย่างแน่นอน ท�าให้ผู้เข้าพักอาศัยจะไม่เต็มเหมือนเดิม แต่เมื่อเป็นกฎหมาย 

ผู้ประกอบการก็ต้องปฏิบัติตาม แต่คงต้องใช้เวลาสักระยะในการปรับเปลี่ยน 

รูปแบบของการเข้าพักอาศัย”

ผู้ประกอบการหอพักสะท้อนมุมมอง พ.ร.บ. ฉบับใหม่ “ดีแต่ทำายาก”
 มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจัดการเสวนาเรื่อง “การจัดการหอพักตามพระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ. 2558” โดยมีผู้ประกอบการ

หอพักในเขตกรุงเทพมหานคร ให้ความสนใจร่วมฟังข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างคึกคัก พร้อมแสดงมุมมองถึงการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

กิจการเพ่ือให้ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อวันที่  9  กันยายน  2558  ณ ห้องประชุมชั้น  3  อาคารสุโขทัย

(อ่านต่อหน้า 11)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 ปีการศึกษา 2558 มีผู้สนใจสมัครเข้าเป็น

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นจำานวนมาก 

ถึง 54,000 คน และเมื่อรวมกับนักศึกษาเก่าที่ 

ลงทะเบียนเรียนประจำาภาค 1 ปีการศึกษา 2558 อีก 

91,140 คน ทำาให้จำานวนนักศึกษาที่จะเข้าสอบไล ่

ประจำาภาค 1 ปีการศกึษา 2558 มีจำานวนถงึ 145,140 คน 

คดิเป็นจำานวนทีน่ัง่สอบ 922,557 ทีน่ัง่ 

 ด ้วยจำานวนนักศึกษาที่ เข ้าสอบในแต่ละ  

ภาคการศึกษามีเป็นจำานวนมาก ทำาให้มหาวิทยาลัย 

จำาเป็นต้องมีข้อปฏิบัติในการสอบไล่เพื่อเป็นแนว

ปฏิบัติสำาหรับนักศึกษาในการเข้าสอบ เพื่อก่อให ้

เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย ข้อปฏิบัติเหล่าน้ี 

ถอืเป็นข้อปฏิบติัทีน่กัศกึษาทกุคนจะต้องปฏบิตัติาม 

หากฝ่าฝืนนักศึกษาอาจหมดสิทธ์ิในการเข้าสอบ 

หรือถูกลงโทษ ตั้งแต่ตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร 

งดตรวจกระดาษคำาตอบ ห้ามลงทะเบียนเรียน  

2 ภาคการศกึษา และโทษหนกัทีส่ดุกรณทีีท่ำาผดิซำา้ คอื

ถูกลบชือ่ออกจากการเป็นนกัศกึษา ตามคำาสัง่มหาวทิยาลยั- 

รามคำาแหง ที ่684/2537 เรือ่งข้อปฏบิตัใินการสอบไล่ 

และ 1829/2546 เรือ่งข้อปฏบิตัใินการสอบไล่ (แก้ไข

เพิม่เตมิ)

 ข้อห้ามเก่ียวกบัการสอบไล่ทีน่กัศกึษาต้องทราบ 

มีจำานวน 20 ข้อ แต่ขอยกเฉพาะข้อที่สำาคัญๆ  

ที่นักศึกษาต้องทราบจำานวน 13 ข้อ ดังนี้

 1. ห้ามนกัศกึษาเข้าสอบโดยแต่งกายไม่สภุาพ

 นักศึกษาต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย 

ไม่สวมรองเท้าแตะเข้าห้องสอบ นักศึกษาชายห้าม 

สวมเสือ้ยดืทีไ่ม่มปีกและต้องสอดชายเสือ้ไว้ในกางเกง

นักศึกษาหญิงต้องสวมกระโปรง  ห้ามสวมกางเกง

หรือกางเกงกระโปรง

 นกัศกึษาทีฝ่่าฝืนจะถูกตกัเตอืนเป็นลายลักษณ์อกัษร

ในครัง้แรก  และหากยงัคงกระทำาผดิอกีจะถกูงดตรวจ 

กระดาษคำาตอบกระบวนวิชาที่เข้าสอบ

 2. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบผิดวัน เวลา และ

สถานที่สอบ

  2.1 ในการสอบไล่ประจำาภาค 1 ปีการศกึษา 

2558 มหาวิทยาลัยได้กำาหนดให้มีกระบวนวิชาที่ม ี

การสอบเกนิกว่า 1 คาบเวลา เป็นจำานวน 5 กระบวนวชิา

ดังนี้

   2.1.1 กระบวนวิชา ENG 1001

สอบวนัที ่7 พฤศจกิายน 2558 (คาบเช้าและคาบบ่าย)

   2.1.2 กระบวนวิชา HIS 1003

สอบวันที่ 31 ตุลาคม 2558 (คาบเช้าและคาบบ่าย)

   2.1.3 กระบวนวิชา LIS 1003

สอบวนัที ่14 พฤศจกิายน 2558 (คาบเช้าและคาบบ่าย)

   2.1.4 กระบวนวชิา POL 1101

สอบวนัที ่1 พฤศจกิายน 2558 (คาบเช้าและคาบบ่าย)

   2.1.5 กระบวนวชิา RAM 1000

สอบวนัที ่15 พฤศจกิายน 2558 (คาบเช้าและคาบบ่าย)

 ก า ร ที่ นั ก ศึ ก ษ า เ ข ้ า ส อ บ ใ น เ ว ล า ใ ด นั้ น 

ให้นักศึกษาตรวจสอบได้จากตารางสอบไล่รวม

ซ่ึงระบุช่วงรหัสประจำาตัวของนักศึกษาไว้แล้วว่า 

นักศึกษาผู้ใดจะต้องเข้าสอบในช่วงเวลาไหน หรือ 

นักศึกษาอาจตรวจสอบจากตารางสอบไล่รายบุคคล

ซ่ึงระบุเวลาสอบของกระบวนวิชาท่ีนักศึกษา 

ลงทะเบียนเรียนไว้

 นักศึกษาจะต้องเข้าสอบตามเวลาที่กำาหนดไว้

ในตารางสอบไล่  จะเลือกสอบในคาบเวลาใดคาบหน่ึง 

ที่ต้องการไม่ได้

  2.2 ห้ามเข้าสอบผิดสถานที่

  ในระบบการจัดสอบไล่ของมหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง ได้กำาหนดให้นกัศกึษาทกุคนต้องเข้าสอบ 

ตามสถานทีส่อบ และทีน่ัง่สอบทีม่หาวทิยาลยักำาหนด

ไว้ให้ โดยตารางสอบไล่จะเป็นเอกสารที่แสดงให้

ทราบว่ากระบวนวิชาท่ีนักศึกษาลงทะเบียนเรียนไว้

จะต้องเข้าสอบท่ีสถานท่ีสอบใดเช่นเดียวกับบัญชี

ติดที่นั่งสอบแสดงแถวและที่นั่งสอบจะเป็นเอกสาร

ที่แสดงให้ทราบว่าที่นั่งสอบนั้นๆ เป็นของนักศึกษา

ผู้ใด

 นักศึกษาที่เข้าสอบผิดคาบเวลาและสถานที่สอบ 

ทีก่ำาหนด  จะถกูปรบัให้เป็นสอบตกในกระบวนวชิานัน้ๆ

 3. ห้ามนกัศกึษาเข้าสอบโดยไม่มบีตัรประจำาตวั 

นกัศกึษา บตัรประจำาตวัประชาชน และใบเสรจ็รบัเงนิ 

ประจำาภาคการศกึษาทีเ่ข้าสอบไปแสดงแก่กรรมการคมุสอบ

 ในกรณทีีบ่ตัรประจำาตวันกัศึกษาหรอืใบเสรจ็-

รับเงินสูญหาย ให้นักศึกษาไปติดต่อขอถ่ายสำาเนา

บตัรประจำาตวันกัศกึษา และสำาเนาใบเสรจ็รบัเงนิ ได้ที่

อาคาร KLB ชั้น 1 หรือใช้ตารางสอบไล่รายบุคคล

ที่มหาวิทยาลัยแจกให้แทนใบเสร็จรับเงิน สำาหรับ

วิทยาเขตบางนานักศึกษาสามารถไปติดต่อขอถ่าย

สำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษาที่ อาคาร KTB ส่วน

บตัรประจำาตวัประชาชนขอรบัสำาเนา ได้ที ่สวป. ชัน้ 4 

และนำามาแสดงในการเข้าสอบ เพราะถ้าไม่มีบัตร-

ประจำาตัวประชาชนมาแสดงพร้อมบัตรประจำาตัวนกัศกึษา

และใบเสรจ็รบัเงิน  นกัศกึษาจะหมดสทิธิใ์นการเข้าสอบ

 4. ห้ามนักศึกษาเข้าสอบสายเกินกว่า 5 นาที 

นับจากเวลาเริม่ต้นคาบเวลาสอบ มหาวทิยาลยัได้กำาหนด

คาบเวลาสอบในแต่ละคาบเป็นดังนี้

 คาบเช้า ตั้งแต่ 09.30 - 12.00 น.

