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เลขาธิการอาเซียน ชี้สังคมไทยฝากความหวังคนรุ่นใหม่

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.รามคำแหงปัจฉิมนิเทศ “ลูกศิษย์ชาวลาว”

  สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จิตวิทยากับ 

การพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา”  รุ่นท่ี 3 (ฟรี)  

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดทักษะท่ีจำเป็นต่อนักศึกษา  

รองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านโครงสร้าง 

ขององค์การ และบุคลากรภายในและภายนอก 

ที่นักศึกษาต้องร่วมงานด้วย และเพื่อเป็น 

การพัฒนานักศึกษา โดยเปิดอบรมจำนวน 

5 หลักสูตร ณ อาคารสวรรคโลก ห้อง 301 

ตามกำหนดการ ดังนี้

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ฝ่ายหลักสูตร 

โครงการพิเศษ รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท แผน ข  

(ไม่ทำวิทยานิพนธ์) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์  

ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร รวมศึกษาดูงาน 

ในประเทศ 130,000 บาท แบ่งชำระ 7 งวด 

ในโครงการต่างๆ ดังนี้

 1. โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

Visionary Leaders (Twilight Program) รุ่นท่ี 9  

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ  

ไทย-ลาว ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เพื่อยกระดับครู อาจารย์ และ

(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 11)

   ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง 

เชิญชาวรามคำแหง และผู้มีจิตศรัทธา 

ร่วมงานกาชาดและสนับสนุนสมทบ 

ทุนกองทุนสภากาชาดไทย ประจำปี 2555  

ภายใต้คำขวัญ “80 พรรษา องค์สภา- 

นายิกา ปวงประชารวมใจ ถวายพระพร”  

เพื่อเฉลิมฉลองในวโรกาสที่สมเด็จ- 

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงมีพระชนมายุครบ 80 พรรษา  

พบกับกิจกรรมการแสดง และงานออกร้านของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ณ บริเวณพระบรมรูปทรงม้า สวนอัมพร และสนามเสือป่า 

ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม-7 เมษายน 2555

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด รองอธิการบดี 

ฝ่ายสวัสดิการ ม.ร. เปิดเผยว่า การจัดงานกาชาด ประจำปี 2555  

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในปีน้ี จัดข้ึนภายใต้คำขวัญ “80 พรรษา  

องค์สภานายิกา ปวงประชารวมใจ ถวายพระพร” และ 

 ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการ 

อาเซียน ฝากดุษฎีบัณฑิต-มหาบัณฑิตรามคำแหง  

ปรับตัวรับประชาคมอาเซียน หมั่นหา 

ความรู้ใหม่ หาสิ่งท้าทาย เป็นผู้แสวงหา 

ความใฝ่รู้ อยากรู้ ใคร่รู้ไปตลอดชีวิต  

หวังนำประเทศไทยก้าวไปอยู่แถวหน้าเวที 

อาเซียน ในโครงการปัจฉิมนิเทศและบรรยาย 

พิเศษ เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

สู่ประชาคมอาเซียน” จัดโดยโครงการ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและโครงการ 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 

วิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

ใช้ความรู้-ปัญญานำไทยผงาดสู่แถวหน้าในเวทีอาเซียน



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๕

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2555  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี ดร.สุรินทร์ เลขาธิการอาเซียน กล่าวว่า  

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เป็นสาขาวิชาที่ 

ทันสมัย มีความจำเป็นและตรงกับความต้องการของ 

ประเทศไทยในขณะน้ี เพราะว่าส่ิงท่ีจำเป็นสำหรับประเทศชาติ 

ที่สุด คือการพัฒนาคนให้สูงขึ้น เทียบเท่า และให้เป็น 

ผู้นำคนอื่นด้วย ฉะนั้น จงภูมิใจไว้ว่าประเทศไทยไม่เคย 

เป็นเมืองขึ้นของใคร สามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับ 

ประเทศเอกราชได้ทั่วโลก 

 “ในเรื่องของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม 

ไทยยังให้ความสำคัญไม่มากพอ เพราะการที่จะอยู่ร่วม 

กบัสังคมโลกได้อย่างสันติและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์โลก 

กับสังคมอ่ืนได้ ต้องมีทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

และมีคุณภาพ ด้านอาเซียนซ่ึงจะเป็นประชาคมในปี 2558  

ทุกประเทศเห็นเป็นภาพที่สวยงาม โดยหวังจะเข้าไปหา 

ผลประโยชน์ เพราะเป็นโอกาสที่จะขยายทุกสิ่งให้กับ 

ประเทศใน 10 ประเทศสมาชิก ซึ่งตลาดไทยจะเพิ่มขึ้น 

ถึง 10 เท่า 

 ฉะน้ัน โอกาสท่ีทุกคนอยากเข้าไปแสวงหาจะมีอยู่ 

ในเวทีอาเซียน ซึ่งการที่จะเข้าไปแข่งขันเพื่อหาสิ่งดีๆ 

บนเวทีอาเซียนน้ัน ความพร้อม ความสามารถในการแข่งขัน  

ความสามารถที่มนุษย์มี จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเตรียม 

ทั้งนี้ ยังรวมถึงการที่รามคำแหงได้สอนสาขาวิชาการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้แก่ประชากรของชาติเพื่อที่ 

จะออกไปพัฒนาประเทศชาตินั้น ถือเป็นภารกิจเริ่มต้น  

และต้องร่วมกันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศชาติ  

และเรียกร้องการพัฒนาคุณภาพของการศึกษา เพื่อเป็น

การเตรียมคนและสร้างความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่ด้วย” 

 เลขาธิการอาเซียน แจงต่อไปว่า ชีวิตยุคโลกาภิวัตน์  

คือชีวิตที่ไม่หยุดนิ่งและเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา เต็มไป 

ด้วยสิ่งท้าทาย เต็มไปด้วยโอกาส และเต็มไปด้วยการ 

ทดสอบ เราต้องเตรียมที่จะมีอาชีพอย่างน้อยสามอาชีพ 

ในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่โลกาภิวัตน ์

หยิบย่ืนให้ เพราะโอกาสมีอยู่มาก เลือกได้ว่าช่วงชีวิตไหน 

อยากเป็นอะไร เรียนรู้เพื่อรู้และเลือกที่จะเป็น แต่ทาง 

เลือกน้ันควรท่ีจะมีหลายเส้นทางและควรมีทางเลือกเพ่ิมข้ึน 

และมีตลอดชีวิต 

 อีกทั้ง ปัจจุบันวิทยาศาสตร์การแพทย์เจริญขึ้น 

ทำให้มนุษย์อายุยืน และท่ัวโลกรณรงค์ชีวิตให้อยู่เป็นสุข  

อยู่ให้สบาย อยู่ให้มีสุขภาพ อยู่ให้นาน เราจึงมีทางเลือก 

ให้กับชีวิตมากข้ึน แต่ปัญหาคือเราพร้อมท่ีจะเลือก หรือ 

พร้อมท่ีจะเรียนรู้ตลอดไปหรือไม่ คนท่ีพร้อมคือ คนท่ีชอบ 

ส่ิงท้าทาย และต้องการส่ิงใหม่ในชีวิต เม่ือจบออกไปแล้ว  

ขอให้ดุษฎีบัณฑิต-มหาบัณฑิต จงมีความใฝ่รู้ อยากรู้  

ใคร่รู้ หวนกลับไปค้นคว้าหาความรู้ใหม่เหมือนเด็กและ 

รักษาความใฝ่รู้ อยากรู้ ใคร่รู้ ให้อยู่ไปตลอดชีวิตของ 

ทุกคน 

 เลขาธิการอาเซียน กล่าวถึงมุมมองต่อรามคำแหง 

ว่ารามคำแหงเป็นสถาบันที่มีนวัตกรรมอยู่หลายด้าน 

ที่คิดใหม่ เริ่มใหม่ หาทางออกใหม่ สร้างสถาบันใหม่ 

สร้างองค์กรใหม่ เพ่ือตอบรับกับปัญหาท่ีเกิดข้ึน ท้าทาย 

สังคม และท้าทายประเทศชาติ เพราะสังคมใดที่สอน 

ให้คนไม่หยุดนิ่ง ไม่พอใจในคำถามที่ได้มาและมีอยู่  

สังคมนั้นจะมีพลวัตและขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา ซึ่ง 

สังคมยุคโลกาภิวัตน์และสังคมอาเซียนที่กำลังจะมาถึง 

เราต้องการบัณฑิตแบบนั้น เราต้องการผู้นำลักษณะนั้น 

ต้องถาม ต้องแสวงหา ใฝ่รู้ อยากรู้ ใคร่รู้ อยากเห็นการ 

เปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดข้ึนในทางท่ีดี น่ีคือส่ิงท่ีรามคำแหง 

ได้มอบให้กับผู้ใฝ่หาความรู้ทุกคน 

 “รามคำแหงเป็นสถาบันที่สร้างความเสมอภาค 

ในสังคมมากที่สุด ไม่ว่าจะมาจากไหน ถิ่นไหน สามารถ 

เรียนรามฯได้ทุกคน ไม่ใช่เพราะค่าหน่วยกิตถูกอย่างเดียว  

แต่มีวิธีการที่สอนให้นักศึกษาที่อยากเรียนให้ได้เรียน  

ทุกคนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้เรียน มีเทคโนโลย ี

ที่เจาะลึกไปสอนให้คนที่ใฝ่รู้ ใฝ่เรียนให้ได้เรียน... 

 ...รามคำแหงหยิบยื่นโอกาสไปให้ได้ทุกที่ ทุกมุม 

ทุกแห่งทั่วโลก ไม่ใช่แค่สร้างความเสมอภาคในสังคม 

แต่ยังเป็นกลไกท่ีให้ความเท่าเทียมกับทุกคนในสังคมไทย  

และไปยังต่างประเทศที่ใครก็ตามที่ต้องการไต่บันไดนี้ 

มาสู่ความเท่าเทียม รามคำแหงเป็นกลไกท่ีมาแก้ไข ใครอยาก 

เรียนได้เรียน ใครใคร่รู้มา ใครไม่มีเงินเรียนได้ ใครกำพร้า 

ก็มีโอกาส คือส่ิงท่ีรามคำแหงควรภูมิใจท่ีสุด และย่ิงทำ 

ให้ผมรู้สึกว่า เม่ือผมได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักด์ิ 

จากรามคำแหงเป็นส่ิงท่ีภาคภูมิใจ และยังได้เป็นลูกพ่อขุนฯ 

คนหนึ่งที่มีเพื่อนร่วมสถาบันอีกหลายล้านคน” 

 ดร.สุรินทร์ ฝากภารกิจสำคัญแก่ดุษฎีบัณฑิต-

มหาบัณฑิตว่า จากนี้ขอให้ท่านทั้งหลายออกไปสร้าง 

โอกาสและขยายโอกาสให้คนอ่ืน ท่านท้ังหลายท่ีมีโอกาส 

มาเรียนหนังสือ เป็นปัญญาชน หน้าที่ต่อไป คือการ 

ออกไปช่วยเหลือ เปิดโอกาส กระจายโอกาส และ 

สนับสนุนทุกคน ให้มีสิทธิท่ีจะได้รับโอกาสท่ีเราสามารถ 

แบ่งปันให้กับเขาได้ ถ้าทำได้อย่างน้ี สังคม ประชาคมน้ี 

จะดีขึ้น ซึ่งผมได้เรียกร้องทั้ง 10 ประเทศ ประชากรกว่า 

600 ล้านคน ไม่ใช่มุ่งหวังแต่จะได้จากประโยชน์ทาง 

วัตถุหรือการลงทุน ถ้าจะเป็นประชาคมได้จริงๆคือ เม่ือเรา 

กล้าท่ีจะฝัน เราต้องมีความเก้ือกูลเอ้ืออาทรต่อกันในการ 

แบ่งปันส่ิงดีงามในชีวิตให้กันและกัน ประชาคมอาเซียน 

จะน่าอยู่และจะเป็นประชาคมท่ีลูกหลานจะได้ประโยชน์ 

และมีความสุข

 “ประชาคมอาเซียนไม่ได้สร้างเพื่อคนกลุ่มใด 

กลุ่มหน่ึง แต่เป็นการสร้างความก้าวหน้าไปข้างหน้าเพ่ือ 

ลูกหลานของไทยและเยาวชนในอาเซียนท้ังหมด ประชาคม 

อาเซียนได้รับความสนใจจากหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น 

สหรัฐฯ รัสเซีย เกาหลี ญี่ปุ่น อินเดีย หรือนิวซีแลนด์  

ไทยจึงต้องเตรียมพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ในสังคมนั้น แม้ว่า 

จะเต็มไปด้วยโอกาส แต่ก็จะเต็มไปด้วยการแข่งขันเช่นกัน  

ซึ่งถ้าเราเตรียมตัวไม่ทัน ความสามารถในการแข่งขัน 

ก็ไม่พอ ยังต้ังสติไม่ได้ ยังเลือกท่ีจะอยู่ในมุมเล็กๆ ไม่อยาก 

เปิดตัวออกไปแข่งขัน เราจะเสียโอกาส ดังน้ัน ความพร้อม  

ความสามารถในการแข่งขัน ระบบการศึกษา คุณภาพ 

การศึกษา ทัศนคติที่ถูกต้องที่จะออกไป คือสิ่งที่จำเป็น 

ที่สุดสำหรับสังคมไทย” 

