
               
 

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 ๑

วันที่ ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

ม.ร. รับสมัคร นศ.ใหม่ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ในงาน Ru Road Show 2012

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 10)(อ่านต่อหน้า 11)

   

ม.ร. ออกร้านงานกาชาด 30 มี.ค.-7 เม.ย. 55

เชิญนักศึกษาอบรมพิมพ์ดีด ฟรี
   
คณะนิติศาสตร์รับนักศึกษา
ป.ตรี ภาคพิเศษ จ.อยุธยา

    
(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

   

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่งมอบ ‘ลานกิจกรรมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช’  
แก่ศูนย์การกำลังสำรอง โรงเรียนรักษาดินแดน โดยมี พันเอก อดุลย์ ศิริวัฒน์ รองผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นผู้รับมอบ  
ณ โรงเรียนรักษาดินแดน  ศูนย์การกำลังสำรอง  เมื่อวันที่ 27 มีนาคม ที่ผ่านมา

ม.ร. มอบ “ลานกิจกรรมพ่อขุนฯ” แก่โรงเรียนรักษาดินแดน

(อ่านต่อหน้า 11)

 รามคำแหงจัดกิจกรรม RU Road Show 2012 แนะนำ 

การเรียนการสอน พร้อมเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์การค้า 

เซ็นทรัล 3 สาขา โดยผู้สมัครนักศึกษาใหม่ในงานนี้ไม่ต้องซื้อ 

ใบสมัคร และได้รับสิทธิอบรมภาษาต่างประเทศหรือคอมพิวเตอร์ ฟรี

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง        เปิดเผยว่าตามท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงกำหนดการรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาค 1 

ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 7-16 

พฤษภาคม 2555 ทั้งที่ส่วนกลาง (ม.ร. 

 หัวหมาก) และสาขาวิทยบริการฯ  

22 จังหวัดทั่วประเทศ นั้น มหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ ์

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ RU Road Show 2012 เพื่อเผยแพร่ 

ข้อมูลการดำเนินงานของ ม.ร. และข้อมูลการรับสมัครแก่ผู้สนใจ 

รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานที่ 

    สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี องค์อุปนายิกา 

สภากาชาดไทย เสด็จพระราช 

ดำเนินทรงเปิดงานกาชาด 

ประจำปี 2555 และทรงเยี่ยม 

กิจกรรมการออกร้ านของ 

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ 

เอกชน ที่มาร่วมออกร้านใน 

งานกาชาด ประจำปี 2555  

สำหรับงานกาชาดปีนี้จัดขึ้น  

ภายใต้คำขวัญ “80 พรรษา องค์สภานายิกา ปวงประชารวมใจ ถวายพระพร” เพื่อเฉลิม 

ฉลองในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ องค์สภานายิกาสภากาชาดไทย 

  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี  

โครงการหลักสูตรปริญญานิติศาสตรบัณฑิต  

ภาคพิเศษ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 4  

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น.  

ที่ โ ร ง เ รี ย น เ ท ค นิ ค พ ณิ ช ย ก า ร อ ยุ ธ ย า 

(พาณิชย์นอก) ตำบลไผ่ลิง จังหวัดพระนคร- 

ศรีอยุธยา โดยจำหน่ายใบสมัครและรับสมัคร 

ตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 13 พฤษภาคม 2555 

ท่ีโรงเรียนเทคนิคพณิชยการอยุธยา

 ง า น แ น ะ แ น ว จั ด ห า ง า น แ ล ะ ทุ น 

การศึกษา กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ 

อบรมหลักสูตรฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบ 

พิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษด้วย 

คอมพิวเตอร์ (ฟร ี) แก่นักศึกษา ม.ร. และ 

บุคคลทั่วไป โดยอบรม รุ่นละ 10 วัน วันละ 

1 ชั่วโมง ดังนี้

 รุ่นที่ 5 รับสมัคร วันที่ 24 เม.ย. - 25 

พ.ค. 55  อบรม วันที่ 28 พ.ค. - 8 มิ.ย. 55

 รุ่นที่ 6 รับสมัคร วันที่ 14 พ.ค. - 11 

มิ.ย. 55 อบรม วันที่ 12 - 25 มิ.ย. 55 



  
 
 

  
 
 

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2555 โดยมี 

นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. แต่งตั้งรองอธิการบดี

 - อนุมัติแต่งตั้ง ผศ.อดุลย์ ไทรเล็กทิม  

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดหนองบัวลำภู

 -  อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ประเสริฐ ตัณศิริ  

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดพังงา

     - อนุมัติแต่งตั้ง ผศ.ทิพย์ หาสาสน์ศรี  

ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดนครราชสีมา (โดยพ้นจากตำแหน่งรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงราย)

 2. แต่งตั้งประธานกรรมการสรรหาฯ

 -  อนุมัติแต่งตั้ง นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน

กรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์

 3. แต่งตั้งคณบดี

     -  อนุมัติแต่งต้ัง อ.ดร.สมศักด์ิ เกตุแก่นจันทร์ 

ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์  

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2555

 -  อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.โฆษิต อินทวงศ์  

ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2555

 4. แต่งตั้งผู้อำนวยการฯ

    - อนุมัติแต่งตั้ง อ.ปรีชา ประยูรพัฒน์ 

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักกีฬา ตั้งแต่วันที่ 

27 มีนาคม 2555

 -  อนุมัติแต่งตั้ง รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก  

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันภาษา ต้ังแต่วันท่ี 

27 มีนาคม 2555

     -  อนุมัติแต่งต้ัง รศ.ระวิวรรณ ศรีคร้ามครัน 

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์สื่อการสอนทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2555 

 - อนุมัติแต่งตั้ง รศ.สุวรรณี เดชวรชัย  

ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล ต้ังแต่วันท่ี 27 มีนาคม 2555

 5. ลาออกจากตำแหน่ง

 - อนุมัติให้ ผศ.ทัศนีย์ สิราริยกุล ลาออก 

จากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายสวัสดิการ          คณะบริหารธุรกิจ 

 - อนุมัติให้ ผศ.อดุลย์ ไทรเล็กทิม ลาออก 

จากตำแหน่งรองคณบดีฝ่ายบริหาร  คณะศึกษาศาสตร์

 6. อนุมัติหลักสูตร

 - อนุมัติหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555)

 - อ นุ มั ติ ห ลั ก สู ต ร นิ ติ ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) และหลักสูตร 

อนุปริญญานิติศาสตร์

 - อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

    - อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง    

พ.ศ. 2555) 

 -  อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรปรับปรุง    

พ.ศ. 2555) 

 - อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555) 

 - อนุมัติหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (หลักสูตรปรับปรุง      

พ.ศ. 2555) 

    - อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาฟิสิกส์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 - อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 - อนุมัติหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 - อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555)

 - อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาเคมีประยุกต์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555) 

 7. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

 - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 2 

ปีการศึกษา 2554 (ครั้งที่ 4) ดังนี้

 สถาบันการศึกษานานาชาติ

      นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 

แบบ 1

 - นายคอนสแตนติน อเล็กซานเดอร์ ลุคห์นอฟ 

รหัสประจำตัว 5319 01010 1 ต้ังแต่วันท่ี 13 มีนาคม 2555

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
 คณะเศรษฐศาสตร์ร่วมกับกรมส่งเสริม 

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญ 

ผู้สนใจที่เป็นผู้ว่างงาน ผู้เพิ่งจบการศึกษา ทายาท 

ธุรกิจ ผู้ประกอบอาชีพ และผู้ประกอบการใหม่ที่ 

เริ่มประกอบธุรกิจไม่เกิน 3 ปี สมัครเพื่อคัดเลือก 

เข้ารับการฝึกอบรมบ่มเพาะ โครงการ “เสริมสร้าง 

ผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation:  

NEC)” รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2555 รุ่นละ 40 คน 

ดังนี้

 รุ่นที่ 2 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.00-

16.00 น.  (จำนวน 102 ชั่วโมง)

 รับสมัคร ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 30 เมษายน 2555

 สอบสัมภาษณ์   วันที่ 1 พฤษภาคม 2555

 ประกาศผลสอบสัมภาษณ ์ 

 วันที่ 3 พฤษภาคม 2555

 รายงานตัวและปฐมนิเทศ 

 วันที่ 6 พฤษภาคม 2555

 เริ่มอบรม   วันที่ 12 พฤษภาคม 2555

 สถานท่ีอบรม คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่)  

ชั้น 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดและ 

สมัครได้ท่ี สำนักงานโครงการ “เสริมสร้างผู้ประกอบ- 

การใหม่” คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) ชั้น 2  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  

กรุงเทพฯ โทร. 0-2310-8000 ต่อ 4520, 080-780- 

9527, 084-539-3971 และ 088-623-2116 รายละเอียด 

โครงการดูได้ที่ http://www.nec.ru.ac.th

อบรม “เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่”

ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัย 
อุบัติเหตุทางไปรษณีย์

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ- 

นักศึกษาขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

โดยเสียค่าเบ้ียประกันในอัตรา 120 บาทต่อปี คุ้มครอง 

ตลอด 24 ชั่วโมง กรณีได้รับอุบัติเหตุเบิกค่ารักษา 

พยาบาลได้ คร้ังละไม่เกิน 10,000 บาทและกรณีเสียชีวิต 

หรือบาดเจ็บทุพพลภาพจะได้รับเงินชดเชย 120,000 บาท

 ผู้สนใจ ส่งธนาณัติเงินจำนวน  120  บาท สั่งจ่าย 

ในนาม หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  

ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัว 

ข้าราชการ 1 ฉบับ และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียนภาคล่าสุด 

1 ฉบับ เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1 - 20 พฤษภาคม 2555 

คุ้มครองวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ส่งมาที่งานบริการ 

และสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา อาคาร 

กิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก 

บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-8076

 อน่ึง ให้นักศึกษาส่งซองเปล่า 2 ซอง ติดแสตมป์ 

ซองละ 3 บาท เขียนชื่อที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจน 

ส่งแนบมาในซองธนาณัติด้วย



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

                   

(อ่านต่อหน้า 10)

 นางรัจนา พวงประยงค์ ผู้เช่ียวชาญนาฏศิลป์ไทย 

และนายธงชัย ประสงค์สันต ิ นักแสดง ผู้กำกับ 

พิธีกร และกรรมการผู้จัดการ บริษัท พอดีคำ จำกัด 

รับพระราชทานปริญญาศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏกรรมไทย จากสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.ร. เม่ือวันท่ี 

6 มีนาคม 2555

 ครูเล็ก-รัจนา พวงประยงค์ 

เ ป็ น ศิ ล ปิ น แ ห่ ง ช า ติ  

สาขาศิลปะการแสดง 

(นาฏศิลป์ไทย-ละคร) 

ผู้เชี่ยวชาญนาฏศิลป์ไทย 

โดยเฉพาะละคร(นาง)  

ค รู ผู้ ซึ่ ง น ำ ก า ร แ ส ด ง 

นาฏศิลป์ไทยถ่ายทอดให้แก่เยาวชนมาตลอด 48 ป ี

และตั้งใจจะทำต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุดในชีวิต 

การเป็น ‘ครูนาฏศิลป์’ ด้านนายธงชัย ประสงค์สันติ 

เป็นพิธีกรผู้อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม  

โดยมีผลงานโดดเด่นจากการเป็นพิธีกรรายการ 

‘คุณพระช่วย’ และเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป 

จนทำให้ได้รับรางวัลพิธีกรและบุคคลดี เด่น 

หลายรายการ อาทิ รางวัลโทรทัศน์ทองคำ คร้ังท่ี 19 

ประจำปี 2547 ประเภทพิธีกรเดี่ยวดีเด่น รางวัล 

พระราชทานเทพทอง ครั้งที่ 9 ประจำปี 2550  

ประเภทบุคคลดีเด่นด้านวิทยุโทรทัศน์ เป็นต้น

 โอกาสนี้ ศิลปินอาวุโสและพิธีกรผู้รักความ 

เป็นไทย ได้ฝากถึงเยาวชนไทยและชนรุ่นหลังให้ม ี

สำนึกรักในศิลปะแห่งความเป็นไทย และรักษา 

ไว้ซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม 

ของไทยให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยตราบนานเท่านาน

 โดย ครูเล็ก รัจนา กล่าวว่า นาฏศิลป์ไทย 

เป็นศิลปวัฒนธรรมที่ เราสืบทอดกันมานาน

จนเป็นวัฒนธรรมที่ เป็นแบบแผนประจำชาติ  

ครูเชื่อว่าเยาวชนทุกคนมีดนตรีในหัวใจ ลองได้ยิน 

เพลงรำวงข้ึน หลายคนก็อาจจะลุกข้ึนรำวงก็เป็นได้ 

เด็กๆหลายคนอาจจะคิดว่านาฏศิลป์เป็นเรื่องยาก 

อยากให้หันมาเรียนนาฏศิลป์กันเยอะๆ มันไม่ได ้

ยากเกินความพยายามของลูกๆแน่นอน เช่น 

ครูเรียนด้านนาฏศิลป์มา 11 ปี คร้ังแรกรู้สึกเบ่ือหน่าย 

แต่ต่อไปเราหันมาถามตัวเองว่าจะเบื่อทำไม!! 

