
     
 
 

                
 

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๓๘

วันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๑
   

52 ประเทศทั่วโลกร่วมประชุมวิชาการ

ไลเคนนานาชาติ ครั้งที่ 7 ที่ประเทศไทย        

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

    

ม.ร. สอบซ่อม 1/54 วันที่ 5-12 ม.ค. 55

(อ่านต่อหน้า 2)

นายกสภามหาวิทยาลัยตั้งเป้า  
ปีหน้าเปิดสอนนักศึกษาประเทศอาเซียน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบซ่อม ภาค 1 ปีการศึกษา 

2554 ระหว่างวันที่ 5 - 12 มกราคม 2555 รวมทำการสอบ 

8 วัน โดยสอบวันละ 2 คาบเวลา คาบเช้า เวลา 09.30  - 12.00 น. 

คาบบ่าย เวลา 14.00  - 16.30 น.

 สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ 1 และ รามฯ  2

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

รามฯ 2   อาคาร BNB1, BNB2, BNB3, BNB4, BNB5, BNB6, 

   BNB801-803, BNB10, KTB, PBB   

  สถานที่สอบพิเศษ

 สถานที่สอบซ้ำซ้อน  สอบกรณีพิเศษ  ห้องสโมสรอาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สถานท่ีสอบพระภิกษุสามเณร อาคารเวียงคำ 101  (VKB 101)

 การรับตารางสอบไล่รายบุคคล

 รับได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2555 โดยนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ให้ไปรับวิทยาเขตบางนา อาคาร PRB นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไปให้ไปรับที่คณะที่ตนสังกัด สำหรับนักศึกษา 

Pre-degree ทุกชั้นปีให้ไปรับที่ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ 

(ONE  STOP  SERVICE)  อาคาร KLB  ชั้น 1     (อ่านต่อหน้า 11)

ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหม่
คณะมนุษยศาสตร์

 คณะมนุษยศาสตร์ จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ 

ประจำปีการศึกษา 2553-2554 เพื่อเตรียม 

ความพร้อมแก่บัณฑิตใหม่ ในวันพุธที่ 25 

มกราคม 2555 เวลา 09.00 - 15.15 น. 

ณ ห้องประชุมพวงแสด อาคาร 2 ชั้น 2 

คณะมนุษยศาสตร์ โดยมีการบรรยายเรื่อง 

“ควรรู้อะไร ก่อนไปสมัครงาน” การบรรยายเร่ือง 

“ตอบคำถามอย่างไร ให้ดูดี” โดยทีมงาน 

จากเอเชียบุ๊คส์ และการบรรยายเรื่อง
(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา 

ต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นท่ี 9 สาขาวิชาการจัดการท่ัวไป 

แผน ข (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เรียนวันเสาร ์

เวลา 17.00-21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-

17.00 น. ท่ีสำนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ถนนโชตนา จังหวัดเชียงใหม่ คัดเลือกเข้าศึกษา 

โดยการสอบสัมภาษณ์

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 9

(อ่านต่อหน้า 11)

 นายกสภาฯ ปล้ืม  รามคำแหงเป็นแหล่งความรู้ 

ท่ีพ่ึงของสังคม มีลูกศิษย์ในวงการผู้บริหารสถาบัน 

การศึกษา ผู้บริหารองค์กรส่วนท้องถิ่น บุคลากร 

ในกระบวนการยุติธรรมเพียบ  เป้าหมายปีต่อไปเน้น 

เปิดสอนหลักสูตรต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษ  เพ่ือรองรับ 

นักศึกษาจากประเทศเพ่ือนบ้านในอาเซียน และพัฒนา 

สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมให้ฮิตติดชาร์ทเป็นสถานียอดนิยม

 นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวถึง 

การดำเนินงานของ ม.ร.ในรอบปีที่ผ่านมาว่า ปี 2554 ที่ผ่านมา  มหาวิทยาลัย 

มีความก้าวหน้าในหลายด้าน และมีการสรรหาอธิการบดีคนใหม่ คือ ผศ.วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์ ถือเป็นจุดเปล่ียนท่ีสำคัญท่ีมีผู้นำคนใหม่ 

มานำพาองค์กรไปสู่ความสำเร็จ  (อ่านต่อหน้า 2)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย ์ 

อธิการบดี ให้สัมภาษณ์ “ข่าวรามคำแหง” เนื่องใน 

โอกาสปีใหม่ ว่า ในช่วง 40 ปีที่ผ่านมา กล่าวได้ว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ลงเสาเข็มอย่างหนาแน่น  

ในการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับคนไทย 

ทั่วประเทศ รวมทั้งคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศ  

ให้สามารถเรียนรามคำแหงเพื่อเพิ่มพูนความรู้  

และศักยภาพได้   ทำให้สังคมไทยได้รับรู้ว่า รามคำแหงเป็นที่พึ่งสำหรับคนไทย 

ได้อย่างดียิ่ง    ต้องขอบคุณอดีตอธิการบดีทุกท่านที่ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย 

จนกระทั่งเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่ารามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่ให้ 

การศึกษาแก่ประชาชนชาวไทยอย่างมีคุณภาพ ควบคู่ไปกับการสร้างบัณฑิตที่

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมต้อนรับ 52 ประเทศทั่วโลก 

ร่วมประชุมวิชาการไลเคนนานาชาติ ครั้งที่ 7 (The 7th International 

Association for Lichenology Symposium, IAL7) ระหว่างวันที่ 

9-13 มกราคม 2555 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ หวังเพิ่ม 

องค์ความรู้ใหม่และสร้างเครือข่ายงานวิจัยด้านไลเคนและงานวิชาการ

ระดับนานาชาติอย่างยั่งยืน 

 รองศาสตราจารย์ ดร.กัณฑรีย์ บุญประกอบ ประธานการจัดงาน 

ประชุมวิชาการไลเคนนานาชาติ คร้ังท่ี 7 เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ในฐานะตัวแทนประเทศไทย พร้อมต้อนรับนักวิจัย นักวิชาการ คณาจารย์ 

อธิการบดีขอชาวรามฯสามัคคี-ซื่อสัตย์สุจริต 
หวังเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนองค์กร

(อ่านต่อหน้า 9)



๒ ข่าวรามคำแหง วันที ่๒ - ๘ มกราคม ๒๕๕๕

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น นับวันแต่จะมี 

ผู้คนทุกสาขาวิชาชีพฝากอนาคต ฝากความหวังไว้ใน 

เร่ืองการแสวงหาความรู้ เพ่ิมพูนองค์ความรู้ เพ่ิมสมรรถนะ 

ทางด้านวิทยฐานะ เพิ่มมากขึ้น อย่างเช่นด้านกลุ่ม 

วิชาชีพการศึกษา ครูบาอาจารย์ ผู้บริหารในสถาบัน 

การศึกษา  กลุ่มน้ีนับว่าเป็นบุคคลสำคัญท่ีมีส่วนในการ 

กำหนดอนาคตของประเทศชาติ   ในการจะเป็นเบ้าหลอม 

หรือเป็นแม่พิมพ์ของชาติ  ท่ีจะได้สร้างสรรค์บุคลากร

ที่ทรงคุณค่าให้กับประเทศชาติต่อไปในอนาคต... 

 ...กลุ่มที่เข้ามาแสวงหาความรู้ที่รามคำแหง 

มากอีกกลุ่มหน่ึง คือ ผู้บริหารส่วนท้องถ่ินไม่ว่าจะเป็น 

องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) เทศบาล หรือ 

องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ต้ังแต่ นายกเทศมนตรี 

นายก อบจ. กรรมการเทศบาล หรือกรรมการอบต. 

สมาชิกอบต. สมาชิกสภาเทศบาล สมาชิกสภาจังหวัด 

รามคำแหงเป็นกลไกสำคัญในการให้การศึกษา ให้ความรู้ 

กับบุคลากรเหล่าน้ันในการสร้างศักด์ิศรีความน่าเช่ือถือ

ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่พึ่งพิง 

ของประชาชน โดยอาศัยหลักปรัชญาของรามคำแหง 

คือ ความรู้คู่คุณธรรม ถ้าผู้บริหารจัดการท้องถิ่นม ี

ความรู้ มีคุณธรรมตามอุดมการณ์ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จะทำให้การบริหารจัดการในท้องถิ่นม ี

ประสิทธิภาพ   มีความน่าเชื่อถือ  และพัฒนาท้องถิ่น

ให้เจริญรุ่งเรืองต่อไป”

 . . .กลุ่มวิชาชีพอีกกลุ่มหนึ่งที่รามคำแหง 

ได้มีส่วนเติมเต็มความรู้ คือ บุคลากรในกระบวนการ 

ยุติธรรม ตั้งแต่ ตำรวจ ทนายความ อัยการ ศาล  

ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญในการอำนวยความยุติธรรม 

ให้กับประชาชน นอกจากบุคลากรในกระบวนการ 

ยุติธรรมจะมาแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมท่ีรามคำแหงแล้ว 

รามคำแหงยังสร้างบุคลากรบางส่วนเข้าไปทำงาน 

ในภาคส่วนนี้มากมาย เช่น ทนายความ มีผู้สำเร็จ 

การศึกษาจากรามคำแหงจำนวนมากได้ใบอนุญาต 

และประกอบอาชีพเป็นทนายความ เป็นตำรวจ ต้ังแต่ 

ชั้นประทวน จนถึงชั้นสัญญาบัตร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

