
               

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 ๔๕

วันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๑

พรรคตะวันใหม่ได้รับเลือกเป็น อ.ศ.ม.ร.

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

   

4 คณะร่วมสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา
 รองศาสตราจารย์ 

สัมพันธ์ ธาราทิพยกุล 

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ 

ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์  

คณบดีคณะนิติศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร. 

สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์ และ 

รองศาสตราจารย์ชำนาญ  

เต็มเมืองปัก รักษาราชการแทนในตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมลงนามความ 

ร่วมมือการสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษา M.B.A.
สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขา 

วิชากฎหมายธุรกิจ (Business Law) รุ่นที่ 10  

ขยายเวลารับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท 

ตั้งแต่บัดนี้ - 25 มีนาคม 2555 โดยจัดการเรียน 

วันศุกร์ - วันเสาร์ เป็นหลักสูตรแผน ข (ไม่ทำ 

วิทยานิพนธ์) และคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

โทร. 0-2310-8222, 0-2310-8220 และ 087-

903-4293, 089-656-3783 หรือ www.bl-mba.

ru.ac.th 

   ม.ร. รับสมัคร นศ.ป.ตรี
เรียน Pre-master degree

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครคัดเลือก 

บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจ- 

มหาบัณฑิต ศึกษารายกระบวนวิชาเพ่ือเตรียม 

ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คัดเลือกโดยการ 

สอบสัมภาษณ์ เรียนวันจันทร์-วันพฤหัสบดี  

เวลา 09.00-16.00 น. หรือเวลา 18.00-21.00 น.  

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) คุณสมบัติ 

ของผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

หรือกำลังศึกษาระดับปริญญาตรี และมี 

หน่วยกิตสะสม 50 หน่วยกิตขึ้นไป

   

 ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการเลือกต้ังสมาชิก 

สภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา 

(อ.ศ.ม.ร.) ประจำปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 

ณ หน่วยเลือกตั้งส่วนกลาง (รามฯ 1 และรามฯ 2) และสาขา 

วิทยบริการฯ 22 แห่ง นั้น

 การเลือกตั้งครั้งนี้มีนักศึกษามาใช้สิทธิ จำนวน 7,438 คน 

ปรากฏผลการเลือกตั้ง ดังนี้

 หมายเลข 1  พรรคศรัทธาธรรม   ได้   2,638  คะแนน

 หมายเลข 2  พรรคตะวันใหม่       ได้  4,484  คะแนน
(อ่านต่อหน้า 11)

 สำนักงานสถิติแห่งชาติร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ 

ราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) สำรวจความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต  

และสำรวจความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษา

ผลสำรวจเผยนายจ้างปลื้มบัณฑิตรามฯ
มีคุณธรรม จริยธรรมในวิชาชีพสูง

(อ่านต่อหน้า 2)

            อธิการบดีรามคำแหงประกาศยกระดับการบริการที่สาขาวิทยบริการฯ

เหมือนมหาวิทยาลัยปิด จัดระบบอาจารย์ที่ปรึกษา  ให้นักศึกษารักและผูกพัน

สถาบันมากขึ้น  เพิ่มงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา เพื่อให้สาขาวิทยบริการฯ 

เป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ  ขอให้บุคลากรทุกคน

อธิการบดีประกาศยกระดับบริการที่สาขาวิทยบริการฯเหมือนม.ปิด
ย้ำให้ช่วยกันทำหน้าที่นักประชาสัมพันธ์และชูจุดเด่นรามฯ

(อ่านต่อหน้า 2)



ของนิสิตนักศึกษาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  

เก็บข้อมูลจากนายจ้าง/หัวหน้า/ผู้บังคับบัญชาของ 

บัณฑิต  และนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ

ปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม -20 กันยายน 

2554 

 ผลการสำรวจในส่วนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

พบว่าในด้านความพึงพอใจต่อบัณฑิตของผู้ใช้บัณฑิต   

ได้คะแนน 4.35 (คะแนนเต็ม 5) หรือร้อยละ 86.98   

เทียบกับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน  

ก.พ.ร. ได้เท่ากับ 5.00  โดยผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจ 

ในประเด็นคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณใน 

วิชาชีพสูงที่สุด รองลงมา ได้แก่ ความรู้ความสามารถ 

ทางวิชาการ และความรู้ความสามารถพื้นฐานตาม 

ลำดับ

 ส่วนความพึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของ 

นักศึกษา ได้คะแนน 4.19 หรือร้อยละ 83.95 เทียบ 

กับคะแนนตามเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน  

ก.พ.ร. แล้วได้เท่ากับ 4.79 ทั้งนี้ การสำรวจความ 

พึงพอใจต่อสถาบันอุดมศึกษาของนักศึกษา แยกออก 

เป็น 2 ประเด็นหลัก คือความพึงพอใจต่อการจัดการ 

เรียนการสอนและการให้บริการของสถาบันอุดมศึกษา  

 ในประเด็นความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน 

การสอน พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจในสถานที่ 

สำหรับการจัดการเรียนการสอนสูงที่สุด รองลงมา  

ได้แก่ อาจารย์ผู้สอน การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  

และส่ือ/เอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  

ตามลำดับ  สำหรับประเด็นความพึงพอใจต่อการให้ 

บริการของสถาบันอุดมศึกษา พบว่านักศึกษามีความ 

พึงพอใจในการให้บริการทั่วไปสูงกว่าการให้บริการ

ด้านวิชาการ

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 ผลสำรวจเผยฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

ทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยโดย 

ช่วยกันชูจุดเด่นของรามคำแหง  

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานเปิด 

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การประชาสัมพันธ์ 

เพื่อการแนะแนวการศึกษา” จัดโดยคณะกรรมการ 

ประชาสัมพันธ์และงานประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันท่ี  

6-7 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์  

ชั้น 2 สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร. มีหัวหน้างานการ 

บริการการศึกษาทุกคณะ และบุคลากรของสาขาวิทย- 

บริการฯ ทั้ง 23 แห่ง เข้าร่วมฝึกอบรม

 ผศ.ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  

กล่าวรายงานว่า การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“การประชาสัมพันธ์เพ่ือการแนะแนวการศึกษา” เกิดข้ึน 

จากดำริของอธิการบดีท่ีประสงค์จะให้สาขาวิทยบริการฯ 

ซึ่งเป็นด่านหน้าของมหาวิทยาลัยในการแนะนำและ 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการรับสมัครนักศึกษาใหม่แก่ 

กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชน 

ทั่วไป ให้ตัดสินใจสมัครเข้าศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย

รามคำแหง 

 “คณะกรรมการฯจะเสริมองค์ความรู้และทักษะ 

ต่างๆแก่เจ้าหน้าที่สาขาวิทยบริการฯให้เข้าใจแนว

นโยบายเกี่ยวกับการรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ 

ปริญญาตรี ซึ่งเป็นฐานสำคัญของมหาวิทยาลัย ให้มี 

ความรู้ในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และหลักการ 

ส่ือสารเพ่ือการโน้มน้าวใจในรูปแบบต่างๆ โดยมีวิทยากร 

มืออาชีพ รวมท้ังการฝึกทักษะให้มีความรู้ความสามารถ 

และทักษะในการส่ือสารในการท่ีจะออกไปปฏิบัติหน้าท่ี 

นักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมั่นใจ 

และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น”  ผศ.ลีนากล่าว

 จากนั้น ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. บรรยาย 

นโยบายของมหาวิทยาลัยว่า ภารกิจของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ได้

ทำหน้าที่รับใช้บ้านเมืองมาอย่างต่อเนื่องและทำได้ดี

มาโดยตลอด แต่ปัจจุบันสถานการณ์ทางการศึกษา 

ได้เปล่ียนแปลงไป    เพราะผู้ท่ีต้องการศึกษาในมหาวิทยาลัย 

มีทางเลือกมากขึ้น ดังนั้น เมื่อมีนักศึกษามาสมัคร 

เรียนท่ีรามคำแหงแล้ว  อยากให้มีแรงจูงใจให้นักศึกษา 

เหล่าน้ันยังคงเรียนในระบบท่ีรามคำแหงอย่างต่อเน่ือง 

จนจบการศึกษา 

 อธิการบดี กล่าวถึงนโยบายมหาวิทยาลัยต่อ

สาขาวิทยบริการฯว่าสาขาวิทยบริการฯแต่ละแห่ง 

เปรียบเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในภูมิภาค ซึ่ง 

มหาวิทยาลัยต้องการให้เป็นมหาวิทยาลัยของชุมชน 

เพราะในแต่ละแห่งมีท่ีต้ัง มีอาคารสถานท่ี และบริเวณ 

ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งการเรียนการสอนและ 

การบริการทางวิชาการแก่ชุมชนได้อย่างดี    ถึงเวลาแล้ว 

ที่พวกเราต้องช่วยกันทำให้สาขาวิทยบริการฯเป็น 

ด่านหน้าของมหาวิทยาลัยในการรองรับนักเรียนใน 

พื้นที่เข้ามาเรียนหนังสือและเข้ามารู้จักรามคำแหง 

ซ่ึงต้องหาหนทางว่าจะทำอย่างไรให้สาขาวิทยบริการฯ 

เป็นสถานที่เรียนหนังสือและเป็นที่พึ่งของคนใน 

พื้นที่ได้จริงๆ

 “ส่วนการจัดระบบการศึกษาท่ีสาขาวิทยบริการฯ 

ต้ังใจไว้ว่าจะเพ่ิมงบประมาณให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรม 

ให้พวกเขารู้สึกผูกพันกับสถาบันมากขึ้น โดยขอให้

บุคลากรช่วยกันประชาสัมพันธ์แบบปากต่อปาก  ถ้า 

นักศึกษาได้มีโอกาสเข้ามาทำกิจกรรมและสัมผัสชีวิต 

ในมหาวิทยาลัย และมีอาจารย์ที่ปรึกษามาคอยดูแล 

พวกเขาก็จะได้สมหวังดังที่เขาตั้งใจและหันมาเข้า

ห้องเรียนกันมากขึ้น ดังนั้น ขอให้บุคลากรคำนึงว่า 

การเรียนส่วนภูมิภาค คือด่านแรกของรามคำแหง  

ทุกคนต้องออกไปประชาสัมพันธ์ให้ทั่วพื้นที่ และ 

เล่าถึงจุดเด่นที่ทำให้เกิดความน่าสนใจในการเลือกที่

จะมาเรียนรามคำแหง  จุดไหนที่เราทำได้ก่อนขอให้

ช่วยกันทำ ช่วยกันประชาสัมพันธ์ให้มีคนสนใจมา 

เรียนมากขึ้น”  ผศ.วุฒิศักดิ์กล่าว

 อธิการบดี ม.ร. ชี้แจงต่อไปว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงมีพ้ืนฐานมาจากการสอนระดับปริญญาตรี  

พวกเราจึงต้องให้ความสำคัญและต้องคงความเป็น

มหาวิทยาลัยตลาดวิชาเอาไว้  ขอให้ทุกคนมุ่งมั่นและ 

ช่วยกันทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน 

เลือกมาเรียนในส่วนภูมิภาค และสร้างแรงจูงใจให้ 

พวกเขาอยากมาเรียนหนังสือ  ขอให้ช่วยกันคนละไม้ 

คนละมือให้อนาคตกับลูกหลานของเรา เพราะเมื่อ 

ใดที่เราเห็นนักศึกษามาเรียนในส่วนภูมิภาคมากกว่า 

ส่วนกลางได้  น่ันคือจุดสำเร็จทางการศึกษาดังปรัชญา 

ของรามคำแหงในการขยายโอกาสทางการศึกษา 

และเป็นที่พึ่งของลูกหลานชาวบ้านจริงๆ

 ด้านการออกไปทำหน้าท่ีแนะแนวการศึกษาน้ัน  

อธิการบดี ม.ร. อธิบายว่าสิ่งสำคัญในการที่จะออกไป 

พบปะผู้ปกครองและนักเรียนขอให้เชิดชูจุดแข็งของ 

รามคำแหงที่แตกต่างจากที่อื่น เช่น  การเปิดโอกาส 

ให้นักศึกษาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ การเลือกเรียน

สาขาวิชาที่ต้องการเรียน  มีอาจารย์ที่ให้คำปรึกษาได้  

ซึ่งในอดีตรามคำแหงเคยมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

และประสบความสำเร็จ ทำให้นักศึกษาไม่เคว้งคว้าง 

มีความอบอุ่น แม้จะเป็นท่ีเข้าใจว่าในระบบตลาดวิชา  

นักศึกษามาเรียนแล้วก็กลับ ทำให้ไม่มีความผูกพัน 

กับสถาบัน จึงจะทำให้มีระบบอาจารย์ท่ีปรึกษาเกิดข้ึน 

อีกครั้งโดยจะเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษาหน้าเป็นต้นไป  

