
                

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 ๓

วันที่ ๓๐ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

ม.ร. เปิดสาขาวิทยบริการฯ จังหวัดพังงา

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)

  

‘ผู้การวิสุทธิ์’ ร่วมเสวนา
“เอาอยู่ รู้ทัน ยาเสพติด”

  
ม.ร.รับนศ.ป.ตร ีภาคพิเศษ 
สาขาวิชาการบัญชีและการเงิน

    

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 11)

ชาวรามฯ ร่วมต้านภัยยาเสพติด และสร้างเสริมสุขภาพ

  

ชาวรามคำแหง จัดงาน “สืบสาน

ประเพณวีนัสงกรานตป์ใีหมไ่ทย  

ประจำปี 2555” ในโอกาสวัน 

สงกรานต์ซ่ึงเป็นวันข้ึนปีใหม่ไทย  

โดยชาวรามคำแหงทุกคณะ/

สำนัก/สถาบัน ร่วมขบวนแห่- 

ส ร ง น้ ำ พ ร ะ  แ ล ะ พิ ธี ร ด น้ ำ 

ขอพรผู้ใหญ่ ซึ่งต่างพร้อมใจ 

สวมชุดผ้าไทย และเสื้อลาย 

ดอกไมห้ลากหลายสเีปน็หมูค่ณะ 

เพื่อร่วมกิจกรรมต่างๆ

รามคำแหง “สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย”

(อ่านต่อหน้า 11)

 รามคำแหงเปิดสาขาวิทยบริการฯแห่งใหม่ที่จังหวัด 

พังงา รับนักศึกษาใหม่ ปริญญาตรี 4 คณะ ระหว่างวันที่ 7-16 

พฤษภาคม 2555

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่าตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ส่วนภูมิภาคมาอย่างต่อเนื่อง  

โดยมีสาขาวิทยบริการฯที่จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับ 

ปริญญาตรีถึงปริญญาเอก รวม 22 จังหวัดแล้วนั้น 

 รามคำแหงรวมพลังทุกภาคส่วนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและต้านภัยยาเสพติด 

จัดกิจกรรม “ชาวรามฯ ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดและสร้างเสริมสุขภาพ” วันที่ 2 พฤษภาคม 

2555 เชิญชวนนักศึกษา บุคลากร และชุมชนร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า คณะกรรมการดำเนินงาน 

สร้างเสริมคุณค่าของมหาวิทยาลัยและชุมชนด้านสุขภาพและ 

สิ่งเสพติด กำหนดจัดกิจกรรม “ชาวรามฯ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด 

และสร้างเสริมสุขภาพ” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เวลา 09.30-

18.30 น. ณ บริเวณอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

และลานหน้าหอประชุม การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

รณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบ ม.ร. ตระหนัก 

ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด และเพื่อ

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 

ฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554 โครงการ 

บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 

และการเงิน ภาคพิเศษ รุ่นที่ 5 หลักสูตร 

134 หน่วยกิต จำนวน 2 กลุ่ม คือ 

กลุ่มที่ 1 (ในเวลาราชการ) วันจันทร์ 

ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 13.00-17.00 น.  

และกลุ่มที่  2  (นอกเวลาราชการ)  

วันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดี (อ่านต่อหน้า 11)

 ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานสร้างเสริม 

คุณค่าของมหาวิทยาลัยและชุมชนด้านสุขภาพ  

และสิ่งเสพติด จะจัดกิจกรรม “ชาวรามฯ ร่วมใจ 

ต้านภัยยาเสพติด” ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555  

เพื่อรณรงค์ให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชน 

โดยรอบ ม.ร. ตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด 

โดยมีกิจกรรมต่างๆ ตลอดวัน นั้น 

 ในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์ ร่วมจัด 

นิทรรศการ “รู้ทันยาเสพติด”

สำนักพิมพ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ ขบวนแห่สงกรานต์



๒ ข่าวรามคำแหง  

ชาวรามฯร่วมต้านภัยฯ               (ต่อจากหน้า 1)อธิการบดีฝากหลักการดำเนินชีวิต
แก่มหาบัณฑิตรัฐศาสตร์

วันที่ ๓๐ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

ส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และชุมชนโดยรอบ ม.ร. 

มีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตลอดจนเพื่อพัฒนาสภาพ 

แวดล้อมของ ม.ร. ให้เป็นสถานศึกษาสีขาวที่ปลอด 

ยาเสพติดและอบายมุข

 “มหาวิทยาลัยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องดูแล 

รับผิดชอบต่อปัญหาของสังคม ปัญหายาเสพติด  

เป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทยในขณะนี้ที่ทุกภาค 

ส่วนจะต้องร่วมมือกันป้องกันแก้ไข ในส่วนของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ดำเนินการในการรณรงค์  

เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดมาอย่างต่อเน่ือง  

เพื่อให้นักศึกษา เยาวชน และชุมชนโดยรอบได้ 

อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและห่างไกลยาเสพติด 

ทั้งปวง”

 สำหรับกิจกรรมต่างๆ ในงาน “ชาวรามฯ  

ร่วมใจต้านภัยยาเสพติดและสร้างเสริมสุขภาพ” ซึ่ง 

เป็นการจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมของทุกคณะ 

ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ “รู้ทันยาเสพติด” 

ตลอดวัน ณ บริเวณห้องโถง อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช ชั้น 1 และการเสวนาเรื่อง  

“เอาอยู่ รู้ทัน ยาเสพติด” ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. 

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช  และในช่วงเย็นต้ังแต่เวลา 17.00 น.  

เป็นต้นไป เป็นการรวมพลังทุกภาคส่วนของชาว 

รามคำแหง และชุมชนใกล้เคียงในการประกาศ 

เจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณลานหน้า 

อาคารหอประชมุพอ่ขนุรามคำแหงมหาราช  หลงัจาก 

นั้นผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะร่วมกันออกกำลังกายเพื่อ 

สร้างเสริมสุขภาพ (แอโรบิค และฮูลาฮูป)

 ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ชุนชนใกล้เคียง 

และประชาชนทั่วไปร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 

และต้านภัยยาเสพติดตามกำหนดการดังกล่าว โดยมี 

เส้ือท่ีระลึกแจกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการออกกำลังกาย 

ในช่วงเย็น (17.00 น.) ทั้งนี้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 

แจ้งความจำนงได้ที่คณะ/สำนัก/หน่วยงานต้นสังกัด 

หรือติดต่องานประชาสัมพันธ์ ม.ร. โทร. 0-2310-

8045-7

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ปัจฉิมโอวาท 

แก่นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ ส่วนภูมิภาค 

จากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 20 จังหวัด 

จำนวนประมาณ 2 พันคน พร้อมฝากแนวคิดแก่ว่าที่

มหาบัณฑิตอย่าหยุดค้นคว้าหาความรู้ แม้จะสำเร็จ 

เป็นมหาบัณฑิตแล้วก็ตาม ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 4-5 เมษายน 2555 

 โอกาสนี้  รองศาสตราจารย์อนงค์ทิพย์  

เอกแสงศรี ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา คณะรัฐศาสตร์  

กล่าวว่างานปัจฉิมนิเทศมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษา 

ปรญิญาโทจากสาขาวทิยบรกิารฯ ไดม้โีอกาสมาเยีย่ม

เยือนมหาวิทยาลัยรามคำแหง สัมผัสบรรยากาศจริง 

ของคณะของมหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนจะสำเร็จ 

การศึกษา โดยในการปัจฉิมนิเทศครั้งนี้มีนักศึกษาจาก 

สาขาฯ 20 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดนครราชสีมา 

ศรีสะเกษ ขอนแก่น สุโขทัย หนองบัวลำภู เพชรบูรณ์ 

ชัยภูมิ บุรีรัมย์ กาญจนบุรี อุดรธานี สุรินทร์ เชียงราย 

นครศรีธรรมราช อุทัยธานี อำนาจเจริญ ปราจีนบุรี  

ตรัง ลพบุรี แพร่ และนครพนม 

 จากน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า  

การเรียนปริญญาโทในสมัยก่อนต้องลาศึกษาต่อ  

เพราะต้องไปเรียนที่กรุงเทพฯเท่านั้น แต่นักศึกษา 

ในที่นี้ทุกคนโชคดีที่ได้ศึกษาต่อใกล้บ้าน เพราะ 

รามคำแหงได้หยิบยื่นโอกาสทางการศึกษาในทุก 

พื้นที่ ปัจจุบัน ม.ร. มีสาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด 

และในระดับปริญญาตรีมีศูนย์สอบท้ังหมด 52 จังหวัด  

และมกีารสอนในตา่งประเทศทัง้ในระดบัปรญิญาตรี 

และปริญญาโท ตามแนวคิดของรองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์  แสงสุข อดีตอธิการบดี 