ผู้บริหารระดับสูงของ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ปีนี้

เป็นศิษย์เก่ารุ่นแรกของรามคำแหง ดำรงตำแหน่ง 

รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ คือ พล.ต.อ.เอก 

อังสนานนท์ เป็นสิ่งที่ชาวรามคำแหงภูมิใจที่ศิษย์เก่า

รามคำแหง มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 

 สำหรับนโยบายและภารกิจในปี 2555 นี้ นายก 

สภามหาวิทยาลัย กล่าวว่า สภามหาวิทยาลัยให้ความ 

สำคัญกับเรื่องที่อธิการบดีได้ให้คำมั่นสัญญากับ 

ประชาคมชาวรามคำแหงตั้งแต่ก่อนดำรงตำแหน่ง 

อธิการบดี การบริหารจัดการหรือการดำเนินการของ 

มหาวิทยาลัยต้องเป็นไปตามนโยบายที่ท่านได้้เสนอ 

ต่อประชากร 

 ปีหน้า เป็นปีที่ เราต้องใช้นโยบายเชิงรุก  

ในการที่จะรุกไปหาตลาดต่างประเทศให้ เป็น 

รูปธรรมมากย่ิงข้ึน เพราะประชากรหรือผู้มารับบริการ 

ทางการศึกษาภายในประเทศค่อนข้างอิ่มตัวแล้ว  

เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปีหน่ึง ๆ รับนักศึกษา 

เป็นจำนวนกว่าแสนคนทุกปี ดังนั้น จึงมีผู้สำเร็จ 

การศึกษาจากรามคำแหงเป็นจำนวนมาก ในช่วงที ่

ผ่านมาเราได้เปิดสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ   

ให้บริการทางการศึกษาในหลายประเทศที่มีคนไทย 

ไปต้ังถ่ินฐานทำมาหากิน ในอเมริกา ในยุโรป ในเอเชีย 

แต่ปีหน้าเป็นปีที่เราต้องรุกหนักทั้งในด้านปริมาณ 

และคุณภาพโดยจัดบริการทางการศึกษาให้ชาวต่างชาติ 

ในอาเซียน 10 ประเทศ เป็นเป้าหมายหลัก  หลักสูตร 

ท่ีสอนจะเป็นหลักสูตรนานาชาติ คือ การให้การศึกษา 

เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาสากล ก็คงจะเพิ่มพูน 

ศักยภาพให้คนเหล่าน้ันมาฝากอนาคตไว้กับรามคำแหง  

มาเรียนรามคำแหงเพ่ือจะได้ความรู้  ได้ปริญญา สามารถ 

กลับไปรับใช้ประเทศชาติของเขาต่อไป  นอกจากน้ียังเน้น

การเสริมสมรรถนะในการให้บริการทางการศึกษา 

ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ การเรียน 

online เพิ่มขึ้น และจัดการสอบในระบบ e-Testing 

เพิ่มขึ้น 

 ในด้านงบประมาณ มหาวิทยาลัยจะมุ่งพัฒนา 

ระบบการคลังของมหาวิทยาลัยให้เข้มแข็ง ปัจจุบัน 

มหาวิทยาลัยได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลหรือที่

มักพูดกันว่าเป็นภาษีอากรของพี่น้องประชาชน 

ประมาณร้อยละ 40  ของเงินทั้งหมด อีกร้อยละ 60 

หรือเกือบ 70 ต้องหาเอง  ฉะนั้น ต่อไปมหาวิทยาลัย 

จะต้องมีแนวทางจัดหารายได้ที่นอกเหนือจากค่า 

หน่วยกิตของนักศึกษามาอุดหนุน เช่นการพัฒนา 

ทรัพย์สินที่เป็นอสังหาริมทรัพย์ ให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้น  

 สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะผลักดันให้สำเร็จอีก 

เรื่องหนึ่ง คือ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียม มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจัดตั้งสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมแล้ว  

และในอนาคตจะปรับปรุงให้เป็นสถานียอดนิยม 

มีท้ังความรู้ มีท้ังสาระบันเทิงท่ีหลากหลาย รามคำแหง 

มีบุคลากรท่ีมีฝีมือ ต่อไปจะเป็นช่องทางในการส่ือสาร 

กับประชากรได้เป็นอย่างดี

 นายกสภา ม.ร. ยังได้อวยพรปีใหม่ชาวรามคำแหง 

ว่าในนามของสภามหาวิทยาลัยขอถือโอกาสนี้  

อาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

ทั้งหลายช่วยดลบันดาลประทานพรให้พวกเรา 

ครอบครัวรามคำแหง ทั้งศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน 

ทั้ ง บ ร ร ด า ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ บุ ค ล า ก ร ทั้ ง ห ล า ย 

จงประสบความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใด ขอให้ 

ได้สิ่งนั้นสมปรารถนาทุกประการ สวัสดีปีใหม่ครับ

 

นายกสภามหาวิทยาลัยฯ                     (ต่อจากหน้า 1)

มีคุณธรรม  ปัจจุบันนี้นับว่ารามคำแหงมีทุนเดิมที ่

เข้มแข็ง 

 “ในทศวรรษหน้า จะมีการเปลี่ยนแปลงใน 

ภูมิภาคน้ีอย่างมาก คือการท่ีประเทศไทยต้องก้าวเข้าสู่ 

การเป็นประชาคมอาเซียน มหาวิทยาลัยจึงต้อง 

ปรับเปล่ียนบทบาท เน้นการสร้างคน สร้างนักศึกษา 

ท่ีมีความเป็นสากล โดยเฉพาะต้องมีความรู้ด้านภาษา

ต่างประเทศอีกอย่างน้อย 1 ภาษา รวมทั้งต้องเรียนรู ้

ภาษาของประเทศในภูมิภาคน้ี  ต้องระดมกันเพ่ือช่วย

ให้ความรู้แก่นักศึกษาและบุคลากรของรามคำแหง  

ให้สามารถสื่อสารได้เป็นอย่างดีกับชาวต่างชาติอีก 

9 ชาติ ที่จะเข้ามาอยู่ในสังคมไทยในไม่ช้านี้” 

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่า แนวทางการดำเนินงาน 

ในปีต่อไปจะเน้นมิติทางวิชาการโดยเฉพาะคุณภาพ

ทางวิชาการ เพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสแสดงความ 

สามารถให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคมว่ารามคำแหง 

มีอาจารย์เก่ง มีนักวิจัยจำนวนมาก  ที่ผ่านมาอาจารย ์

และนักวิจัยเหล่านี้ อาจไม่มีโอกาสเผยแพร่ผลงาน 

สู่สังคมภายนอกมากนัก  ต่อไปนี้ ต้องส่งเสริมให้ม ี

การวิจัยมากข้ึน  กระตุ้นและให้กำลังใจอาจารย์ในการ 

ทำวิจัย  รวมท้ังแสวงหาแหล่งทุนอ่ืน ๆ เพ่ือสนับสนุน 

การวิจัยของบุคลากรเพ่ิมเติมจากงบประมาณท่ีรัฐบาล 

จัดสรรมาให้  ในไม่ช้าสังคมภายนอกก็จะทราบว่า 

รามคำแหงมีอาจารย์เก่ง มีความสามารถด้านการวิจัย   

นอกจากน้ี เทคโนโลยีท่ีจะมารองรับการจัดการเรียน 

การสอนก็เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญเช่นกัน     

ต้องมีการปรับเปล่ียนให้รองรับการจัดการศึกษาแบบ 

สมัยใหม่ อำนวยความสะดวกแก่ผู้เรียน การผลิต   

e-book  e-Testing  จะต้องเพ่ิมมากข้ึน   เพ่ือให้เทคโนโลยี 

มารองรับการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

 “ส่ิงท่ีอยากขอความร่วมมือร่วมใจจากชาวรามคำแหง 

ในปีใหม่นี้ คือ ความสามัคคีภายในองค์กร ถ้าเรามี 

ความรัก ความสามัคคีภายในองค์กร จะทำให้การ 

ขับเคล่ือนองค์กรเป็นไปอย่างมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ 

ขอให้บุคลากรในหน่วยงานทุกหน่วยงานปฏิบัติต่อกัน 

อย่างกัลยาณมิตร  มองผู้อ่ืนในเชิงบวก ว่าเขาเป็นคนที่จะ 

ร่วมมือทำงานด้วยกันได้  และขอให้ชาวรามคำแหง 

ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน หากเรา 

มีความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ว่าจะทำงานใดก็ไม่มีปัญหา 

อุปสรรค และจะทำให้เราทำงานได้อย่างภาคภูมิใจ 

ในงานของเรา และในโอกาสปีใหม่นี้ ขออาราธนา 

สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ทั้ งหลายที่ทุกท่ านเคารพนับถือ 

ดลบันดาลให้ท่านมีจิตใจเข้มแข็ง มีกำลังใจท่ีจะทำงาน 

และมีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงตลอดไป”

อธิการบดีขอชาวรามฯ                        (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

   

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ อมรรัตนศักด์ิ  

เป็นอาจารย์คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  ที่มีงานเขียนเชิงวิพากษ์เกี่ยวกับ 

ปัญหาการเมืองและการศึกษาไทยในปัจจุบัน 

อยู่เสมอ

 เวทีทองของอาจารย์ ดร.สุรศักด์ิ ส่วนใหญ่ 

จะเป็นหนังสือพิมพ์มติชน

 เมื่องานเขียนหรือบทความนี้มีจำนวน

มากพอสมควร อาจารย์ก็จะรวมเล่มเสียคร้ังหน่ึง

 ดังเช่นที่อาจารย์เคยมีผลงานรวมเล่ม 

ชื่อ “มองคนละมุม” “มองอีกมุม” และ 

“อีกมุมมอง”

 มาเม่ือเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๔ อาจารย์ 

ก็มีหนังสือออกมาอีกเล่ม ชื่อ

 คนละมุม ซึ่งอาจารย์บอกว่า 

 เป็นการรวบรวมบทความที่ ได้ เคย 

เขียนลงหนังสือพิมพ์มติชน ในช่วงปี ๒๕๕๑-

๒๕๕๔

 อันเป็นช่วงเวลาที่สังคมไทยมีความ 

แตกแยกรุนแรงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

 มีการโจมตีฝ่ายตรงข้ามว่าเป็นผู้ก่อการร้าย

 เป็นพวกล้มเจ้า

 หรือแม้กระทั่งมีการปลุกผีคอมมิวนิสต์

ขึ้นมาใส่ร้ายฝ่ายตรงข้าม

 ผู้เขียนจึงต้องการนำเสนอความจริงใน

อีกแง่มุมหนึ่งที่คนในสังคมนี้ไม่ค่อยกล้านำ 

เสนอ

 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตือนสติสังคมไม่ให ้

ตกเป็นเหยื่อของการโฆษณาชวนเชื่อ

 โดยผู้เขียนเห็นว่า ความแตกต่าง 

ทางความคิด คือความสวยงามของระบอบ 

ประชาธิปไตย

 เห็นด้วย และขอแสดงความนับถือ

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรศักด์ิ  อมรรัตนศักด์ิ

     

 ชมรมศิลปะและการแสดง  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน 

การแสดง “อวดดี...เพราะมี ดี จึงต้องอวด” โดยมี 

อาจารย์สมหมาย สุระชัย รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ร.พร้อมด้วย 

คุณดวงตา เล่ียมแจ่ม หัวหน้าศูนย์เยาวชนสะพานสูง  

ในนามของสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเท่ียว 

กรุงเทพมหานคร เป็นประธาน เม่ือวันท่ี 20 ธันวาคม 

2554 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

โอกาสนี้ นายคเชนทร์ 

สามัคคี ประธานชมรม 

ศิลปะและการแสดง ม.ร. 