เพื่อให้นักศึกษาลงทะเบียนเรียนอย่างต่อเนื่องไม่ 

หายไประหว่างภาคเรียนและเกิดความผูกพันกับ 

สถาบัน

 “ผมอยากให้สาขาวิทยบริการฯมีความเข้มแข็ง 

และมีนักศึกษาเข้ามาเรียนมากขึ้น ขอให้ช่วยกันคิด 

ช่วยกันทำคนละไม้คนละมือ ให้รามคำแหงเป็นที่พึ่ง 

ของลูกหลานคนไทยและให้นักศึกษายังลงเรียนใน 

ระบบของรามคำแหงต่อไป ผมเองตั้งใจทุ่มเททุกสิ่ง 

ทุกอย่างให้รามคำแหง อยากให้รามคำแหงเป็นสถาบัน 

ท่ีมีความเจริญก้าวหน้าเป็นท่ีพ่ึงของลูกหลานชาวบ้าน  

และอยากให้สาขาวิทยบริการฯเป็นสถานศึกษาที่ 

สมบูรณ์แบบจริงๆ ฉะนั้นแล้ว ขอขอบคุณทุกท่าน 

ที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานและขอให้ช่วยกันทำงาน 

เพื่อรามคำแหงต่อไป” อธิการบดี ม.ร. กล่าวในที่สุด

 อธิการบดีประกาศยกระดับฯ                     (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

ชีวิตในรั้วรามฯ ของนักร้องสาวเงาเสียงพุ่มพวง “เปาวลี พรพิมล”

 “ข่าวรามคำแหง” ได้ทราบมาด้วยความ 
ยินดีเป็นอย่างยิ่งว่า
 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และ 
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือองค์การ 
ยูเนสโก (UNESCO) ในการประชุมสมัยสามัญ 
ครั้งที่ ๓๖ ได้ประกาศยกย่อง
 หม่อมหลวงบุญเหลือ เทพยสุวรรณ  
เป็นบุคคลสำคัญของโลก เนื่องในโอกาสวัน 
ครบรอบ ๑๐๐ ปีชาตกาล ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม  
๒๕๕๕
 ในฐานะที่เป็นผู้มีผลงานดีเด่นด้านการ
ศึกษา  วัฒนธรรม  ภาษาและวรรณคดี
 การส่งเสริมสถานภาพสตรี และการ 
ส่งเสริมสันติภาพ
 โดยหม่อมหลวงบุญเหลือเป็นผู้มีคุณูปการ 
อย่างสำคัญแก่วงการศึกษาของประเทศไทย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขยายโอกาสและ 
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับมัธยม
ศึกษา การฝึกหัดครู และการอุดมศึกษา
 การอนุรักษ์ภาษาไทย การส่งเสริมการ
สอนภาษาและวรรณคดีไทย
 การวิจารณ์วรรณคดี การส่งเสริมการ 
สอนภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
 รวมทั้งทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ 
การศึกษาและวัฒนธรรมของประเทศที่พูด 
ภาษาอังกฤษ
 ตลอดจนส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่าง 
วัฒนธรรมที่แตกต่าง
 หม่อมหลวงบุญเหลือ ถือกำเนิดใน 
ราชสกุล  กุญชร
 เป็นบุตรคนสุดท้องของเจ้าพระยาเทเวศร 
วงศ์วิวัฒน์กับหม่อมนวล
 สำเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่  
คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 เข้ารับราชการเป็นครูสอนภาษาอังกฤษ 
ที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ และได้มาทำงาน 
ด้านการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ และ 
ทบวงมหาวิทยาลัย
 “ข่าวรามคำแหง”  ขอแสดงความชื่นชม 
ยินดี ต่อ
 หม่อมหลวงบุญเหลือ  เทพยสุวรรณ

 หลังจากภาพยนตร์เร่ืองพุ่มพวง ลงโรงฉายไปเม่ือปลายปี 2554 

ที่ผ่านมา ชื่อของ  ‘เปาวลี      พรพิมล’  ก็ถูกเอ่ยถึงอย่างมากในฐานะเงาเสียง 

ของ‘พุ่มพวง ดวงจันทร์’ และ ‘สาวสุพรรณเสียงดี’ แม้ว่าตอนนี้เธอ 

จะก้าวสู่วงการเพลงลูกทุ่งอย่างเต็มตัวแล้ว แต่เร่ืองการเรียนเธอไม่เคย 

ท้ิงและยังมุ่งม่ันต้ังใจเรียนสาขาท่ีเธอสนใจในคณะเทคโนโลยีการส่ือสาร

มวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 เปา-เปาวลี  พรพิมล นักร้องลูกทุ่ง วัย 20 ปี บ้านเกิดอยู่ที่ 

จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันกำลังศึกษาคณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นนักร้องในสังกัดจีเอ็มเอ็ม แกรมมี ่

ค่ายแกรมมี่โกลด์ เข้าสู่วงการโดยการประกวดร้องเพลงในรายการ 

คว้าไมค์ คว้าแชมป์ ครั้งที่ 1 ทางช่องแฟนทีวี ได้รับรางวัลแชมป์  

ออฟเดอะ เยียร์ ปี 2553 และต่อมาด้วยน้ำเสียงเหน่อๆตามแบบฉบับ 

ชาวสุพรรณบุรี และบุคลิกตัวเล็ก หน้าหวาน เสียงใสคล้าย ‘แม่ผึ้ง 

พุ่มพวง ดวงจันทร์’ เธอได้รับการคัดเลือกจาก 

สหมงคลฟิล์ม ให้แสดงภาพยนตร์เรื่องพุ่มพวง โดย 

รับบทนำเป็น ‘พุ่มพวง ดวงจันทร์’ราชินีเพลงลูกทุ่ง 

 เปาวลี เล่าถึงการเรียนของเธอว่า หลังจาก 

ที่เรียนจบชั้น ม.ปลาย จากโรงเรียนบรรหารแจ่มใส 

วิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี เธอสมัครเข้าเรียนที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อปี 2553 รหัสนักศึกษา 

5354003971 ซึ่งเป็นช่วงที่เรียนจบ ชั้น ม.6 หมาดๆ 

และกำลังถ่ายภาพยนตร์เรื่อง ‘พุ่มพวง’ ไปด้วย 

เธอตัดสินใจเลือกเรียนที่รามคำแหง เพราะว่าต้องทำ 

งานทุกวัน ไม่ค่อยมีเวลาเข้ามานั่งเรียนในห้องเรียน 

เหมือนเพ่ือนคนอ่ืน จึงมองหามหาวิทยาลัยท่ีเหมาะสม 

กับตนเองมากที่สุด และเธอก็เข้าศึกษาที่รามคำแหง 

ซึ่งเป็นสถาบันที่เปิดโอกาสทางการศึกษา ไม่จำกัด 

การเข้าเรียน ทำให้คนที่ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย 

ได้มีโอกาสเรียนหนังสือไปพร้อมกัน 

 “เปาชอบเรียนด้านสื่อสารมวลชน เพราะ 

เป็นการเรียนที่ไม่ได้มีแต่เบื้องหน้า ยังมีการทำงาน 

เบ้ืองหลังท่ีน่าสนใจ และน่าสนุก พอทำงานแล้วได้เห็น 

จุดน้ีก็อยากเข้ามาศึกษาด้วยตัวเองบ้าง ส่วนตัวเปาเอง 

ไม่ค่อยได้มาเข้าเรียน ทุกครั้งที่มีเวลาว่างจะหาข้อมูล 

และอ่านตำราจากทางอินเทอร์เน็ต เม่ือถึงเวลาลงทะเบียน 

เพ่ือนๆในกลุ่มท่ีรามฯก็จะช่วยแนะนำเร่ืองการลงทะเบียน 

เมื่อถึงเวลาสอบก็จะอ่านหนังสือและอ่านโน้ตย่อที่ 

เพื่อนๆนำมาให้ ซึ่งบางครั้งก็ทำงานเลิกดึก จึงคิดว่า 

การแบ่งเวลาเป็นสิ่งที่เราต้องทำให้ได้ จะไม่ทิ้งเรื่อง 

การเรียนและจะตั้งใจเรียนอย่างต่อเนื่องให้จบจาก 

รามคำแหงให้ได้ค่ะ”

 นักร้องสาวสุพรรณ เล่าด้วยว่า หลังจากที่ 

แสดงภาพยนตร์เร่ือง พุ่มพวง และก้าวมาเป็นนักร้อง 

ลูกทุ่งในสังกัดจีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ อย่างเต็มตัวแล้ว 

ถ้าถามว่าชีวิตเปลี่ยนหรือไม่??? เปายังใช้ชีวิตปกติ 

เหมือนที่ผ่านมา ซึ่งการที่เข้ามาอยู่ในแวดวงสื่อสาร- 

มวลชน ทำให้มีโอกาสได้รู้จักคนมากขึ้น และเห็น 

ชีวิตการทำงานที่แท้จริง ซึ่งที่จริงแล้วการทำงาน 

ของเปา เหมือนเป็นการฝึกงานในวัยเรียน คือ ได้มี 

ความรู้ทฤษฎีด้านส่ือสารมวลชน ประกอบกับได้เห็น

เบื้องหลังการทำงาน ยิ่งทำให้เราเข้าใจในวิชาเรียน 

และการทำงานที่ควบคู่กันมากขึ้น 

 “ในอนาคตเปาวางแผนไว้หลายอย่าง เพราะ 

นอกจากการร้องเพลงลูกทุ่งแล้วเปาชอบการทำงาน 

เบื้องหลัง เช่น เบื้องหลังการจัดรายการ หรือ 

การทำเพลง ในใจแล้วคิดไว้เยอะ!!!แต่ตอนน้ีจะต้ังใจ

ทำงานท่ีได้รับมอบหมายให้ดีท่ีสุดก่อน ท้ังงานเพลง 

และงานละครที่กำลังจะฉายในเร็วๆนี้...

 ...การใช้ชีวิตทุกวันนี้ เปา นึกถึงคำพูดของ 

คุณแม่เสมอว่า “โอกาสที่ดีไม่ได้มีมาง่ายๆในเมื่อเรา 

ได้รับโอกาสให้ทำงาน ควรทำทุกอย่างให้เต็มท่ี”  ดังน้ัน 

เปาขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆทุกคนที่กำลังเรียนอยู่

ที่รามคำแหง และอีกหลายคนที่ต้องทำงานไปด้วย 

เรียนไปด้วยเหมือนเปา แม้ว่าบางครั้งอาจจะคิดว่า  

ชีวิตต้องทำอะไรหลายๆ อย่างพร้อมกันเหนื่อยหรือ 

ท้อไปบ้าง เปาอยากให้เพื่อนๆสนุกกับการทำงาน 

และการเรียน รวมถึงต้องฝึกความอดทนและมีความ

มุ่งม่ันในตัวเองให้มากท่ีสุดค่ะ” นักศึกษารามฯคนเก่ง

กล่าวในที่สุด 

 เปาวลี  พรพิมล นักร้องลูกทุ่ง วัย 20 ปี 

ผ่านเวทีทั้งร้องโชว์ และการประกวดมาแล้วเกือบ 

1,000 เวที รางวัลจากการแข่งขันได้รับต้ังแต่เวทีแรก 

เม่ืออายุ 9 ขวบ โดยได้ตำแหน่งท่ี 2 ในการประกวด 

ร้องเพลงงานโอท็อปของอำเภอด่านช้าง จังหวัด 

สุพรรณบุรี และยังมีรางวัลอีกมาก ไม่ว่าจะเป็น 

รางวัลท่ี 1 งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์  จังหวัดสุพรรณบุรี, 

ชนะรอบสัปดาห์ สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ชิงถ้วย 

พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี, ชนะรอบสัปดาห์ รายการชุมทางเสียงทอง, 

รางวัลท่ี 1 รายการชิงช้าสวรรค์ ช่วง...เสียงดีมีค่าเทอม 

และแชมป์ ออฟ เดอะ เยียร์ รายการคว้าไมค์ คว้าแชมป์ 

ทางช่องแฟนทีวี ก่อนท่ีจะได้มาเซ็นสัญญาเป็นนักร้อง 

ในสังกัด “แกรมมี่ โกลด์”
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นักศึกษาจิตอาสาทำความดีฝ่าวิกฤตอุทกภัย

 เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจัดงานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและ 

มอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่นักศึกษาจิตอาสา 

ท่ีได้มีส่วนช่วยเหลือฟ้ืนฟูสังคมในเหตุการณ์อุทกภัย 

ที่ผ่านมา จำนวนทั้งสิ้น 1,500 คน โดยมีผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นประธานมอบเกียรติบัตร 

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ‘ข่าวรามคำแหง’ ได้พูดคุยกับ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงผู้มีจิตอาสาที่ได้ 

ร่วมช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ถึงความรู้สึกและ 

รางวัลที่ได้รับในครั้งนี้  

นายธีรศานต์  แก้วสง   

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  

ประธานชมรมนิติศาสตร์  

กล่าวว่าตนได้ช่วยแพ็คของ 

และขนของท่ีศูนย์ ศปภ. 

