
๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙           
  

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

         
  



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 รองศาสตราจารย์ปรีชา 

พหลเทพ รองอธิการบดีฝ่าย-

วิทยบริการจังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นประธานในพิธีบวงสรวง

องค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

ในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยั 

ครบรอบ 45 ปี โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที ่

นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธ ี

ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน-

รามค�าแหงมหาราช สาขาวิทยบริการ-

เฉลมิพระเกยีรตจิังหวัดเชียงใหม่

 

 รองศาสตราจารย์วิโรจ นาคชาตรี รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด

ศรสีะเกษ เป็นประธานในพธิบีวงสรวงองค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ในโอกาส

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 

และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

สาขาวทิยบรกิารฯจังหวัดศรีสะเกษ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จงัหวดัแพร่ เป็นประธานในพธิบีวงสรวงองค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ในโอกาส

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา

และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดแพร่

 รองศาสตราจารย์ทวศีกัดิ ์ ป่ินทอง รองอธกิารบดฝ่ีายวทิยบรกิารจงัหวดัลพบรุี

เป็นประธานในพิธบีวงสรวงองค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ในโอกาสวนัสถาปนา-

มหาวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี โดยม ีเจ้าหน้าที่ นักศึกษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี 

ณ พระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  สาขาวทิยบรกิารฯ จงัหวดัลพบรุี

ในโอกาสเดยีวกนั รองอธกิารบดฝ่ีายวิทยบรกิารจงัหวัดลพบุร ี ได้มอบประกาศเกยีรติคณุ 

และทุนการศึกษา ทุนละ 1,500 บาท ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 

โรงเรยีนพบิลูวทิยาลยั จ�านวน 2 คน ทีส่่งเรยีงความเข้าประกวดในหวัข้อ  “คนรุน่ใหม่ 

กับวัฒนธรรมไทย” ด้วย 

สาขาฯจังหวัดเชียงใหม่

➺

สาขาฯจังหวัดลพบุรี

➺

สาขาฯจังหวัดแพร่

➺

(อ่านต่อหน้า 11)

สาขาฯจังหวัดศรีสะเกษ

➺

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี จัดงานวันสถาปนา

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ครบรอบ 45 ปี โดยมี รองศาสตราจารย์ช�านาญ เตม็เมอืงปัก 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีและปริญญาโท เข้าร่วมพิธี ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดปราจีนบุรี

สาขาฯจังหวัดสงขลา

➺

 มหาวทิยาลยัรามค�าแหง สาขาวิทยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตทิัว่ประเทศ 

จัดกิจกรรมในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 45 ปี เมื่อวันที่ 

26 พฤศจิกายน 2559

สาขาฯจังหวัดปราจีนบุรี

➺

สาขาฯจังหวัดสุโขทัย

➺

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงทั่วประเทศจัดกิจกรรมในโอกาส “45 ปี รามคำาแหง”

 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 

ปฏบิตัริาชการแทนอธกิารบด ี เป็นประธานในพธิบีวงสรวงองค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

ในโอกาสวนัสถาปนามหาวทิยาลยั ครบรอบ 45 ปี โดยมอีาจารย์ เจ้าหน้าที ่ และนกัศกึษา 

เข้าร่วมพธิ ี ณ บริเวณหน้าอาคารเฉลมิพระเกยีรต ิ สาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดัสโุขทยั

 รองศาสตราจารย์ ดร.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ

จังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีบวงสรวงองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช 

ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

นกัศกึษาและศิษย์เก่า เข้าร่วมพธิ ีณ พระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสงขลา



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจับมือกรมการขนส่งทางบก จัดอบรมประชาชนผู้ที่ต้องการขอใบอนุญาต

และขอต่อใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์อย่างต่อเนื่อง พร้อมมุ่งขยายออกไปสู่ส่วนภูมิภาค

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง ลงนามความร่วมมอื

กับ นางณัชชา  พราหมณ์ยอด ผู้อ�านวยการส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 กรมการขนส่งทางบก 

เรือ่ง “การจดัอบรมส�าหรบัผูข้อรบัใบอนญุาตขบัรถ และผูข้อต่อใบอนญุาตขบัรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์” 

โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและเจ้าหน้าท่ีส�านักงานขนส่งกรุงเทพฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที ่ 

22 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าประเทศไทยมีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางรถยนต์เป็นจ�านวนมากทุกปี โดยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากองค์ประกอบส�าคัญคือ บุคคล รถ สภาพถนน

และแสงสว่าง รวมทั้งขาดการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ถึงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และบทลงโทษในการฝ่าฝืน 

ดังน้ัน การจัดอบรมเช่นนี้จึงถือเป็นโครงการที่ดี ท่ีจะได้ช่วยกันให้ความรู้ท่ีสมบูรณ์ยิ่งข้ึนกับประชาชน 

ที่ต้องการจะท�าใบขับขี่หรือต่ออายุฯ ในเรื่องกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง การขับรถอย่างปลอดภัย และมารยาท 

ในการขับรถ รวมทั้งยังท�าให้ผู้ใช้รถใช้ถนน มีระเบียบวินัยและปลอดภัยมากขึ้นด้วย

 “มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ยินดีอย่างย่ิงที่ได้ร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบก จัดโครงการในครั้งนี ้

อย่างต่อเนือ่ง เพราะเป็นโครงการทีม่ปีระโยชน์แก่ประชาชนจ�านวนมาก และมัน่ใจว่ามหาวทิยาลยัมศีกัยภาพ  

มีความพร้อมทั้งด้านบุคลากร สถานที่ รวมทั้งสิ่งอ�านวยความสะดวกในการจัดอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

และหากว่าจะขยายโครงการออกไปสู่ส่วนภูมิภาค มหาวิทยาลัยยินดีให้ความร่วมมือในการจัดการอบรม  

ณ สาขาวิทยบริการฯ ส่วนภูมิภาคของ ม.ร. ทั่วประเทศ”

 นางณัชชา พราหมณ์ยอด ผู้อ�านวยการส�านักงานขนส่งกรุงเทพฯ กล่าวว่ากรมการขนส่งทางบก 

ได้ก�าหนดให้ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถและผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ต้องผ่าน

การอบรมตามหลกัสตูรและระยะเวลาทีก่�าหนด เพือ่ให้การขบัรถของผูไ้ด้รบัใบอนญุาตเป็นไปด้วยความปลอดภยั

และให้การด�าเนินการด้านใบอนุญาตขับรถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพการบริการประชาชนให้เกิดความ

รวดเร็วอย่างยิ่ง และเกิดประโยชน์สูงสุด ส�านักงานขนส่งฯ จึงได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดอบรม

และออกหนังสือรับรองการผ่านการอบรมตามหลักสูตรภาคทฤษฎีให้แก่ประชาชนที่ต้องการขอใบอนุญาต

ขับรถหรือต่ออายุฯ ใน 3 หลักสูตร คือ 1) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กฎหมายว่าด้วย-

การจราจรทางบก และกฎหมายว่าด้วยทางหลวง (จ�านวน 2 ชั่วโมง) 2) การขับรถอย่างปลอดภัย (จ�านวน 

1 ชั่วโมง) และ 3) มารยาทในการขับรถ (จ�านวน 1 ชั่วโมง) ทั้งนี้ส�านักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3  

จะฝึกอบรมบุคลากรรามค�าแหงให้มีความรู้ความสามารถเป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรดังกล่าว และ

สนับสนุนในเรื่องของสื่อ เอกสารสิ่งพิมพ์ รวมทั้งวีดิทัศน์ที่ใช้ในการอบรมด้วย

 “ขอบคณุมหาวทิยาลยัรามค�าแหง ทีช่่วยอ�านวยความสะดวกทัง้ด้านบคุลากร ดแูลผูอ้บรม วทิยากรบรรยาย 

ตลอดจนอ�านวยความสะดวกด้านสถานท่ีจัดอบรมอย่างต่อเนื่อง และหวังอย่างยิ่งว่าในอนาคตอันใกล้นี้ 

มหาวทิยาลยัจะให้ความร่วมมอืในเรือ่งการจดัสอนขบัรถและสอบใบอนญุาตขบัรถในเขตพืน้ที ่3 ต่อไป”  

 ทั้งนี้ การอบรมหลักสูตรดังกล่าว มหาวิทยาลัยรามค�าแหงจะจัดอบรมทุกเดือนๆ ละ 1 รุ่น รุ่นละ  

220 คน ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคารพระมาส (PRB) ชั้น 4 โดยเก็บค่าใช้จ่ายในการอบรมแบ่ง

เป็น 2 ประเภท คืออบรมผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถ จ�านวน 4 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียม 400 บาท และอบรม 

ผู้ขอต่อใบอนุญาตขับรถ จ�านวน 1 ชั่วโมง ค่าธรรมเนียม 150 บาท โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมคัรได้ที ่ www.bangna.ru.ac.th หรอืสมคัรด้วยตนเองและสอบถามรายละเอยีด

ได้ที่อาคารอ�านวยการ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง วิทยาเขตบางนา โทร. 0-2397-6298,  0-2397-6308 

ม.รามคำาแหงร่วมมือกรมการขนส่งทางบก 

จัดอบรมการสอบใบขับขี่แก่ประชาชน

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาและกล่าวในนาม 

ของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย ์

เป็นพระมหากษตัรย์ิ ถ้าเป็นไปตามพระราชประสงค์

ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 

บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของ 

กฎมณเทียรบาลว่าด ้วยการสืบราชสันตติวงศ์  

กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย นั้น ข้าพเจ้า

ขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธานและเพื่อ

ประโยชน์ชาวไทยทั้งปวง”

 พระราชด�ารสัของสมเดจ็พระบรมโอรสาธริาชฯ 

สยามมกุฎราชกุมารตอบรับค�ากราบบังคมทูล 

ของประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เม่ือวันที ่

๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน นั้น 

ยังความปลื้มปีติแก่พสกนิกรถ้วนหน้า หลังจาก 

ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล- 

อดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯสถาปนา  

เป็นองค์รชัทายาท  ตัง้แต่วนัที ่๒๘ ธนัวาคม ๒๕๑๕ 

 ในการน้ีส� า นักพระราชวังประกาศว ่ า 

“ทรงพระราชด�าริว่า ในระหว่างที่ประชาชนยังมิได ้

ถวายพระปรมาภิไธยเนื่องในการพระราชพิธี 

บรมราชาภเิษก อนัจะพงึมต่ีอไปตามพระราชประเพณ ี

เป็นการสมควรทีจ่ะเฉลมิพระปรมาภไิธยเป็นการชัว่คราว 

เพื่อความสะดวกในการเรียกขานพระนาม จึงม ี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้เฉลมิพระปรมาภไิธยว่า 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทร-

