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การเทียบรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก
(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

สามคณะ ผสานความร่วมมือส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา

  

ผู้บริหาร ม.ร. ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชทานเพลิงพระศพฯ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข  

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะผู้บริหาร ม.ร. ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ 

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา  สิริโสภาพัณณวดี   เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2555   ณ วัดเทพลีลา 

  รองศาสตราจารย์ทองสุก 

กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดีคณะ 

นิติศาสตร์ รองศาสตราจารย์  

ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ 

ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดีคณะ 

มนุษยศาสตร์ ลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือสร้าง 

เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน 

สถาบัน ระดับนักศึกษา ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะศึกษาศาสตร์ 

ม.ร. โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ทั้งสามหน่วยงาน ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 

4 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมพดด้วง อาคาร 1 ชั้น 3 คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานให้โอวาทนักกีฬาบุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโอกาสท่ีเข้าร่วมแข่งขันกีฬาบุคลากร 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 31 “วลัยลักษณ์เกมส์”  

โดยมีรองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายบริหาร ที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินงานฯ พร้อมด้วยคณะ 

ผู้บริหาร และคณะกรรมการฝ่ายต่างๆร่วมในงาน

  มหาวิทยาลัยรามคำแหงปรับเปลี่ยนรหัสวิชา จาก 5 หลัก เป็น 7 หลัก 

สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี รหัส 47-54 โดยเริ่มใช้ในการลงทะเบียนเรียน 

ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2555 

เป็นต้นไป นักศึกษาสามารถเทียบรหัสวิชา 7 หลัก เพื่อลงทะเบียนเรียน ได้จาก

 -  เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่ www.ru.ac.th

 -  ม.ร.30

 -  หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง

 -  เอกสารการเทียบรหัสวิชา 5 หลัก เป็น 7 หลัก ที่บอร์ดประกาศของ 

  ทุกคณะ



๒ ข่าวรามคำแหง

“แกนนำบ้านกรูด” ยึดความซื่อสัตย์

เป็นนักต่อสู้เพื่อคนรากหญ้า
  พระเอกลิเกชื่อดัง ‘เกเร’ นายบัณฑิต  

หุมบางลี่ บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขา 

ดนตรีไทยสมัยนิยม เอกดนตรีลูกทุ่ง เผยความ 

ภูมิใจหลังประสบความสำเร็จคว้าปริญญาใบแรก 

จากรามคำแหงเผยเคล็ดลับความสำเร็จสร้างได้ 

จากความพยายามและความอดทน 

  ‘เกเร’ เริ่มต้นกล่าวว่า ตนเล่นลิเกไทย 

อยู่กับ 3 คณะ คือ คณะวิฑูรเทพบุตร 

คณะจำนงน้อย แก้วสดสี และทรงพล ศิษย์- 

คุณปอ มีคิวเล่นท้ังในกรุงเทพฯและปริมณฑลมาเป็นเวลา 7-8 ปี จนกระท่ัง 

ชีวิตการทำงานเริ่มลงตัว จึงคิดตั้งใจกลับมาเริ่มเรียนอีกครั้งเพื่อให้สำเร็จ 

ปริญญาตรี โดยเลือกเรียนที่รามคำแหง  

 “ผมวางแผนเลือกเรียนคณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน เพราะเห็นว่า 

สาขานี้เกี่ยวข้องกับงานมากที่สุด แต่วันที่มาซื้อใบสมัครและกำลังจะกลับ 

ออกจากมหาวิทยาลัย ผมเห็นป้ายประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ของคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ รู้สึกดีใจมาก เพราะใจรักด้านนี้อยู่แล้ว จึงวกกลับมาและ

ตัดสินใจสมัครเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์วันนั้นทันที 

 ...ผมโชคดีท่ีวันน้ันได้พบอาจารย์อรอนงค์ อิงชำนิ และอาจารย์ธรรมจักร  

พรหมพ้วย เพราะกำลังลังเลว่าจะเลือกเรียนสาขาการรำ หรือสาขาการร้อง 

ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำว่า สาขาการรำจะเน้นไปทางการรำของโขนละคร  

ไม่ใช่ทางลิเก ดังนั้น ผมเองที่ถนัดด้านการร้องอยู่แล้ว จึงตัดสินใจเลือกเรียน 

ด้านดนตรีลูกทุ่ง  เพื่อจะได้เรียนใช้เสียงได้อย่างถูกต้อง”

 พระเอกลิเกชื่อดัง กล่าวต่อไปว่า ในปีแรกเรียนหนักและต้องปรับตัว 

อย่างมาก ทั้งทำงานเลิกดึกและต้องรีบมาเรียนแต่เช้า แต่ตอนนั้นตนมีพลัง 

ความตั้งใจที่จะเรียน ส่วนหนึ่งเพราะได้เรียนในสิ่งที่ตนเองรัก และอยาก 

เรียนให้จบปริญญาตรี ทำให้พยายามแบ่งเวลาเรียน เวลาทำงานให้ลงตัว 

ที่สุด 

 “ลิเกท่ีเล่นในกรุงเทพฯจะเลิกประมาณเท่ียงคืน แต่ถ้าเล่นท่ีต่างจังหวัด 

จะกลับถึงกรุงเทพฯประมาณตีสามตีส่ี ช่วงน้ันผมต้ังใจอย่างเดียวว่าต้องเรียน 

ให้จบ มีปริญญาไว้เป็นสิ่งรับรองความสามารถในอาชีพ อีกทั้ง เพื่อนรุ่น 

เดียวกันเรียนจบรับปริญญากันหมดแล้ว จึงทำให้มีแรงฮึดจนปีแรกผ่านไป 

ด้วยดี พอเริ่มเรียนปี 2 เริ่มเรียนหนัก ในขณะเดียวกันมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 

ต้องทำงานมากข้ึนเร่ิมขาดเรียน มาเร่ิมรู้ตัวเองว่าเรียนไม่ทันเพ่ือน สอบไม่ผ่าน  

เริ่มท้อแท้และคิดว่าจะเรียนไม่จบ แต่ผมโชคดีที่มีเพื่อนๆ คอยเป็นกำลังใจ  

โทรศัพท์มานัดอ่านหนังสือ ทำให้ตั้งใจกลับมาอ่านหนังสืออีกครั้ง พยายาม 

จัดเวลาทำงานและเรียนให้ลงตัวมากขึ้น พี่ๆคอยให้กำลังใจมาตลอด จนผม 

สำเร็จการศึกษาโดยใช้เวลา 4 ปี 1 เทอม”

 นายบัณฑิต กล่าวอย่างภาคภูมิใจว่าตนรู้สึกดีใจท่ีสามารถมาถึงจุดน้ีได้ 

แม้ตนจะไม่ใช่คนเรียนเก่ง แต่อาศัยความอดทนและพยายามจนประสบ 

ความสำเร็จ สิ่งที่ภูมิใจล่าสุดคือ การมีวงลิเกเป็นของตัวเอง ได้เป็นหัวหน้า 

คณะและยังคงเล่นลิเกตามที่ใจรัก ทั้งนี้ ตนสามารถจัดสรรเวลาได้ดีขึ้น   

จึงเริ่มคิดที่จะศึกษาต่อในระดับปริญญาโท

 “โอกาสน้ี ขอฝากให้รุ่นน้องท่ีกำลังศึกษาอยู่ มีความอดทน หม่ันแสวงหา 

ความรู้ สิ่งไหนที่ไม่รู้ ต้องรู้ ต้องทำให้ได้ ไม่ท้อแท้ และที่สำคัญ 

ห้ามถอดใจ”

‘เกเร’ พระเอกลิเกชื่อดัง 
คว้าปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

  นางจินตนา แก้วขาว 

นักต่อสู้เพื่อสิ่งแวดล้อม 

แกนนำกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมบ้านกรูด 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

สุดดีใจรับปริญญารัฐศาสตร- 

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ในฐานะเป็นผู้อุทิศตนในการเรียกร้องสิทธิและปกป้องทรัพยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดล้อมเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม โดยเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 นางจินตนา  แก้วขาว เป็นครูเก่าที่มีความ “บุ๋น” และ “บู๊” ในตัวเอง 

เป็นนักต่อสู้เพื่อคนในระดับรากหญ้าที่มีจิตวิญญาณกล้าสู้กล้าเสียสละใน 

การปกป้องท้องถิ่นให้ได้มาซึ่งความยุติธรรมและวิถีชีวิตที่ดีของชุมชน 

โดยปราศจากการครอบงำจากนายทุน ทั้งยังเป็นนักเรียกร้องสิทธิเพื่อชุมชน 

ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านการสร้างโรงไฟฟ้าที่บ้านกรูด การฟื้นฟูธรรมชาติและ 

สิ่งแวดล้อมตามชายฝั่งทะเล หรือการช่วยเหลือปัญหาการถูกละเมิดทางเพศ

กับเด็กหญิงหลายคดี จนได้รับฉายาว่า ‘ดอกไม้เหล็กแห่งบ้านกรูด’

 โดย จินตนา ประธานบ้านกรูด เผยความรู้สึกในวันเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญากิตติมศักดิ์ว่า     ดีใจที่วันนี้ภาคประชาชนได้รับการยอมรับจากภาครัฐ  

ไม่ได้คิดว่าเป็นความสำเร็จส่วนตัว เพราะในการเป็นผู้นำ ต้องการสนับสนุน 

มาจากพี่น้องประชาชน เพราะไม่มีการทำงานหรือการเรียกร้องใดที่มีคนเก่ง 

เพียงคนเดียว วันน้ีก็มีชาวบ้านมาร่วมแสดงความยินดีซ่ึงพวกเขาก็เป็นส่วนหน่ึง 

ของความสำเร็จท่ีทำให้ภาครัฐยอมรับในการทำให้กระบวนการของภาคประชาชน 

เข้มแข็ง

 นักต่อสู้หญิง บอกว่าเข้ามาสู่การทำงานเพ่ือท้องถ่ินตรงน้ี เพราะตนเอง 

ได้รับผลกระทบจากโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่ได้มีส่วนร่วม จึงคิดว่าภาครัฐ 

ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน และประชาชนก็มีสิทธิปกป้องและ 

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แต่ถ้าประชาชนไม่ได้รับสิทธิ ก็ควรยืนหยัด 

ต่อสู้เพื่อท้องถิ่นของตนเอง การต่อสู้ภาคประชาชนเป็นการต่อสู้ที่แหลมคม 

ที่สุด ซึ่งตนได้ยึดถือแนวทางการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ ไม่แสวงหา 

ผลประโยชน์ 

 ทั้งนี้ ขอฝากให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ ที่กำลังจะเป็นพลังสำคัญของ 

ประเทศชาติ จงใช้ความรู้ที่ได้รับออกไปพัฒนาท้องถิ่นด้วยความเป็นธรรม  

ไม่แสวงหาผลประโยชน์ และซื่อสัตย์ คือ ไม่คดโกง ไม่ทุจริตคอรัปชั่น หรือ 

สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประเทศชาติ และให้มองเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม 

เป็นเรื่องของคนไทยทุกคน ไม่แบ่งแยกว่าเป็นจังหวัดใดหรือที่ใด เพราะสิ่ง 

แวดล้อมเป็นเรื่องที่ไม่มีขอบเขต เมื่อเกิดความเดือดร้อนขึ้น ทุกคนสามารถ 

มีปากมีเสียงและสามารถช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมได้เท่าเทียมกัน 

 “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ให้เกียรติภาคประชาชน และ 

อยากให้เห็นความสำคัญของคนระดับรากหญ้าตลอดไป แม้ว่าบางคนอาจจะ 

ไม่ได้เรียนหนังสือ แต่พวกเขามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิต และสามารถเข้า 

มาช่วยพัฒนาให้สังคมไทยน่าอยู่และสงบสุขได้ นี่เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์ของ 

การทำความดีได้ชัดเจน ดิฉันเองมักสอนลูก และพี่น้องในบ้านกรูดเสมอว่า  

ขอให้มีความซ่ือสัตย์และยึดม่ันในความยากจน ยึดม่ันต่อคนท่ีต่อสู้มาด้วยกัน  

และอย่าแสวงหาประโยชน์จากความเดือดร้อนของคนอื่น”

วันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

   