 คาบบ่าย ตั้งแต่ 14.00 - 16.30 น.

ดังนั้น นักศึกษาที่มาถึงห้องสอบหลังเวลา 09.35 น. 

และ 14.05 น. จะหมดสิทธิ์ในการเข้าสอบ

 5. ห้ามออกจากห้องสอบก่อน 30 นาท ีนบัจาก

เวลาที่เริ่มต้นคาบเวลาสอบ

 เมื่อนักศึกษาเข้าไปในห้องสอบ และนั่งตาม 

ทีน่ัง่สอบของตนแล้ว นกัศกึษาจะต้องอยูใ่นห้องสอบ 

เป็นเวลา 30 นาที นักศึกษาจึงจะมีสิทธิ์ออกจาก 

ห้องสอบได้ไม่ว่านักศึกษาประสงค์จะทำาข้อสอบ

หรือไม่ก็ตาม

 6. ห้ามนกัศกึษาเข้าสอบไล่กระบวนวชิาทีไ่ม่ได้

ลงทะเบยีนเรยีน

 นักศึกษาจะต ้องเข ้าสอบไล ่ตามรายชื่อ

กระบวนวชิาท่ีปรากฏในใบเสรจ็รบัเงนิ ห้ามเข้าสอบ

ผดิกระบวนวชิาแม้จะเป็นกระบวนวชิาเดียวกนักต็าม 

เช่น กระบวนวชิา PHY 1001 และกระบวนวชิา PHY 1051 

ซึง่เป็นกระบวนวชิาเดียวกนั นกัศกึษาทีใ่บเสรจ็รบัเงนิ 

ปรากฏกระบวนวชิา PHY 1001 ต้องเข้าสอบและเซน็ชือ่ 

ของกระบวนวิชา PHY 1001 เท่านั้น จะเข้าสอบ 

กระบวนวชิา PHY 1051 ไม่ได้ เพราะในทางทะเบียน 

ถือว่าเป็นคนละกระบวนวิชา ถ้านักศึกษาเข้าสอบ

ผดิกระบวนวชิา จะถกูลงโทษงดตรวจกระดาษคำาตอบ 

 7. ห้ามนกัศกึษานำาโน้ตย่อ เอกสาร หรอืสตูรต่างๆ 

เข้าไปในทีน่ัง่สอบ เว้นแต่ได้รบัอนญุาตเป็นกรณพีเิศษ

จากมหาวทิยาลยั

 ถ้ากรรมการคุมสอบตรวจพบภายหลังจาก 

การสอบดำาเนินไปแล้วจะถือว ่ามี เจตนาทุจริต 

ในการเข้าสอบ ต้องถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา 

ปรบัเป็นสอบตกทกุกระบวนวชิา และงดลงทะเบยีนเรยีน

อีก 2 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย

 8. ห ้ามนักศึกษานำากระดาษคำาตอบหรือ 

อุปกรณ์อื่นๆ ที่ไม่จำาเป็นเข้าไปในห้องสอบ

 กรณเีครือ่งคดิเลขนำาเข้าได้เฉพาะกระบวนวชิา

ที่อาจารย์ประจำากระบวนวิชาที่อนุญาตและระบุ

ไว้ในข้อสอบและเป็นเครื่องคิดเลขที่มีเครื่องหมาย

ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น

 9. ห้ามนกัศกึษานำาข้อสอบปรนยั  หรอืข้อสอบ

ปรนัยผสมอัตนัยออกจากห้องสอบ

 10. ห้ามนกัศกึษานำากระดาษคำาตอบทีก่รรมการ-

คุมสอบแจกให้ทำาคำาตอบออกไปจากห้องสอบ

 ไม่ว่าจะทำาข้อสอบหรอืไม่กต็าม นกัศกึษาต้องเขยีน

ชื่อ - นามสกุล  พร้อมรหัสประจำาตัวที่กระดาษปรนัย 

แล้วส่งคนืกรรมการคมุสอบก่อนออกจากห้องสอบ

 11. ห้ามนักศึกษาติดต่อพูดจา ปรึกษา หรือ 

ทำาสญัญาณขณะทำาข้อสอบ หรอืยนิยอมให้นกัศกึษา 

คนอืน่คดิลอกคำาตอบ เพราะมหาวิทยาลยัจะถอืว่าร่วมกนั 

ทุจรติในการสอบ

ข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบไล่
 วันชัย  เทียบพุฒ     ฝ่ายจัดสอบ

(อ่านต่อหน้า 11)



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

กองกิจการนักศึกษาจัดสัมมนา

การจัดทำาแผนส่งเสริมกิจการ นศ.

 กองกิจการนักศึกษาจัดโครงการสัมมนาเรื่อง  

“การจัดทำาแผนพัฒนาและส่งเสริมกิจการนักศึกษา” 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

เป็นประธานเปิดงานพร้อมให้โอวาทบุคลากรจากคณะ 

วิทยาเขตบางนาและสาขาวิทยบริการฯ เข้าร่วมอบรม 

เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2558 ณ ห้อง 301 อาคารนพมาศ  

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่ากองกิจการนักศึกษาทำาหน้าท่ี 

เป็นผู้ประสานงานในการจัดทำาแผนส่งเสริมและพัฒนา- 

นักศึกษา โดยเฉพาะเร่ืองการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

และได้เชิญผู้แทนที่รับผิดชอบด้านกิจการนักศึกษา

จากคณะ สาขาวิทยบริการฯ และวิทยาเขตบางนา 

ช่วยกันระดมความคิดเห็น ในการสร้างยุทธศาสตร ์

ให้ตอบสนองกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และจัดทำา 

กลยุทธ์ที่จะกระตุ้นนักศึกษาเพื่อจะเป็นแนวทาง 

ในการจัดทำาแผนปฏิบัติราชการประจำาปีต่อไป

 จากนั้น อธิการบดี กล่าวว่ากิจกรรมนักศึกษา

เป็นกุญแจสำาคัญท่ีจะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 

ให้ได้รู้จักกัน และผูกพันกับมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ มีประสบการณ์

นอกเหนือจากในตำารา  ดังตัวอย่างท่ีเห็นได้จากแผนการ-

ปฏิรูปการศึกษาแห่งชาติทางรัฐบาลท่ีปรับลดเวลาเรียน

ของนักเรียน โดยมุ่งหวังให้ได้มีเวลาทำากิจกรรมมากขึ้น 

คล้ายกับท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหงมีแนวคิดให้นักศึกษา 

ได้ใช้เวลาว่างภายหลังจากการเรียนมามีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ของมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

 “มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณให้วิทยาเขตบางนา 

และสาขาวิทยบริการฯ เริ่มทดลองจัดกิจกรรมที่เหมาะ

กับนักศึกษา ซึ่งนอกเหนือจากการร่วมกิจกรรมแล้ว

ยังเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้สอบถามพูดคุยกับ 

เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเรียน ได้พบปะเพื่อนใหม่ และ 

เกิดความผูกพันกับมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมนักศึกษา

ที่ดีต้องมี แผน ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ โดยควรมีแผน

ในการปฏิบัติงาน ที่จะแสดงให้เห็นแผนกิจกรรมของ

นักศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม โอกาสน้ี ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน 

ท่ีมีส่วนช่วยเป็นส่วนสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าถึงและ

ผูกพันกับมหาวิทยาลัยมากขึ้น ช่วยกันดูแลให้ลูกศิษย์

รามคำาแหงมีกำาลังใจในการเรียน มีทัศนคติที่ดีกับ

มหาวิทยาลัย”