 ดร.สุรินทร์ กล่าวในที่สุดว่าบัณฑิตทุกคนจะ 

เป็นหัวหอกที่จะออกไปประกาศด้วยดีกรีดุษฎีบัณฑิต  

มหาบัณฑิตจากสาขาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จากรามคำแหง  

ออกไปบอกคนไทยว่าให้เตรียมพร้อม เพราะโอกาส 

มีมาก สิ่งท้าทายมาก แต่ว่าจะเป็นชีวิตที่น่าตื่นเต้น 

ท้าทาย เคลื่อนไหว มีพลวัต พร้อมที่จะให้เราไปร่วม 

แสดงบนเวทีนั้น 

 ฉะนั้นแล้ว สิ่งที่หวังคือ คนไทย 63-64 ล้านคน 

จะไม่ยืนอยู่ข้างเวที ริมเวที หรือหลังเวที ท่านทั้งหลาย 

จะต้องนำคนไทยไปยืนอยู่ตรงกลางและด้านหน้าของเวที  

ซึ่งเราต้องมีความเชื่อมั่นในตัวเอง และความพร้อมที่จะ 

รับสิ่งท้าทาย กล้าที่จะรับการเรียนรู้ใหม่ ปรับเปลี่ยน 

ตัวเองใหม่ตามกระแสของความเปลี่ยนแปลง และยัง 

รักษาอัตลักษณ์ของความเป็นไทยที่ดี คือความเรียบร้อย 

เคารพผู้ใหญ่ รู้บุญคุณและมีความกตัญญู ขอให้รักษา 

เอกลักษณ์น้ีเอาไว้ แต่พร้อมกันก็ต้องสามารถท่ีจะยืนหยัด 

แข่งขัน ท้าทาย ต่อสู้ เพื่อที่จะบุกเบิก รักษา และ 

เพ่ิมพูนผลประโยชน์บนเวทีท่ีเปิดกว้างท้ังในอาเซียน และ 

เวทีต่างๆทั่วโลก ถ้ารักษาเอกลักษณ์นี้ไว้ พร้อมที่จะสู้ 

พร้อมท่ีจะแข่งขัน พร้อมกับทัศนคติท่ีอาจจะเปล่ียนและ 

เลือกโอกาสใหม่ให้กับสังคม พลวัตในสังคมไทย อาเซียน  

และโลก ก็จะเป็นพลวัตท่ีเดินไปพร้อมกันโดยท่ีสังคมไทย 

จะไม่ตกขบวน และเราก็จะได้ประโยชน์

 “ขอให้ท่านทั้งหลายหวังสิ่งใดให้ได้ดั่งประสงค์

บนพื้นฐาน บนความรู้ด้วยคุณธรรมที่ถูกต้อง ด้วยความ 

กล้าทางจริยธรรมที่องค์พ่อขุนฯสอน และด้วยความ 

รู้สึกสำนึกในบุญคุณของชาติท่ีให้โอกาส เล้ียงดู สร้างเสริม  

จนกระท่ังท่านท้ังหลายมาเป็นผู้นำของประเทศ แต่ท้ังน้ี 

ต้องไม่ลืมภารกิจของการเป็นผู้สร้างความเป็นธรรมและ 

ความเสมอภาคในสังคม ดังการก่อตั้งของมหาวิทยาลัย 

ได้ออกไปประกาศให้ทั่วโลกรับทราบในภารกิจนี้ของ 

รามคำแหงโดยท่ัวกัน”  เลขาธิการอาเซียนกล่าวในท่ีสุด

 
  เลขาธิการอาเซียน ชี้สังคมไทยฯ                   (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

      

 ผู้พิพากษาสมทบ  

วัย 73 ปี สร้างสถิตใิหม่ 

ด้วยการคว้าเกียรตินิยม 

อันดับ 1 ในสาขากฎหมาย- 

ทั่ ว ไปสำ เร็จการศึกษา 

ด้วยคะแนนเฉลี่ย 3.60 

 นางสุวรรณา  สุขพานิช ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชน 

และครอบครัว จังหวัดเพชรบุรี ประธานผู้ประนี- 

ประนอมศาล จังหวัดเพชรบุรี และประธานกรรมการ 

สงเคราะห์เด็กและเยาวชน จังหวัดเพชรบุรี ผู้คลุกคลี 

อยู่ในวงการยุติธรรม เผยความภูมิใจ หลังคว้าปริญญาตรี 

ใบแรกจากรามคำแหง พร้อมพ่วงเกียรตินิยมอันดับ 1 ว่า 

“การเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ”

 “หลังจากสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนเซนต์

โยเซฟคอนแวนต์แล้ว ได้เริ่มต้นชีวิตการทำงาน โดย 

เป็นอาจารย์สอนที่โรงเรียนอัสสัมชัญ เมื่อแต่งงาน 

จึงลาออกมาทำธุรกิจปั๊มน้ำมันของครอบครัวที่ 

จังหวัดเพชรบุรี ในขณะเดียวกับท่ีมีความสนใจด้าน 

กฎหมาย จึงขวนขวายหาความรู้มาโดยตลอด เพราะ 

การทำงานในตำแหน่งผู้ไกล่เกลี่ยจังหวัด จำเป็น 

ต้องใช้กฎหมาย ต้องรอบรู้ด้านกฎหมาย  จนเม่ืออายุ 

70 ปี เริ่มวางมือทางธุรกิจให้ลูกๆ และสมัครเรียน 

คณะนิติศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง แล้วย้าย 

เปลี่ยนมาเรียนที่คณะนิติศาสตร์ รามคำแหง เมื่อมี

การเปิดการเรียนการสอนที่จังหวัดเพชรบุรี”

 นางสุวรรณา กล่าวต่อไปถึงการเรียนที่ราม- 

คำแหงว่า แม้จะเป็นการเรียนการสอนเฉพาะวันเสาร์ 

วันอาทิตย์ แต่สามารถเรียนได้ไม่มีปัญหา เพราะ 

มีคณาจารย์เดินทางไปบรรยายทุกสัปดาห์ สามารถ 

สอบถามปัญหาข้อสงสัยได้ รู้สึกชอบระบบการเรียน 

รูปแบบนี้ ซึ่งเป็นระบบที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องมี 

ภารกิจการงาน

 “ตอนสมัครเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

รุ่นที่ 1 ในปี 2552 ในขณะนั้นอายุ 70 ปี ไม่เคยคิดว่า

อายุจะเป็นอุปสรรคในการเรียน คิดว่าอายุเป็นเพียง 

ตัวเลขเท่าน้ัน ประกอบกับท่ีรามคำแหงจัดการเรียน

ได้เทียบเท่ากับการเรียนที่รามคำแหง หัวหมาก เอื้อ 

อำนวยให้ผู้ไม่มีเวลาเดินทางเข้ามาเรียนท่ีกรุงเทพฯ  

สามารถเรียนได้

 ... ในระหว่างที่เรียนยังคงทำธุรกิจปั๊มน้ำมัน 

อยู่ด้วย จำเป็นต้องใช้หลักในการแบ่งเวลา คือ 

ในเวลางานต้องจดจ่อกับงาน เวลาเรียนในห้องเรียน 

ต้องตั้งใจเรียน ไม่กังวลเรื่องธุรกิจ และที่สำคัญคือ 

ต้องมีวินัยในตัวเอง      มีความเข้มงวดในการทบทวน 

บทเรียน เพราะการเรียนนิติศาสตร์ต้องทำความ 

เข้าใจทุกตัวอักษรในแต่ละมาตรา จะท่องเป็นนกแก้ว 

นกขุนทองอย่างเดียวไม่ได้ การเรียนรามคำแหง 

ให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่การเรียนแค่ผ่าน 

บทพิสูจน์ “อายุเป็นเพียงตัวเลข”
ของบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะนิติศาสตร์ วัย 73 ปี

ต้องเรียนให้รู้ด้วย นอกจากการมีวินัยในตัวเองแล้ว 

ยังต้องยึดถือหลักพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย 

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ที่ทำให้การเรียนและ

การทำงานประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้

 บัณฑิตเกียรตินิยม ลำดับเร่ืองราวการทำงาน 

ในวงการยุติธรรมว่า มีจุดเริ่มต้นจากที่ผู้พิพากษา 

หัวหน้าศาลต้องการผู้ทำงานในตำแหน่งผู้ไกล่เกล่ีย 

ผู้ประนีประนอมข้อพิพาทของศาลจั งหวัด  

ในขณะนั้นผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีวุฒิทางด้าน 

นิติศาสตร์ ดังนั้น แม้ตนจะเพิ่งสำเร็จการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 แต่ด้วยความชอบและ 

ความรู้ด้านกฎหมายท่ีเก็บสะสมจากนอกห้องเรียน 

จากการค้นคว้าด้วยตัวเองมาตลอด จึงตัดสินใจสมัคร

และได้รับการคัดเลือกเข้าทำงาน 

 ... จากนั้นในปี 2545 เมื่อธุรกิจเริ่มอยู่ตัว 

จึงได้ไปสมัครเป็นผู้พิพากษาสมทบ และทำงาน 

ในตำแหน่งน้ีเร่ือยมาถึงปัจจุบัน เป็นสมัยท่ี 4 หลังจากน้ัน 

ปี 2545 ได้สมัครเป็นผู้ไกล่เกล่ียของจังหวัดเพชรบุรี 

ในตำแหน่งประธานผู้ไกล่เกลี่ยมาจนถึงปัจจุบัน 

นอกจากนี้ ยังได้ทำงานเป็นผู้พิพากษาสมทบช่วย 

อบรม บำบัดฟื้นฟูเด็กเยาวชนที่กระทำความผิดมา 

ซึ่งปัจจุบันจำเป็นต้องมีคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์  

การทำงานด้านกฎหมายต้องใช้หลักจิตวิทยา 

ประกอบด้วย ต้องเข้าใจเขาเข้าใจเรา การมีประสบการณ์ 

ในแวดวงกฎหมายมาในระดับหนึ่งทำให้เข้าใจ 

เนื้อหาบทเรียนมากขึ้นด้วย 

 นางสุวรรณา กล่าวถึงความสำเร็จในวันนี้ว่า 

รู้สึกภาคภูมิใจผลสำเร็จทางการศึกษา ตนไม่ได ้

คาดหวังว่าจะต้องได้เกียรตินิยม แต่ส่ิงน้ีเป็นผลจาก 

การตั้งใจเรียน ทบทวนทุกวิชาที่เรียน รวมทั้งการ 

ซักถามอาจารย์

 “การเรียนที่รามคำแหงจะง่ายหรือยาก 

ขึ้นอยู่กับตัวเอง อยู่ที่การเอาใจใส่ของแต่ละบุคคล 

ถ้าไม่เอาใจใส่การเรียนอาจเป็นเรื่องยาก แต่ถ้าได ้

ต้ังใจพยายามทำความเข้าใจกับวิชาท่ีเรียนก็จะไม่ลำบาก 

จนเกินไป ดิฉันเองก็เคยสอบไม่ผ่านวิชากฎหมาย

มหาชน เพราะตอนนั้นเป็นช่วงเริ่มเรียนและยังไม่

ชินกับแนวการตอบคำถาม ภายหลังจึงได้เรียนรู้ว่า 

การเขียนข้อสอบต้องมีแนวการตอบ ต้องมีเทคนิค 

และแบ่งเวลาทำข้อสอบ ทบทวน และวาดมโนภาพ 

ตามท่ีอาจารย์สอน และถ้าไม่เข้าเรียน จะคิดไม่ออก 

 ... ขอขอบคุณคณาจารย์ ทุกท่าน และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงที่เปิดโอกาสให้กับทุกคนได้แสวงหา 

ความรู้ ไม่ว่าคนคนนั้นจะมีเวลามากน้อยเพียงใด  

สำหรับการเรียนถึงแม้จะมีหรือไม่มีเวลาขึ้นอยู่กับ 

การศึกษาของแต่ละคน ซ่ึงตนเป็นคนหน่ึงท่ีหาโอกาส 

ในการศึกษามาโดยตลอด และวันนี้รู้สึกภูมิใจที ่

ประสบความสำเร็จจากรามคำแหง”    

 วันเวลาผ่านไปรวดเร็วมาก

 จำได้ว่าวันวาเลนไทน์ (Valentine’s Day) 

 ๑๔  กุมภาพันธ์  เมื่อปีกลาย  เพิ่งจะทึ่ง 

กับกลอนเฉียบๆ อย่าง

 หัวใจถามหัวใจหลายตรลบ

 เขานัดพบวันนี้ไปดีไหม

 หากไม่ไปพบเขาเราเสียใจ

 แต่ถ้าไปหาเขาเราเสียตัว

 ยังไม่ทันได้พูดถึงกลอนบทนี้อย่าง 

เป็นเรื่องเป็นราว

 วันวาเลนไทน์ปีน้ีก็มาถึงและผ่านไปแล้ว

 พอดีได้ เห็นหนังสือเล่มหนึ่ งวาง 

จำหน่ายอยู่ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ซ่ึงต้ังอยู่ท่ีช้ัน ๓ อาคารสำนักพิมพ์

 จึงซื้อมาในราคา ๑๒๐ บาท

 ดูหน้าปกออกจะเชยๆ แต่ชื่อเรื่อง 

พอใช้ได้ คือ

 “พูดจาภาษารัก” (English for lovers)

 ท่ีสำคัญคือช่ือผู้เขียนระบุว่า  “ดร.แป๊ด”

 ดร.แป๊ด  คือ รองศาสตราจารย์ ดร. 