 ในบรรดาหนังสือประเภทสารคดี 

ด้วยกัน สารคดีท่องเที่ยว เป็นหนังสือ 

ที่มีเสน่ห์

 เสน่ห์ท่ีดึงดูดผู้อ่านอยู่ท่ีความแปลก 

ใหม่ของสถานที่และวิธีนำเสนอของผู้เขียน 

แต่ละคน ชนิดที่

 คนเคยไปเท่ียวท่ีน้ันมาแล้วต้องอ่านและ

 คนท่ีไม่เคยไปเท่ียวมาก่อนย่ิงต้องอ่าน

 “ข่าวรามคำแหง” บังเอิญได้พบหนังสือ

ดังกล่าวเล่มหนึ่ง ซึ่งน่าจะได้กล่าวถึง คือ

 “ตลุยอเมริกา ตามหาเจ้าทุย” ของ

 กังสดาล ชวลิตธำรง ซึ่งโปรยไว้ 

บนปกว่า

 ประสบการณ์มันๆ ๔๒ วันในโอคลา 

โฮมา

 เป็นเรื่องการเดินทางเพื่อแลกเปลี่ยน

วัฒนธรรมและประสบการณ์วิชาชีพที่

 รัฐโอคลาโฮมา ประเทศสหรัฐอเมริกา 

ของวิศวกรสาวกับเพ่ือนร่วมทีมต่างสายอาชีพ

 เป็นเร่ืองสนุกๆ และแง่มุมของรัฐเล็กๆ 

ในประเทศใหญ่ๆ อย่างสหรัฐอเมริกา

 ผู้เขียนได้เล่าว่าได้พบคาวบอยตัวจริง 

ได้ตามล่าหาควายไบซัน (เพื่อถ่ายรูป)

 ได้สัมผัสวิธีคิดและมุมมองแบบคน 

อเมริกันที่คนทั่วไปอาจไม่เคยรู้มาก่อน

 พร้อมกับเรื่องตลกชวนหัวน่าติดตาม

อีกมากมาย

 กังสดาล ชวลิตธำรง อาจจะเป็น 

“มือใหม่” สำหรับสนามสารคดีท่องเที่ยว

 แ ต่ เ ป็ น มื อ ใ ห ม่ ที่ น่ า จั บ ต า ม อ ง 

ทั้งลีลาการเขียน  และ

 มุมมอง ซึ่งเชื่อแน่ว่าจะโตไปตามวัย

 “ข่าวรามคำแหง” หวังจะได้อ่านผลงาน

ลำดับต่อๆไปของเธอ

 นางสาววัลเณซ่า เมืองโคตร หรือ ณฉัตร 

สาวลูกครึ่งไทย-เยอรมัน อายุ 20 ปี นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

คว้ามิสไทยแลนด์เวิลด์  2012 พร้อมรางวัลรวมมูลค่า 

กว่า 6 ล้านบาท

 เจ้าของมงกุฎงามอย่างมีคุณค่า เธอมีรูปร่างสมส่วน 

ด้วยน้ำหนัก 51 กิโลกรัม ส่วนสูง 174 เซนติเมตร 

สัดส่วน 32-24-36 ด้วยรูปร่างที่มีเสน่ห์เช่นนี้ ทำให้ 

เธอกวาดรางวัลไปได้อีก 3 รายการ คือ รางวัลนางงาม 

รูปร่างดี โดย สปาชา สลิมมิ่ง เซ็นเตอร์, รางวัล Miss 

Beauty with a purpose นางงามที่อุทิศตนเพื่อสังคม 

และ Miss Top Model นางงามที่มีทักษะด้านการ 

เดินแบบ 

 โดยวัลเณซ่าได้ เตรียมพร้อมเพื่อจะเป็น

ตัวแทนสาวไทยเข้าร่วมประกวดเวทีระดับโลก 

“มิสเวิลด์ 2012” ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายนนี้  

ณ อินเนอร์มองโกเลีย ในเขตปกครองของประเทศจีน 

ถือว่าเป็นตัวแทนสาวไทยท่ีไม่ได้มีดีแค่ความสวย 

แต่ยังมีทักษะความสามารถรอบด้านท้ังความสามารถ

ในเร่ืองของภาษา ทักษะการเดินแบบ แถมยังเคยเป็น

นักกีฬาคาราเต้ทีมชาติด้วย

 ในโอกาสเดียวกัน วัลเณซ่า ให้สัมภาษณ ์

ถึงการศึกษาของเธอว่า ด้วยนิสัยท่ีเป็นคนรักอิสระและ 

ไม่ยึดติดกับสถาบัน เธอจึงเลือกเรียนต่อท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้

เรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยอย่างท่ีเธอต้องการได้

 “ตอนนี้วัลเรียนอยู่ปี 2 คณะมนุษยศาสตร์ 

สาขาส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่ีเลือก 

เรียนท่ีรามคำแหง เพราะวัลมองว่าเราสามารถเรียน 

ไปด้วยทำงานช่วยคุณแม่ไปด้วยได้ และสามารถ 

ใช้เวลาที่เหลือทำอย่างอื่นได้ วัลคิดว่าการเรียน 

ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนอย่างเดียวสิ่งสำคัญคือ 

ประสบการณ์

 สมัยน้ีมีการแข่งขันทางการศึกษาสูง แต่มันผิด 

ที่คนไทยแข่งขันกันแล้วเหมือนแย่งกันเพื่อจะให้

ได้เข้ามหาวิทยาลัย วัลว่ามันไม่ถูกต้อง จริงๆ แล้ว 

มหาวิทยาลัยไหนๆก็มีการสอนที่ดีอยู่แล้ว อยู่ที ่

ตัวนักศึกษาหรือตัวบุคคลว่าจะต้ังใจหรือไม่ ไม่อยาก 

ให้คนไทยแย่งกันเพื่อเข้ามหาวิทยาลัยแล้วบอกว่า 

ฉันเรียนท่ีมหาวิทยาลัยน้ีนะ ส่วนท่ีเลือกเรียนคณะน้ี 

เพราะวัลเห็นความสำคัญของเร่ืองการพูด การส่ือสาร 

ท้ังหมด ปัจจุบันน้ีโลกต้องใช้การส่ือสารเยอะ ไม่ว่า 

จะทำอาชีพอะไร ตอนนี้ก็คิดเอาไว้ว่าพอเรียนจบที่ 

รามคำแหงแล้ว ก็อยากเรียนต่อเก่ียวกับแฟช่ันดีไซน์  

หรือว่าทำอาหาร  เป็นสองส่ิงท่ีวัลชอบ 

 ตั้งแต่ตอนเรียนชั้นประถม วัลคิดว่าอยาก 

ทำงานแล้ว ไม่อยากจะเรียนแต่ว่าเราต้องเรียนให้จบ 

เพ่ือท่ีจะทำงาน พอโตข้ึนก็รู้ว่าท่ีรามคำแหงสามารถ 

ท่ีจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยก็คิดว่า น่ีแหละโอกาส 

ที่เราจะเรียนด้วยและได้ประสบการณ์จากการ 

ทำงาน วัลรู้สึกว่ามีความภูมิใจมากกว่า เวลาเราซื้อ 

มือถือได้ด้วยตัวเอง ซ้ือของท่ีวัยรุ่นส่วนใหญ่ขอเงิน

คุณพ่อคุณแม่ซื้อ แต่เราซื้อได้ด้วยเงินของเราเอง  

เราก็ได้เห็นคุณค่าว่ามันได้มายาก” (ที่มา:www.

manager.co.th/AstvWeekend)

 นี่คือบางส่วนที่ วัลเณซ่า กล่าวถึงการศึกษา

ของเธอที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งถือเป็นความ

ภาคภูมิใจอย่างย่ิงท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีลูกศิษย์

ที่สวยทั้งกายและใจ และสามารถเป็นแบบอย่างที่

ดีในการดำเนินชีวิตให้กับเพื่อนๆนักศึกษาได้อย่าง 

ดีที่สุด มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอถือโอกาสดีๆ 

เช่นน้ีเป็นแรงเชียร์และกำลังใจให้ ‘วัลเณซ่า เมืองโคตร’ 

ในการเข้าประกวดเพ่ือสร้างช่ือเสียงให้ประเทศไทย

กับ ‘มิสเวิลด์ 2012’

‘วัลเณซ่า เมืองโคตร’ นักศึกษารามคำแหง
คว้ามิสไทยแลนด์เวิลด์ 2012 

ภาพ : www.thairath.co.th.



    

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 9)

 4 บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 คณะมนุษยศาสตร์ 

และคณะเทคโนโลยีการส่ือสารฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ช่ืนชมรามคำแหง เป็นสถาบันท่ีเปิดโอกาสทางการ

ศึกษากับทุกคน เผยเทคนิคและเคล็ดลับการเรียน 

ให้ประสบความสำเร็จเป็นบัณฑิตเกียรตินิยม 

บั ณ ฑิ ต เ กี ย ร ติ นิ ย ม 

อันดับ 1 สาขาวิชาเอก 

ปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เ จ้ า ห น้ า ที่ ธุ ร ก า ร 

บริษัทนวศรีการแพทย์ 

ตั ด สิ น ใ จ ศึ ก ษ า ต่ อ ที่  

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาปรัชญา เพราะม ี

ความชอบเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว แต่ที่ไม่เลือกเรียน 

ตั้งแต่แรกเพราะคนรอบข้างมองว่าเป็นวิชาที่ยาก 

และคนมักคิดว่าถ้าเรียนไปนานๆอาจจะคุยกับ 

คนอื่นไม่รู้เรื่อง ซึ่งเป็นความเช่ือที่ผิด การได้เรียน 

วิชาปรัชญาทำให้รู้สึกว่าน่าสนใจและเรียนไม่ยาก 

อย่างท่ีคิด จากน้ันจึงเลือกเรียนวิชาโท จิตวิทยาท่ัวไป  

ซึ่งเป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่ชอบ จึงพยายามตั้งใจ 

เรียนให้ดีท่ีสุด ทำให้ผลการเรียนออกมาเป็นท่ีน่าพอใจ  

และภูมิใจที่สามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 ให้กับ 

ตัวเองได้ ถือว่าคุ้มค่ากับความต้ังใจและความอดทน 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 “ขอขอบคุณคุณแม่ที่อนุญาตให้มาเรียน 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอบคุณมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงที่ให้โอกาสเรียนในสาขาที่สนใจและ 

ทำให้ค้นพบตัวเองได้ในท่ีสุด นอกจากน้ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงยังให้โอกาสกับคนที่ต้องการเรียนแต่ 

ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสามารถทำงานและเรียน

ควบคู่กันไป นอกจากนี้ยังให้อิสระทางการศึกษา 

แก่คนทั่วไปโดยไม่จำกัดอายุ”

 น.ส.วรารัตน์ กล่าวต่อว่าการเรียนท่ีรามคำแหง 

ทำให้ได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ และรู้สึก 

ภูมิใจท่ีได้เป็นลูกพ่อขุนฯ เพราะยังมีคนอีกมากมาย 

ท่ีไม่มีโอกาสได้เรียน เม่ือเรามีโอกาสก็อยากจะต้ังใจ 

ให้เต็มท่ี การได้เกียรตินิยมยังไม่ถือเป็นความสำเร็จ 

ในชีวิต แต่ถือเป็นก้าวแรกที่จะนำพาเราให้ก้าว 

ต่อไปอย่างมั่นคง ดั่งคำพูดที่ว่า “เริ่มต้นดีเหมือน 

มีชัยไปครึ่ง”

 “คนที่เรียนและทำงานไปด้วย ต้องรู้จักการ 

แบ่งเวลาให้ดี เพราะการเรียนที่รามฯถ้าไม่มีเวลา 

เข้าชั้นเรียน ก็สามารถอ่านหนังสืออยู่บ้าน หรือ 

เข้าไปดูการสอนย้อนหลังทางอินเทอร์เน็ตได้ 

รวมทั้งสามารถเช่า DVD แต่ละวิชามาดูได้อีกด้วย  

หากรู้สึกท้อต้องระลึกไว้เสมอว่า “ท้อได้ แต่อย่าถอย” 

ปัญหาทุกอย่างมีทางออกเสมอ อุปสรรคที่เข้ามา 

ถือเป็นแบบทดสอบความอดทน” น.ส.วรารัตน์ 

กล่าว 

เกียรตินิยมอันดับ 1 สาขาวิชา 

ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ค รู ส อ น ภ า ษ า ไ ท ย 

โ ร ง เ รี ย น ภั ก ดี วิ ท ย า 

กรุงเทพฯ กล่าวว่า เลือก 

เ รี ย น ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

รามคำแหง เพราะเป็นสถาบันท่ีให้ความสำคัญในการ 

เปิดโอกาสทางการศึกษา ทำให้หลายคนที่มีปัญหา 

เช่น ปัญหาเร่ืองค่าใช้จ่ายในการเรียน แต่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเก็บค่าหน่วยกิตเพียงหน่วยกิตละ 25 บาท 

ทำให้ปัญหาเหล่านั้นไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน  

จึงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีให้โอกาสแก่ทุกคนอย่างแท้จริง