 กองการเจ้าหน้าที่ สำานักงานอธิการบดี จัดอบรมเรื่อง “หลักการ

และแนวคดิเกีย่วกบัการกำาหนดตำาแหน่งและการประเมนิค่างาน” รุน่ที ่ 2 

โดยมี อาจารย์ ดร. มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

เป็นประธาน และมนีายสุชาติ แสงทองสวัสดิ์ จากสำานักงานก.พ.เป็น

วิทยากรบรรยายให้แก่หัวหน้างาน / สำานักงานที่เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 

21 กันยายน 2558 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

        นายสุรดี เขียวหวาน ผู้อำานวยการกองการเจ้าหน้าที่ กล่าวว่า ม.ร.ได้จัดการอบรมการประเมินค่างาน  

รุน่ที ่1 เมือ่วนัที ่14 กันยายน 2558 ซึง่ผูเ้ข้ารบัการอบรมประกอบด้วยบคุลากรวชิาชพีเฉพาะ หรอืเชีย่วชาญเฉพาะ 

และประเภททั่วไป จำานวน 1,849 คน สำาหรับการอบรมครั้งนี้ เป็นการบรรยายพื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิด เกี่ยวกับ

การกำาหนดตำาแหน่ง การประเมินค่างาน เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้เข้าใจการประเมินค่างาน เขียนแบบประเมินค่า

งานได้ถูกต้อง มีการจัดการความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการเจ้าหน้าที่ มีลักษณะการ

ประเมินค่างาน การปฏิบัติเพื่อให้เห็นการประเมินค่างานที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ผู้อบรมประกอบด้วยหัวหน้า-

สำานักงาน เลขานุการคณะ/สำานัก/สถาบัน ผู้อำานวยการกอง ผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และยังมี

การถ่ายทอดสดเพื่อให้บุคลากรสาขาวิทยบริการฯ ได้เข้าใจเกณฑ์นี้ด้วย 

 โอกาสนี ้ รองอธกิารบดฝ่ีายบรหิาร กล่าวว่ามหาวทิยาลยัรามคำาแหงได้จดัการอบรมเรือ่งการประเมนิค่างาน 

ด้วยเหน็ความสำาคญัและจำาเป็นอย่างยิง่ทีต้่องให้ชาวรามคำาแหงรูแ้ละเข้าใจการประเมนิค่างาน คำาว่าประเมนิค่างาน 

ในเชิงวิชาการคือการตัดสินว่างานมีความสำาคัญมากน้อยเพียงใด เรียงลำาดับจากสูงสุดไปตำ่าสุด เกี่ยวข้อง

โดยตรงกับการกำาหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เริ่มนำาระบบ

การประเมินค่างานมาใช้ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2547 ปรับเปลี่ยนระบบข้าราชการเดิมมาเป็นระบบใหม่ และถ่ายทอด

นโยบายสู่มหาวิทยาลัยต่างๆ โดยรามคำาแหงรับนโยบายและเริ่มดำาเนินการในปีพ.ศ.2551 

         “การอบรมการประเมินค่างานจะนำาไปสู่การกำาหนดตำาแหน่ง 

หรือการกำาหนดว่าในแต่ละคณะ สำานกั สถาบนัจะมตีำาแหน่ง ชำานาญการ 

ชำานาญการพเิศษ เชีย่วชาญ เชีย่วชาญพเิศษ ชำานาญงาน ชำานาญงานพเิศษ 

แห่งละกี่ตำาแหน่ง เป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน 

อย่างไรกต็ามในระยะเวลา 4 ปีทีผ่่านมา ม.ร.ได้ดำาเนนิการกำาหนดกรอบอตัรา 

ในตำาแหน่งหัวหน้าสำานักงานเลขานุการคณะและผู ้อำานวยการกองขึ้นทะเบียนเรียบร้อยแล้วส่วนใน- 

ตำาแหน่งชำานาญการ ชำานาญการพิเศษ รามคำาแหงไม่มีตำาแหน่งเหล่าน้ีต้ังแต่ 31 มีนาคม 2558 ทำาให้ผู้ที่ม ี

คุณสมบัติพร้อมแต่ไม่มีกรอบอัตรารองรับ ไม่สามารถขอตำาแหน่งเหล่านั้นได้”

       “ขอให้ทกุคนร่วมกนัคดิ ร่วมกนัสร้างกรอบต�าแหน่งอตัราเพือ่การเตบิโตอย่างยัง่ยนื ในต�าแหน่งช�านาญการ 

ช�านาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ แม้จะเป็นเรื่องไม่ง่าย เพราะการประเมินค่างานมีความซับซ้อน  

ผมเชือ่มัน่ว่าทกุคนรกัมหาวทิยาลยั และความรกัทีม่ต่ีอรามค�าแหงจะช่วยให้ทกุฝ่ายด�าเนนิการได้จนประสบความส�าเรจ็  

ขอให้ช่วยกนัฝึกปฏบิติัให้เกดิความเป็นจรงิ สามารถท�าได้จรงิ และเมือ่เราท�าส�าเรจ็ จะเป็นความก้าวหน้าของเรา”

กองการเจ้าหน้าที่จัดอบรมหลักการและแนวคิดการประเมินค่างาน

 รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า ประธานกรรมการบริหาร 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร นำาคณะนักศึกษา 

ปริญญาโท รุ่นที่  6  และรุ่นที่ 7  ร่วมฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาและ 

อนุรักษ์ทะเลไทย โดยการสร้างบ้านให้ปลา ในโครงการ 

“รักษ์ธรรมชาติ ร่วมฟ้ืนฟูธรรมชาติ” โดยมี พ.จ.ต.นิกรณ์ 

พูลปาน ผู้แทนหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน เป็นผู้รับมอบ 

และมี นายนพวารินทร์ ดวงดี ประธานนักศึกษาปริญญาโท 

รุ่นที่ 6  นางกนกวรรณ   อรุณรัตน์  ผู้ประสานงาน 

กลุ่มรักษ์ธรรมชาติ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาปริญญาโท ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2558  

ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ หาดเตยงาม อำาเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า กล่าวว่าปัจจุบันจำานวนปะการังในทะเลไทยมีน้อยลงอย่าง

ต่อเนื่อง ทำาให้เกิดปัญหาด้านระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในท้องทะเล ดังนั้น การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

นักศึกษารุ่นท่ี 6 และรุ่นท่ี 7 ได้ช่วยกันปลูกปะการังเทียม จำานวน 1,000 ก้อน เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงในการช่วยอนุรักษ์

และฟื้นฟูระบบนิเวศทางทะเล รวมทั้งเป็นการสร้างความรัก สามัคคี และการทำางานเป็นทีม โดยนักศึกษา 

ได้ช่วยกันจัดทำาและจำาหน่ายเสื้อ เพื่อหาเงินสมทบทุนเข้าโครงการฯ ดังกล่าว ได้เงินทั้งสิ้น 150,000.- บาท

 นอกจากน้ี ยังได้นำาเงินส่วนท่ีเหลือไปช่วยเหลือผู้พิการทางด้านสายตา ท่ีมูลนิธิธรรมมิการาม จังหวัดเพชรบุรี 

และมอบให้ฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อช่วยเหลือด้านกิจกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยาและอนุรักษ์ทะเลไทย รวมทั้ง

สมทบทุนช่วยเหลือสังคมด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนอีกด้วย

M.B.A. สมุทรสาครร่วมฟื้นฟูธรรมชาติ

อ.ดร. มนตรี  กวีนัฎธยานนท์ นายสุชาติ  แสงทองสวัสด์ิ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

ถาม 1. เรยีน Pre-degree คณะนิตศิาสตร์ แต่ตอนนัน้

จบ ม.6 แล้ว  อยากทราบว่าจะต้องเทียบโอนอย่างไร

  2. ถ้าเรายังไม่ย้ายคณะเหมือนกำาลังเรียน

บริหาร 1/58 ลงทะเบียนเรียนไปเรียบร้อยแล้วจะย้าย

ไปนิติศาสตร์ปีการศึกษาหน้า เราจะลงทะเบียนเรียน

ของนิติศาสตร์ไปก่อนได้ไหม เขาจะโอนไปให้ด้วยไหม 

หรือแค่โอนใหม่จากวุฒิอย่างเดิม

  3. เรียนส่วนภูมิภาค แต่ตอนนี้ต้องมาทำางาน 

ที ่กทม. อยากทราบว่าสามารถโอนมาที ่กทม.ได้หรอืไม่อย่างไร  

 4. ขอทราบว่า ถ้ามีเหตุจำาเป็นไม่ได้ไปสอบ

ขอดรอปไว้ได้ไหม และดรอปได้กี่เทอม

ตอบ  1. นกัศกึษาต้องลาออกจากนกัศกึษา Pre-degree 

และสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ตามวนัเวลาทีม่หาวทิยาลัย