ดอนเมือง และได้เข้าร่วม 

กิจกรรมกับมหาวิทยาลัย 

ในการฟ้ืนฟูโรง เ รียน 

บ้านเกาะเทโพ จังหวัดอุทัยธานี โดยทำความสะอาด และ 

ล้างโรงเรียน

 ในตอนแรกที่ได้ทราบข่าวนั้นผมอยาก 

เข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างมาก ผมไม่ได้เป็นผู้ท่ีประสบ 

อุทกภัยจึงอยากแบ่งปันน้ำใจสู่สังคม อย่างน้อยก็เพ่ือ 

ให้น้องๆท่ีโรงเรียนบ้านเกาะเทโพได้มีท่ีเรียนกลับคืน 

มาอีกครั้ง และเมื่อทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อย  

ทำให้ได้เห็นรอยยิ้มของเด็กๆที่ได้สถานที่เรียน 

กลับมาอีกครั้งหนึ่ง มีความรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจ

ที่เข้ามาช่วยในครั้งนี้

นายอนุชา  รักษา  นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ ประธาน 

ปี 50 กลุ่มกาหยูสัมพันธ์ 

กล่าวว่าตนช่วยแพ็คของ 

ที่ศูนย์ ศปภ.ดอนเมือง 

และเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 

กับมหาวิทยาลัย ในการ 

ฟื้ น ฟู โ ร ง เ รี ย น บ้ า น 

เกาะเทโพ จังหวัดอุทัยธานี การได้มาเป็นจิตอาสา 

คร้ังน้ีได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเองเป็นอย่างมาก 

ที่ได้ช่วยเหลือให้เด็กได้มีสถานที่เรียนอีกครั้ง 

นายมนตรี  ปาลศรี  นักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ ชมรมนิติศาสตร์ 

กล่าวว่า เม่ือได้มาเห็นสภาพ 

หลังน้ำลดของโรงเรียน 

บ้านเกาะเทโพ จังหวัดอุทัยธานี 

ใ น วัน แ ร ก น้ัน มีส ภ า พ ท่ี  

ทรุดโทรมเน่ืองจากน้ำท่วม 

ไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารเรียน  

ห้องน้ำ  และห้องเรียนทำให้เกิดความรู้สึกสะเทือนใจมาก

 หลังจากที่ทำความสะอาดแล้วรู้สึกภูมิใจ 

ที่ได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆนักเรียนที่ได้โรงเรียน 

กลับคืนมาในสภาพที่สะอาดและดูดีอีกครั้ง และการ 

เป็นจิตอาสาครั้งนี้ทำให้รู้สึกภาคภูมิใจ ที่ได้เป็นส่วน

หนึ่งในการทำประโยชน์ให้กับสังคมอีกด้วย 

น.ส.อัจจิมา  ประทุมจำปา 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

ชมรมกีฬาทางน้ำกล่าวว่า 

ตนเองได้เข้าร่วมเป็นจิตอาสา 

ในการช่วยเหลือและฟื้นฟู 

ที่โรงเรียนบ้านเกาะเทโพ 

จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งความ 

เสียหายอย่างหนัก ซึ่งดูได้ 

จากร่องรอยและกล่ินท่ีเน่าเหม็นของน้ำก็ยังคงหลงเหลืออยู่  

ตนเองและเพ่ือนจิตอาสาจึงได้ช่วยกันทำความสะอาด 

โรงเรียน และหลังจากเสร็จส้ินการซ่อมแซมปรับปรุงแล้ว  

รู้สึกภูมิใจท่ีทำให้โรงเรียนสามารถกลับมาทำการเรียน 

การสอนได้อีกครั้งและดีใจที่สามารถสร้างรอยยิ้มให้ 

เด็กๆที่ตั้งตารอโรงเรียนของพวกเขาเอง อีกทั้งรู้สึก 

ภูมิใจกับการบำเพ็ญประโยชน์ให้สังคมในครั้งนี้ 

น.ส.ปภาดา  เอี่ยมระหงส์  

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะ 

นิติศาสตร์ ชมรมนิติศาสตร์ 

กล่าวว่า แม้ว่าบ้านของตน 

ที่ อ ยู่ เ ข ต ห น อ ง แ ข ม จ ะ 

โดนน้ำท่วมด้วย แต่ตนมุ่งม่ัน 

ที่จะมีส่วนร่วมตั้งใจที่จะ 

ช่วยเหลือชาวบ้านท่ีได้รับ 

ความเดือดร้อน โดยร่วมกับสมาชิกชมรมนิติศาสตร์   

ทำกิจกรรมท่ีศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

(ศปภ.) ดอนเมือง ช่วยกรอกกระสอบทราย บรรจุถุง 

ยังชีพ และล่าสุด ได้ร่วมกิจกรรมฟ้ืนฟูท่ีจังหวัดอุทัยธานี 

เป็นเวลา 8 วัน

 “การร่วมทำกิจกรรมให้กับสังคม ต้องเร่ิมต้น 

จากการมีจิตอาสา มีความเสียสละ เมื่อเราได้เป็น 

ผู้ให้ทำให้เรารู้สึกดี หายเหน่ือยเม่ือเห็นผู้รับมีความสุข 

และทำให้เรามีความสุขไปด้วย รู้สึกดีใจท่ีเราสามารถ 

เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผู้อื่นมีชีวิตที่ดีขึ้น ประทับใจ 

ที่สุดตอนส่งมอบของ และได้เห็นว่าผู้ประสบภัย 

ดีใจมากที่เราเข้าไปช่วยเหลือค่ะ”

นายจักรกริศน์  นาคพันธ์ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะ 

ศึกษาศาสตร์ และ นักกีฬา 

ชมรมทางน้ำ กล่าวว่าตน 

ไ ด้ ร่ ว ม กิ จ ก ร ร ม กั บ 

มหาวิทยาลัยมาโดยตลอด 

เริ่มตั้งแต่เข้าชมรมกีฬา 

ทางน้ำ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 และครั้งนี้ได้ร่วมกิจกรรม 

ฟ้ืนฟูท่ีจังหวัดอุทัยธานี เพราะเห็นว่าเราเป็นส่วนหน่ึง

ที่สามารถช่วยผู้อื่นได้ จึงไปกับสมาชิกในชมรม  

 “ผมได้ประสบการณ์ที่ประทับใจมากครับ 

การมีโอกาสได้ช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อน ทำให้ตัวเรา 

มีคุณค่า การทำกิจกรรมต่างๆ จึงเป็นแรงผลักดัน 

ให้ผมเรียนและทำกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยควบคู่กัน 

มาโดยตลอด การทำกิจกรรมสร้างให้เราเป็นคนมาก 

ยิ่งขึ้น รู้จักหน้าที่ของตนเอง รู้จักเพื่อนกลุ่มต่างๆ 

เพิ่มขึ้น”

 ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดเผยผลสำรวจรามคำแหงโพล เกี่ยวกับผลงาน 

รัฐบาลยิ่งลักษณ์ 1 และการแต่งตั้งครม.ยิ่งลักษณ์ 2 

เก็บข้อมูลจากประชาชน จำนวน 11,595 คน ใน 

พื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน ภาคใต้ 

และกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 25 มกราคม 

2555-1 กุมภาพันธ์ 2555 

 ผลการสำรวจพบว่า ด้านความพอใจใน 

การบริหารงานของนายกย่ิงลักษณ์ 1 ในช่วง 6 เดือน 

ที่ผ่านมา ประชาชนพอใจ ร้อยละ 45.00 ไม่พอใจ 

ร้อยละ 15.63 ประเด็นที่ไม่พอใจ คือความเห็นว่า 

สร้างความแตกแยกด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ  

ร้อยละ 26.55 นายกย่ิงลักษณ์ไม่มีภาวะผู้นำ ร้อยละ  

25.91  มีการก่อหน้ีสินให้ประเทศชาติโดยไม่จำเป็น  

ร้อยละ 15.32 ก้าวก่ายงานข้าราชการประจำ ร้อยละ  

11.77 อย่างไรก็ตาม มีประชาชนที่เห็นว่านายก 

ย่ิงลักษณ์มีความเป็นเลิศในการบริหารงานแผ่นดิน  

ร้อยละ 20.45

 ในด้านความพอใจต่อการแต่งต้ัง  ครม.ของ 

นายกยิ่งลักษณ์ 2 พบว่าประชาชนพอใจ ร้อยละ  

42.00 ไม่พอใจ ร้อยละ 20.23 ทั้งนี้ ประชาชน 

เห็นว่าการแต่งตั้ง ครม. มีความเหมาะสม ร้อยละ 

35.92 ไม่มีความเหมาะสม ร้อยละ 25.06 นอกจากน้ัน 

ยังมีความเห็นว่าการแต่งต้ัง ครม.คร้ังน้ีเป็นไปตาม 

คำสั่งของ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ร้อยละ 22.32 

แต่งตั้งเพื่อตอบแทนบุญคุณให้สมาชิกพรรค 

ร้อยละ 16.70

ประชาชนติงรัฐบาล
แก้ รธน.สร้างความแตกแยก
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     รักสายลมแสงแดดอุ่นละมุนหวาน

รักลำธารดอกไม้กลางไพรสณฑ์

รักสัตว์ป่าสัตว์น้ำท่ามสายชล

รักนกบนนภาฟ้ากว้างไกล  

      รักพ่อแม่พี่น้องรักผองมิตร 

 รักลูกศิษย์ยินดีมีแต่ “ให้”

 รักมวลชนรักยิ่งอย่างจริงใจ

 รักชาติไทยเทิดกษัตริย์ขัตติยา

     เมื่อรักแล้วต้องแจ้งแสดงรัก

พฤติกรรมประจักษ์อนรรฆค่า

ไม่ทำลายละเลยทำเฉยชา

เพียงวาจาว่า “รัก” จักพอฤา

      เมื่อรักแล้วมีแต่ให้ไม่หวังผล

 เมื่อรักแล้วไม่หวังคนต้องนับถือ

 เม่ือรักแล้วต้องสร้างสรรค์ป้ันด้วยมือ

 เมื่อรักชาติรักษาชื่อให้ลือนาม

     รักมหาวิทยาลัยใจมุ่งมั่น

รักมหาวิทยาลัยต้องแข็งขันไม่เกรงขาม

รักต้องทำนำสิ่งดีมีให้ราม

รักต้องถาม “ทำอะไรให้รามแล้ว?”

        รัก  พฤติกรรมเชิงประจักษ์

 “เม่ือคิดให้ดีโลกน้ีประหลาด บุพเพสันนิวาส 

ท่ีประสาทความรักภิรมย์ คู่ใครคู่เขา รักยังคอยเฝ้าชม 

คอยภิรมย์เรื่อยไป”...

 ข้อความข้างต้นนี้เป็นเนื้อเพลงท่อนแรก 

ของเพลง “บุพเพสันนิวาส” ท่ีครูเพลง สุรัตน์ พุกกะเวส 

ประพันธ์เน้ือร้อง และครูเวช สุนทรจามร ประพันธ์ 

ทำนอง เป็นเพลงเก่าท่ีได้รับความนิยมสูงมากในสมัยก่อน  

โดยมีการบันทึกเสียงคร้ังแรกเม่ือพุทธศักราช 2495

 ทำไมผู้เขียนจึงยกเน้ือร้องตอนหน่ึงของเพลง 

บุพเพสันนิวาสนี้ขึ้นมา ก็เพราะเดือนกุมภาพันธ์ 

เป็นเดือนท่ีมีวันสำคัญ ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ์ เป็นวัน 

แห่งความรัก คือ Valentine Day

 ในวันแห่งความรักน้ี คู่รักหลายคู่เลือกเป็นวัน

จดทะเบียนสมรส โดยนิยมไปจดทะเบียนในเขตที่มี

ชื่อที่พ้องกับความรัก และเป็นมงคลกับชีวิตคู่ คือ 

บางรัก บางซื่อ ส่วนเขตบางพลัด บางซ่อน คนก็ 

มักไม่นิยมไปจดทะเบียนสมรส แต่บางคู่ไม่เช่ือเร่ือง 

คำที่มีเสียงไม่เป็นมงคลกับชีวิตคู่ก็ไปจดทะเบียน 

ที่เขต บางพลัด บางซ่อน โดยไม่กลัวการพลัดพราก 

หรือ มีความรักที่ซ่อนเร้นแอบแฝง เขตที่คนไม่ค่อย 

คิดถึง คือเขตบางกระบือ ถ้าจะเลือกจดทะเบียน 

ในเขตใด น่าจะพิจารณาเขตบางกระบือ เพราะ 

กระบือ คือ ควาย ควายน่ารัก มีประโยชน์ อยู่ง่าย 

กินง่าย แข็งแรง และโกหกไม่เป็น แถมไม่เที่ยว 

กลางคืนด้วย

 คราวน้ีลองกลับมาพิจารณา คำว่าบุพเพสันนิวาส 

ดูบ้าง จะเห็นว่า คำนี้เป็นคำบาลี มีความหมายว่า 

การเคยเป็นเนื้อคู่กัน การเคยอยู่ร่วมกันในชาติก่อน 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. 