 “ขณะที่เรียน ได้ทำงานไปด้วย เรียนไปด้วย 

โดยจะทำในช่วงหลังเลิกเรียนจะได้มีเวลาเข้าเรียน 

เมื่ อถึ งช่วงใกล้สอบจะตั้ ง ใจอ่ านหนังสือและ 

ทบทวนบทเรียนที่อาจารย์สอนทำให้ผลสอบออกมา 

เป็นที่น่าพอใจ วิชาไหนไม่สามารถเข้าเรียนได้จริงๆ 

ก็จะพยายามเข้าเรียนในชั่วโมงแรกๆและชั่วโมง 

สุดท้าย เพราะอาจารย์หลายท่านจะแนะนำวิธีการเรียน 

ในช่ัวโมงแรก และจะบอกแนวข้อสอบในช่ัวโมงสุดท้าย

 ผมภูมิใจที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และดีใจที่จบจากสถาบันการศึกษาที่ 

หลายคนบอกว่า “เข้าง่าย ออกยาก” ได้อย่างภาคภูมิ 

และสวยงาม โดยใช้ระยะเวลาเพียง 3 ปี  และอีกหนึ่ง

ความภูมิใจคือสามารถคว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 ซึ่งทำ

ให้พ่อแม่และครอบครัวพลอยดีใจไปด้วย” 

 ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความรักและ 

ความเอาใจใส่กับนักศึกษาทุกคน ทำให้เป็นการเรียน 

ที่ได้ทั้งความรู้และความสุข  ขอบคุณมหาวิทยาลัย 

ท่ีสอนให้รู้จักการพ่ึงพาตนเอง และสอนให้ช่วยเหลือ 

ผู้อื่น อยากฝากสำหรับนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู ่

ในขณะนี้ ขอให้มีความตั้งใจที่จะทำความฝันของตน 

ให้สำเร็จ ทำให้ทุกคนรู้ว่าเราสามารถทำได้ ถึงแม้จะ 

เป็นเรื่องที่ยาก แต่อย่าลืมว่าหลังจากความยากลำบาก 

เราจะได้พบกับความสุขอย่างแน่นอน สุดท้ายขอฝาก 

คติประจำใจไว้ว่า “หากคุณอยากเห็นว่าบนยอดเขา 

เป็นอย่างไร คุณต้องพยายามปีนไปจนถึงยอดเขานั้น 

ให้ได้”  นายสุจิรัตน์ กล่าว

น.ส.นนทิยา  ประทุม

เกียรตินิยมอันดับ 1 

สาขาวิชาส่ือสารมวลชน  

ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กำลังศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ 

สาขาการจัดการสาธารณะ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เ จ้ า พ นั ก ง า น เ ผ ย แ พ ร่ แ ล ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์   

โรงพยาบาลบ้านลาด สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 

จังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า เลือกเรียนที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพราะเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสให้ 

ผู้เรียนได้ศึกษาในสาขาวิชาที่ตรงกับความสนใจ 

โดยไม่ต้องสอบคัดเลือก สามารถเลือกเรียนในคณะ 

ท่ีตนใฝ่ฝันได้ อีกท้ังยังมีคณาจารย์ท่ีมีความรู้ ความ 

ชำนาญ และประสบการณ์การสอน รวมท้ังไม่ต้อง 

เสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากอีกด้วย 

 ขณะเรียนระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัย

รามคำแหง พยายามเข้าเรียนทุกครั้ง จะขาดเรียน

ก็ต่อเมื่อมีเหตุสุดวิสัยเท่านั้น และจะดาวน์โหลด

วิดีโอมาดูย้อนหลัง ซึ่งถือเป็นเทคโนโลยีที่สะดวก 

สบายและเหมาะกับนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่ต้องทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วย ทำให้ไม่พลาด 

การฟังคำบรรยายของอาจารย์

 “การแบ่งเวลาอ่านหนังสือจะใช้เวลาช่วง 

ก่อนเปิดเรียน โดยจะอ่านวิชาที่ได้ลงทะเบียนเรียน 

ให้จบทุกวิชาก่อนเปิดเรียนอย่างน้อย 1 รอบ และ 

ระหว่างเรียนจะทบทวนบทเรียนหลังจากเลิกเรียน  

และการเข้าเรียนถือเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก  

นักศึกษาที่เข้าเรียนย่อมได้เปรียบกว่านักศึกษา 

ท่ีไม่เข้าเรียน บางวิชามีการสอบเก็บคะแนน การทำ 

รายงาน และอาจารย์บางท่านจะให้คะแนนการเข้า 

ช้ันเรียนอีกด้วย ซ่ึงทำให้นักศึกษาท่ีเข้าเรียนประจำ 

มีคะแนนเก็บ และไม่ต้องเครียดกับการทำข้อสอบ

ปลายภาคมากเกินไป

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นสถาบันการศึกษา 

ท่ีมีศักยภาพด้านการเรียนการสอน               จนเป็นท่ีรู้กันดีว่า 

ถ้าไม่มีความขยัน อดทน และความรับผิดชอบจะไม่ 

สามารถเรียนจบจากรามคำแหงได้” น.ส.นนทิยา กล่าว 

 น.ส.นนทิยา กล่าวต่อว่า ปัจจุบันการเรียน 

ระดับปริญญาตรีอาจจะไม่เพียงพอ และถ้ามีโอกาส 

เรียนในระดับที่สูงขึ้นก็จะเป็นการเปิดโอกาส 

ให้กับตนเองได้ศึกษาหาความรู้เพ่ิมข้ึน และยังช่วย 

เสริมการทำงานให้มีความก้าวหน้า ขณะที่เรียน 

ระดับปริญญาตรี 

4 บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 ชื่นชมรามฯ
เปิดโอกาสทางการศึกษา เผยเคล็ดลับการเรียนรู้สู่ความสำเร็จ

น.ส.วรารัตน์  แซ่เล่า
นายสุจิรัตน์   โนรีรัตน์



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

 จากการที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเต็มตัว 

ภาคส่วนต่างๆ ก็พยายามปรับตัวให้ก้าวทันต่อการเปล่ียนแปลงดังกล่าว นอกจากน้ี 

การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เพียงแต่เป็นการปรับเปลี่ยนตนเองแบบไทยๆ อย่างเช่น 

ในอดีตตามท่ีเคยเป็นมา หากแต่เป็นการปรับเปล่ียนตนเองให้สอดคล้องกับมาตรฐาน 

ระดับอนุภูมิภาคอย่างอาเซียน ซึ่งทุกภาคส่วนก็มิได้นิ่งเฉยแม้ว่าจะไม่รวดเร็ว 

ดั่งใจนึก หรือก้าวล้ำนำชาติสมาชิกอื่นๆ ถึงกระนั้น การปรับเปลี่ยนใดๆ ก็เป็น 

เรื่องที่น่ายินดี เพื่อที่ทุกภาคส่วนของประเทศจะได้ร่วมกันก้าวเข้าไปเป็นส่วน 

หนึ่งของประชาคมอาเซียนได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

 ในส่วนของอุดมศึกษา โดยเฉพาะที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงของพวกเรา  

ก็ได้มีการปรับเปล่ียนหลายประการเพ่ือให้รับต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย 

ไม่ว่าจะเป็นการตระเตรียมเปลี่ยนแปลงกำหนดการเปิดและปิดภาคการศึกษา  

นโยบายการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การวัดคะแนนให้เป็นแบบสากล และรวมไปถึง 

การปรับเปลี่ยนหลักสูตรเพื่อให้ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม  

และความต้องการของตลาดแรงงานที่มีความต้องการคุณสมบัติของบัณฑิต 

มากเพิ่มขึ้นเพื่อให้มีความรู้และความสามารถเทียบเท่าในระดับอาเซียน

 คณะนิติศาสตร์จึงได้ริเริ่มให้เพิ่มรายวิชากฎหมายประชาคมอาเซียน 

(LA460) เป็นอีกหนึ่งในวิชาเลือก เพื่อเปิดโอกาสให้แก่นักศึกษาผู้ที่ต้องการ 

ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนในมุมมองของกฎหมายเป็นหลัก ซึ่งมีความ 

แตกต่างไปจากวิชากฎหมายอาเซียน (LA 432, LW 449) ที่ศึกษากฎหมาย 

ในกลุ่มประเทศอาเซียน ขบวนการนิติบัญญัติ ขบวนการตุลาการ ระบบกฎหมาย 

และวิชาชีพกฎหมาย การศึกษากฎหมาย การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ 

คนยากไร้ การวิจัยกฎหมาย การบันทึกและการค้นหากฎหมายของประเทศต่าง ๆ 

ในกลุ่มนี้ การศึกษากฎหมายเฉพาะเรื่องในลักษณะเปรียบเทียบอันมีกฎหมาย 

ลักษณะสัญญาหุ้นส่วนและกฎหมายอ่ืนอันเป็นท่ีสนใจร่วมกัน อันเป็นกฎหมาย 

ภายในของแต่ละประเทศในอาเซียน หากแต ่วิชากฎหมายประชาคมอาเซียน 

(LA460) มีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับสมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน) ภายใต้บริบทของกฎหมายระหว่างประเทศ

 จุดกำเนิดของวิชากฎหมายประชาคมอาเซียนเกิดข้ึนระหว่างการประชุม 

วิชาการระดับชาติ ประจำปี 2554 เรื่อง “การเตรียมการอุดมศึกษาสู่ประชาคม 

อาเซียน” จัดโดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงและท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย 

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. วิณัฏฐา แสงสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์ ได้เล็งเห็นถึงความ 

จำเป็นที่คณะนิติศาสตร์จำต้องปรับปรุงหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตให้มีวิชา 

กฎหมายระหว่างประเทศที่ตอบสนองต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน อันเป็น 

การสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของประชาคม 

อาเซียน ซึ่งสถาบันการศึกษาอ่ืนต่างก็ได้มีการเรียนการสอนวิชานี้ในหลักสูตร 

นิติศาสตรบัณฑิตและนิติศาสตรมหาบัณฑิต ผู้เขียนจึงได้รับมอบหมายให้ทำ 

การร่างรายละเอียดของวิชา ตามที่อาเซียนได้ปรับเปลี่ยนองค์กรให้มีสถานะ 

เป็นนิติบุคคล และมีประชาชนเป็นศูนย์กลางอันเป็นการทำให้เกิดประสิทธิภาพ 

ของการรวมกลุ่มมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่งในการส่งเสริมให้อาเซียนม ี

กฎเกณฑ์ในการทำงาน (rule-based organization) การทำความเข้าใจกฎหมาย 

อาเซียนจึงเป็นส่วนสำคัญเนื่องมาจากต่อไปนี้การดำเนินการของอาเซียนจะใช้ 

กฎหมายเป็นเคร่ืองมือหลัก เพ่ือนำเสนอความเป็นไปได้ในการเพ่ิมเติมวิชากฎหมาย 

ประชาคมอาเซียน ในท่ีประชุมคณะกรรมการคณะนิติศาสตร์ซ่ึงรองศาสตราจารย์ 

ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ก็ได้เห็นถึงประโยชน์ของวิชานี้ 

เช่นกัน อีกท้ัง ผู้เขียนได้รับการสนับสนุนอย่างดีเย่ียมมาจากอาจารย์สลิล สิรพิทูร 

หัวหน้าภาควิชากฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดที่ร่างรายละเอียดของวิชา  

มติที่ประชุมคณะกรรมการคณะนิติศาสตร์จึงเห็นชอบที่จะเพิ่มเติมให้เป็นหนึ่ง

ในบรรดาวิชาเลือก 

 ในภาค 1 ปีการศึกษา 2555 วิชากฎหมายประชาคมอาเซียน (LA460)  

จึงเปิดให้นักศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สามารถลงทะเบียนเรียน 

โดยจุดมุ่งหมายของวิชานี้มี 5 ประการ คือ 

 1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้เก่ียวกับประเทศสมาชิกในสมาคมประชาชาติ 

แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)

 2.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของประชาคมอาเซียน

 3. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงสร้างของประชาคม 

อาเซียน

 4.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในพฤติกรรมด้านคุณธรรม  

จริยธรรมท่ีโดยเฉพาะอย่างย่ิงให้มีความเข้าใจผู้อ่ืนและการเปล่ียนแปลงของโลก 

เชื่อมโยงมาสู่สถานการณ์อาเซียนในสถานการณ์ปัจจุบัน

 5.  เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในนโยบายสถานศึกษา 3 D ของ