เราต้องทำชีวิตให้สนุก จะได้ก้าวผ่านเรื่องยากไปได้ 

 ครูเล็ก บอกด้วยว่า ครูขอฝากถึงลูกๆที่เรียน 

นาฏศิลป์ไทย ขอให้มีความต้ังใจให้มากท่ีสุด ยอมรับ 

ในสิ่ งที่ เ ราก้ าว เข้ ามาแล้วทำให้สำ เร็จไม่ ใช่  

ก้าวแล้วถอย เพราะศิลปะเป็นเรื่องที่จรรโลงจิตใจ 

มีความอ่อนหวาน เม่ือได้เข้ามาสัมผัสแล้ว เราจะได้ 

ทั้งจริยธรรม ประเพณี การสวัสดี การเข้าหาผู้ใหญ่ 

การพูดจาที่อ่อนหวาน รวมถึง การรู้จักวางตัว ซึ่ง 

ศิลปะจะให้ทุกอย่างและให้กับทุกคน 

 “หลักการทำงานที่สำคัญ ครูยึดการอยู่ใกล้ 

ครูบาอาจารย์ อย่าเบื่อ เวลาครูสอนก็ให้เชื่อ ขอให ้

บากบ่ันแล้วเราจะประสบความสำเร็จ ยากเพียงไหน 

เราต้องเดินให้ได้ ครูจะไม่ว่าเด็ก จะให้กำลังใจ 

ในการฝึกซ้อมแก่เขา ครูจะสอนให้เข้าใจในศิลปะ 

ไทยและวรรณคดี ซ่ึงครูอยากเห็นคนรุ่นใหม่มาเรียน

นาฏศิลป์กันมากๆ เพราะเป็นเอกลักษณ์ของไทย 

สามารถท่ีจะประยุกต์ต่อยอดไปสู่การแสดงแนวใหม่ 

และยิ่ งประเทศไทยมีพระเจ้ าอยู่หัวที่ทรงมี  

พระเมตตา เรายิ่งต้องมีความภูมิใจ เพราะนาฏศิลป์ 

ที่ครูจดจำไว้ คือ ‘การดนตรีนาฏศิลป์ไม่สิ้นแล้ว 

เพราะพระทูลกระหม่อมแก้ว เอาใจใส่’ นี่คือสิ่งที่

จรรโลงจิตใจครูอยู่เสมอ”

 ขณะที่ ธง สามโทน 

 กล่าวว่า เรื่องของความ 

เป็นไทย เป็นเอกลักษณ์ 

และสัญลักษณ์ของไทย 

ที่ ช า ติ ใ ด ใ น โ ล ก ไ ม่ มี  

เป็นสมบัติที่ปู่ ย่า ตา ยาย 

รักษามาให้เราถึงทุกวันน้ี 

วัฒนธรรมไทยเป็นสิ่ งที่ เราสัมผัสได้ทุกก้าว 

ทุกขณะจิต ไม่ว่าจะเป็นการย้ิม การไหว้ หรือจังหวะ 

การเดิน เม่ือมีโอกาสขอให้แสดงออกถึงความเป็นไทย 

ให้ชาวโลกได้เห็น ขอให้ช่วยกันทำ แม้ว่าเราจะ 

ไม่ได้เป็นศิลปินหรือนักแสดง  แต่การแสดงตั้งแต่ 

การไหว้ ก็บ่งบอกแล้วว่าเราเป็นคนไทย น่ีคือ มรดก 

ที่สำคัญที่เราต้องช่วยกันสืบสานและรักษาเอาไว้ 

อีกทั้ง ปัจจุบันสังคมเป็นโลกของอินเทอร์เน็ต 

มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจึงเป็นโอกาสดี 

ท่ีว่า ในขณะท่ีเรารับเอาวัฒนธรรมของโลกตะวันตก

เข้ามา เราก็ควรใช้โอกาสท่ีเปิดกว้างน้ีเผยแพร่ศิลปะไทย

ส่งออกไปภายนอกบ้าง 

‘ครูเล็ก รัจนา’ ศิลปินแห่งชาติ- ‘ธง สามโทน’ พิธีกรชื่อดัง
รับปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฏกรรมไทย จาก ม.ร.

 คอลัมน์ “เด็กมอ ขอแจม” ในหนังสือพิมพ์ 

มติชนรายวัน ฉบับปลายๆ เดือนมีนาคม ๒๕๕๕  

มีรายงานที่น่าสนใจมากเรื่อง

 “ลูกพ่อขุน กับความประทับใจในร้ัวมหา’ลัย”

 รายงานนี้บอกว่า

 ระพีพร  แสงแก้ว  นักศึกษา ชั้นปีที่ ๑ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขานาฏกรรมไทย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เล่าว่า

 เธอจบการศึกษาจากคณะโบราณคดี 

มหาวิทยาลัยศิลปากร

 หลังจากน้ันได้ทำงานหาประสบการณ์ 

มาระยะเวลาหน่ึงแล้ว จึงตัดสินใจมาเรียนอีกคร้ังหน่ึง

 คร้ังน้ีเธอเลือกมาเรียนท่ีคณะศิลปกรรม- 

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 เธอเล่ า ให้ฟั ง เป็น เชิ ง เปรียบเทียบ 

ระหว่างมหาวิทยาลัยเก่า และมหาวิทยาลัยใหม่

ของเธออย่างน่าฟัง

 แต่ที่น่าสนใจมากคือ ที่เธอกล่าวถึง 

อาจารย์ของเธออย่างภาคภูมิใจคือ

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข  

 ที่สำคัญมากคือ เธอฟังคำสั่งสอนของ 

อาจารย์อย่างเข้าใจลึกซึ้งและนำมาถ่ายทอดได้

อย่างหมดจด งดงาม เธอบอกว่า

 อาจารย์มักจะสอนเสมอว่า เราเป็นครู 

กันคนละอย่าง

 อาจารย์สอนว่าเราไม่ควรดูถูกคนอื่น 

อย่าเห็นแก่ตัว

 ไม่ควรทะนงตนว่าตนเก่ง เพราะคนเรา 

เก่งกันคนละอย่าง รู้กันคนละอย่าง มีความสามารถ

ความถนัดที่แตกต่างกันไป

 เราควรจะนำความรู้ความชำนาญของ 

เรามารวบรวม และแบ่งปันแก่ผู้อื่น

 รู้จักให้โอกาสผู้อื่นและรู้จักรับโอกาสที่

มาถึง

 มี ลู ก ศิ ษ ย์ อ ย่ า ง นี้ ท่ า น ค ณ บ ดี ค ณ ะ 

ศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ  เกตุแก่นจันทร์

 ดีใจ ภูมิใจ และหายเหนื่อยไหม

 



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕

 เมื่อวันที่ 8 มีนาคมที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีฝึกซ้อมรับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรให้แก่ นักศึกษาโครงการความร่วมมือระหว่าง 

ประเทศไทย-ลาว ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เพื่อ 

ยกระดับครูอาจารย์ และพนักงาน ของมหาวิทยาลัย 

แห่งชาติลาว โดยมี รองศาสตราจารย์ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน                      

ผู้อำนวยการศูนย์สื่อการสอนทางอิ เล็กทรอนิกส์  

คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม  

ช้ัน 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายมัธยม)

โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ 

ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน  

ผู้อำนวยการศูนย์ส่ือการสอน

ทางอเิลก็ทรอนกิส ์ กล่าวว่า 

ยินดีต้อนรับบัณฑิตจาก 

สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาวทุกคนสู่  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพ่ือ

เตรียมความพร้อมที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ซ่ึงเป็นความภาคภูมิใจอย่างย่ิงในชีวิตของการเป็นบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอให้ตั้งใจฝึกซ้อม มีสมาธิ 

พยายามจดจำข้อกำหนดต่างๆ รวมท้ังวิธีเอางาน ตลอดจน 

การแต่งกายที่ถูกต้อง 

 “ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน ถือเป็น

ความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณาจารย์ 

และเจ้าหน้าที่ที่ได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้ทั้งด้าน 

วิชาการและประสบการณ์การทำงานต่างๆ รวมทั้งได ้

ดูแลช่วยเหลือนักศึกษาในโครงการความร่วมมือระหว่าง 

ประเทศไทย-ลาว จนประสบความสำเร็จในวันนี้ ขอให้ 

บัณฑิตนำความรู้ที่ ได้รับกลับไปพัฒนาหน่วยงาน 

สังคม และประเทศชาติต่อไป”

 จากนั้น “ข่าวรามคำแหง” ได้พูดคุยกับตัวแทน 

นักศึกษาลาวถึงความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับจากการศึกษา 

โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศไทย-ลาว 

ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต เพ่ือยกระดับครูอาจารย์ 

และพนักงาน ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

หั ว ห น้ า ห น่ ว ย ง า น กิ จ 

กรรมการศึกษา มหาวิทยาลัย 

แห่งชาติลาว นักศึกษาสาขา 

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

กล่าวว่า การศึกษาเป็นสิ่ง

สำคัญอย่างย่ิงท่ีช่วยให้เกิด

การพัฒนาศักยภาพทั้งกับ

ตนเอง    หน่วยงาน    สังคม และประเทศชาติ และจากการ 

เข้ามาศึกษาในโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ไทย-ลาว                  ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต          เพ่ือยกระดับ 

แม้ว่าการเดินทางมาเรียนที่สาขาวิทยบริการเฉลิม 

พระเกียรติจังหวัดอุดรธานี มีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ทุกคน 

ไม่ย่อท้อ เพราะตั้งใจมาหาความรู้พัฒนาตนเอง และ 

นำกลับไปพัฒนาหน่วยงาน สังคม และประเทศชาติ 

ประทับใจคณาจารย์จากกรุงเทพฯ ที่เดินทางมาสอน 

และเจ้าหน้าที่ที่คอยดูแล ช่วยเหลือและประสานงาน 

ก็ทำงานกันอย่างเต็มที่ ทำให้รู้สึกได้ว่าทุกคนทุ่มเท 

กำลังกาย กำลังใจอย่างเต็มที่ เพื่อให้โครงการนี้ประสบ

ความสำเร็จ 

อาจารย์ โรง เรี ยนสาธิต 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา 

กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่มี 

โอกาสรับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรจากสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงที่อำนวยความสะดวก และดูแล 

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ตลอดการเดินทางคร้ังน้ี ในส่วนส่ิงท่ีได้รับ 

จากการเรียน ทำให้ตนเองมีการพัฒนาความรู้ ความสามารถ 

นำไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้มากขึ้น ทั้งยัง 

ได้เรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทำให้ก้าวทันการเปล่ียนแปลง 

ของโลกปัจจุบัน และถือเป็นการสร้างสายสัมพันธ์ที่ด ี

ระหว่างกัน จึงอยากให้มีโครงการดีๆ เช่นนี้อีก

พนักวิชาการศูนย์พัฒนา 

การศึกษานอกโรงเรียน 

กรมการศึกษานอกโรงเรียน 

ก ร ะ ท ร ว ง ศึ ก ษ า ธิ ก า ร 

นักศึกษาวิชาสังคมศึกษา 

กล่าวว่า ตนเองตั้งใจมาโดย 

ตลอดว่าจะหาความรู้เพ่ิมเติม 

และเมื่อมีโอกาสมาเรียนในโครงการความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศไทย-ลาว ในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต 

เพ่ือยกระดับครูอาจารย์ และพนักงาน ของมหาวิทยาลัย 

แห่งชาติลาว ก็ตั้งใจเข้าเรียนอย่างเต็มที่ เก็บข้อมูล และ 

เทคนิคต่างๆ ที่อาจารย์ผู้สอนให้ไว้ เพื่อนำมาประยุกต ์

ใช้กับการทำงานตามหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ 

และเกิดประสิทธิผลมากที่สุด

 “รู้สึกภาคภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับ 

ปริญญาบัตรในครั้งนี้ ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ 

ที่ดูแลอย่างอบอุ่นเป็นกันเอง และเพื่อนๆ ทุกคน ที่คอย 

ให้คำปรึกษาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

ซึ่งกันและกัน หากมีโครงการดีๆ เช่นนี้อีก ก็ขอให้พี่น้อง 

ชาวลาวทุกคน คว้าโอกาสน้ันไว้ และทำให้เต็มความสามารถ 

เพื่อพัฒนาตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป”

บัณฑิตจาก สปป.ลาว ภูมิใจสำเร็จการศึกษา จาก ม.รามคำแหง

นายวันพาณิช  ทันวิไล 

ครูอาจารย์ และพนักงาน ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

ทำให้ได้รับความรู้ด้านวิชาการที่นำไปประยุกต์ใช้กับ 

การสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัย อีกท้ังได้รับประโยชน์ 

และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน 

และกันระหว่างเพื่อนร่วมรุ่นด้วย

 “รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับ 

ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

และขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ที่คอยช่วยเหลือ 

ดูแลเป็นอย่างดีตลอดมา หวังอย่างยิ่งว่าความร่วมมือ 

คร้ังน้ีจะเป็นจุดเร่ิมต้นโครงการความร่วมมือในการพัฒนา 

บุคลากรระหว่าง 2 ประเทศให้มีความรู้ความสามารถ  

และมีสายสัมพันธ์อันดีระหว่างกันต่อไป”

 

หัวหน้าหน่วยงานกิจการ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัย 

แห่งชาติลาว นักศึกษา 

ส า ข า วิ ช า สั ง ค ม ศึ ก ษ า 

กล่าวว่า รู้สึกดีใจและ 

ภ า ค ภู มิ ใ จ อ ย่ า ง ยิ่ ง ที่ ไ ด้  

มีโอกาสมาศึกษาต่อและ 

สำเร็จการศึกษาจากที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ซึ่งถือเป็นการยกระดับความรู้ เพิ่มประสบการณ ์

การเรียน การทำงาน และการอยู่ร่วมกันในสังคม อีกทั้ง 

สามารถนำความรู้ ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานที่ 

มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว 

 “วันนี้สำเร็จการศึกษาแล้ว รู้สึกภูมิใจและเป็น 

เกียรติอย่างยิ่งที่ร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ด้วยตนเอง ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง คณาจารย์ 