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงภูมิใจที่ได้รับใช้  

บ้านเมือง ในการผลิตบุคลากรให้กับสังคม ในขณะ 

เดียวกัน สังคมได้ให้ความไว้วางใจกับคุณภาพของ 

บัณฑิตจากรามคำแหงด้วย ดังนั้น ขอฝากหลักการ 

ดำเนินชีวิตให้ศิษย์ทุกคนที่กำลังจะสำเร็จเป็น 

มหาบัณฑิต อย่าหยุดค้นคว้าหาความรู้ เพราะ 

การสำเร็จการศึกษาไม่ได้หมายถึงว่าการศึกษาจะ 

ส้ินสุดลง ต้องมีการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต ขวนขวาย 

หาความรู้อยู่เสมอ นอกจากนี้ เมื่อมีความรู้แล้ว 

อย่ายกตนข่มท่าน อย่าคิดว่าเป็นมหาบัณฑิตแล้ว 

จะอยู่เหนือผู้อื่น ในทางตรงข้าม ให้พึงระลึกไว้ 

เสมอว่า ยิ่งเรียนมากยิ่งต้องถ่อมตนให้มาก ขอให้ 

ใช้ความรู้ไปในทางที่ถูกต้อง ไม่ใช้ในทางมิจฉาทิฐิ 

และสุดท้ายขอให้ศิษย์ทุกคนมีความกตัญญูกตเวที 

ต่อผู้มีพระคุณ  

 ...สังคมปัจจุบันปล่อยให้เทคโนโลยีเข้ามา 

เก่ียวข้องในชีวิตประจำวันมากข้ึน ทำให้ความสัมพันธ์ 

ระหว่างมนุษย์ (Human Touch) ลดน้อยลง ดังนั้น 

ลูกศิษย์ทุกคนต้องพึงระลึกถึงผู้มีพระคุณ ทั้งบิดา 

มารดา ครูอาจารย์และสถานศึกษาของตน อย่าให้

ความนิยมทางวัตถุเข้าครอบงำจิตใจจนลืมคุณค่า 

และแนวปฏิบัติของสังคมไทย”  

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ ม.ร. เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับ 

นักศึกษา จำนวน 3 หลักสูตร รายละเอียดดังนี้ 

 H หลกัสตูรการใชค้อมพวิเตอรใ์นสำนกังาน 

ระดับต้น ครั้งที่ 4/55 (98) ประกอบด้วย Intro- 

duction Windows XP, Word XP, Excel XP,  

Internet ค่าสมัครพร้อมตำราเรียนและอุปกรณ์  

300 บาท  เลือกกลุ่มอบรมได้ ดังนี้

 กลุ่มอังคาร, พฤหัสบดี (เช้า, บ่าย) 

 วันที่ 31 พ.ค. - 28 มิ.ย. 55

 กลุ่มพุธ, ศุกร์ (เช้า, บ่าย) 

 วันที่ 1-29 มิ.ย. 55

 กลุ่มเสาร์, อาทิตย์ (เช้า, บ่าย) 

 วันที่ 3 มิ.ย. - 1 ก.ค. 55

 H หลกัสตูรการใชค้อมพวิเตอรใ์นสำนกังาน 

ระดับกลาง ครั้งที่ 4/55 (76)   ค่าสมัครพร้อมตำรา 

เรียนและอุปกรณ์ 500 บาท เลือกกลุ่มอบรมได้ 

ดังนี้

 กลุ่มอังคาร, พฤหัสบดี (เช้า, บ่าย) 

 วันที่ 31 พ.ค. - 3 ก.ค. 55

 กลุ่มพุธ, ศุกร์ (เช้า, บ่าย) 

 วันที่ 1 มิ.ย.- 4 ก.ค. 55

 กลุ่มเสาร์, อาทิตย์ (เช้า, บ่าย) 