คณะนิติศาสตร์เรื่องการยึดมั่นประชาธิปไตย

 เนื้อหาสาระของวิชานี้จึงต้องการให้นักศึกษาได้ศึกษาประชาคมอาเซียน 

จากมุมมองทางกฎหมาย รวมถึงโครงสร้างของสถาบันต่างๆ ในอาเซียน 

กฎบัตรอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประชาคมสังคมและวัฒนธรรม 

อาเซียน ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน กลไกการระงับข้อพิพาท  

และประเด็นทางกฎหมายอ่ืนท่ีเป็นท่ีสนใจร่วมกัน ซ่ึงในปัจจุบันประเด็นท่ีได้รับ 

ความสนใจจึงเป็นปัญหาเกี่ยวกับภัยพิบัติธรรมชาติและการให้ความช่วยเหลือ 

ทางด้านมนุษยธรรมต่อผู้ประสบภัย

 กิจกรรมการเรียนการสอน นอกจากเป็นวิธีการบรรยายประกอบสื่อ 

การสอนแล้ว จะพยายามให้มีการสอบถามในห้องเรียนตลอดการบรรยายเพ่ือให้ 

ผู้ท่ีเข้ามาน่ังฟังบรรยายในห้องได้สามารถวิพากษ์วิจารณ์และแสดงความคิดเห็น  

อันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาในการเข้าไปตลาดแรงงานและให้

สามารถต่อยอดการศึกษาขั้นสูงในลำดับต่อไปได้ พร้อมทั้ง สอดแทรกคุณธรรม 

ให้กับนักศึกษาอันเป็นการดำรงอัตลักษณ์ของบัณฑิตแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ที่มีความรู้คู่คุณธรรม

 ดังน้ัน สำหรับผู้ท่ีสนใจสามารถลงทะเบียนเรียนวิชาน้ีได้ในภาค 1ปีการศึกษา 

2555 ผู้เขียนเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ ได้ที่ patthara@

ru.ac.th ครับ

     ภัทระ   ลิมป์ศิระ                    คณะนิติศาสตร์   มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
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๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 7)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงและท่ีประชุมอธิการบดี

แห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการ 

ของท่ีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ประจำปี 

2554 หัวข้อเรื่อง “การเตรียมความพร้อมการอุดมศึกษา 

สู่ประชาคมอาเซียน” วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โดยมี เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำ 

ประเทศไทย ร่วมด้วย อุปทูตฝ่ายการศึกษา ณ สถานทูต 

อินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย และ ผู้แทนจากสถาน 

เอกอัครราชทูตกัมพูชาประจำประเทศไทยบรรยายพิเศษ

 

 H.E.Dato Nazirah Hussain เอกอัครราชทูต 

มาเลเซียประจำประเทศไทย กล่าวว่า การเตรียมความ 

พร้อมของมาเลเซียสู่อาเซียนในปี 2015 คือ สร้างความ 

ตระหนักในความเป็นอาเซียนว่ามีความสำคัญอย่างไร 

โดยเฉพาะเร่ืองการอุดมศึกษาในกลุ่มอาเซียนเป็นประเด็น 

ที่ต้องให้ความสำคัญ การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วย 

พัฒนาประเทศและกำจัดความยากจน ช่วยให้ประชากร 

มีความรู้ ทักษะ มีความสามารถ มีรายได้มากขึ้นและ 

แข่งขันกับผู้อ่ืนได้ เป็นส่ิงท่ีเพ่ิมศักยภาพให้เยาวชนในอนาคต 

 “การพัฒนาประเทศให้เข้มแข็งต้องให้ประชากร

มีสายตากว้างไกล คิดแบบมีนวัตกรรม มีความรักชาติ 

และเห็นคุณค่าของประเทศเพ่ือนบ้าน แม้ว่าแต่ละประเทศ 

จะมีภาษาและวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน แต่สามารถเข้าใจ 

กันและทำงานร่วมกันได้ เพื่อสร้างอำนาจการต่อรอง 

กับประเทศที่พัฒนาไปมากกว่า”

 เอกอัครราชทูตมาเลเซียฯ กล่าวต่อไปถึงการ 

อุดมศึกษาของมาเลเซียว่า การศึกษาระดับประถมศึกษา 

และมัธยมศึกษามีการจัดระดับตามความสามารถ 

และความเหมาะสมของผู้เรียน ในขณะเดียวกัน ระบบ

มหาวิทยาลัยท้ังของรัฐและเอกชนมีการเปิดกว้างมากข้ึน 

มีระบบกองทุนการศึกษา มีการเชื่อมโยงการศึกษาให ้

เข้าถึงกันมากขึ้น เพื่อให้อาเซียนเป็นสังคมอุดมความรู้ 

และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น 

 ในการประชุมสุดยอดอาเซียนท่ีกรุงกัวลาลัมเปอร์ 

ปี 2548 มีนโยบายให้นักศึกษาได้แลกเปล่ียนกัน โดยเป็น

การเรียนรู้จากนักศึกษาตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จ 

นอกจากนี้ อาจารย์ควรเปิดกว้างให้นักศึกษาเตรียมตัว

คัดเลือกอาชีพ การรวมหลักสูตรท่ัวไปให้นักศึกษามีโอกาส 

ศึกษาความชำนาญ ให้เลือกสายวิชาชีพท่ีชอบและเข้ากับ 

สังคมปัจจุบัน เพื่อขยายไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือ 

ในระดับภูมิภาค ดังนั้น มหาวิทยาลัยในอาเซียนควรมี

บทบาทเร่งพัฒนาคนของตน เพื่อตอบโจทย์ของปัญหา 

ความต้องการท่ีเกิดข้ึนในโลกท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว    

 “เด็กๆควรได้รับโอกาสที่จะตั้งคำถาม แสดง 

ความคิดเห็น และได้รับโอกาสทางการศึกษา มีมารยาท 

และความอ่อนน้อม ซึ่งมหาวิทยาลัยของอินโดนีเซีย 

หลายแห่งได้เริ่มโครงการเหล่านี้แล้ว สิ่งที่อยากเห็น 

ในประชาคมอาเซียน คือการพัฒนาประชากรให้เกิดทักษะ 

มีความคิดริเริ่มให้ตรงกับความต้องการของตลาด 

มีแนวคิดวิเคราะห์ มีวินัย และมีความเป็นสากล ทั้งนี้ 

การรู้ภาษาในกลุ่มอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทย กัมพูชา 

ลาว ฯลฯ เป็นปัจจัยสำคัญ ในอนาคตอาจมีการโอน 

หน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยประเทศหน่ึงไปอีกประเทศหน่ึง 

มีคณะกรรมการภูมิภาคระหว่างประเทศใน 10 ประเทศ 

กลุ่มอาเซียน”

 

 Prof. Dr. sc.agr.Ir. Didik Sulistyanto 

อุปทูตฝ่ายการศึกษา ณ สถานทูตอินโดนีเซีย ประจำ 

ประเทศไทย กล่าวถึงประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ 

ได้เร่ิมมีการแลกเปล่ียน นักศึกษา และมีกิจกรรมในด้านต่างๆ 

ร่วมกัน สำหรับในปี 2015 ทุกประเทศต้องเตรียมพร้อม

ปรับตัวเข้าสู่การเป็นสังคมเดียวกันในทุกด้าน ทั้งเรื่อง

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึง 

เรื่องเศรษฐกิจและสังคมในแบบวิถีของอาเซียน 

 สำหรับรูปแบบการศึกษาของอุดมศึกษา ประเทศ 

อินโดนีเซียต้องมีความร่วมมือกับหลายประเทศต้องขยาย 

ขอบเขตการศึกษาไปสู่ภาษาอื่นๆ เช่น คนอินโดนีเซีย 

ต้องรู้ภาษาไทย และคนไทยต้องรู้ภาษาอินโดนีเซียด้วย 

เพราะประชาคมอาเซียนมีประชากรถึง 200 ล้านคน 

ดังนั้น จำเป็นต้องเรียนรู้ภาษาอาเซียนเพิ่มมากขึ้น เพื่อ

สร้างศักยภาพให้ประชากรในประเทศสามารถแข่งขัน

กับหลักสูตรที่หลากหลายในมหาวิทยาลัยโลกได้

 “ในขณะนี้ประเทศอินโดนีเซียมีการแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาร่วมกับ 5 ประเทศ รวมถึงการแลกเปลี่ยน 

นักศึกษากับมหาวิทยาลัย 35 แห่งในประเทศไทย มีการ 

ให้ทุนการศึกษานักศึกษาไทยไปศึกษาที่เมืองสุราบายา 

ล่าสุด มีนักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 65 คน 

มีนักศึกษาต่างชาติ 75 คน มีการบรรยายในห้องเรียน 

ร่วมกันตามที่ได้มีบันทึกลงนามร่วมกัน มีการถ่ายทอด

จากมหาวิทยาลัยหน่ึงไปยังอีกแห่งหน่ึงท้ังในประเทศไทย

และอินโดนีเซีย ทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตาม 

 ... อย่างไรก็ตาม อินโดนีเซียยังมีมหาวิทยาลัย 5 แห่ง 

ที่ต้องเร่งปรับปรุงการบริหารจัดการ ต้องเพิ่มเติมโครง

การแลกเปล่ียนนักศึกษานานาชาติกับมหาวิทยาลัยรัฐบาล 

และเอกชนให้มากข้ึน รวมถึงต้องมีการเช่ือมโยงหลักสูตร 

การศึกษาหลายระดับ โดยมีรัฐบาลให้ความร่วมมือ 

เป็นหลัก”

 อุปทูตฝ่ายการศึกษาฯ กล่าวต่อไปว่า สำหรับ 

โครงการในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตวิทยาลัยมี 

โครงการในรูปแบบเรียน 2 ปริญญา อาทิ มีโครงการ

พัฒนาความมั่นคงของมนุษย์การแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

ที่ประสบความสำเร็จ โครงการหมุนเวียนการเรียนรู้ 

ของนักศึกษาระหว่างประเทศสมาชิก โดยให้นักศึกษา 

ได้เรียนภาษาและวัฒนธรรมจากประเทศเพื่อนบ้าน  

มีการแลกเปล่ียนความคิดสู่ความเป็นจริง และมีโครงการ 

เตรียมนักศึกษาสู่ประชาคมอาเซียนโดยศาสตราจารย์ 

จากอินโดนีเซียและไทย สำหรับโครงการของนักศึกษา 

ในปีที่ผ่านมา มีนักศึกษาต่างชาติจำนวน 50 คน และ 

ในปี 2013 จะเพ่ิมจำนวนเป็น 2,500 คน จาก 10 ประเทศ 

ในเอเชีย และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงการจะประสบ 

ความสำเร็จด้วยดี

 “โครงการแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยใน 

ระดับปริญญาตรี ควรมีหลักเกณฑ์การคัดเลือกนักศึกษา 

อย่างจริงจัง เพื่อให้ได้นักศึกษาท่ีเก่งและมีคุณภาพใน

การเตรียมยกระดับคุณภาพการศึกษาของกลุ่มประเทศ 

อาเซียน และเข้าร่วมในมหาวิทยาลัยอาเซียนได้ สำหรับ

ความสัมพันธ์ไทยและอินโดนีเซีย ควรมีการพัฒนา 

การความร่วมมือทางการศึกษาท่ีสร้างประโยชน์ร่วมกัน 

มีการแลกเปล่ียนครู นักเรียน ปรับปรุงโรงเรียน จัดเตรียม 

ทางวิชาการ และบันทึกความเข้าใจของอินโดนีเซียให ้

ปฏิบัติได้จริงและเข้มแข็ง ถึงเวลาแล้วที่ทุกประเทศ 

ต้องตื่นตัวร่วมกันพัฒนาประเทศในทุกด้าน ทั้งด้าน 

งบประมาณ ด้านการสื่อสาร ฯลฯ อยากให้ทุกประเทศ

ได้เพิ่มศักยภาพไปพร้อมๆ กัน”

 