เปิดรับสมัครฯ ซึ่งใน 1 ปีการศึกษา มีการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ 2 ครั้ง คือในภาค 1 และ 2 ส่วนวิชา 

ที่จะเทียบโอนจากรหัส Pre-degree ให้นักศึกษาไปขอ 

Transcript แบบไม่จบการศกึษาทีง่าน One Stop Service 

อาคาร KLB ชัน้ 1 เพือ่ใช้ในการเทยีบโอนวชิาในวนัสมคัร 

นักศึกษาใหม่

  2. นักศึกษาลงทะเบียนเรียน ในวิชาของคณะ 

หรอืสาขาทีต้่องการได้ เมือ่นกัศกึษาสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ 

วชิาทีเ่ทยีบโอนจะตรวจสอบจาก Transcript ว่าตรงกบัวิชา

ในสาขาหรือคณะใด ถ้าตรงกันจะโอนได้ทุกวิชา 

  3. โอนมาสอบที่กรุงเทพฯได้ แต่ให้สอบถาม

กำาหนดการได้ที่ สวป.ชั้น 6 โทร 0-2310-8610

  4. ถ้านกัศกึษาลงทะเบยีนเรยีน แต่ไม่ได้ไปสอบ 

ผลสอบที่ได้จะเป็นสอบตก ดังนั้น ถ้านักศึกษา  

ลงทะเบียนเรียนทุกภาค สถานภาพการเป็นนักศึกษา

ก็จะเป็นปกติ

  แต่ในเรือ่งการดรอป มหาวทิยาลยัไม่มรีะเบยีบ- 

การดรอป มีแต่ถ้านักศึกษาไม่ลงทะเบียนหรือรักษา

สถานภาพการเป็นนักศึกษา ติดต่อกัน 2 ภาคปกติ 

มหาวิทยาลัยจะคัดชื่อออกจากการเป็นนักศึกษา  

(พ้นสภาพนกัศกึษา) ดังนัน้ถ้านกัศกึษาลงทะเบียนเรียน

ทกุภาคการศกึษา หรอืเว้นไป 2 ภาค และไปลงในภาคที ่ 3 

นักศึกษายังคงมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาปกติ  

ถาม ผมเป็นนักศึกษา Pre-degree ขอสอบถาม 

ข้อสงสัยดังนี้

  ผมลงทะเบียนเรียนวิชาของคณะนิติศาสตร์ 

ถ้าผมสอบผ่านทกุวชิาตามหลกัสตูรของคณะนติศิาสตร์ 

แล้วเมือ่ผมจบม.6 แล้วผมต้องสมัครเป็นนกัศึกษาใหม่

และดำาเนนิการเทยีบโอนอย่างไร  รวมทัง้การขอจบการศกึษา

ตอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เรื่องการ

ขอสำาเร็จการศึกษาของผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา

เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี Pre-degree (กรณี

ใช้สทิธ์ิเทยีบโอนและมหีน่วยกิตครบหลกัสตูรในวนัสมคัร

เข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี) กองบรรณาธิการ

  เนื่องจากมีผู ้ เคยเป ็นผู ้ เข ้าศึกษาเป ็นราย- 

กระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) 

สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่และประสงค์จะใช้สิทธ์ิ

เทียบโอนหน่วยกิตพร ้อมกับขอสำาเร็จการศึกษา 

เนื่องจากมีหน่วยกิตสะสมครบหลักสูตรในวันที่สมัคร

เข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 เพื่อให ้การขอใช ้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิต

ของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียม

ศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ที่สมัครเข้าเป็น 

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตรทีีม่หีน่วยกติสะสมครบหลกัสตูร 

ในวันสมัครจะขอสำาเร็จการศึกษาได้ ให้ปฏิบัติตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยปีการศึกษา 

ภาคการศึกษา และวันสำาเร็จการศึกษา พ.ศ. 2550 เช่น

เดียวกับนักศึกษาที่ใช้สิทธ์ิเทียบโอนหน่วยกิตต้ังแต่   

2 รหัสขึ้นไป คือต้องลงทะเบียนเรียนเพิ่มเติมโดยผ่าน

ความเห็นชอบของคณบดีหรือผู ้ที่คณบดีมอบหมาย 

ทีนั่กศึกษาสงักดั ในภาคทีส่มคัรเข้าเป็นนักศึกษาไม่ตำา่กว่า 

6 หน่วยกิต และต้องสอบได้อักษรระดับคะแนนตาม

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษา

ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2555 ข้อ 16.7 คือ  

A, B+, B, C+, C, D+, D และข้อ 16.4.4 คือต้องมีระดับ

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิ์ 

ขอสำาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นได้

 สำานักพิมพ์ขอแจ้งรายชื่อตำาราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2558 จำานวน 16 วิชา ดังนี ้

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา                           ชื่อผู้แต่ง

 58107 CMS 1101 92/25 เคมีทั่วไป 1 รศ.ดร.กุลยา โอตากะ  

  (CM 111)

 58087 ENG 3603 92/25 เรื่องสั้นอังกฤษและอเมริกัน รศ.ชูทิพย์  เลาหวิเชษ  

  (EN 355)

 58144 ENS 4303 42/25 การแปลเรื่องสั้นและนวนิยาย รศ.อัจฉรา  ไล่สัตรูไกล  

  (EN 425)  ภาษาอังกฤษ 

 58189 EVM 4402 210/25 กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร.เสรีย์  ตู้ประกาย  

 58183 FDT 2203 125/25 กระบวนการแปรรูปอาหาร 1 ผศ.จุฬาภรณ์  เลิศบวรวงศ์  

  (FD 221)  

 58165 FOL 3204 80/25 นิทานปรัมปรากับคติชน รศ.เสาวลักษณ์  อนันตศานต์ 

  (FL 376)  

 58127 HEC 3204 73/25 การควบคุมคุณภาพอาหาร รศ.อนุกูล  พลศิริ   

  (HC 354)

 58167 LAO 2001 33/25 ภาษาลาวพื้นฐาน 3 อาจารย์ ดร.วเิชยีร  อำาพนรกัษ์ 

  (LO 201)

 58168 LAO 2002 29/25 ภาษาลาวพื้นฐาน 4 อาจารย์ ดร.วเิชยีร  อำาพนรกัษ์

  (LO 202)

 58177 LIS 2113 89/25 การพัฒนาทรัพยากร อาจารย์ศิริงาม  แผลงชีพ

    สารสนเทศ

 58190 MCS 3190 60/25 จริยธรรมสื่อสารมวลชน รศ.นงนุช  ศิริโรจน์   

 58172 MTH 2103 (S) 53/25 แคลคูลัสและเรขาคณิต รศ.ทศพร  คล้ายอุดม  

  MA 213 (S)  วิเคราะห์ 3

 58151 MTH 2104 95/25 แคลคูลัสขั้นสูง 1 รศ.สิริวรรณ  ตั้งจิตวัฒนะกุล

 58171 MTH 3403 41/25 การวิเคราะห์เวกเตอร์ รศ.ทศพร  คล้ายอุดม  

  (MA 323)  

 58142 SOC 3087 68/25 พฤติกรรมรวมหมู่ รศ.บุญลือ  วันทายนต์  

  (SO 387)

 58176 THA 2104 69/25 ปัญหาการใช้ภาษาไทย รศ.ดร.นติยา  กาญจนะวรรณ  

  (TH 246) 

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www. rupress ru.ac.th และสามารถซื้อตำาราด้วยตนเองได้ที่สำานักพิมพ์ (RPB)  ช้ัน 3  โทร. 0-2310-8757-9 

ต่อ 1101, 1103    
ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๒ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิต

นักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอื่น กรณีที่ยังไม่สำาเร็จ 

การศึกษาจากสถาบันการศึกษาอื่น และมีความประสงค ์

จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เพียงแห่งเดียว และขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตจาก 