 กล่าวรายงานว่าโครงการ 

อบรมเ ชิงปฏิบัติการ 

ด้านการแสดง “อวดดี... 

เพราะ มี ดี จึงต้องอวด” 

จัดขึ้นจากแนวคิดที่ว่า ทุกคนมีความสามารถซ่อน 

อยู่ในตัวเอง เพียงแต่ว่าเม่ือมองเห็นแล้วจะนำมาใช้ 

หรือไม่ การจัดอบรมครั้งนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อให้การ 

อบรมมีส่วนในการเปิดประสบการณ์เรียนรู้เรื่อง 

พื้นฐานด้านการแสดงและต่อยอดไปสู่การพัฒนา 

ตนเองในทุกด้าน โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อ 

ให้นักศึกษามีพื้นฐานด้านการแสดง 2) เพื่อให้ 

นักศึกษาได้พัฒนาบุคลิกภาพและความกล้าหาญ 

3)เพื่อให้นักศึกษาได้นำความรู้และไปพัฒนาต่อ

ยอดให้เป็นบุคคลที่มีความสามารถรอบด้านและ 

4)เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการทำงานร่วมกัน 

เป็นทีมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

โดยมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวนกว่า 200 คน และหวัง 

เป็นอย่างย่ิงว่าการจัดโครงการจะให้ประโยชน์ความรู้ 

และพัฒนาความสามารถแก่ผู้เข้ารับการอบรม 

และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทุก 

ประการ 

จากน้ัน คุณดวงตา เล่ียมแจ่ม 

หัวหน้าศูนย์ เยาวชน 

สะพานสูง กล่าวว่า การจัด 

โครงการฯ “อวดดี... 

เพราะมีดี จึงต้องอวด” 

ครั้งนี้ทางศูนย์เยาวชนฯ 

ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคน 

ที่มีความสามารถและมีจิตอาสา เพื่อไปสอนน้องๆ 

และสมาชิกของศูนย์ให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

และห่างไกลยาเสพติด โดยศูนย์เยาวชนฯที่สังกัด 

กรุงเทพมหานคร ทั้ง 37 แห่งนั้น มีกิจกรรม 

หลายด้าน เช่น นาฏศิลป์  Jazz Dance  Hip Hop       

จินตลีลา การแสดงลีลาศและร้องเพลง เป็นต้น  

ศูนย์เยาวชนฯจึงมีความยินดีท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เห็นความสำคัญของศูนย์เยาวชนฯในการเข้าร่วม 

กิจกรรมครั้งนี้ ซึ่งล้วนเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ

ที่ชมรมศิลปะและการแสดง ม.ร.จัดขึ้นทั้งสิ้น

อาจารย์สมหมาย สุระชัย 

กล่าวว่า มีความยินดีที ่

ได้เห็นนักศึกษาร่วมกัน 

จัดโครงการที่ดี เช่นนี้

ขึ้นมาและเห็นว่าเป็น 

โครงการท่ีจะช่วยพัฒนา 

ทั ก ษ ะ ใ น ก า ร แ ส ด ง 

ให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเพื่อที่จะต่อยอดต่อไป  

อีกทั้ง เป็นการพัฒนาการบริหารงานให้มีทักษะ 

ในการทำงานมากขึ้น ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงาน 

กิจกรรมนักศึกษาของรามคำแหง คือ การพัฒนา 

นักศึกษานอกชั้นเรียน เช่น การทำงานร่วมกันของ 

นักศึกษาที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติจริง เพราะมีด้าน 

อารมณ์ความรู้สึกเข้าไปเก่ียวข้อง จึงหวังว่านักศึกษา 

ทุกคนจะได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้จากการ 

ทำกิจกรรมให้สามารถนำไปพัฒนาการทำงานของ 

นักศึกษาในอนาคต

 นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาทักษะด้านการแสดง 

ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้เห็นถึงความสำคัญ 

ใ น ก า ร พั ฒ น า ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก า ร แ ส ด ง ม า ก ขึ้ น  

เพราะเป็นสิ่งที่นักศึกษาเข้าถึงง่ายและเยาวชน 

ใฝ่ฝันอยากเข้าไปมีส่วนร่วมมากที่สุดเมื่อเปรียบ 

เทียบกับกิจกรรมประเภทอ่ืนๆ ท้ายท่ีสุดขออวยพร 

ให้การจัดโครงการประสบความสำเร็จและชมรม

ศิลปะและการแสดงยุคใหม่ที่กำลังจะพัฒนาขึ้น 

จะสามารถเป็นผู้สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมให้ 

ปรากฏแก่สายตาชาวรามคำแหงและมีส่วนร่วม 

ในการพัฒนาสังคมไทยต่อไป

 ภายในงานมีการอบรมพ้ืนฐานด้านการแสดง 

3 ด้าน ได้แก่ ด้านการเต้น Basic Dance, Jazz Dance 

โดย นุ้ย-เกศริน เอกธวัชกุล ดารานักแสดง  Hip Hop, 

B-Boy โดยต้อง - เดชบดี อนามพงษ์ แดนซ ์

อินสตัคเตอร์ เป็นวิทยากร ด้านการแสดงละคร 

โดย กริช-กิตติศักด์ิ แซ่หล่อและโก๋-ธนัชฐ์พร จันทร์เรือง 

วิทยากรจากอาสาสมัครมูลนิธิส่ือชาวบ้าน กลุ่มละคร 

มะขามป้อม ผู้ผ่านประสบการณ์การทำละครเวท ี

มาอย่างมากมาย และด้านนาฏศิลป์ไทย โดย 

อาจารย์เฉลิมชัย หนองแส อาจารย์สอนนาฏศิลป์ 

ผู้มีความรู้และประสบการณ์เรื่องนาฏศิลป์ไทย

ชมรมศิลปะและการแสดง

ชวนน้องสานฝันด้านการแสดง
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(อ่านต่อหน้า 11)

 นักศึกษาวิชาทหารรามคำแหง ร่วมช่วยผู้ประสบ 

อุทกภัย จังหวัดอุทัยธานี ในโครงการ “รามคำแหง 

ฟ้ืนอุทัย  ร้อยใจไปด้วยกัน” เช่ือม่ัน น้ำใจและความรัก 

สามัคคีของคนไทย จะช่วยให้ผ่านวิกฤตภัยน้ำท่วม 

ได้สำเร็จ

 ‘ข่าวรามคำแหง’ ได้พูดคุยกับนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงท่ีมีจิตอาสา ไปให้ความช่วยเหลือผู้ท่ีประสบ

ความเดือดร้อนจากอุทกภัยท่ีจังหวัดอุทัยธานี ถึงความ

รู้สึกและสิ่งที่ได้รับจากการเป็นอาสาสมัครครั้งนี้

   ว่าที่พ.ต.โยธิน 

ไพรพนานนท์  นักวิชาการ 

ศึกษา ชำนาญการ กล่าวว่า 

อ า ส า ส มั ค ร นั ก ศึ ก ษ า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่ ม า ช่ ว ย กั น ฟื้ น ฟู  

สาธารณสถาน วัด และ 

โรงเรียนครั้งนี้ มีจำนวน 140 คน โดยแบ่งออกเป็น 

3 ส่วน คือ 1) ร่วมออกบูธมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ณ  โรงเรียนอุทัยวิทยาคม 2) บูรณะพระอาศรม ทาส ี

อาสนะ ณ วัดท่าซุง และ3) ดูแลและปรับปรุง 

พื้นที่สำหรับพระธุดงค์ และจัดเก็บกระสอบทราย  

ซึ่งพ้ืนท่ีบริเวณวัดกว้างประมาณ 2,000 ไร่ จึงจำเป็น 

ต้องมีอาสาสมัครจำนวนมากและใช้เวลาพอสมควร 

จึงจะกลับสู่สภาพเดิมได้

 “ขอขอบคุณนักศึกษาวิชาทหารทุกคนที่  

อาสาสมัครมาช่วยกันฟื้นฟู สถานที่ต่างๆ ในจังหวัด 

อุทัยธานี และหากท่านใดมีจิตอาสาอยากมาช่วย 

ผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

สามารถสมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษาครับ”

     นางสาวภัทธิราภา  

สุขกาย นักศึกษาคณะ 

บริหารธุรกิจ กล่าวว่า  รู้สึก 

เ ห็ น ใ จ ผู้ ท่ีป ร ะ ส บ ภั ย 

น้ำท่วม และยินดีท่ีมีโอกาส 

เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 

นั ก ศึ ก ษ า อ า ส า ส มั ค ร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ 

ความเดือดร้อน และต้ังใจจะช่วยฟ้ืนฟูบูรณะสาธารณ- 

สถาน วัด และโรงเรียน อย่างเต็มกำลังความสามารถ  

  

  นายสุภนัย  สิงห์เช้ือ 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่า รู้สึกสงสารและ 

เห็นใจผู้ประสบอุทกภัย 

คร้ังนี้อย่างยิ่ง และยินด ี

ท่ีมีโอกาสได้มาช่วยเหลือ 

ช า ว จั ง ห วั ด อุ ทั ย ธ า นี  

ฟื้นฟูศาสนสถานร่วมกับเพื่อนๆ นักศึกษาวิชาทหาร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และต้ังใจจะทำงานอย่างเต็มท่ี 

เพื่อฟื้นฟูสถานที่ต่างๆ ให้กลับสู่สภาพปกติโดยเร็ว

 “น้ำท่วมครั้งนี้ทำให้คนไทยกลับมารักและ

สามัคคีกัน การร่วมแรงร่วมใจกันของคนในชุมชน 

และสังคม เป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่งเมื่อได ้

พบเห็นขณะออกไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

และหวังว่าน้ำใจที่มีให้กันในวันนี้ยังคงจะมีให้กัน 

ตลอดไปครับ”

   นายเศรษฐเดชน์  

เบญจไพโรจน ์ นักศึกษา 

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  

กล่าวว่า นักศึกษาวิชาทหาร 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ทุกคนท่ีมาร่วมแรงร่วมใจกัน 