2546:631) เป็นความเชื่อว่าคนที่เคยอยู่ร่วมกัน 

ในชาติก่อน เคยเป็นคู่กันมา ดังเช่น ในชาดกบันทึก 

ไว้ว่า พระเวสสันดร กลับชาติมาเป็น เจ้าชายสิทธัตถะ 

ส่วนพระนางมัทรีกลับชาติมาเป็นพระนางสิริมหามายา 

ได้มาพบเป็นคู่กันอีก

 คำที่สะท้อนให้เห็นความเชื่อเรื่องการเคย

เป็นคู่กัน เคยสร้างกุศลร่วมกันมา มีหลายคำ เช่น 

ดวงสมพงศ์กัน คือ หญิงชาย ที่จะเป็นคู่กันนั้น 

มีชะตาต้องกันหรือไม่ คำว่า สมพงศ์ เป็นคำนาม 

แปลว่า การร่วมวงศ์หรือตระกูลกัน (โหร) วิธี 

คำนวณว่าหญิงชายที่จะเป็นคู่ครองกันมีชะตา 

ต้องกันหรือไม่ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ. 2542. 2546: 1127)

 การดูดวงสมพงศ์กันนั้นมีการคำนวณทาง

โหราศาสตร์ โดยนำเอาวันเดือนปีเกิดของทั้งคู่มา

คำนวณว่า ตกในนาคตัวเดียวกันหรือไม่ และทำนายว่า

จะอยู่กันได้ดีหรือไม่

  คำอื่นๆ ที่บ่งบอกถึงความเป็นคู่กัน เช่น 

คู่แล้วไม่แคล้วกัน ชะตาต้องกัน รักแรกพบ เกิดมา 

เพื่อกันและกัน สายแนนเดียวกัน เป็นต้น

  การเชื่อเรื่องเนื้อคู่นี้อาจนึกเชื่อไปถึง 

พรหมลิขิตว่า พระพรหมกำหนดหรือลิขิตมาแล้ว 

ดังนั้น เมื่อพบกันจึงถูกตาและต้องใจ

  ท่านผู้อ่านจะเชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาส 

หรือไม่ ไม่มีใครตัดสินว่า ถูกหรือผิด ขอเพียงแต่ 

เม่ือเป็นคู่กันแล้ว ทำหน้าท่ีของแต่ละฝ่ายให้ถูกต้อง

สมบูรณ์ก็เพียงพอแล้ว

  สำหรับวันแห่งความรักนี้ ก็ขอให้เผื่อแผ่ 

ความรักไปยังคนรอบข้าง นอกเหนือจากคู่รัก คู่สมรส 

เผื่อแผ่ไปยังสรรพสัตว์ พืชพรรณ ธรรมชาติ ทั้งสิ่ง 

มีชีวิต และไม่มีชีวิต

  ที่สำคัญคือ รักตัวเองให้เป็นเสียก่อนแล้ว

จึงจะรักผู้อื่น หรือสิ่งอื่นๆ เป็น

บุพเพสันนิวาส
รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์

รองศาสตราจารย์บุปผา บุญทิพย์

รัก

 ง า น บ ริ ก า ร แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 

กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัย 

อุบัติเหตุส่วนบุคคล โดยเสียค่าเบ้ียประกันในอัตรา  

120 บาทต่อปี คุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง กรณีได้รับ 

อุบัติเหตุเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ คร้ังละไม่เกิน 10,000 บาท 

และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ จะได้รับ 

เงินชดเชย 120,000 บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจำนวน  120  บาท ส่ังจ่าย 

ในนาม หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  

ถ่ายสำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ 1 ฉบับ 

และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด 1 ฉบับ 

เปิดบริการต้ังแต่วันท่ี 1-20 มีนาคม 2555 คุ้มครอง 

วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป ส่งธนาณัติมาท่ี 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา  

อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-

8076

 อน่ึง ให้นักศึกษาส่งซองเปล่า 2 ซอง ติดแสตมป์ 

ซองละ 3 บาท เขียนชื่อที่อยู่ของตนเอง ให้ชัดเจน 

ส่งแนบมาในซองธนาณัติ

ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัยอุบัติเหตุทางไปรษณีย์ สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ให้บริการตรวจสุขภาพตาแก่บุคลากรและประชาชนทั่วไป
 โดยจะให้บริการตรวจสุขภาพตาเต็มรูปแบบ 

ตามมาตรฐานสากล ตรวจความเสี่ยงในการเกิด 

โรคตา ต้อลม ต้อเนื้อ ต้อกระจก ต้อหิน 

ตรวจสุขภาพสายตา สั้น ยาว เอียง ตาเหล่ 

ตาเข ตรวจสุขภาพดวงตา ความดันตา และจอ 

ประสาทตา (ฟรี)

 ตัดแว่นฟรีแก่ผู้ที่มีปัญหาสายตา โทรศัพท์ 

จองและตรวจสุขภาพตา วันท่ี 21, 24, 28 กุมภาพันธ์  

2555 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ศูนย์บริการ 

สุขภาพสายตา สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาคาร 

สุโขทัย ชั้น 1 ม.ร. โทร. 0-2310-8911 

g
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(อ่านต่อหน้า 7)

ทุกสถาบันเร่งสปีดเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 อธิการบดี  และผู้บริหารจากมหาวิทยาลัย 

ทั่วประเทศกว่า 40 แห่งร่วมในการประชุมวิชาการ 

ระดับชาติในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการอุดมศึกษา 

สู่ประชาคมอาเซียน” พร้อมเผยแนวการเตรียมความ 

พร้อมยุทธศาสตร์อุดมศึกษาไทยสู่การเป็นประชาคม 

อาเซียนในปีพ.ศ. 2558 ในที่ประชุมอธิการบดีแห่ง 

ประเทศไทย (ทปอ.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อ 

วันที่ 14 มกราคม 2555 

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 

เลิศไพฑูรย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  

ประธานท่ีประชุมอธิการบดี 

แห่งประเทศไทย 

  “การปรับตัวเข้า 

สู่ประชาคมอา เซี ยน 

เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งต้องดำเนินการ 

ซึ่ง ทปอ. เอง ก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

กันระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่งว่าจะกำหนด 

แนวทางท่ีอยากให้มหาวิทยาลัยของประเทศไทยเข้าไป 

อยู่ชั้นแนวหน้าของอาเซียนให้ได้ ซึ่งมหาวิทยาลัย

ทุกแห่งก็ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่ 

กำลังจะเกิดขึ้น 

 ดังนั้น สิ่งที่ ทปอ.หารือกันในขณะนี้ ก็คือ 

การปรับปฏิทินการศึกษา โดยจะให้มีการปรับการ 

เปิดเรียนภาคท่ี 1 จากเดิมช่วงเดือนมิถุนายนเป็นเดือน 

สิงหาคม และอยากให้มีการเปิดหลักสูตรนานาชาติ  

รวมถึงการปรับหลักสูตรใหม่ให้เสร็จภายในปี 2557 

ก่อนท่ีประเทศไทยจะเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน  

ในปี 2558 ซึ่งสิ่งเหล่านี้ ทปอ.จะเร่งดำเนินการให ้

ทุกฝ่ายได้รับทราบและดำเนินการให้ตรงกัน”

รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์   

อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

สุ โ ข ทั ย ธ ร ร ม า ธิ ร า ช 

กล่าวว่าในขณะนี้ มสธ.

ให้ความสำคัญในการสอน 

ภาษาต่างๆ ได้แก่ ภาษา 

เขมร จีน และญี่ปุ่น  

เพราะเป็นการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

นอกจากน้ี ยังได้มีการเตรียมหลักสูตร ASEAN Study  

ร่วมกับมหาวิทยาลัยเปิดในประเทศเวียดนาม มาเลเซีย  

อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ล่าสุดได้ร่างหลักสูตรเสร็จ 

สมบูรณ์ คาดว่าจะได้เริ่มใช้ในปีพ.ศ. 2556 ส่วนใน 

ระดับปริญญาโท มีการเตรียมเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร 

ภาษาอังกฤษ มีการเตรียมร่างหลักสูตร (Module)  

กับหน่วยงานต่างๆที่มีชื่อเสียงด้านองค์ความรู้  และ 

มีการร่วมกันคิดบริหารจัดการ โดยอาศัยเทคโนโลย ี

เป็นสื่อกลาง เพราะมสธ.เป็นมหาวิทยาลัยเปิด จำเป็น 

ต้องใช้สื่อที่สามารถสื่อสารโต้ตอบได้อย่างรวดเร็ว  

 “การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนนั้น ต้องมอง 

ให้รอบทิศ ทั้งในด้านวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม  

และความม่ันคงด้านการเมือง ดังน้ัน สถาบันอุดมศึกษา 

ควรช่วยกันเตรียมความพร้อมทางวิชาการ จะทำให้ 

เราเห็นภาพหรือมิติของการมองของอาเซียนได้กว้างข้ึน  

สำหรับแนวคิดท่ีได้จากการประชุมในวันน้ี คือหลักสำคัญ 

ท่ีทุกมหาวิทยาลัยต้องต่ืนตัว ตระหนักรู้ให้มากข้ึน และ 

ท่ีสำคัญคือ ทุกสถาบันต้องก้าวไปพร้อมกัน มิใช่มหาวิทยาลัย 

เพียงแห่งเดียว เพราะความเช่ียวชาญเฉพาะทาง (Specialization)  

ของแต่ละมหาวิทยาลัยมีต่างกัน จึงควรใช้ความถนัด 

เฉพาะให้เป็นประโยชน์สูงสุด จะช่วยให้เราสามารถ

ปิดช่องว่างทางวิชาการได้”

ดร.สมชาย คุ้มพูล คณบดี 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

นอร์ทกรุงเทพ กล่าวว่า ASEAN  

Economic Community (AEC 

2015) มีความสำคัญกับ 

ประเทศไทย โดยเฉพาะ 

การส่งเสริมให้หลักสูตร 

คณะ หรือมหาวิทยาลัยเปิดการสอนภาษาอังกฤษ มีการ 

กำหนดรายกระบวนวิชาที่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

เรื่องของความสัมพันธ์ของผู้นำ หรือการจัดการเชิง 

กลยุทธ์ เป็นคุณสมบัติสำคัญท่ีบัณฑิตทางรัฐศาสตร์

ต้องมีองค์ความรู้นี้  เพื่อเข้าสู่วงการสมาคมอาเซียน 

 “หากคิดว่าจะยืนอยู่อย่างโดดเดี่ยว หรือไม่มี 

เครือข่าย หรือไม่ให้ความสนใจที่จะเข้าสู่อาเซียน 

ถือว่าเราพลาดโอกาสอันดี มุมมองของอาเซียนเป็น 

สิ่งดีและต้องรีบปรับตัว แต่หลายฝ่ายให้ความสำคัญ 

กับการค้าเสรีไร้พรมแดน อัตราภาษีหนี้สูญ และการ 

โอนแรงงานข้ามประเทศ มากกว่าประเด็นด้านการศึกษา   

ทั้งนี้ ประเทศที่จะยืนอยู่ใน 3 องค์ประกอบนี้ได้ ต้องมี 

การศึกษาเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นแนวทาง มีการเรียน 

การสอนภาคภาษาอังกฤษ (bilingual) ด้วย

 มหาวิทยาลัยนอร์ทฯ ถือว่ามีความพร้อมใน 

การก้าวสู่อาเซียน โดยเฉพาะคณะรัฐศาสตร์ มีอาจารย์ 

สำเร็จจากต่างประเทศจำนวนมาก มีศักยภาพในการ 

สอนภาคภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น ที่ผ่านมา มีการ 

ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ในโครงการแลกเปล่ียน 

นักศึกษาไทยและนักศึกษาเมืองหนานหนิง ประเทศจีน  

ในสาขาธุรกิจโรงแรมท่องเที่ยว”

รศ.ดร.ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  

กล่าวว่าทาง มศว. จัดตั้ง 

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อ 

ความยั่งยืน และปรับปรุง 

ห ลั ก สู ต ร เ พื่ อ ร อ ง รั บ 

นักศึกษาต่างประเทศ ในขณะเดียวกันจะมีการแลกเปล่ียน 

นักศึกษา หรือการโอนหน่วยกิตข้ามประเทศ University  

Mobility in Asia and the Pacific (UMAP) โดยมี 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เป็น 

ผู้ประสานงาน 

 “คณะแพทยศาสตร์ มศว. มีหลักสูตรร่วมกับ 

มหาวิทยาลัยนอตติงแฮม (University of Nottingham)  

ประเทศอังกฤษ เป็นโครงการแลกเปล่ียนท่ีดำเนินการ 

มาแล้ว 10 รุ่น มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้ว 3 รุ่น และ 

ขณะนี้กำลังปรับหลักสูตรเป็นนานาชาติทางด้าน 

แพทย์ เพื่อรองรับนิสิตจากชาติต่างๆ”

รองศาสตราจารย์โรม  

จิระนุกรม ผู้ช่วยอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เตรียมความพร้อมใน 3 มิติ 

มิติแรก คือทางด้านวิชาการ 

โดยจัดให้มีการเรียนการสอนวิชาโทที่เป็นอาเซียน

ศึกษาในปี 2555 ในอนาคตจะมีการเปิดหลักสูตร 

อาเซียนศึกษา และเปิดหลักสูตรบัณฑิตศึกษานานาชาติ 

เพื่อให้นักศึกษาไทยได้เรียนรู้ เรื่องอาเซียนเพิ่ม 

มากข้ึน ในมิติท่ีสอง ด้านของการวิจัย โดยมีการวิจัย

ในหลายๆด้านที่เกี่ยวกับอาเซียนโดยผ่านเครือข่าย 

ASEAN University Network. พร้อมกันน้ีมหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมนำเสนอผลงานทาง 

วิจัยกับกลุ่มอาเซียน+3  และร่วมทำวิจัยกับมหาวิทยาลัย 

ที่มีเครือข่ายความร่วมมือกันในหลายสาขา และมิติ 

สุดท้ายคือทางด้านศิลปวิทยาการ โดยเป็นการกระตุ้น 

ความสนใจให้กับนักศึกษาท่ีจะเรียนรู้เก่ียวกับอาเซียน 

ไม่ว่าจะเป็นทางด้านศิลปะ ภาพวาด นิทรรศการทางศิลปะ  

วัฒนธรรมของอาเซียน และรวมถึงการเป็นเจ้าภาพ 

จัดกีฬาอาเซียน  

 ที่ผ่ านมามหาวิทยาลัยได้จัดโครงการ 

“บัวแก้วสัญจร” โดยมีรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ 

และรองอธิบดีกรมอาเซียน พร้อมเจ้าหน้าท่ีระดับสูง 

ของกระทรวงการต่างประเทศมาบรรยายท่ีมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ เพ่ือให้ความรู้เก่ียวกับอาเซียนให้กับนักศึกษา 

คณาจารย์ 



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆ 

ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เตรียมความพร้อมในการ 

ผลิตบัณฑิตออกไปรับนั้นบัณฑิตทุกคนจะต้องมี 

คุณลักษณะเป็นบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของความเป็น 

อาเซียนด้วย

 “สิ่งสำคัญที่สุดที่จะให้นักศึกษามีความรู้ 

เกี่ยวกับอาเซียนคือต้องมีการกำหนดกระบวนวิชา 

ทั่วไปที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนโดยให้มีข้อมูล 

ท่ีหลากหลาย และเช่ือว่าเม่ือเปิดกระบวนวิชาท่ีเก่ียวกับ 

อาเซียนศึกษา จะทำให้นักศึกษาสนใจลงทะเบียนเรียน 

และได้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับอาเซียนมากข้ึน” 

รศ.โรม  กล่าวในตอนท้าย 

ดร.สิรินทร์ทิพย์ บุญม ี 

ผู้ ช่ ว ย อ ธิ ก า ร บ ดี ฝ่ า ย 

วิเทศสัมพันธ์    มหาวิทยาลัย 

อุบลราชธานี กล่าวว่า  

มหาวิทยาลัยเตรียมการ 

โดยในกลุ่มบุคลากรจะมี 

การกระตุ้นในการแลกเปล่ียน

การเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษหรือภาษาเพ่ือนบ้าน

ตามที่บุคลากรมีความต้องการ ส่วนกลุ่มนักศึกษา 

จะเตรียมการในเรื่องของภาษาต่างๆ และมีการเปิด 

หลักสูตรการเรียนภาษาทางฝ่ังลุ่มแม่น้ำโขง ได้แก่ ลาว 

เวียดนาม กัมพูชา สำหรับในขณะนี้นักศึกษาที่ได้รับ 

ประโยชน์มากท่ีสุดจะเป็นนักศึกษาหลักสูตรเวียดนาม   

เน่ืองจากมีการแลกเปล่ียนไปเรียนท่ีประเทศเวียดนาม  

1 เทอมและสามารถโอนหน่วยกิตกลับมาเรียนต่อที ่

มหาวิทยาลัยได้ อีกท้ังทางมหาวิทยาลัยยังรับนักศึกษา

ที่อยู่ในกลุ่มอาเซียนเข้ามาศึกษาต่อ ซึ่งมี 2 ประเทศ 

คือ ลาวและกัมพูชา โดยมีการเซ็นสัญญา MOU  ถือเป็น

การกระตุ้นให้กับบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

เป็นอย่างมาก   

 “นอกจากนี้ยังมีการเปิดการเรียนการสอน 

ทางด้านภาษาและสังคมในแถบลุ่มแม่น้ำโขงใน 

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป  กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ และ 

ยังกระตุ้นให้ภาษาของประเทศอาเซียนเป็นวิชา 

เลือกเสรีในทุกคณะของมหาวิทยาลัย พร้อมกันน้ียังจัด 

มุมอาเซียนในห้องสมุดและที่สำนักงานอธิการบดี 

ให้ความรู้แก่นักศึกษา และใช้ส่ือวิทยุประชาสัมพันธ์ 

ข้อมูลของประเทศอาเซียนในมหาวิทยาลัยอีกด้วย”

รองศาสตราจารย์ ดร.สุขกิจ 

ยะโสธรศรีกุล รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย น เ ร ศ ว ร 

กล่าวว่า มหาวิทยาลัยนเรศวร 

มีโครงการส่งนักศึกษา 

ไปเรียนภาษาอังกฤษในกลุ่ม 

ประเทศอาเซียน และมีการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับ 

ประเทศมาเลเซียและประเทศเวียดนาม เพื่อให้ได ้

เรียนรู้ทางด้านภาษาและวัฒนธรรมของประเทศ 

นั้นๆด้วย  นอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังจัดตั้งศูนย์ภาษา 

เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลของประเทศอาเซียน

ทั้งทางด้านภาษา และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งมีการ

จัดกิจกรรมด้านภาษาเพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกฝนการ 

ใช้ภาษาด้วยตนเองอีกด้วย ซึ่งนักศึกษามีความกระ

ตือรือร้นในการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น โดยการพูดคุยกับ

รุ่นพี่ที่ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อ 

ไปศึกษาต่อในประเทศต่างๆ 

 สำหรับด้านบุคลากร เจ้าหน้าท่ี และคณาจารย์  

มหาวิทยาลัยได้มีการสนับสนุนให้ไปศึกษาต่อ 

ในประเทศอาเซียน ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับทุนของ 

สกอ.ไม่ว่าจะเป็นประเทศไต้หวัน ประเทศเกาหลี หรือ 

ประเทศญี่ปุ่น และในขณะนี้เริ่มมีประเทศอาเซียน 

ให้ทุนศึกษาต่อเข้ามา เช่นประเทศมาเลเซีย ประเทศ 

สิงคโปร์ และประเทศอินโดนีเซีย 

 “นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีการจัดตั้ง  

กองอาเซียนศึกษา เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลโดย 

จะเน้นทางด้านวัฒนธรรมและการศึกษา และเป็น 

ฐานข้อมูลให้นักศึกษาได้สืบค้นข้อมูลเก่ียวกับประเทศ

อาเซียนไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ สังคมและ 

วัฒนธรรมแก่นักศึกษาด้วย”   

 ทุกสถาบันเร่งฯ                           (ต่อจากหน้า 6)

 นางสาวบุศรา กาญจนาลัย ผู้อำนวยการ 

กองอาเซียน 4 กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ  

บรรยาย เรื่อง “การเตรียมความพร้อมการอุดม 

ศึกษาสู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมวิชาการ  

จัดโดย มหาวิทยาลัยรามคำแหง และที่ประชุม 

อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เมื่อวันที่ 14 

มกราคม 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  หัวหมาก

 โอกาสน้ี ผู้อำนวยการกองอาเซียน 4 กล่าวว่า  

การจดัตัง้ประชาคมอาเซยีน                เกดิขึน้ภายหลงัจาก 

ประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียน ได้มีมติร่วมกัน 

ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน ครั้งที่ 9 เมื่อ 

เดือนตุลาคม 2546 ท่ีเมืองบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย  

โดยผู้นำอาเซียนได้ลงนามในปฏิญญา ว่าด้วยความ 

ร่วมมืออาเซียนและเห็นชอบให้มีการจัดต้ังประชาคม 

อาเซียนภายในปี พ.ศ. 2563 

 ต่อมาในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียน  

ครั้งที่ 12 เมื่อเดือนมกราคม 2550 ที่เมืองเซบู 

ประเทศฟิลิปปินส์ ผู้นำอาเซียนได้ตกลงให้มีการ 

จัดต้ังประชาคมให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยต้ังเป้าหมาย 

ไว้ว่าภายในปี 2558 ประเทศสมาชิกจะร่วมกันจัด

ตั้งประชาคมอาเซียนขึ้น และกำหนดให้ประเทศ

สมาชิกอาเซียนให้ความร่วมมือกันใน 3 ประเด็น 

หรือ 3 เสาหลัก คือ ประชาคมความมั่นคงอาเซียน 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม 

และวัฒนธรรม  

 เสาที ่ 1 ประชาคมความมั่นคงอาเซียน  

เป้าหมายเพื่อสร้างอาเซียนให้เป็นประชาคมที่มี 

เสถียรภาพและสันติภาพ ปราศจากภัยคุกคามทาง 

การทหารและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ คือประเทศ 

ในอาเซียนจะต้องส่งเสริมสันติภาพและความม่ันคง  

อยู่ร่วมกันโดยสันติ แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งโดย 

สันติวิธี สร้างกฎเกณฑ์และค่านิยมร่วมกัน ด้าน 

ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน ความรับผิดชอบ 

ร่วมกันในการสร้างความม่ันคงท่ีครอบคลุมรอบด้าน  

ผอ.กองอาเซียน ฝากคนไทย ใส่ใจรับรู้ข่าวสาร
เตรียมพร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองอาเซียน

เช่น โรคระบาด ภัยพิบัติธรรมชาติ และมีปฏิสัมพันธ์ 

กับโลกภายนอก

 เสาท่ี 2 ประชาคมเศรษฐกิจ เป้าหมายเพ่ือ 

มุ่งสู่การเป็นตลาดและเป็นฐานการผลิตเดียวท่ีสามารถ 

แข่งขันกับภูมิภาคอื่นได้ คือ 1. จะต้องเป็นตลาด 

และฐานการผลิตร่วม คือสามารถเคล่ือนย้ายสินค้า  

บริการ การลงทุน แรงงานมีฝีมือ และเงินทุน 

อย่างเสรี 2. สร้างเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

คือการเปิดเสรีด้านการค้า บริการ และการลงทุน 

ด้านเทคโนโลยีและอิเล็กทรอนิกส์ นโยบายการ 

แข่งขัน สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา การคุ้มครอง 

ผู้บริโภค และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานร่วมกันระหว่าง 

ประเทศสมาชิก 3. การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างเสมอภาค  

คือการลดช่องว่างการพัฒนาระหว่างสมาชิกเก่า-ใหม่  

และสนับสนุนการพัฒนา SMEs 4. การบูรณาการ 

เข้ากับเศรษฐกิจโลก คือการปรับประสานนโยบาย 

เศรษฐกิจ สร้างเครือข่ายการผลิต จำหน่าย 

และจัดทำ เขตการค้าเสรีกับประเทศนอกภูมิภาค

 เสาท่ี 3 ประชาคมสังคมกับวัฒนธรรมอาเซียน  

เป้าหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกด้านให้ 

ประชาชนมีความอยู่ดีกินดี ในส่ิงแวดล้อมท่ีดี มีความ 

ม่ันคงทางสังคม พร้อมรับมือกับผลกระทบอันเน่ือง 

มาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความ 

รู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกัน มีสำนึกความเชื่อมโยงทาง 

ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรม และมีสำนึก 

ร่วมในอัตลักษณ์ของภูมิภาค เช่น การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ การให้ความคุ้มครองและสวัสดิการ 

สังคม ส่งเสริมสิทธิและ (อ่านต่อหน้า 10)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด “ปัจฉิมนิเทศ พร้อมบรรยายพิเศษ 

เร่ือง กระบวนการเรียนรู้ของชุมชนกับแนวทางการพัฒนาเพ่ือการเตรียมพร้อม 

เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน”  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานในพิธีและวิทยากรบรรยาย 

พิเศษ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์  ดร.ทิพาพร  พิมพิสุทธิ์ ประธานกรรม

การโครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เข้าร่วมงาน ณ ห้อง 503 

อาคารสวรรคโลก มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2555 

 ผู้สำเร็จการศึกษาเข้าร่วมงาน 216 คน จากกรุงเทพมหานคร จังหวัดสงขลา 

 ศูนย์เรียนรู้ปัตตานี จังหวัดลำปางและจังหวัดสกลนคร 

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่า ประการแรก มหาบัณฑิต 

ต้องคิดเสมอว่าความรู้ไม่มีที่สิ้นสุด และควรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องหรือ 

แสวงหาความรู้ต่างๆจากภายนอก ประการที่สอง ควรยึดมั่นในคุณธรรม 

จริยธรรม  เนื่องจากสภาวะสังคมในตอนนี้ผู้ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมควรมีจิตใจ

ที่มั่นคง หลีกเลี่ยงสิ่งที่ไม่พึงกระทำ หรือสิ่งที่มีโทษต่อสังคม และใช้ความรู้

ที่ได้มาก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป

 “ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตทุกท่าน ท่ีได้ฝ่าฟันความยากลำบาก