สถาบันอุดมศึกษาอื่น หรือหากเคยศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

รามคำาแหง สามารถใช้ผลการเรียนของมหาวิทยาลัย 

รามคำาแหงเทียบโอนหน่วยกิตรวมกันได้ โดยให้เทียบ 

กระบวนวิชาของสถาบันอุดมศึกษาอื่นก่อน และจึงนำา 

วิชาทีส่อบผ่านจากมหาวทิยาลยัรามคำาแหงไปเทยีบโอน 

หน่วยกิตเพิ่มเติม เพื่อไม่ให้วิชาซำา้ซ้อนกัน แต่จะสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตในขณะ 

ที่ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 

อื่นอยู่อีกไม่ได้ โดยกำาหนดรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1.  กำาหนดการจำาหน่ายระเบียบการรับสมัคร 

   จำาหน่ายตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 

23 พฤศจิกายน 2558 ท่ีอาคาร สวป.ช้ัน 1 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

 2.  คุณวุฒิและคุณสมบัติของผู้สมัคร

  2.1 เป็นผู้มีความประพฤติดี

  2.2 เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

(ระดับปริญญาตรี) ที่สำานักงาน ก.พ. หรือกระทรวง- 

ศึกษาธิการ หรือสภามหาวิทยาลัยรามคำาแหงรับรอง  

และมีหน่วยกิตสะสมคะแนนเฉลี่ย ระดับ C ขึ้นไป

  2.3 เป็นผู้มีความประสงค์ที่จะขอเข้าเป็น 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงเพียงแห่งเดียว

 3. การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  รับสมัครด้วยตนเอง  ท่ีมหาวิทยาลัย ระหว่างวันท่ี 

20 - 23 พฤศจิกายน 2558 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) เวลา 

08.30-15.30 น. ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหง- 

มหาราช ทั้งนี้ การยื่นใบสมัครให้ดำาเนินการพร้อมกับ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ช้ันปริญญาตรี โดยให้ผู้สมัคร 

แจ้งแก่เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจหลักฐานให้ทราบในการขอย้าย 

โอนและขอใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต กรณีไม่จบการ- 

ศึกษาจากสถาบันอ่ืน โดยดำาเนินการสมัครได้ 2 กรณี  ดังน้ี

  3.1 กรณีซื้อเล่มระเบียบการรับสมัคร  และ 

กรอกข้อมูลในใบสมัคร (อยู่ในเล่มระเบียบการสมัคร) 

แล้วนำามาสมัคร

  3.2 กรณี ไม่เสียค่าใบสมัคร ให้กรอกข้อมูล 

การสมัครล่วงหน้าทางอินเทอร์เน็ต ผ่านเว็บไซต์ของ 

มหาวิทยาลัย www.ru.ac.th  ผู้สมัครต้องพิมพ์ใบสมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาและใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำาแหง 

ออกมา แล้วนำามาสมัคร

 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียน 

และค่าบำารุงการศึกษา มีดังน้ี

  4.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเป็นนักศึกษา 900.- บาท

  4.2 ค่าขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 800.- บาท

  4.3 ค่าบัตรประจำาตัวนักศึกษา  60.- บาท

  4.4 ค่าสมาชิกหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

   (ภาคปกติ) ภาคละ 100.- บาท

  4.5 ค่าบำารุงมหาวิทยาลัย 500.- บาท

  4.6 ค่าลงทะเบียนเรียน  

   เป็นรายหน่วยกิตๆละ   25.- บาท

การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น
(กรณีที่ยังไม่สำาเร็จการศึกษา) ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

  4.7 ค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

   4.7.1 หน่วยกิตสะสมเดิมจากมหาวิทยาลัย

    รามคำาแหง  หน่วยกิตละ 50.-บาท

   4.7.2 หน่วยกิตสะสมเดิมจากสถาบัน 

    อุดมศึกษาอ่ืน หน่วยกิตละ 100.- บาท

 5. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร (ถ่ายเอกสารขนาด 

A4 เท่านั้น)

  5.1 ใบสมัครและใบข้ึนทะเบียนเป็นนักศึกษา 

(ม.ร.2) จำานวน   1   ฉบับ

  5.2 สำาเนาคุณวุฒิที่จบหลักสูตรมัธยมศึกษา 

ตอนปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไป จำานวน   2   ฉบับ

  5.3 สำาเนาทะเบียนบ้าน จำานวน   2   ฉบับ 

  5.4 สำาเนาบัตรประจำาตัวประชาชน (หน้า-หลัง) 

จำานวน   3   ฉบับ 

  5.5 ใบรับรองผลการศึกษา (TRANSCRIPT) 

จากสถาบันเดิมท่ีมีผลการเรียนจนถึงวันท่ีมาดำาเนินการสมัคร 

พร้อมสำาเนา  จำานวน   1   ฉบับ

  และคำาอธิบายรายวิชา (Course Description)  

ของแผนการศึกษาเดิม จำานวน   1   ชุด

  5.6 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว เท่านั้น  

จำานวน  1   รูป

  5.7 เอกสารอื่น ๆ ถ้ามี เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-

นามสกุล ใบทะเบียนสมรส ใบหย่า  จำานวน  2   ฉบับ

  5.8 ใบรับรองแพทย์ (ขอได้ที่งานแพทย์และ 

อนามัย ฉบับละ 20 บาท) จำานวน   1   ฉบับ

  5.9 แผ่นระบาย ม.ร.25 (อยู่ในเล่มระเบียบ- 

การรับสมัคร) จำานวน   1   ฉบับ

  5.10 ใบสมัครสมาชิกข่าวรามคำาแหง (อยู่ในเล่ม 

ระเบียบการรับสมัคร) จำานวน   1   ฉบับ

 6. หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

  6.1 ให้คณะเป็นผู้พิจารณาในการเทียบรายวิชา 

และโอนหน่วยกิตแก่ผู้สมัครโดยให้ เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ของคณะที่รับเข้าศึกษากำาหนด ตามข้อ 3 

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษา 

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 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงและมีความประสงค์จะขอ 

เทียบโอนหน่วยกิตมาด้วยน้ัน  ให้ทางคณะท่ีรับเข้าศึกษา 

พิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตให้ตามข้อ 9 ของข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี 

พ.ศ. 2551 ได้

  6.3 ให้ผู้สมัครลาออกจากสถาบันเดิม และ 

ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

(กรณี ข้อ 6.2) ก่อนการยื่นใบสมัคร

  6.4 ให้ผู้สมัครขอรับเอกสารการเทียบโอน 

หน่วยกิต พร้อมขอคำาแนะนำาในการลงทะเบียนเรียนจาก 

เจ้าหน้าที่เทียบโอนหน่วยกิตของคณะ และดำาเนินการ 

ลงทะเบียนเรียนในข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน ในวันท่ีย่ืนสมัคร 

 อนึ่ง ในการลงทะเบียนเรียน ถ้าผู้สมัครลง 

กระบวนวิชาที่ เทียบโอนหน่วยกิตไว้ในวันสมัคร 

สามารถสับเปลี่ยนกระบวนวิชาในภายหลังได้ ตามที่ 

มหาวิทยาลัยกำาหนด

  6.5 หากผู้สมัครนำาเอกสารเทียบโอนหน่วยกิต 

ใด ๆ มาไม่ครบในวันรับสมัคร ให้ผู้สมัครนำามาให้ครบ 

สมบูรณ์ ภายใน 1 สัปดาห์ก่อนการสอบ ภาค 2/2558 

มิฉะนั้นจะถือว่าการเทียบโอนหน่วยกิตเป็นโมฆะ และ

จะไม่คืนเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตท่ีได้ชำาระไว้แล้วท้ังส้ิน

 ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร  สำานักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล (อาคาร สวป. ชั้น 3)  มหาวิทยาลัย 

รามคำาแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 

10240  โทร. 0-2310-8615, 0-2310-8623

หากรวมผู้ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงมาก่อนหน้านี้ 

ก็จะมีศิษย์เก่ารามคำาแหงรวม 6 คน ที่ดำารงตำาแหน่ง

ปลัดกระทรวงต่างๆ ในขณะนี้ ได้แก่

 1.  นายกฤษฎา  บุญราช   

  ปลัดกระทรวงมหาดไทย   ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์

 2.  นายเกษมสันต์  จิณณวาโส 

  ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

      ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ 

 3. นางทรงพร  โกมลสุรเดช

  ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

  ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ

 4.  นายอาทิตย์  วุฒิคะโร 

  ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ศิษย เ์ก่าคณะเศรษฐศาสตร์ 

 5.  หม่อมหลวงปุณฑริก  สมิติ 

  ปลัดกระทรวงแรงงาน  ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์

 6.  พล.ต.อ.เอก  อังสนานนท ์

  ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี  ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 