เทพยวรางกูร”

 ประกาศ ณ วนัที ่ ๑ ธนัวาคม ๒๕๕๙ เป็นปีที ่ ๑  

ในรัชกาลปัจจุบัน

 ขอชาวรามค�าแหงทัง้ปวง จงร่วมกนัตัง้จติอธษิฐาน 

ขอพระบรมเดชานภุาพของสมเดจ็พระบรุพมหากษตัรยิาธริาชเจ้า 

มีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

เป็นอาท ิโปรดดลบนัดาลรักษาให้สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั

มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระ-

เกษมส�าราญ ปราศจากโรคาพาธอปัุทวนัตราย ให้ทรง 

พระเจรญิพระชนมายยุิง่ยนืนาน สถติเสถยีรในมไหศวรรย-

ราชสมบตั ิ เจรญิจ�ารสัด้วยพระเกยีรตคิณุ ปรากฏขจร

ไปทั่วทิศานุทิศ ทรงเป็นร่มโพธิ์ทองของปวง-

ข้าพระพทุธเจ้าชาวรามค�าแหงทัง้ปวง และประชาชนชาวไทย 

ตลอดชั่วกาลนาน

      ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 ผูช่้วยศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์ ลาภเจรญิทรพัย์ อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

พร้อมด้วยผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.บญุชาล ทองประยรู รองอธกิารบดฝ่ีายวชิาการ

และประกันคุณภาพ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี ภูวพัฒนะพันธุ์ ผู้อ�านวยการ 

ส�านักประกนัคณุภาพการศกึษา และคณะผูบ้รหิาร ม.ร.ต้อนรบั ผูช่้วยศาสตราจารย์

ปราน ี พรรณวิเชียร ประธานกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปีการศกึษา 2558 ระดบัสถาบนัของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง และคณะกรรมการฯ 

เมือ่วนัที ่21 พฤศจกิายน 2559  ณ ห้องประชมุ ชัน้ 3 อาคารวทิยบรกิารและบรหิาร

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าในนามของมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหงขอต้อนรบัและขอขอบคณุคณะกรรมการผูต้รวจประเมนิฯทีใ่ห้ความกรณุา 

กบัมหาวทิยาลยัอกีครัง้หนึง่ การประกนัคณุภาพการศกึษาเป็นเรือ่งทีม่หาวทิยาลยั-

รามค�าแหงให้ความส�าคญัมาโดยตลอด ซึง่ข้อเสนอแนะและค�าแนะน�าจากคณะกรรมการฯ

ในแต่ละครั้งเปรียบเสมือนกระจกสะท้อนให้เกิดการพัฒนากระบวนการศึกษา

ของมหาวิทยาลัย และน�าไปปรับปรุงข้อบกพร่องต่างๆให้เกิดประโยชน์ต่อการ

ศึกษาของไทยด้วย

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวถึงผลการด�าเนินงานตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ว่าเรื่องการพัฒนาหลักสูตรนั้น มหาวิทยาลัยตระหนักดีว่าต้องพัฒนาหลักสูตร

ให้มคุีณภาพได้มาตรฐานสอดคล้องกบัเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูรระดบัอดุมศกึษา

ของคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ กรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง และได้ก�าหนด

ตัวบ่งชี้ด้านมาตรฐานหลักสูตร เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของ ม.ร. 

ตามบริบทอย่างครบถ้วนสมบูรณ์

 ทัง้น้ี มหาวทิยาลยัได้เร่งรดัตดิตามการพฒันาหลกัสูตรอย่างต่อเนือ่งตลอดเวลา 

โดยมอบหมายให้แต่ละคณะส�ารวจว่าปัจจบุนัแต่ละหลักสูตรมอีาจารย์รับผิดชอบ

หลกัสตูรจ�านวนเพยีงพอหรือไม่ และอาจารย์แต่ละท่านมผีลงานวชิาการในรอบ 5 ปี 

ย้อนหลงัสอดคล้องตามเกณฑ์ฯหรอืไม่ อกีทัง้เนือ่งจากอาจารย์เกษียณอายรุาชการ

เป็นจ�านวนมาก และเกณฑ์การต่อเวลาราชการของสายอาจารย์ค่อนข้างยาก  

ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครอาจารย์ในบางสาขาท่ีขาดและต้องการ

อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนเร่งรัดให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้มีคุณสมบัติสอดคล้อง

กับการปฏิบัติหน้าที่ โดยมอบคณบดีก�าหนดให้บุคลากรสายวิชาการเป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร หรืออาจารย์ประจ�าหลักสูตร เป็นต้น

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยได้มีการปรับปรุงแผนปฏิบัติราชการของ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดยได้ทบทวนแผนปฏิบัติราชการให้เชื่อมโยงกับ 

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

และแผนกระทรวงศึกษาธิการ โดยมหาวิทยาลัยได้จัด “โครงการประชุมระดม

ความคิดเห็นเพื่อการปรับและทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดเพื่อผลักดันสู ่แผน

ปฏิบัติราชการ 5 ปี (2560-2564) มหาวิทยาลัยรามค�าแหง” ให้ผู้บริหารร่วมกัน

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมศักยภาพของ ม.ร. (SWOT Analysis) มีส่วนร่วมในการ

ก�าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย 

ในการจดัท�าข้อเสนอแนะและติดตามผลโครงการ/กิจกรรม ได้ก�าหนดคณะกรรมการ 

ตามระบบกลไกในการจัดท�าโครงการต่างๆตามพันธกิจโดยรอบ 9 ชุดหลัก เช่น 

การเรยีนการสอน การวจิยั การบริการวชิาการแก่สงัคม การท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรม 

และการบริหารจัดการ ซึ่งมีคณะกรรมการฯรับผิดชอบในแต่ละด้านชัดเจนเพื่อ

ด�าเนินงาน ขับเคลื่อนทุกกิจกรรม รวมถึงติดตามและประเมินผลให้เป็นไปอย่าง

มปีระสทิธภิาพ รวมถงึสภามหาวทิยาลยัแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบประจ�า ม.ร. 

เพื่อกลั่นกรองและตรวจสอบแผนและผลของแผนปฏิบัติราชการด้วย

 ด้าน ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร ประธานกรรมการฯ กล่าวว่าขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงท่ีให้ความไว้วางใจให้คณะกรรมการฯได้มาตรวจ

ประเมนิคุณภาพการศกึษาภายในของ ม.ร.อกีครัง้หนึง่ซึง่เกณฑ์การประเมนิของ

รามค�าแหงยังคงสอดคล้องกับเกณฑ์ของ ก.พ.ร.แม้ว่าขณะนี้หลายมหาวิทยาลัย

ออกนอกระบบอยู่ในการดูแลของส�านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งมาวิเคราะห์

ความคุ้มค่าของหลักสูตรท่ีใช้งบประมาณแผ่นดินในการจัดการเรียนการสอน  

ทัง้น้ี ในการตรวจประเมินของรามค�าแหง จะพจิารณาจากกระบวนการท�างานจริง 

ว่าท�าอะไร ท�าอย่างไร และผลเป็นอย่างไร ส่วนการตรวจเอกสารจะเน้น

เฉพาะในส่วนท่ีจ�าเป็น และขอสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อเสนอแนะ

การท�างานในส่วนนั้นๆ 

 “คณะกรรมการฯต้องขอขอบคุณอธิการบดี ม.ร.และทีมบริหารที่ได้

น�าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนา คณะกรรมการฯถือว่าในการปรับปรุง

และพฒันานัน้สิง่ส�าคญัทีด่ทีีสุ่ด คอื มหาวทิยาลัย ขอฝากอธิการบดี ม.ร.ได้ตรวจ

สอบหลกัสตูรทีเ่ปิดสอนอยูใ่ห้มีคณุภาพมาตรฐาน เพราะจากนีข้้อมลูต่างๆ จะถกูบนัทกึ 

ลงระบบออนไลน์และสามารถเปิดดไูด้ทุกหลกัสตูรของทุกสถาบัน ซึง่สาธารณชน

และผูป้ระกอบการกส็ามารถดขู้อมลูท่ีถกูบันทกึตรงน้ีได้ ตัง้แต่ 30 พฤศจกิายน 2559 

เป็นต้นไป 

 ส่วนหลักสูตรที่ไม่ผ่านการประเมินขอให้ผู ้บริหารจัดการทรัพยากร 

ช่วยกวดขันให้มากขึ้น และต้องท�าคะแนนให้เกิน 3.00 ต่อเนื่อง 2 ปี เพื่อขอ

การรับรองหลักสูตรจาก สกอ.และประกาศหลักสูตรนั้นให้เป็นที่ประจักษ์ เพื่อ

สร้างความมั่นใจให้กับรามค�าแหงว่าเป็นสถาบันที่มีคุณภาพ และตอบโจทย์ต่อ

ความต้องการของสังคมได้” 

 ส�าหรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง  ประกอบด้วย ผศ.ปราน ี พรรณวิเชยีร ส�านกังานคณะกรรมการการ-

อุดมศึกษา ประธานกรรมการฯ รศ.ดร.อุษาพร  เสวกว ิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี-

ราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.กาญจนา โชคเหรียญสุขชัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ผศ.ดร.พนัธ์ศักดิ ์  พลสารัมย์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั และ ผศ.ดร.อาจรณ เชษฐสมุน 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

 ฝ่ายสนับสนุนคณะกรรมการ ประกอบด้วย รศ.วาริศา พลายบัว คณะ

สือ่สารมวลชน ผศ.ดร.วณิฏัฐา แสงสขุ คณะนติิศาสตร์ ผศ.สริลิกัษณ์ แสง-ชโูต 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.ชดิชนก มีใจซ่ือ คณะวทิยาศาสตร์ และ ผศ.ศรจิีตร 

รัตนแก้วกาญจน ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ม.ร.ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2558



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ ๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ตอน เราจะทรัมป์ตามสัญญา (1)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 เราจะทรมัป์ตามสญัญา..ขอเวลาอกีไม่นาน ผมขอใช้เพลงฮติมาเกริน่น�าตอนนี้

สกัหน่อย เพราะโดนลัด์ ทรัมป์ ว่าทีป่ระธานาธบิดสีหรฐัฯ ได้ให้สญัญาเรือ่งส�าคญั ๆ 

ไว้หลายเรื่องก่อนที่จะได้รับการเลือกตั้ง แถมนอกจากสัญญาแล้วยังบอกว่าจะเร่ง

ด�าเนินการในทันทีที่เข้ารับต�าแหน่งเสียด้วย 

 เรื่องที่ทรัมป์สัญญาไว้มีมาก หลายเรื่องคนวิจารณ์ว่าอาจท�าไม่ได้ แต่ในที่นี ้

ผมจะยกเรื่องหนึ่ง (แน่นอนต้องเป็นเรื่องเศรษฐกิจ) ท่ีไม่ค่อยมีใครพูดถึงหรือ

วิพากษ์วิจารณ์มาขยาย เพราะผมคิดของผมเองว่าน่ีแหละคือกุญแจท่ีจะไขไปสู ่

การเติบโตทางเศรษฐกิจและอาจท�าให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่ได้อีกครั้งเหมือน