เจ้าหน้าที่ที่คอยดูแล ช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ จนสำเร็จ 

การศึกษา และยังได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

มารับปริญญาบัตรในครั้งนี้ด้วย”

พนักวิชาการ กรมการศึกษา 

ช้ันสูง กระทรวงศึกษาธิการ 

และกีฬาแห่งสาธารณรัฐ 

ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยี 

การศึกษา กล่าวว่า รู้สึก 

ภาคภูมิใจและถือเป็นเกียรติ 

ประวัติของตนเองและครอบครัวที่ได้มีโอกาสมารับ 

ปริญญาบัตรท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศไทย-ลาว ครั้งนี้ทำให้ครู อาจารย์ และ 

พนักงานของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวได้มีโอกาส 

พัฒนาศักยภาพของตนเอง ได้รับความรู้ใหม่ท้ังในหลักสูตร 

ศึกษาศาสตร์ และเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆ ที่เข้ามาช่วย 

อำนวยความสะดวกในการสอนนักศึกษามากขึ้น  

ส่ิงเหล่าน้ีสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในการทำงาน 

นายสวรรค์  เงินงาม

นางทาน  จุลมณี

นายพรสวรรค์  ฮองสมบูรณ์

นางสาวแสงมณี  วงษ์ภักดี



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕

 โฟร์-ศกลรัตน์ เผยขอบคุณทุกกำลังใจท้ังครอบครัว 
คณาจารย์และแฟนเพลง วันนี้เรียนจบปริญญาตรี 
คณะรัฐศาสตร์ รามคำแหงแล้ว ‘เจ้าตัว’สุดปล้ืมในท่ีสุด 
ก็มาถึงวันนี้ 
 โฟร์ ‘ศกลรัตน์ วรอุไร’ นักร้องวง โฟร์-มด 
สังกัดค่ายกามิกาเซ่ บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น จำกัด 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยเข้ารับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำ
แหงมหาราช 
 โฟร์ ให้สัมภาษณ์กับ ‘ข่าวรามคำแหง’ ถึงชีวิตในวัยเรียนว่า สำหรับ 
โฟร์เวลาเรียนโฟร์ไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะรับงานวันไหน แต่หลักๆ คือจะเอา 
ตารางเรียนของเราไปยื่นให้ทางบริษัทดูว่าเราเรียนวันไหนบ้าง ที่รามฯโฟร์ม ี
เพื่อนหลายคนคอยเป็นห่วงเป็นใย ถามไถ่ว่ากินข้าวหรือยัง นำกับข้าวมาให้ 
แถมมีน้ำใจคอยตามเราเข้าเรียน เคยคิดว่าเรียนที่นี่ง่าย แต่ที่จริงตรงกันข้าม 
พอสอบไม่ผ่านก็ต้องลงเรียนใหม่ แต่โฟร์ก็สู้เรียนซ่อมวิชานั้นจนผ่านพร้อมกับ 
รับงานบ้าง ช่วงไหนต้องเขียนรายงานมากๆ ก็ใจแข็งไม่รับงานเพ่ือจะได้ส่งรายงาน 
ด้วยตัวเอง 
 “ส่วนการสอบ เพ่ือนจะช่วยจดแนวข้อสอบไว้ให้ เราก็จะอ่านชีท รายงานทวน 
หลายๆ รอบ และเข้าสอบทุกครั้งไม่เคยขาด เพื่อนที่เข้าห้องเรียนตลอดก็ช่วยติว 
ให้ด้วย ในห้องเรียนของโฟร์มีนักศึกษามีเพื่อนหลายรุ่น อายุ 40-50 อัพกันก็มี 
แล้วก็มาเรียนห้องเดียวกันด้วย โฟร์ได้เห็นความตั้งใจที่จะเรียนกันจริงๆ เขาก ็
มานั่งเรียนกันแบบไม่มีเขินอาย ทำให้โฟร์รู้สึกอบอุ่น ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวเลยที่ไม่ม ี
เพื่อนรุ่นเดียวกัน”
 โฟร ์ เล่าถึงความประทับใจในรามฯว่า คณาจารย์ทุกท่านใจดี เอาใจใส ่
นักศึกษาทุกคน ไม่แบ่งว่าเป็นใครมาจากไหน ทุกคนเท่าเทียมกัน มาเรียน 
ในห้องเรียนโฟร์เหมือนเด็กสุด เพื่อนๆจะดูแลเราเป็นอย่างดี   คิดถูกที่สุดที่เลือก 
เรียนคณะรัฐศาสตร์ รามคำแหง เพราะส่วนหน่ึงได้เห็นแบบอย่างจากพ่ีชาย 
ที่เรียนปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ชอบมาคุยกับ 
คุณพ่อ-คุณแม่เกี่ยวกับข่าวสารการเมือง เราเลยรู้สึกว่า ถ้าเราเรียนคณะรัฐศาสตร์ 
ซึ่งมีพี่ชายช่วยสอน และรามคำแหงสอนด้วย จากเดิมที่ไม่เคยรู้มาก่อนก็ยิ่งทำให ้
เรามีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการเมืองการปกครองทั้งในประเทศและ 
เหตุการณ์ที่อยู่รอบตัวเรามากขึ้น 
 “ดีใจที่สุดที่สำเร็จการศึกษาแล้ว เพราะโฟร์เคยเรียนที่อื่นมาแล้วประมาณ 
3 ปี แล้วย้ายมาเรียนที่รามฯ คุณแม่ก็รู้สึกเหมือนกันว่าเราจะเรียนจบไหม 
พอจบแล้วคุณแม่ก็โล่ง  เพราะเราเป็นน้องคนสุดท้องในบ้าน อยากให้โฟร์เรียนจบ 
ให้ได้ ถึงจะช้าก็ไม่เป็นไร ที่บ้านทุกคนเป็นกำลังใจและรอวันที่โฟร์เรียนจบ 
โฟร์ เองก็ให้กำลังใจตัวเองและได้ เห็นจากประสบการณ์ด้วยตนเองว่า.. . 
‘คนเราเรื่องการเรียนไม่มีคำว่าสายเกินไปจริงๆ’ ซึ่งโฟร์ก็วางแผนไว้แล้วว่าจะ 
เรียนต่อชั้นปริญญาโท ที่คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เช่นเดิม”
 นักร้องสาวสุดฮอต บอกว่า ช่วงที่โฟร์เรียนต้องทำงานไปด้วย เราต้อง 
แบ่งทุกส่วนให้เท่าๆกัน ซึ่งเป็นเรื่องยากมาก เวลามาเรียนทางบริษัทฯ ก็เข้าใจ 
ว่าเราต้องเรียน รามฯก็เข้าใจว่าเราต้องทำงาน ทุกอย่างลงตัว เพราะรามฯ 
ให้โอกาสทุกคน ทุกวัย ให้หลายคนหลายอาชีพได้เรียนหนังสือ บางคนอายุมากแล้ว 
ก็ยังเลือกมาเรียนที่นี่ รามฯเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดกว้างและทุกคนให้การยอมรับ
ว่าจบไปแล้วมีคุณภาพ
 “โฟร์ขอฝากถึงน้องๆด้วยว่า ถ้าเรารู้ว่าเราชอบอะไร อยากเรียนสาขาวิชาไหน 
มุ่งไปทางนั้น ตั้งใจให้เต็มที่ ค้นคว้าหาความรู้ให้มากที่สุด แล้วนำวิชาเหล่านั้น 
มาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในอาชีพการงาน โฟร์คิดว่า ‘ทำวันนี้ให้ดีที่สุด 
เป็นสิ่งสำคัญในชีวิต’เพราะถ้าเวลาผ่านไปแล้ว...จะได้ไม่เสียดายกับสิ่งที่ผ่านมา 
เมื่อเราทำอย่างดีที่สุดแล้วจะไม่มีอะไรยากเกินไป อย่าท้อถอยถ้ายังไม่พยายาม 
เพราะความพยายามพาไปสู่เส้นชัยได้ อีกทั้ง ต้องรู้จักตอบแทนดูแลช่วยเหลือ 
คนที่ดีกับเรา แล้วชีวิตจะเจริญ” บัณฑิตศกลรัตน์บอกด้วยรอยยิ้ม

ในที่สุดก็ถึงวันนี้...  
‘โฟร์-ศกลรัตน์’ จบรามฯแล้ว!!!

 “พรเทพ เตชะไพบูลย์” อดีตรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร สุดปลื้ม   

คว้าปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง หลังใช้เวลากว่า 7 ปีจึงสำเร็จการศึกษา เผยเส้นทางการเรียนไม่ได ้

โรยด้วยกลีบกุหลาบ    

 ดร.พรเทพ เตชะไพบูลย ์ สำเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีด้านการบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัยบอสตัน 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ 

จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาโท 

สาขารัฐศาสตร์ และปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 เริ่มเข้าสู่งานการเมืองโดยการสมัครรับเลือกตั้ง 

เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สังกัดพรรคประชาธิปัตย์ 

และได้รับการเลือกตั้งหลายสมัย ต่อมาได้รับตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนัก 

นายกรัฐมนตรี และดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม 

 ในรัฐบาลของนายชวน  หลีกภัย  กระท่ังปี พ.ศ. 2547 จึงได้ย้ายไปสังกัดพรรคมหาชน 

และพรรครวมชาติพัฒนา ในปี พ.ศ. 2550 โดยในปี พ.ศ. 2552 ได้ย้ายมาสังกัด 

พรรคประชาธิปัตย์อีกครั้ง และได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานคร จากน้ันได้ลาออกจากตำแหน่งในเดือนมกราคมท่ีผ่านมา ปัจจุบัน 

ทำธุรกิจส่วนตัว และเป็นที่ปรึกษาด้านการพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัยรังสิต

 โอกาสนี้ ดร.พรเทพ เตชะไพบูลย ์ ดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 

กล่าวว่า หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขารัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ก็ได้ทำงานด้านการเมืองเร่ือยมา และอย่างท่ีทราบกันดีว่างานการเมือง 

เป็นงานที่ต้องทุ่มเทเวลาอย่างเต็มที่ จึงยังไม่ได้คิดเรื่องศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 

เมื่องานเริ่มลงตัวประกอบกับเพื่อนชวนมาเรียน          ทำให้เกิดแรงผลักดันที่อยากจะ 

เรียนต่อ และตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ ถ้าไม่จำเป็นจะไม่ขาดเรียนเด็ดขาดทำให้ตลอด

ระยะเวลา 2 ปีที่เรียน ขาดเรียนเพียงแค่ 1 ครั้ง 

 “ผมเลือกเรียนสาขารัฐประศาสนศาสตร์ เพราะคิดว่าเป็นสาขาท่ีมีองค์ความรู้ 

ใกล้เคียงกับการทำงานมากที่สุด และเป็นสาขาที่มีองค์ความรู้ในหลายด้าน ทำให้ 

เรารู้จักแก้ไขปัญหาและมองปัญหาจากหลายแง่มุม

 ผมใช้เวลาเรียนถึง 7 ปีเต็มๆ กว่าจะจบปริญญาเอก เพราะขณะเรียนต้อง

ทำงานด้านการเมืองด้วย และต้องดูแลในหลายด้าน เช่น ด้านผังเมือง การโยธา 

สิ่งแวดล้อม และด้านการระบายน้ำ จึงทำให้ไม่ค่อยมีเวลาหาข้อมูลในการทำดุษฎี

นิพนธ์อย่างเต็มที่ จนระยะเวลาล่วงเลยมาจนถึงปีสุดท้าย จึงกลับมาสานต่อและ 

ฮึดสู้อีกครั้ง ที่สำคัญคือกำลังใจจากอาจารย์ที่คอยให้คำปรึกษาและคอยดึงให้กลับ

มาทำดุษฎีนิพนธ์จนสำเร็จ” ดร.พรเทพ กล่าว

 ดร.พรเทพ กล่าวต่อว่า เลือกทำดุษฎีนิพนธ์ หัวข้อท่ีเก่ียวกับพรรคการเมือง 

และพรรคประชาธิปัตย์ที่สามารถคงอยู่ได้ถึง 70 ปี เพราะคิดว่ามีข้อมูลอยู่แล้ว  

และเป็นเรื่องใกล้ตัว              จะได้สะดวกในการค้นหา และน่าจะทำออกมาได้ดี จากผล 

การวิจัย พบว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้พรรคประชาธิปัตย์สามารถคงอยู่ได้ถึง 70 ป ี

ประกอบด้วย ปัจจัยด้านอุดมการณ์ การถ่ายทอดนโยบาย กฎของพรรค การสร้าง 

คนรุ่นใหม่ ทุนของพรรค และการนำผู้มีความรู้ความสามารถมาร่วมงานกับพรรค 

ซึ่งทำให้พรรคประชาธิปัตย์ได้รับการยอมรับว่าเป็นพรรคการเมืองของประชาชน

อย่างแท้จริง 

 “การทำงานและการดำเนินชีวิตผมยึดหลัก ทำอะไรต้องทำจริง รู้จักอดทน 

กับปัญหาและอุปสรรค ต้องอดทน รู้จักแยกแยะว่าสิ่งใดดีหรือไม่ดี รู้จักยอม 

รับและสู้กับปัญหาท่ีเกิดข้ึน เพราะอุปสรรคของชีวิตมักจะมากับความสำเร็จ ชีวิตเรา 

ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ไม่มีส่ิงใดได้มาโดยง่าย แต่ต้องใช้ความพยายาม ความอดทน 

และความต้ังใจจริงจึงจะทำให้เราประสบความสำเร็จดังท่ีหวังได้”  ดร.พรเทพ กล่าว

“พรเทพ เตชะไพบูลย์” คว้าปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จาก ม.รามคำแหง