 Mrs. Sarei  Ros  ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต 

กัมพูชาประจำประเทศไทย กล่าวถึงความเป็นมาของ 

การศึกษาประเทศกัมพูชาว่าช่วงระหว่างปี 1975 -1979 

ในสมัยนายพล พต อดีตนายกรัฐมนตรีประเทศกัมพูชา 

กล่าวไว้ว่า ท้องนาคือเครื่องมือ ทุกคนต้องมุ่งหน้าลง 

สู่ท้องนา ไม่มีโอกาสได้รับการศึกษา ต่อมาในปี 1993  

กัมพูชาเริ่มฟื้นฟูประเทศในหลายด้าน มีการปฏิรูป 

การจัดการกระทรวงยุติธรรม รวมท้ังทรัพยากร การประมง 

การเกษตร และเร่งมือพัฒนาการศึกษาของประเทศ 

 ในช่วงระหว่าง ปี 2000-2005 มีการสร้างโรงเรียน

และมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีการลงทุนทางการศึกษา 

โดยจัดระบบการศึกษาชั้นปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี 

คณะวิศวกรรมศาสตร์หลักสูตร 5 ปี และคณะ 

แพทยศาสตร์หลักสูตร 6 ปี มีหลักสูตรอนุปริญญาสาขา 

มาเลย์-อินโด-กัมพูชา ประสานเสียง
การศึกษานำประเทศพัฒนา ก้าวหน้า-แข่งขันได้



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

ครุศาสตร์ รวมถึงมีหลักสูตรปริญญาเอกระยะเวลา 3 ปี 

ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและภาคเอกชน 

มากขึ้น ด้วยมุ่งหวังให้ระบบการศึกษามีการพัฒนาสู ่

มาตรฐาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 “การพัฒนาการศึกษามุ่งเน้นท่ีจะยกระดับความรู้  

โดยเริ่มจากการวางนโยบายการลงทุนทางการศึกษา 

ของเยาวชน ปรับโครงสร้างหลักสูตร รวมถึงสนับสนุน 

นักศึกษาให้มีการแลกเปลี่ยนด้านกีฬาและความรู้ด้าน

อื่นๆ เพื่อพัฒนาให้เด็กก้าวสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ 

สร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยและโรงเรียน 

ในการปรับปรุงการวิจัย รวมถึงมีการเรียนภาษาของประเทศ

เพื่อนบ้านในกลุ่มประชาคมอาเซียน  

 ... รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญเรื่องการศึกษา 

เพราะเป็นกุญแจสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของคน 

และเพิ่มมาตรฐานของคุณภาพชีวิต สร้างความร่วมมือ 

และบูรณาการให้คนได้พัฒนาตนเอง ดังน้ัน คนในประเทศ 

ต้องมีความรู้ ในขณะเดียวกัน ภาครัฐพร้อมที่จะส่งเสริม 

การศึกษาให้มีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างการพัฒนา 

ในทุกด้านเพ่ือให้เกิดการก้าวทันประเทศเพ่ือนบ้านและ 

ได้มาตรฐานของประชาคมอาเซียน”

6
มาเลย์-อินโด-กัมพูชาฯ                 (ต่อจากหน้า 6)

ด้าน นายอิทธิศักด์ิ  อำพันธ์ยุทธ์ 

ทางการศึกษากับนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

เพ่ือจะได้นำเงินใช้จ่ายในการเล่าเรียนไม่ว่าจะเป็นค่าเทอม 

หรือค่าอุปกรณ์การศึกษาให้เกิดความคุ้มค่า และเกิด 

ประโยชน์สูงสุด จะตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่เพื่อจะเป็นคร ู

ตามท่ีฝันไว้ และถ้าได้เป็นครูก็จะทำหน้าที่ของตนให้ด ี

ที่สุด จะพยายามอบรมสั่งสอนให้เด็กไทยมีคุณธรรม 

จริยธรรม และเป็นคนดีของสังคม” 

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 4 ทุนเรียนดี มูลนิธิ 

คังเซน - เคนโก กล่าวว่า 

ขณะน้ีกำลังเรียนอยู่ช้ันปีท่ี 4 

สาขาเทคโนโลยีอาหาร จึงต้อง

มีค่าใช้จ่ายในการทำโปรเจค 

ทุนที่ได้รับนี้ทำให้ไม่ต้องขอเงินเพิ่มจากทางบ้าน  

 “ขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่สนับสนุน 

ทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาท่ีเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 

ถึงแม้เงินจำนวนนี้อาจจะดูไม่มากสำหรับผู้มีฐานะ 

แต่สำหรับดิฉันแล้ว          เงินจำนวนนี้มีค่าและมีความหมาย 

อย่างมาก และจะพยายามต้ังใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติตน           

ให้เหมาะสมกับที่ได้เป็นนักศึกษาทุนของมหาวิทยาลัย”

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  

ชั้นปีที่ 3 ทุนมูลนิธิสมเด็จ 

พ ร ะ เ ท พ รั ต น ร า ช สุ ด า ฯ 

ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุ ม า รี  

กล่าวว่า การได้รับคัดเลือก 

ใ ห้ รั บ ทุ น มู ล นิ ธิ ส ม เ ด็ จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ถือเป็นเกียรติ 

แก่ตนเองและครอบครัวซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ภาคภูมิใจเป็น 

อย่างมาก   

 “ผมสัญญาว่าจะนำทุนการศึกษาไปใช้ให้เกิด 

ประโยชน์มากที่สุด ทุนการศึกษาที่ได้รับครั้งนี้ทำให ้

ไม่ต้องรบกวนทางบ้านมากนัก เพราะฐานะทางบ้าน 

ค่อนข้างจะยากจน                ขอขอบคุณมูลนิธิสมเด็จพระเทพ 

 นักศึกษาทุน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอบคุณ 

ผู้ใหญ่ใจบุญจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และมูลนิธิต่างๆ 

ที่ร่วมสนับสนุนทุนทรัพย์เพื่อการศึกษาให้กับอนาคต

ของชาติ พร้อมปฏิญาณตนเป็นคนดีของสังคม สมกับ

ทุนการศึกษาที่ได้มาครั้งนี้ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 

ห้อง 0312 ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 3 ทุนเรียนดี มูลนิธิ               

นายห้างโรงปูน กล่าวว่า 

เมื่ อทราบข่ าวว่ า ได้ รับ 

คัดเลือกให้รับทุนการศึกษา 

ประเภทเรียนดี             ของมูลนิธิ 

นายห้างโรงปูน ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมาก และจะเก็บ 

ทุนนี้ไว้เป็นค่าเทอม ค่าตำราและทุนศึกษาต่อระดับ 

เนติบัณฑิต 

 “ขอขอบคุณมูลนิธินายห้างโรงปูนที่เล็งเห็น 

ความสำคัญของการศึกษา และสนับสนุนให้นักศึกษาที่

ต้ังใจเรียนให้มีกำลังใจในการทำส่ิงดีๆ อย่างน้อยก็ทำให้ 

รู้ว่าสังคมได้ให้โอกาสกับคนทำดี ซ่ึงทุนน้ีทำให้แบ่งเบา 

ภาระทางครอบครัวได้เป็นอย่างมาก 

 ในอนาคตวางแผนไว้ว่าอยากทำงานด้านกฎหมาย 

เพราะอยากช่วยเหลือผู้เดือดร้อนให้ได้รับความยุติธรรม 

ในสังคม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการ 

จ้างทนาย และสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนให้เต็มที่ เป็นคนดี 

ของสังคม ให้สมกับท่ีได้รับทุนการศึกษาคร้ังน้ี             หากน้องๆ 

นักศึกษาที่มีความประสงค์จะขอรับทุน สามารถติดต่อ 

ขอรายละเอียดได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุน 

การศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย”

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

ช้ันปีท่ี 1 ทุนเรียนดี มูลนิธิ 

คังเซน-เคนโก กล่าวว่า 

“ขอขอบคุณมูลนิธิคังเซน-

เคนโก และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงที่ ให้ โอกาส 

นักศึกษาทุน ม.ร.ขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญ สนับสนุนการศึกษาอนาคตของชาติ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสำหรับโอกาสท่ีมอบ 

ให้คร้ังน้ี และตั้งใจว่าจะนำความรู้ไปพัฒนาประเทศชาต ิ

ต่อไป”

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

ชั้นปีที่ 1 ทุนมูลนิธิสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ 

ส ย า ม บ ร ม ร า ช กุ ม า รี  

กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีได้รับทุน 

การศึกษาคร้ังน้ี และท่ีสำคัญ 

คือ เป็นทุนของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี ซึ่งถือเป็นเกียรติกับตัวเองและ 

วงศ์ตระกูลเป็นอย่างยิ่ง 

 “ทุนการศึกษาที่ได้รับครั้งนี้แม้จะไม่ได้เป็น 

จำนวนเงิน แต่ก็มีค่าเป็นอย่างมาก เพราะเป็นทุนครอบคลุม 

ค่าใช้จ่ายในการเรียนจนจบระดับปริญญาตรี ไม่ว่าจะเป็น 

ค่าเทอม ค่าตำรา ตลอดจนอุปกรณ์การเรียน ทำให้แบ่งเบา 

ภาระของผู้ปกครองได้เป็นอย่างมาก และขอขอบคุณ 

ทุกฝ่ายที่สนับสนุนด้านการศึกษา ให้ความสำคัญกับ 

อนาคตเยาวชนไทยให้ได้รับโอกาสทางการศึกษา 

และจะตัง้ใจศกึษาเลา่เรยีน เปน็คนดขีองสงัคม ใหส้มกบั 

ทุนการศึกษาที่ได้รับครั้งนี้”

ประธานกรรมการบริหาร 

บ ริ ษั ท คั ง เ ซ น - เ ค น โ ก 

อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 

แ ล ะ ก ร ร ม ก า ร มู ล นิ ธิ  

อำพันธ์ยุทธ์ กล่าวว่า การมอบ 

ทุนการศึกษาแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ถือเป็นโครงการท่ีบริษัทคังเซน-

เคนโก ได้ดำเนินการมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อสืบทอด 

เจตนารมณ์ของคุณคมศักดิ์ธนา อำพันธ์ยุทธ์ ผู้ก่อตั้ง 

บริษัทคังเซน-เคนโก ท่ีเล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา 

และอนาคตของชาติ ท่ีจะต้องเจริญเติบโตไปเป็นบุคลากร 

ที่มีศักยภาพของประเทศชาติต่อไป

 “ผมคิดว่าส่ิงท่ีน่าเสียดาย คือ มีนักศึกษาจำนวนมาก 

ท่ีมีความมุ่งม่ัน และต้ังใจใฝ่หาความรู้ แต่ไม่มีโอกาสท่ีจะ 

ศึกษาต่อ เพราะครอบครัวมีฐานะยากจน ดังนั้นถ้าเรา 

ได้สนับสนุนให้ผู้ที่มีความตั้งใจ และใฝ่ดี ให้ได้มีโอกาส

ทางการศึกษาก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างมาก และ

หวังว่านักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาครั้งนี้ จะนำไปใช ้

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ตนเอง และครอบครัว ทาง 

มูลนิธิฯมีความเต็มใจที่ได้ช่วยเหลือสังคม และยังคงจะ

ดูแลด้านการศึกษาของเยาวชนไทยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ 

ประเทศไทยสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีศักยภาพ”

นายพิสุทธิ์  บัวแย้ม

น.ส.อมราวดี   ศิริโชติ 

น.ส.เพ็ญหทัย  อจละนันท์

นายเรืองเดช   มิสุด 

นายซารีมิง   กาหลง



อธิการบดี-ผู้บริหารให้โอวาทและหลักคิด

ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

 อธิการบดี ม.ร. และรศ. 