กับค�าขวัญที่ทรัมป์ใช้หาเสียงว่าจะ Make America Great Again (เขาใช้ตัวย่อว่า 

MAGA เวลาหาเสียง) ใครไม่เห็นด้วยกับผมก็ไม่เป็นไร

 เรื่องส�าคัญที่ทรัมป์เน้นไว้ในสุนทรพจน์ตอนรู้ว่าชนะการเลือกต้ังก็คือ  

การจะสร้างสิง่ต่าง ๆเหล่านีข้ึน้ใหม่ (เขาใช้ค�าว่า rebuild) ได้แก่ ทางหลวง สะพาน อโุมงค์ 

ท่าอากาศยาน โรงพยาบาล และโรงเรยีน ทรมัป์ยงัเน้นอกีทว่ีาจะสร้างโครงสร้างพืน้ฐาน 

(infrastructure) ขึน้ใหม่ ค�าว่าสร้างใหม่ทีพ่ดูถงึนีก้ค็งไม่ใช่เป็นทุบของเดิมเพือ่สร้างใหม่ 

ไปทัง้หมด แต่น่าจะหมายถงึการบรูณะฟ้ืนฟใูห้ทนัสมยัขึน้มากกว่า เพราะโครงสร้างพืน้ฐาน

เหล่านีจ้�านวนไม่น้อยสร้างมานานแล้ว จงึเสือ่มโทรมล้าสมัยไปตามกาลเวลา

 ที่ผมคิดว่าการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมีความส�าคัญต่อการเติบโต

ทางเศรษฐกจิเพราะจะเหน็ได้ว่าประเทศทีพ่ฒันาเศรษฐกิจได้ก้าวหน้ามาก ๆ อย่างเช่น

จีนนั้น สิ่งแรก ๆ ที่จีนลงทุนพัฒนาและก็ยังพัฒนาต่อเนื่องมาตลอดก็คือโครงสร้าง

พ้ืนฐานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นถนนหนทาง ระบบรถไฟทัง้ความเรว็ธรรมดาและความเรว็สงู 

สนามบิน สะพาน การลงทนุเหล่านีน้อกจากจะช่วยให้เกดิการจ้างงานแล้ว ยงัสร้างงาน 

ทีเ่กีย่วข้องเชือ่มโยงอีกเป็นจ�านวนมาก คนทีไ่ปเทีย่วจนีบ่อย ๆ จะเหน็ถงึการพฒันา 

เหล่านี้อย่างต่อเนื่องชัดเจน

 ย้อนมาดทูีส่หรฐัอเมรกิาบ้าง ผมคดิว่าในเรือ่งพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานนีส้หรฐัฯ 

กเ็ปรยีบเสมอืนกระต่ายในนทิานเรือ่งเต่ากบักระต่ายนัน่แหละครบั เพราะถ้าเทยีบกบั

จีนแล้วในอดีตสหรัฐฯ ได้พัฒนาจนก้าวหน้าเลยจีนไปไกล แต่ไม่รู้ท�าไมกระต่าย

อย่างสหรฐัฯ จงึนอนพักไปเสียเฉย ๆ จนเต่าอย่างจนีแซงหน้าไปไกลแล้ว โดยเฉพาะ

รถไฟซึง่ถ้าใครว่ารถไฟไทยล้าหลงักใ็ห้ไปดรูถไฟทีส่หรฐัอเมรกิา แล้วจะรูส้กึว่ารถไฟ

ของไทยเราก็ไม่ได้ล้าหลังอย่างท่ีคิด เพราะสภาพรถไฟสหรัฐฯ ไม่ได้ก้าวหน้า

ไปกว่าเราสักเท่าไหร่ อาจจะแล่นเร็วกว่า แต่เรื่องตกรางหรือความถี่ในการเกิด

อุบัติเหตุนั้นไม่ต่างกันนัก รถไฟบางสายหญ้าขึ้นท่วมรางเลยก็มี และที่เหมือนกับ

เราอีกอย่างหนึ่งก็คือสหรัฐฯ ยังไม่มีระบบรถไฟความเร็วสูงเลยนะครับ

 ทรัมป์จะลงทุนพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานอย่างไรเขาก็ยังไม่ได้บอกไว้

ชัดเจน แต่กรณีของสหรัฐฯ นั้นจะให้รัฐบาลมาลงทุนเองทั้งหมดอย่างจีนคงไม่ได้ 

แถมรัฐธรรมนูญของประเทศยังมีการแบ่งแยกด้วยว่าเรื่องใดเป็นความรับผิดชอบ

ของรฐับาลกลาง (ท่ีทรมัป์จะเป็นผูบ้รหิาร) และเรือ่งใดเป็นความรบัผดิชอบของรฐับาล-

มลรฐัซึง่ดแูลเฉพาะท้องถิน่  ดงันัน้ทรมัป์จะจดัการอย่างไรก็ไม่รู้เพราะยังไม่มแีผนชดัเจน

 ทีจ่รงิค�าว่าโครงสร้างพ้ืนฐานนัน้หมายถงึส่ิงทีจ่�าเป็นต้องมก่ีอนจะเริม่พฒันา 

เปรียบเสมือนโครงสร้างของตึกหรืออาคารใหญ่ที่จะต้องมีโครงสร้างพื้นฐาน 

ท่ีม่ันคงเสียก่อน ดังนั้นก่อนที่จีนจะพัฒนาได้อย่างก้าวกระโดดนั้นก็เริ่มจากการ 

เร่งสร้างถนน รถไฟ สนามบิน ฯลฯ เสียก่อน ผมเคยไปจีนเมื่อนานมาแล้วถนน 

ทีเ่พิง่สร้างเสรจ็กว้างขวางใหญ่โตนัน้ยังแทบไม่มีรถวิง่เลย แต่เขาเตรยีมไว้ก่อนไงครบั 

และคงมีการวางแผนก�าหนดเส้นทางไว้อย่างดีแล้วจึงไม่มีถนนประเภทที่สร้างไว้

ให้กระบือเดินเหมือนในบางประเทศแถว ๆ นี้ 

 การก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ๆ มากมายพร้อม ๆ กันย่อมท�าให้เกิดการ

จ้างงานเป็นจ�านวนมาก ซึ่งทรัมป์บอกว่าถ้าได้เป็นรัฐบาลจะสามารถสร้างงาน 

ให้คนสหรัฐฯ ได้นับล้านคนทีเดียว การหางานให้คนอเมริกันที่ตกงานมีงานท�านั้น

เป็นเรือ่งทีท่�าให้คนอเมริกันจ�านวนไม่น้อยหันมาเลือกทรมัป์เสยีด้วย แต่คงต้องรอดู

ไปก่อนว่าจะท�าได้แค่ไหน....เราจะทรัมป์ตามสัญญา ขอเวลาอีกไม่นาน 

 ป.ล. เนือ่งจากทรมัป์สญัญาไว้หลายเรือ่ง ผมคงต้องเขยีนเรือ่งสญัญาของทรมัป์

ต่ออีกสักตอน

     

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล aseanlang_ram@yahoo.co.th

ที่สุด nhất (เญิ้ต)

 การตั้งค�าถามท่ีมีการเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ในภาษาเวียดนามใช้ค�าว่า 

 (เญิ้ต) หมายถึงที่สุด มักจะวางไว้หลังค�าคุณศัพท์ที่ต้องการเปรียบเทียบ 

ดังท่ีปรากฏในบทสนทนา ซึง่บทสนทนานี ้ เป็นการคยุกนัระหว่าง ยาโอะ ซึง่เป็นคนญีปุ่น่ 

กับ เบธ ซึ่งเป็นคนอเมริกัน ต่างสอบถามกันเกี่ยวกับประเด็นที่เป็นที่สุด

Yao:  

 (จิ ก๊อ เบี๊ยต เหญี่ยว เหว่ เหวียต นาม คง)  

 คุณรู้อะไรมากไหมเกี่ยวกับประเทศเวียดนาม

Beth:  (อี๊ต ลั้ม)   น้อยมาก

Yao:  

 (เอ๋อ เหวียต นาม นู้ย หน่าว กาว เญิ้ต)  

 ที่ประเทศเวียดนาม ภูเขาอะไรสูงที่สุด

Beth:  

 (ฮิ่ญ ญือ ด๊อ หล่า ดิ๋ญ ฟานซีปาง)   

 รู้สึกว่าจะเป็นยอดเขาแฟนซีปัง

Yao:  

 (เอ๋อ เหมี่ยน บั๊ก ไฮ เหมี่ยน นาม)   

 อยู่ที่ภาคเหนือหรือภาคใต้

Beth:  (เอ๋อ เหมี่ยน บั๊ก)  อยู่ที่ภาคเหนือ

Yao:  

 (เอ๋อ เหมี่ยน นาม ซง หน่าว ตอ เญิ้ต หว่า ส่าย เญิ้ต หา จิ)

 ที่ภาคใต้แม่น�้าไหนใหญ่และยาวที่สุดเหรอคุณ

Beth:  (ด๋อ หล่า ซง เมโกง) นั่นคือแม่น�้าโขง

  

 

 (น้อ บัต๊ หง่วน ตือ่ จงุ ก๊วก ไจ๋ กวา หล่าว ถาย ลาน กมัปเูจยี หว่า เหวยีตนาม)

 มันมีต้นก�าเนิดจากประเทศจีน ไหลผ่านลาว ไทย กัมพูชา และเวียดนาม

Yao:   

 (ก่อน เอ๋อ เหมี่ยน บั๊ก จิ ก๊อ เบี๊ยต กอน ซง หน่าว ส่าย เญิ้ต คง)

 ส่วนที่ภาคเหนือ คุณรู้ไหมแม่น�้าอะไรยาวที่สุด

Beth:  

 (โตย เบี๊ยต ด๋อ หล่า ซง ห่ง) ฉันรู้ นั่นคือแม่น�้าแดง

  

 (กอน ซง ไหน่ กุ๊ง บั๊ต หง่วน ตื่อ จุง ก๊วก)  

 แม่น�้านี้ก็มีต้นก�าเนิดที่ประเทศจีน

  

 (อัญ ก๊อ เบี๊ยต ส่าย ก่อน หว่า ห่า โน่ะ ทั่ญ โฝ หน่าว ตอ เฮิน คง)