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕

ของสิบประเทศสมาชิกสมาคมแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

เปิดประตูสู่อาเซียน

ผศ. ดนัย  ทองใหญ่                                                        คณะรัฐศาสตร์

 รูปแบบกว้างๆ ของการเมือง 

การปกครองที่นานาประเทศ 

ใช้อยู่ในโลกปัจจุบันนี้ อาจมองได้ 

2 รูปแบบ คือ  1. รูปแบบเปิดท่ีเป็น 

เ ส รี นิ ย ม ห รื อ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย  

2. รูปแบบปิดที่เป็นแบบอำนาจ 

นิยมหรือเผด็จการ 

 ในรูปแบบเปิดท่ีใช้กันเป็นสากล 

มี 3 รูปแบบคือ ประชาธิปไตย 

ในระบบรัฐสภา(ต้นแบบจาก 

อังกฤษ) ประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี (ต้นแบบจากสหรัฐอเมริกา) 

และประชาธิปไตยในกึ่งประธานาธิบดีหรือกึ่งรัฐสภา (ต้นแบบจากฝรั่งเศส) 

ส่วนรูปแบบปิดน้ันมีหลายรูปแบบย่อยๆ เช่น ระบบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญา-

สิทธิราชย์ (Absolute Monarchy) ระบอบคอมมิวนิสต์ ระบบการปกครองเผด็จการ 

โดยทหารหรือกองทัพ   เป็นต้น

 จะขอแนะนำให้ท่านผู้อ่านได้ทราบกันอย่างคร่าวๆ ก่อนเลยว่าสิบประเทศ 

สมาชิกอาเซียนในขณะน้ีใช้รูปแบบการเมืองการปกครองชนิดใดบ้าง เร่ิมจากระบบเปิด 

ที่เป็นแบบเสรีนิยมหรือประชาธิปไตยนั้น มี 7 ประเทศอาเซียนที่ใช้ระบบนี ้

กล่าวคือ ไทย กัมพูชา  มาเลเซีย  สิงคโปร์   ใช้ระบบรัฐสภา ในขณะท่ีอินโดนีเซีย 

ฟิลิปปินส์ และพม่า หรือเมียนม่าร์ (Myanmar) ใช้ระบบประธานาธิบดี(1) 

ส่วนสมาชิกอาเซียนที่ใช้รูปแบบการปกครองในระบอบปิด มี 3 ประเทศ คือ 

บูรไนดารุสซาลาม ใช้ระบบราชาธิปไตย (สมบูรณาญาสิทธิราชย์) โดยประเทศ 

ที่เหลืออีก 2 ประเทศคือ เวียดนาม และลาวใช้รูปแบบการปกครองแบบ 

คอมมิวนิสต์ทั้งคู่(2)

 เอาละทีน้ีเราจะมาดูว่าในรายละเอียดปลีกย่อย (ซ่ึงก็ยังคงเป็นรูปแบบกว้างๆ 

เช่นเดิม) ของรูปแบบการปกครองที่อาเซียน 10 ประเทศที่ใช้อยู่ในขณะนี้ว่าม ี

สภาพอย่างไร  ก่อนอ่ืนคงต้องทำความเข้าใจเบ้ืองต้นก่อนแต่ละระบบท่ีใช้อยู่น้ัน 

มีลักษณะอย่างไร

 ในระบบรัฐสภาแบบอังกฤษ หัวใจสำคัญอยู่ท่ีการเช่ือมโยงระหว่างอำนาจ 

(fusion of power) นิติบัญญัติและอำนาจบริหารคือ สมาชิกสภานิติบัญญัติ 

(สภาผู้แทนราษฎร) ท่ีประชาชนเลือกเข้ามา  ฝ่ายท่ีสามารถรวบรวมเสียงข้างมาก 

ได้จะได้รับฉันทานุมัติให้เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลเป็นฝ่ายบริหาร โดยผู้นำฝ่ายบริหาร 

จะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทำหน้าท่ีเป็นประมุขของรัฐบาล (ไทย: น.ส.ย่ิงลักษณ์ 

ชินวัตร/กัมพูชา: สมเด็จมหาเสนาบดีฮุนเซ็น / มาเลเซีย: ดาโต๊ะ นาจิบ  อับดุล  ราซัก/

สิงคโปร์: นายลีเซียนลุง) ส่วนตำแหน่งประมุขทางพิธีการหรือประมุขของรัฐ 

(Head of State) น้ัน ไทย กัมพูชา และมาเลเซียมีพระมหากษัตริย์ทรงทำหน้าท่ี 

ดังกล่าวภายใต้รัฐธรรมนูญไม่มีอำนาจในการบริหารแต่ใช้อำนาจทางพิธีการเท่าน้ัน 

(ไทย: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว / กัมพูชา:พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม 

สีหมุนี / มาเลเซีย:สมเด็จพระราชาธิบดีอับดุล ฮาลิม มูอัดซาม ชาห์จากรัฐเคดาห์(3) 

ส่วนประมุขของรัฐของประเทศสิงคโปร์คือตำแหน่งประธานาธิบดีซึ่งมี  

อำนาจเพียงด้านพิธีการเช่นกัน  ประธานาธิบดีของสิงคโปร์ คือ โทนี่ ตัน)(4)

 ในรูปแบบประชาธิปไตยระบบประธานาธิบดีนั้น หัวใจสำคัญอยู่ที่ 

การแบ่งแยกอำนาจ (separation of power) โดยเด่นชัด กล่าวคือ ฝ่ายนิติบัญญัติ 

(จะมีสภาเดียวหรือสองสภาก็ได้สุดแต่รัฐธรรมนูญจะกำหนด) จะมาจากการ 

เลือกตั้งทั่วไปจากประชาชนให้เข้ามาทำหน้าที่ด้านนิติบัญญัติโดยไม่เข้าไป 

ยุ่งเกี่ยวในการจัดตั้งรัฐบาลในระบบรัฐสภาที่กล่าวถึงมาแล้ว ส่วนฝ่าย 

บริหารในระบบประธานาธิบดีก็คือตำแหน่งประธานาธิบดีที่ประชาชน 

เลือกให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นประมุขของฝ่ายบริหารหรือประมุขของรัฐบาล 

ขณะเดียวกันประธานาธิบดีก็จะทำหน้าที่เป็นประมุขของรัฐ (Head of State) 

หรือประมุขทางพิธีการควบคู่ไปด้วย  ในประเทศท่ีใช้การปกครองระบบประธานาธิบดี 

แท้ๆจะไม่มีตำแหน่งนายกรัฐมนตรีให้เห็นโดยเด็ดขาดจะมีเพียงตำแหน่ง 

ประธานาธิบดีเท่านั้น    ปัจจุบัน 3 ประเทศสมาชิกอาเซียนที่ใช้ระบบนี้อยู่(5)  คือ  

อินโดนีเซีย (ประธานาธิบดีซูซิโล่ บัมบัง ยุดโฮโยโน่) ฟิลิปปินส์ (ประธานาธิบดี 

เบนนิกโน่ อาคิโน่ จูเนียร์) และพม่า (ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง)

 ท่ีกล่าวมาข้างต้นน้ีคือ 7 ประเทศสมาชิกอาเซียนท่ีมีการปกครองในระบอบ 

ประชาธิปไตยในขณะนี้ ต่อไปเราจะมาทำความรู้จักกับอีก 3 ประเทศที่เป็น 

ระบบอำนาจนิยมหรือเผด็จการกันบ้าง เร่ิมจากระบบราชาธิปไตย หรือ สมบูรณาญา- 

สิทธิราชย์ ซึ่งปัจจุบันทั่วโลกเหลืออยู่ไม่กี่สิบประเทศ (ส่วนใหญ่เป็นประเทศ 

ในแถบตะวันออกกลาง)ที่ใช้รูปแบบการปกครองแบบดั้งเดิมเก่าแก่ของโลก 

 (1)สำหรับระบบก่ึงประธานาธิบดีหรือก่ึงรัฐสภาน้ัน Timor Leste (ติมอร์ตะวันออก) ซ่ึงมีท่ีต้ังทางภูมิศาสตร์อยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกับสมาชิกอาเซียน  แต่ Timor Leste ยังไม่ได้เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน  
เป็นประเทศเดียวที่ใช้รูปแบบการปกครองในระบบนี้อยู่
 (2)ปัจจุบัน (ค.ศ. 2012) มีประเทศท่ีปกครองในแบบคอมมิวนิสต์เหลืออยู่ 5 ประเทศ คือ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (เกาหลีเหนือ) คิวบา สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
 (3)มาเลเซียเป็นประเทศเดียวในโลกก็ว่าได้ที่กษัตริย์ (ยังดิเปอตวนอากง) ของเขาไม่ใช้ระบบสืบราชสมบัติแบบสากลที่ใช้กันโดยทั่วไป แต่ใช้วิธีหมุนเวียนกันขึ้นทำหน้าท่ีกษัตริย์ของประเทศมาเลเซียในทุกๆ 5 ปี 
โดยหมุนเวียนกันในระหว่าง 9 รัฐ ที่มีสุลต่านเป็นประมุขทางพิธีการ ส่วนอีก 4 รัฐ ได้แก่ ปีนัง มะละกา ซาบาห์และซาราวัค ที่อยู่ในโครงสร้างประเทศมาเลเซีย (ซึ่งมี 13 รัฐ) ใน 4 รัฐนี้มีผู้ว่าการรัฐ (ที่รัฐบาลแต่งตั้ง) 
ไม่มีสิทธิเป็นกษัตริย์
 (4)ตำแหน่งประธานาธิบดีของสิงคโปร์ที่เป็นประมุขทางพิธีการนั้นมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนให้เข้ามาดำรงตำแหน่งคราวละ 6 ปี
 (5)รัฐธรรมนูญของทั้งอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์กำหนดให้ประชาชนเป็นผู้เลือกตั้งประธานาธิบดีโดยตรง ส่วนของพม่ารัฐธรรมนูญพม่า (ค.ศ. 2008) กำหนดให้ประธานาธิบดีมาจากการเลือกต้ังทางอ้อมโดยมี 
คณะกรรมการสรรหาประธานาธิบดีชุดหน่ึงเป็นผู้พิจารณาตัวบุคคลท่ีเสนอมาจากสภาสูง สภาผู้แทนราษฎรและจากกองทัพมาฝ่ายละ 1 คน รวมเป็น 3 คนโดยคณะกรรมการฝ่ายสรรหาฯ จะทำการลงคะแนนเลือกตัวบุคคล 
ทั้ง 3 โดยผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดจะได้เป็นประธานาธิบดี ส่วนผู้ท่ีได้คะแนนรองลงไปอีก 2 คนจะได้เป็นรองประธานาธิบดีทั้งคู่ (รองประธานาธิบดีพม่าจะมี 2 คน)

(อ่านต่อหน้า 7)

(ภาพจากการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่ 19 ประเทศอินโดนีเซีย)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕

ระบบน้ีอยู่ ระบบราชาธิปไตยน้ีองค์พระมหากษัตริย์ (บางประเทศเรียกสุลต่านก็มี 

เรียกชีคห์ก็มี) จะทำหน้าที่เป็นทั้งประมุขทางพิธีการ (ประมุขของรัฐ) และเป็น 

ประมุขฝ่ายบริหาร (ประมุขของรัฐบาล) ควบคู่กันไปแบบเบ็ดเสร็จไม่มีการเลือกต้ัง 

มาจากประชาชน กษัตริย์อาจจะสถาปนาตัวเองมาเป็นนายกรัฐมนตรีเสียเองหรือ 

แต่งต้ังนายกรัฐมนตรีจากสามัญชนก็ได้ แต่อำนาจสิทธิขาดในการกำหนดนโยบาย 

ตลอดจนการตัดสินใจต่างๆอยู่ที่องค์กษัตริย์ในขั้นสุดท้าย  ซึ่งในบรรดาประเทศ 

สมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศขณะนี้  เหลือเพียงบรูไนดารุสซาลามเพียงประเทศ 

เดียวท่ีใช้ระบบการปกครองแบบน้ีอยู่ (กษัตริย์บรูไนองค์ปัจจุบันเสด็จข้ึนครองราชย์ 

มาตั้งแต่ปีค.ศ.1967 คือ สุลต่านฮัสนาล โบล์เกียห์) ทีนี้มาว่ากันถึงรูปแบบ 

การปกครองแบบคอมมิวนิสต์ที่ยังหลงเหลืออยู่ ในสองประเทศสมาชิก 

อาเซียนบ้าง น่ันคือ เวียดนามและลาว หัวใจหลักของการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ 

เป็นการรวมศูนย์อำนาจอยู่ที่พรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งมีคณะบุคคลคนเพียงไม่กี่คน 

ทำหน้าที่เป็นตัวกลไกขับเคลื่อนนโยบายต่างๆเป็นแบบ “one party system” 

ซึ่งเวียดนามและลาวเปลี่ยนมาใช้รูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์  

ในปี ค.ศ.1975(พ.ศ.2518)(6)  ใช้มา 30 กว่าปีแล้ว โดยเวียดนามมีพรรคคอมมิวนิสต์ 

เวียดนาม (Vietnam Communist Party:VCP) เป็นศูนย์อำนาจบริหารโดย 

คณะกรรมการกลางของพรรคฯจำนวนหน่ึงมีเลขาธิการพรรคเป็นหัวหน้าใหญ่สุด 

เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามคนปัจจุบัน (ค.ศ.2012) มีนามว่า เหงียน ฝู จง 