 “เป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย และ 

ชาวรามค�าแหงเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นความส�าเร็จของ 

ศิษย์เก่าที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถมุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติ

หน้าท่ีมาอย่างต่อเน่ือง จนได้รับการแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่ง

สูงสุดของข้าราชการประจ�า แสดงถึงความรู้ความสามารถ

ของบัณฑิตรามค�าแหงที่ได้รับการยอมรับจากสังคม 

ว่ามีความรู้คู่คุณธรรม ในนามของมหาวิทยาลัยขอ 

แสดงความยินดีกับศิษย์เก่าท้ัง 6 ท่าน และขอให้ทุกท่าน

ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย-

ความเข้มแข็ง โดยยึดประเทศชาติเป็นส�าคัญ”

 ขณะเดียวกันขอให้นักศึกษาปัจจุบันได้มองรุ่นพ่ี

เหล่านี้เป็นตัวอย่างและเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำาให้

นักศึกษามีความตั้งใจใฝ่หาความรู้ และนำาวิชาความรู้

ไปทำางานรับใช้สังคมด้วยความรับผิดชอบ เพื่อจะได้

ประสบความสำาเร็จเช่นบัณฑิตรุ่นพี่

    อธิการบดี ยังกล่าวว่าทุกวันนี้บัณฑิตรามคำาแหง

ประสบความสำาเร็จในทุกสาขาวิชาชีพ มีศิษย์เก่า ม.ร. 

เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด และ

ปลัดอำาเภอเป็นจำานวนมาก   ในสายงานด้านตุลาการก็ม ี

ศิษย์เก่าเป็นผู้พิพากษา อัยการ จำานวนมากเช่นกัน 

เช่นเดียวกับในภาคเอกชนก็มีศิษย์เก่าจำานวนไม่น้อย 

เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กร

 “เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ และชาวรามค�าแหง

ภาคภูมิใจยิ่ง ขอให้ช่วยกันรักษามาตรฐานของบัณฑิต

รามค�าแหงและพัฒนาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นต่อไป”

ม.ร.ยินดีศิษย์เก่าฯ                        (ต่อจากหน้า 1)
  



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๒ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข
	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			นายภาณุพงศ์	พิงไธสง		 นายสยุมพล	ศรพรหม

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ผู้ประกอบการหอพักฯ                  (ต่อจากหน้า 6)

 นายสันติ  สุบรรณ์ ตัวแทน 

ห อ พั ก ช า ย เ พ ช ร ว ร ร ณ  

ซอยรามคำาแหง 29 กล่าวว่า 

ตอนแรกที่ทราบว่ามีการปรับ 

พ.ร.บ.ใหม่ ตนเห็นด้วย แต่เมื่อ

ฟังรายละเอียดจากการเสวนา

มาเริ่มมีความคิดเห็นที่ว่าเป็นการผลักภาระให้แก ่

ผูป้ระกอบการและกลุม่ผูพ้กัอาศยั ซึง่โดยหลกัความ-

เป็นจริงนั้นหอพักย่านรามคำาแหงผู้พักอาศัยมีทั้ง

นักศึกษาและกลุ่มผู้ทำางาน 

 “จะเห็นได้ว ่านักศึกษาของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง ระยะหลงัมปีรมิาณลดลงเรือ่ยๆ จงึเป็นผล

ให้กลุ่มผูเ้ข้าพกัอาศยัในหอพักมจี�านวนลดลง และเมือ่

พ.ร.บ. หอพกัฉบับใหม่ก�าหนดให้ผูป้ระกอบการหอพกั

ต้องเลือกผู ้ เข ้าพักอาศัยก็ เป ็นเรื่องที่ท�าได ้ยาก  

โดยส่วนตัวมองว่าถ้าต้องมกีารปรบัปรงุตามระเบยีบ 

พ.ร.บ.หอพักฉบับใหม่ ผู้เช่าที่เป็นนักศึกษาที่ท�างาน

ไปด้วยเรยีนไปด้วยจะให้ไปพกัอาศยัทีไ่หน แล้วผูพ้กัอาศยั

หลายคนที่เป็นข้าราชการที่ย้ายมาจากต่างจังหวัด 

แล้วต้องการหอพักที่มีราคาถูกจะให้คนเหล่านี้ 

ไปพักอาศัยที่ใด การปรับเปล่ียนระเบียบใดๆน่าจะ

มองถึงประโยชน์ของกลุ่มผู้เข้าพักอาศัยด้วย”  

  นางสาวซัลมา  เจ๊ะเล๊าะ   

ตวัแทนหอพกั H.M.Mansion ซอย 

รามคำาแหง 24 กล่าวว่า พ.ร.บ. 

หอพักฉบับใหม ่มีส ่วนที่ดี  

แต่บางเรื่องทำาตามได้ยากโดย

เฉพาะเรื่องของการแยกสัดส่วน

การเข้าพกัอาศัย “หอพกับางแห่งมผีูพ้กัอาศยัส่วนใหญ่ 

เป็นคนท�างาน แต่จะมีบางห้องที่เป็นนักศึกษา ซึ่ง

เป็นนักศึกษาที่ดีและเราเห็นตั้งเริ่มเรียนในครั้งแรก 

เมือ่กฎหมายฉบบันีอ้อกมาท�าให้ผูป้ระกอบการเกดิความ

ล�าบากใจในการที่จะคัดเลือกผู้เข้าพักอาศัยในหอพัก  

เดมิเราอยูก่นัเหมอืนคนในครอบครวัมีอะไรก็คอยช่วยเหลอืกัน 

เรากล็�าบากใจในการทีจ่ะไปแจ้งเรือ่งการเข้าพกัอาศยั

ตาม พ.ร.บ.ใหม่ แต่ก็ยอมรับว่าการแยกแยะให้เป็น

สัดส่วนเป็นเรื่องที่ดี”

 “อย่างไรก็ตามการที่ได้เข้ามาฟังการเสวนา

ในครั้งนี้ท�าให้ได้รับข้อมูลที่เป็นประโยชน์ส�าหรับ 

ผูป้ระกอบการและผูเ้ข้าพักอาศยัในการปฏบิตัใิห้ถกูต้อง 

ตามระเบยีบ ซึง่ในการปรบัปรงุหอพกัจะต้องใช้ระยะเวลา

ในการด�าเนินการต่อไป”

ข้อห้ามเกี่ยวกับการสอบไล่           (ต่อจากหน้า 7)

 12. ห ้ามนักศึกษาท่ีเป ็นเจ ้าหน้าท่ีตำารวจ 

นำาอาวุธปืนติดตัวเข้ามาในห้องสอบ ให้นำาไปฝากไว ้

ทีก่รรมการคมุสอบ

 13. เครื่องมือสื่อสารทุกชนิดนำาเข้าไปในห้อง

สอบได้ โดยต้องปิดเครื่องมือสื่อสาร และเก็บใส่ไว้ 

ในกระเป๋าถือ หรือถุงกระดาษให้มิดชิด แล้ววางไว้ 

ใต้เก้าอี้ที่นั่งสอบของตนเองเท่านั้น

 ข้อห้ามทั้ง 13 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสิ่งที ่

นกัศกึษาทีต้่องเข้าสอบไล่ในภาค 1 ปีการศกึษา 2558 นี้ 

จะต้องระมัดระวัง ไม่ฝ่าฝืนข้อห้ามต่างๆ ที่กำาหนด

เพราะมฉิะนัน้นกัศกึษาจะเสยีประโยชน์โดยไม่สมควร

นักศึกษาสามารถขอรับคำาแนะนำาและข้อปฏิบัต ิ

ในการสอบได้ที่อาคาร PRB (วิทยาเขตบางนา)

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้น

นักศึกษาจึงมีความจำาเป็นท่ีต้องมีอาจารย์ท่ีปรึกษา

ไว้คอยให้แนะนำาเทคนิคต่างๆ 

 “ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงเป็นแบบตลาดวิชา มาเรียนก็มีที่นั่งเรียน 