 คุณรู้ไหมไซ่ง่อน หรือ ฮานอย เป็นจังหวัดที่ใหญ่กว่ากัน

Yao:  

 (ส่าย ก่อน ตอ เฮิน น้อ หล่า ทั่ญ โฝ เลิ้น เญิ้ต เหวียต นาม)

 ไซ่ง่อน ใหญ่กว่า มันเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม

         การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด ในภาษาเวียดนามใช้ค�าว่า  (เญิ้ต) เพื่อ

แสดงให้เห็นว่า ประธานของประโยคนั้นเป็นที่สุดในด้านที่ต้องการกล่าวถึง 

เช่นถ้าเราจะกล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงมีนักศึกษามากที่สุด จะพูดเป็น

ภาษาเวียดนามได้ว่า

  

 (เจื่อง ด่าย ฮ่อก รามค�าแหง ก๊อ ซิญ เวียน เหญี่ยว เญิ้ต)  



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

แผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025

 อาจารย์ภัทระ  ลิมป์ศิระ                         คณะนิติศาสตร์

 การด� า เ นินการตามแผนงานการจัด ต้ัง

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 ได้บรรลุผลส�าเร็จ

เป็นอย่างมาก อาทิ การยกเลิกภาษีศุลกากรน�าเข้า 

และการอ�านวยความสะดวกทางการค้า การเปิดเสรี

การค้าบรกิารทีส่งูขึน้ การเปิดเสรแีละอ�านวยความสะดวก

การลงทนุ การลดขัน้ตอนและการปรบัความสอดคล้อง

ของกรอบงานและนโยบายด้านกฎระเบียบตลาดทุน 

การอ�านวยความสะดวกการเคล่ือนย้ายแรงงานฝีมือ 

การส่งเสริมการพัฒนากรอบนโยบายการแข่งขัน 

ในระดบัภมูภิาค การคุม้ครองผูบ้รโิภคและทรพัย์สนิ- 

ทางปัญญา การส่งเสรมิการเชือ่มโยง การลดช่องว่าง- 

การพัฒนา และการสร้างความสัมพันธ์ที่เข้มแข็ง

ระหว่างอาเซียนกับภาคีภายนอก

 อาเซยีนตระหนกัดว่ีาการรวมตวัทางเศรษฐกจิ

ระดับภูมิภาคเป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องมีพลวัต 

เนื่องจากเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมทั้งภายใน

และภายนอกมกีารเปลีย่นแปลงตลอดเวลา ในบรบิท

ดังกล่าว อาเซียนจึงได้ริเริ่มจัดท�าการศึกษา 2 ฉบับ 

ส�าหรับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจ 2025 โดยใน

การจัดท�าวิสัยทัศน์ดังกล่าว ได้น�าข้อเสนอแนะของ

ผลการศกึษา 2 ฉบบั ทีจ่ดัท�าโดยสถาบนัวจิยัทางเศรษฐกจิ

เพือ่อาเซยีนและเอเชยีตะวนัออก (Economic Research 

Institute for ASEAN and East Asia: ERIA) สถาบัน

การต่างประเทศ เอส ราชารัตนัม (S. Rajaratnam 

School of International Studies: RSIS) และสถาบัน

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ศกึษา (Institute of Southeast 

Asian Studies: ISEAS) รวมทัง้ข้อมลูจากผูม้ส่ีวนได้

ส่วนเสยีอืน่ ๆ มาพิจารณาร่วมด้วย โดยมาตรการต่าง ๆ 

จะต้องน�าไปสู่การสร้างอาเซียนที่มีการเชื่อมโยง  

มคีวามสามารถในการแข่งขนั มนีวตักรรม รวมตวักนั

ในระดับสูงขึ้น และแข่งขันได้

 วิสัยทัศน์ในภาพรวมที่ระบุไว้ในแผนงาน 

การจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2015 ยังคงม ี

ความเกี่ยวเนื่องกับแผนงานฉบับนี้ โดยแผนงาน 

ประชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน 2025 จะเป็นการต่อยอด 

จากแผนงานการจดัตัง้ประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 2015 

 ในทศวรรษถัดไป อาเซียนจะเพิ่มการมุ่งเน้น

เรื่องการพัฒนาและส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง 

ขนาดย่อม และรายย่อย (Micro, Small and Medium 

Enterprises: MSMEs) ไว้ในความพยายามเพื่อการ

รวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกัน อาเซียนจะน�า

เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือในการยกระดับ

การส่งเสริมการค้า และการลงทุน รวมทั้งจัดท�าเวที

ภาคธรุกจิผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์ ส่งเสรมิธรรมาภบิาล 

และอ�านวยความสะดวกในการใช้เทคโนโลยีสีเขียว

 ดังนั้น วิสัยทัศน์ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2025 มีดังนี้

 1)  สร้างเศรษฐกิจอาเซียนท่ีมีการรวมตัว 

อย่างลกึซึง้ และเช่ือมโยงกันในระดบัสงูซึง่จะสนบัสนนุ 

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงอย ่างยั่งยืน 

และสามารถรับมือได้กับการเผชิญปัจจัยท่ีกระทบ 

ต่อดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจและความผันผวน

ของเศรษฐกิจโลก

 2) ส่งเสริมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ที่เสมอภาคและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นในอาเซียน  

ซึ่งจะลดช่องว่างการพัฒนา และหากไม่สามารถ

ท�าให้ความยากจนลดลงได้ ขอให้มีการบรรเทา

ความยากจนลง รักษาอัตราการเติบโตของรายได ้

ต่อหวัในระดบัสงูอย่างยัง่ยนื และเพิม่ขึน้ของชนชัน้กลาง

 3) ส่งเสริมการเติบโตทางผลิตภาพที่เข้มแข็ง 

โดยการพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีและทรัพยากร-

มนุษย์ รวมทั้งส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาระดับ

ภูมภิาคเพ่ือน�ามาใช้ในเชิงพาณชิย์ เพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแข่งขันของอาเซียนในการยกระดับภูมิภาค

สู่ห่วงโซ่มูลค่าโลกในอุตสาหกรรมการบริการและ

การผลิตที่ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้ขั้นสูงขึ้น

 4) ส่งเสริมหลักการแห่งธรรมาภิบาลท่ีด ี

ความโปร่งใส และระบบด้านกฎระเบยีบทีต่อบสนองได้ 

โดยการมีส่วนร่วมอย่างจรงิจงัของภาคเอกชน องค์กร

ระดบัชมุชนและผู้มส่ีวนได้ส่วนเสียอ่ืนๆ ของอาเซียน

 5) ขยายการเชื่อมโยงระดับประชาชนต่อ

ประชาชน ด้านกฎระเบียบ และโครงสร้างพื้นฐาน

ในอาเซียนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยด�าเนินการผ่าน

โครงการความร่วมมือของอาเซียนและความร่วมมือ

ในระดับอนุภูมิภาค ซึ่งจะอ�านวยความสะดวกการ

เคลื่อนย้ายเงินทุน รวมทั้งแรงงานฝีมือและผู้ที่มี

ความสามารถพิเศษ

 6) สร้างอาเซียนให้เป็นภูมิภาคที่มีพลวัต

และความสามารถในการรับมือ รวมทั้งสามารถ

ปรับตัวต่อความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นได้มากขึ้น

โดยผ่านกลไกระดับประเทศและภูมิภาคที่เข้มแข็ง

ต่อการจัดการประเด็นด้านความมั่นคงทางอาหาร

และพลังงาน ภัยพิบัติธรรมชาติ ปัจจัยที่กระทบ

ต่อดุลยภาพของระบบเศรษฐกิจประเด็นใหม่ ๆ  

ที่เกี่ยวข้องกับการค้า และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง

ที่ส�าคัญของโลก

 7) ผนวกรวมวาระการเจรญิเตบิโตอย่างยัง่ยนื

ซึ่งจะส่งเสริมการใช้และสนับสนุนเทคโนโลยีและ

พลังงานสีเขียวบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์

 8) ส่งเสริมการใช้พิธีสารว่าด้วยกลไกระงับ

ข้อพพิาทด้านเศรษฐกจิของอาเซยีน (ASEAN Protocol  

on Enhanced Dispute Settlement Mechanism: EDSM) 

และพัฒนาแนวทางอื่น ๆ เพื่อช่วยเร่งรัดการแก้ไข

ข้อพิพาททางเศรษฐกิจ

 9) เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับความเป็น

แกนกลางของอาเซียนในโครงสร้างสถาปัตยกรรม

ทางเศรษฐกิจในภูมิภาค โดยการรักษาบทบาท

ของอาเซียนในฐานะศูนย์กลางและผู้อ�านวยความสะดวก 

ในการรวมตวัทางเศรษฐกจิในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออก และ

 10) ด�าเนินการสู่การมีท่าทีเดียวกัน รวมทั้ง

เพิ่มบทบาทและเสียงของอาเซียนในเวทีประชุม

เศรษฐกิจระดับโลก

     ส�าหรับแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2025 จะได้รับการทบทวนเป็นระยะๆ ตามที่คณะ- 

มนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก�าหนด แต่ไม่เกิน

กว่าทุก 3 ปี หากไม่มีการตกลงเป็นอย่างอื่น ทั้งนี้ 

จะมีการประเมินผลระยะกลางและระยะสุดท้าย  

ซึง่ครอบคลมุช่วงเวลาในปี 2016 - 2020 และ 2021 - 2025  

เพือ่ติดตามความคบืหน้าและประเมนิผลลพัธ์ ผลกระทบ 

รวมถึงผลส�าเร็จและความท้าทายจากการด�าเนินการ

ตามแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 เพื่อ

ส่งเสริมระดับการรวมตัวทางเศรษฐกิจในอาเซียน 

นอกจากนี้การติดตามและการรายงานความคืบหน้า

การด�าเนินการอย ่างสม�่า เสมออาจเพิ่มขึ้นเพื่อ

สนบัสนนุการประเมนิผลในระยะกลางและระยะสดุท้าย



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ต่อหน้าพระพักตร์ เพลงที่ร้องคือเพลงอาทิตย์อับแสง ขณะนั้นพระองค์ท่านประทับ

อยู่หัวโต๊ะ มีเชิงเทียนและดอกไม้บนโต๊ะบังพระองค์ ท�าให้มองไม่เห็น แต่พระองค์ท่าน 

ก็ทรงชะโงกพระพักตร์มามอง ถึงกับมีอาการตื่นเต้นมือสั่นไปหมด น้ันคือสิ่งที ่

ปลาบปลื้มใจมากที่สุด 

 ส�าหรบัพระราชด�ารสัของพระองค์ท่านทีน้่อมน�ามาปฏบิตั ิ คอื “การคดิด ี ท�าด ี

ไม่เบียดเบียนใคร ท�าหน้าที่ของตนด้วยความสุจริต กินอยู่อย่างพอเพียง ให้พอใจ- 

ในสิ่งที่เราเป็นสิ่งที่เรามี” 