 วันที่ 2 มิ.ย. - 1 ก.ค. 55

 H หลักสูตร Graphic Design & Web  

Design ซึ่งนักศึกษาที่จะสมัครในหลักสูตรนี้   

ต้องสอบผ่านหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ใน 

สำนักงานระดับต้น รายละเอียดดังนี้ 

 Graphic Design (photoShop, Image Ready, 

Project) จำนวน 36 ชั่วโมง  

 ค่าลงทะเบียน 800 บาท 

 อบรมวันที่ 1-29 มิถุนายน 55

 Multimedia Web Design (Flash, Dream, 

Project) จำนวน 36 ชั่วโมง  

 ค่าลงทะเบียน 800 บาท 

 อบรมวันที่ 2-30 มิถุนายน 55

 นักศึกษาที่สนใจสมัครได้ที่  สถาบัน 

คอมพิวเตอร์ชั้น 1 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือ 

สอบถามรายละเอยีดทีโ่ทร. 0-2310-8852, 0-2310-

8800 ต่อ 2269 หรือ www.ctc.ru.ac.th 

 อนึ่ง นักศึกษาที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์

จะได้รับวุฒิบัตรรับรองการฝึกอบรมจากสถาบัน 

คอมพิวเตอร์ และผลการอบรมจะบันทึกลงใน 

Transcript 

ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร์



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

   

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสถาบัน

วัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติได้จัดงานที่ชื่อว่า

 สืบสานประเพณีวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย  

ประจำปี ๒๕๕๕

 ในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๕

 งานนี้เป็นดังที่ประธานของงาน คือ 

ท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวในการเปิดงานว่า

 การจัดงานนี้มิใช่เป็นงานที่กระทำเพื่อ 

ความสนุกสนานบันเทิงรื่นเริงใจ เท่านั้น

 แต่เป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม 

และประเพณีไทยให้สืบทอดเป็นมรดกทาง 

วัฒนธรรมของชาติ

 วันสงกรานต์ถือเป็นประเพณีวัน 

ขึ้นปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ

 เป็นประเพณีท่ีดีงาม  สนุกสนาน  และ

 เป็นโอกาสที่คนไทยจะได้แสดง 

ความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ บุพการี 

และผู้มีพระคุณ

 อันสะท้อนถึงลักษณะของความเป็นไทย 

ที่เป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

 วันนี้ บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุก 

หน่วยงานได้แสดงออกถึงความสามัคคี

 ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้อย่าง 

งดงามและยิ่งใหญ่

 เป็นท่ีน่าปิติและวางใจได้ว่ามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงแห่งน้ีจะสืบทอดและรักษามรดก 

ทางวัฒนธรรมของชาติไว้ได้

 ซึ่งเท่ากับรักษาชาติไว้ได้

 สมดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว ที่ว่า

 เราจะรักษาชาติไว้ได้ต่อเมื่อรักษา 

วัฒนธรรมไว้ได้

 ราชองครักษ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ด้วยความภาคภูมิใจ พร้อมแนะว่า “อายุไม่ไช่อุปสรรค 

ของการเรียนรู้ เพียงแค่มีความต้ังใจและมีการจัดสรร 

เวลาให้ดี  ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตได้” 

 พลอากาศเอกเดชา  

หันหาบุญ  ผู้อำนวยการ 

สำนักงานยุทธบริการ 

กรมราชองครักษ์ ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ จบช้ัน 

มัธยมศึกษาจากวัดรางบัว  

และสมัครเข้าโรงเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ 12 และเข้า 

เป็นนักเรียนนายเรืออากาศรุ่นท่ี 19  ต่อด้วยการเข้าเรียน 

โรงเรียนการบินทหารอากาศที่กำแพงแสน 1 ปี  และ 

เป็นนักบินขับไล่ทหารอากาศต้ังแต่ปี 2520 จนถึง 2528   

จากน้ันกล่าวว่าตนได้รับการคัดเลือกจากกองทัพอากาศ 

ให้ปฏิบัติงานที่กรมราชองครักษ์ สวนจิตรลดา 

ในตำแหน่งราชองครักษ์ประจำ ยศนาวาอากาศตรี 

และได้ เลื่อนยศมาตามวาระจนกระทั่งติดยศ 

พลอากาศเอก เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 การเข้ามา 

ศึกษาระดับปริญญาเอกนั้น  เนื่องจากได้มองเห็นว่า 

แม้จะเป็นทหารราชองครักษ์ แต่ก็ควรหาความรู ้

อื่นๆนอกเหนือจากเรื่องการทหาร

 “เมื่อเข้ามาสมัครเรียนปริญญาโทเมื่อปี  2545   

ที่คณะรัฐศาสตร์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี ทรงทราบว่าผมเรียนหนังสืออยู่  