ฟ้ืนฟู บูรณะสาธารณสถาน 

ในวันนี้ ต่างมีความสุขและสัมผัสได้ถึงบุญกุศลที่ได ้

ทำร่วมกัน “ถึงแม้จะเหน่ือยและอ่อนล้าไปบ้าง แต่เม่ือ 

ได้เห็นรอยย้ิมและน้ำใจของชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัย 

ท่ีให้กำลังใจพวกเราก็ทำให้หายเหน่ือย พวกเราทุกคน 

ขอเป็นกำลังใจให้ชาวบ้านจังหวัดอุทัยธานีผ่านพ้นวิกฤต 

ครั้งนี้ น้ำใจของคนไทยที่มีให้กันจะยังคงช่วยเหลือ 

กันอย่างน้ีตลอดไปและไม่ว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จะไปร่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ใด พวกเราก็ยินดี

จะเป็นกำลังสำคัญครับ”

  นายพุฒิชัย  บุญเชิด  

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มา

ร่วมโครงการฯนี้ เพราะ 

ข ณ ะ ที่ อ ยู่ ก รุ ง เ ท พ ฯ 

ก็ได้มีส่วนไปช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยในกรุงเทพฯ 

ช่วงท่ีน้ำท่วมช่วยบรรจุถุงยังชีพและออกไปแจกจ่าย 

ตามสถานท่ีต่างๆ ทำให้เห็นถึงความเดือดร้อนอย่างมาก 

ของประชาชน ขณะน้ีน้ำลดลงแล้วแต่สภาพแวดล้อม 

ก็เสื่อมโทรมมาก ต้องการการดูแล รักษา และบูรณะ 

ให้กลับมาสวยงาม ตนเองและเพ่ือนนักศึกษาวิชาทหาร 

ยินดีที่จะช่วยเหลือชาวอุทัยธานีอย่างเต็มที่ และขอ 

เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบอุทกภัย

    นายเทียนศักดิ์    

ปัญญาศานติ  นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า 

จากเหตุการณ์อุทกภัย 

ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ตนเองได้ 

ไปช่วยบรรจุสิ่ งของที่  

ท่าอากาศยานดอนเมือง 

และช่วยลำเลียงของที่สนามศุภชลาศัย การที่เข้าร่วม 

โครงการฯ นี้เพื่อช่วยผู้ประสบภัยที่จังหวัดอุทัยธานี  

แตกต่างจากการที่ไปช่วยงานในสถานที่ต่างๆ ที่ผ่าน 

มาเน่ืองจากโครงการฯคร้ังน้ีเป็นการฟ้ืนฟูสภาพพ้ืนท่ี 

หลังน้ำลด ซึ่งต้องใช้กำลังคนมากกว่าเดิมเพื่อพัฒนา 

พื้นที่ให้กลับมาเหมือนเดิม

 น า ง ส า ว สุ รี พ ร   

หลวงวิสัย  นักศึกษาคณะ 

ศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า 

วิ ก ฤ ต อุ ท ก ภั ย ค รั้ ง นี้   

ครอบคลุมทุกพื้นที่ของ 

จังหวัดอุทัยธานี เมื่อม ี

โอกาสมาเป็นอาสาสมัคร 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย รู้สึกได้ถึงความเดือดร้อน

และต้องการความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนฟื้นฟู 

ให้กลับสู่สภาพเดิมอีกคร้ัง ขอให้ผู้ประสบภัยเข้มแข็ง 

และต่อสู้กับอุทกภัยครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้  นักศึกษา

รามคำแหงทุกคนขอเป็นกำลังใจให้

  นางสาววิมลวรรณ   

แก้วมณ ี นักศึกษาคณะ 

นิติศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึก

ยินดีท่ีได้เข้ามาร่วมช่วยเหลือ 

ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน 

จากเหตุการณ์อุทกภัยที่

จังหวัดอุทัยธานี เห็นว่า 

การฟื้นฟูวัดซึ่งเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทางด้าน

จิตใจให้อยู่ในสภาพสวยงามเช่นเดิมหรือใกล้เคียง 

ของเดิมจะช่วยทำให้ผู้ประสบภัยในพื้นที่มีหลัก 

ยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ
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นักกอล์ฟมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยคว้ารางวัล

การแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1

 นักกีฬากอล์ฟไทยคว้าแชมป์ทุกประเภทใน 

4 รายการ การแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 (1st Asian University Golf   

Championship) โดย พลโทโฆษิต สมุทรผ่อง ผู้อำนวยการ 

ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์เป็นประธาน 

ในพิธีปิดการแข่งขัน พร้อมด้วย  พลตรีวีรยุทธ์ิ  เพชรบัวศักด์ิ 

รองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบกสวนสน 

ประดิพัทธ์ และ รองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ 

ประธานกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน ณ ศูนย์พัฒนา 

กีฬากองทัพบกสวนสนประดิพัทธ์ หัวหิน จังหวัด 

ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554

  พิธีปิดเริ่มด้วย 

ร อ ง ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  

ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ 

ประธานกรรมการดำเนินการ 

จัดการแข่งขัน กล่าวว่า  

ในนามของคณะกรรมการ 

ดำเนินงานจัดการแข่งขัน และมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอขอบคุณพลโทโฆษิต สมุทรผ่อง ที่ให้เกียรติ 

เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศ 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเชียครั้งที่ 1 การแข่งขันได้เริ่ม 

ตั้งแต่วันที่ 13-16 ธันวาคม 2554 ตลอดระยะเวลา 

การแข่งขัน คณะกรรมการไดจ้ัดการแข่งขันให้เป็นไป 

ตามมาตรฐานสากล และระเบียบของสหพันธ์กีฬา 

มหาวิทยาลัยเอเชียที่กำหนดไว้ การดำเนินงานได้รับ 

ความร่วมมือเป็นอย่างดี ท้ังภาครัฐและเอกชน ทำให ้

การจัดการแข่งขันสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีต้ังไว้ 

ทุกประการ การแข่งขันครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขัน 

จำนวน 65 คน เป็นนักกีฬา 50 คน และเจ้าหน้าที่จาก 

สมาชิก 6 ประเทศ

  โอกาสน้ี Mr. SeeTow  

ChengFave เหรัญญิก สหพันธ์ 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย 

จากประเทศสิงคโปร์  

กล่าวว่า ในนามของสหพันธ์ 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย 

ขอแสดงความยินดีกับ 

คณะกรรมการท่ีจัดการแข่งขันได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

ทุกฝ่ายให้ความร่วมมืออย่างดีย่ิงไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัคร

ท่ีดูแลคณะนักกีฬาของทุกประเทศต้ังแต่สนามบินจนถึง 

สนามการแข่งขัน ซ่ึงนักกีฬาได้รับบริการท่ีประทับใจ 

ตลอดการแข่งขัน อีกท้ัง สนามแข่งขันมีความสวยงาม 

ได้มาตรฐาน ทำให้ช่วงเวลาการแข่งขันคร้ังน้ีเป็นเวลา 

ท่ีน่าจดจำ โอกาสน้ีขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการ 

แข่งขัน เราหวังว่าในอีก 2 ปีข้างหน้าเราจะกลับมา 

ร่วมการแข่งขันรายการนี้ ครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทย 

อีกครั้งหนึ่ง

     จากน้ัน พลโทโฆษิต 

สมุทรผ่อง ผู้อำนวยการ 

ศูนย์พัฒนากีฬากองทัพบก 

ส ว น ส น ป ร ะ ดิ พั ท ธ์  

กล่าวว่า การแข่งขันกอล์ฟ 

ชิ ง ช น ะ เ ลิ ศ กี ฬ า 

มหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย 

เป็นกิจกรรมของนักศึกษาและเจ้าหน้าที่จากมิตร 

ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชียเป็นที่ทราบกันดีว่า 

กีฬาสร้างคน คนสร้างชาติ กีฬาสร้างคนให้มีสุขภาพ 

แข็งแรง มีวินัย เคารพในกติกา ในขณะการแข่งขัน 

นักกีฬาทุกคนมุ่งมั่นที่จะได้ชัยชนะ แต่มิตรภาพ 

และความมีน้ำใจต่อกันในระหว่างการแข่งขันเป็น 

ส่ิงสำคัญ การแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 ได้ดำเนินการมาจนวันสุดท้าย 

ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับสหพันธ์กีฬา 

มหาวิทยาลัยแห่งเอเชียและคณะกรรมการจัด 

การแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 ที่สามารถจัดการแ ข่งขันได้เป็น 

ระเบียบตามมาตรฐานและบรรลุวัตถุประสงค์ตาม 

ที่ได้กำหนดไว้ทุกประการ ขอขอบคุณนักกีฬา และ 

ตัวแทนของประเทศต่างๆ ท่ีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 

ทำให้การแข่งขันเป็นไปอย่างมีมิตรไมตรี และสร้างสรรค์ 

ให้เกิดมิตรภาพอันยาวนาน ขอขอบคุณสถาบัน 

อุดมศึกษาและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน 

และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่สนับสนุนให้การแข่งขันฯ 

ประสบความสำเร็จ และที่สำคัญคืออาสาสมัคร 

ที่อำนวยความสะดวกในการแข่งขันให้กับนักกีฬา 

 จากน้ันเป็นพิธีเชิญธงสหพันธ์กีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งเอเชียและธงคณะกรรมการกีฬามหาวิทยาลัย 

แห่งเอเชียลงจากยอดเสา โดย รองศาสตราจารย ์

ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ ประธานกรรมการดำเนิน 

การจัดการแข่งขันส่งมอบธง AUSF และ นายฉัตรชัย 

ศรีวิไล ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาทักษะความสามารถ 

และกิจกรรมนักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา (สกอ.) รับมอบธงในฐานะผู้แทนประเทศไทย 

ในการเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไป 

        ช่วงท้ายของพิธีปิดเป็นการแสดงชุด Came  

Together และภาพประทับใจที่เหล่านักกีฬาจาก 

ทุกประเทศร่วมกันปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าเป็น 

ทางส่องสว่าง สร้างรอยยิ้มแห่งมิตรภาพของทัพ 

นักกีฬาจากนานาประเทศ

 สำหรับผลการแข่งขัน ประเภททีมชาย 

นักกอล์ฟไทยจากโครงการพัฒนาความเป็นเลิศ 

ด้านกีฬากอล์ฟให้กับนิสิตนักศึกษา สำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่มีผู้เล่นคือ 