รังสรรค์ แสงสุข ผู้ก่อตั้งสาขา 

วิทยบริการฯ ต่างประเทศ ร่วมแสดง 

ความยินดีในความสำเร็จของ 

บัณฑิตและมหาบัณฑิต สาขา 

วิทยบริการ เฉ ลิมพระเ กียร ติ  

ต่างประเทศ ในพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตร รุ่นท่ี 37 ฝาก 

แนวคิดในการร่วมเป็นพลัง 

ให้ประเทศสร้างความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ทั้งนี้ 

มีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดี  

ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 

27 กุมภาพันธ์ 2555

 รองศาสตราจารย์รำไพ สิริมนกุล รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ กล่าวรายงานว่า สาขาวิทยบริการฯ 

ต่างประเทศจัดการเรียนการสอนผสมผสานระหว่าง 

เทคโนโลยีสื่อการสอนและการศึกษาด้วยตนเอง เริ่มจัด 

การเรียนการสอนระดับปริญญาตรีในปี 2546 ตามแนวคิด 

ของรองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข  ผู้ก่อตั้งโครงการฯ 

ต่อมาปี 2548 ได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท 

ท่ีผ่านมา นักศึกษาในโครงการฯ จากทุกประเทศได้ร่วมกัน 

จัดกิจกรรมช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอด เช่น การจัดงาน 

International Bazaar เพื่อนำเงินทูลเกล้าฯถวายสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยได้ดำเนิน 

โครงการฯมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบันนับเป็นครั้งที่ 5  

นอกจากนี้ ยังมีการบริจาคเงินร่วมกับมูลนิธิราชประชา- 

นุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมูลนิธิพระดาบส  

เพื่อช่วยผู้ประสบภัยและด้อยโอกาส 

 สำหรับงานปัจฉิมนิเทศ คร้ังน้ีเป็นคร้ังท่ี 6 ประจำปี 

การศึกษา 2554 แก่บัณฑิต และมหาบัณฑิตท่ีศึกษาอยู่ 

ใน 31 ประเทศ 40 ศูนย์สอบ แบ่งเป็นนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีจำนวน 296 คน ระดับปริญญาโท 222 คน  

และสำเร็จการศึกษาในปีน้ีระดับปริญญาตรีจำนวน 21 คน 

ระดับปริญญาโท 58 คน 

 จากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัยรู้สึกภาคภูมิใจในลูกศิษย์ 

ทุกคน เพราะนอกจากความสำเร็จในวันน้ีท่ีเกิดจากความ 

มุ่งมั่น พยายามแล้ว ยังแสดงให้เห็นถึงผลสำเร็จในการ 

ดำเนินโครงการฯ ท่ีเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ รศ.รังสรรค์  

แสงสุข ผู้ก่อตั้งโครงการฯ  

 “ขอแสดงความชื่นชมในความวิริยอุตสาหะ 

ของบัณฑิต ที่เป็นผู้มีความคิดดี ทำดี มีความพยายาม 

ผมเชื่อว่าในปัจจุบันหลายท่านประสบความสำเร็จ 

ในหน้าที่การงาน มีฐานะมั่นคงแล้ว และปริญญาบัตร 

อาจไม่จำเป็นมากนัก แต่หากมองอีกด้านหน่ึง ปริญญาบัตร 

นี้เป็นสิ่งเติมเต็มและพิสูจน์ความอุตสาหะ อดทนของ 

บัณฑิต ขอให้บัณฑิตทุกคนมีความเจริญงอกงามในหน้า

ที่และเป็นคนดีของสังคมต่อไป”

 จากนั้น รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข 

ผู้ก่อตั้งโครงการฯ กล่าวว่า ความสำเร็จของบัณฑิต 

มหาบัณฑิต เป็นพลังสำคัญท่ีช่วยผลักดันให้รามคำแหง 

มีการคิดพัฒนาในก้าวต่อๆไป โดยเฉพาะการจัดการเรียน 

การสอนของสาขาฯ ต่างประเทศที่ต้องการให้คนไทย 

ทั่วทุกมุมโลก ได้มีโอกาสศึกษาหาความรู้ กล้าคิด 

กล้าแสดงออก และมีความสามารถทัดเทียมพลเมือง 

ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ 

 “รามคำแหงมุ่งหวังให้ธงชาติไทยได้มีโอกาส 

โบกสะบัดอยู่ในประเทศต่างๆท่ัวโลก และหวังให้คนไทย 

เป็นพลเมืองที่ดีในประเทศนั้นๆ ซึ่งการเป็นพลเมืองที่ดี 

เกิดจากการได้รับการศึกษาอบรมที่ดี  เมื่อมีความรู้แล้ว 

จะเกิดความมั่นใจ กล้าที่จะพูด กล้าแสดงความคิดเห็น 

ในขณะเดียวกัน เมื่อกินน้ำจากบ่อ อย่าลืมคนขุดบ่อ  

เราต้องเป็นพลเมืองที่ดีในประเทศที่เราอาศัยด้วย 

 ...รามคำแหงดีใจท่ีได้เป็นมหาวิทยาลัยท่ีให้

โอกาสทางการศึกษาแก่คนไทยในประเทศต่างๆ 

ทั่วทุกมุมโลก สร้างความรู้ ความเชื่อมั่นให้คนไทย และ 

สามารถขยายเครือข่ายในสังคมได้กว้างขวางต่อไป 

อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนตระหนักในมาตุภูมิ รักประเทศไทย 

หยิ่งในชาติพันธ์ุ”

 ครูรังสรรค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ปี 2558 เป็นปี 

แห่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขอให้ทุกคนช่วยกัน 

หันมองกลับมาประเทศไทยว่า มีการเตรียมเข้าสู่สมาคม 

อาเซียนในระดับใด ต้องมีการพัฒนาควบคู่กับการต้ังรับ 

การแข่งขันในประชาคมในเอเชีย ปัจจุบันประชาคมอาเซียน 

มีทั้งหมด 9 ประเทศ จะมีสมาชิกเข้าร่วมคือ ประเทศจีน 

เกาหลี และญ่ีปุ่น ดังน้ัน บัณฑิตและมหาบัณฑิตต้อง 

สร้างความพร้อม

 “ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้ 

รามคำแหงเป็นท่ีรู้จัก ในขณะเดียวกันขอให้สร้างกำลังใจ 

ให้กับผู้บริหารในการดำเนินงานต่อไป ช่วยกันคิด ช่วยกัน 

ต่อยอดมุมมองใหม่ให้กับประเทศไทย โอกาสน้ี ขอขอบคุณ

คณาจารย์ทุกท่านที่เป็นกำลังสำคัญในการบริหารงาน 

ให้โครงการฯ ประสบความสำเร็จในวันน้ี รวมถึงลูกศิษย์ 

ทุกคนที่มีส่วนช่วยให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงขยาย 

สาขาในต่างประเทศ 

 ... บัณฑิตไม่ว่าจะเรียนในประเทศใดล้วนเป็น 

ความภูมิใจของมหาวิทยาลัยและของครูอาจารย์  ดังนั้น 

ขอให้บัณฑิตและมหาบัณฑิตรักษาการเป็นผู้มีความรู้ 

คู่คุณธรรม มีความตั้งใจและรับผิดชอบในหน้าที่ และ 

ต่อสังคม มหาวิทยาลัยจะมุ่งม่ันดูแลคนในประเทศเท่าท่ี 

จะทำได้อย่างเต็มกำลัง”

     โอกาสน้ี สาขาฯ ต่างประเทศ 

ได้มอบโล่ให้กับศิษย์เก่าที่ได้ 

ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม  

5 ท่าน ได้แก่ เรืออากาศโทจำนงค์ 

โอสถานนท์ สำเร็จการศึกษา 

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป 

รุ่นที่ 1 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง 

นักบินที่ 1 บริษัทการบินไทย 

จำกัด (มหาชน) ท่ีผ่านมาได้เป็นประธานนักศึกษา รุ่นท่ี 1 

และได้จัดทำเว็บไซต์ www.oasc.pantown.com เพื่อเป็น 

สื่อกลางเชื่อมโยงนักศึกษาทั่วโลกสามารถปรึกษา 

เร่ืองเรียน นอกจากน้ียังได้มีส่วนในการประชาสัมพันธ์ 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ของสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ  

และร่วมจัดโครงการ “ธารน้ำใจสู้ภัยหนาว” นายสมชาย 

ไทยทัน สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต 

(การบัญชี) จากคณะบริหารธุรกิจ และหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นท่ี 1 เคยดำรงตำแหน่ง  

ประธานกรรมการอำนวยการสมาคมไทยแห่งแคลิฟอร์เนีย 

ภาคใต้ ในการช่วยเหลือสังคมด้านการรับบริจาคเงิน 

เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ มอบให้แก่กองทัพบก 

ปัจจุบันประกอบธุรกิจท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี  

ยังเป็นผู้สนับสนุนการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงท่ีนครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกา เป็นประจำ 

ทุกปี นางกตัญชลี ศุขแพทย์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) และหลักสูตรรัฐประศาสน- 

ศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นที่ 8 อดีตดำรงตำแหน่ง Airport  

Service Manager บริษัทการบินไทยจำกัด (มหาชน)  

นครแฟรงค์เฟิร์ต ในปี 2553 ได้รับการแต่งตั้งจาก ม.ร.  

ให้เป็นผู้แทน ม.ร. ประจำ ณ นครแฟรงค์เฟิร์ต นอกจากน้ี  

ยังได้เข้าร่วมกับ ชมรมนักศึกษาและศิษย์เก่ารามคำแหง  

แฟรงค์เฟิร์ต เยอรมนี โดยเป็นประธานชมรมฯ และให้ 

คำปรึกษาแก่นักศึกษารุ่นน้อง นางสาวนนท์ทพัฒน ์

เจริญกิจศิริ สำเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต (ส่ือสาร- 

มวลชน) และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

รุ่นท่ี 8 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงาน บริษัท PSG-GMBH  

นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เป็นประธานช่วย 

เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาและศิษย์เก่า 

การจัดกิจกรรมงานธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมและส่งใจ 

สู่น้องผู้ยากไร้ รวมถึงช่วยประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ของสาขาฯ ต่างประเทศด้วย นางณัฐตราภรณ์  

ฮิร์ชแกนเกอร์ สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  

(การบริหารท่ัวไป) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการตลาด รุ่นที่ 8 สำเร็จการศึกษาด้วยคะแนน 

เฉลี่ย 3.74 นอกจากนี้ ยังได้ช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษา 

และรุ่นน้องในด้านวิชาการ ให้คำปรึกษาผ่านทางเว็บบอร์ด  

www.ramtangdaen.com เพื่อให้คำปรึกษาและอธิบาย 

เนื้อหา  เกิดประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นอย่างมาก 

        



กองบรรณาธิการ

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

ถาม  ดิฉันมีความสนใจเก่ียวกับการอบรมพิมพ์ดีด 

ด้วยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ อยากให้หาข้อมูลให้ด้วย ว่ามี 

การเปิดรับสมัครเมื่อใด ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่

ตอบ มหาวิทยาลัยรามคำแหง         กองกิจการนักศึกษา 

ได้จัดอบรมพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-อังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ 

สำหรับนักศึกษารามคำแหงและบุคคลท่ัวไป ซ่ึงผู้ผ่าน 

การอบรมจะได้รับวุฒิบัตรและนักศึกษารามคำแหง 

ท่ีเข้าอบรม ผลการอบรมจะนำลง transcript อบรมฟรี 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร มีดังนี้

 1. รูปถ่าย 1 นิ้ว หรือ 2 นิ้ว 1 รูป

 2. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา

 การอบรมมี 4 ช่วงเวลาให้เลือกเรียน คือ  

09.30-10.30 น., 10.30-11.30 น., 13.30-14.30 น. 

และ 14.30 -15.30 น. (อบรมทั้งสิ้น 10 วัน วันละ  

1 ชั่วโมง) สถานที่ในการฝึกอบรม ที่ห้องอบรมพิมพ์

สัมผัสคอมพิวเตอร์ อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ชั้น 2) 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 1 หัวหมาก สอบถามรายละเอียด 

เพ่ิมเติมได้ท่ีงานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา 

อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทรศัพท์สอบถาม 0-2310 

-8126 (ในวันและเวลาราชการ)

ถาม  ผมสมัครเป็นนักศึกษารามคำแหงโดย 

ใช้สิทธิเทียบโอน วุฒิปริญญาตรีจากสถาบันอ่ืน มีปัญหา 

ขอสอบถามว่า

  1. สมัครเรียนตั้งแต่ ภาค 1/2552 ผมยัง 

ไม่ได้ชำระค่าเทียบโอน จะต้องดำเนินการอย่างไร

  2.  ผมทำเร่ืองขอจบพร้อมชำระค่าเทียบโอน 

ได้หรือไม่ ติดต่อที่ใด

ตอบ 1. นักศึกษาสมัครโดยใช้วุฒิปริญญาตรี 

จากสถาบันอื่นพร้อมใช้สิทธิเทียบโอน โดยชำระ 

ค่าเทียบโอนจำนวน 100 บาท ในวันสมัคร และ 

จะต้องชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 100 บาท 

ทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปีการศึกษา นับจาก 

วันสมัคร หากพ้นกำหนดระยะเวลา 1 ปีการศึกษา 

ไปแล้ว จะต้องชำระค่าธรรมเนียมเทียบโอนล่าช้า 

ภาคปกติละ 300 บาท (1 ปีการศึกษา 600 บาท) 

จนถึงภาคปัจจุบัน 

  2. นักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระค่าเทียบโอน 

ไม่สามารถขอจบได้ ต้องชำระค่าเทียบโอนให้เสร็จส้ินก่อน 

(ค่าเทียบโอนพร้อมค่าปรับ) โดยให้นักศึกษานำวุฒิ 

หรือใบเทียบโอนท่ีคณะให้ไว้ไปติดต่อท่ีฝ่ายทะเบียน 

คณะฯ เพ่ือคิดค่าเทียบโอน และนำเอกสารการชำระเงิน 

ไปติดต่อท่ีกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ช้ัน 1 แล้วนำ 

ใบเสร็จการชำระเงินไปให้ที่คณะฯและถ่ายเอกสาร 

เก็บไว้เป็นหลักฐาน 1 ฉบับ

  คณะมนุษยศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

คณะวิทยาศาสตร์  และคณะเศรษฐศาสตร์ ์

มีความจำเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอน 

กระบวนวิชา BN 333, EC 451, EC 454, EE 375, 

IS 213, IS 354, TH 433, และ TL 216 ที่ประกาศ 

เปิดสอนใน ม.ร. 30   ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา 

2554   นี้ได้

  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา 

ดังกล่าวในภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2554 นี้

ได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการ RU 300 ฝึกอาชีพ  

และการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานที่ 

มหาวิทยาลัยจัดข้ึนเพ่ือนักศึกษาจะได้มีประสบการณ์

และทักษะในการทำงาน ถือเป็นการเตรียมความพร้อม 

เข้าสู่ตลาดแรงงาน และเป็นการฝึกการปรับตัวให ้

เข้ากับเพื่อน และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน 

 “การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงแตกต่าง 

กับมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ ทำให้ได้มีโอกาสพบเจอกับเพ่ือน 