        พ.ต.อ.ปรชีา เพง็เภา ผูก้�ากบัการสถานตี�ารวจนครบาลอดุมสขุ 

กล่าวว่าพระองค์ทรงเสียสละทุกสิ่งอย่างเพื่อบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข 

ให้ประชาชนทัง้ประเทศ ทรงเหน่ือยยากในการเสด็จพระราชด�าเนินไป 

ทั่วประเทศ เพ่ือให้ประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดี รักและ 

สามคัคกีนั โครงการเศรษฐกจิพอเพยีงได้เป็นแบบอย่างทีป่ระชาชน 

สามารถน�ามาเป็นแบบอย่างในการด�าเนินชีวิต ยินดีที่ในวันน้ี 

ได้มีส ่วนร่วมในกิจกรรมที่แสดงถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยแด่ 

พระองค์ท่าน

 พ.ต.อ.ศรายุทธ จุณณวัตต์ ผู้ก�ากับการสถานีต�ารวจ- 

นครบาลหัวหมาก กล่าวว่าตนจบจากสถาบันนายร้อยต�ารวจ 

ได้รับพระราชทานกระบี่จากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภมูพิลอดลุยเดช และได้มอบพระบรมราโชวาทแก่นายร้อยต�ารวจ 

ซ่ึงยงัจดจ�าได้จนถงึทกุวนัน้ี  สิง่ใดทีส่ามารถแสดงออกถงึความส�านึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณได้ ตนจะท�าสิ่งน้ันทั้งการปฏิบัติหน้าที ่

 และการแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ โดยมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด 

 “เป็นสิง่ดีท่ี ม.ร. ได้เปิดโอกาสให้ข้าราชการ ประชาชนทกุหมูเ่หล่ามาร่วมแสดงออก 

ในวันนี้ จะเห็นได้ว่ามีผู้คนมาร่วมงานเป็นจ�านวนมาก แสดงให้เห็นถึงความส�านึก 

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์”

 นายเฉลียว คงตุก บรรณาธิการอาวุโส สถานีโทรทัศน์ 

เนช่ันทวีกีล่าวว่าการทีใ่นหลวงเสดจ็มาพระราชทานปรญิญาบตัร 

แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง รุ่นที่ 1 เมื่อปี 2518 

เป็นพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อบัณฑิตรามค�าแหงเป็นอย่างมาก 

และงานวันน้ีชาวรามค�าแหงจัดกิจกรรมถวายความจงรักภักด ี

และถวายความอาลัยต่อพระองค์ได้อย่างย่ิงใหญ่  มีคณาจารย์  

เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า จ�านวนมากร่วมงานอย่างคึกคัก น่าภาคภูมิใจ 

 “พระองค์ทรงงานอย่างหนักตลอดระยะเวลา 70 ปี ท่านเสด็จไปทุกแห่งหน 

ทีท่รุกันดาร ไม่มพีระมหากษตัรย์ิพระองค์ใดในโลกทีเ่สดจ็ไปหาพสกนกิรของพระองค์ 

ทรงรเิริม่โครงการพระราชด�ารกิว่า 4 พนัโครงการ แก้ไขปัญหาให้ประชาชน ประเทศชาต ิ

ท่านจึงเป็นศูนย์รวมดวงใจและท�าให้เรารักในหลวง”     

 นายหัสชัย บุญเนือง ช่างภาพกองบรรณาธิการ อนุสาร- 

อ.ส.ท. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จิตอาสาซึ่งน�าโดรน

มาร่วมบนัทกึภาพเหตกุารณ์ในครัง้นี ้กล่าวว่าไปช่วยงานจติอาสา 

ให้กบัหลายองค์กร  และโรงเรยีนหลายแห่ง  ส�าหรบัการมาปฏบิตังิาน 

ที่รามค�าแหงในครั้งน้ีตนน�าโดรนมาร่วมงาน 3 ล�า  เมื่อมาถึง 

ฝนตกหนกั ท�าให้รูส้กึกงัวลกบัผลงาน แต่เพราะเป็นงานเพือ่ในหลวง 

จึงทุม่เทเต็มที ่ และมคีวามปิติทีเ่หน็ว่าประชาชนทกุคนรวมใจกนัถวายความจงรกัภกัดี  

เป็นภาพที่สวยงามมาก 

 “ภูมิใจที่ได้มาท�างานนี้ให้รามค�าแหง ได้ท�างานถวายพระองค์ท่าน  และท�าให ้

ประชาชนมีภาพประวัติศาสตร์สวยงามเก็บไว้  ผมเป็นศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ 

รหัส 39 มีความผูกพันกับรามค�าแหงอยู่แล้ว จึงเต็มใจอย่างยิ่งที่จะร่วมงานนี้”

 บรรยากาศงาน ‘ธ สถิตในใจไทยนิรันดร์’ เต็มไปด้วยแสงเทียนส่องสว่าง 

ทัว่ทัง้ลานพระรปูพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช  ชาวรามค�าแหง ทัง้ผูบ้รหิาร อาจารย์ บคุลากร 

นักศึกษา ศิษย์เก่า ร่วมกับประชาชนโดยรอบร้ัวรามฯ รวมใจเป็นหนึ่งแปรอักษร 

เป็นเลขเก้าไทย เพือ่ร่วมแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล-

อดุลยเดช เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559

 นางวไลลักษณ์ บุญลือ ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร ์

กล่าวว่าตั้งแต่เด็กเริ่มจ�าความได้ สิ่งท่ีเห็นประจ�าในบ้าน คือ

พระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 “ในขณะน้ันยังเด็กอยู่จึงไม่รู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวหมายถึงอะไร 

พ่อและแม่เล่าว่าพระเจ้าอยู่หัวองค์นี้ส�าคัญที่สุดในโลกของเรา 

เป็นยิ่งกว่ากษัตริย์ ท่านบันดาลความสุขให้กับปวงชนชาวไทย 

ถงึแม้ว่าจะไม่ได้ใกล้ชดิใต้เบือ้งพระยคุลบาท แต่ได้มองเหน็พระราชกรณยีกจิทีท่่านท�า 

ท�าให้รูส้กึว่าเกดิมาชาตนิี ้ ไม่สามารถตอบแทนท่านได้ เพราะส่ิงทีท่่านท�าให้กบัประชาชน  

มันมากมายเหลือเกิน ทุกวันนี้จดจ�าค�าสอนพระราชด�ารัสหลายอย่างน�ามาปรับใช ้

ในหน้าที่การงาน ในครอบครัว อันดับแรกคือสอนลูกว่าเรามีในหลวง ชาติเราส�าคัญ 

ที่เรามีกษัตริย์ ทุกวันนี้ภูมิใจที่ได้เกิดมาใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระองค์ท่าน 

สอนลูกน้องทุกคนสิง่ส�าคญัทีไ่ม่เคยลมืทีท่่านสอนไว้ว่า “คนเราให้รูจ้กัหน้าที”่ เราทกุคน

มีความรับผิดชอบในหน้าที่ ไม่ว่าจะเป็นหน้าที่แห่งครอบครัว หน้าที่การงาน หน้าที่-

ในสังคมของตัวเราเองที่ต้องรับผิดชอบ 

 เชือ่ว่าถ้าทกุคนรูจ้กัรักษาหน้าทีบ้่านเมอืงเรา เราทกุคนจะสมบรูณ์ด้วยความรกั 

เพราะเราทุกคนจะรู้ว่าหน้าท่ีของเราคืออะไร สิ่งท่ีเราจะตอบแทนพระองค์ท่านได ้

คอืการทีเ่ราเป็นคนดขีองครอบครัว เป็นคนดขีองสังคม และเป็นคนดขีองประเทศชาติ”

 นายเรอืงศักดิ ์ ลอยชศัูกดิ ์ “เจมส์” ศษิย์เก่าโรงเรยีนสาธิต 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง กล่าวว่าการได้ร่วมร้องเพลงพระราชนพินธ์ 

เป็นเรือ่งท่ีน่าภมูใิจมาก เพราะมโีอกาสมาร่วมส�านกึในพระมหากรณุาธคิณุ

ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 

 “ผมเป็นคนหนึ่งที่ได้คอยเฝ้าติดตามพระจริยวัตรของ- 

พระองค์ท่าน ในเรือ่งของความมุง่มัน่ พระองค์ท่านได้ท�าสิง่ทีซ่�า้ๆ 

มาตลอด สิ่งเหล่านี้แทนค�าสอนเป็นอย่างดี เราเห็นพระองค์ท่านท�าเพื่อประชาชน 

คนไทยมา 70 ปีต่อเนือ่งกนั แม้กระทัง่วนัทีท่่านทรงประชวรท่านก็ยงัทรงงานท่ีโรงพยาบาลศิรริาช 

ตรงนี้ก็ท�าให้ตัวเราเองนึกถึงว่าพระมหากษัตริย์ท่านทรงเสียสละท�าได้ขนาดนั้น  

ตัวเราก็ควรต้องใช้หลักคิดนี้ก้าวข้ามปัญหาทุกอย่างในชีวิตได้”

     น.ส.นนทยิา  จวิบางป่า “ครเูจ๊ียบ” ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

กล่าวว่าตั้งแต่เล็กจนโตมาเห็นพระองค์ท่านทรงงานเพื่อคนไทย

อยู่ตลอดเวลา 

     “ทั้งที่พระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ น่าจะอยู่อย่างสบาย 

แต่ในความเป็นจริงพระองค์ท่านไม่เคยอยู่สบาย  ท่านทรงงาน 

อยูต่ลอดเวลา ทีเ่อวมีวทิยสุือ่สาร ทีม่อืมแีผนท่ี ทุกพ้ืนท่ีท่ีเราไม่เคยไป 

แต่พระองค์ท่านก็เสด็จไป ซึ่งไม่ว่าท่านเสด็จไปท่ีไหนก็ได้น�าความเจริญไปสู่ที่นั้น 

เจี๊ยบเป็นคนเชียงราย เคยเฝ้ารับเสด็จพระองค์ท่าน จ�าได้ว่าตอนเด็กๆที่หมอบกราบ 

รอพระองค์ท่าน เอาผ้ามาปูเพื่อจะกราบเพราะคิดว่าอย่างน้อยเวลาที่พระองค์ท่าน

เสด็จผ่านเศษดินที่ติดมากับใต้พระบาทจะเก็บเอาไว้เทิดทูน และเมื่อพระองค์ท่าน 

เดินผ่านก็ลืมเงยหน้ามอง เคยสาบานไว้กับตัวเองว่าถ้าได้รับใช้พระองค์ท่านอีก  

จะรีบกราบและรีบเงยหน้าขึ้นมามองพระองค์ท่าน 

 จนกระทั่งมาเป็นนักร้อง เหตุการณ์ที่ประทับใจที่สุดคือครั้งที่รัฐบาลจัดงาน 

เฉลมิฉลองของสมเดจ็พระนางเจ้าฯพระบรมราชนินีาถ โดยมกีารเชญิพระบรมวงศานวุงศ์ 

ทกุพระองค์เสดจ็ท่ีท�าเนยีบรฐับาล สิง่ทีก่งัวลขณะนัน้คอืต้องร้องเพลงทีพ่ระราชนพินธ์