ฟิลลิป มาทซอน, ธีระภัทร พวงลำใย, ปริญ ศิริสมหมาย 
(อ่านต่อหน้า 7)
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และอมต คนชาญ คว้าแชมป์ในประเภททีมชาย 

ด้วยสกอร์รวม 861 คะแนน โดยมีทีมมหาวิทยาลัย 

จากประเทศเกาหลีใต้ มีผู้เล่นคือ จุนซุพ ปาร์ก 

ซุงเฮก ปาร์ก ยังฮัน ซอง และมินจุง คิม มีคะแนน 

ตามมาเป็นอันดับ 2 ด้วยสกอร์รวม 866 คะแนน 

และอันดับ 3 เป็นของทีมมหาวิทยาลัยจากประเทศ 

ไต้หวัน มีผู้เล่นคือ ชีฮัน ลู ชันไอ วู ชีเจีย ฮ ู และ  

เชงชี วัง สกอร์รวม 911 คะแนน

 ประเภททีมหญิง แชมป์เป็นของทีมเจ้าภาพ 

ประเทศไทย  มีผู้เล่นในทีมคือ  ดลนภา พุฒิพินิจ, สราพร 

แช่มช้อย  และ อัญชิสา อุตมะ ทำสกอร์รวมเข้ามา 

604 คะแนน ทิ้งห่างอันดับ 2 เจีย ยุน และ กาบิน ชิม 

ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยประเทศเกาหลีใต้ ท่ีทำสกอร์ 

เข้ามา 616 คะแนน ถึง 12 สโตก และอันดับ 3 เป็น

ของทีมมหาวิทยาลัยจากประเทศไต้หวัน มีผู้เล่นคือ 

ลินช่วน เชง ชิงยัง ชวน และเชียนเวน ฮวน 

สกอร์รวม 632 คะแนน

 ด้านประเภทบุคคลชาย แชมป์เป็นของนักศึกษา 

จากโครงการฯสาขาวิชาการบริหารจัดการกอล์ฟ 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประเทศไทย 

คือ ฟิลลิป  มาทซอน จบสกอร์รวม 4 วัน 4 อันเดอร ์

พาร์ 284 โดยมี มิน จุน คิม นักกอล์ฟจากประเทศเกาหลีใต้ 

มาเป็นอันดับ 2 สกอร์รวม 1 โอเวอร์พาร์ 289 

และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ยัง ฮัน ซอง 

จากประเทศเกาหลีใต้

 ส่วนประเภทบุคคลหญิง แชมป์ได้แก่ นางสาว 

อัญชิสา อุตมะ  นักศึกษาจากโครงการฯสาขาวิชา 

การบริหารจัดการกอล์ฟ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ประเทศไทย จบสกอร์รวมเข้ามา 13 

โอเวอรพ์าร ์301 ชนะ กา บนิ         ชมิ  จากประเทศเกาหลใีต ้

ที่ทำสกอร์เข้ามาเท่ากัน ด้วยการเพลย์ออฟที่หลุม 18 

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวสราพร 

แช่มช้อย 

 รางวัลบู้บี้ ฝ่ายชายได้แก่ อเล็ก หว่อง จาก 

ประเทศสิงคโปร์ ฝ่ายหญิง ได้แก่ ชู ปิง ชวน 

จากประเทศไต้หวัน

นักกอล์ฟมหาวิทยาลัยจากประเทศไทยคว้ารางวัล

การแข่งขันกอล์ฟชิงชนะเลิศกีฬามหาวิทยาลัยแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 (ต่อจากหน้า 6)
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ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เดือนมกราคม 2555
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

08.00 - 18.00 น.
RERUN 

รายการวันอาทิตย์

RERUN

รายการวันจันทร์

RERUN

รายการวันอังคาร

RERUN

รายการวันพุธ

RERUN

รายการวันพฤหัสบดี

18.00 - 18.03 น. เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ  / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี

18.03 - 18.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

18.30 - 19.00 น. รายการ RU SHOW
รายการสารคดี 

ชุด 100 ปี ไกลบ้าน
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการดูช่องส่องกฎหมาย

19.00 - 19.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

19.30 - 20.00 น.
รายการสารคดี

ชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า
รายการคุยกฎหมายกับ

อ. พัฒนะ
รายการสารคดี

ชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า
รายการสารคดี  

ชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า
รายการสารคดี

ชุด ตามรอยพระพุทธเจ้า

20.00 - 20.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ 

20.30 - 21.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว
รายการจารึกไทย + SPOT+

สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

รายการน่ารู้กับ ม.ราม/SPOT/ จารึกไทย

+ สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

21.00 - 24.00 น.  RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี

โปรแกรมท่ี 1 เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

1 08.00 - 08.03 น. เพลงชาติ / เปิดสถานี เพลงชาติ / เปิดสถานี

2 08.03 - 08.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

3 08.30 - 08.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที
รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

4 08.35 - 09.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

5 09.00 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

6 09.30 - 10.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ IT CORNER

7 10.00 -10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

8 10.30 - 11.00 น. รายการประพาสต้นบนดอย รายการคุยกันเรื่องหุ้น

9 11.00 - 24.00 น. RERUN RERUN

10 24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี

ชมรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU TV)
ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C-band ความถี่ 3460 MHz และทาง www.e-ru.tv

มุมกีฬา
เพื่อสุขภาพ

    สมคิด   ชูฤทธิ์       สำนักกีฬา

 ข้อต่ออักเสบหรือโรคข้อเส่ือม เกิดจากการ 

ที่กระดูกอ่อนที่บริเวณนั้นเสื่อมและถูกทำลายลง 

ทำให้ปวด เกิดการยึดติดของข้อต่อทำให้เคล่ือนไหว 

ลำบาก และมีผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน 

ข้อต่ออักเสบ...ควรออกกำลังกายอย่างไร

 โดยส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นที่บริ เวณข้อเข่า 

ข้อสะโพก ข้อเท้า หรือท่ีข้อมือก็ได้ ควรออกกำลังกาย 

ที่เหมาะสมดังน้ี

การออกกำลังกายแบบแอโรบิค (Aerobic Training)

 การออกกำลังกายแบบแอโรบิคเพื่อให้ระบบ 

การทำงานของหัวใจและปอดแข็งแรงขึ้น สามารถ 

ทำกิจวัตรประจำวันต่างๆได้โดยไม่เหนื่อยง่ายและ 

ปวดที่ข้อต่อ ช่วยลดความเครียดความกังวลและเพิ่ม 

ความมั่นใจในตัวเองมากขึ้น

การออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น (Flexibility)

 การยืดกล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆ จะช่วยให ้

ร่างกายเคลื่อนไหวได้ดีขึ้น และช่วยลดปัญหาการ 

ยึดติดของข้อต่อ ซ่ึงรวมถึงช่วยลดอาการปวดท่ีจะเกิดข้ึน 

ในขณะเคล่ือนไหว ควรอบอุ่นร่างกายแบบแอโรบิค 

ก่อนอย่างน้อย 5-10 นาทีก่อนที่จะยืดกล้ามเนื้อ 

ส่วนต่างๆของร่างกาย สามารถยืดกล้ามเนื้อได ้

ทุกวันโดยการยืดค้างไว้ อย่างน้อย 10-30 วินาท ี

ในแต่ละครั้ง

ข้อควรระวังการออกกำลังกายของบุคคลเป็นข้อต่ออักเสบ
 1.  ก่อนท่ีจะเร่ิมต้นออกกำลังกายควรปรึกษา

แพทย์ก่อน

 2. เน้นการออกกำลังกายที่ไม่ลงน้ำหนัก 

ที่ขา เช่น การปั่นจักรยาน กรรเชียงบก ว่ายน้ำ  

รวมถึงการเดินหรือออกกำลังกายในน้ำ เป็นต้น

 3. หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายแบบมีแรง

กระแทกสูง เช่น จ๊อกกิ้ง วิ่งขึ้น-ลงบันได

 ข้อมูลจาก  www. Healthtoday Thailand. com 



 
      

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

 
      
ถาม สอบถามเร่ืองการลงทะเบียนสอบ e-Testing

 1.  การลงทะเบียนสอบ e-Testing กำหนด 

หรือไม่     ต้องลงทะเบียนเรียนภาคปกตินั้นๆ ก่อน 

จึงขอสอบ e-Testing ได้หรือสามารถไปสอบได้เลย 

 2.  เกรดที่ได้จะไปออกตอนไหน    

 3. สามารถเลือกเวลาสอบเองได้ ไม่กำหนด 

เวลาบังคับใช่ไหม 

ตอบ 1.นักศึกษาต้องลงทะเบียนเรียนภาค 

ปกติก่อนและเมื่อนักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ภาคปกติ เรียบร้อยแล้วให้นำใบเสร็จรับเงิน 