ท่านจึงได้เรียกเข้าเฝ้าแล้วตรัสถามเรื่องการเรียนว่า  

‘ไปเรียนอะไรอยู่’ ผมจึงกราบทูลไปว่าเรียนรัฐศาสตร์ 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่านก็ได้รับสั่งต่อไปว่า 

‘ดีแล้วที่เป็นคนใฝ่รู้ และขอให้ตั้งใจเรียนต่อไป’ 

พร้อมกันนี้ พระองค์ท่านทรงพระราชทานทุน 

การศึกษาให้ จนจบศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขา 

รัฐศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ เม่ือปี 2547 และในวันท่ี 

รับปริญญา จึงได้ไปเข้าเฝ้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมารี กราบพระบาทสำนึกในพระมหา- 

กรุณาธิคุณ รวมท้ังถวายผลการเรียน โดยมีเกรดเฉล่ีย  

3.88 พระองค์ตรัสถามว่า ‘อยากศึกษาต่อหรือไม่’  

ผมกราบทูลตอบไปว่า ‘อยากเรียนต่อ’ พระองค์ท่าน 

จึงได้พระราชทานทุนการศึกษาให้มาศึกษาต่อในระดับ 

ปริญญาเอก โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  

‘จากน้ันเม่ือทางมหาวิทยาลัยทราบเร่ืองท่ีได้รับพระราชทาน 

ทุนการศึกษาจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยรามคำแหงถวาย

เงินคืนแด่พระองค์ และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ

ศึกษาแทน”

  พลอากาศเอกเดชา กล่าวต่อไปว่าตนทำดุษฎี- 

นิพนธ์ เรื่อง “ปัญหา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”  

ศึกษากรณีปัญหาจากสถาบันศึกษาปอเนาะ โดยมี 

แรงจูงใจจากสาเหตุ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ้

ท่ีมีปัญหามากมายหลายประเด็นท่ีมีความเก่ียวพันกัน  

และเป็นเรื่องที่ยังไม่สามารถแก้ไขให้จบภายใน 

ระยะเวลาอันสั้นได้ คิดว่าเป็นประเด็นที่ต้องหาทาง 

แก้ไขเพ่ือให้เกิดผลดี  ถึงแม้จะไม่ได้เต็มท่ีร้อยเปอร์เซ็นต์ 

ก็ให้ใกล้เคียง  เพื่อให้ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ 

มีความสงบสุข

 ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณ 

80% ของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้น้ัน มีความแตกต่าง 

ในเรื่องของศาสนาและความเชื่อ การแก้ไขปัญหา 

ท่ีเกิดใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องอาศัยหลักการ  

เรื่องของการยอมรับซึ่งกันและกัน     ความเสมอภาค 

และการมีส่วนร่วมในสังคม

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

อุดมศึกษาที่ เปิดกว้างสำหรับผู้ที่มีความใฝ่รู้  

ใฝ่เรียน อีกท้ังยังมีระบบการบริหารจัดการท่ีดี ไม่ว่า 

จะเป็นด้านบุคลากร และครู-อาจารย์ ที่เป็นผู้ที่มี 

ความรู้ความสามารถและความตั้งใจในการสอน  

แต่ท้ังน้ีท้ังน้ันผู้ท่ีจะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้จะต้องมีความตั้งใจเรียน รวมทั้งยัง 

จะต้องมีการบริหารจัดการเวลาให้ดีเพื่อที่จะไม่ทำ

ให้งานประจำเกิดความเสียหาย 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการพัฒนา 

ด้านการเรียนการสอนไปมาก แต่ในขณะเดียวกันครู- 

อาจารย์ ก็ควรมีความเข้าใจวัยของนักศึกษาที่เข้ามา 

เรียนด้วย อย่าทำให้มีช่องว่างของวัยเกิดขึ้น และ 

ตัวนักศึกษาก็ต้องไม่หยุดน่ิงในการเรียนรู้ เน่ืองจาก 

ความรู้ท่ีนักศึกษาจะได้รับน้ันข้ึนอยู่กับตัวนักศึกษาเอง 

ว่าจะมีความพยายาม และมีความใฝ่รู้มากน้อยเพียงใด  

อายุไม่ใช่ข้อจำกัด

 ‘การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น  

นักศึกษาต้องรู้จักแบ่งเวลา มีความตั้งใจ และม ี

ความขยันหม่ันเพียร เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

อีกทั้งยังต้องมีความรับผิดชอบในตัวเอง ซึ่งถือเป็น 

เรื่องที่สำคัญมาก จัดสรรเวลาให้ดี ต้องเอาใจใส ่

ในการทำงานและการเรียนด้วย’