ชาวรามคำาแหง-ชุมชนน้อมแสดงความอาลัย



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ตารางเรียนของนักศึกษาส่วนภูมิภาค ภาค 2/2559

บรรยายตั้งแต่วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559-วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

วัน/เวลา 08.00-09.15 09.25-10.40 10.50-12.05 12.15-13.30 13.40-14.55 15.05-16.20

จ.
MGT3205

ผศ.ดร.มัลลิกา

MGT3101

ผศ.ดร.ประยงค์

POL4128 

ผศ.ดร.ศุภัทรา

SCI1003 

ผศ.พิทยา และคณะ

อ.
MGT3403 

รศ.นิฤมล

MGT4206

รศ.วรรณวิมล,  รศ.นิฤมล

MCS3151 MCS3100

ผศ.ลีนา

MCS2150 MCS2100

รศ.อังธิดา

MCS2390 MCS2108

อ.ชุติมา

พ. POL3301

รศ.ดร.ปิยะนุช

POL2301

รศ.พงศ์สัณห์

MGT1001

รศ.จรีพร,  ผศ.มนตรี

HRM2101

รศ.ธีระเดช,  อ.สินาท

MGT2102

รศ.ดร.สมพล

พฤ.
ACC1102

รศ.สุปริญญา และคณะ

HIS1003

อ.จีรพล,  ผศ.ดร.รุ่งโรจน์

POL2203

อ.อัญชลี

THA1002

รศ.อดุลย์ และคณะ

MGT4209

ผศ.ดร.ประยงค์

MGT3204

รศ.วรรณวิมล

ศ.
MGT3408

อ.สมฉวี

MGT3401

รศ.ดร.ปิยะฉตัร,   อ.สายพณิ

ENG2002

ผศ.คนึงนิตย์

MCS3152  MCS3104

ผศ.ลีนา

MCS3281 MCS3206

รศ.อังธิดา

MCS2260 MCS2201

อ.จเลิศ

วัน/เวลา 08.00-09.15 09.25-10.40 10.50-12.05 12.15-13.30 13.40-14.55 15.05-16.20

จ.
POL3329

รศ.ดร.ด�ารงศักดิ์

POL2302

ผศ.ดร.ปรัชญา

ECO1102

อ.ขวัญและคณะ

POL2100

อ.พัชรณัฏฐ์

POL3311

รศ.ดร.รวิภา

POL1100

อ.จรัสเรือง

อ.
MCS3460 MCS3403

ผศ.วันดี

MCS2460 MCS3400

ผศ.ชนาพร

POL4349

ผศ.ดร.ปรัชญา

POL3330

รศ.เสาวลักษณ์

พ. MCS2160 MCS2106

ผศ.ณฐมน

MCS1250 MCS2200

ผศ.สุภาณี

ENG1002

รศ.เอมอร

MCS3301

รศ.ฐาปะนะ

MCS4103

อ.ชุติมา

พฤ.
HIS1001

อ.นันทพร, อ.ปฐม

HIS1201

อ.กิติยวดี, อ.ศุภรัตน์

POL4312

ผศ.ดร.นิธิตา  

MGT3402

ผศ.วรรณเพ็ญ

MGT3409

อ.ดร.นรพล

ศ.
POL4350

รศ.พงศ์สัณห์

POL2303

อ.ดร.มนตรี

POL3302

อ.ดร.พีระพงศ์

MCS4106

รศ.ฐาปะนะ

MCS4304 

อ.พรศักดิ์

วัน/เวลา 08.00-09.15 09.25-10.40 10.50-12.05 12.15-13.30 13.40-14.55 15.05-16.20

จ.
LAW1004

รศ.ประเทือง และคณะ

INT1004

รศ.ดร.ระพีพรรณ

และคณะ

LAW2007

รศ.ทองสุก และคณะ

LAW2009

รศ.พิมพ์ใจ และคณะ

LAW3033

รศ.จตุพร และคณะ

LAW4008

รศ.เรืองยศ และคณะ

อ.
LAW3002

รศ.พิมพ์ใจ และคณะ

LAW3009

ผศ.ดร.วิณัฏฐาและคณะ

LAW2003

รศ.ดร.สุมาลี และคณะ

LAW2012

รศ.สุเมธ และคณะ

พ. THA1003 

รศ.เสาวลักษณ์ และคณะ

LAW2015

ผศ.ศิริพร และคณะ

LAW4006

รศ.ประกอบ และคณะ

LAW3008

ผศ.ดร.ธีรนิติ์ และคณะ

LAW3011

รศ.มรกต และคณะ

พฤ.
LAW1002

รศ.ดร.มัลลิกา และคณะ

BIO2202

ผศ.ดร.ธรรมศักดิ์ 

อ.ดร.มาฆมาส  

LAW2013

ผศ.บัณฑูรย์ และคณะ

LAW2008

รศ.จรัล และคณะ

LAW4009

รศ.ดร.สุมาลี และคณะ

LAW4001

ผศ.พัชรดา และคณะ

ศ.
LAW4010

รศ.ดร.ณฐ และคณะ

RAM1000

รศ.ดร.โฆษิต และคณะ

LAW4005

รศ.สุเมธ และคณะ

LAW3012

รศ.ดร.ณฐ, ผศ.ดร.สถาพร

LAW3007

รศ.นคร และคณะ

การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม :  ช่องสัญญาณ 1

การสอนทางไกลผ่านดาวเทียม :  ช่องสัญญาณ 2

ห้องบรรยาย (เทป) ทุกสาขาวิทยบริการฯ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

ถาม ผมเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ตอนนี ้

อยู่ชั้นปีที่ 2 

 1. ถ้าเกิดลาออกจากการเป็นนักศึกษา จาก

มหาวิทยาลัยโดยขอใบทรานสคริปต์กับค�าอธิบาย

รายวิชามาด้วย ผมจะเลือกคณะท่ีจะสมัครเรียนที่

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง ได้มากกว่าทีจ่ะใช้สทิธิเ์ทยีบโอน

วิชาที่สอบได้จากสถาบันเดิมหรือไม่

 2. ถ้าผมขอใบทรานสคริปต์และค�าอธิบาย

รายวิชามาด้วย ผมจะเลือกคณะไหนก็ได้ใช่ไหม

 3. ถ้าเลือกไม่ได้ ผมจะเรียนคณะไหนได้บ้าง

 4.  ถ้าเทยีบโอนแบบจบ ปี 2 จะเลอืกคณะไหน

ได้บ้าง

 5. ค่าใช้จ่ายในการเทยีบโอนเท่าไหร่ (แบบลาออก

ยังไม่จบปี 2)

 6.  ค่าเทยีบโอนแบบเรียนจบปี 2 กับ ไม่จบปี 2 

เท่ากันหรือไม่

ตอบ 1. นักศึกษาจะใช้สิทธิ์เทียบโอนจากมหาวิทยาลัย 

เดิมหรือไม่ก็ตาม นักศึกษามีสิทธิ์สมัครเป็นนักศึกษา

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงได้ทกุคณะ ทกุสาขา ไม่มข้ีอจ�ากดั 

เพียงแต่ต้องเลือกเรียนในสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น

 2. เลือกเพียงสาขาใดสาขาหนึ่งเท่านั้น

 3. เลือกเรียนสาขาใดก็ได้ แต่วิชาที่เทียบโอน 

คณะจะตรวจสอบจาก Transcript และค�าอธบิายรายวชิา 

ว่าวิชาใดจะเข้าหลักเกณฑ์การเทียบโอนของคณะ

 4. เลือกเรียนสาขาใดก็ได้ ไม่มีข้อจ�ากัด

 5. วิชาที่เทียบโอน คิดหน่วยกิตละ 100 บาท

 6. ค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ 100 บาทเท่ากัน

ทั้ง 2 กรณี

ถาม 1. ถ้าสอบ e-Testing แล้วผลออกมาได้เกรด D 

แล้วถ้าผมมาสอบรอบปกตไิด้เกรด B ผลท่ีออกมาจะเป็น 

เกรด D หรือ  เกรด B ที่สอบรอบปกติ

 2. ถ้าเกรดออกมา ได้แค่เกรด D ตามทีผ่มสอบ 

e-Testing นี่คือผมต้องไปรีเกรดใช่ไหม

 3. ผมมคีวามประสงค์ขอรบัทนุของมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง เพราะตอนนีผ้มก็พยายามท�าเกรดเฉล่ียให้ได้ 

3.00 ขึ้นไป ถ้าผมท�าเกรดได้ 3.00 ผมจะไปติดต่อที่ไหน

เกี่ยวกับการรับทุนการศึกษา

ตอบ  1. ถ้าสอบในภาคการศกึษาเดยีวกนั จะได้เกรด D 

ไม่ใช่เกรด B แต่ในทางปฏบิตัเิมือ่นกัศกึษาสอบ e- Testing 

ผ่านแล้ว  นกัศกึษาไม่ต้องเข้าสอบปลายภาคการศกึษานัน้ 

เพราะถ้าจะเข้าสอบและผลสอบออกมาถึงจะได้เกรด 

ดีกว่าเดิม ผลสอบยังคงเป็นเกรดเดิม เกรดใหม่ไม่มี 

ผลอะไร

 2. การรีเกรด คือการน�าเอาวิชาที่ได้เกรด D 

หรือ D+ ไปลงทะเบียนใหม่ เมื่อผลสอบออกมา เกรด

ได้เท่าเดิมหรือดีกว่าเดิม มหาวิทยาลัยจะปรับเกรดให ้

ตามทีไ่ด้ใหม่ แต่ถ้าผลสอบออกมาเป็นตกหรอื F มหาวทิยาลยั- 

จะคงเกรดที่ได้ตามเดิม ดังนั้นการลงทะเบียนรีเกรด กองบรรณาธิการ

จึงเป็นสิทธ์ิของนกัศึกษาทีส่อบได้ในวชิาทีไ่ด้เกรด D หรือ 

D+ และมคีวามประสงค์จะท�าเกรดให้ได้ดีขึน้จึงลงทะเบยีน 

และสอบใหม่ นักศึกษาจะใช้สิทธิ์ในการลงทะเบียน 

เพือ่รีเกรดหรือไม่กไ็ด้ ไม่ได้เป็นข้อบงัคบัของมหาวทิยาลยั

ว่าต้องรีเกรด จึงเป็นความสมัครใจของนักศึกษาเอง

 3. เกีย่วกบัการขอรบัทนุการศกึษาของมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหง นกัศกึษาสามารถตดิต่อสอบถามรายละเอยีด