ลงทะเบียนเรียนติดต่อขอลงทะเบียนสอบ 

e-Testing ณ อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 1 

โดยชำระค่าธรรมเนียมวิชาละ 50 บาท หรือ 

ลงทะเบียนสอบ e-Testing ณ อาคารสุโขทัย  

ช้ัน 10 (ภายหลังการลงทะเบียนปกติ) ตามกำหนด 

วันที่ระบุไว้ในปฏิทินการศึกษา

 มหาวิทยาลั ย ไม่อนุญาตให้นักศึกษา 

ลงทะเบียนสอบ e-Testing หากนักศึกษาไม่ได ้

ลงทะเบียนเรียนวิชานั้น ๆ ในภาคปกติ

 2. นักศึกษาที่เข้าสอบ e-Testing จะทราบ 

ผลการสอบทันที โดยศูนย์สอบ e-Testing จะออก 

ใบแสดงผลสอบให้และจะประกาศผลสอบ 

อย่างเป็นทางการอีกคร้ังพร้อมผลการสอบภาคปกติ

 3.  นักศึกษาสามารถเลือกวัน/เวลาสอบได ้

ด้วยตนเอง ท้ังน้ี ต้องเป็นไปตามเง่ือนไขของศูนย์สอบ  

e-Testing ที่กำหนดไว้ สอบถามเพิ่มเติมที่  

โทรศัพท์ 0-2310-8790 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

ได้ที่ www.etesting.ru.ac.th

ถาม ผมเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รหัส 47  

สมัคร ภาค 1 /2547

 1. ผมจะลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้ายได้ถึง

ภาคใด ปีการศึกษาใด

 2. ถ้าครบ 8 ปียังไม่สำเร็จการศึกษา ทำการ 

สมัครใหม่ ต้องเสียค่าเทียบโอนหน่วยกิตเท่าไร และ 

การเทียบโอนมีระยะเวลาในการเทียบโอนหรือไม่ 

ตอบ 1. นักศึกษาลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย 

ได้ถึง ภาคซ่อม 2, S/2554

 2. นักศึกษาที่เรียนครบ 8 ปีการศึกษาแล้ว 

แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้ทำการสมัครใหม่ใช้สิทธิ 

เทียบโอนในวันสมัคร ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 

50 บาท หากนักศึกษาไม่พร้อมชำระค่าเทียบโอน 

หน่วยกิต  สามารถชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตไว้ก่อน 

ได้จำนวน 100 บาท  พร้อมชำระค่าขึ้นทะเบียน 

เป็นนักศึกษาใหม่ในข้ันตอนการสมัคร ต่อจากน้ัน 

ต้องดำ เนินการชำระค่ า เที ยบโอนหน่วยกิต 

ให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีนับจากวันสมัคร ติดต่อที่ 

ฝ่ายทะเบียนคณะที่สังกัด  หากพ้นกำหนดจะต้อง 

ชำระค่าธรรมเนียมเทียบโอนล่าช้าภาคการศึกษาละ 

300 บาท  หรือปีละ 600 บาท

นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจที่เข้าร่วมประชุมจาก 52 

ประเทศท่ัวโลก ซ่ึงการประชุมคร้ังน้ีได้รับเกียรติจาก

ผู้เชี่ยวชาญในประเทศไทยและต่างประเทศ มาเป็น 

KEYNOTE  LECTURE ให้ความรู้ในหลายหัวข้อ

ซ่ึงล้วนเป็นองค์ความรู้ใหม่ท่ีจะเป็นประโยชน์ในการ 

อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ทรัพยากรนี้ 

อย่างยั่งยืน 

 สำหรับกำหนดการในพิธีเปิด เวลา 09.00 น. 

วันที่ 9 มกราคม 2555 ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ 

ดร.ธีระ สูตะบุตร ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัย 

แห่งชาติ เป็นประธานเปิดงาน ท่ีโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค 

และการจัดงานเลี้ยงรับรอง (หลังเลิกการประชุม 

วันแรก) เวลา 18.00-22.00 น. จัดที่อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน  

ซ่ึงเจ้าภาพได้เตรียมการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมไทย 

จากคณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.ร.และจัดอาหารแบบ

บุฟเฟ่ต์นานาชาติไว้ต้อนรับ โดยมีรถรับ-ส่งผู้เข้าร่วม

ประชุมตลอดการจัดงาน

 ด้านผู้ เข้าร่วมประชุมคาดว่าจะมีจำนวน 

กว่า 400 คน ซึ่งขณะนี้มีผู้ตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว 

จำนวน 325 คน จากหลายประเทศทั่วโลก อาทิ 

ประเทศออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลารุส เบลเยียม  

บราซิล แคนาดา ชิลี จีน โคลัมเบีย โครเอเชีย 

สาธารณรัฐเช็ก เดนมาร์ก เอสโตเนีย ฟินแลนด์ 

ฝรั่งเศส เยอรมนี ฮังการี ไอซ์แลนด์ อินเดีย 

อินโดนีเซีย อิหร่าน อิสราเอล อิตาลี เคนยา เกาหลี 

ลิทัวเนีย มาเลเซีย เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ 

ไนจีเรีย นอร์เวย์ เปรู ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ โปรตุเกส 

รัสเซีย เซอร์เบีย สโลวาเกีย สเปน ศรีลังกา สวีเดน 

สวิตเซอร์แลนด์ ประเทศไทย ตุรกี ยูเครน อังกฤษ 

สหรัฐอเมริกา และเวเนซูเอล่า 

 การประชุมในแต่ละวัน ประกอบด้วยภาคบรรยาย 

ของ Keynote lecture วันละ 1 เร่ืองต่อด้วยการบรรยาย 

ในหัวข้อ Interdisciplinary sessions และFocus sessions 

รวมทั้ง Poster sessions ในช่วงสุดท้ายของแต่ละวัน

 KEYNOTE LECTURE เป็นการบรรยายนำวันละ 

1 เรื่อง โดยวิทยากรรับเชิญ เป็นผู้มีผลงานดีเด่น 

ทั้งที่เป็นผู้อาวุโส และนักวิชาการประเภทดาวรุ่ง 

(raising star) โดยจัดที่ห้อง Chaophya Ballroom,        

2nd floor, Main Building.  เวลา 9.00 - 10.00 น. 

โดยมีหัวข้อและวิทยากรดังนี้   

 KEYNOTE  LECTURE 1:  Monday 9th  

January 2012 

 Topic: Phytogeography of Southeast Asia. 

 Professor Dr. Pranom Chantaranothai,  from Khon 

Kaen University, Thailand  

 KEYNOTE  LECTURE 2:  Tuesday 10th 

January 2012

        Topic: Computer-Aided identification tools: 

progress and problems. Professor Dr. Pier Luigi  

Nimis, from University of Trieste, Italy

 KEYNOTE  LECTURE 3: Wednesday 11th 

January 2012

   Topic:  Novel molecular markers and their 

utility in molecular systematics of Fungi.  Dr. Jolanta 

M. Miadlikowska, from Duke University, United 

States

 KEYNOTE  LECTURE 4: Thursday 12th 

January 2012

 Topic: Symbiotic dispersal and lichen diversity- 

new insights from Cenozoic fossils and extant  

cyanolichens. Professor Dr. Jouko Rikkinen, from 

University of Helsinki, Finland

 KEYNOTE  LECTURE 5:  Friday 13th   

January 2012 

 Topic: Carbon-Water-Nitrogen relationships 

between lichens and the atmosphere: Tools to  

understand metabolism and ecosystem change. 

Professor Dr. Cristina Maguas, from Universidade 

de Lisboa, Portugal

 นอกจากนี้ ยังมี INTERDISCIPLINARY  

SESSIONS: เป็นการประชุมกลุ่มใหญ่ มีการบรรยาย 

ในหัวข้อต่างๆโดยผู้เข้าร่วมประชุม เวลา 10.30-12.30 น. 

Chaophya  Ballroom,  2nd floor, Main Building.  

 FOCUS   SESSIONS:  เป็นการประชุมกลุ่มย่อย  

2 กลุ่ม บรรยายในหัวข้อที่ค่อนข้างจำเพาะ เวลา 

13.30 - 15.30 น.  Chaophya Ballroom,  2nd floor, 

Main Building และ Tarntip Building, 5th floor. 

 POSTER   SESSIONS:  เป็นการแสดงผลงาน 

ทางโปสเตอร์ เวลา 16.00-18.00 น. Rachada 1-3 Room

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในฐานะตัวแทน 

ประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประชุมระดับ 

นานาชาติครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมโดยเฉพาะนักวิจัย 

ชาวไทยจะมีโอกาสได้ เพิ่มพูนองค์ความรู้และ 

ประสบการณ์ใหม่ๆ รวมทั้งสร้างเครือข่ายงานวิจัย 

ด้านไลเคนและงานวิชาการที่เกี่ยวข้อง กับนักวิจัย 

นานาชาติ ซ่ึงจะทำให้การวิจัยด้านไลเคนของประเทศไทย 

ก้าวหน้าและเข้มแข็งขึ้น และทำให้เกิดการวิจัยอย่าง 

ต่อเน่ือง นำมาสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความ 

หลากหลายทางชีวภาพได้อย่างยั่งยืนด้วย” ประธาน 

การจัดงานประชุมฯกล่าว 

             

52 ประเทศทั่วโลกฯ                          (ต่อจากหน้า 1)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๕๕

 วัน  เวลา  และสถานที่เรียน  
 ศุกร์ 09.30 - 11.20 น. ห้อง LAB / HOB 1
 อาจารย์ผู้สอน
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โตพึ่งพงศ์
 กระบวนวิชา GN 226 เป็นวิชาเอกบังคับ  
เนื่องจากในการเรียนภาษาต่างประเทศ นักศึกษา 
จำเป็นต้องฝึกฝนทักษะการพูดและการฟังภาษา 
เยอรมันในสถานการณ์ต่าง ๆ  ที่มีความสำคัญต่อชีวิต 
ประจำวัน ให้สามารถเจรจาโต้ตอบได้อย่างคล่องแคล่ว 
และมีประสิทธิภาพ ในกระบวนวิชานี้นักศึกษา 
จะได้ เรียนรู้จักคำศัพท์สำนวนที่ เกี่ ยวข้องกับ 
สถานการณ์ต่าง ๆ  พร้อมทั้งนำมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้ 
สามารถตั้งคำถามและตอบคำถามพื้นฐานรวมทั้ง 
แต่งประโยคง่าย ๆ  และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ได้
 คำอธิบายกระบวนวิชา 
 ฝึกทักษะการฟังและการพูดภาษาเยอรมัน 
โดยอาศัยสื่อประเภทต่าง ๆ 
 จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา
 *  นักศึกษาฝึกฝนทักษะการฟังภาษาเยอรมัน
ในสถานการณ์ต่างๆ
 * นักศึกษาเข้าใจและสามารถตอบคำถาม 
เกี่ยวกับสถานการณ์ที่ฟัง
 * นักศึกษาฝึกฝนทักษะการพูดภาษาเยอรมัน 
โดยแต่งเป็นประโยคง่ายๆ และถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
 * นักศึกษาสามารถตั้งคำถามภาษาเยอรมัน 
เพ่ือเป็นหัวข้อสนทนาเก่ียวกับเร่ืองต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
 * นักศึกษาเรียนรู้คำศัพท์และสำนวนท่ีจำเป็น 
สำหรับการสนทนาในหัวข้อต่างๆ
 วิธีประเมินผล
 สอบปลายภาค 100 คะแนน (ทดสอบทักษะ 
การฟัง 50 คะแนนและทักษะการพูด 50 คะแนน)
 กำหนดสอบ คณะจัดสอบเอง (นักศึกษา 
ติดตามประกาศของทางสาขาวิชาฯ อีกครั้ง)
 เนื้อหาวิชา
บทที่ 1  Lektion 1: Ich und du
  (เนื้อหา: การแนะนำตัวเอง การทำความ 
  รู้จักเพื่อนใหม่และการสอบถามข้อมูล 
  ส่วนตัว)
บทที่ 2 Lektion 2: Tagesablaufe
  (เนื้อหา: กิจกรรมในชีวิตประจำวัน ข้อมูล 
  ทั่วไปเกี่ยวกับตารางเวลาการเรียนหรือ 
  การทำงาน)
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ผศ.ดร. อัญชลี  โตพึ่งพงศ์

บทที่ 3 Lektion 3: Wo wohnen die Studenten? 