ราชองครักษ์  ภูมิใจจบ ป.เอก รามคำแหง
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 ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

  สรตี   ปรีชาปัญญากุล                                             คณะมนุษยศาสตร์

มองสังคมไทย ก่อนเปิดประตูสู่อาเซียน

ตอนที่ 3 ตรวจสอบสิทธิในที่ดินของท่าน ?

 การเปิดประเทศเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี ค.ศ. 2015 นั้น 

สิ่งสำคัญที่ประชาชนคนไทยต้องเผชิญอีกปัญหาหนึ่งคือ ปัญหาที่ดินทำกิน  

เพราะการถือครองที่ดินของคนต่างชาติที่เพิ่มมากขึ้นตามกระแสข่าวและ 

ทุกสื่อที่นำเสนอแทบทุกช่องทางทำให้เราต้องตื่นตัวและหันมาสำรวจสิทธิ 

ในที่ดินที่เราครอบครองให้ดีว่าเรามีสิทธิประเภทใด และสิทธินั้นยังอยู่กับเรา

หรือไม่

 ที่ดินในประเทศไทยมีทั้งหมดประมาณ 320.7 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ป่ากว่า 

30% และพื้นที่อื่นๆ อีกทั้งในภาคเพื่อการเกษตรกรรม ภาคการอุตสาหกรรม 

และพื้นที่อนุรักษ์ต่างๆ หากดูจากข้อมูลดังกล่าวเราคงคิดว่าที่ดินในประเทศ

ที่เหลือให้เราทำกินมีมากหรือไม่ แท้ที่จริงแล้วหากคำนวณจำนวนประชากร 

กับที่ดินที่เราสามารถครอบครองทำกินหรือยู่อาศัยแล้วก็ถือว่าน้อยมาก ซึ่ง 

ประชากรหนึ่งคนก็สามารถถือครองที่ดินเฉลี่ยไม่ถึง 5 ไร่ ซึ่งก็ไม่เพียงพอ 

แก่การทำกินอย่างแน่นอน

 จากข่าวท่ีปรากฏตามส่ือต่างๆ ในสังคมท่ีนำเสนอการเข้าถือครองท่ีดิน 

ของประเทศโดยคนต่างชาติ ท้ังในรูปแบบการถือครองแทนหรือท่ีเราเคยได้ยิน 

ว่า นอมินี หรือการท่ีคนต่างชาติเข้ามาแต่งงานกับคนไทยและให้ภริยาซ้ือท่ีดิน 

และถือครองแทนนั้นก็มีเพิ่มมากขึ้น แล้วหากมองถึงอนาคตที่จะเปิดเสรีทาง

การค้าและเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์ ที่ดินของเราในประเทศก็คง 

จะไม่เพียงพอแก่ลูกหลานเรา ผนวกกับการกว้านซื้อที่ดินของนายทุนทั้งใน 

และต่างประเทศก็มีมากขึ้น เจ้าของที่ดินทุกคนก็ต้องหันมาตรวจสอบสิทธ ิ

ในที่ดินของท่านและหวงแหนที่ดินไว้ให้ลูกหลานในอนาคต

 ดังนั้น ท่านที่ครอบครองที่ดินหลายไร่หรืออาจจะน้อยไร่ก็ตาม ก็ต้อง

ทราบถึงประเภทหรือเอกสารสิทธิที่ดินที่ท่านครอบครองนั้น เพราะหากท่าน 

ไม่ทราบหรือรู้ถึงสิทธิที่มีอยู่ก็อาจเสียสิทธิหรือถูกสวมสิทธิได้ จากการที่เรา 

จะก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนความเส่ียงอีกประการหน่ึงท่ีอาจหลีกเล่ียง 