ได้ที่งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา อาคาร-

ศิลาบาตรชั้นลอย มหาวิทยาลัยรามค�าแหง (รามฯ 1) 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ ฯ 10240

 ส�านักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อต�าราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2559 จ�านวน 19 วิชา ดังนี ้

 เลขพิมพ์          รหัสวิชา           ราคา/ค่าส่ง                   ชื่อวิชา               ชื่อผู้แต่ง

 59153 LAW 3013 34/25 กฎหมายแพ่งรัฐศาสตร์ รศ.นิมิตร  ชิณเครือ

 59164 LAW 4004 47/25 กฎหมายแรงงานและ รศ.ดร.ปภาศรี  บัวสวรรค์

     (LA 404) (LW 401) ประกันสังคม 

 59136 LAW 4036 46/25 กฎหมายพาณิชย์นาวี รศ.ดร.มัลลิกา  พินิจจันทร์

     (LA 436) (LW 433)  อาจารย์กวีพล  สว่างแผ้ว

 59145 LIS 3102 45/25 การจัดการหน่วยงาน รศ.ดร.สุนีย์  กาศจ�ารูญ

     (LI 302)  บริหารสารสนเทศ

 59185 MCS 2460 89/25 การเขียนบทวิทยุกระจายเสียง ผศ.ชนาพร  พิทยาบูรณ์

       เบื้องต้น

 59170 MTH 2207 (H) 51/25 เฉลยแบบฝึกหัดทฤษฎีสมการ รศ.มานัส  บุญยัง

       เบื้องต้น

 59169 MTH 3206 57/25 พีชคณิตนามธรรม รศ.มานัส  บุญยัง

     (MA 326)

 59209 MKT 4314 120/25 การตลาดอุตสาหกรรม รศ.สมจิตร  ล้วนจ�าเริญ

     (MK 414)

 59191 MKT 4324 68/25 การจัดการการตลาดแนวทาง รศ.สมจิตร  ล้วนจ�าเริญ

       เศรษฐกิจพอเพียง

 59173 POL 2105 45/25 ทฤษฎีการเมืองและ รศ.เสถยีร  หอมขจร และคณะ

     (PS 290)  จริยธรรม 2  

59163  POL 2202 64/25 เศรษฐกิจการเมือง รศ.ดร.เบ็ญจมาส  จีนาพันธ์ุ

       ระหว่างประเทศ

 59186 POL 4147 60/25 เหตุการณ์ปัจจุบัน รศ.ดร.วิทยา  ชินบุตร

     (PS 477)  ในการเมืองไทย

 59168 POL 4228 89/25 การเมืองระหว่างประเทศ รศ.สุรพันธ์  ทับสุวรรณ์

     (PS 340)  ในตะวันออกกลาง

 59152 SBM 2101 48/25 ธุรกิจบริการเบื้องต้น รศ.ทิพวรรณ  พุ่มมณี

 59208 SBM 3506 83/25 กฎหมายด้านโลจิสติกส์ อาจารย์สอนชัย  สิวาริยกุล

 59141 SOC 2067 78/25 สังคมวิทยาการเมือง รศ.ปฐม  ทรัพย์เจริญ

     (SO 267)

 59174 SOC 3074 28/25 สังคมวิทยาการศึกษา ผศ.ฤดีมน  ศรีสุพรรณ

     (SO 374)

 59139 STA 2005 42/25 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น รศ.สุมิตรา  เรืองพีระกุล

       และบทประยุกต์

 59134 STA 4305 41/25 การควบคุมคุณภาพทางสถิติ รศ.สุมิตรา  เรืองพีระกุล

     (ST 435) 

    นักศึกษาส่ังซ้ือหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.rupress.ru.ac.th และสามารถซื้อต�าราด้วยตนเองได้ที่ส�านักพิมพ์ (RPB) ชั้น 3 โทร. 0-2310-8757-9  

ต่อ 1306 (ฝ่ายขาย) 

ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

   
 

คณะรัฐศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 คณะรฐัศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เปิด 

รบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ระดบัปรญิญาโท หลกัสตูร-

รัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการเพื่อ 

การพฒันาท้องถิน่ ภาคเรยีนที ่2  ปีการศกึษา 2559 

ตั้งแต่บัดนี้- 7 มกราคม 2560

 จัดการเรียนการสอน ในวันศุกร์ เสาร์ และ

อาทิตย์  เปิดสอน 15 ศูนย์การเรียน เรียน ณ ศูนย์-

การเรียนรู้จังหวัด อุบลราชธานี ยโสธร บึงกาฬ 

สกลนคร (อ.วานรนิวาส) อุดรธานี พะเยา ล�าปาง 

ล�าพูน ตาก (อ.เมือง, อ.แม่สอด) สุพรรณบุรี 

ราชบุรี สมุทรสาคร ภูเก็ต สงขลา(ปัตตานี, ยะลา) 

และส่วนกลาง (รามฯ1 หัวหมาก)

 ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ท่ี ส�านักงาน-

โครงการสหวทิยาการเพือ่การพฒันาท้องถิน่ ห้อง 314 

ชั้น 3 อาคาร 2 คณะรัฐศาสตร์ โทร.0-2310-8496, 

084-917-5336-7 หรือ www.islocal.ru.ac.th

นักเรียนสาธิตประถมเป็นตัวแทนประเทศไทย

คว้ารางวัลคณิตศาสตร์โอลิมปิกเหรียญเงิน

 เด็กชายศิระ ดวงเนตร 

นั ก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต -

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค� า แ ห ง 

(ฝ่ายประถม)             ได้รับรางวัล 

คณิตศาสตร์โอลิมปิกเหรียญเงิน 

จากการเป็นตัวแทนนักเรียนไทย 

ระดบัชัน้ประถมศกึษา จ�านวน 33 คน ซึง่คดัเลอืก 

โดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

(สพฐ.) ไปร่วมแข่งขนัคณติศาสตร์และวทิยาศาสตร์

โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดบัประถมศึกษา (IMSO 2016) 

ณ เมอืงตาเงอรงั จงัหวดับนัเตนิ สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี 

ระหว่างวันที่ 8 - 13 พฤศจิกายน 2559

 ท้ังนี ้ การแข่งขนัดังกล่าวมตัีวแทนนกัเรยีน

จาก 22 ประเทศ เข้าร่วมการแข่งขัน คือ บรูไน 

จีน บัลแกเรีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย อิหร่าน  

คาซัคสถาน เกาหลี ลาว มาเลเซีย มองโกเลีย 

เนปาล เนเธอร์แลนด์ ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ แอฟรกิาใต้  

ศรีลังกา ไต้หวัน ทาจิกิสถาน  ไทย และเวียดนาม 

รวมจ�านวน 373 คน โดยแบ่งเป็นการแข่งขัน

คณิตศาสตร์193 คน และวิทยาศาสตร์ 180 คน                                                       

                 

 แสดงความอาลัย คณะเจ้าหน้าที่สาขา-

วิทยบริการฯ จังหวัดหนองบัวล�าภู ร่วมจุดเทียน 

แปรอักษร ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อ 

แสดงความอาลัย และร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-

อดุลยเดช เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559  

ณ เวทีกาญจนาภิเษก สนามนเรศวร อ�าเภอเมือง- 

หนองบัวล�าภู จังหวัดหนองบัวล�าภู

 รวมพลังแห่งความภักดี บุคลากรสาขา- 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดตรัง ร่วม-

กิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” เพื่อประกาศ

ความจงรักภักดี และร่วมร�าลึกถึงพระบาทสมเด็จ-

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสวันคล้าย 

วันพระบรมราชสมภพปีท่ี 89 เม่ือวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2559 

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5  

ศาลากลางจังหวัดตรัง และ ณ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง
   
 

 สื บ ส า น ป ร ะ เ พ ณี ก ว น ข้ า ว ทิ พ ย์  

เจ้าหน้าท่ีพร้อมด้วยนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการ 

“ประเพณีกวนข้าวทิพย์” ร่วมกับชุมชนชาวบ้านวังร่อง 

เพ่ืออนุรักษ์ประเพณีกวนข้าวทิพย์ให้คงอยู่สืบไป 

และสร้างความสามัคคีในชุมชนท้องถ่ินท่ีจะร่วมกัน 

น�าเอาวัสดุข้าวของต่าง ๆ  มาร่วมท�าบุญ เม่ือเสร็จแล้ว 

จะถวายเป็นพุทธบูชา และแบ่งปันกันไปรับประทาน 

เพ่ือความเป็นสิริมงคลในการน้ีสาขาฯ ได้น�าวัตถุดิบ 

ต่างๆที่ใช้ส�าหรับเป็นส่วนผสมกวนข้าวทิพย์ไป

ร่วมสมทบกับชาวบ้าน และร่วมกวนข้าวทิพย์ ณ  

วัดศรีสองคร ต�าบลห้วยไร่ อ�าเภอหล่มสัก จังหวัด- 

เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2559

 มอบทุนการศึกษา นักศึกษาปริญญาเอก 

โครงการบริหารธรุกิจดุษฎบัีณฑติ คณะบริหารธรุกิจ 

รุน่ที ่ 8 จดัท�าโครงการ “ท�าดเีพือ่พ่อ” มอบทนุการศกึษา 

อุปกรณ์การกีฬา และอุปกรณ์การเกษตร เมื่อวันที่ 

26 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ส�านักงานโครงการ 

บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ ชั้น 5

โดยมี อาจารย์ ดร.นรพล จินันท์เดช และ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประยงค์ มีใจซื่อ คณะ

กรรมการบรหิารโครงการฯ เป็นผูม้อบทนุการศกึษา

และอุปกรณ์ต่างๆ แก่ปลดัองค์การบริหารส่วนต�าบล

ทุ่งขนาน อ�าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และ

ตัวแทนครู นักเรียน จากโรงเรียนบ้านไผ่ล้อม และ

โรงเรียนต�ารวจตระเวนชายแดนสิงคโปร์แอร์ไลน์

เฉลิมพระเกียรติ อ�าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี  

เป็นผู้รับมอบ 

  