ร่วมชั้นเรียนจำนวนมาก  และมาจากทั่วทุกสารทิศ 

ทำให้ได้เรียนรู้วัฒนธรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิต

ที่แตกต่างกัน ขอขอบคุณอาจารย์ผู้สอนที่ตั้งใจและ 

ดูแลเอาใจใส่เสมอมา ตลอดจนให้คำปรึกษาได้ท้ังเร่ือง 

การเรียนและการดำเนินชีวิต จึงรู้สึกภูมิใจท่ีคร้ังหน่ึง 

ในชีวิตได้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยท่ีข้ึนช่ือว่า 

“เข้าง่าย แต่ออกยาก” นับเป็นเกียรติประวัติแก่ตนเอง

และวงศ์ตระกูล

 อยากฝากถึงน้องๆนักศึกษาที่กำลังเรียนอยู่

ในปัจจุบันว่า การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อาจไม่ใช่เรื่องง่าย แต่อยากให้คิดว่าไม่มีสิ่งใดเกิน 

ความสามารถของเราได้ หากมีความต้ังใจ ความอดทน 

และใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาท รู้จักแบ่งเวลาให้เหมาะสม 

หมั่นทบทวนเนื้อหาในแต่ละวัน และไม่ควรเร่งอ่าน 

หนังสือช่วงใกล้สอบ รู้จักการเลือกคบเพื่อน เพื่อน 

ที่ดีจะต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ช่วยแนะนำแต่สิ่ง 

ที่ดีให้แก่กันและกัน ถ้าทำได้อย่างนี้เชื่อว่าการเรียน 

ท่ีรามฯจะไม่ใช่เร่ืองยากอย่างแน่นอน เพราะ “ไม่มีใคร 

ลิขิตชีวิตเราได้  นอกจากตัวเราเอง”  น.ส.นนทิยา กล่าว

 เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะ 

เทคโนโลยีการสื่อสาร 

มวลชน สาขาวิชาการส่ือสาร 

บูรณาการ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จบการศึกษา 

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากโรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ ปัจจุบันทำงาน 

ตำแหน่ง เลขานุการ ท่ีบริษัท น้ำตาลวังขนาย กล่าวว่า 

เลือกเรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะเป็นสถาบัน

ที่เปิดโอกาสให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียน 

นักศึกษา คนทำงาน ผู้สูงอายุ หรือผู้ที่อาศัยอยู่ใน 

ต่างประเทศก็สามารถเรียนในสาขาที่ตนสนใจ 

และยังช่วยส่งเสริมให้คนไทยมีความรู้มากขึ้น 

ถือเป็นการพัฒนาสังคมในภาพรวม โดยไม่จำเป็น 

ท่ีต้องมีทุนทรัพย์มากก็สามารถเรียนได้ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจึงเป็นสถาบันที่ทำให้สังคมไทยเป็น 

สังคมแห่งการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง 

 “ขณะเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้หา 

ประสบการณ์โดยการทำงานพาร์ทไทม์ในช่วงปิดเทอม 

และคอยเตือนตัวเองว่าถ้าอยากทำงานจะต้องไม่ทิ้ง

การเรียน สำหรับเทคนิคในการอ่านหนังสือก่อนสอบ 

4 บัณฑิต ฯ                                  (ต่อจากหน้า 4)

คือ จะเลือกอ่านวิชาที่สอบเป็นวิชาสุดท้ายก่อน  

เพ่ือจะได้จำวิชาแรกได้แม่น และในขณะเดียวกันก็จะ

มีเวลาอ่านหนังสือทบทวนได้อีกรอบ เพื่อเป็นการ 

ทบทวนความจำทำให้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

 รู้สึกประทับใจที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดกว้าง และให้โอกาส 

กับผู้คนได้มาเรียน โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแพง 

แต่ได้รับผลตอบแทนท่ีคุ้มค่า ได้รับความรู้และทำให้ 

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง อาจารย์ผู้สอนแต่ละท่าน 

ก็ใจดีมาก ถ้าไม่เข้าใจเนื้อหาในส่วนไหนก็สามารถ 

ถามได้ตลอด            และประทับใจในน้ำใจของเพื่อนๆที ่

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันมาโดยตลอด” น.ส.สุจิตรา 

กล่าว

น.ส.สุจิตรา  เจริญรัตน์

งดสอนกระบวนวิชา  

ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา  2554

  คณะบริหารธุรกิจ  คณะมนุษยศาสตร์  

คณะรัฐศาสตร์   และคณะเศรษฐศาสตร์    มีความ 

จำเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา 

EC 453, HR 420, PA 333, PS 498, PY 343  

และ  TL 400   ท่ีประกาศเปิดสอนใน ม.ร. 30   

ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา 2554   น้ีได้

  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา 

ดังกล่าวในภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2554 น้ี

	 	 คณะบริหารธุรกิจ และคณะมนุษยศาสตร์     

มีความจำเป็นบางประการไม่สามารถเปิดสอน 

กระบวนวิชา  HI 333  และ   MK 316   ที่ประกาศ 

เปิดสอนใน ม.ร. 30   ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา 

2554   นี้ได้

  ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา 

ดังกล่าวในภาคฤดูร้อน  ปีการศึกษา 2554 นี้

งดสอนกระบวนวิชา

ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา  2554

งดสอนกระบวนวิชา

ภาคฤดูร้อน   ปีการศึกษา  2554



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี
ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

 ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดการรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ระดับชั้นปริญญาตรี ได้แก่   

 l	คณะนิติศาสตร์ 

 l	คณะบริหารธุรกิจ     

 l	คณะมนุษยศาสตร์ 

 l	คณะศึกษาศาสตร์    

 l	คณะวิทยาศาสตร์ 

 l	คณะรัฐศาสตร์

 l	คณะเศรษฐศาสตร์   

 l	คณะเทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน  

 l	คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

 ประจำภาค 1 ปีการศึกษา 2555 ดังรายละเอียด 

ต่อไปนี้

 1.  กำหนดการจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร

  1.1 จำหน่ายทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้ที่ 

ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต) ต้ังแต่วันท่ี  19 มีนาคม- 

30  เมษายน  2555 ราคาชุดละ 140.- บาท   โดยส่งเงิน 

เป็นธนาณัติไปรษณีย์  สั่งจ่ายในนาม  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ปทฝ. รามคำแหง จ่าหน้าซองถึง 

หัวหน้าฝ่ายรับสมัคร ตู้ ปณ. 1002 ปทฝ.รามคำแหง 

กรุงเทพฯ 10241 (ชุดสมัครทางไปรษณีย์)  หากไปซ้ือ

ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย  ราคาชุดละ 140.-  บาท  

จำหน่ายที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3

    1.2  จำหน่ายท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  (รามฯ 1) 

ชุดสมัครด้วยตนเอง จำหน่ายต้ังแต่ วันท่ี  19  มีนาคม 

2555 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 (เว้นวันที่ 13 -17 

เมษายน 2555) โดยจำหน่ายที่อาคาร สวป. ชั้น 1 

ราคาชุดละ 120.- บาท

  1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์ เน็ต 

ไม่ต้องซื้อระเบียบการรับสมัคร

 2.  คุณวุฒิผู้สมัคร  ผู้มีสิทธิสมัครต้องมีคุณวุฒิ

ข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  2.1 จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

(มัธยมศึกษาตอนปลาย) หรือเทียบเท่าข้ึนไป (ม.ศ. 5 

หรือ ม.6)  หรือ

  2.2 จบหลักสูตรภาคบังคับการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนต้น) หรือเทียบเท่า 

(ม.3 หรือ ม.ศ.3 หรือ ม.6 เดิม)  และต้องมีคุณสมบัติ  

ดังนี้

   2.2.1 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ  

ซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือ 

เทียบเท่าขึ้นไป  หรือ

   2.2.2 เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการ หรือ 

พนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นลูกจ้างในหน่วยงาน 

ของรัฐซึ่งได้ปฏิบัติงานมาแล้วรวมกันไม่น้อยกว่า 

 5 ปี   หรือ

   2.2.3 เ ป็ น ห รื อ เ ค ย เ ป็ น ส ม า ชิ ก 

รัฐสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภา 

จังหวัด สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สมาชิกสภาเขต สมาชิกสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภา 

เทศบาล   สมาชิกสภาตำบล   สมาชิกองค์การบริหาร 

ส่วนตำบล หรือ  กรรมการสุขาภิบาล หรือกำนัน  

ผู้ใหญ่บ้าน  หรือ

  2.3 เป็นผู้ซ่ึงสภามหาวิทยาลัยได้พิจารณา

แล้วเห็นสมควรให้รับเข้าศึกษาได้

 3.  การรับสมัครและลงทะเบียนเรียน

  3.1  รับสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต  (เฉพาะ 

ผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)  ระหว่างวันที่ 13 

กุมภาพันธ์  2555 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2555 

สมัครได้ที่เว็บไซต์  www.iregis.ru.ac.th

  3.2 รับสมัครทางไปรษณีย์ (เฉพาะผู้

ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)  ระหว่างวันที่  19 

มีนาคม 2555  ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 ให้ผู้ 

สมัครส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร

เข้าเป็นนักศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบการ

รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษา (ม.ร.1) ให้ครบถ้วน

 นอกจากนั้น  มหาวิทยาลัยได้ให้สิทธิรับ 

เทียบโอนหน่วยกิต สำหรับผู้ได้รับวุฒิการศึกษา 

ตั้งแต่ระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า ปริญญาตร ี

หรือเทียบเท่าขึ้นไปจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

หรือจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น  โดยให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการประจำคณะที่รับเข้า 

ศึกษากำหนด ทั้งนี้จะต้องไปสมัครด้วยตนเองที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

  3.3  การรับสมัครท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ราม ฯ 1) ระหว่างวันที่ 7-16 พฤษภาคม 2555 

(ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30-15.30 น. 

ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 4. หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร  (ถ่ายสำเนา 

ขนาด A4 เท่านั้น)

  4.1 ใบสมัครและใบขึ้นทะเบียนเป็น 

นักศึกษา (ม.ร.2)

   4.2 สำเนาวุฒิการศึกษาท่ีสำเร็จการศึกษา 

จำนวน 2 ฉบับ  ( กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต

ต้องถ่ายเอกสารวุฒิการศึกษา จำนวน 4 ฉบับ ) 

   4.2.1 กรณีคุณวุฒิที่สำเร็จการศึกษา 

เป็นคุณวุฒิต่างประเทศจะต้องมีใบเทียบระดับ 

ความรู้จากกระทรวงศึกษาธิการแนบก่อนการสมัคร 

โดยในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา 

ตอนปลาย ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพื้นฐาน สำนักทดสอบทางการศึกษา ส่วนระดับ 

อุดมศึกษา (อนุปริญญา หรือเทียบเท่าขึ้นไป) ติดต่อ 

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำนักงานมาตรฐาน 

และประเมินผลอุดมศึกษา โดยผู้สมัครจะต้องชำระ 

ค่าธรรมเนียมการจัดส่งเอกสารไปตรวจสอบยัง 

สถานศึกษาต้นสังกัด รายละ 500 บาท ในวันท่ีสมัครด้วย

   4.2.2 ผู้สมัครที่ใช้คุณวุฒิ ม.3 หรือ 

เทียบเท่ามาสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี    

ต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาระดับหัวหน้า

กองหรือเทียบเท่าขึ้นไป

   4.3 สำเนาหลักฐานต่าง ๆ  หากมีการ 

เปลี่ยนแปลง ชื่อตัว หรือนามสกุล  หรือกรณีสมรส  

หรือ กรณีหย่า   ให้ถ่ายสำเนาเท่ากับสำเนาคุณวุฒิ น้ัน 

  4.4 สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ฉบับ และ 

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (หน้า-หลัง)   จำนวน   3 ฉบับ 