ไม่ได้และถือเป็นปัญหาของสังคมไทยที่รัฐบาลหลายยุคหลายสมัยได้พยายาม 

แก้ไขมาโดยตลอดคือการกระจายการถือครองที่ดินให้กับประชาชนในรูปแบบ 

โครงการต่างๆ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจัดที่ดินเพื่อประชาชนหลาย 

หน่วยงาน ซึ่งในประเทศไทยมีมากถึง 21 หน่วยงาน 6 กระทรวง ด้วยกัน  

และรวมถึงการมีกฎหมายอีกหลายสิบฉบับที่เป็นเครื่องมือในการปฏิรูปที่ดิน 

แก่ประชาชน แต่ปัจจุบันก็ยังไม่บรรลุผลสำเร็จเท่าที่ควรจะเป็นและยังไม ่

ตอบสนองความต้องการและสอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมไทย

 พอมีหลายหน่วยงานที่ดูแลด้านการจัดสรรที่ดี มีกฎหมายหลายฉบับ  

คนไทยก็ต้องหันมาศึกษาและตรวจสอบสิทธิในที่ดินของตนเองว่าท่านมีสิทธิ 

ในการครอบครองที่ดินตามกฎหมายฉบับใด เอกสารสิทธิที่ท่านมีอยู่เป็นเพียง 

สิทธิครอบครองหรือเป็นโฉนดที่ให้กรรมสิทธิ์แก่ท่าน เพื่อที่เราจะได้ป้องกัน 

การสูญเสียที่ดินและการขายที่ดินให้แก่บุคคลอื่น

 ดังนั้น เจ้าของที่ดินทุกคนต้องตระหนักถึงปัญหาในสังคมในเรื่องที่ดิน 

เพิ่มขึ้น อย่าเพียงมองหรือนึกแค่ว่าเรามีที่ดินหรือทรัพยากรที่เพียงพอแล้ว 

ปล่อยให้ที่ดินและทรัพยากรดังกล่าวหลุดมือไป และเพื่อป้องกันการสูญเสีย 

ที่ดินอย่างรู้เท่าไม่ถึงการณ์และหวงแหนที่ดินไว้เพื่อใช้ทำกินแก่ลูกหลาน 

ต่อไป

 การกล่าวทักทายด้วยถ้อยคำของแต่ละชาตินั้น หากเราใช้ได้ถูกต้อง 

ถูกกาลเทศะ ย่อมจะทำให้ผู้กล่าวได้รับการชื่นชม หรืออย่างน้อยที่สุดเจ้าของ 

ภาษานั้นๆ หากเห็นชาวต่างชาติกล่าวทักทายเป็นภาษาของตนเอง ก็อดไม่ได้ 

ที่จะดีใจ ที่บุคคลนั้นๆใส่ใจในวัฒนธรรมของชาติตน มิตรภาพที่งดงามก็จะ 

เริ่มงอกเงยได้โดยง่ายดายต่อไป

 การนำเสนอเนื้อหาประเด็นแรกในคอลัมน์ “ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้”  

ได้เวียนมาครบถ้วนท้ัง 6 ภาษา ท่ีได้เปิดสอนอยู่ในคณะมนุษยศาสตร์เรียบร้อยแล้ว  

เพื่อเป็นการทบทวนให้แก่ผู้ที่ติดตามอ่านทุกคน ผู้เขียนจึงขอสรุปเป็นตาราง 

เพื่อปิดท้ายการเขียนในการนำเสนอเนื้อหาทุกประเด็น

 สำหรับประเด็น เมื่อ “แรกพบ” จะสามารถกล่าวทักทายกันเป็นภาษา 

ของชาติต่าง ๆ ได้ดังนี้

 ตารางข้างต้นนี้หากเทียบเป็นภาษาไทย หมายถึง สวัสดี ซึ่งเป็นคำ 

กล่าวทักทายเมื่อพบกัน ใช้ได้กับทุกคน เป็นคำทักทายที่ยังไม่ได้ระบุ เวลา 

หรือระบุผู้ฟัง โดยการทักทายที่เฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้นนั้น ผู้อ่านสามารถติดตาม

ได้ในการเสนอรายละเอียดของแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมา

 นอกจากน้ี การถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ เป็นอีกประเด็นหน่ึงท่ีเราสามารถ 

ใช้ทักทายกันได้ หลังจากกล่าวคำว่า “สวัสดี” แล้ว คำถามที่ใช้ต่อมา 

ในความหมายว่า “สบายดีไหม”  เพื่อแสดงความห่วงใยของแต่ละชาติมีดังนี้



    