หรือว่าลงทะเบียนไว้แล้วมาสอบอย่างเดียวก็ได้  

แต่เมื่อมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาขึ้นจะทำาให้เราได้มี

โอกาสใกล้ชิดอาจารย์มากขึ้น ดังนั้นขอให้นักศึกษา

เก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่างๆจากอาจารย์อย่างตั้งใจ 

เมื่อเรียนรู้จากตำาราแล้วมีคำาถามหรือปัญหาต่างๆ 

ขอให้สอบถามกับอาจารย์ที่ปรึกษาโดยตรง” 

 “สิง่ทีอ่าจารย์ขอฝากให้แก่นกัศกึษาคอื เมือ่เป็น 

สื่อมวลชนอย่าทะนงตน อย่าคิดว่าตนมีปากกาหรือ

สื่ออยู่ในมือจะสามารถเปลี่ยนโลกได้ทุกอย่าง คนที ่

อยู่ในวงการสื่อจะต้องเป็นผู้ที่เคารพความเป็นจริง 

อย่าบิดเบือนความจริง เรามีหน้าท่ีค้นหาความจริง 

และที่ส�าคัญคือนักศึกษาจะต้องมีจรรยาบรรณ  

ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญที่สื่อมวลชนทุกคนควรมี”

คณะสื่อสารมวลชนฯ                  (ต่อจากหน้า 12)

แต่จริงๆ ก็มีมาก่อน มีมาก่อนที่เราจะไปค้นพบ 

เพราะถ้าไม่มีมาก่อนเราจะค้นพบได้อย่างไร

 การค ้นพบนั้นมีพบได ้ในหลายรูปแบบ  

การค้นพบจากการทดลองตั้งคำาถามแล้วทดลองไปเรื่อย 

ตั้งโจทย์ไปถามและแก้โจทย์ให้ตก อย่างนี้เป็นต้น 

หรือว่าการค้นพบก็เป็นการค้นพบโดยไม่ตั้งใจก็ได้ 

เราถามในเรื่องหนึ่งเราค้นคว้าในเรื่องหนึ่ง อาจจะ 

ไปพบเรื่องอื่นที่แทรกซ้อนขึ้นมา เราจะต้องตั้งข้อ 

สงัเกตเอาไว้ว่าเรือ่งต่างๆ นัน้ไม่มข้ีอยตุไิด้ง่ายๆ ถามว่า 

ทำาไมจึงไม่ยุติก็เพราะว่าเราแก้ปัญหายังไม่ได้ เมื่อ

แก้ปัญหายงัไม่ได้ ไม่ได้คำาตอบทีบ่รบูิรณ์ ไม่ได้คำาตอบ 

ทีส่มบรูณ์นัน้นัน่เอง แต่ทกุคำาถามการทีจ่ะหาคำาตอบ

ที่สมบูรณ์ได้นั้น ครูว่าเป็นเรื่องลำาบาก คำาถามมี

คำาถามแรกแล้วก็จะมีคำาถามต่อไปๆ เมื่อเป็นคำาถาม

ต่อไปๆ นั้น เราก็จะต้องอธิบายแต่ละคำาถามให้เป็น

ข้อกระจ่าง และกว่าจะกระจ่างกว่าจะรู้ได้คนที่ถาม

อาจจะสิ้นชีวิตไปก่อนก็ได้ และคนรุ่นใหม่ก็จะนำา

คำาถามนัน้ไปถามต่อ เมือ่ไปถามต่อกจ็ะมคีำาตอบต่อๆ 

ไปจนกว่าจะได้พบคำาตอบท่ีถูกต้อง หรอืคำาตอบใหม่

ท่ีเป็นข้อเข้าใจกนัว่าอย่างนัน้ เช่น แต่ก่อนเชือ่กนัว่า 

โลกเป็นศูนย์กลางของจักรวาล ด้วยความเชื่อที่ว่า 

ดาวต่างๆ ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ต่างก็หมุนรอบโลก 

โลกเป็นประธาน ต่อมานักวิทยาศาสตร์ก็มีการ

ค้นคว้าขวนขวายกนั แล้วกพ็ยายามพสิจูน์กนัแล้วก ็

มาแจ้งให้เป็นความรู ้แก่คนท้ังหลายได้ทราบว่า 

ศนูย์กลางของจกัรวาลท่ีเรียกว่าโลกเราเป็นศนูย์กลางน้ัน 

ความจริงแล้วดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของจักรวาลนี้ 

จักรวาลนี้ชื่อว่าสุริยะจักรวาล หมายความว่าเป็น

จักรวาลที่ดวงอาทิตย์เป็นประธาน ดาวพระเคราะห์

อืน่หมนุรอบดวงอาทติย์ในจกัรวาลแห่งนี ้ ทีค่รยูำา้ว่า 

ในจักรวาลแห่งนี้ก็เพราะมีจักรวาลแห่งอื่น

 คำาตอบคำาถามท่ีครูยกตัวอย่างมาข้างต้นนั้น 

มิได้หมายความว่าจะเป็นข้อยุติหรือว่าจะเป็นข้อท่ี

ถูกต้องเสียทั้งหมด หรือว่าจะเป็นข้อที่ถูกต้องบ้าง

ไม่ถูกต้องบ้างผสมผสานกันไปนั้นนั่นเอง ดังนั้น

การที่เราจะได้รู้จากการสงสัย ความรู้เกิดจากการ

สงสัยนั้นจะต้องพิสูจน์ พิสูจน์ได้โดยการรวบรวม

พยานหลักฐาน รวบรวมเอกสาร รวบรวมความเห็น

รวบรวมการทดลอง รวบรวมคำาถามการสอบถาม

อะไรต่าง ๆ แล้วก็มาสรุปมาวิเคราะห์สังเคราะห ์

จึงจะเกิดความรู้ขึ้น และคำาถามการทดลองการที่จะ

นำามาวเิคราะห์สงัเคราะห์ได้นัน้ กอ็ยูท่ีเ่ราจะต้องฝึกตน 

บณัฑติคอืผูฝึ้กตน พบกนัใหม่ฉบบัหน้าครบั สวสัดคีรบั

คณะศิลปกรรมฯ                           (ต่อจากหน้า 12)

 สำาหรับการนำาเสนอผลงานประกอบด้วย  

สาขาดนตรีไทยสมัยนิยม “เพลงลับแลไม่แลลับ” 

โดยอาจารย์มนตรี นุชดอนไผ่  สาขาวิชาดนตรีไทย  

ชุด “ขลุ่ยไทยร่วมสมัย” โดยอาจารย์ ดร.สมศักดิ์  

เกตุแก่นจันทร์ สาขาวิชาดนตรีสากล ชุด “Joyfut  

of ASEAN” โดย อาจารย์ธนพัฒน์  เกิดผล สาขาวิชา

นาฏกรรมไทย ชดุ “จตบุงกช” โดย อาจารย์ ดร.รสัวรรณ  

อดิศยัภารดี และสาขาวชิานาฏกรรมไทย ชดุ “รถเสนชมดง” 

โดยอาจารย์ธรรมจักร พรหมพ้วย



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๒๖) วันที่ ๑๒ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