 สำหรับผู้สมัครท่ีเป็นผู้พิการให้ใช้สำเนาบัตร

ประจำตัวคนพิการ จำนวน 2 ฉบับ

  4.5 รูปถ่ายสีหน้าตรง  ขนาด 2 นิ้ว  

จำนวน 1 รูป

    4.6  คู่มือการกรอกระเบียนประวัตินักศึกษา

ใหม่และแผ่นระบาย (ม.ร.25) 

  4.7 ใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ฉบับ  

(ขอได้ที่งานแพทย์และอนามัย ค่าธรรมเนียม 

ฉบับละ 20 บาท)

 กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ - สามเณรและ 

ไม่ได้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตให้ดำเนินการ 

สมัครทางอินเทอร์เน็ตและทางไปรษณีย์เท่านั้น  

ที่ www.iregis.ru.ac.th 

 ทั้งนี้ผู้สมัครจะสมัครเข้าศึกษาขณะที่ยังมี 

สถานภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่อีก 

ไม่ได้  

 ขอทราบรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ีฝ่ายรับสมัคร 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(อาคาร สวป. ชั้น 3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240  

โทร.0-2310-8614 , 0-2310-8615 ,0-2310-8623



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 ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

ซึ่ งสำนักงานเขตบางกะปิจัดขึ้นตามที่ ได้ รับ 

มอบหมายจากคณะกรรมการอำนวยการฝ่ายจัดงาน 

พิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ และกรุงเทพมหานคร โดยมี  

นายสิน นิติธาดากุล ผู้อำนวยการเขตบางกะปิเป็น 

ประธาน 

 ทั้งนี้ มีข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน 

จำนวนมาก ร่วมถวายดอกไม้จันทน์พร้อมกับงาน 

พิธีฯ ณ บริเวณท้องสนามหลวง 

 ผู้บริหาร ม.ร.ฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

 สำหรับข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้เป็นไป 

ตามเจตนารมณ์ที่จะสร้างความร่วมมือระหว่าง 

หน่วยงานทั้งสาม ในการส่งเสริม สนับสนุน และ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้พัฒนาคุณภาพนักศึกษาภายใน 

สถาบันซึ่งระบุว่านักศึกษาจะร่วมกันเป็นเครือข่าย 

ในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้มีคุณภาพ จัดกิจกรรม 

เพ่ือส่งเสริมความรู้และการมีส่วนร่วมของนักศึกษา 

ในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบัน  ร่วม 

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพภายใน 

สถาบันที่จัดโดยคณะฯในเครือข่าย  ติดตามประเมิน 

ผลการสร้างเครือข่ายเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาการทำงาน 

ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง และร่วมกันจัดกิจกรรมอื่นๆที่

จะส่งเสริมและสนับสนุนซึ่งกันและกัน

 สามคณะฯ                                    (ต่อจากหน้า 1)

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 5  

อาคารบริการและบริหาร ม.ร. 

 สำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากรสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งที่ 31 

ประจำปี 2555 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18-25 เมษายน 

2555 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช                 

กีฬากอล์ฟแข่งขันที่จังหวัดตรัง และกีฬาโบว์ลิ่ง 

แข่งขันที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ผู้จัดการทีม นักกีฬา และ 

เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานจำนวน 267 คน โดยร่วม 

แข่งขัน จำนวน 14 ชนิดกีฬา 

 โอกาสนี้ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า กีฬา 

บุคลากร สกอ. ถือเป็นกีฬาที่ต้องการเชื่อมความ 

สามัคคีระหว่างบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่างๆ 

ในประเทศไทย จึงขอให้บุคลากรรามคำแหงเล่นกีฬา 

ให้เป็นแบบอย่างของความสามัคคี ไม่เกิดความ 

แตกแยก และลดแรงปะทะที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่าง 

การแข่งขัน กีฬาบางชนิดเช่น กีฬาฟุตบอล ขอให้ 

ทุกคนออกไปทำหน้าที่แทนมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะ 

แข่งกีฬาประเภทไหนก็ตามให้แข่งขันกันด้วยความ 

สามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา และมีสปิริตต่อเพื่อนที่ร่วม 

แข่งขัน ท่ีสำคัญ ขอให้เดินทางไป-กลับโดยสวัสดิภาพ  

รักษาสุขภาพให้แข็งแรงตลอดการแข่งขัน อย่ามุ่ง 

แต่จะคว้าชัยชนะเพียงอย่างเดียว เพราะการแข่งขัน 

จะแพ้ชนะไม่ใช่เรื่องสำคัญ สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ  

การที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีส่วนร่วมในการ 

แข่งขันกีฬา สกอ. เพื่อร่วมแสดงถึงความมีน้ำใจ 

นักกีฬา 

 อธิการบดี ม.ร.ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอช่ืนชม น.ส.ปณชญา  

ผลาวงษ์ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ที่มีความ 

ซ่ือสัตย์สุจริต เก็บโทรศัพท์มือถือ ย่ีห้อ SAMSUNG  

มูลค่าหลายพันบาท ของ น.ส.กัลยารัตน์ คคีรีเขต  

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ได้ โดยนำมาส่งที ่

หัวหน้าตึกสอบ SBB 201 คาบบ่าย เมื่อวันที่ 31 

มีนาคม 2555 และทางตึกสอบได้ประสานงาน 

ต่อจนเจ้าของได้รับทรัพย์สินคืนแล้ว  

ชื่นชมนักศึกษารามคำแหง



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒) วันที่ ๒๓ - ๒๙ เมษายน ๒๕๕๕

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร 

บัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดกาญจนบุรี รุ่นที่ 1 ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น. ที่สาขา 

วิทยบริการฯจังหวัดกาญจนบุรี

 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ 

ถึงวันที่ 30 เมษายน 2555 ที่สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดกาญจนบุรี โทร. 034-581-009, 034-581-090 

www.kan.ru.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 

โทร. 0-2310-8172, 0-2310-8169, 081-268-5147, 

086-532-4595 และ www.law.ru.ac.th 

 อาจารย์จีรวัฒน์ ยุวอมรพิทักษ์ ผู้ช่วยอธิการบดี 

ฝ่ายนโยบายและแผน เป็นผู้แทนโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) บริจาคเงิน 

จำนวน 100,000 บาท สมทบทุนกาชาดพร้อมกันนี้  

ผู้แทนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ปริญญาตรีภาคพิเศษ  

รุ่น 13-14 ร่วมบริจาคเงินจำนวน 57,000 บาท และ 

ผู้แทนนักศึกษารัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัด 

การงานสาธารณะ รุ่นที่ 11 ร่วมบริจาคจำนวน 

50,000 บาท ณ ซุ้มงานกาชาดรามคำแหง สวนอัมพร 

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555

ร.ร.สาธิตประถมและคณะรัฐศาสตร์
มอบเงินสนับสนุนกาชาด ม.ร.

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา  

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท โครงการหลักสูตร 

เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์

การเมืองและการบริหาร รุ่นที่ 4 แผน ข ไม่ทำ 

วิทยานิพนธ์ คัดเลือกเข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์  

เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ (จัดการศึกษาแบบ Block 

Course System) ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 

135,000 บาท แบ่งชำระ 5 งวด

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่ 

บัดนี้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่ สำนักงาน 

โครงการฯ คณะเศรษฐศาสตร์ (อาคารใหม่) ชั้น 2 

ห้อง 205 หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.pea.

ru.ac.th และสอบถามรายละเอียด โทร. 0-2310-

8000 ต่อ 4519, 086-902-7800, 084-709-3786, 

089-213-0453

 ทั้งนี้ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การเมืองและ 

การบริหาร เป็นสาขาวิชาหน่ึงของหลักสูตรเศรษฐศาสตร- 

มหาบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้เป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่จะ

สร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมและ 

สอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคมและสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน เป็นหลักสูตร 

ที่ให้การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพบุคคลที่ตรงกับ 

ความต้องการของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและ 

เอกชน

 หลักสูตรนี้นักศึกษาจะได้เรียนรู้ถึงแนวคิด 

ทฤษฎี ประสบการณ์ท่ีเก่ียวข้องจากคณาจารย์ ผู้ทรง 

คุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้ในสาขาวิชา รวมถึงจะได้ 

มีโอกาสในการศึกษาดูงานจากข้อเท็จจริงในทางเศรษฐกิจ- 

การเมือง สิ่งแวดล้อมหรือการบริหาร ที่เกิดขึ้นใน 

โลกปัจจุบัน การเรียนรู้รอบด้านท้ังเศรษฐกิจ การเมือง 

และการบริหารจะเพิ่มองค์ความรู้ให้ผู้เรียนมีความรู้ 

ที่ทันสมัย ทันกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม 

ที่เป็นโลกาภิวัตน์ การศึกษาในหลักสูตรนี้นักศึกษา 

สามารถเลือกวิธีการวิเคราะห์วิจัยท่ีไม่ใช้คณิตศาสตร์ 

และสถิติขั้นสูง ผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีใน

ทุกสาขาวิชาสามารถเรียนหลักสูตรนี้ได้ 

คณะเศรษฐศาสตร์ 
รับนักศึกษา ป.โท

คณะนิติศาสตร์รับนักศึกษา ป.ตรี
ภาคพิเศษ สาขาฯ กาญจนบุรี

 ชมรมถ่ายภาพ องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดนิทรรศการแสดงภาพถ่ายและการ 

ประกวดภาพถ่าย ประจำปี 2554 หัวข้อ “เส้นทาง 

แห่งชีวิต (the path of life)” ของนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เมื่อวันที่ 4 - 6 เมษายน 2555 ณ 

ห้องอ่านหนังสือ อาคารเวียงผา ชั้น 1 ม.ร. ซึ่ง 

ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและผู้มีใจรักการ 

ถ่ายภาพ เข้าชมนิทรรศการตลอดการจัดงานทั้ง 

สามวัน 

 นายพิธิวัต  กาบยุคล  ประธานชมรมถ่ายภาพ  

เปิดเผยว่านิทรรศการภาพถ่ายจัดข้ึนเป็นประจำทุกปี  

เป็นการแสดงภาพถ่ายของผู้ที่ชนะการประกวด 

จากชมรม และแสดงผลงานของผู้ที่ส่งเข้าประกวด  

ซึ่งปีนี้มีผู้สนใจส่งผลงานจำนวนกว่า 50 ชิ้น โดยมี 

อาจารย์สงคราม โพธิ์วิไล ผู้เชี่ยวชาญด้านการ 

ถ่ายภาพ จากสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุภชัย ตันศิริ หัวหน้าภาควิชา 

เทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. และ 

อาจารย์ทวีศักดิ์ อาจารยางกูร อาจารย์ที่ปรึกษา 

ชมรมถ่ายภาพเป็นคณะกรรมการตัดสิน 

 ด้านผลการประกวดภาพถ่าย มีดังนี้ รางวัล 

ชนะเลิศ ได้แก่ นายอรรถพร สาครเย็น ชื่อภาพ 

“ทุกชีวิตมีค่า” ความหมายภาพ “ไม่ว่ามนุษย์หรือ 

สัตว์ต่างก็รักชีวิตและมีวิถีชีวิตเป็นของตัวเอง ซึ่ง 

อิสระ เสรีภาพ เป็นความต้องการพื้นฐานในการ 

ดำเนินชีวิต” รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่  

นายเมธา แสนมหายักษ์ ช่ือภาพ “ฝ่าฝน” ความหมาย 

ภาพ “แม้จะไม่ได้ทำเพื่อตามความฝัน แต่ก็มุ่งมั่น 

ดิ้นรนเพื่อชีวิต” และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 

ได้แก่ นายพร้อมชัย นิจภิรมย์ ชื่อภาพ “คนวิ่ง” 

นักศึกษารามฯโชว์ภาพถ่าย
“เส้นทางแห่งชีวิต”

ความหมายภาพ “หนทางแห่งการรอดคือการวิ่ง 

ต่อไป”

 “นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่สนใจ 

และมีใจรักการถ่ายภาพ สามารถสมัครเข้าร่วมทำ 

กิจกรรมกับชมรมถ่ายภาพ อ.ศ.ม.ร. ได้ที่อาคาร 

กิจกรรมนักศึกษา ชั้น 3 ห้อง 336 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพื่อสร้างประสบการณ์ในการถ่ายภาพ  

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเพื่อนสมาชิก  

อีกทั้ง ยังเป็นโอกาสดีที่นักศึกษาจะได้โชว์ผลงานที ่

สั่งสมไว้เผยแพร่สู่สายตาประชาชนด้วย”  ประธาน 

ชมรมถ่ายภาพกล่าวเชิญชวน