ระพิณ   ทรัพย์เอนก

 “ข่าวรามคำแหง” เป็น “แฟน” ตัวหนังสือ 

ของ ดร.แป๊ด มานานปี

 เธอเขียนหนังสือไว้กี่ เล่มๆก็มี ไว้  

ทั้งหมด

 สำหรับเล่มนี้เธอบอกไว้ว่า

 ได้รวบรวมภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้อง 

กับความรักไว้เม่ือคร้ังเขียนเร่ืองความเป็นมา 

ของวันวาเลนไทน์

 พอมารวมเป็นเล่มน้ีจึงได้ขยายสำนวน 

ให้มากขึ้น

 เพื่อจะได้นำไปใช้ได้หลายๆโอกาส

 เผื่อพลาดจากคนนั้น

 จะได้นำสำนวนใหม่ไปใช้กับคนโน้น

 คนนู้นได้อีกเพื่อความหลายหลากไม่

ซ้ำซากจำเจ

 นี่แหละ  ดร.แป๊ด!



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๕

 

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

แรกพบ...
  ประเสริฐ   เย็นประสิทธ์ิ         คณะมนุษยศาสตร์

 ภาษามลายู เป็นภาษาหน่ึงในตระกูล Austronesian หรือ Melayu-Polynesian 

ที่เป็นภาษาทางราชการและภาษาประจำชาติของประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย 

บรูไนดารุสซาลามและสิงคโปร์ (สิงคโปร์ มีภาษาราชการ 3 ภาษา คือ อังกฤษ จีน 

มลายู)   โดยมีช่ือเรียกท่ีเหมือนและแตกต่างบ้างในบางประเทศ เช่นประเทศบรูไน 

ดารุสลาม และสิงคโปร์เรียกว่า ภาษามลายู แต่ประเทศอินโดนีเซียและประเทศมาเลเซีย 

จะเรียกตามช่ือประเทศคือ ภาษาอินโดนีเซีย และภาษามาเลเซีย ซ่ึงเป็นการเรียก 

ช่ือท่ีมีนัยทางการเมือง โดยมีเป้าหมายในการสร้างความปรองดองระหว่างคนในชาติ  

 ภาษามลายูมีอักษรที่ใช้ในการเขียน  2  ชนิดคือ ตัวอักษรญาวี (Jawi) และ 

ตัวอักษรรูมี (Rumi) 

 ตัวอักษรญาวี เป็นตัวอักษรอาหรับ เป็นตัวอักษรที่ใช้เขียนภาษามลายูมา 

แต่แรก  จวบจนเสียเอกราชให้แก่อังกฤษ  ตัวอักษรรูมีจึงถูกนำมาใช้แทนอักษร 

ยาวีและเป็นที่นิยมมาก เนื่องจากเขียนง่ายกว่าอักษรยาวี ความนิยมเขียนตัว 

อักษรรูมีมากเท่าใด ปริมาณผู้ใช้หรือเขียนตัวอักษรยาวีก็ลดลงเท่านั้น

 ตัวอักษรรูมี (Rumi Script) คือตัวอักษรโรมัน หรือตัวอักษร  a b c ... 

ท่ีใช้เขียนภาษาอังกฤษ ถูกนำมาใช้เขียนภาษามลายูแทนตัวอักษรยาวีท่ีมีกฎเกณฑ์ 

และวิธีเขียนที่ยากกว่า ผู้ที่รู้ภาษาอังกฤษอยู่แล้วสามารถที่จะเรียนภาษามลาย ู

ได้อย่างรวดเร็ว โดยเหตุท่ีใช้ตัวเขียนชนิดเดียวกัน จึงเป็นผลให้ภาษามลายูในปัจจุบัน 

ใช้ตัวอักษรรูมีกันอย่างแพร่หลายกว่าตัวอักษรยาวี ยกเว้นใน  5  จังหวัดภาคใต้ 

ของประเทศไทย (ท่ีพูดภาษามลายูท้องถ่ิน) ใช้ตัวอักษรยาวีกันมากกว่าตัวอักษรรูมี 

จนอาจกล่าวได้ว่า ใช้ตัวอักษรยาวีกันเกือบท้ังหมด จึงเป็นเหตุให้เรียกภาษามลายู 

ท้องถ่ินว่าภาษายาวี  แท้จริงแล้วไม่มีภาษายาวี  มีแต่ตัวอักษรยาวี  หรือ Huruf  Jawi  น่ันเอง

 การทักทายในภาษามลายูจะใช้แตกต่างกันตามเวลาโดยจะมีคำระบุเวลา 

ท่ีแตกต่างกันไปรูปประโยคการทักทายดังกล่าวข้างต้นสามารถนำไปใช้ในการทักทาย 

เวลาอื่นๆ โดยใช้โครงสร้างเดิมเป็นหลักแล้วเปลี่ยนคำระบุเวลาหรือสรรพนาม 

ตามต้องการดังตัวอย่างต่อไปนี้

A: Selamat pagi, suadari? ( เซอลามัต ปาฆี  เซาดารี*)          

 สวัสดี (อรุณสวัสดิ์) ค่ะ/ครับ

 Apa  khabar? (อาปา คอบัร)       

 คุณสบายดีไหม (เป็นอย่างไรบ้าง)

B: Selamat, pagi, puan/Encik/ cikgu. (เซอลามัตปาฆี ปูวัน เอินเชค ชิกฆู)  

 สวัสดีค่ะ (ครับ) คุณผู้หญิง/คุณ/คุณครู

 Khabar baik, terima  kasih. (คอบัร บาอิ้ก เตอรีมอ กาเซะฮ์)       

 สบายดีค่ะ (ครับ) ขอบคุณ

A: Sama-sama. (ซามา-ซามา)         

 คำตอบรับการขอบคุณ (ด้วยความยินดี)

B: Puan/ Encik/ Cikgu/ apa khabar? (ปูวัน เอินเชค ชิกฆูอาปา คอบัร )     

 คุณผู้หญิง/คุณ/คุณครูสบายดีหรือค่ะ (ครับ)

A: Khabar baik, terima kasih. (คอบัร บาอิ้ก เตอรีมอ กาเซะฮ์)   

 สบายดีค่ะ (ครับ) ขอบคุณ

B: Sama-sama. (ซามา-ซามา)      

 คำตอบรับการขอบคุณ (ด้วยความยินดี)

*คำว่า  Saudara (เซาดารอ) น้ัน หมายถึงคุณ (ผู้ชาย) เป็นภาษาสุภาพสรรพนามบุรุษท่ี 2

คำว่า  Saudari (เซาดารี) น้ัน หมายถึงคุณ (ผู้หญิง) เป็นภาษาสุภาพสรรพนามบุรุษท่ี 2

 การทักทายในภาษามลายูจะใช้แตกต่างกันตามเวลา โดยจะมีคำระบุเวลา 

ที่แตกต่างกันไป รูปประโยคการทักทายดังกล่าวข้างต้น สามารถนำไปใช้ในการ 

ทักทายเวลาอื่นๆโดยใช้โครงสร้างเดิมเป็นหลักแล้วเปลี่ยนคำระบุเวลาหรือ 

เปลี่ยนบุรุษสรรพนามตามต้องการโดยจะนำมากล่าวในตอนต่อไป  Jumpa lagi 

(ยุมปาลาฆี) แล้วพบกันใหม่

 นักคิดทั้งหลาย (The thinkers) ต่างให้ความสำคัญแห่งปรัชญามาตั้งแต ่

โบราณกาลทั้งทางตะวันตกและตะวันออก ปรัชญาเป็นบ่อเกิดของวรรรณกรรม 

แห่งสติปัญญา และทำหน้าท่ีบุกเบิกหนทางแห่งความรู้ต่างๆ ให้กับนักคิด จนกระท่ัง 

เกิดผลตามมาคือ มีศาสตร์ต่างๆทั้งหลายให้กับมวลหมู่มนุษยชาติศึกษาค้นคว้า 

มาจนถึงปัจจุบันและในอนาคต

 ปรัชญาเป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยหลักการ (Science of principle) ถ้าหากศาสตร์ 

ใดขาดหลักการหรือหลักปรัชญาแล้ว ถือได้ว่าไม่มีความสมบูรณ์ในศาสตร์ ฉะนั้น 

ปรัชญาจึงเป็นความรู้สากล มีความหมายและมีค่ายิ่งนัก ศาสตร์ทุกศาสตร์จำเป็น 

ต้องมีการประสาน/ผสมผสานและผนวกรวมเนื้อหาของปรัชญาให้ได้เพราะ 

ปรัชญาเป็น “รากแก้ว” และเป็นสายใยแห่งอารยธรรมด้านความคิดแห่งหลักการ 

ในการค้นพบข้อความรู้ใหม่ต่างๆ

 ปรัชญา : มหากาพย์ของความรักแห่งการเรียนรู้

 ความหมายของปรัชญาคือ ทำให้ผู้เรียนรู้เข้าใจปัญหาและรับฟังเหตุผลของผู้อ่ืน 

มากข้ึน ทำให้มีใจเป็นกลาง มีหลักการเป็นของตนเอง (สัมมาทิฐิและโยนิโสมนสิการ) 

และสำคัญผู้ที่ เข้าใจและเข้าถึงปรัชญาที่แท้จริงย่อมปลดเปลื้องและวางตน 

ให้เป็นอิสระจากขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีต่างๆ ซึ่งถูกบีบรัดทางสังคมได้  

ในโลกแห่งวัตถุนิยม (โลกาภิวัตน์) จิตใจของผู้คนเปราะบางไปตามกระแส ปัญหา 

ทางสังคมทวีความรุนแรงมากขึ้น รวมทั้งสภาวการณ์ทางการศึกษาด้วย “แม่พิมพ์ 

ของชาติ (the mothership of the nation)” บางแห่งบางยุค บางสมัย กลายเป็น 

“ทรราชทางการศึกษา (the enemy of education)” ขาดความเข้าใจในปรัชญา 

จึงถูกกล่าวขานเพียงว่า “ผู้สอน” มิใช่ “ครูผู้สอน” ดังเช่นในสมัยก่อนที่ผ่านมา 

ผู้ที่เข้าใจในเนื้อหาส่วนลึกของปรัชญา จะต้องพยายามเรียนรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียนให้มากขึ้น 

และที่สำคัญต้อง “สร้างวิธีคิดและมีฐานคิดที่แตกต่าง” พร้อมที่จะเป็นแสงสว่าง 

(จะมากหรือน้อยก็ตาม) ให้กับคนรอบข้าง ตลอดมวลหมู่มนุษยชาติได้  ฉะนั้น 

จึงไม่แปลกเลยว่า ถ้าจะเปรียบเทียบปรัชญากับรถแทรกเตอร์ (tractor) ว่ารถแทรกเตอร์ 

มีหน้าท่ีทำถนนหนทางให้ราบเรียบเพ่ือให้รถชนิดอ่ืนๆว่ิงกันได้โดยง่ายและสะดวก 

เม่ือทำถนนเสร็จตนเองก็ไม่ได้ใช้ กลับทำหน้าท่ีบุกเบิกถนนเส้นใหม่ต่อไป ปรัชญาน้ี 

ก็ทำหน้าที่เช่นเดียวกัน เพื่อเป็นรากฐานของศาสตร์อื่นๆต่อไป

 ปรัชญา : ลดอัตตา......เพื่อชีวาที่เป็นสุข

 ปรัชญาในปัจจุบันถือว่าเป็นการบูรณาการใช้ในทุกศาสตร์ ฉะน้ันการบูรณาการ 

เชิงทักษะจำเป็นต้องใช้ชีวิตเป็นบทตั้ง (thesis) มีความสอดคล้อง มีความกลมกลืน 

เพ่ือการนำไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน  และท่ีสำคัญต้องอยู่ได้กับส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ 

ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังจะเห็นได้ว่า ชีวิตต้องมีการเรียนรู้ความจริง 

นานัปการจากธรรมชาติ  ซึ่งล้วนจะก่อให้เกิดสัมพันธภาพที่เป็นเน้ือเดียวกันกับสิ่ง

แวดล้อมที่ตนได้อาศัยอยู่   การส่งผ่าน (Transformation) ในลักษณะน้ีจะทำให้มนุษย์ 

“เห็นแสงสว่าง” มีจินตนาการ และเข้าถึงความงามแห่งสุนทรียภาพของชีวิต รวมท้ัง 

เข้าใจบุคคลอื่นมากขึ้น สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นกระบวนการลดอัตตาได้อย่างสิ้นเชิง 

 โดยภาพรวมแล้ว นักการศึกษา/นักวิชาการ ตลอดจนประชาคมโลกทั้งหลาย 

ล้วนเห็นคุณค่าของอัญมณี (ปรัชญา) น้ี ปรัชญาจึงเป็นส่ิงท่ีเหมาะสม มีความหมาย 

และสร้างคุณค่าให้กับตนเองและสังคม นอกจากนี้ปรัชญายังเป็นอีกหนึ่งฐานคต ิ

ที่เหมาะสำหรับบุคคลที่มีคุณลักษณะอันใฝ่รู้ ใฝ่เรียน มีจิตใจที่งดงามเช่นกัน และ 

ในทำนองเดียวกันในวันหนึ่งๆ นักการศึกษา/นักวิชาการประดับอัญมณีนี้ไว้ในใจ 

ไว้ในการเรียนการสอนของตนเองเป็นเวลานานเท่าใดเป็นคำถามที่น่าตระหนัก 

ยิ่งนัก ผู้ที่เรียนรู้/รู้เรียน ที่ยึดถือปรัชญาเป็นสรณะเป็นนิตย์อยู่นั้นเชื่อว่าทุกครั้ง 
ท่ีมีการเรียนการสอนจะทำให้จิตใจเบิกบาน ใบหน้าผ่องใสและสามารถอดกล้ัน 
ต่ออนิฏฐารมณ์ได้ดี มีสง่าราศีเป็นที่เคารพของลูกศิษย์และผู้พบเห็น ในที่สุด 
ก็จะกลายเป็นพลังศรัทธาแห่งปวงประชาอย่างมิรู้ลืม
 ปรัชญาเปรียบเสมือนอัญมณีอันสูงค่าของทุกศาสตร์ เช่นกัน มนุษย ์
ทุกคนหากมีโอกาสสวมใส่อัญมณีท่ีสวยงามแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีรูปลักษณ์ภายนอก 
ที่ไม่สวยงาม แต่ผู้เขียนมีความเชื่อว่าหากได้มีโอกาสสวมใส่เป็นเครื่องประดับ 
(ปรัชญา) จะเป็นอาภรณ์ในจิตใจและเพิ่มพูนสติปัญญา ที่สำคัญมั่นใจว่าจะมี
ความปราดเปรื่องลุ่มลึกและเป็นนักคิดที่สามารถปลดแอกจากการครอบงำ 
แห่งกิเลสทั้งปวง