สงสัย

(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

จัดกิจกรรมวันพบอาจารย์ที่ปรึกษาในโครงการ

รวมพลคน MC RU “Adviser’ Day 2” ครัง้ที ่2 โดยม ี

ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบดี

มหาวทิยาลยัรามคำาแหง เป็นประธานเปิดงาน พร้อม

มอบแฟ้มรายชือ่นกัศกึษา ให้อยูใ่นความดแูลของอาจารย์

ตลอดการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

และมอีาจารย์จเลศิ เจษฎาวัลย์ คณบดคีณะสือ่สารมวลชน 

คณะผูบ้รหิาร คณาจารย์ และนกัศกึษาส่ือสารมวลชน 

จำานวน 150 คน เข้าร่วมงาน ณ ห้องศกัด์ิ ผาสขุนรินัต์ 

อาคารหอประชมุพ่อขนุรามคำาแหงมหาราช เมือ่วนัที่ 

16  กันยายน  ที่ผ่านมา

 โอกาสนี้ คณบดีคณะสื่อสารมวลชน กล่าวว่า 

การจดัโครงการเพ่ือสนับสนุนนโยบายของอธิการบดี

ในการให้คณาจารย์ได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษา 

ด้านคณะสือ่สารมวลชนได้จดัโครงการไปแล้วครัง้หนึง่ 

แต่ยังมีนักศึกษาหลายท่านที่ ยังไม่มีโอกาสพบ

อาจารย์ที่ปรึกษาจึงได้จัดขึ้นอีกครั้งเพื่อให้นักศึกษา

ได้มีโอกาสพบอาจารย์ที่ปรึกษาและเพื่อนใหม่ 

 อธิการบดี กล่าวว่าขอขอบคุณคณะสื่อสาร-

มวลที่จัดงาน Adviser’ Day ขึ้น เพราะในสาขา- 

วิชาสื่อสารมวลชน เรื่องความใกล้ชิดอาจารย์

เรื่องที่สำาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้คำาปรึกษา

ที่ดีจากอาจารย์ที่ศึกษามาทางนี้โดยตรงซึ่งจะเป็น

ประโยชน์กับนักศึกษามาก วิชาสื่อสารมวลชน

เป็นท้ังศาสตร์และศิลป์ บางครั้งประสบการณ์

จากอาจารย์ที่ได้รับไม่สามารถหาได้ในตำาราเพราะ

การเรียนสาขานี้ เป็นวิชาชีพที่ไม่มีอะไรตายตัว 

 ลูกศิษย์ที่รักครับ ถ้าเราสังเกตกันง่าย ๆ  

ไม่ต้องคิดสลักซับซ้อนอะไร คำาว่า สังเกตง่ายๆ 

กค็อื เราใช้ความรูเ้บ้ืองต้น เราใช้ความรูส้กึ เราใช้

ประสบการณ์ใช้สิ่งที่เราเคยเรียนรู้มาได้เท่าไร 

ก็เท่านั้น แล้วลองใช้ดูใช้บ่อยๆ สงสัยมากๆ และ

ก็แก้ข้อสงสัยให้ได้ กรณีอย่างนี้ก็จะทำาให้เราเกิด

ความรู้ขึ้นได้อย่างกว้างขวางไม่มีขอบเขต

 การท่ีบอกว่ามีความรู้อย่างกว้างขวางไม่มี

ขอบเขตนั้น ให้สังเกตว่าความรู้จะกว้างขวาง 

สกัเพยีงใดกต็ามแต่ กไ็ม่พ้นจากการทีเ่ราจะเรียนรู้

ไม่พ้นไปจากการเพียรพยายาม สิ่งที่สำาคัญที่สุด

ครูจะพูดอยู่เสมอเกือบจะทุกครั้งก็ได้ว่า อยู่ที ่

การฝึกตน อยู่ที่การขวนขวาย อยู่ที่ตัวเราทั้งสิ้น 

ทั้งปวง อย่าไปท้อแท้ท้อถอยและไม่ต้องไปวาง

เงื่อนไขให้ตนเองว่าจะต้องอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะ

เรียนได้ จะต้องทำาอย่างนั้นอย่างนี้จึงจะเข้าใจได้ 

ไม่ใช่เลย

 การสงสยัการโต้แย้งการพดูกนัให้ความเหน็

อาจจะไม่ตรงอะไรต่างๆ นั้น เป็นเรื่องธรรมชาติ

เป็นเรื่องธรรมดา แล้วก็เป็นธรรมดาที่ก่อให้เกิด

ความรู ้ ถามว่าทำาไมจงึเกดิความรูก้เ็พราะว่า สิง่ทีเ่รา

ยังไม่ทราบเรายังไม่รู้เราก็รู้จากคนอื่นรู้จากการ

สงสัยแล้วก็ถาม สงสัยแล้วถามก็คือ การก่อให้

เกดิปัญญาการทำาให้เกดิปัญญา เพราะเกดิจากการ 

ที่เราฝึกฝนตนเกิดจากกระบวนการเรียนรู ้นั้น

นั่นเอง ลูกศิษย์ครับ มีคนกล่าวกันไว้ในหลายที ่

หลายแห่ง และมใีนบางศาสนากก็ล่าวถงึว่าจกัรวาลนัน้ 

ไม่มีขอบเขต จักรวาลนั้นมิได้มีแต่จักรวาลเรา

จักรวาลเดียวมีอีกหลายจักรวาล จักรวาลที่เรา

อยู่นี้นั้นเรียกว่า สุริยะจักรวาล จักรวาลอื่นนั้น 

แล้วแต่นักวิทยาศาสตร์ค ้นคว้าค ้นพบใหม  ่

จะเรียกว่า จักรวาลอะไรก็แล้วแต่มีหลายจักรวาล

นบัไม่ถ้วนบอกไม่ถกู เท่าท่ีค้นพบกนักค้็นไปเรือ่ยๆ 

พบไปเรือ่ยๆ ถามว่าโลกเราหรอืว่าดาวทีม่เีหมอืนโลก

ที่เราอยู่มีอีกหรือไม่ เราก็ตอบกันได้ค่อนข้างจะ

มั่นใจว่า น่าจะไม่เหมือนกับเราเสียเลยทีเดียว 

อาจจะมีคุณลักษณะบางอย่างเหมือนเราอยู่บ้าง 

หรือว่าถ้าหากมีอาจจะค้นไปยังไม่พบ

 ในการที่มีการค้นพบต่างๆ พบโรคใหม ่

เชื้อโรคตัวใหม่พบยาแก้ตัวใหม่ พบอะไรๆ ต่างๆ 

ที่บอกว่าใหม่นั้นข้อเท็จจริงแล้ว คำาว่าพบใหม่ 

นั้นหมายความว่าเรายังไม่ทราบว่ามีมาก่อน  

คณะสื่อสารมวลชนจัดงาน
“รวมพลคน MC RU”

 นายวริชั ชนิวนิจิกลุ นายกสภามหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ พล.ต.อ.เอก 

องัสนานนท์ กรรมการสภามหาวทิยาลยัผู้ทรงคุณวฒุ ิ

ที่ได้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งให้

ดำารงตำาแหน่งปลดัสำานกันายกรฐัมนตรคีนใหม่ ในการ 

ประชมุสภามหาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่ 22 กนัยายน 2558 

ณ ห้องประชมุ ชัน้ 3  อาคารวทิยบรกิารและบรหิาร  โดยมกีรรมการสภามหาวทิยาลยัรามคำาแหงร่วมแสดงความยนิดด้ีวย

(อ่านต่อหน้า 11)

    
 
 
 
 
 

คณะศิลปกรรมฯจัดแสดง

ผลงานสร้างสรรค์ทางศิลปะ

 คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

จัดโครงการพัฒนาและสร้างสรรค์ศิลปะไทย  

“สรรศิลป์ ครัง้ที’่ 1”  เพือ่เป็นการเปิดพืน้ทีใ่ห้คณาจารย์

ได้นำาเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ โดยม ี

รองศาสตราจารย์รงัสรรค์  แสงสขุ อดตีอธกิารบด ีม.ร. 

เป็นประธาน พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.สมศกัดิ ์  เกตแุก่นจนัทร์ 

คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร์ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษา เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 25 กันยายน  

ที่ผ่านมา ณ ศาลากลางนำ้า อาคารสุโขทัย

 โอกาสน้ี คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

กล่าวว่าหน้าท่ีด้านหนึง่ของการเป็นอาจารย์ในด้าน 

ศลิปกรรมศาสตร์ นอกเหนอืจากภาระหน้าทีใ่นการสอน

และเพิม่พนูทกัษะให้กบันกัศกึษาแล้ว ยงัคงมจีติวญิญาณ

และหน้าทีใ่นความเป็นศลิปินในตวัด้วย การทีอ่าจารย์

ยังคงได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์นำาเสนอแนวคิด

ผ่านชิน้งานทางด้านศลิปะ ไม่ว่าจะเป็นในสาขาดนตรไีทย 

ดนตรสีากลหรอืนาฏกรรม จะทำาให้เป็นการเพ่ิมพูน

จำานวนผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรมศาสตร ์

ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อมหาวทิยาลยัและต่อแวดวงวชิาการ

ด้านศิลปกรรมศาสตร์ที่จะทำาให้เห็นพัฒนาการ

ที่ไม่หยุดนิ่งและเป็นการจรรโลงใจให้คนในชาติ

เข้าถึงงานด้านศิลปะมากขึ้น (อ่านต่อหน้า 11)

สภา ม.ร.แสดงความยินดีกับปลัดสำานักนายกฯคนใหม่