(Nguyen Phu Trong) ส่วนของลาวมีพรรคประชาชนปฏิวัติลาว (Lao People’s 

Revolutionary Party:LPRP)  เป็นศูนย์อำนาจมีคณะกรรมการพรรคจำนวนหนึ่ง 

เป็นกลไกในการบริหารโดยมีนาย จุมมาลี  ไซยะสอน ทำหน้าท่ีเป็นเลขาธิการพรรคฯ

 อนึ่ง ในสองประเทศสมาชิกอาเซียนที่เป็นคอมมิวนิสต์ คือ เวียดนาม 

และลาวนั้น ท่านผู้อ่านอาจพบว่ามีตำแหน่งอื่นๆเหมือนประเทศเสรีนิยม เช่น 

ตำแหน่งประธานาธิบดีก็ดี ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ดีนั้น   ขอทำความเข้าใจดังนี้   

ตำแหน่งประธานาธิบดี   (เวียดนาม/ลาว   เรียกประธานประเทศ )  เป็นตำแหน่ง 

ที่พรรคคอมมิวนิสต์แต่งตั้งบุคคลของพรรคให้ขึ้นทำหน้าที่เป็นเสมือนประมุข 

ของรัฐทางพิธีการอยู่ภายใต้อาณัติของพรรคคอมมิวนิสต์  ส่วนตำแหน่งนายก 

รัฐมนตรีก็มาจากคนที่พรรคคอมมิวนิสต์ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งให้เป็น 

หัวหน้าคณะรัฐบาล (Head of Government)  รับนโยบายจากพรรคไปบริหารต่อ 

ไม่มีอำนาจตัดสินใจส่ังการ (ไม่เหมือนตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในประเทศเสรีนิยม 

ทั้งหลาย)  ต้องฟังคำสั่งจากพรรคคอมมิวนิสต์ปัจจุบัน(ค.ศ.2012)ประธานาธิบด ี

ของเวียดนามคือ เหงียน  มิน เทรียด และมีเหงียนเต๋ิน ดุ่ง    เป็นนายกรัฐมนตรี ส่วนลาวมี 

จุมมาลี ไซยะสอน เป็นประธานประเทศ (ควบตำแหน่งเลขาธิการพรรค LPRP ด้วย) 

สำหรับนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันของลาวคือ นายทองสิง ทำมะวง  อย่างไรก็ด ี

แม้ว่าเพื่อนบ้านอาเซียนทั้งสองชาติของไทยจะปกครองแบบคอมมิวนิสต์ 

แต่ระบบเศรษฐกิจของทั้งคู่ก็ เป็นแบบเสรีหรือระบบเศรษฐกิจตามกลไก 

ตลาดแบบทุนนิยมมาตั้งแต่ปีค.ศ.1986 (พ.ศ.2529) แล้ว(7)  โดยเฉพาะความ 

 
 ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

แรกพบ...
ตูซาร์  นวย                                  คณะมนุษยศาสตร์

 ลำดับแรกก่อนท่ีจะเรียนรู้ภาษาพม่าน้ัน ขอเรียนว่าภาษาพม่าเป็นภาษา 

ที่มีความแตกต่างจากภาษาไทยมาก  เนื่องจากภาษาพม่าเป็นภาษาที่อยู่ใน 

กลุ่มทิเบต-พม่า (Tibeto-Burman) ซ่ึงอยู่ภายใต้ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต (Sino-Tibetan) 

ส่วนภาษาไทยจะอยู่ในตระกูลภาษาไท-ไต (Thai-Tai) น่ันคือภาษาพม่ามีลักษณะ 

ร่วมทางภาษาใกล้เคียงกับภาษาทิเบตและภาษาจีนแต่จะแตกต่างจากภาษาไทย 

โดยสิ้นเชิง นอกจากนั้นสังเกตได้ว่าภาษาพม่ามีเสียงพยัญชนะลงท้ายพยางค์

น้อยกว่าในภาษาไทย นับเป็นภาษาที่ไม่มีเสียงพยัญชนะท้ายแม้แต่เสียงเดียว 

(ตามระบบเสียงในภาษาพม่า) คำทุกพยางค์จะออกเสียงเป็นพยางค์เปิดท้ังส้ิน 

 ในการทักทายของชาวพม่ามีคำทักทายอย่างสุภาพว่าเป็นคำมงคล คือ 

                “min-ga-lar-bar” [min ga la ba] “มีน์กะลาบา” [มีน์กะละบะ] แปลว่า  

สวัสดี  มีส่วนประกอบมาจาก              “min-ga-lar” [min ga la] “มีน์กะลา” 

[มีน์กะละ] เป็นคำท่ีมาจากภาษาบาลี แปลว่า “มงคล” พม่าใช้ทักทายเช่นเดียว 

กับไทยใช้คำว่า สวัสดี                “bar”  [pa] “บา” [ปา] เป็นคำประกอบเพ่ือแสดงความ

สุภาพและ แปลว่า “มี - มีมา” ดังนั้นคำว่า มีน์กะลาบา จึงมีความหมายรวมว่า 

“มีมงคล”

 หากผู้พูดเป็นผู้หญิงควรลงท้ายด้วย       “shin” [shin] (ชีน์ - ถ้าออกเสียง 

‘sh’ ไม่เป็น) เป็นคำแสดงความสุภาพผู้หญิง เช่นเดียวกับ “ค่ะ” ในภาษาไทย 

ควรออกเสียงคล้ายตัว “-sh” ในภาษาอังกฤษ คือออกเสียงให้มีลมรั่วผ่านริม

ฝีปากออกมาเล็กน้อย  ถ้าออกเสียงตัว “-sh” ในภาษาอังกฤษไม่ถนัด ขอให้ 

ลองออกเสียงให้ยาวข้ึนเป็น “มีน์กะลาบา ชีน์” เสียงจะคล้ายกันมาก  หากผู้พูด 

เป็นผู้ชายควรลงท้ายด้วย         “khin-mya” [khin bya] “คีน์เม่ียย” [คีน์เบ่ียย] 

เป็นคำแสดงความสุภาพผู้ชาย แปลว่า “ครับ” ดังนั้น ผู้หญิงถ้าจะพูดเต็มๆคือ 

มีน์กะลาบาชีน์ และ ผู้ชายคือ มีน์กะลาบาคีน์เมี่ยย 

 แต่ถ้าเป็นชาวพม่าท่ัวๆไป ไม่ค่อยนิยมทักทายกันด้วยคำว่า “มีน์กะลาบา” 

บ่อยนัก เพราะถ้าใช้บ่อยเกินไปก็จะพาให้รู้สึกห่างเหิน เนื่องจากชาวพม่านิยม 

ทักทายแบบเป็นกันเองว่า ส่วนมากจะนิยมทักทายด้วยการเรียกช่ือ บางทีก็ถาม

ไถ่ธุระส่วนตัวกันมากกว่า เช่น จะไปไหน [be thwa: ma le:] (แบ-ตว้า-มะแล) 

หรือ สบายดีหรือ [nei kaun: la:] (เน-เกาง์-ล้า) หรือ กินข้าวแล้วหรือ [htamin: 

sa: pyi: pyi la:] (ทะมีน์-ซา-ปี๊บี่ล้า) ชาวพม่าจะกล่าวทักทายด้วยถ้อยคำ 

“มีน์กะลาบา” เฉพาะกับคนที่ไม่ค่อยรู้จักหรือ ไม่ค่อยคุ้นเคย โดยเฉพาะ 

กับชาวต่างประเทศ ฉะนั้นหากสนิทกันบ้างแล้วก็ไม่จำเป็นต้องทักทายด้วย

มีน์กะลาบาก็ได้ อันที่จริงพม่าก็นิยมทักทายเหมือนๆกับคนไทยนั่นเอง คือ 

นิยมทักกันด้วยชื่อ พร้อมกับถามสารทุกข์สุกดิบ จึงจะดูน่าประทับใจ 

 สุภาพบุรุษอาจทักทายกันตามแบบสากลด้วยการสัมผัสมือพร้อมกับย้ิม 

อย่างไรก็ตาม การทักทายด้วยการแตะต้องและยื่นมือไปหาสุภาพสตรีถือว่า 

ไม่สุภาพ จึงอาจทักทายด้วยการโค้งตัวเล็กน้อยแทน หรือไม่ก็ ผงกหัว 

เปิดประตูสู่อาเซียนฯ                                                                (ต่อจากหน้า 6)

 (6)ระหว่างปี ค.ศ.1975 - 1991 กัมพูชาหรือเขมรก็เคยใช้รูปแบบการปกครองแบบคอมมิวนิสต์ เช่นกัน ก่อนจะเปลี่ยนมาเป็นการปกครองในแบบประชาธิปไตยภายใต้ระบบรัฐสภาซึ่งใช้มาตั้งแต่ ค.ศ. 1993 
(อิงตามรัฐธรรมนูญของกัมพูชา) จนถึงปัจจุบัน
 (7)ระบบเศรษฐกิจแบบเปิด (เสรี) ของเวียดนามซึ่งเริ่มนำมาใช้ในปี ค.ศ. 1986 นั้นเรียกชื่อในภาษาเวียดนามว่า “เด่ยเม้ย (Doi Moi)” ส่วนลาวในระยะแรกๆ ใช้ชื่อว่า “จินตนาการใหม่” จนประมาณปี ค.ศ. 1991 
จึงเปลี่ยนมาเรียกว่า “กลไกใหม่ทางเศรษฐกิจ” ถึงปัจจุบัน (ค.ศ. 2012)   

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามนั้นขึ้นมาคู่คี่ใกล้เคียงกับประเทศไทย 

ของเราแล้วในขณะนี้ด้วยนะจะบอกให้ ขอให้ท่านผู้อ่านจับตาดูบทบาทของ 

เวียดนามในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ให้ดี          
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(อ่านต่อหน้า 9)

 

ธุรกิจส่วนตัว บริษัท ราชาชูรส 

 จำกัด กล่าวว่า เรียนรามคำแหง 

ต้ังแต่ปริญญาตรีสาขาวิชา 

ส่ือสารมวลชนคณะมนุษยศาสตร์ 

และยังคงเช่ือม่ันในคุณภาพ 

ของสถาบันจึงมาเรียนต่อ 

ช้ันปริญญาโทด้านการส่ือสาร 

พัฒนาการ บรรยากาศในการเรียนของหลักสูตรทำให ้

ได้รับความรู้เรื่องการสื่อสาร การทำงานร่วมกับคน 

จำนวนมาก ว่าควรจะมีเทคนิควิธีการอย่างไรท่ีจะโน้มน้าวใจ

ผู้คนเพ่ือทำงานบรรลุเป้าหมาย ท้ังยังได้ส่ังสมประสบการณ์ 

จากการทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆในห้องเรียน  

เช่น การจัดสัมมนาวิชาการ การศึกษาดูงาน เป็นต้น

 “ดิฉันประทับใจคณาจารย์ในความเอาใจใส่  

แต่ขณะเดียวกันก็มีความเข้มงวดกับนักศึกษาในด้าน 

การเรียนการสอน ส่วนเพ่ือนๆ ก็เฮฮา และมีเพ่ือนหลายวัย 

ทำให้เราได้เห็นมุมมองของโลกสื่อสารในหลายแง่มุม  

รวมถึงหลักสูตรก็มีความทันสมัยเหมาะกับโลกปัจจุบัน  

ขอขอบคุณคณาจารย์ในโครงการฯท่ีช่วยดูแลให้คำแนะนำ

การเรียนของนักศึกษา ซึ่งมีภาระหนักเพราะหลายคน 

ต้องทำงานและเรียนไปด้วย”

กองบรรณาธิการ นิตยสาร 

Car Performance กล่าวว่า 

การมาเรียนที่โครงการฯ 

ส่ือสารพัฒนาการนอกจาก 

ได้รับวิชาความรู้ แล้วยัง 

ได้ประสบการณ์ทั้งการ 

ใ ช้ ชี วิ ต ใ น สั ง ค ม แ ล ะ 

ได้เพื่อนๆ การเรียนด้านสื่อสารพัฒนาการ เข้ากับการ 

ทำงานในกองบรรณาธิการได้ดีมาก เช่น นำหลักการ 

ของวิชาการสื่อสารสาระบันเทิงไปประยุกต์ใช้ในการ 

เขียนบทความสอดแทรกความรู้ร่วมกับความบันเทิง 

ถ่ายทอดให้กับผู้บริโภคให้เข้าใจและเพลิดเพลิน 

 “คณาจารย์ทุกท่านมีความตั้งใจในการถ่ายทอด 

วิชาให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ เพื่อนๆทุกคน 

น่ารัก แบ่งปันความรู้ให้กันมาตลอด ด้านหลักสูตรก็ทันสมัย 

และมีการสัมมนาทางวิชาการและการศึกษาดูงานใน 

องค์กรต่างๆในสถานท่ีใหม่ๆทำให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียน 

เรียนรู้กับบุคคลและองค์กรที่หลากหลาย”

 

นั ก วิ ช า ก า ร เ ผ ย แ พ ร่  

กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐาน 

กระทรวงอุตสาหกรรม 

กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากท่ีวันน้ี 

ได้ทำเป้าหมายที่วางไว้  

ได้สำเร็จอีกขั้น การเรียน 

สาขาสื่อสารพัฒนาการ สอนให้เรารู้จักนำความรู้ด้าน 

การส่ือสารเพ่ือประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในด้านต่างๆสามารถ 

นำมาใช้ในการพัฒนาสังคม และนำมาใช้ได้กับชีวิตจริง 

 “ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทุกคนที่ ได้  

ร่วมกันฝ่าฟันจนสำเร็จการศึกษาในวันน้ี และขอขอบคุณ 

คณาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรู้ ให้คำปรึกษา เพราะถ้าไม่มี 