รศ.ดร. ธงชัย สมบูรณ์
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มารู้จักสมาคมอาเซียนกันก่อน

เปิดประตูสู่อาเซียน

อ.ดร.เสาวภา   งามประมวญ                                           คณะรัฐศาสตร์

 ในขณะน้ีถ้าไม่มีใครกล่าวถึงประชาคมอาเซียน 

คงเป็นเรื่องที่แปลก โดยเฉพาะประเทศไทยที่เรื่องนี้ 

กำลังเป็นประเด็นร้อนเพราะเราในฐานะที่ เป็น 

ประเทศหน่ึงในสมาชิกของสมาคมอาเซียน (ASEAN) 

ที่ ก ำ ลั ง จ ะ บู ร ณ า ก า ร เ ป็ น ป ร ะ ช า ค ม อ า เ ซี ย น 

(ASEAN Community) ในปี 2015 สิ่งที่สมาชิกทั้ง 

10 ประเทศของสมาคมได้แก่ ราชอาณาจักรไทย 

สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสิงคโปร์  สาธารณรัฐ- 

ฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม 

สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว สหภาพพม่า และ ราชอาณาจักร 

กัมพูชา ต้องตระหนักก็คือการให้ประชาชนในประเทศ 

ของตนเองรับรู้และร่วมกันในการสร้างจิตสำนึกและ 

สำเหนียกในการเป็นประชาชนคนหน่ึงของประชาคม 

อาเซียนดังท่ีประเทศในสหภาพยุโรป (European Union)

เคยกระทำสำเร็จจนกลายเป็นการบูรณาการทาง 

ภูมิภาคนิยม (Regional Integration) ที่แข็งแกร่งและ 

ย่ิงใหญ่ท่ีสุดในโลก ท้ังน้ีความร่วมมือทางภูมิภาคนิยม  

(regional cooperation) เหล่าน้ันจะเกิดข้ึนกับประเทศ 

ในภูมิภาคทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างประเทศ 

เราๆได้น้ัน ประชาชนในประเทศต้องมีความรู้พ้ืนฐาน 

เก่ียวกับตัวสมาคมท่ีตนเองเป็นสมาชิกอยู่รวมถึง 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะประเทศสมาชิกด้วย  

เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องไกลตัวหรือเป็นเฉพาะ 

แต่เร่ืองโต๊ะของรัฐบาลหรือเร่ืองการระหว่างประเทศ 

อีกต่อไปแล้ว

 การถือกำเนิดของอาเซียน (ASEAN)

 “สมาคมประชาชาติตะวันออกเฉียงใต้” เป็น

คำภาษาไทยท่ีมาจากช่ือเต็มขององค์การความร่วมมือ 

ส่วนภูมิภาค (Regional Organization) ในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือ Association of Southeast 

Asian Nations (ASEAN) หรือที่เราเรียกตัวย่อและ 

อ่านเป็นภาษาไทยว่า “อาเซียน” ซึ่งถือกำเนิดในปี 

ค.ศ.1967 ซึ่งอยู่ในช่วงสงครามเย็น (Cold War) 

ของสภาวะสถานการณ์โลกในขณะนั้น อาเซียนถือ 

ได้ว่าเป็นผลพวงของสงครามเย็นที่ประเทศสหรัฐ

อเมริกาในฐานะที่เป็นหัวหอกของประเทศในฝ่าย

เสรีนิยมกลัวการคุกคามของประเทศคอมมิวนิสต์

ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตามทฤษฎีโดมิโน 

(Domino Theory) เพราะเนื่องจากเวียดนามสามารถ 

ยึดประเทศลาวและกัมพูชาได้แล้ว สหรัฐอเมริกาได้ 

ตระหนักถึงภัยในข้อนี้จึงสนับสนุนและผลักดันให้

ประเทศท่ีเป็นพันธมิตรกับค่ายของตนเองในภูมิภาค

เอเชียอาคเนย์ในการจัดตั้งองค์การระหว่างประเทศ

ส่วนภูมิภาค (Regional Organization) ข้ึนเพ่ือเป็นรัฐ 

กันชน (Buffering States) และตามนโยบาย satellite 

states ของค่ายเสรีประชาธิปไตยอีกด้วย

 ดังนั้นในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ.1967 จึงม ี

ประเทศผู้ก่อตั้ง (founding member) 5 ประเทศได้แก่ 

ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และ 

สิงคโปร์ ได้ส่งรัฐมนตรีคือ นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ตุน อับดุล 

ราชัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

พัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย นาย นาชิโช รามอส  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์ 

นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 

ต่างประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และพันเอก (พิเศษ) 

ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 

ต่างประเทศไทยมาลงนามใน ปฏิญญากรุงเทพฯ 

(Bangkok Declaration) ที่ประเทศไทยโดยมีวัตถุ 

ประสงค์เพ่ือ “ส่งเสริมความเข้าใจอันดีต่อกันระหว่าง 

ประเทศในภูมิภาค ธำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพ 

และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สร้างสรรค์ 

ความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาทาง 

สังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของ

ความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกัน”

 โ ด ย มี สั ญ ลั ก ษ ณ์ คื อ 

รวงข้าวสีเหลือง 10 มัด หมายถึง 

การที่ประเทศในภูมิภาคเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ทั้ง 10 ประเทศ 

รวมกันเพ่ือมิตรภาพและความเป็น 

น้ำหน่ึงใจเดียวกัน อยู่ในพ้ืนท่ีวงกลมสีแดง ของสีขาว 

และน้ำเงิน ซ่ึงแสดงถึงความเป็นเอกภาพ มีตัวอักษร 

คำว่า “asean” สีน้ำเงินอยู่ใต้ภาพอันแสดงถึง ความ 

มุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ 

เอกภาพ และความก้าวหน้าของประเทศสมาชิกอาเซียน 

สีทั้งหมดที่ปรากฏในสัญลักษณ์ของอาเซียนเป็นสี 

สำคัญที่ปรากฏในธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิก 

อาเซียน โดยสีน้ำเงิน หมายถึง สันติภาพและความม่ันคง 

สีแดง หมายถึงความกล้าหาญและความก้าวหน้า สีขาว 

หมายถึง ความบริสุทธ์ิ และ สีเหลือง หมายถึงความ 

เจริญรุ่งเรือง

 ตั้งแต่ปีที่ถือกำเนิดในค.ศ. 1967 นั้น นอกจาก 

อาเซียนเผชิญกับสภาวะสงครามเย็นในระบบสังคม 

ระหว่างประเทศแล้ว ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ยังประสบ

กับสงครามร้อนอีกน่ันคือสงครามเวียดนามท่ีเกิดข้ึน 

ในช่วงปีค.ศ. 1957-1975 ทำให้ประเทศสมาชิกไม่สามารถ 

พัฒนาหรือมีกิจกรรมระหว่างประเทศได้ แต่หลังจาก 

สงครามเวียดนามสิ้นสุด สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้และ 

ถอนทหารกลับไปทำให้ประเทศสมาชิกอาเซียนเริ่ม 

ไม่แน่ใจถึงศักยภาพและอำนาจของสหรัฐอเมริกา  

สมาชิกจึงเห็นพ้องกันว่าควรจะหันหน้าเข้ามาให้ 

ความร่วมมือระหว่างภูมิภาคอย่างจริงจัง ดังนั้นในปี 

ค.ศ. 1976 (สิบปีถัดมาจากการถือกำเนิด) มีการปฏิรูป 

คร้ังแรกของสมาคมโดยมีการจัดประชุมอาเซียนซัมมิต 

(ASEAN Summit) หรือ การประชุมระดับผู้นำสูงสุด 

ของประเทศสมาชิกขึ้นเป็นครั้งแรกที่กรุงบาหลี 

ประเทศอินโดนีเซีย (23-24 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 1976)  

โดยมีข้อตกลงหลังเสร็จส้ินการประชุม คือ สนธิสัญญา 

ไมตรีและความร่วมมือกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออก 

เฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast 

Asia (TAC)) และได้มีการขยายตัวของอาเซียน (ASEAN’s 

 Enlargement)คือรับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเข้าเป็น 

สมาชิกได้แก่ ค.ศ. 1984 -บรูไนดารุสซาลาม ค.ศ. 1995  

- เวียดนาม ค.ศ. 1997 - ลาว และพม่า ค.ศ. 1999  - กัมพูชา 

และในขณะนี้ (ค.ศ. 2011) ประเทศติมอร์ตะวันออก 

อยู่ในข้ันตอนการรับรองการเข้าเป็นสมาชิกของอาเซียน 

และประเทศปาปัว นิวกินี อยู่ในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

ของอาเซียน นอกจากนั้นยังมีกรอบความร่วมมือ 

ASEAN + 3 เป็นกรอบความร่วมมือซึ่งมี จีน ญี่ปุ่น 

และเกาหลีใต้ กับอาเซียน ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1999 

ซึ่งมีผลมาจากการประชุมของผู้นำประเทศครั้งแรก 

ในปี ค.ศ. 1997 หลังวิกฤตการณ์ค่าเงินในภูมิภาคเอเชีย 

โดยบทบาทน้ันคาบเก่ียวกับ การประชุมสุดยอดเอเชีย 

ตะวันออก (East Asia Summit: EAS) และรวมไปถึง

อาเซียนและประเทศคู่เจรจา (Dialogue Partners) อีก 

9 ประเทศและ 1 องค์กร ได้แก่  จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ 

สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ แคนาดา 

อินเดีย รัสเซีย และสหภาพยุโรป 

 จะเห็นได้ว่าต้ังแต่ปีค.ศ. 1967 เป็นต้นมาอาเซียน

มีการพัฒนาที่เห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนรวมถึง

ความสำเร็จที่ทำให้อาเซียนสามารถบูรณาการเป็น

ประชาคมได้ แต่อย่างไรก็ตามกลไกการทำงานของ 

อาเซียนก็ยังแปลกและไม่เหมือนองค์การระหว่าง 

ประเทศระดับภูมิภาคอันไหน ซ่ึงอาเซียนก็ยังคงยึดถือ 

วิถีอาเซียน (ASEAN Way) ซึ่งน่าสนใจและจะนำมา

เสนอในฉบับต่อไป

* อ้างอิงข้อมูล จาก Website: www.asean.org. และ 

www.mfa.go.th/asean
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(อ่านต่อหน้า 7)

 Adverb particle ที่น่าสนใจอีกคำหนึ่งคือ ‘UP’ เพราะความหมายที่เราเคย 

ทราบกันท่ัวไปน้ันเป็นคำท่ีใช้บอกทิศทางเก่ียวกับ “ข้ึนไป” “สูงข้ึน” “ไปในท่ีสูงกว่า” 

(in an upward direction)  แต่ถ้านักศึกษาได้ค้นคว้าจากพจนานุกรมอย่างละเอียด 

แล้วจะพบว่าคำๆน้ีทำหน้าท่ีได้หลายชนิด กล่าวคือเป็นได้ท้ังคำ preposition, adverb, 

และ adjective  ดังตัวอย่าง

     Those students are climbing up a narrow mountain road.  (preposition)

 Narong returned home and hurriedly went up to his bedroom. (adverb)

 The time is up. (adjective) หมายถึงเวลาหมดแล้ว

   ที่น่าสนใจเป็นพิเศษคือเมื่อนำมาใช้เป็น adverb particle ตามหลังคำกริยา 

ต่างๆ แล้วจะพบว่ามีความหมายที่หลากหลายอย่างที่คิดไม่ถึงเลยทีเดียว ผู้เขียน 

จะนำเสนอ  phrasal verbs  ที่น่าสนใจโดยแบ่งเป็นกลุ่มๆดังนี้

 A. กลุ่มแรกเป็นการใช้ ‘UP’ กับกริยาที่มีการเคลื่อนไหว (with the verbs 

of movement) จะมีความหมายว่า  approach หมายถึง “เคลื่อนเข้ามาใกล้ๆ” หรือ       

“กำลัง....เข้าไปใกล้ที่ต่างๆ” ซึ่งขึ้นอยู่กับความหมายของกริยาที่นำหน้า  ได้แก่ 

 come up  /  drive up  / go up  / march up /  run up  /  rush up  /   sail up  

 สำหรับความหมายของแต่ละคำในกลุ่มน้ีผู้เขียนขอไม่อธิบายความหมาย 

แต่หวังว่านักศึกษาจะทราบความหมายของแต่ละคำได้โดยไม่ยากเลยและ 

หากนักศึกษาสังเกตประโยคตัวอย่างให้ดีก็จะพบว่า phrasal verbs ในกลุ่มน้ีจะตาม 

มาด้วยคำว่า ‘to’ เพราะคำว่า up to หมายถึง as far as ซึ่งเป็น compound   

composition  ตัวอย่าง

      I dashed up to him and shook hands.

 My two dogs rushed up to me as I opened the garden gate.