จนประสบความสำเร็จในวันนี้ และให้ทุกคนคิดเสมอว่าตนเองมีส่วนทำให้

มหาวิทยาลัยรามคำแหงบรรลุเป้าหมายในปรัชญาของมหาวิทยาลัยในด้าน 

การขยายโอกาสทางการศึกษา ให้ความรู้ต่อปวงชน และขอให้มหาบัณฑิต 

ทุกท่านมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไป” ผศ.ดร.บุญชาลกล่าว

 จากนั้น ผศ.ดร.บุญชาล  กล่าวว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นเรื่อง

ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงจำเป็นต้องได้รับความร่วมมือกันจากทุกฝ่ายทั้งทางด้าน 

เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่าในวงการต่างๆได้มีความ

กระตือรือร้น และตระหนักถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็นอย่างมาก ซึ่ง

เป็นภาษากลางสำหรับการสื่อสารในอาเซียนสำหรับชุมชน ซึ่งมีวัฒนธรรม 

ผู้นำ และบทบาทที่แตกต่างกัน ก็ต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงทุกภาคส่วน

ของชุมชนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเช่นกัน อีกท้ังโรงเรียนทุกสถาบันจะต้อง 

หันมาให้ความสำคัญทางการศึกษาในด้านภาษาต่างประเทศ เพื่อเตรียมความ 

พร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 ความเป็นประชาคมอาเซียนจะส่งผลต่อแนวคิดต่างๆในการพัฒนา 

ดังนั้นคนในชุมชนจึงจำเป็นที่จะต้องค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อนำมา 

ปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ 

จิตวิทยาหรือสังคมวิทยา สถานภาพที่เปลี่ยนแปลงเหล่านี้เปรียบเสมือนการ 

ท้าทายต่อการเปลี่ยนแปลงชุมชนในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนตามแนวคิด 

เศรษฐกิจพอเพียง 

ม.ร. ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
“สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

 ในขอบเขตของสภาพสังคมแห่งการเรียนรู้ จำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมีรู้เรียน 

เพื่อสร้างความแข็งแกร่งแห่งการดำรงอยู่ “ผู้คน” เป็นสัตว์สังคมประเภทหนึ่ง 

ท่ีมีความกระหายท่ีจะหาความรู้ใหม่เสมอ  เพราะปริมณฑลของความรู้มีมากมาย 

ย่ิงข้ึน ความท้าทายของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีรวมท้ังการพัฒนาทางสังคมศาสตร์ 

ที่ไม่หยุดยั้ง  ทำให้ “ผู้คน” ต้องหันมาพิจารณาว่า สังคมแห่งการเรียนรู้ ฤาจะ 

เป็นเพียงวาทกรรมอำพราง ?

  แหล่งของความรู้มีมากมาย แต่การที่ทำให้เกิดสภาพการใฝ่รู้ใฝ่เรียนนั้น

จำเป็นต้อง “ALERT” อยู่เสมอ หนทางอันศักดิ์สิทธิ์ของนักปราชญ์เห็นจะเป็น

การเรียนรู้ (Learning is a sacred path of a scholar) และการใฝ่รู้ใฝ่เรียนจำเป็น 

จะต้องมาจากปัจจัยดังต่อไปนี้

 A: Attitude  ทัศนคติถือว่าเป็นสิ่งแรกที่ผู้เรียนหรือผู้คงแก่เรียน “ต้อง 

มีทัศนคติที่ดีถือสิ่งที่เรียนรู้ย่อมนำมาซึ่งประโยชน์ เมื่อมีทัศนคติที่ดีแล้วจะส่ง 

ผลมายังความถนัด (Attitude) เมื่อมีความถนัดก็จะนำซึ่งเชี่ยวชาญ เมื่อเชี่ยวชาญ 

ก็จะชำนาญ เมื่อชำนาญก็ช่ำชอง  เมื่อช่ำชองสุดท้ายก็ชำรุดตามปกติวิสัยแห่ง 

สัตว์โลก 

 L: Love ปัจจัยแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียน อีกประการหน่ึง คือ ความรัก ซ่ึงความรัก 

นี่จะต้องผนวกกับความศรัทธาต่อการอ่าน (Love of reading) รักที่จะฟัง  

(Love of listening) ท้ังเร่ืองท่ีมีประโยชน์ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม  รักการถาม 

(Love of asking) ถ้าไม่รู้ต้องถามผู้รู้  สุดท้ายต้อง รักการเขียน( Love of writing) 

เพราะการเขียนจะทำให้ข้อมูล/ข้อความรู้ต่าง ๆ จะไม่ถูกเลือนลางหายไป

 E : Environment สิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งสำคัญประการหนึ่ง ผู้อ่านคงเคย 

ได้ยินสำนวนไทยบทหนึ่งที่ว่า “อยู่ในฝูงหงส์ต้องอยู่อย่างหงส์” จากการศึกษา 

ทางด้านจิตวิทยาจะพบว่า ปัจจัยท่ีมีผลการเรียนรู้ส่ิงแวดล้อม พันธุกรรม วุฒิภาวะ 

และการเรียนรู้ (environment, heredity, maturity and learning) ฉะน้ัน ส่ิงแวดล้อม 

จะช่วยสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  ผู้เขียนขออนุญาต  ยกตัวอย่าง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง สถานท่ีผู้เขียนเคยศึกษาเล่าเรียนมา  ส่ิงแวดล้อมในสมัยก่อน 

กับสมัยน้ีแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง ซ่ึงปัจจุบันส่ิงแวดล้อมดีมากข้ึน จึงส่งผลให้นักศึกษา 

มีการใฝ่รู้ใฝ่เรียนมากยิ่งขึ้น บทสรุปสุดท้าย นักศึกษาจึงสำเร็จการศึกษามากขึ้น  

และออกไปรับใช้บ้านเมืองได้อย่างสง่างามและภาคภูมิใจยิ่งนัก

 R: Research ค้นคว้า การใฝ่รู้ใฝ่เรียนเกิดจากการค้นคว้าอยู่เสมอ อย่าลืมว่า 

ผู้ท่ีมีความพร้อม (Readiness) ย่อมไปถึงเส้นชัยได้เร็วกว่าผู้ไม่มีความพร้อม การค้นคว้า 

ทำให้เราจะมีสมองท่ีปราดเปร่ืองอยู่เสมอ กล่าวคือ อย่างน้อยๆได้ค้น หรือบางคน 

ก็อาจจะ “คว้า” มาก็ไม่ว่ากัน ขอเพียงให้เกิดลักษณะถาวร คือค้นคว้าก็แล้วกัน  

มิใช่ฟังจากขี้ปากคนอื่นแล้วมาผูกหรือเล่าต่อโดยที่ไม่มีข้อความรู้หรือองค์- 

ความรู้ในปริบทน้ันๆ คุณลักษณะแบบน้ีคงไม่ดีและไม่เหมาะอย่างย่ิงสำหรับผู้ใฝ่รู้ 

ใฝ่เรียน

  T: Technology  เทคโนโลยี จะเป็นปัจจัยตัวสุดท้าย  ท่ีผู้เขียนมองว่ามีความ 

สำคัญอีกประการหนึ่ง เพราะชีวิตของ “ผู้คน” ในโลกหลังยุคใหม่ เทคโนโลยี 

จะเป็นปัจจัยเข้ามาอิงแอบแนบชิดกับชีวิตประจำวันตลอดเวลา แต่อย่างไรพึงสังวร 

ไว้ว่า เทคโนโลยีมีทั้งคุณอนันต์และโทษมหันต์ เพราะฉะนั้น “ผู้คน” ที่ใฝ่รู้ 

ใฝ่เรียน จำเป็นต้องรู้จัก “เลือกใช้” เพราะเทคโนโลยีเป็นอีกหนทางหน่ึงท่ีสามารถ 

ทำให้การเสกสรรปั้นแต่งความรู้ที่จะมาสวมใส่ในตัวเราได้อย่างสง่างาม

 ผู้เขียนขอฉายภาพแห่งการใฝ่รู้ใฝ่เรียนเพียงแค่นี้เพราะ ALERT คงไม่ใช่ 

บุพนิมิตใหม่แต่อย่างใด หากเป็นการสร้างวาทกรรมขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกคน 

ได้หันมาเข้าใจและเข้าถึง ซึ่งคงเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะหลุดจากบ่วงกรรมแห่ง 

“อวิชชา” แน่นอนทีเดียว ขอรับ เจ้านาย !!!!

ALERT :  ปัจจัยที่ทำให้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน
รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ์          คณะศึกษาศาสตร์

(อ่านต่อหน้า 11)



                       ,

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

 ตำราเรียน  บทประพันธ์ร้อยกรองของอังกฤษ 

และอเมริกา โดยรศ. จารุพรรณ  เพ็งศรีทอง

 การศึกษาตำรา อ่านเนื้อหาและคำอธิบาย 

ทั้งหมดเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องต่างๆ ดังนี้

 1. ศึกษาบทนำเกี่ยวกับคำประพันธ์ประเภท 

ร้อยกรอง ในแง่ขององค์ประกอบ กลวิธีต่างๆ ที่กวี 

นำมาใช้ รวมทั้งข้อแนะนำในการอ่านและวิเคราะห ์

บทร้อยกรองเช่น การใช้คำศัพท์ การสร้างภาพพจน์เป็นต้น 

 2. แนวความคิด และลักษณะของการเขียน 

บทร้อยกรองในสมัยต่างๆ ท้ังอังกฤษและอเมริกัน เช่น 

 lyric, carpe diem, blank verse เป็นต้น

 3. ศึกษาบทร้อยกรองที่กำหนดให้ เรียน 

ในภาคการศึกษานั้น โดยจะต้องทำความเข้าใจใน 

ความคิดหลัก (main idea) รายละเอียดต่างๆ น้ำเสียง 

และจังหวะรวมทั้งวัตถุประสงค์ของผู้ประพันธ์

 บทร้อยกรองสำหรับภาคการศึกษานี้ มีดังนี้

 Elizabethan Poetry: The Passionate Shepherd 

to His Love, The Nymph’s Reply, On My First Son

 Sonnet: Shall I Compare Thee to a Summer’s 

Day, Farewell to Love, Love and Time

 Metaphysical Poetry: The Triple Foole, 

Death, Why so pale and wan..., To the Virgin

 The 18th Century Poetry: Essay on Man, 

On a Favourite Cat, Drowned in a Tub of  Goldfishes

 Romantic Poetry: The Table Turned,

  My Heart Leaps Up

 Victorian Poetry: Nurse’s Song,

 The Man He Killed

 Colonial Period:  In Memory of My Dear 

Grandchild Elizabeth Bradstreet

 The 19th Century Poetry: To the Fringed 

Gentian, The Rhodera, The Rainy Day,When I 

Heard the Learn’d Astronomer, Much Madness Is 

ภาค 2 และภาคซ่อม 2/2554

EN 352  
บทประพันธ์ร้อยกรองของอังกฤษและอเมริกา

รศ.รมณี  กอวัฒนา

ถาม  ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์แจ้งจบ 

ไว้ในภาค 1/2554 กำลังรอสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

รายชื่อบัณฑิต มีข้อสงสัยอยากขอทราบข้อมูลว่า

  1.  รูปถ่ายสวมชุดครุยคณะใช้ยื่นเมื่อใด

  2.  ถ้าไม่เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

จะได้หรือไม่ ถ้าได้ดิฉันต้องติดต่อที่ใดและอย่างไร 

ให้บุคคลอื่นไปรับแทนได้หรือไม่

ตอบ  1. รูปถ่ายสวมชุดครุยแถบสีตามคณะนั้น  

นักศึกษานำมายื่นในขั้นตอนการขอใบรับรองสภา 

เมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติรายชื่อบัณฑิตแล้ว 

ดำเนินการชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิตที่ กองคลัง 

สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 จำนวน 490 บาท ดังนี้ 

ค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต 400 บาท, ทรานสคริปท์จบ  

70 บาท, ใบรับรองสภา 20 บาท และนำใบเสร็จ 

การชำระเงินมายื่นเรื่องขอเอกสารทั้งหมดได้ที่  

อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 ทรานสคริปท์จบ และ 

ใบรับรองสภา ช่อง 4 ตามลำดับ     

  2. ได้ ถ้าไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ภายหลังพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ผ่านไปประมาณ 1 เดือน ให้บัณฑิตนำหลักฐาน 

ใบเสร็จชำระค่าขึ้นทะเบียนบัณฑิต จำนวน 400 บาท 

พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนติดต่อขอรับใบ 

ปริญญาบัตรได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 6 และ 

ให้บุคคลอื่นมาติดต่อรับใบปริญญาบัตรแทนได้ 

เอกสารที่ใช้ คือ หนังสือมอบอำนาจ, สำเนาบัตร 

ประจำตัวประชาชนของบัณฑิตและผู้รับมอบอำนาจ 

และใบเสร็จชำระเงินค่าข้ึนทะเบียนบัณฑิต (ติดต่อในวัน 

และเวลาราชการ) หรือสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ได้ที่ ฝ่ายหนังสือสำคัญ อาคาร สวป. ชั้น 1 โทร. 