  (เนื้อหา: รูปแบบที่อยู่อาศัยของนักศึกษา  

  เช่น หอพักนักศึกษา อพาร์ตเมนต์เช่ารวม  

  หรืออาศัยอยู่บ้านพ่อแม่ ตลอดจนถึง ทำเล 

  ที่ตั้ง ขนาดห้องพัก ราคา ข้อดีและข้อเสีย)

บทที่ 4 Lektion 4: Geburtstagsparty und Einladung

  (เน้ือหา: การเช้ือเชิญเพ่ือนไปร่วมงานวันเกิด  

  การสอบถามสถานท่ีและเวลาจัดงาน การกล่าว 

  อวยพรเน่ืองในวันเกิด การให้และรับของขวัญ 

  ในงานวันเกิด)

บทที่ 5 Lektion 5: Verabredung

  (เน้ือหา: การนัดหมาย การสอบถามเก่ียวกับ 

  เวลาและสถานที่ การกล่าวคำขอโทษใน 

  กรณีที่ไปสาย และให้เหตุผลประกอบ)

บทที่ 6 Lektion 6: Ruf mich mal an! 

  (เน้ือหา: การสนทนาทางโทรศัพท์ การสะกดช่ือ  

  ทางโทรศัพท์ การต่อสายโทรศัพท์ไปยัง 

  บุคคลท่ีต้องการ การกล่าวคำขอโทษในกรณี 

  ที่ต่อสายโทรศัพท์ผิด บทพูดของเครื่องรับ 

  โทรศัพท์อัตโนมัติ)

บทที่ 7 Lektion 7: Wir gehen auswarts essen!

  (เนื้อหา: บทสนทนาทั่ว ๆ ไปในร้านอาหาร  

  การส่ังอาหารและเคร่ืองด่ืม การสอบถามถึง 

  อาหารท่ีแนะนำ การสอบถามข้อมูลเก่ียวกับ 

  อาหารเฉพาะอย่าง เช่น อาหารมังสวิรัติ  

  อาหารสำหรับผู้สูงอายุ รวมท้ังการชำระเงิน 

  และให้ทิปแก่พนักงาน)

บทที่ 8 Lektion 8: Benimmregeln bei Tisch

  (เน้ือหา: หลักปฏิบัติและมารยาทบนโต๊ะอาหาร  

  ความแตกต่างและคล้ายคลึงกันระหว่าง 

  วัฒนธรรมไทยและเยอรมัน  ส่ิงท่ีควรทำและ 

  ไม่ควรทำ)

บทที่ 9 Lektion 9: Urlaub und Reisen

  (เนื้อหา: การวางแผนการเดินทางท่องเที่ยว  

  การแนะนำสถานท่ีท่องเท่ียวต่าง ๆ ท่ีน่าสนใจ  

  การเล่าถึงประสบการณ์การเดินทางท่องเท่ียว  

  การสอบถามราคาค่าเดินทาง ค่าท่ีพัก การเลือกใช้

  พาหนะในการเดินทางแบบต่าง ๆ     การสอบถาม 

  เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศและระยะทาง  

  การชักชวนครอบครัวและเพื่อน ๆ ให้ร่วม 

  เดินทาง)

บทที่ 10 Lektion 10: Ute und Paul per Anhalter

  (เนื้อหา: บทสนทนาระหว่างการเดินทาง 

  โดยวิธีโบกรถ)

บทที่ 11 Lektion 11: Beim Arzt

  (เนื้อหา: การไปพบแพทย์ การนัดหมาย 

  ล่วงหน้าทางโทรศัพท์ การเล่าถึงอาการของโรค  

  และการวินิจฉัยโรค)

บทที่ 12  Lektion 12: Auf der Bank 

  (เนื้อหา: การเปิดบัญชีธนาคาร การให้ 

  คำแนะนำเกี่ยวกับการเปิดบัญชีประเภท 

  ต่าง ๆ การถอนเงิน การฝากเงิน สอบถาม 

  เกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยน  

  และข้อมูลอื่น ๆ)

 วัน  เวลา  และสถานที่เรียน 

 ภาค 2/2554 วันจันทร์ เวลา 14.20 - 17.00 น. 

อาคาร KTB 401

 ตำรา   

 1. รศ.ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์,

 ตรรกวิทยาเบื้องต้น (PY 105)

 สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2546

 2.  รศ.ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์,

 ตำราอิเล็กทรอนิกส ์ (e-book)

 วิชาตรรกวิทยาเบื้องต้น (PY 105),

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545

 3. รศ.ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์,

  ส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)

 วิชาตรรกวิทยาเบื้องต้น (PY 105),

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2545 

 ซึ่งผู้เรียนจะเข้าดูได้ที่ www.ram.edu

 ขอบเขตเนื้อหา 

 ศึกษาความหมายและขอบเขตของวิชา 

ตรรกวิทยา  การคิดหาเหตุผลและเหตุผลวิบัติ  ทั้ง 

ในแบบตรรกวิทยาอุปนัยและตรรกวิทยานิรนัย  

พร้อมท้ังฝึกใช้การคิดหาเหตุผล  และพิจารณาประเมิน

การคิดหาเหตุผลทั้ง 2 รูปแบบ

 ข้อแนะนำในการเรียน 

 ให้ศึกษาเอกสารคำสอนอย่างละเอียดทั้ง  

12 บท เน่ืองจากกระบวนวิชา PY 105 เป็นวิชาท่ีมุ่งเน้น

ให้ผู้เรียนเข้าใจตรรกวิทยาทั้งในส่วนที่เป็นอุปนัย 

และนิรนัย สามารถคิดหาเหตุผลได้อย่างถูกต้องทั้งใน

สองรูปแบบ การเรียนที่จะให้ได้ผลดีนั้น นอกจาก 

ผู้เรียนจะต้องจดจำกฎและข้อห้ามต่างๆ ในการคิด 

หาเหตุผลได้อย่างแม่นยำและสามารถนำไปใช้การ 

พิจารณาคิดหาเหตุผลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วแล้ว  

ผู้เรียนจะต้องทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมการเรียนที่

กำหนดให้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อจะได้เกิดความเข้าใจ 

และความชำนาญในการใช้กฎต่างๆในการคิดหา 

เหตุผล

 การวัดผล 

 สอบปลายภาค ข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ 

คะแนนเต็ม  100  คะแนน

 ข้อแนะนำในการสอบ 

 ข้อสอบจะออกครอบคลุมเนื้อหาทั้ง 12 บท 

ในตำราตรรกวิทยา เบื้ องต้นและ/หรือตำรา 

อิเล็กทรอนิกส์ (e-book ส่ือการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(e-Learning) วิชาตรรกวิทยาเบื้องต้น (PY 105) 

ของรศ.ดร.ลักษณวัต ปาละรัตน์ ซึ่งเป็นผู้สอน 

ในภาค 2/2554 นี้ เท่านั้น เนื่องจากมีเนื้อหาครบ 

สมบูรณ์ ตามขอบเขตเนื้อหาของกระบวนวิชานี้

รศ.ดร.ลักษณวัต  ปาละรัตน์

..

..



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒ - ๘ มกราคม ๒๕๕๕

ม.ร. สอบซ่อม 1/54ฯ                          (ต่อจากหน้า 1) สำนักหอสมุดกลางฯ                     (ต่อจากหน้า 12)นักศึกษาวิชาทหารฯ                          (ต่อจากหน้า 4)

ม.ร.รับสมัครนักศึกษาฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล 

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัย 

จัดทำให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์  

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

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์  

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย  คือ อาคารเวียงผา 

ชั้น 1, อาคารศิลาบาตรชั้น 1, สถาบันคอมพิวเตอร์, 

คณะวิทยาศาสตร์, คณะนิติศาสตร์, สำนักหอสมุดกลาง 

และ  สวป.

 3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซต์  www.

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง)

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  

หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็น 

หลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และ 

สามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2554

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ    เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เกี่ยวกับชื่อกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลข 

ที่นั่งสอบ  รหัสประจำตัว  ชื่อ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย  

ซ่ึงมีรอยปรุทุกระยะ  1  น้ิว   สามารถฉีกออกเป็นรายช่ือ 

ของนักศึกษาแต่ละคน  และนำไปติดที่นั่งสอบได้    

เป็นกระดาษสีชมพู                                                     

 บัญชีเซ็นชื่อ    เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียด 

เช่นเดียวกับบัญชีติดท่ีน่ังสอบ  แต่บัญชีเซ็นช่ือจะไม่มี 

รอยปรุ   เป็นเอกสารท่ีนักศึกษาท่ีเข้าสอบทุกคนจะต้อง 

ลงลายมือชื่อของตนเองไว้  เพื่อแสดงว่าได้เข้าสอบ 

กระบวนวิชานั้น ๆ  จริง  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา   เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให้ 

นักศึกษาติดต่อไปที่ ฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการ 

คุมสอบ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  10240  โทร. 0-2310-8611

 “แต่งตัวแต่งหน้าแบบไหน  ให้ได้งาน” พร้อมการ 

สาธิตและแบ่งกลุ่มฝึกภาคปฏิบัติการแต่งหน้า 

โดยทีมงานจากโอซีซีกรุ๊ป นอกจากน้ี มีการรับสมัครงาน  

สัมภาษณ์งานแก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ณ ลานปสาน 

ด้วยส่วนหนึ่ง

ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตใหมฯ่                   (ต่อจากหน้า 1)

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือ

กำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายชั้นปริญญาตรี และ 

คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันข้ึนทะเบียนนักศึกษา 

 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 

29 เมษายน 2555 ท่ี สำนักงานโครงการฯ  ห้อง 309A 

ชั้น 3 อาคารสุโขทัย ม.ร. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) 

สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8591-2,  0-2310-8005 

และท่ีสำนักงานมหาวิทยาลัยรามคำแหง ถนนโชตนา  

จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 เมษายน 

2555 เวลา 09.00-16.00 น. โทร. 081-594-4531, 

086-885-7618 หรือสมัครทางเว็บไซต์ที่ www. 