  เพื่อเป็นการทดสอบว่านักศึกษาสามารถเรียนรู้ความหมายเหล่านี้ได้ด้วย

ตนเอง ผู้เขียนจึงขอนำแบบฝึกหัดต่อไปนี้มาให้นักศึกษาได้ลองฝึกทำโดยให้นำ 

phrasal verbs ท้ัง 7 คำ ข้างบนน้ีมาเติมลงในช่องว่างให้ถูก tenses และได้ความหมาย 

ท่ีสมบูรณ์และเป็นจริง บางข้อสามารถใช้ได้หลายคำ ดังน้ันคำตอบของนักศึกษา 

จึงไม่จำเป็นต้องตรงกับคำเฉลยก็ได้

 Test:   Using the verbs above to complete the following sentences:

 1.  Peter ____ his car right up to the front door.

 2.  The liner (ship) ____up to the dockside under its own stream.

 3.  My brother watched the soldiers____right up to the gate of the barracks.

 4. The stranger ____up to the front door and rang the bell.

 5.  The curtain ____up and the show began.

 6.  While he was waiting for a taxi, two men ____ up to him out of breath.

 7.   The fishes ____up to the bait but did not bite.

 8.  If you want to see better, you’l have to ____up a bit closer.

The answers :  1.  drove 2. sailed 3. march 4. came (rushed)

  5.  went 6. ran (came, rushed)  7. swam 8. come

  phrasal verbs   ทั้ง 7 คำดังกล่าวนี้มี  come up เป็นคำที่ควรศึกษาเพิ่มเติม 

เพราะยังมีความหมายได้อีกหลายความหมายดังนี้

  1.  If something ‘comes up to a particular point’, it is tall enough,  

   deep enough, or long enough to reach that point. 

  e.g.  The flood water came up to my chest . (น้ำท่วมสูงข้ึนมาจนถึงระดับอก)

  My son is getting big, and comes up to my shoulder now.

 2. ‘come up’ means ‘occur or happen unexpectedly’

  e.g.  I expect something to come up soon.

  My father rang to say he would be late home-something had come  

  up at the office.

  (พ่อได้โทรศัพท์มาบอกว่าจะกลับบ้านช้าหน่อย -- เน่ืองจากมีปัญหาท่ีสำนักงาน)

 3.   ‘come up’ means ‘be selected’

  e.g.  May  be  his  number  will come up  soon. 

  (หมายเลขของเขาอาจจะถูกเลือกขึ้นมา)  

 4.  ‘come up’ means ‘present oneself’

  e.g.  Torn came up for interview but did not get the job.

 5. ‘come up’ means ‘develop a luster or begin to shine’ 

  หมายถึงเป็นมันแวววาว

  e.g.  The silver has come up. 

      ยังมีอีก 2 คำที่ควรทราบและเก็บบันทึกไว้ในกลุ่มเดียวกันคือ 

  come up against และ 

 6. ‘come up  against’ means ‘confront, be faced with’ หมายถึง ‘เผชิญหน้ากับ’

         e.g. - I don’t expect to come up against any monsters when I get there.  

  (หวังว่าจะไม่ต้องเผชิญหน้ากับเหตุร้ายใดๆที่นั่น)

         - Finally, Tommy came up against the big boss, and eventually had  

  to leave.

 7.   ‘come up with’ means ‘produce’ or ‘think and suggest it’

  e.g.   -Her son came up with a good idea for getting the lawn - mover  

  working again.

  (ลูกชายของเธอคิดแก้ไขทำให้เครื่องตัดหญ้าทำงานได้อีกครั้ง)

         - Linda has come up with some fine suggestions.

               (ลินดาสามารถให้คำแนะนำที่ดีได้)

 B. phrasal verbs ท่ีใช้กับ  up  ในกลุ่มท่ีสองคือกลุ่มท่ีแสดงความหมายว่า 

‘complete’  ได้แก่

 burn up / cut up / check up / clear up / drink up / dry up / end up /

 finish up / fill up / follow up / give up /  pack up /  sweep up / tear up / 

 tie up/ wake up / wash up

             หากนักศึกษาทราบความหมายของคำกริยาหลักท้ังหมดน้ีดีอยู่แล้ว นักศึกษา 

ก็จะทราบความหมายของกริยาวลีได้โดยไม่ยากเลย นั่นคือจะบอกความหมายว่า 

การกระทำของกริยานั้นๆทุกกริยาวลีจะแสดงความหมายที่สำเร็จอย่างสมบูรณ์  

ลองอ่านประโยคตัวอย่างนี้แล้วเปรียบเทียบความหมายของทั้งสองประโยคดู  

อาจจะช่วยให้นักศึกษาเข้าใจความหมายของกริยาวลีกลุ่มนี้ดีขึ้นก็ได้

 - You’ll never get rich if you don’t save. 

   (คุณจะไม่มีวันรวยได้เลยหากไม่รู้จักเก็บเงิน)

 - All of us have saved up enough money to go for a holiday.

 Save up  = ‘to save money in order to do something’ ดังน้ันความหมาย 

ในประโยคท่ีสองจึงแสดงความสมบูรณ์ของการออมเงินว่าออมได้มากพอสำหรับ

การเดินทางท่องเที่ยวได้แล้ว       

 ต่อไปน้ีเป็นประโยคท่ีแสดงการใช้กริยาวลีในกลุ่มท่ีสอง ผู้เขียนต้องการให้

นักศึกษาได้ทดสอบหา

Phrasal verbs and adverb particles (4)
      รศ.เพ็ญศรี    รังสิยากูล   



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๕

ความหมายภาษาไทยของกริยาวลีในแต่ละประโยคให้เหมาะสมและกลมกลืน 

กับความหมายทั้งประโยคด้วย 

 ลองทำดูนะคะ หรือจะลองทำกับเพื่อนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

ก็ดีค่ะ ส่วนผู้เขียนเองอาจจะแทรกความหมายของกริยาวลีบางคำไว้ในวงเล็บด้วย

Test:    Find out the appropriate meaning of the phrasal verb in each of the  

following sentences.

 1.  Dang always wakes up at five o’ clock in the morning.

 2.  The gardener spent the afternoon sweeping up all the dried leaves.

 3.  The water supply dried up during the hot summer.

 4.  Fill up these forms for your visa application! (กรอกแบบฟอร์มให้ครบ)

 5.  Most people don’t enjoy washing the dishes up after a meal.

 6.  You should check up and find out if the supervisor is still in his office. 

 7.  I hope you don’t expect us to clear up that mess you are making.  

  (เก็บให้เรียบร้อย)

 8.  Drink up your milk, children!

 9.  Who has torn up all the paper and scattered the pieces on the floor?

 10. Cutting up onions makes one cry.

 11. The fire burned up a number of valuable manuscripts. 

  (เผาไหม้จนไม่เหลือซาก)

 12. All the boxes are packed up for the move.

 13. The council had checked up on her and decided that she was  

  unsuitable for employment.  (ตรวจสอบประวัติอย่างละเอียด)

 14. We should follow up his suggestion about getting money from the  

  government. (ปฏิบัติตามคำแนะนำ) กริยาวลีคำนี้หากใช้แบบอเมริกัน  

  จะเป็น follow up on ทั้งสองคำนี้มีความหมายดียวกัน คือ to take  

  further action in order to deal with a complaint, letter, request, etc.    

  (ความหมายนี้คัดลอกมาจากพจนานุกรม ‘Language Activator’) 

  e.g.   Our rule is that the complaints department must follow up a  

  letter within two days.

             We always follow up on our customers’ comment.               

 15.  If you drive your car like that, you’ll end up in hospital.  

               (ถ้าคุณขับรถแบบนี้ คงต้องจบลงที่โรงพยาบาลอย่างแน่นอน)

 ผู้เขียนขอเสนอกริยาวลีบางคำที่มีความหมายอื่นๆที่ต่างออกไปจากความ

หมายในกริยาหลักได้แก่

 1. Cut up    มีความหมายอื่นๆที่ควรทราบคือ    

  1.1  Cut up  ในกรณีที่ใช้แบบ adjective จะหมายถึง  upset   คือ 

   “สะเทือนใจ”หรือ “เศร้าใจ” 

   She is very cut up about her father’s death.             

  1.2 Cut up ที่ใช้แบบกริยาอีกความหมายหนึ่งคือ attack หมายถึง  

   “โจมตี” หากใช้แบบ passive voice จะหมายถึง  to be attacked คือ  

   โดนวิพากษ์วิจารณ์หรือโดนโจมตี ดังตัวอย่าง  

   - This news had cut him up. (ข่าวได้วิจารณ์เขา)

         - His book was severely cut up by the critics. 

     (หนังสือของเขา โดนวิจารณ์อย่างรุนแรง)

  1.3 Cut up  - ความหมายข้อนี้ในพจนานุกรม Collins COBUILD  

   เขียนไว้ดังนี้

   ‘If one driver cuts another up, the first driver goes too close in 

front of the second one, for example after overtaking them.’ เป็นคำกริยาที่ใช้ 

กับการขับรถกล่าวคือ “ถ้าคนขับรถคันหนึ่งแสดงกริยา cut up กับคนขับรถอีก

คันหนึ่งนั่นก็คือได้มีการขับแซงและขับปาดหน้ารถอีกคันหนึ่ง” นั่นเอง ตัวอย่าง  

They were crossing from lane to lane, cutting everyone up.

 2. Clear up ศัพท์คำนี้หากนักศึกษาเปิดพจนานุกรมดูความหมายเฉพาะ

ของ  clear คำเดียวก็จะพบว่ามีความหมายมากมายหลายอย่าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับว่า 

ใช้กับเรื่องใดบ้าง แม้แต่ในภาษาไทยก็ยังนำมาใช้พูดทับศัพท์กันบ่อยๆ ผู้เขียน 

เช่ือว่านักศึกษาเองคงเคยได้ยินหรือใช้พูดมาแล้ว เช่น “เธอเคลียร์ปัญหากับแม่หรือยัง” 

หรือ “นี่คุณ ช่วยพูดให้มันเคลียร์กว่านี้ได้ไหม”  หรือ “เด็กๆอย่าเพิ่งเข้าไปในอาคาร  

เจ้าหน้าท่ีกำลังเคลียร์พ้ืนท่ีอยู่” เป็นต้น   และเม่ือนำมาใช้เป็น phrasal verb ก็ยังคู่กับ 

adverb particleได้อีกหลายคำ เช่น  clear away / clear off / clear out / ซ่ึงแต่ละคำ

ก็มีความหมายที่น่าสนใจศึกษาเป็นอย่างยิ่ง สำหรับ clear up ก็เช่นกัน นอกจาก

ความหมายที่ผู้เขียนให้ไว้คือ “เก็บของให้เรียบร้อย” หรือ “ทำความสะอาด” แล้ว  

ความหมายอื่นๆที่ควรทราบมีดังนี้

  2.1  clear up = improve  หรือหมายถึงอากาศแจ่มใส ไม่มีฝน

   e.g.  If the weather clears up tomorrow, we’ll go up into the mountains.

  2.2 clear up = solve หรือค้นหาคำตอบ หรือให้คำอธิบายกับเรื่องที่ 

   เป็นปัญหาได้      

   e.g.  The police hope to clear this matter up quickly.

   Well, I’m glad we managed to clear up that little problem.

   The mystery in our village has never been cleared up for years.

   I was hoping that your research would clear up a question that  

   has been bothering me.

  2.3  clear up a medical problem หมายถึงสามารถรักษา (โรค) ให้หายได้  

   e.g.  Antibiotics should be used to clear up the infection.

 3.  Fill up  ศัพท์คำน้ีเม่ือใช้กับ  the forms  จะหมายถึง  “กรอกใบสมัคร” 

หรือ “เขียนให้ครบ” ดังตัวอย่างที่แสดงไว้ในประโยคที่ 4 แต่เมื่อเราเห็นใช้กับ 

คำอื่นๆ ศัพท์คำนี้ก็จะมีความหมายต่างๆกันออกไปคือ

  3.1  Fill up ท่ีใช้กับรถยนต์จะหมายถึง “เติมน้ำมันเต็มถัง”  เราคงเคยได้ยิน 

   คำน้ีในภาพยนตร์บ่อยๆและอาจจะพูดได้หลายแบบแต่มีความหมาย 

   เดียวกัน เช่น   Fill up, please /  Fill the tank up /

   We’ll fill up at the next station.

  3.2 Fill up กับภาชนะต่างๆ จะหมายถึงเติมภาชนะน้ันๆให้เต็มด้วยน้ำ  

   หรือเครื่องดื่ม เช่น  

   Pass me your glass (cup), I’ll fill it up for you.

                  She filled his glass up at a second time.

  3.3 ในกรณีที่ใช้ Fill yourself up ,or you fill up with food จะบอก 

   ความหมายว่า “ท่านอิ่มมากจนไม่รู้สึกหิวอะไรอีกแล้ว” เช่น  

   When you are happy about yourself, you won’t need to fill up  

   with food.

  3.4 ในกรณีที่อาหารอย่างหนึ่งมา fill you up จะบอกความหมายว่า 

   อาหารชนิดน้ันทำให้คุณรู้สึกอ่ิมเร็วแม้ว่าคุณจะทานเพียงเล็กน้อย เช่น 

   Potatoes fill us up without overloading us with calories.

  3.5 ในกรณีที่สถานที่ต่างๆ Fill up  หมายความว่าสถานที่แห่งนั้นจะม ี

   คนทยอยเดินกันเข้ามาจนเต็ม เช่น   About half an hour before  

   the beginning of the movie, the cinema starts to fill up.