หลักสูตรน้ี และไม่มีอาจารย์คอยช้ีแนะ ผมและเพ่ือนก็คงไม ่

สามารถก้าวมาถึงจุดน้ีได้ กว่าจะมาถึงวันน้ีได้จะต้องยึดคติว่า 

ถ้าอยู่ท่ีใดแล้ว จะต้องทำตัวให้มีคุณค่ากับท่ีน้ันๆ และเช่ือ

ว่าถ้าเราตั้งใจจะทำสิ่งใดแล้วจะต้องสู้ให้ถึงที่สุด 

 หลังจากจบการศึกษาตั้งใจจะนำความรู้ที่ได้ไป 

ประยุกต์ใช้กับการทำงานไม่ว่าจะเป็นด้านประชาสัมพันธ์ 

หรืองานด้านวางแผนขององค์กร เพื่อสร้างความเข้าใจ

ให้กับประชาชนในเรื่องระบบงานราชการว่ามีทิศทาง 

อย่างไร โดยจะนำการสื่อสาร และการโน้มน้าวใจ 

มาประยุกต์ใช้สร้างความประทับใจให้กับประชาชน  

และให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

 

ผู้ จั ด ก า ร ร้ า น เ อ เ ชี ย บุ๊ ค 

สาขาเดอะมอลล์บางกะปิ 

กล่าวว่า การเรียนระดับ 

ป ริ ญ ญ า โ ท แ ล ะ ท ำ ง า น 

ควบคู่ไปด้วยอาจจะเหน่ือย 

บ้างบางคร้ัง ช่วงแรกท่ียังปรับตัว 

ไม่ได้ก็รู้สึกท้อ แต่เม่ือได้มาเจอ 

บรรยากาศในห้องเรียน เจออาจารย์และเพ่ือนๆ ท่ีให้ความ 

เป็นกันเอง และคอยช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน ทำให้มีแรง 

ผลักดันจนสามารถเรียนจบได้ในที่สุด

 “หลักสูตรสาขาส่ือสารพัฒนาการของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ถือเป็นหลักสูตรที่มีความเหมาะสมเป็น 

อย่างมากสำหรับผู้ท่ีทำงานไปด้วย และเรียนไปด้วย เพราะ 

มีความสะดวกในด้านเวลาเรียนที่ยืดหยุ่นและการสอน 

ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ด้านการสื่อสารโดยเรียนรู ้

จากหน่วยงานองค์กรที่นักศึกษาดูงาน ทำให้มีความรู ้

เร่ืองการบูรณาการการส่ือสารในรูปแบบต่างๆ ไปใช้ในการ 

ทำงาน และยังได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์กร และ 

นวัตกรรมองค์กร ซ่ึงล้วนแต่เป็นวิชาท่ีสามารถนำไปปรับ

ใช้กับองค์กรธุรกิจได้ เช่น นำไปใช้ในการดูแลพนักงาน 

และดูแลลูกค้าได้อย่างมีระบบ

 ผู้ส่ือข่าว                  และผู้ช่วยกองบรรณาธิการ 

ห นั ง สื อ พิ ม พ์ เ ด ลิ นิ ว ส์  

จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า 

รู้สึกดีใจ และตัดสินใจไม่ผิด 

ที่เลือกเรียนสาขาสื่อสาร 

พัฒนาการ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ซึ่งมีหลายวิชา 

 เสียงตอบรับจากเหล่ามหาบัณฑิตที่คร่ำหวอด 

ในหลากหลายอาชีพ ยืนยันความสำเร็จจากโครงการ 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ 

คณะมนุษยศาสตร์ รามฯ ‘เข้มข้นด้วยคุณภาพ ครบเคร่ือง 

เรื่องสื่อสาร ประยุกต์ใช้ในงานได้ทุกสาขาอาชีพ’

Art Director บริษัท teens 

team จำกัด กล่าวว่า ทำงาน 

บริษัทที่ เกี่ ยวกับโฆษณา  

แล้วเลือกมาเรียนสาขาส่ือสาร 

พัฒนาการท่ีคณะมนุษยศาสตร์ 

เม่ือเข้ามาเรียนแล้วทำให้รู้ว่า 

จะเพื่อให้ เกิดการพัฒนา 

ทั้งการใช้ชีวิต การทำงาน ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมทีม 

คุมงาน หรือการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า 

 “เรียนที่นี่ผมประทับใจการดูแลเอาใจใส่ของ 

คณาจารย์ต่อลูกศิษย์ที่ช่วยให้พวกเราได้เรียนจบกัน 

ตามหลักสูตร ด้วยเวลาเรียนกับเนื้อหาที่ค่อนข้างแน่น 

สอนให้รู้ ว่ า เราต้อง เรี ยนกัน เป็นกลุ่มกับ เพื่ อนๆ 

ต้องช่วยเหลือกันอยู่ตลอด ด้านหลักสูตรมีความทันสมัย 

ประกอบกับตอนที่ผมเรียนอยู่ เป็นช่วงคาบเกี่ยวกับ 

เหตุการณ์หลายเรื่องในบ้านเมือง ถือว่าเป็นกรณีศึกษา

ด้านการสื่อสารพัฒนาการที่น่าสนใจ ซึ่งเนื้อหาที่เรียน 

เป็นเน้ือหาท่ีสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานด้าน 

การสื่อสารภายในองค์กรและระหว่างองค์กร รวมถึง  

การให้คำชี้แนะกับลูกค้าหลายๆท่านด้วย”

นักประชาสัมพันธ์ ปฏิบัติการ 

กรมประชาสัมพันธ์ กล่าวว่า 

ตั้งใจมาเรียนการสื่อสาร 

พัฒนาการ เพราะเช่ือว่า 

การเรียนด้านการสื่อสาร  

ไม่ใช่แค่เรียนรู้ว่าจะสร้างส่ือ 

อย่างไร แต่น่าจะเน้นการนำส่ือ 

ไปใช้ในเชิงการสร้างสรรค์และพัฒนาสังคม ดังเช่น 

สังคมออนไลน์ต่างๆจะนำไปใช้อย่างไรให้เกิดประโยชน์

สูงสุด ซึ่งหลายวิชาในหลักสูตรสามารถนำมาประยุกต ์

ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างดีที่สุด

 “ความประทับใจของผมเกิดขึ้นที่นี่หลายเรื่อง 

ผมได้รู้จักเพื่อนๆจากหลายวงการ หลายสาขาวิชาชีพ  

ซึ่งเพื่อนๆทุกคนมีความรักและสามัคคีกันมาก รวมถึง 

คณาจารย์แต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้มาจาก

หลายสถาบัน ผมภาคภูมิใจที่ได้เรียนกับอาจารย์เป็นผู ้

เช่ียวชาญด้านการส่ือสารและถ่ายทอดความรู้ให้นักศึกษา 

อย่างเต็มที่”

นายถิรฐิติวัตต์   ถิรวุธ  

นายณัฐพร  รัตศิลปิน

นายภัทรพงษ์  ปานป่ินทอง

นายสุวิชัญญ์  สุขมาลยมาศ

นางนิภาพร  ปทุมโพธิ์

นางสาวนาตยา  วุฒิพงษ์

นายชนินทร   เพ็ชรทับ
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ถาม  กระผมเป็นนักศึกษารหัส 47 สมัครภาค 
2/2547 กำลังครบ 8 ปีการศึกษา มีปัญหาที่ต้องการ 
ขอทราบข้อมูล ดังนี้
  1. ผมสามารถลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย 
ได้ถึงภาคใด และลงทะเบียนสูงสุดได้จำนวนเท่าใด
  2. ถ้าวุฒิการศึกษาท่ีเคยใช้สมัครเรียนรามฯ 
หาย สามารถขอถ่ายสำเนาจากมหาวิทยาลัยได้หรือไม่
ตอบ 1. นักศึกษาสมัครภาค 2/2547 ลงทะเบียน 
เรียนภาคสุดท้ายได้ถึง ซ่อม 1/2555 สำหรับการ 
ลงทะเบียนเรียนนั้น นักศึกษา 8 ปีการศึกษา และ 
ภาคการศึกษาสุดท้าย คือ ภาค 1/2555 ลงทะเบียนเรียน 
สูงสุดได้ถึง 36 หน่วยกิต
  2. ถ้าวุฒิการศึกษาสูญหาย นักศึกษาขอถ่าย 
สำเนาใบวุฒิการศึกษาเดิมที่นำมาใช้สมัครได้ ดังนี้ 
นักศึกษาที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษา 
2514-2542 ขอถ่ายวุฒิการศึกษาได้ที่ ศูนย์กรรมวิธ ี
ข้อมูล อาคาร สวป.  ช้ัน 4 สำหรับนักศึกษาท่ีสมัคร 
เข้าเป็นนักศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2543 เป็นต้นไป 
ขอถ่ายสำเนาวุฒิบัตรเดิมได้ท่ี ศูนย์ One Stop Service 
อาคาร KLB ชั้น 1 ม.รามคำแหง หัวหมาก 
ถาม  ดิฉันเป็นนักศึกษาปี 1 คณะมนุษยศาสตร์ 
ทราบว่าทางมหาวิทยาลัยมีการลงทะเบียนเรียนผ่านทาง 
Internet จึงอยากทราบเก่ียวกับการลงทะเบียนเรียนทาง 
Internet  และเราสามารถลงทะเบียนผ่านทาง Internet 
ได้ทุกภาคหรือไม่
ตอบ ข้ันตอนการลงทะเบียนเรียนผ่านทาง  Internet  
มีดังนี้      
  1. นักศึกษาต้องใช้บัตรประจำตัวนักศึกษา 
VISA-ELECTRON ของธนาคารทหารไทย โดยนำเงิน 
เข้าบัญชีล่วงหน้าก่อน อย่างน้อย 1 วัน
  2. ชำระค่าธรรมเนียมธนาคาร 10 บาท 
และเม่ือหักค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แล้ว ต้องมีเงินคงเหลือ 
ในบัญชี ไม่ต่ำกว่า 100 บาท
  3. นักศึกษาต้องมีรหัสผ่านในการเข้าสู่ระบบ 
(ข้ึนทะเบียนขอรหัสผ่านในข้ันตอนการลงทะเบียนเรียน) 
โดยเข้าไปที่เว็บไซต์มหาวิทยาลัย www.ru.ac.th  
เลือกรายการลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ต
  4. ให้ลงทะเบียนเรียนทางอินเทอร์เน็ตได้ 
ภาคการศึกษาละ 1 ครั้งเท่านั้น หากต้องการเปลี่ยน
แปลงให้ไปลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยตามวันที่
กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนเรียนใหม่ทั้งหมด
  5. นักศึกษาควรปรับสมุดบัญชีเงินฝาก  
หลังการลงทะเบียนเรียนแล้วเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
  6. ภายหลังลงทะเบียนเรียน นักศึกษาติดต่อ
ขอรับใบเสร็จการลงทะเบียนเรียนได้ที่ อาคาร KLB 
ชั้น 1 ศูนย์ One Stop Service (วันและเวลาราชการ)
  การลงทะเบียนเรียนผ่านทางอินเทอร์เน็ตน้ัน 
เปิดให้ลงทะเบียนในภาค 1, ภาค 2 และภาคฤดูร้อน 
เท่าน้ัน หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติม ให้สอบถาม 
ได้ท่ีโทรศัพท์ 0-2310-8626

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2555  จำนวน 13 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54354             BM 631 279/25 พฤติกรรมผู้บริโภค รศ.สมจิตร  ล้วนจำเริญ  

 54338  CM 424 95/25 อินทรีย์สังเคราะห์ รศ.ดร.มยุรี  ชวนกำเนิดการ  

 54276  CU 204 50/25 หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รศ.ดร.ศักด์ิศรี  ปาณะกุลและคณะ 

 54307  EN 307 21/25 การอ่านเพื่อความซาบซึ้ง รศ.มาลิทัต  พรหมทัตตเวที  

 54322  ENS 3201 48/25 ภาษาอังกฤษในเร่ืองการสมัครงาน รศ.เอมอร  ดิสปัญญา  

     (EN 320)

 54242  FL 348 32/25 อักษรไทยและอักษรขอมไทย ผศ.วิโรจน์  ผดุงสุนทรารักษ์ 

 54327  HRD 3309 40/25 หลักการจัดการความรู้ นาวาโทหญิง ดร.ชมสุภัค ครุฑกะ  

     (HU 403)      

 54296  MC 341/ TV201 29/25 การเขียนบทวิทยุโทรทัศน์ ผศ.สุภาณี  นิตย์เสมอ

 54271  PC 290 79/25 จิตวิทยาพัฒนาการ รศ.อุบลรัตน์  เพ็งสถิตย ์  

 54281   SE 741 150/25 การพัฒนาหลักสูตรและการสอน รศ.วิไลวรรณ  แสนทาน  

        วิทยาศาสตร์

 54365  TE 653 164/25 สัมมนาแนวโน้มทางภาษาศาสตร์ รศ.รสสุคนธ์  พหลเทพ

     (TE 753)   และการสอนภาษาต่างประเทศ

 54262  TH 343 20/25 ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ศ.ดร.คุณบรรจบ  พันธุเมธา  

 54010  TL 215 47/25 หลักภาษาไทยในหลักสูตร รศ.นพคุณ  คุณาชีวะ

        มัธยมศึกษา 

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ www.ru.ac.th/rupress  

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

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

มหาบัณฑิตรามฯ                         (ต่อจากหน้า 8)

ท่ีทันสมัยสอดคล้องกับสังคมและสถานการณ์ปัจจุบัน 

ทำให้อยากเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และตรงกับสายงาน 

ท่ีทำอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงยังได้ต่อยอดความรู้ท่ีเรียนในระดับ