0-2310-8604

ถาม		 สวัสดีครับ ผมมีเร่ืองอยากรบกวนสอบถาม 

คือว่าผมเพิ่งสมัครเรียนรามคำแหงภาคเรียนที่  

2/2554 สอบถามว่า

  1. ผมยังไม่ได้รับบัตรประจำตัวนักศึกษาเลย 

ผมจะไปรับได้เมื่อไหร่ ที่ไหน

  2. อยากให้อธิบายระบบการเรียนของ 

รามคำแหง ท้ังเร่ืองลงทะเบียน, วันสอบ, สถานที่สอบ 

ให้ด้วย ครับ

ตอบ  1. นักศึกษาติดต่อรับบัตรประจำตัวนักศึกษา 

ได้ตามกำหนดวันรับบัตรที่มหาวิทยาลัยแจ้ง 

ให้ทราบในวันรับสมัครนักศึกษาใหม่ หรือติดต่อขอรับ 

ภายหลังที่อาคาร สวป. ชั้น 2 ห้องบัตร (ติดต่อ 

ในวันและเวลาราชการ) แต่ควรมารับก่อนการสอบไล่ 

เน่ืองจากต้องใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นหลักฐาน 

ในการเข้าห้องสอบพร้อมกับบัตรประจำตัวประชาชน 

และใบเสร็จการลงทะเบียนเรียน 

  2. การลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงนั้น นักศึกษาต้องมีสมุดลงทะเบียนเรียน 

(ม.ร.36), บาร์โค้ดกระบวนวิชา (ม.ร.37) โดยตัด 

แถบรหัสรายวิชาที่ต้องการใส่ในสมุดลงทะเบียน 

(เอกสารการลงทะเบียนเรียน มีจำหน่ายที่ อาคาร 

สำนักพิมพ์ ชั้น 3) นักศึกษาลงทะเบียนตามประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย ท่ีอาคารเวียงคำ ช้ัน 1 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง หัวหมาก

 สำหรับวันเวลาเรียน ห้องเรียน พร้อมวันเวลา 

สอบไล่ มหาวิทยาลัยจะประกาศให้ทราบในตารางเรียน 

(ม.ร.30) ก่อนการลงทะเบียนทุกคร้ัง นักศึกษาสามารถ 

ขอรับ ม.ร.30 ได้ที่คณะที่สังกัด,ประกาศให้ทราบ

ในข่าวรามคำแหง และเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 

www.ru.ac.th ด้วย สำหรับสถานท่ีสอบน้ันก่อนการ 

สอบไล่ประมาณ 1 สัปดาห์ มหาวิทยาลัยจะมีการ 

แจกตารางสอบไล่รายบุคคล ซึ่งจะระบุที่นั่ง แถวที่ 

สถานที่ในการสอบให้นักศึกษาได้รับทราบ 

Divinest Sense, I’m Nobody, Because I Could 

Not Stop for Death,War Is Kind

 The 20th Century Poetry: The Lake Isle 

of Innisfree, School’s Out, Leisure, The Unknown 

Citizen, Euclid, A Decade, Richard Cory, Lament, 

A Fence, Disillusionment of Ten O’Clock, Buddha,

E.E. Cumming

 การวัดผล ข้อสอบอัตนัย เวลาสอบ  

2.30 ชั่วโมง นักศึกษาสามารถเขียนคำตอบเป็น 

ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยตามความถนัด

 แนวข้อสอบ การตอบคำถามหรือแสดง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทร้อยกรอง กวี หรือแนว 

ความคิดสำคัญๆ โดยอาศัยความรู้ที่ได้ศึกษาจาก

กระบวนวิชานี้  

EN 230  
ความรู้เบื้องต้นในเรื่องวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

 ตำราเรียน  ความรู้เบ้ืองต้นในเร่ืองวรรณคดี 

องักฤษและวรรณคดีอเมริกัน โดยเสริมจิตร  สิงหเสนี 

และ ธัญญรัตน์  ปาณะกุล

 การศึกษาตำรา อ่านเน้ือหาท้ังหมดเพ่ือความ 

เข้าใจท่ีถูกต้อง สำหรับเน้ือหาแบ่งเป็น 2 ภาคดังน้ี

 ภาคหนึ่ง  ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับ

- ลักษณะวรรณกรรมและวรรณคดี

- คุณสมบัติ และประโยชน์ของการศึกษาวรรณคดี

- วิวัฒนาการวรรณคดีอังกฤษและวรรณคดีอเมริกัน

- นักประพันธ์เอก และผลงานสำคัญๆ ของแต่ละสมัย

- ความหมายของศัพท์ทางวรรณกรรม

 ภาคสอง ศึกษาวิธีการอ่านและวิเคราะห์ 

บทร้อยแก้ว และบทร้อยกรอง ชนิดต่างๆ โดยเน้น 

บทคัดเลือก 7 ชิ้น ดังต่อไปนี้

Poetry  1. Cargoes p. 106

  2. Lord Randal p. 127

  3. To p. 129

  4. Upon Westminster Bridge p. 135

Prose  5. Modern Education and the Classics p. 147

  6. Animal Farm p. 150

  7. Domestic Relations p. 178

 การวัดผล  ข้อสอบปรนัย 100 ข้อ เวลาสอบ 

2 ชั่วโมง 

 

ภาค 2, ภาคฤดูร้อน/2554
และภาคซ่อม 2/2554

รศ.รมณี  กอวัฒนา



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

ผอ.กองอาเซียนฯ                         (ต่อจากหน้า 7)

ความยุติธรรมทางสังคม ส่ิงแวดล้อมท่ีย่ังยืน การสร้าง 

อัตลักษณ์ และลดช่องว่างในการพัฒนา

 ผู้อำนวยการกองอาเซียน กล่าวต่อว่าสำหรับ 

การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ของหน่วยราชการ ทำได้โดยเพ่ิมความร่วมมือระหว่าง 

หน่วยงานราชการต่างๆของประเทศสมาชิกอาเซียน 

มากขึ้น เมื่อเกิดประชาคมอาเซียน ความร่วมมือใน

ทุกๆด้านจะเพิ่มมากขึ้น 

 “ข้าราชการเกือบจะทุกกระทรวง ทบวง กรม  

จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของอาเซียน  จึงต้องมีการ 

ปรับตัว เพื่อที่จะให้ทันกับประเทศอาเซียนอื่นๆที่ 

จะมีการแข่งขันกันในการปฏิสัมพันธ์ในระบบราชการ  

ระบบราชการไทยจะต้องทำงานให้ทันกับระบบราชการ 

ในประเทศอาเซียนอื่นๆ ข้าราชการไทยต้องตื่นตัว 

ในการรับรู้เก่ียวกับอาเซียนมากข้ึน ต้องพยายามท่ีจะ 

รู้จักประเทศเพ่ือนบ้าน ซ่ึงเป็นประเทศสมาชิกอาเซียน 

ด้วยกัน รวมท้ังต้องรู้จักภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน 

มากขึ้น”  

 ผู้อำนวยการกองอาเซียน กล่าวอีกว่าการเตรียม 

ความพร้อมก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประชาชน  

จะกำหนดให้การศึกษาเป็นกลไกหลักในการนำอาเซียน 

ก้าวสู่ความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และสังคม 

การมีศักยภาพในการแข่งขัน และอำนาจต่อรองการ 

เจรจากับกลุ่มประเทศในภูมิภาคอ่ืนๆ รวมท้ังประชาคม 

ยุโรป

 “การศึกษาเป็นรากฐานการพัฒนา สร้างอาเซียน 

สู่การเป็นประชาคมท่ีมีความม่ันคงท้ังทางด้านเศรษฐกิจ  

การเมืองและสังคม ดังน้ันกระทรวงศึกษาธิการ จึงมี 

บทบาทในการขับเคล่ือนและพัฒนาความร่วมมือด้าน 

การศึกษาเพื่อนำอาเซียนก้าวสู่การเป็นประชาคมที่

เข้มแข็ง  ในสังคมแห่งความเอื้ออาทร สมานฉันท์  

รักใคร่ผูกพัน และร่วมตระหนักถึงการมีอัตลักษณ์ 

อาเซียน  ท่ามกลางความหลากหลายทางด้านเช้ือชาติ  

ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

        เชื่อว่าด้วยระบบการศึกษา และการให้ข้อมูล

เรื่องอาเซียนอย่างต่อเนื่อง จะทำให้คนไทยมีความรู้ 

เรื่องอาเซียนเพิ่มมากขึ้น และหันมาสนใจการเตรียม 

ความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างจริงจัง  

รักที่จะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะจากนี้ไปจะต้องมี

การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มต้น 

ในการพัฒนาศักยภาพของตน โดยเฉพาะในเร่ืองของ 

ภาษาเพ่ือจะได้พร้อมเข้าสู่การเป็นพลเมืองของอาเซียน 

ต่อไป”  ผอ.กองอาเซียนกล่าว

 1. นายชุติภัทร  คงทิพย์อาภา

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5301064506

 2. นางสาวเจนจิรา  ชินอาน

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5301099684

 3. นางสาวสุนิษา  สิทธิเวช

  รหัสประจำตัวนักศึกษา  5301611124

 4. นางสาวสุนิสา  ลักษณะชฎา

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5301614607

 5. นางสาวณัฎฐิณี  เจียมประสิทธิ์

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5301617675 

 6. นายอ้าหลี  สินสง

  รหัสประจำตัวนักศึกษา  5302027478

 7. นางสาวน้ำทิพวัน  ดวงจันทร์

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5302046882

  8. นางสาวจิราพร  กลิ่นพยอม

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5302096325

 9. นายศราวุธ  เต็งทอง

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5302097349

 10. นายปัสทวี  วังศรีรัง

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5302100630

 11. นางสาวสุภิณี  จินดา

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5302102891

 12. นางสาวธันย์ชนก  จันทร์กันสิน

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5302411615

 13. นายอนุพงศ์  สุพันธ์

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5302414007

 14. นางสาวไอลดา  สารจันทร์

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5302601462

 15. นายพรเจตน์  ตามพิทักษ์สกุล

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5303009731

 16. นางสาวรวมรัชต์  ทวีโต

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5303021967

 17. นายนพรุจ  ศิริพรรณาภรณ์ 

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5303047939

 18. นางสาวกานติมา  เวชกิจ  

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5303052053

 19. นางสาวธัญรดา  ช่างเงิน

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5303058233

 20. นายกิตติศักดิ์  จรรยารัตน์

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5303058829

 21. นางสาวสุจิตรา  ทัศนบริสุทธิ์

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5303061641

 22. นายสุวรรณ  สมร่าง

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5303065345

 23. นางสาวสุมิตรา  สาดมุนี

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5303070311

 24. นายณภังกรณ์  บุตรา

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5304037863

 25. นายอาทิตย์  ไชยเชษฐา

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5304040420

 26. นางสาวมัสลิน  จริงจิตร

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5304042749

 27. นายกจรศักดิ์  อัครพงศธร

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5306001420

 28. นายวัลลภ  ทองเที่ยง

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5306062596

 29. นายนพดล  วุฒิวงศ์

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5306100347

 30. นายธนวัฒน์  สุดสงบ

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5306103135

 31. นายประสิทธิ์  อนันต๊ะ

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5306104869

 32. นางสาวเนตรนภา  ถวิลหวัง

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5306108126

 33. นายจักรกริช  เกิดพยัคฆ์

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5306119412

 34. นายประทาน  จันทร์ตาเสือ

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5306138651

 35. นายวัฒนา  สว่างวงศ์

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5306406207

 36. นายพิเชษฐ  ลาโภ

  รหัสประจำตัวนักศึกษา 5306412841

 37. นายณภัทร  วัฒนกุล 

   รหัสประจำตัวนักศึกษา 5351001796  

 ท้ังน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จึงเห็นสมควรถอนสถานภาพบุคคล 

ดังกล่าวออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

รามคำแหง   

 ตามที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ส่งสำเนา 

หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิมและหน่วยงาน 

ที่ออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว ปรากฏผลการตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่าหนังสือ 

สำคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาบางรายมีปัญหา ซ่ึงจะต้องทำการตรวจสอบอีกคร้ังหน่ึงโดยมหาวิทยาลัย 

ได้มีประกาศ ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2554 และได้มีหนังสือแจ้งให้นักศึกษาทราบเพื่อนำหลักฐานที่ถูกต้อง 

มาแสดงภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 ปรากฏว่ามีนักศึกษาบางรายมิได้นำหลักฐานการศึกษามาแสดง 

ต่อเจ้าหน้าที่ภายในเวลากำหนดและไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นผู้สำเร็จจากสถานศึกษาดังกล่าวจริง

 บัดนี้ ได้พ้นกำหนดเวลาของการให้นักศึกษานำต้นฉบับวุฒิการศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้ว  

ซ่ึงมีนักศึกษาบางรายท่ียังมิได้ปฏิบัติตามประกาศและหนังสือแจ้งให้นักศึกษาทราบดังกล่าว มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจึงให้ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษาและถือว่าผลการสอบท่ีผ่านมาเป็นโมฆะ จำนวน 37 ราย ดังน้ี 

ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ครั้งที่ 1/2555



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 ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