   
 การยื่นขอผ่อนผันการชำาระเงินลงทะเบียนเรียนภาค 2/2559

 นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอผ่อนผันการช�าระเงินลงทะเบียนเรียนภาค 2 ประจ�าปีการศึกษา 2559 ให้ยื่น 

แสดงความจ�านงไดต้ั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 14 ธันวาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น. และ 13.00 - 16.00 น. ณ งานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย)

 สอบถามรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ท่ีงานแนะแนว จัดหางานและทนุการศกึษา อาคารศลิาบาตร (ชัน้ลอย) โทร. 0-2310-8080



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางรัชนี	โคตรพรหม		 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	 	
	 นางปุญญิสา	อรพินท์	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์
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

 ส�าหรับศษิย์ปัจจบุนั ขอให้เชือ่มัน่ว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงจะด�าเนนิการ

ในทุกวิถีทางเพื่อให้สถาบันแห่งนี้เป็นแหล่งปลูกฝังทั้งความรู้ ความคิด และ 

ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ทุกคน เปรียบเสมือนเป็นการเจียระไนเพชร เราหวังว่า 

นักศึกษาทุกคนจะเป็นเพชรเม็ดงามของสังคมไทย เหมือนดังเช่นที่ในวันนี ้

มีศิษย์ปัจจุบันบางส่วนเป็นเพชรที่ส่องประกายแห่งความดีจนสมควรได้รับการ

ยกย่องเชิดชูเป็นเพชรประดับรามฯ ขอให้ด�ารงความดีเป็นแบบอย่างให้แก่เพื่อน

นักศึกษาต่อไป

 ในการจดักจิกรรมวนัสถาปนา ม.ร. ปีที ่45 นี ้นายกสภามหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

และอธิการบดี ม.ร. ได้มอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นแก่ศิษย์เก่าที่ท�าคุณประโยชน์

ต่อสังคม และประสบความส�าเร็จในวิชาชีพ จ�านวน 5 ราย และมอบรางวัล

เพชรประดับรามฯ แก่นักศึกษาปัจจุบันที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างชื่อเสียงแก่

มหาวิทยาลัยอีก 1 ราย ด้วย           

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ                     (ต่อจากหน้า 12)

 ว า ง พ ว ง ม า ล า 

นางพิมล  สิงห์อุไร หัวหน้างาน 

การประชุมและพิธีการ ม.ร. 

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง วางพวงมาลา 

ถวายราชสักการะพระบาท- 

สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

(สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า)

เพ่ือน้อมร�าลึกถึงพระเกียรติคุณท่ีทรงบ�าเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ 

นานัปการ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ เนติบัณฑิตยสภา 

ในพระบรมราชูปถัมภ์

สาขาฯจังหวัดหนองบัวลำาภู
➺

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงทั่วประเทศฯ                                      (ต่อจากหน้า 2)

สาขาฯจังหวัดตรัง
➺

 สาขาวทิยบรกิารเฉลมิพระเกยีรตจิงัหวดัหนองบัวล�าภ ู จดัพิธที�าบุญถวาย 

ภัตตาหาร ถวายเครื่องไทยธรรมแด่พระภิกษุสงฆ์ จ�านวน 9 รูป โดยม ี

พระอุดมคุณาภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดหนองบัวล�าภู เป็นประธานสงฆ์ และ 

พิธีพราหมณ์ ถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ในโอกาส 

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี โดยมีอาจารย์ประสิทธ์ บุญไทย  

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู น�าเจ้าหน้าท่ี นักศึกษา 

และศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช  

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดหนองบัวล�าภู

 รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ตัณศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ- 

จงัหวดัตรงั เป็นประธานในพธิบีวงสรวงองค์พ่อขนุรามค�าแหงมหาราช ในโอกาส

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ 45 ปี โดยมีอาจารย์ เจ้าหน้าที ่ นักศกึษาและ

ศษิย์เก่า เข้าร่วมพธิ ี ณ พระบรมราชานสุาวรย์ีพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช สาขาวทิย-

บรกิารฯจังหวัดตรัง

สาขาฯจังหวัดกาญจนบุรี
➺

 นายนนัทภคั ไม้หอม หวัหน้าส�านกังานสาขาวทิยบรกิารฯจงัหวดักาญจนบรุี  

น�าเจ้าหน้าที่สาขาฯ จัดพิธีบวงสรวงองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ในโอกาส

วนัสถาปนามหาวทิยาลยั ครบรอบ 45 ปี โดยมอีาจารย์บรรพต เจรญิผล อาจารย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนักศึกษาเข้าร่วมพิธี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช สาขาวิทยบริการฯจังหวัดกาญจนบุรี

 เสนอผลงานทางวชิาการ  

ศาสตราจารย์ (พเิศษ) ดร.จริโชค 

วรีะสย รกัษาการต�าแหน่ง 

ผู ้อ� านวยการโครงการ

ป รั ช ญ า ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 

ทางสงัคมศาสตร์ เป็นประธาน

เปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อน�าเสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ และผลงานทางวิชาการ ครั้งที่ 19 โดยมีผู้น�าเสนอผลงาน  

จ�านวน 22 ราย เมือ่วนัที ่27 พฤศจกิายน 2559 ณ ห้อง 0213 ชัน้ 2 อาคารท่าชยั 



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖

 

๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๔) วันที่ ๕ - ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ 

 นายวิรัช  ชินวินิจกุล  นายกสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง  เป็นประธาน 

ในพิธีบวงสรวงและวางพานพุ่มถวายราชสักการะองค์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

ในโอกาสครบรอบ 45 ปีแห่งการสถาปนามหาวทิยาลยั เมือ่วนัที ่ 26 พฤศจกิายน 2559 

ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามค�าแหงมหาราช โดยมีผู้ช่วย-

ศาสตราจารย์วฒุศิกัดิ ์  ลาภเจรญิทรพัย์  อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง พร้อมด้วย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ ศาสตราจารย์พิเศษปัญญา  สุทธิบดี  

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมพิธีจ�านวนมาก

  โอกาสนี ้  อธกิารบด ี ม.ร. กล่าวรายงานว่ามหาวทิยาลยัรามค�าแหงได้รบัการสถาปนาตามพระราชบัญญติัมหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

เมื่อพุทธศักราช  2514  ถึงวันนี้มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการมาครบ 45 ปี  มหาวิทยาลัยรามค�าแหงยังยึดมั่นปณิธาน และปรัชญาเดิม 

ที่จักด�ารงความเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา เปิดโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ให้แก่ผู้ปรารถนาแสวงหาวิชาความรู้ เข้ารับ 

การศึกษาวิทยาการในสาขาวิชาต่างๆอย่างกว้างขวาง และสามารถพัฒนาศักยภาพของบุคคลให้มีความรู้สูงขึ้น   สามารถปฏิบัติหน้าที่

การงานในองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเปิดสอนทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  นับรวมกับที่มหาวิทยาลัยมีโรงเรียนสาธิต

ซึ่งสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  ประถม  และมัธยมแล้ว  มหาวิทยาลัยแห่งนี้จึงจัดการศึกษาได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยได้ขยายโอกาส

ทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่อยู่ในภูมิภาคและท้องถิ่นต่างๆได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้เพื่อประกอบวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต ถึงปีนี้

มหาวิทยาลัยได้ด�าเนินการเปิดสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในจังหวัดต่างๆ 23 แห่งทั่วประเทศ ขยายการเรียนการสอนสู่ต่างประเทศใน 31 ประเทศ และจัดให้

มีศูนย์สอบ 41 แห่งในประเทศเหล่านั้น   

 “ในฐานะอธกิารบด ี ผมจะพยายามปฏบิตัภิารกจิต่างๆ 

เพื่อเพิ่มศักยภาพให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ สามารถผลิตบัณฑิต

ในระดบัต่างๆ ให้มคีวามรูคู้ค่ณุธรรม มจีรยิธรรมน้อมน�าชวีติ 

มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่การงานได้อย่างดี และ 

มีความส�านึกที่จะต้องดูแลรับผิดชอบต่อบ้านเมือง  และ

ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด�ารงชีวิตอย่างมี

ความสุขและความส�าเร็จ”

  จากนัน้ นายกสภามหาวทิยาลยั ได้กล่าวสนุทรพจน์ในโอกาสครบรอบ 

“45 ปีรามค�าแหง” ว่า  ตลอดระยะเวลา 45 ปีทีผ่่านมา ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ 

ในการปฏบิตัหิน้าท่ีอย่างเต็มก�าลงัความสามารถของท่านอธกิารบด ี คณะผูบ้รหิาร 

คณาจารย์  และบคุลากรของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงทุกท่าน  ท�าให้มหาวทิยาลยัของเรา 

ได้รบัการพฒันาในทกุๆด้านอย่างต่อเนือ่ง สามารถปฏบิตัภิารกจิตามพนัธกจิหลกั 

ได้อย่างครบถ้วนสมบรูณ์ ทัง้ด้านการจดัการศกึษา การวจิยั การบรกิารวชิาการ

แก่สังคม การท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม และการบริหารจัดการองค์กร จนอาจ

กล่าวได้ว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�าเป็นที่ยอมรับทั้งใน

ระดับประเทศและระดับสากล  โดยเฉพาะอย่างย่ิงการผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้- 

คู่คุณธรรม มีส�านึกในหน้าที่และมีความรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ดังจะเห็น 

ได้จากการทีท่ัง้ศษิย์เก่าและศษิย์ปัจจบุนัของมหาวทิยาลยัรามค�าแหงมส่ีวนร่วมในการเปลีย่นแปลงและการพฒันาสงัคมและประเทศชาติเสมอมา 

 ผมขอแสดงความยนิดแีก่ข้าราชการทกุท่านทีไ่ด้รบัพระราชทานเครือ่งราชอสิรยิาภรณ์       ในส่วนของศษิย์เก่าทีไ่ด้รบัรางวลัศษิย์เก่าดเีด่นในวนันี ้ขอให้ทกุท่านทราบว่า 

ความส�าเรจ็ในการด�าเนนิชวีติภายหลงัจบการศกึษาจากมหาวทิยาลยัรามค�าแหงนัน้ ไม่ได้สร้างความภาคภมูใิจให้แก่ท่านและครอบครวัแต่เพียงอย่างเดียว หากแต่ยงัเป็น

ความภาคภมิูใจของชาวรามค�าแหงทกุคนอกีด้วย จงึขอให้รางวลัศษิย์เก่าดีเด่นเป็นสญัลกัษณ์แทนความชืน่ชมยินดี และสายสมัพนัธ์ทีแ่นบแน่นของรามค�าแหงทีม่ใีห้แก่กันตลอดไป
(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.บวงสรวงพ่อขุนฯ ในโอกาส “45 ปีรามคำาแหง”