 เป็นอย่างไรบ้างคะบทเรียนที่ได้อธิบายมาถึงตรงนี้ช่วย ‘clear up’ ปัญหา

ที่เกิดกับนักศึกษาบ้างหรือยังคะ  หากท่านใดที่รู้สึกว่ายังไม่ give up or give in 

กับบทเรียนแบบนี้ ขอได้โปรด follow up next issue ค่ะ

Phrasal verbs and adverb particles (4)  (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๕

 ฝ่ า ย รั บ ส มั ค ร แ ล ะ ต ร ว จ ส อ บ วุ ฒิ บั ต ร  

หน่วยวิทยบริการและรับสมัครส่วนภูมิภาค 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ชั้นปริญญาตรี  สมัครสอบ 

ส่วนภูมิภาค  ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 เข้าศึกษา 

คณะนิติศาสตร์  สาขาวิชานิติศาสตร์, คณะบริหาร- 

ธุรกิจ  สาขาวิชาการจัดการ,  คณะมนุษยศาสตร์  สาขาวิชา 

ส่ือสารมวลชน,  คณะรัฐศาสตร์  สาขาวิชาการบริหาร- 

รัฐกิจ,  ผู้สมัครประเภทศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อ 

เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี  (Pre-degree),  ผู้สมัคร 

ประเภทเทียบโอนหน่วยกิต  และประเภทนิสิตนักศึกษา 

ที่ขอย้ายโอนหน่วยกิตจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น 

กำหนดการจำหน่ายใบสมัคร ดังนี้     

 ทางไปรษณีย์  จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ 

- 11 พฤษภาคม 2555  ราคาชุดละ 100 บาท  สั่งซื้อ 

โดยส่งธนาณัติส่ังจ่ายในนาม  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ปณ. รามคำแหง  10241  จ่าหน้าซองถึง  หัวหน้าหน่วย 

รับสมัครส่วนภูมิภาค  ฝ่ายรับสมัคร  ตู้ ปณ. 1011  

ปณ. รามคำแหง  กรุงเทพฯ  10241 โปรดเขียนชื่อ 

-ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้สั่งซื้อด้วยอักษร 

ตัวบรรจง  ระบุท่ีมุมซองด้านล่างขวาว่า  “ซ้ือใบสมัคร 

ส่วนภูมิภาค”

 ซื้อด้วยตนเอง  จำหน่ายใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ 

-16 พฤษภาคม 2555  ราคาชุดละ 100 บาท  ที่หน่วย

วิทยบริการและรับสมัครส่วนภูมิภาค  อาคาร สวป. 

ชั้น 3  มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ราม ฯ 1 หัวหมาก) 

หรือที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 22 จังหวัด 

และสถานศึกษาในต่างจังหวัด  ดังนี้   

จังหวัดราชบุรี โรงเรยีนราชโบรกิานเุคราะห ์

จังหวัดสุราษฎร์ธานี   โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา  

จังหวัดสงขลา โรงเรียนวรนารีเฉลิม  

จังหวัดชุมพร โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา 

จังหวัดชุมพร โรงเรียนศรียาภัย

จังหวัดสกลนคร โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส  

จังหวัดสกลนคร โรงเรียนสว่างแดนดิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โรงเรยีนประจวบวทิยาลยั  

จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนพุทธชินราชพิทยา

จังหวัดร้อยเอ็ด         โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร

จังหวัดจันทบุรี   โรงเรียนศรียานุสรณ์ 

จังหวัดน่าน วิทยาลัยเทคนิคน่าน  

จังหวัดสระแก้ว              โรงเรียนเทศบาลบ้านกิโลสอง  

 กำหนดการรับสมัครทางไปรษณีย์

 รับสมัครต้ังแต่วันท่ี 16  มกราคม -16 พฤษภาคม 

2555 ทางไปรษณีย์รับสมัครเฉพาะนักศึกษาที่ไม่ใช้ 

สิทธิเทียบโอนเท่านั้น

 ที่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

 รับสมัครระหว่างวันท่ี  7-16 พฤษภาคม  2555 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)  ท่ีสาขาวิทยบริการ ฯ รับสมัคร 

ทุกประเภท รวมทั้งกรณีที่เทียบโอนหน่วยกิต

 สาขาวิทยบริการ ฯ มี 22 จังหวัด คือ  ปราจีนบุรี, 

อุทัยธานี, นครศรีธรรมราช, อำนาจเจริญ, แพร่, 

นครพนม, สุโขทัย, ขอนแก่น, ศรีสะเกษ, ตรัง, ลพบุรี, 

นครราชสีมา, หนองบัวลำภู, ชัยภูมิ, เพชรบูรณ์, 

บุรีรัมย์, เชียงราย, กาญจนบุรี,  เชียงใหม่, สุรินทร์ 

อุดรธานี และพังงา 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน่วย 

รับสมัครส่วนภูมิภาค  ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 

วุฒิบัตร  อาคาร สวป.  ช้ัน 3  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ราม ฯ 1 หัวหมาก)  โทร. 0-2310-8624, 0-2310-

8000 ต่อ 4834 หรือทางอินเทอร์เน็ตเว็บไซต์  

www.ru.ac.th และ  www.reungrad.ru.ac.th 

ม.ร. รับสมัครนักศึกษาสมัครสอบส่วนภูมิภาค

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดบรรยายพิเศษเร่ือง “คุณธรรมประจำใจท่ีนักกฎหมาย 

พึงมี” โดยมี พระพยอม  กัลยาโณ  เจ้าอาวาสวัดสวนแก้ว 

และ ศาสตราจารย์ พิเศษ   สุชาติ  ธรรมาพิทักษ์กุล 

อดีตผู้อำนวยการ สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่ง 

เนติบัณฑิตยสภาในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นวิทยากร 

ณ ห้องประชุม 1303 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เมื่อวันที่  28 กุมภาพันธ์ 

ที่ผ่านมา

 โอกาสนี้ ศ.พิเศษ สุชาติ กล่าวว่า ในมุมมอง 

ของวิชาชีพกฎหมายเป็นหน่ึงใน 3 วิชาชีพทางสากล 

ท่ีจะต้องเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรม ได้แก่ แพทย์  

นักบวช และนักกฎหมาย ซึ่งอาชีพทั้ง 3 นี้ล้วนมี

ความเกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งสิ้นโดยเฉพาะด้าน 

กฎหมาย ดังน้ันผู้ท่ีจะดำรงตำแหน่งผู้รักษากฎหมาย 

จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตโดยต้องปฏิบัติให้เกิด 

ความประจักษ์ต่อคนทั่วไป พร้อมทั้งต้องดำรงตน 

เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีใจเป็นธรรม และ 

มีความหนักแน่น อีกท้ังต้องใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจ 

ที่สำคัญบุคคลเหล่านี้ควรยึดมั่นในศักดิ์ศรีของ 

ตนเองเป็นที่ตั้ง

 บุคคลที่ทำงานด้านกฎหมายจะต้องรู้จัก

แยกแยะงานในหน้าที่ให้ออกจากเรื่องส่วนตัว  

และต้องไม่เอาเงินมาเป็นตัวต่อรองในการทำงาน  

เพราะจะเป็นการขัดต่อวิชาชีพ  ไม่ควรคิดว่าวิชาชีพ 

ที่ปฏิบัตินั้นจะทำให้เรามีเงินมหาศาล แต่ให้คิดว่า 

ส่ิงท่ีทำคือการกระทำเพ่ือความถูกต้อง และเป็นผู้ท่ี 

ทุ่มเทให้กับการทำงานอย่างแท้จริง อีกทั้งควรมี 

สติสัมปชัญญะในการดำเนินงานอีกด้วย

 “นักกฎหมายที่ดีล้วนต้องอาศัยคุณธรรม 

และจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงต้องมี 

ความซ่ือสัตย์สุจริตและมีความรักเกียรติของตนเอง 

ไม่ว่าจะเป็นอาชีพอัยการ ผู้พิพากษา หรือทนายความ  

เมื่อรับทำคดีแล้วต้องทำคดีอย่างสุดความสามารถ 

ว่ากล่าวถูกผิดกันในชั้นศาลด้วยข้อกฎหมาย  

ห้ามมิให้ล้มคดีเอาค่าสินบาทเรียกค่าสินบนจาก 

คู่ความฝ่ายตรงข้าม หรือการกระทำในทำนองเดียวกัน 

ซึ่งสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั้นก็คือ คุณธรรม-จริยธรรม 

ที่นักกฎหมายพึงมีนั่นเอง”

      จากน้ัน พระพยอม  กัลยาโณ กล่าวว่า  การศึกษา 

กฎหมายมีความงามกว่าเพชร คมกว่าดาบ ดาบสองคม 

ท่ีมีท้ังคุณและโทษ เพราะฉะน้ันจะต้องมีส่ิงท่ีป้องกัน 

ความคมไม่ให้ทำร้ายคนนั่นก็คือ “ธรรมะ” ที่คอย 

ห่อหุ้มความคมของดาบไว้  สำหรับหลักธรรมท่ีนำมา 

ใช้ควบคู่กับการทำงานด้านกฎหมายคือ “หิริโอตตัปปะ”  

หรือ ความละอาย ความเกรงกลัวต่อบาป นั่นเอง  

ดังน้ันบุคคลใดก็ตามท่ีทำหน้าท่ีในการดูแลประชาชน 

ให้อยู่ภายใต้กฎหมายจะต้องยึดหลัก “หิริโอตตัปปะ”

นอกจากน้ันยังควรทำหน้าท่ีของตนด้วยความเมตตาธรรม  

พร้อมกับใช้สติสัมปชัญญะไตร่ตรองความถูกต้อง 

ตัดสินความผิด-ถูกของคู่ความ

 “คุณธรรมความดีเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นที่ 

ทุกสายอาชีพต้องมี พร้อมกับต้องมีการแสดงออก 

มาให้กับเพื่อนมนุษย์ในสังคมเชื่อว่าคุณธรรมในสาย

อาชีพน้ันมีอยู่จริง และเม่ือความจริงปรากฏก็จะสามารถ

ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ รวมทั้งการเป็นนักกฎหมายที่มี

คุณธรรมจะต้องมีความซ่ือสัตย์สุจริตต่อหน้าท่ีท่ีตนเอง 

รับผิดชอบ มีสติในการใช้คุณธรรม เพ่ือนำพาประเทศชาติ

บ้านเมืองให้อยู่รอดต่อไปได้”



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม 2555  จำนวน 11 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54345             CVE 201 (L) 54/25 การสำรวจ (ปฏิบัติการ) ผศ.ดร.เสรีย์  ตู้ประกาย

 54359  ENS 4203 42/25 ภาษาอังกฤษในหนังสือพิมพ์ รศ.เยาวลักษณ์  ธันธนาพรชัย

 54334  FD 323 147/25 การถนอมอาหาร รศ.อรพิน  ประสพชัย  

 54363  FDT 2301 97/25 การวิเคราะห์อาหาร รศ.ดร.ราณี  สุรกาญจน์กุล  

 54230  GM 407 105/25 การวิจัยธุรกิจและการรายงาน ผศ.ดร.มัลลิกา  ธรรมจริยาวัฒน ์ 

 54245  LI 395 55/25 ภาษาศาสตร์และการอ่าน 1 รศ.ดร.อุทัย  ภิรมย์รื่น  

 54239  MK 403  49/25 โลจิสติกส์และซัพพลาย รศ.สมจิตร  ล้วนจำเริญ

        เชนทางการตลาด

 54314  MMR 1001 67/25 ภาษาพม่าพื้นฐาน 1 Ms. Thuza Nwe

 54278  PS 390 48/25 ทฤษฎีการเมืองและ รศ.สิทธิพันธ์  พุทธหุน  

        จริยธรรม 3

 54306  SO 263 27/25 สังคมสงเคราะห์เบื้องต้น รศ.ดร.จงจิตต์  โศภนคณาภรณ์

 54229  TH 323 48/25 บาลีสันสกฤตในภาษาไทย รศ.พัฒน์  เพ็งผลา

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ www.ru.ac.th/rupress  

และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่  สำนักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9 ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

ถาม  กระผมนักศึกษา Pre-degree มีคำถาม 

อยากทราบว่า

  1. ผลสอบจะตรวจสอบได้จากที่ไหน 

ได้บ้าง 

  2.  มหาวิทยาลัยจะออกใบแสดงผลการเรียน

ให้หรือไม่

ตอบ	 1. การประกาศผลสอบน้ัน นักศึกษาสามารถ

ตรวจสอบผลการสอบได้จากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

   1.1 ประกาศผลสอบให้ทราบที่บอร์ด 

ของแต่ละคณะ ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

   1.2 ตรวจสอบผลการสอบจากเครื่อง 

บริการข้อมูลข่าวสารมหาวิทยาลัยที่ อาคารเวียงผา 

(VPB) ชั้น 1 , อาคารศิลาบาตร (SBB) ชั้น1 สถาบัน- 

คอมพิวเตอร์ และที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก) สำหรับท่ี รามฯ2 วิทยาเขต 

บางนา นักศึกษาตรวจสอบผลการสอบได้ที่ อาคาร 

คนฑี (KTB) ชั้น 1

   1.3 ตรวจสอบผลการสอบผ่านทาง 

อินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ru.ac.th 

   1.4 ตรวจสอบผลการสอบได้จากระบบ 

บริการข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2310 

-6000 และ 0-2310-6100

 2. มหาวิทยาลัยมีใบแสดงผลการเรียนให้กับ

นักศึกษา ซึ่งติดต่อขอใบแสดงผลการเรียน (Check 

grade) ได้ท่ี อาคาร KLB ช้ัน 1 ศูนย์ One Stop Service  

ม.รามฯ1 หัวหมาก ชำระค่าธรรมเนียมจำนวน  

20 บาท (ในวันและเวลาราชการ)