และภูมิปัญญาของไทยด้านศาสนา วัฒนธรรมและ 

ชีวิตความเป็นอยู่ จะต้องนำมาปรับใช้เข้ามาเป็นกลไก

การพัฒนาและเป็นรูปแบบของการพัฒนาของเราเอง

  “การท่ีจะทำให้ประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

อย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องฝึกให้คนไทยสามารถ 

สื่อสารภาษาอังกฤษได้ ด้วยการฝึกให้รู้จักสนใจสิ่งที่

อยู่รอบๆตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือพิมพ์  

ฉลากส่ิงของต่างๆท่ีเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาพยนตร์ 

ที่เป็นระบบภาษาอังกฤษ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็น 

ส่วนหนึ่งในการสะสมความรู้และทำให้เราจดจำ 

ภาษาอังกฤษได้อีกทางหนึ่งด้วย” ผศ.ดร.บุญชาล 

กล่าวในตอนท้าย

ม.ร. ปัจฉิมนิเทศฯ                        (ต่อจากหน้า 8)

 4 คณะร่วมสร้างเครือข่ายฯ          (ต่อจากหน้า 1)

4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ 

คณะศึกษาศาสตร์ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ณ 

ห้องประชุมชั้น 5 อาคารวิทยบริการและบริหาร 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

 ทั้งนี้ บันทึกข้อตกลงร่วมมือดังกล่าว ม ี

วัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้นำระบบ

และกลไกการประกันคุณภาพระดับอุดมศึกษาไปใช ้

ในการสร้างเครือข่ายและดำเนินกิจกรรมนักศึกษา  

อีกทั้งยังสร้างความสามัคคีระหว่างนักศึกษาของ 

ทุกคณะด้วย

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ได้ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610 ม.ร. หัวหมาก 

โทร. 0-2310-8955-6 ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 20 พฤษภาคม  

2555 เวลา 09.00-19.00 น. (เว้นวันที่ 5-9 มีนาคม 

และวันที่ 11-17 เมษายน 2555) หรือดาวน์โหลด 

ใบสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ท่ี http://www. 

mmm.ru.ac.th

ม.ร. รับสมัคร นศ. ป.ตรีฯ           (ต่อจากหน้า 1)

 บุคลากร ม.ร.ฯ                         (ต่อจากหน้า 12)

อำนวยความสะดวกและช่วยเหลือแนะนำการให้ 

บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษาพิการทางการ 

ได้ยิน ให้เล่าเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ”

 ทั้งนี้ กองกิจการนักศึกษาได้รับอนุมัติงบ-

ประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก 

สมาคมคนหูหนวกแห่งประเทศไทยเป็นวิทยากร 

บรรยายสาธิตและฝึกปฏิบัติภาษามือ โดยมีคณาจารย์  

ข้าราชการ และบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆของ 

มหาวิทยาลัย เข้าร่วมโครงการ

  ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่าย 

วิชาการและวิจัย กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนา 

ศักยภาพการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ เพื่อให ้

สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของมหาวิทยาลัยในการ 

กระจายโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียม 

กันทางการศึกษา ในการที่จะพัฒนาบุคลากรของ 

มหาวิทยาลัยให้สามารถช่วยเหลือและแนะนำการให้ 

บริการทางการศึกษาแก่นักศึกษาพิการทางการได้ยิน 

ได้อย่างเต็มศักยภาพ

 “ปัจจุบันโลกเปล่ียนไปและมีเทคโนโลยีใหม่ๆ 

เข้ามาช่วยดูแลผู้พิการ ซ่ึงสมัยก่อนคนมักคิดว่าผู้พิการ 

เกิดมาแล้วโชคร้าย แต่ตอนน้ีไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย 

หรือสังคมไทย ได้จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ 

ต่างๆให้แก่ผู้พิการมากขึ้นอย่างชัดเจน เช่น ทางเดิน 

บนท้องถนน ห้องน้ำ หรือตัวอาคาร เพื่อให้ผู้พิการ 

สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างสะดวกสบาย  

นอกจากน้ี ประเทศไทยยังเคารพสิทธิของผู้พิการมากข้ึน  

มองว่าพวกเขาเป็นเพื่อน และมีความเป็นมนุษย์ที ่

เท่าเทียมกับผู้อื่น 

  ดังนั้น รามคำแหงในฐานะที่เป็นสถาบันการ 

ศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ผู้พิการเข้ามาศึกษา ต้องเป็นผู้นำ 

ในการพัฒนาศักยภาพรอบด้านท่ีเก่ียวข้องกับผู้พิการ  

และต้องส่งเสริมให้ผู้พิการสามารถจบการศึกษา 

ออกไปแล้ว เป็นคนที่สมบูรณ์ ไม่เป็นภาระแก่สังคม  

สามารถสร้างคุณประโยชน์ให้แก่มหาวิทยาลัยและ 

สังคมได้อย่างมีคุณค่าด้วย” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัยกล่าว

 1.  นายฤทธิกร ศิริประเสริฐโชค รหัสประจำตัว  

4819 80201 9 ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 2 

ปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 2) ดังนี้

 โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) แบบ 1

 1. นางฉวีวรรณ  ชูสนุก รหัสประจำตัว 4819 

10003 8  ตั้งแต่วันที่ 24 มกราคม 2555

 ผลการประชุมสภาฯ                  (ต่อจากหน้า 12)

 บัตรเสียและหย่อนบัตรผิดหีบบัตร 316 บัตร

 ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การ- 

นักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) ประจำปีการศึกษา 2555 ได้แก่  

พรรคตะวันใหม ่ ซึ่งผู้สมัครนายก อ.ศ.ม.ร. คือ  

นายนาราวินทร์ แพรกม่วง รหัสประจำตัว 4803014598  

เป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

 ส่วนผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิก 

สภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 มีดังนี้

 1) สมาชิกสภานักศึกษา ประเภทระบุตัวบุคคล  

ผู้ได้รับเลือกตั้ง คือผู้สมัครจากพรรคตะวันใหม่ ชั้น 

ปีละ 8 คน ได้รับเลือกตั้งทั้งหมดทุกชั้นปี จำนวน  

32 คน ส่วนผู้สมัครพรรคศรัทธาธรรม ไม่ได้รับเลือก

 2) สมาชิกสภานักศึกษา ประเภทระบุพรรค 

ผู้ได้รับเลือกตั้ง คือผู้สมัครจากพรรคตะวันใหม่ ได้รับ 

เลือกตั้งชั้นปีที่ 1-2 ชั้นปีละ 6 คน และชั้นปีที่ 3-4 

ชั้นปีละ 5 คน รวม 22 คน ส่วนพรรคศรัทธาธรรม 

ได้รับเลือกตั้งชั้นปีที่ 1-2 ชั้นปีละ 2 คน และชั้นปี 

ที่ 3-4 ชั้นปีละ 3 คน รวม 10 คน 

 สรุปผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา 

(ส.ม.ร.) ทั้งสิ้น จำนวน 64 คน ได้แก่ พรรคตะวันใหม่ 

54 คน พรรคศรัทธาธรรม 10 คน

พรรคตะวันใหม่ฯ                        (ต่อจากหน้า 1)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๕) วันที่ ๒๐ - ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

 

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีการประชุม  

ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 โดยมี  

นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. อนุมัติหลักเกณฑ์

  - อนุมัติหลักเกณฑ์และวิธีการลงทะเบียน 

สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ได้รับการ

ล้างมลทิน ตามที่บัณฑิตวิทยาลัยเสนอ

 2. ร่างระเบียบ

  -     อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว      

พ.ศ. 2555

 3. ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร

  - อนุมัติปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรศึกษา- 

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) 

ฉบับปี พ.ศ. 2551 วิชาเอกพลศึกษา (สายเดียว) 

และวิชาเอกพลศึกษา (เอกมีโท)

 4. อนุมัติหลักสูตร

  - อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ของคณะวิทยาศาสตร์  

จำนวน 14 สาขาวิชา ได้แก่

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

คณิตศาสตร์, สาขาวิชาสถิติศาสตร์, สาขาวิชาเคมี, 

สาขาวิชาฟิสิกส์,   สาขาวิชาชีววิทยา,   สาขาวิชาวิทยาการ 

คอมพิวเตอร์, สาขาวิชาการวิจัยดำเนินงาน,  สาขา 

วิชาเทคโนโลยีวัสดุ, สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร, 

สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชา 

เทคโนโลยีชีวภาพ, สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม, 

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร,  สาขาวิชาเทคโนโลยี 

สารสนเทศ

  - อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  (หลักสูตร 5 ปี)

  - อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  

สาขาวิชาภูมิศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2555) 

 5. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 1  

ปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 9) ดังนี้

 สถาบันการศึกษานานาชาติ

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคภาษา 

อังกฤษ (แบบ 1)
(อ่านต่อหน้า 11)

 

(อ่านต่อหน้า 11)

บุคลากร ม.ร. “อบรมล่ามภาษามือ” 
เพื่อช่วยผู้พิการ

 ง า น บ ริ ก า ร แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการ “อบรมล่ามภาษามือไทยขั้นพื้นฐาน 

สำหรับบุคลากร” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล          

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย ม.ร. 

เป็นประธาน ณ ห้อง 304 อาคารนพมาศ ชั้น 3 

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2555  

 การอบรมครั้งนี้มีวิทยากรจากสมาคม 

คนหูหนวกแห่งประเทศไทย ได้แก่ นายอนุชา 

รัตนสินธ์ุ นายเกียรติศักดิ์ แผ้วมานะกุล นางสาว 

ปรียานุช ศศิธรวัฒนกุล นางอรพินท์ บัณฑิตกฤตวิทย์   

นางสาวกนิษฐา รัตนสินธ์ุ และนางสาวจุฑามาศ 

สุธนวัฒนาเจริญ เป็นวิทยากรสาธิตและฝึกปฏิบัติ 

ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ ข้าราชการ และ 

บุคลากรของมหาวิทยาลัย  ร่วมอบรมจำนวน 70 คน

 โอกาสน้ี นางสุชาดา วรกาญจน์ ผู้อำนวยการ 

กองกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญ 

ของความเท่าเทียมทางการศึกษาสำหรับนักศึกษา 

พิการตามยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสำหรับ 

ผู้พิการในระดับอุดมศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการ- 

การอุดมศึกษา โครงการอบรมล่ามภาษามือไทย 

ขั้นพื้นฐานสำหรับบุคลากร จึงเป็นภารกิจหลักที่ 

สำคัญของกองกิจการนักศึกษา ในการที่จะส่งเสริม 

และสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สามารถช่วยเหลือแนะนำทางการศึกษา 

แก่นักศึกษาพิการทางการได้ยินและให้เข้าถึงการ

เรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

 “โครงการอบรมล่ามภาษามือไทยข้ันพ้ืนฐาน 

สำหรับบุคลากรครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อให้บุคลากรของ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความรู้ความเข้าใจและ 

ทักษะการใช้ภาษามือไทยข้ันพ้ืนฐาน สามารถส่ือสาร 

 ง า น บ ริ ก า ร แ ล ะ ส วั ส ดิ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “ศิษย์เก่าขอเล่าด้วยคน” 

โดยมี อาจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม คณะ- 

ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นวิทยากร   

ณ ห้อง 304 อาคารนพมาศ ชั้น 3 เมื่อวันที่ 27  

มกราคมท่ีผ่านมา เพ่ือเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 

ที่ใกล้จะสำเร็จการศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า ทั้งด้าน 

วิชาการและบุคลิกภาพ

 อาจารย์ ดร.ปรัชญา กล่าวว่าบัณฑิตท่ีสำเร็จ 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นจะเป็นที่ยอมรับ 

ในตลาดแรงงาน เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความอดทน 

และสู้งาน ซึ่งเป็นคุณสมบัติพื้นฐาน นอกจากนี้ 

ความตั้งใจและค้นคว้าหาความรู้และข้อมูลต่างๆ

ตลอดเวลาเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาตนเอง

 “อาจารย์ ดร.ปรัชญา ให้คำแนะนำว่าช่วง 

เวลาสัมภาษณ์งานเป็นช่วงเวลาท่ีสำคัญท่ีสุด ดังน้ัน 

ผู้ที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องเตรียมตัวให้ดี  

ท้ังด้านบุคลิกภาพภายนอก ท่าทางในการแสดงออก 

ไม่ว่าจะเป็นการเดิน การนั่ง และการยืน อีกทั้งยัง 

ต้องแสดงให้เห็นถึงความกระตือรือร้นและสนใจ 

เรียนรู้ในส่ิงใหม่ ท้ังน้ีก่อนการสัมภาษณ์ต้องศึกษา 

ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานนั้นก่อน” 

อาจารย์คณะศึกษาศาสตร์ 
แนะวิธีสัมภาษณ์งาน

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานเปิดงาน “ขันโตก 

แก้วเวียงราม’55”จัดโดยสมาพันธ์นักศึกษา 

ล้านนาไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อสืบสาน 

ตำนานพื้นเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรมล้านนา ณ 

ลานแอโรบิค สำนักกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เมื่อค่ำวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555