advanced-mba.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 29 

เมษายน 2555  โดยชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคาร 

ทหารไทย  ธนาคารออมสิน หรือท่ีทำการไปรษณีย์ไทย 

(นำหลักฐานการสมัครยื่นในวันสัมภาษณ์)

การจัดทำสารสนเทศเผยแพร่บนเว็บไซต์การ 

จัดฉายวีดิทัศน์พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 

พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

และนำชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์  

 จากน้ันผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

กล่าวว่า ในศุภวาระมหามงคลสมัยท่ีพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระชนมายุครบ 

84 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554 พระองค ์

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ตั้งแต่ปีแรกที ่

เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัตินับเนื่องตลอดมาจวบจน 

พระชนมายุครบ 7 รอบ 84 พรรษา ทรงทุ่มเท 

พระวรกายและพระสติปัญญา             ปฏิบัติพระราชกรณียกิจ 

น้อยใหญ่ ล้วนนำมาซ่ึงความผาสุก ร่มเย็น ความเจริญ 

มั่นคง ยั่งยืนแก่ประเทศชาติ สังคม และอาณา 

ประชาราษฎร์อย่างสม่ำเสมอ โดยมิได้ทรงเห็นแก ่

ความเหน็ดเหนื่อย และประโยชน์ส่วนพระองค์เอง 

จนเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่มวลประชาโลก พสกนิกร 

ชาวไทยต่างซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 นอกจากนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยราม 

คำแหงและประชากรชาวรามคำแหงตลอดมา  

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ      เสด็จฯมาพระราชทาน 

ปริญญาบัตรด้วยพระองค์เองตั้งแต่พุทธศักราช 

2518 จนถึงพุทธศักราช 2524 และยังโปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 

เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์มาพระราชทาน

ปริญญาบัตรจนถึงปัจจุบัน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างหาที่สุดมิได้ 

 โครงการน้ีถือเป็นโครงการท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิง 

ไม่ว่าจะเป็นการจัดนิทรรศการแสดงพระอัจฉริยภาพ 

ด้านดนตรี ด้านการประพันธ์พระราชนิพนธ์ นิทรรศการ 

แสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การจำลองพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก  

ณ สถานท่ีจริงและการนำชมห้องรามคำแหงอนุสรณ์ 

และรับชมวีดิทัศน์พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ 

พระเกียรติคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

   นางสาวอุบลวรรณ   

ธรรมสรางกูร  นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า 

รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ 

ที่เกิดขึ้น ซึ่งทำให้เกิด 

ความเดือดร้อนและเกิด 

ความเสียหายเป็นจำนวนมาก 

จึงได้มาเป็นอาสาสมัครในการช่วยขนทรายเพื่อที่ 

ทางวัดท่าซุงจะได้นำทรายเหล่านี้ไปบูรณะวัดต่อไป 

และขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัด 

อุทัยธานี และในทุกพ้ืนท่ีท่ีอยู่ในเขตประสบอุทกภัย 

 นางสาวณัฐติกาส 

หนูแก้ว  นักศึกษาคณะ 

รัฐศาสตร์ กล่าวว่า อุทกภัย 

คร้ังน้ีรุนแรงมากเกิดความ 

เสียหายเป็นจำนวนมาก 

ที่ผ่านมาตนเองให้ความ 

ช่วยเหลือ โดยได้บริจาคเงิน 

ช่วยเหลือกับทางหน่วยงานต่างๆ และการเข้าร่วมเป็น 

อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและช่วยฟ้ืนฟู 

สภาพความเป็นอยู่หลังน้ำลดให้กับประชาชนชาว 

จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญที่สุด เพราะ 

จะช่วยให้ผู้ประสบภัยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 

และส่งผลให้มีสภาพจิตใจที่เข้มแข็ง สามารถฟันฝ่า 

วิกฤตครั้งนี้ไปได้ในที่สุด



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๘) วันที่ ๒  - ๘ มกราคม ๒๕๕๕

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ ม.ร. เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับ 

นักศึกษา หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน 

ระดับต้น คร้ังท่ี 2/55 (96) ประกอบด้วย Introduction, 

Windows XP,  Word XP,  Excel XP,  Internet  

ค่าสมัครพร้อมตำราเรียนและอุปกรณ์ 300 บาท 

เลือกกลุ่มอบรมได้ ดังนี้

 กลุ่มอังคาร, พฤหัสบดี (เช้า, บ่าย)

 วันที่ 19 ม.ค. - 16 ก.พ. 55

 กลุ่มพุธ, ศุกร์ (เช้า, บ่าย) 

 วันที่ 20 ม.ค. - 17 ก.พ. 55

 กลุ่มเสาร์, อาทิตย์ (เช้า, บ่าย) 

 วันที่ 22 ม.ค. - 19 ก.พ. 55

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ี สถาบันคอมพิวเตอร์ 

ช้ัน 1 ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียด 

ท่ีโทร. 0-2310-8852, 0-2310-8800 ต่อ 2269 หรือ 

www.ctc.ru.ac.th  และนักศึกษาท่ีสอบผ่านการอบรม 

ผลการศึกษาจะบันทึกลงใน Transcript 

ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์

 หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ร่วมกับ สำนักนายกรัฐมนตรี และ 

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำนักศึกษาวิชาทหาร 

จำนวน 1,000 คน ออกไปฟื้นฟูศาสนสถาน ณ 

วัดมงคลประชาราม วัดสาลวัน และวัดหทัยนเรศวร์ 

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยมีผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในการปล่อย 

คาราวานนักศึกษาวิชาทหาร ณ บริเวณด้านหน้า 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เม่ือวันท่ี 

14 ธันวาคม ที่ผ่านมา

 อาจารย์สมหมาย  สุระชัย  รักษาราชการแทน 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวถึงความเป็นมา 

ของกิจกรรมดังกล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ 

สำนักนายกรัฐมนตรี ศูนย์การกำลังสำรองหน่วย 

บัญชาการรักษาดินแดนและสำนักพระพุทธศาสนา 

แห่งชาติ จัดโครงการ “นักศึกษาวิชาทหารร่วมใจ 

ฟื้นฟูแผ่นดินไทยหลังภัยน้ำท่วม” โดยนำนักศึกษา 

วิชาทหารของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีจิตอาสา 

ไปฟ้ืนฟู พัฒนาทำความสะอาด และฟ้ืนฟูสภาพน้ำด้วย 

EM Ball ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม  

ณ วัดมงคลประชาราม วัดสาลวัน และวัดหทัยนเรศวร์ 

อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ขอขอบคุณ

ทางศูนย์การกำลังสำรองหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

ในการนำนักศึกษาวิชาทหารของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงไปบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม  ตนเองยินดี 

ที่มีนักศึกษาจำนวนมากเข้าร่วมกิจกรรมนี้อันเป็น 

การออกไปให้การช่วยเหลือฟื้นฟูแผ่นดินไทยหลัง 

ภัยน้ำท่วม ซ่ึงถือได้ว่ากิจกรรมคร้ังน้ีเป็นการรวมจิต 

ฟื้นฟูศาสนสถานเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์ต่อนักศึกษาเองด้วย เนื่อง 

จากการปฏิบัติกิจกรรมคร้ังน้ีเป็นการชำระจิตใจและ 

ฝึกจิตใจอีกทางหนึ่ง

 “ปัจจุบันน้ีคนในสังคมมีความเห็นแก่ตัวกัน

มากข้ึนเพราะฉะน้ันการท่ีนักศึกษาได้ทำกิจกรรม 

ช่วยฟื้นฟูศาสนสถานนี้จึงถือเป็นการขัดเกลาจิตใจ 

ของตนให้มีความอ่อนโยน มีความรู้สึกสงสารเห็นใจผู้ท่ี 

ตกทุกข์ได้ยาก  ขจัดความเห็นแก่ตัว  โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

เป็นการบูรณะศาสนสถานท่ีเป็นสถานท่ีสำคัญในการ 

ประกอบกิจกรรมของส่วนรวมให้มีความเป็นอยู่ 

ที่ดีขึ้น”(อ่านต่อหน้า 11)

คณะนิติศาสตร์ให้บริการทางกฎหมาย
 “สำนักงานช่วยเหลือและให้บริการทาง 

กฎหมาย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

บริการให้คำแนะนำปรึกษากฎหมายแก่นักศึกษา 

และประชาชนท่ัวไป (ฟรี) ในวันและเวลาราชการ  

โดยผู้มีปัญหาทางกฎหมายสามารถติดต่อขอรับ 

ความช่วยเหลือได้โดยตรงท่ีสำนักงานฯ ห้อง 1110 

อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์หรือทางโทรศัพท ์

หมายเลข 0-2310-8201”   

นักศึกษาวิชาทหาร ม.ร.ร่วมใจ
ฟื้นฟูแผ่นดินไทยหลังภัยน้ำท่วม

ดดสำนักหอสมุดกลาง จัดงาน 

“๔๐ ปี ธ สถิตในดวงใจราม”

 สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช “๔๐ ปี 

ธ สถิตในดวงใจราม” โดยม ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล ทองประยูร รักษาราชการแทนรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น 

ประธาน เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2554 ณ บริเวณ 

ลานด้านหน้าสำนักหอสมุดกลาง 

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ 

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง กล่าวว่า  การจัด 

โครงการเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา พระบาท 

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช  

“๔๐ ปี ธ สถิตในดวงใจราม” ครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ 

พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ พระอัจฉริยภาพ 

และพระเกียรติคุณ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนเผยแพร่พระมหา- 

กรุณาธิคุณท่ีทรงมีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงและ 

ประชากรชาวรามคำแหง นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

 ภายในงานมีการจัดนิทรรศการแสดง 

พระอัจฉริยภาพด้านดนตรี โดยจัดทำซุ้มฟังเพลง 

พระราชนิพนธ์พร้อมข้อมูลเกี่ยวกับประวัติเพลง 

พระราชนิพนธ์ การแสดงพระอัจฉริยภาพด้าน 

การประพันธ์ โดยจัดแสดงพระราชนิพนธ์ใน 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมสาระสังเขป 

การแสดงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การจำลองพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก 

ณ สถานที่จริง บริเวณหน้าสำนักหอสมุดกลาง  