ถาม		 ดิฉันรหัส 52 ต้องการทราบเก่ียวกับการรีเกรด 

ขอสอบถามข้อมูล

  1. การลงทะเบียนเรียนเพื่อรีเกรด ทำได้ 

ทุกเทอมหรือไม่

  2.  ถ้ารีเกรดเรียบร้อยแล้ว ได้เกรด P ทั้ง  

2 ครั้ง ต้องแจ้งหรือดำเนินการอย่างไรต่อไป

  3. สอบ e-Testing ผ่านแล้วได้เกรด P  

จะไปเข้าสอบภาคปกติเพื่อรีเกรดได้ไหม

ตอบ		 1.  การรีเกรด (Regrade) หมายถึง การลงทะเบียน 

เรียนซ้ำกระบวนวิชาที่สอบผ่านแล้ว เพื่อให้ได้เกรด 

ที่ดีขึ้น ซึ่งสามารถลงทะเบียนเรียนรีเกรดได้ในภาค 

1, 2 และภาคฤดูร้อน (ยกเว้นภาคซ่อม)

  2. การรีเกรดไม่ว่าจะได้เกรด P ทั้ง 2 ครั้ง 

หรือ G ก็ตาม ให้นักศึกษาแจ้งขอปรับผลสอบให้เหลือ

เพียงเกรดเดียว เมื่อดำเนินการแจ้งจบครบหลักสูตร

ที่ฝ่ายทะเบียนคณะ และแจ้งอีกครั้งในการขอทราน 

สคริปท์สำเร็จการศึกษาท่ี อาคาร สวป. ช้ัน 1 ช่อง 3 ด้วย 

 3.  ไม่ได้ ถ้าสอบ e-Testing ผ่านแล้ว จะเข้า 

สอบภาคปกติเพ่ือทำการรีเกรดไม่ได้ ถ้าต้องการรีเกรด 

ให้นำไปลงทะเบียนเรียนใหม่ในภาคถัดไป หรือภาคอ่ืน

 ด้วยระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและ 

แผนกำหนดการศึกษาช้ันปริญญาตรีส่วนกลาง  

พ.ศ. 2551 พิมพ์วิชาโทของภาควิชาอุตสาหกรรม

การบริการ หน้า 63 ผิดพลาด คณะบริหารธุรกิจ  

จึงขอแก้ไขหลักสูตรวิชาโทลงข่าวรามคำแหง  ดังน้ี 

 5.6.3 กลุ่มวิชาโทการโรงแรม

 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต 

GM 103 (3), TO201 (3) วิชาเลือก ให้เลือกเรียน 

ในรหัสวิชา HO อีก 12 หน่วยกิต

 5.6.4 กลุ่มวิชาโทอสังหาริมทรัพย์

 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

GM 103 (3), TO 201 (3) วิชาเลือก ให้เลือกเรียน 

ในรหัสวิชา RE อีก 12 หน่วยกิต

แก้ ไขเป็น

 5.6.3 กลุ่มวิชาโทการโรงแรม

 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

GM 103 (3), SI 201 (3) วิชาเลือก ให้เลือกเรียน 

ในรหัสวิชา HO อีก 12 หน่วยกิต

 5.6.4 กลุ่มวิชาโทอสังหาริมทรัพย์

 วิชาบังคับ 6 หน่วยกิต

GM 103 (3), SI 201 (3) วิชาเลือก ให้เลือกเรียน 

ในรหัสวิชา RE อีก 12 หน่วยกิต

แก้ ไขหลักสูตรวิชาโท
ของคณะบริหารธุรกิจ

ประกาศเปิดวิชาเพิ่ม 
ภาคเรียนฤดูร้อน /2554

TH 444 
วิชาการเขียนสารคดี

เรียน MWF (จันทร์ พุธ ศุกร์) 
เวลา 15.30 - 17.20 น.

ห้องเรียนอาคารตรีบูร TB 1101

TH 448 
วิชาการเขียนวรรณกรรมสำหรับวัยรุ่น

เรียน  MWF (จันทร์ พุธ ศุกร์) 

เวลา 17.30 - 19.20 น.

ห้องเรียน SBB 309
               อ.สุภัทรา  บุญปัญญโรจน์



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๕

 ชาวรามฯรวมใจแข่งขันกีฬาด้วยความสามัคคี 

แสดงพลังห่างไกลยาเสพติด “รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย”  

ด้านสำนักพิมพ์ แชมป์เก่าสร้างสีสันในสุพรรณิการ์เกมส์ 

คว้าชนะเลิศขบวนพาเหรดอีกรอบและหลายประเภทกีฬา

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานเล้ียงขอบคุณ 

และปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” 

ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555 โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกีฬา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธาน ภายในงานมีคณะผู้บริหาร 

คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันฯ และบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยร่วมในงานจำนวนมาก เม่ือวันท่ี 17 

กุมภาพันธ์ 2555 ณ ลานออกกำลังกาย ข้างสำนักกีฬา 

ด้านทิศเหนือ ม.ร.

 รศ.ปิยะวัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ 

สำนักกีฬา กล่าวว่า การแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ 

ในช่วง 1 สัปดาห์ท่ีผ่านมา ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการแข่งขัน 

ท่ีเป็นไปด้วยความรัก ความสามัคคี และเต็มไปด้วย 

เสียงหัวเราะ ซ่ึงทุกหน่วยงานต่างทุ่มเทและเป็นกำลังใจ 

ให้แก่กัน โดยเฉพาะสำนักกีฬาที่เป็นเจ้าภาพจัดการ 

แข่งขันและประสบความสำเร็จ อีกท้ัง ยังเป็นไปตาม 

นโยบายของสำนักกีฬาในการร่วมส่งเสริมสุขภาพ 

ของบุคลากรชาวรามคำแหงให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพ 

แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีโรคภัยมาเบียดเบียน โอกาสนี้ 

ขอแสดงความยินดีกับผู้ท่ีได้รับรางวัลจากการแข่งขัน 

และเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลให้มี 

พลังในการเข้าร่วมแข่งขันกันต่อไป ขอให้ชาวรามฯ 

รักษาสุขภาพ และมีความสุขกันถ้วนหน้า 

 ด้านผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน 

“สุพรรณิการ์เกมส์” ประเภทต่างๆ มีดังนี้

 ขบวนพาเหรด ชนะเลิศ สำนักพิมพ์ รองอันดับ 1 

สำนักงานอธิการบดี รองอันดับ 2 สำนักบริการ 

ทางวิชาการและทดสอบประเมินผล (สวป.) และ 

คณะวิทยาศาสตร์

 ฟุตบอล ชนะเลิศ คณะบริหารธุรกิจ รองอันดับ 1 

คณะศึกษาศาสตร์ รองอันดับ 2 สำนักพิมพ์และ 

สถาบันคอมพิวเตอร์

 วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชาย ชนะเลิศ สำนักพิมพ์ 

รองอันดับ 1 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา  รองอันดับ 2 

สถาบันคอมพิวเตอร์ วอลเลย์บอลหญิง ชนะเลิศ 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รองอันดับ 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

รองอันดับ 2 คณะบริหารธุรกิจ 

 วอลเลย์บอลชายหาด วอลเลย์บอลชายหาดชาย 

ชนะเลิศ สำนักพิมพ์ รองอันดับ1 คณะบริหารธุรกิจ 

รองอันดับ 2 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา วอลเลย์บอล 

ชายหาดหญิง ชนะเลิศ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

รองอันดับ 1 สำนักพิมพ์  รองอันดับ 2 คณะบริหารธุรกิจ

 แอโรบิค ประเภททีม ชนะเลิศ สวป. รองอันดับ 1 

สำนักพิมพ์ รองอันดับ 2 สำนักงานอธิการบดี 

ประเภทบุคคล อายุไม่เกิน 30 ปี ชนะเลิศ สถาบัน 

ศิลปวัฒนธรรม รองอันดับ 1 สำนักพิมพ์  ประเภทบุคคล 

อายุไม่เกิน 31-45 ปี ชนะเลิศ สวป. รองอันดับ 1 

คณะวิทยาศาสตร์ รองอันดับ 2 สำนักพิมพ์  ประเภท 

บุคคล อายุไม่เกิน 46 ปี ชนะเลิศ สวป. รองอันดับ 1 

คณะวิทยาศาสตร์ รองอันดับ 2 สำนักงานอธิการบด ี

และสำนักพิมพ์

 ปาเป้า ชนะเลิศ คณะบริหารธุรกิจ รองอันดับ 1 

สำนักงานอธิการบดี รองอันดับ 2 สำนักพิมพ์

 กอล์ฟ File A ชนะเลิศ คณะบริหารธุรกิจ 

รองอันดับ 1 คณะศึกษาศาสตร์ File B ชนะเลิศ สวป.   

รองอันดับ1 คณะศิลปกรรมศาสตร์ File C ชนะเลิศ 

สวป. รองอันดับ1 คณะบริหารธุรกิจ  Lady ชนะเลิศ           

คณะศึกษาศาสตร์  รองอันดับ1 คณะรัฐศาสตร์

 แบดมินตัน ถ้วยรวม ชนะเลิศ สำนักงานอธิการบดี  

รองอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ รองอันดับ 2  

คณะบริหารธุรกิจ

 เทเบิลเทนนิส ถ้วยรวม ชนะเลิศ สำนักงาน 

อธิการบดี รองอันดับ1 สถาบันวิทยาศาสตร์สุขภาพ     

รองอันดับ2 คณะวิทยาศาสตร์

  เซปักตะกร้อ ชนะเลิศ สำนักเทคโนโลยี 

การศึกษา รองอันดับ 1 สำนักงานอธิการบดี รองอันดับ 2 

สถาบันคอมพิวเตอร์และสำนักพิมพ์

 ตะกร้อลอดห่วง ชนะเลิศ สำนักงานอธิการบดี 

รองอันดับ 1 สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รองอันดับ 2 

สำนักพิมพ์

 เปตอง คะแนนรวม ชนะเลิศ คณะศึกษาศาสตร์ 

รองอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ รองอันดับ 2  

สำนักงานอธิการบดี

 โบว์ลิ่ง คะแนนรวม ชนะเลิศ สำนักพิมพ์ 

รองอันดับ 1 คณะบริหารธุรกิจ รองอันดับ 2                   

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 เทนนิส ชายเดี่ยว ชนะเลิศ สวป.รองอันดับ 1 

สำนักงานอธิการบดี ชายคู่ ชนะเลิศ สวป. รองอันดับ 1 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 สนุ้กเกอร์ ประเภทเดี่ยวมือ 1 ชนะเลิศ สำนัก 

เทคโนโลยีการศึกษา รองอันดับ 1 คณะศึกษาศาสตร์ 

รองอันดับ 2 สำนักหอสมุดกลางและคณะรัฐศาสตร์ 

ประเภทเด่ียวมือ 2 ชนะเลิศ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

รองอันดับ 1 คณะนิติศาสตร์ รองอันดับ 2 คณะบริหารธุรกิจ 

และวิทยาเขตบางนา ประเภททีม 3 คน  ชนะเลิศ 

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รองอันดับ 1 สำนักงาน 

อธิการบดี รองอันดับ 2 คณะศึกษาศาสตร์และ 

วิทยาเขตบางนา 

 บิลเลียด ประเภทเด่ียว ชนะเลิศ สถาบันคอมพิวเตอร์ 

รองอันดับ 1 วิทยาเขตบางนา รองอันดับ 2 สำนัก 

เทคโนโลยีการศึกษาและสำนักพิมพ์ ประเภทคู่ 

ชนะเลิศสถาบันคอมพิวเตอร์ รองอันดับ 1 สำนักงาน 

อธิการบดี รองอันดับ 2 คณะนิติศาสตร์และสำนักพิมพ์ 

ถ้วยรางวัลรวม ชนะเลิศ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา         

รองอันดับ 1 สถาบันคอมพิวเตอร์ รองอันดับ 2 

สำนักงานอธิการบดี

 หมากกระดาน ประเภทหมากรุกไทย ชนะเลิศ 

คณะบริหารธุรกิจ รองอันดับ 1 บัณฑิตวิทยาลัย      

รองอันดับ 2 คณะวิศวกรรมศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์ 

หมากรุกสากล ชนะเลิศ บัณฑิตวิทยาลัย รองอันดับ 1 

สำนักพิมพ์ รองอันดับ 2 คณะบริหารธุรกิจและสำนักงาน 

อธิการบดี หมากฮอส ชนะเลิศ คณะบริหารธุรกิจ        

รองอันดับ 1 สำนักพิมพ์ รองอันดับ 2 คณะบริหารธุรกิจ 

และสำนักพิมพ์

 กีฬามหาสนุก ชนะเลิศ คณะบริหารธุรกิจ 

รองอันดับ 1 คณะศึกษาศาสตร์ รองอันดับ 2 

คณะเศรษฐศาสตร์

ปิดฉากสุพรรณิการ์เกมส์ พลังบุคลากรรามฯ สร้างความสามัคคีด้วยกีฬา



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 ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๕

รามคำแหงเชิญเที่ยวงานฯ            (ต่อจากหน้า 1)ม.รามคำแหงปัจฉิมนิเทศฯ          (ต่อจากหน้า 1) ม.ร.รับสมัครฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

พนักงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ซึ่งมีชาวลาว 

สำเร็จการศึกษาจากโครงการฯจำนวน 113 คน โดย 

มีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน มีคณะผู้บริหาร  

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมในงาน เมื่อ 

วันที่ 8 มีนาคม 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช 

        สำหรับความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว เป็น 

การร่วมเรียนร่วมสอนระหว่างมหาวิทยาลัย ไทย-ลาว  

ซึ่งจัดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2552 ณ วิทยาลัย 

ประชาคมนานาชาติหนองคาย-อุดรธานี  จังหวัดหนองคาย  

เพ่ือเป็นการยกระดับครู อาจารย์ และพนักงานมหาวิทยาลัย 

แห่งชาติลาว ที่ยังไม่จบการศึกษาระดับปริญญาตร ี

ให้ได้รับการศึกษาปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต จาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวิชาเอกสังคมศึกษาและ 

วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษา ให้สามารถออกไปปฏิบัติ 

หน้าท่ีบริการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยและประชาชน 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ทั้งยังเป็น 

การสนับสนุนนโยบายการต่างประเทศของรัฐบาล 

ภายใต้โครงการความร่วมมือทางวิชาการไทย-ลาว 

อีกด้วย 

        โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

โครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างประเทศ 

ไทย-ลาว เป็นโครงการที่ควรส่งเสริมให้แก่บุคลากร 

ที่จะทำหน้าที่เป็นครู โดยเฉพาะในโลกปัจจุบันที่การ 

ศึกษาไร้พรมแดน การทำความร่วมมือกับประเทศ 

เพื่อนบ้านจึงเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยในประเทศไทย 

ควรให้ความสำคัญ เพราะถ้าหากมีการส่งเสริมให ้

บุคลากรมีความรู้ที่เต็มศักยภาพแล้วจะนำไปสู่การ

พัฒนาประเทศและด้านอื่นๆมากยิ่งขึ้น

        ทั้งนี้ ในอนาคตนักศึกษาไทยก็ควรมีโอกาส 

ไปศึกษาที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

(สปป.ลาว) เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นประชาคม 

อาเซียนในปี 2558 (2015) โดยความร่วมมือที่ดีที่สุด 

ระหว่างกัน คือความร่วมมือทางด้านการศึกษา ซึ่ง 

เมื่อไม่นานมานี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ร่วมกับ

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว จัดโครงการความร่วมมือ

ในการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาด้านวิศวกรรม-

ศาสตร์ โดยให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาในภูมิภาค

อาเซียน เริ่มที่ สปป.ลาว เป็นประเทศแรก

 “วันน้ีครูขอแสดงความยินดีกับลูกศิษย์ชาวลาว 

ทุกคนที่เดินทางมาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ท่ีประเทศไทย ขอให้จดจำในส่ิงท่ีสำคัญในชีวิตเอาไว้ 

เพราะการสำเร็จการศึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่งในการ 

พัฒนาชีวิตของตนเอง  ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนนำความรู้ 

กลับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาบ้านเมือง ทั้งที่ 

สปป.ลาว และพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ

ไทยให้มากขึ้นด้วย”  อธิการบดีกล่าว

สีประจำงานคือ “สีฟ้า” เพ่ือร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาส 

ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  

องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงมีพระชนมายุ 

ครบ 80 พรรษา โดยภายในร้านของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ประดับตกแต่งด้วยสีฟ้าเป็นหลัก ซึ่ง 

กิจกรรมต่างๆจะมีการออกร้านของมหาวิทยาลัย  

เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรรามคำแหง 

จากทุกคณะ สำนัก และเหล่านักศึกษา ศิษย์เก่า และ 

ศิษย์ปัจจุบัน ช่วยกันเตรียมงานทั้งการแสดงบนเวที 

ในแต่ละวัน โดยมีท้ังวง RU Band และลูกทุ่งสุโขทัย  

มาขับกล่อมบรรเลงเพลง และให้ความบันเทิงแก ่

ผู้ร่วมงาน กิจกรรมบันเทิง อาทิ เกมไหทองคำเส่ียงโชค 

เกมจับฉลาก รวมทั้งการบริการนวดแผนไทย และ 

การบริการอาหารหลากหลายชนิด เช่น ร้านอาหาร 

อีสาน ก๋วยเตี๋ยว และอาหารญี่ปุ่น (ซูชิ) เป็นต้น

 นอกจากนี้ ส่วนของการจัดหารายได้เพื่อนำ 

ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม- 

บรมราชกุมารี โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 

ของมหาวิทยาลัย และผู้มีจิตศรัทธาท่ัวไปร่วมสมทบ 

ทุนดังกล่าว โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ซึ่งผู้มี 

จิตศรัทธาร่วมสมทบทุนได้ 2 วิธี คือ 1) สมทบ 

ทุนโดยตรง ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ติดต่อที่ 

คุณภาวิณี วรรณสุข งานสวัสดิการ กองการเจ้าหน้าท่ี 

อาคารวิทยบริการและบริหาร ชั้น 4 ติดต่อได้ทุกวัน 

ในเวลาราชการ โทร. 0-2310-8065, 0-2310-8000 

ต่อ 1422 กรณีสมทบทุนเป็นเช็ค ให้สั่งจ่ายในนาม 

‘มหาวิทยาลัยรามคำแหง’ เมื่อทางกองคลังได้รับเงิน

เข้าระบบทางมหาวิทยาลัยจะออกใบเสร็จรับเงินให้

 และ2) สมทบทุนโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร 

ออมสิน สาขารามคำแหง ชื่อบัญชี “ม.ร. เงินรับฝาก-

เกี่ยวกับบริจาคช่วยกาชาด” บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก 

เลขที่บัญชี 050311317239 กรณีโอนด้วยเงินสดหรือ

แคชเชียร์เช็ค หรือโอนด้วยเช็คส่วนบุคคล หลังจาก 

ท่ีโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว ให้แฟกซ์สำเนาการโอน พร้อม 

แจ้งชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ของ

ผู้บริจาคให้ชัดเจน และระบุด้วยว่า “เงินช่วยกาชาด 

ม.ร. ปี 2555” โดยส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-

8036 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินสมทบทุนที่ท่าน 

โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว จะส่งใบเสร็จรับเงินให้ 

ตามรายละเอียดที่ส่งมา ซึ่งสามารถนำไปลดหย่อน 

ภาษีเงินได้ตามระเบียบของกรมสรรพากร

 “ขอเชิญชวนบุคลากรชาวรามคำแหง ศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านแต่งกายด้วย 

เสื้อสีฟ้า เข้ามาเที่ยวงานกาชาด และเยี่ยมชมร้าน 

กาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซ่ึงมีกิจกรรมมากมาย 

เพ่ือหารายได้ช่วยสภากาชาดไทย และร่วมเฉลิมฉลอง 

ในวโรกาสท่ีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  พระบรมราชินีนาถ  

องค์สภานายิกา สภากาชาดไทย ทรงมีพระชนมายุ 

ครบ 80 พรรษา รวมทั้ง แสดงพลังความตั้งใจ 

ความรักสามัคคี ทั้งกำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังใจ 

เพื่อให้กิจกรรมของรามคำแหงครั้งนี้ประสบความ 

สำเร็จตามวัตถุประสงค์ และออกไปสู่สายตาประชาชน 

ได้อย่างดีที่สุด”

สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร สาขาวิชาการตลาด 

และสาขาวิชาการบัญชี  เรียนวันจันทร์ - วันพฤหัสบดี 

เวลา 18.00-21.00 น.

 2. โครงการพิเศษ หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต วันธรรมดาในเวลาราชการ รุ่นท่ี 5 สาขา 

วิชาการจัดการท่ัวไป สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร 

สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการบัญชี เรียน 

วันจันทร์- วันพฤหัสบดี เวลา 09.00-16.00 น.

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ที่ อาคาร 

สุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(หัวหมาก)  หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ตท่ี     www.mmm. 

ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2555  

(เว้นวันที่ 11-17 เมษายน 2555) สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2310-8955-6

ม.ร. อบรมฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)

 หลักสูตรที่ 1 “การพัฒนาเจตคติที่ดี และการ 

สร้างแรงจูงใจในการทำงาน”

 อบรมวันที่ 10 พฤษภาคม 2555

 หลักสูตรท่ี 2 “การพัฒนาภาวะผู้นำ และการ 

พัฒนาการทำงานเป็นทีม”

 อบรมวันที่ 13 มิถุนายน 2555

 หลักสูตรท่ี 3 “การแก้ปัญหา และการวางแผนงาน”

 อบรมวันที่ 6 กรกฎาคม 2555

 หลักสูตรท่ี 4 “ทักษะการส่ือสารและการนำเสนอ”

 อบรมวันที่ 1 สิงหาคม 2555

 หลักสูตรที่ 5 “ทักษะการเจรจาต่อรองและ 

การไกล่เกลี่ย”

 อบรมวันที่ 5 กันยายน 2555

 ผู้สนใจสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมได้ที่ สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ โทร. 

0-2310-8503 หรือ www.ru300.ru.ac.th 



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๕๐) วันที่ ๒๖ มีนาคม - ๑ เมษายน ๒๕๕๕

  
 
 
 
 

  
 
 
 
 

  
 
 

  
 
 
 
 
 

ม.ร.ประสานความร่วมมือ
ม.ฮิเมจิ ดกเคียว ประเทศญี่ปุ่น

   สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  สาขาวิชาการบริหารท่ัวไป แก่นางสาวรัชนี 
มหานิยม ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพื้นฐานการศึกษา แก่ นายเด่นตง ต้ังเด่นไชย และปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต 
กิตติมศักดิ์ แก่นายประธาน เตชสิโรจน์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2555

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้การต้อนรับ  

Ph.D.Takuya Hayashi อาจารย์ประจำคณะ 

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮิเมจิ ดกเคียว เมือง 

ฮิเมจิ ประเทศญี่ปุ่น พร้อมคณะนักศึกษาจำนวน 

9 คน ที่เข้าพบในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมชม 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี รองศาสตราจารย์ 

รำไพ สิริมนกุล รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ 

และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนี  ศิริอักษรสาสน์ 

อาจารย์ประจำสาขาภาษาญี่ปุ่น ร่วมต้อนรับ ณ  

ห้องทำงานอธิการบดี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 

ที่ผ่านมา

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนี  

ศิริอักษรสาสน์ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฮิเมจิ ดกเคียว 

เดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งนี้ 

เป็นครั้งแรก ทั้งนี้ เพราะรามคำแหงมีการเรียน 

การสอนภาษาญ่ีปุ่น อีกท้ัง มีแนวโน้มในการสร้าง 

ความสัมพันธ์ ท้ังการแลกเปล่ียนอาจารย์ นักศึกษา 

และศาสตร์ความรู้สาขาต่างๆ ซ่ึงในขณะน้ีอยู่ระหว่าง 

การเตรียมเอกสารลงนามความร่วมมือ และม ี

การติดตามการดำเนินงานต่อไป    

 ชมรมศิลปะและการเเสดง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดโครงงานเลี้ยงอาหารกลางวันเเละมอบเครื่อง 

อุปโภคบริโภคเเก่เด็กด้อยโอกาส ครั้งที่ 1 

“เเบ่งรัก ปันยิ้ม” เนื่องในเทศกาลเเห่งความรัก  ณ 

มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัม คลองเตย ในพระอุปถัมภ์ 

สมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง 

นราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 

2555

 ภายในงานมีสมาชิกชมรม นักศึกษารามคำแหง 

และผู้สนใจทั่วไปร่วมงานจำนวนมาก โดยการจัด 

กิจกรรมครั้งนี้เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

เรื่องจิตสาธารณะ เเละปลูกฝังการใช้เวลาว่างให้ 

เกิดประโยชน์ผ่านกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เเก่ 

สังคม ซึ่งกิจกรรมในโครงงาน  มีการเลี้ยงอาหาร 

กลางวัน  การจัดกิจกรรมพิเศษเนื่องในเทศกาล 

เเห่งความรัก อาทิ การเล่านิทานเเฝงเเง่คิด คติ- 

สอนใจ กิจกรรมเข้าจังหวะ เเละมอบเคร่ืองอุปโภค  

บริโภค ที่จำเป็นเเก่มูลนิธิฯ โดยกิจกรรมได้สร้าง

ความประทับใจและความปลาบปลื้มให้แก่ผู้เข้า 

ร่วมงานเเละน้องๆ เด็กด้อยโอกาสที่เป็นผู้รับ 

อย่างมาก

 รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครพนม ร่วมกับ 

นายวัฒนา คงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานกอง

ทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดนครพนม 

(สกย.) จัดโครงการอบรมหลักสูตร “พัฒนาฝีมือ 

ช่างกรีดยาง” เมื่อวันที่ 7-13 กุมภาพันธ์ 2555  

โดยมีเจ้าหน้าท่ีสาขาวิทยบริการฯ และชาวสวนยาง 

ในพื้นที่เข้าร่วมอบรมจำนวน 30 คน ณ สาขา 

วิทยบริการฯ จังหวัดนครพนม 

 นางประกายดาว วงษ์ทอง หัวหน้าหน่วย 

วิจัยสถาบันและสารสนเทศ งานธุรการ กอง- 

อาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี เปิดเผยว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มอบหมายให้กองอาคาร- 

สถานที่เป็นเจ้าภาพรับผิดชอบเข้าร่วมกิจกรรม

แคมเปญ EARTH HOUR 2012 “ปิดไฟ 1 ช่ัวโมง 

เพื่อลดโลกร้อน” ในวันเสาร์ที่ 31 มีนาคม 2555 

เวลา 20.30-21.30 น.

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญบุคลากร 

นักศึกษา ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป  

เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกัน โดยมี 

ช่องทางการตอบรับเข้าร่วมกิจกรรม และแสดง 

ความคิดเห็นผ่าน Facebook หรือ E-mail: Building_ 

2012@Windowslive.com ติดต่อสอบถามได้ 

ที่โทรศัพท์ 0-2310-8249 อาคารบริการและ 

บริหาร ชั้น 5

นักศึกษารามฯเเบ่งรักเด็กด้อยโอกาส

ม.ร.ร่วมปิดไฟลดโลกร้อน
31 มี.ค.นี้ 20.30-21.30 น.