ปริญญาตรีอีกด้วย 

 “การเรียนระดับปริญญาโทฝึกให้ผู้เรียนเป็น 

นักคิด และรู้จักวิเคราะห์ส่ิงต่างๆ ได้อย่างมีหลักการ ทำให้ 

เราได้เห็นอะไรท่ีชัดเจนมากข้ึน ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีทำให้เรานำ 

ไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น 

สาขาสื่อสารพัฒนาการ เป็นหลักสูตรที่ทันต่อโลก 

ในยุคปัจจุบัน และความรู้ท่ีเรียนก็สามารถนำมาใช้ในการ 

ดำเนินชีวิต อีกทั้งยังสามารถนำไปวางแผนโครงการ 

ที่จะทำต่อไปได้ สำหรับคติประจำใจในการเรียน และ 

การทำงาน คือ ตั้งใจทำให้เต็มที่ โดยไม่มีคำว่าท้อ”

 “ผมถือว่าโชคดีที่หน่วยงานมีความเข้าใจ และ

สนับสนุนบุคลากรให้พัฒนาศักยภาพของตน ทำให้ไม่

ค่อยมีปัญหาเรื่องการแบ่งเวลา แต่อาจจะมีปัญหาเรื่อง

การเดินทางบ้าง เพราะต้องเดินทางจากจังหวัดเพชรบุรี  

และตลอด 2 ปีท่ีผ่านมา ส่ิงท่ีทำให้ภูมิใจ คือ การท่ีสามารถ 

เข้าเรียนครบทุกคร้ัง ทุกวิชา ถึงแม้จะต้องใช้เวลาเดินทาง 

มากกว่าคนอ่ืน แต่ก็มีความสุขท่ีได้มาเรียน มาเจอเพ่ือนๆ 

และอาจารย์ทุกท่าน ซึ่งได้ให้ความอบอุ่น เป็นกันเอง  

อีกทั้งยังคอยให้คำปรึกษาเป็นอย่างดี”

นางภัทรมน  ทองในแก้ว

เจ้าหน้าที่โครงการ สมาคม 

เคเบิ้ลทีวีแห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า ตนโชคดีท่ีเพ่ิงเรียนจบ

ระดับปริญญาตรี ก็มีโอกาส 

ได้เรียนต่อระดับปริญญาโท 

ทันที ทำให้ยังมีไฟท่ีจะเรียนรู้

ได้อย่างเต็มที่

 “การเรียนสาขาสื่อสารพัฒนาการ เป็นสาขาที่ 

สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ทุกแขนงและนำมา 

ใช้ได้ในชีวิตจริง ด้วยความเชี่ยวชาญ และความชำนาญ 

ของเหล่าคณาจารย์ท่ีมีความสามารถหลากหลายด้าน 

ไม่ว่าจะเป็นด้านการกำหนดนโยบายการสื่อสารหรือ 

ด้านกฎหมายการส่ือสาร ล้วนแต่เป็นประโยชน์และสามารถ 

นำมาใช้ในการทำงานได้ ในอนาคตจะเน้นทำงานด้าน 

การส่ือสารเพ่ือสังคม เพ่ือจะได้นำวิชาความรู้ท่ีได้รับจาก 

การเรียนหลักสูตรน้ีไปบูรณาการให้เกิดประโยชน์สูงสุด”

 สำหรับผู้สนใจจะศึกษาในสาขาส่ือสารพัฒนาการ 

ขณะน้ีโครงการฯกำลังรับสมัคร  ถึงวันท่ี  30  เมษายน 2555 

ที่สำนักงานโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ อาคารวิทย-   

บริการและบริหาร ชั้น 4 หรือที่สำนักงานบัณฑิตศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 สอบถามรายละเอียด 

โทร.               0-2310-8449-50 , 0-2310-8141 , 0-2369-2667 หรอื  

www.devcom.ru.ac.th       



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕

 เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย

รามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 

2551 ข้อ 18 ประกอบกับข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา  

ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ชั้น 

ปริญญาตรี พ.ศ. 2543 ข้อ 4.8 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยอัตรา 

ค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุง 

การศึกษา ชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงกำหนดหลักเกณฑ์ 

วิธีการติดต่อขอรับบริการย้ายคณะหรือเปลี่ยน 

สาขาวิชา ดังต่อไปนี้

หลักเกณฑ์การขอย้ายคณะ

หรือเปลี่ยนสาขาวิชา

 1. ผู้มีความประสงค์จะขอย้ายคณะหรือเปล่ียน 

สาขาวิชาจะต้องเคยลงทะเบียนเรียนมาแล้วไม่น้อย 

กว่า 2 ภาคการศึกษาปกติ

 2. นักศึกษาต้องดำเนินการย้ายคณะหรือ 

เปล่ียนสาขาวิชา ก่อนเรียนจบครบหลักสูตร ไม่น้อย 

กว่า 1 ภาคการศึกษาปกติ

 3. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอย้ ายคณะ 

หรือเปลี่ยนสาขาวิชา ให้ดำเนินการได้ตั้งแต่บัดนี ้

เป็นต้นไป

อัตราค่าธรรมเนียม

การขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา

 1. กรณีปกติ เป็นเงิน 200.-บาท

 2. กรณีพิเศษ (หลังเรียนจบครบหลักสูตร) 

เป็นเงิน 500.-บาท

วิธีดำเนินการขอย้ายคณะ

หรือเปลี่ยนสาขาวิชามีขั้นตอน ดังนี้

 1. ติดต่อขอยื่นคำขอย้ายคณะหรือเปลี่ยน 

สาขาวิชา พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมได้ท่ีงานบริการ 

จุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคาร 

กงไกรลาศ (KLB)  ชั้น 1 พร้อมแนบ

  1.1 บัตรประจำตัวนักศึกษา

  1.2 ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด

 2. กรณีขอย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา 

ทางไปรษณีย์สำหรับนักศึกษาส่วนกลางและส่วน

ภูมิภาค ดำเนินการ ดังนี้

  2.1 ขอรับแบบพิมพ์คำขอย้ายคณะ 

หรือเปล่ียนสาขาวิชา โดยเขียนจดหมายขอแบบพิมพ์ 

ดังกล่าวจ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัติ 

นักศึกษา อาคาร สวป.ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การย้ายคณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชา
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม.10240 พร้อม

แนบซองเปล่าติดตราไปรษณียากร ราคา 3 บาท 

จ่าหน้าซอง ชื่อ-สกุล ที่อยู่ของตนเองให้ชัดเจน 

หรือขอรับแบบพิมพ์ฯ ที่สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกแห่ง หรือ 

ดาวน์โหลดคำขอได้ที่ http://regis.ru.ac.th แล้ว 

จัดส่งมายังหน่วยงานข้างต้น

  2.2 กรอกแบบฟอร์มฯให้ครบถ้วน 

ชัดเจน จัดส่งทางไปรษณีย์พร้อมกับแนบเอกสาร 

ดังนี้

   2.2.1 สำเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 

ภาคล่าสุด

   2.2.2 ค่ าธรรม เนี ยมการขอย้ าย 

คณะหรือเปลี่ยนสาขาวิชาแล้วแต่กรณี โดยจัดส่ง 

เป็นธนาณัติ ส่ังจ่ายมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปลายทาง  

ปท.มหาวิทยาลัยรามคำแหง

   2.2.3 ซองจดหมายจ่าหน้าซองถึง 

ตนเอง พร้อมติดตราไปรษณียากร ราคา 3.-บาท

  2.3 จัดส่งแบบฟอร์มฯ พร้อมเอกสาร 

ตามข้อ 2.2.1-2.2.3 ถึงผู้รับที่อยู่ตามข้อ 2.1

 แนะนำแนวปฏิบัติหลังจากดำเนินการย้ายคณะ

หรือเปลี่ยนสาขาวิชาแล้วปฏิบัติ ดังนี้

 1. รหัสคณะ/สาขาใหม่ท่ีนักศึกษาขอย้ายฯ  

จะปรากฏในใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนใน 

ภาคต่อไป ให้นักศึกษาตรวจสอบดูว่าถูกต้องตรง 

กับท่ีนักศึกษาขอย้ายฯหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้นักศึกษา 

ติดต่อที่อาคาร สวป. ชั้น 2 ช่องที่ 3 โดยนำบัตร 

ประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จรับเงินลงทะเบียน 

ที่ เจ้าหน้าที่ ได้บันทึกการย้ายคณะ/สาขาวิชา 

มาเพื่อตรวจสอบด้วย

   2. กระบวนวิชาท่ีนักศึกษาสอบได้ในคณะ/ 

สาขาวิชาเดิมจะโอนไปในคณะ/สาขาวิชาใหม่ 

ทุกกระบวนวิชา ส่วนจะใช้กับหลักสูตรของคณะ/สาขา 

วิชาใหม่ได้มากน้อยเพียงใดน้ัน ข้ึนอยู่กับหลักสูตร 

ของคณะ/สาขาวิชานั้น ให้นักศึกษาตรวจสอบได ้

จากระเบียบการรับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาและ 

แผนกำหนดการศึกษาช้ันปริญญาตรี มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (ปีการศึกษาที่นักศึกษาสมัคร)

 หากมีข้อสงสัยให้ติดต่อสอบถามที่ งาน

แนะแนวฯคณะใหม่ที่นักศึกษาย้ายไปโดยนำใบ 

CHECK GRADE ไปด้วย

 3. นักศึกษาที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาโดย 

ใช้สิทธิเทียบโอน กล่าวคือ ให้วุฒิการศึกษาระดับ 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่าหรือระดับปริญญาตรี 

ขึ้นไปมาสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และใช้สิทธิเทียบโอนวิชาพื้นฐาน ไม่ว่าจะชำระค่า 

เทียบโอนแล้วหรือไม่ หลังจากการดำเนินการย้ายคณะ/ 

สาขาวิชาแล้ว ให้ติดต่อขอเทียบโอนที่คณะใหม ่

เนื่องจากการเทียบโอนของแต่ละคณะมีหลักเกณฑ์ 

แตกต่างกัน (ตามมติ ทปม. ครั้งที่ 41/2543 วาระ 

ที่ 4.3  ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2543)

 4. การลงทะเบียนเรียนในครั้งต่อไป ให้ด ู

จากช่วงรหัสประจำตัวนักศึกษาเดิมและช่วงวันใน

การลงทะเบียนตามที่เคยปฏิบัติมา

 5. การเข้าสอบไล่ให้เขียนหรือระบายรหัส 

ประจำตัวนักศึกษาเดิม

 6. การขอ ม.ร.30 หรือการขอตารางสอบ 

ให้ติดต่อที่คณะเดิม

 7. การแจ้งขอจบครบหลักสูตรให้ติดต่อที่ 

คณะใหม่ที่ย้ายไป

‘ครูเล็ก รัจนา’ฯ                            (ต่อจากหน้า 3)

 “ผมอยากเห็นเยาวชนไทยหันมาสร้างสรรค์ 

ความเป็นไทยในทุกแขนง ไม่อยากให้ปิดกั้นในการ 

รับสิ่งใหม่ๆที่เข้ามา แต่ของเก่าที่มีอยู่เราต้องไม่ทิ้ง 

เราต้องเช่ือม่ันว่า ไทยมีของดี เวลาคนไทยทำอะไรข้ึนมา 

ขอให้สนับสนุนกัน อย่าไปติ และให้กำลังใจกัน อยากให้ 

ทุกคนรักษาสิ่งที่เป็นของไทยเอาไว้ เพราะขนาดฝรั่ง 

ยังเชื่อว่าของเขาดี ขายได้ มั่นใจ เราก็จงเชื่อว่า 

ของไทยเอง...ก็มีดีไม่ต่างกัน 

 ส่วนบัณฑิตที่กำลังจะออกไปสู่โลกของการ 

ทำงานที่มีทางเลือกหลายเส้นทาง ขอให้ใช้ชีวิตด้วย 

ความมุ่งม่ันและอดทน ใฝ่รู้ ใฝ่หาส่ิงท่ีตัวเองชอบจริงๆ

แล้วจะทำให้เราเข้มแข็ง อย่างน้อยให้มีความสามารถ

ในตัวเองหนึ่งเรื่อง แล้วอดทน มุ่งมั่น ก้าวไปสู่ความ

สำเร็จที่ตั้งใจไว้ให้ได้”

 หลักฐานการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว หรือ  

2 นิ้ว 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และ 

แต่งกายชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพเข้าอบรม ที่ห้อง 

อบรมพิมพ์สัมผัสคอมพิวเตอร์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา  

ชั้น 2

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ 

ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา อาคาร 

ศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8126 ในวัน 

และเวลาราชการ

 อนึ่ง ผู้เข้าอบรมทดสอบผ่าน จะได้รับวุฒิบัตร 

และลงทรานสคริปท์กิจกรรมนักศึกษาด้วย

  เชิญนศ.อบรมฯ                          (ต่อจากหน้า 1)



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 ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕

 ม.ร. มอบฯ                                  (ต่อจากหน้า 1) ม.ร. ออกร้านงานกาชาดฯ            (ต่อจากหน้า 1)

 ลานกิจกรรมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

เกิดจากความร่วมมือของศูนย์การฝึกอบรมผู้นำ 

นักศึกษา และมูลนิธิรังสรรค์ แสงสุข ในการ 

ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่บริเวณด้านหน้าโรงอาหาร  

โรงเรียนรักษาดินแดน เพ่ือเป็นลานกิจกรรมอเนกประสงค์ 

เพ่ือการประสานงาน การประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรม 

สำหรับนักศึกษาวิชาทหารทุกสถาบัน ภายใต้โครงการ 

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารแข็งขัน สถานศึกษาร่วมใจ  

มุ่งไปสู่มาตรฐานเดียวกัน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 

128,560 บาท   

โดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การค้าเซ็นทรัล ให้ใช้ 

สถานที่จัดกิจกรรม RU Road Show 2012 จำนวน 

3 แห่ง ได้แก่ สาขาลาดพร้าว ในวันท่ี 24-25 เมษายน 

2555 สาขาปิ่นเกล้า  ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2555 

และสาขาแจ้งวัฒนะ ในวันท่ี 19-20 พฤษภาคม 2555

 นอกจากการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ว  

ยังมีกิจกรรมท่ีน่าสนใจในงาน RU Road Show 2012  

ได้แก่ นิทรรศการแนะนำการเรียนการสอน เทคโนโลยี 

และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การแนะแนว 

การศึกษา การจำหน่ายใบสมัคร การทดลองสอบ 

e-Testing และกิจกรรมเวทีที่มีการแสดงและการ 

สนทนากับศิษย์เก่า นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จ 

ในแวดวงอาชีพต่างๆ 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวอีกว่ามหาวิทยาลัยยังให้ 

สิทธิพิเศษแก่ผู้สมัครนักศึกษาใหม่ในงาน RU Road 

Show 2012 ท้ัง 3 แห่ง โดยผู้สมัครไม่ต้องซ้ือใบสมัคร  

และยังได้รับสิทธิในการอบรมภาษาต่างประเทศหรือ 

คอมพิวเตอร์ ฟรี ท้ังน้ีผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาขอ 

ให้เตรียมหลักฐานการสมัคร คือ บัตรประจำตัว- 

ประชาชนเพียงใบเดียวก็สามารถเป็นนักศึกษาใหม่

ในงานนี้ได้

 ผู้สนใจเข้าร่วมงานติดต่อสอบถามรายละเอียด 

ล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ม.ร. โทร. 0-2310-

8045-7 หรือที่ www.ru.ac.th 

  ม.ร. รับสมัคร นศ.ใหม่ฯ              (ต่อจากหน้า 1)

ทรงเจริญพระพรรษา 80 พรรษา

 ในการนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ร่วม 

ออกร้านกาชาดตลอดการจัดงาน ระหว่างวันท่ี 30 มีนาคม- 

7 เมษายน 2555 โดยจัดในบรรยากาศย้อนยุคสุโขทัย 

ประดับตกแต่งด้วยสีฟ้า ในวันเปิดงานกาชาด (30  

มีนาคม 2555) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ ประธาน 

คณะกรรมการดำเนินการจัดงานกาชาดของ ม.ร. และ 

คณะกรรมการฯ เฝ้ารับเสด็จฯ 

 ในสองคืนแรก (30-31 มีนาคม 2555) ของ 

ร้านกาชาดมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีการแสดงดนตรี 

และขับร้องของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สลับกับการแสดงของนักร้องจากค่ายโซนี่มิวสิค 

“วงกาแฟ” และการออกร้านขายอาหาร เครื่องดื่ม 

รวมทั้งกิจกรรมจับสลาก “ล้วงไหทองคำเสี่ยงโชค” 

ลุ้นรับของรางวัลมากมาย อาทิ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ตู้เย็น  

เตาไมโครเวฟ พัดลม หม้อหุงข้าว ฯลฯ โดยได้รับ 

การสนับสนุนของรางวัล จากฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค 

คณะศึกษาศาสตร์ คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ โรงเรียนสาธิต ม.ร. (ฝ่ายมัธยม)  

สำนักประกันคุณภาพ และชมรมนักศึกษาปริญญาเอก  

ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

 ตลอดการจัดงาน คณะผู้บริหาร คณาจารย์  

และบุคลากรรามคำแหงจากทุกคณะ/สำนัก/ 

สถาบัน ตลอดจนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ต่างร่วมแรง 

ร่วมใจกันจัดกิจกรรมการแสดงบนเวทีในแต่ละวัน  

โดยมีท้ังวง RU Band และลูกทุ่งสุโขทัย มาขับกล่อม 

บรรเลงเพลง และให้ความบันเทิงแก่ผู้ร่วมงาน กิจกรรม 

บันเทิง อาทิ เกมไหทองคำเสี่ยงโชค เกมจับสลาก  

รวมท้ังการบริการนวดแผนไทย และการบริการอาหาร 

และเคร่ืองด่ืม หลากหลายชนิด ให้บริการแก่ผู้ร่วมงาน  

โดยรายได้จะสมทบทุนสภากาชาดไทยต่อไป

 ท้ังน้ีในวันท่ี 2 (31 มีนาคม 2555) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พิทยา สีสด รองอธิการบดีฝ่ายสวัสดิการ ประธาน 

คณะกรรมการดำเนินการจัดงานกาชาดของม.ร.  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบด ี

คณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.มานิธ  มานิธิคุณ  

กรรมการภาคประชาชนของคณะศึกษาศาสตร์ พร้อม 

ด้วยคณะกรรมการจัดงาน และเจ้าหน้าที่ ม.ร. ร่วม 

ต้อนรับแขกผู้มีเกียรติตลอดงาน

 ส่วนบรรยากาศร้านกาชาดของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เมื่อค่ำคืนวันที่ 1 เมษายน ที่ผ่านมา  

คณะบริหารธุรกิจ โครงการปริญญาโทภาคพิเศษ 

คณะบริหารธุรกิจ และสำนักบริการทางวิชาการและ

ทดสอบประเมินผล (สวป.) ร่วมออกร้านกาชาดด้วย 

บรรยากาศท่ีสนุกสนาน ซ่ึงการออกร้านในคร้ังน้ีได้รับ 

ความสนใจจากประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมภายใน 

ร้านเป็นจำนวนมาก  

  เจ้าภาพได้ร่วมสร้างสีสันให้กับงาน มีการ 

ออกร้านค้าและการแสดงของนักศึกษาโครงการ 

ปริญญาโทภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ ภายใต้ 

ชื่อว่า “คำหวาน หวานนี้...เพื่อกาชาด 2555”  อีกทั้ง

ยังมีการละเล่นย้อนยุคมากมาย อาทิ ปาป๋องวัยหวาน  

ปาโปงวัยหวาน โบว์ลิ่งวัยหวาน และยิงปืนวัยหวาน 

ลุ้นรับของรางวัลมากมาย รวมทั้งมีการแสดงบนเวท ี

ของนักศึกษาโครงการปริญญาโท ภาคพิเศษ คณะบริหารธุรกิจ 

ด้วย   ณ  บริเวณสวนอัมพร  สนามเสือป่า

(พาณิชย์นอก) โทร. (035) 229-315, 086-886-3409, 

089-680-4285, 086-970-9500, 081-423-6295, 089- 

887-8899 หรือเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์  http://www. 

law.ru.ac.th 

 คณะนิติศาสตรฯ์                          (ต่อจากหน้า 1)



  
 
 

  
 
 

   
 
 

 

๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑) วันที่ ๑๖ - ๒๒ เมษายน ๒๕๕๕

 คณะบริหารธุรกิจ ม.ร.  จัดการแข่งขัน 

“กีฬาสานสัมพันธ์ รวมพลัง 4 คณะ” โดยมี  

อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่าย 

กิจการนักศึกษา เป็นประธาน เม่ือวันท่ี 10 ก.พ. 55 

ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 โอกาสน้ี อาจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะบริหารธุรกิจ  

กล่าวว่าคณะศึกษาศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ คณะ 

บริหารธุรกิจ และคณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำเนิน 

การทำบันทึกข้อตกลงร่วมมือสร้างเครือข่าย 

แลกเปลี่ยนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่  

ดำเนินการขึ้นในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา  

เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษามีการสร้างเครือข่าย 

การพัฒนาคุณภาพภายใน และมีกิจกรรมร่วมกัน 

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการ 

ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา สำหรับ 

กิจกรรมแรกที่จัดตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว  

ได้แก่การจัดแข่งขันกีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ 

รวมพลัง 4 คณะ ปีการศึกษา 2555

 “โครงการกิจกรรมกีฬาและการส่งเสริม

สุขภาพ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะพัฒนานักศึกษา 

ให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  

และส่งเสริมให้นักศึกษามีการพัฒนาองค์ความรู้ 

ด้านการอยู่ร่วมกันในระบอบประชาธิปไตย    การ 

อยู่ในกรอบของจริยธรรมของสังคมร่วมกัน และ 

การป้องกันนักศึกษาให้ห่างไกลจากยาเสพติดได ้

เป็นอย่างดี  รวมไปถึงการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย

 การจัดแข่งขันกีฬาคร้ังน้ีเป็นกีฬาพ้ืนบ้าน  

ได้แก่ วิ่งกระสอบ เดินกะลา กินวิบาก ชักเย่อ  

และการประกวดกองเชียร์ โดยมีนักกีฬาที่เป็น 

นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เข้าร่วม จำนวน 120 คน จาก 4 คณะ นอกจากน้ี 

ยังมีกิจกรรมนันทนาการเพื่อเป็นการสร้างความ 

สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทั้ง 4 คณะ อีกด้วย”

รามคำแหง จัดแข่งขัน 

 จากน้ัน อาจารย์สมหมาย กล่าวว่าการแข่งขัน 

กีฬานั้น  เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสมัครสมาน 

สามัคคี ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และ 

ช่วยให้ผู้เล่นกีฬามีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย 

นอกจากนี้ การเล่นกีฬายังเป็นการพัฒนาร่างกาย  

จิตใจ ให้สมบูรณ์แข็งแรง และมีสุขภาพจิตที่ดี  

สำหรับความพิเศษในการแข่งขันกีฬาครั้งนี้ คือ 

เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษา 4 คณะ ซึ่ง 

จัดขึ้นเป็นครั้งแรก นับตั้งแต่ก่อตั้งมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จึงขอชื่นชมคณะผู้บริหาร ตลอดจน 

คณะกรรมการทุกท่านที่ริเริ่มจัดการแข่งขันกีฬา 

ในลักษณะนี้

 สำหรับผลการแข่งขันกีฬาพ้ืนบ้าน ปรากฏว่า  

วิ่งกระสอบ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์  

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ คณะ- 

ศิลปกรรมศาสตร์

 การแข่งขันเดินกะลา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

คณะนิติศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1  

ได้แก่ คณะศิลปกรรมศาสตร์ และรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ, คณะ- 

ศึกษาศาสตร์

 การแข่งขันกินวิบาก รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ 

คณะนิติศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 ได้แก่  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 2  ได้แก่  คณะบริหารธุรกิจ 

 การแข่งขันชักเย่อ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่  

คณะศิลปกรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1  

ได้แก่ คณะบริหารธุรกิจ และรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 2 ได้แก่ คณะศึกษาศาสตร์, คณะ- 

นิติศาสตร์

 ส่วนผลการประกวดกองเชียร ์ แบ่งออกเป็น 

4 ประเภท คือ ประเภทเอามัน รางวัลชนะเลิศ  

คณะนิติศาสตร์ ประเภทเอาอยู่ รางวัลชนะเลิศ 

คณะศึกษาศาสตร์ ประเภทพร้อมเพรียง รางวัลชนะเลิศ  

คณะบริหารธุรกิจ และประเภทสวยงาม รางวัล 

ชนะเลิศ  คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

ในการมอบเงินช่วยเหลือบุคลากรของมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ประสบอุทกภัย จำนวน 504 ราย  

เป็นเงินท้ังส้ิน 4,415,000.- บาท (ส่ีล้านส่ีแสนหน่ึงหม่ืนห้าพันบาทถ้วน) ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 3 อาคารวิทยบริการ 

และบริหาร เมื่อวันที่ 26 มีนาคม ที่ผ่านมา  

บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ และ 

กองกิจการนักศึกษา จัดงานนัดพบแรงงาน “RU- 

TODAY GUIDE JOB FAIR 2012” ในวันท่ี 25-26 

เมษายน 2555  ณ อาคารเวียงผา โดยนำเทคโนโลย ี

ด้าน IT มารองรับเพื่อพัฒนารูปแบบการสมัครงาน 

เป็นระบบ Online เน้นความสะดวก รวดเร็ว  

การจัดเก็บข้อมูลใบสมัครงาน พร้อมทั้งเสริมสร้าง 

ศักยภาพให้กับผู้สมัครงานในด้านต่างๆ อาทิ ภาษา 

อังกฤษ  บุคลิกภาพ  แนวทางการประกอบธุรกิจส่วนตัว 

 งานนัดพบแรงงานคร้ังน้ีมี สถานประกอบการ 

ชั้นนำเข้าร่วมกว่า 80 แห่ง มีกิจกรรมการสัมมนา 

หัวข้อ “เป็นลูกจ้าง...หรือเจ้าของธุรกิจ...อย่างไหนที ่

เหมาะสมกับคุณ”  โดยคุณชณา   วสุวัต ประธานบริษัท 

แวลู ซอร์สซิ่ง จำกัดและ วันที่ 26 เมษายน 2555 

สัมมนาหัวข้อ “สมัครงานอย่างไรให้โดนใจฝ่ายบุคคล”  

โดยผู้จัดการฝ่ายบุคคลของสถานประกอบการที่เข้า

ร่วมรับสมัครงาน 

 ขอเชิญนักศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษา และ 

ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

แต่อย่างใด ผู้สนใจดูรายละเอียดได้ที ่ www.ru300.

ru.ac.th 

ม.ร.จัดงานนัดพบแรงงาน  Online

“กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ 4 คณะ”

 ขอเชิญนักศึกษาพิการที่มีความ 

ประสงค์จะกู้ยืมเงิน  “กองทุนให้กู้ยืม 

เพ่ือการศึกษา” ติดต่อสอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ 

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

ชั้น 1 หรือ โทร. 0-2310-8306 โทรสาร 

0-2310-8306 