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๐ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

     บทนำ

 ในช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็มักจะพบกับคำถาม 

ของผู้คนทั่วไปว่า “อะไรคือ อาเซียน ASEAN”  

นอกจากนั้นเวลาที่ดูหรือฟังหรืออ่านเกี่ยวกับสื่อ- 

มวลชน ไม่ว่าจะเป็นโทรทัศน์ วิทยุ หรือหนังสือพิมพ์  

ก็จะได้ดูได้ยินได้เห็นทางด้านสื่อมวลชนมีข่าวเกี่ยว

กับอาเซียนมากมาย ก็หมายความว่าด้านสื่อมวลชน 

ของประเทศไทยได้เริ่มตระหนักเห็นความสำคัญ 

ของอาเซียน และเห็นความสำคัญที่จะต้องเผยแพร่ 

ข่าวสารเกี่ยวกับอาเซียนให้กับประชาชนชาวไทย 

ได้รับรู้กัน เพราะว่าประเทศไทยเองก็ได้เป็นผู้ริเริ่ม 

ก่อต้ังอาเซียนมาหลายปี จนปัจจุบันได้พัฒนาข้ึนเป็น 

องค์การระหว่างประเทศท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันของ 

บรรดาเหล่าสมาชิก และย่ิงช่วงน้ีก็จะได้ยินข่าวคราว 

จากสื่อมวลชน ก็ได้ระบุในข่าวว่าประเทศไทยจะเข้า 

ร่วมกันเป็นประชาคมอาเซียนในปี ค.ศ. 2015 หรือ 

พ.ศ. 2558 ประเด็นดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ 

ของประเทศและประชาชนไทยเราว่า การเข้าร่วม 

เป็นประชาคมอาเซียนประเทศไทยได้มีผลประโยชน์ 

ได้เสียอย่างไร ประเทศไทยมีความ  พร้อมหรือไม่อย่างไร  

ในการจะต้องเข้าเป็นประชาคมอาเซียน ประเทศ 

และประชาชนไทยมีความรู้ ความเข้าใจ ความพร้อม 

ในการเข้าเป็นประชาคมอาเซียนอย่างไร

   ความหมายของอาเซียน ASEAN

 คำว่า “อาเซียน ASEAN” หมายถึงคำย่อของ 

การรวมกลุ่มของประเทศในแถบเอเชียตะวันออก- 

เฉียงใต้ในภาษาอังกฤษ       เป็นการรวมกลุ่มของประเทศ 

ท่ีรวมตัวกันเป็นองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาค 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาจากคำว่า ASSOCIATION  

OF SOUTH EAST ASIAN NATIONS หรือ ASEAN 

แปลเป็นภาษาไทยว่า สมาคมประชาชาติแห่งเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้เป็นการรวมกลุ่มของประเทศใน

แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งปัจจุบัน ค.ศ. 2012 

หรือพ.ศ. 2555 มีประเทศสมาชิกรวมกันทั้งสิ้น 

10 ประเทศ ซึ่งแรกเริ่มก่อตั้งอาเซียนนั้นมีสมาชิก 

ประเทศก่อตั้งประกอบด้วย 5 ประเทศ โดยม ี

ประเทศไทยเป็นผู้เสนอแนวความคิดริเริ่มในการ 

ก่อตั้งอาเซียน โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ- 

ต่างประเทศไทย ฯพณฯ ดร.ถนัด คอมันตร์ ได้เป็น 

ผู้ประสานงานเสนอแนวความคิดและการก่อตั้ง 

อาเซียน ซึ่งก็ได้รับการตอบสนองร่วมมืออย่างดีกับ 

อีก 4 ประเทศ โดยได้มีการประชุมกันระหว่างรัฐมนตรี 

ของประเทศผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนที่บ้านพักทางการ

ของรัฐบาลไทยที่แหลมแท่น  บางแสน  จังหวัดชลบุรี 

แล้วได้มีการลงนามกันท่ีกรุงเทพฯ ท่ีเรียกว่า “ปฏิญญา 

กรุงเทพฯ”  หรือ “ปฏิญญาอาเซียน” ASEAN Declaration  

โดยรัฐมนตรีจาก 5 ประเทศร่วมลงนามคือ 1. สาธารณรัฐ 

อินโดนีเซีย นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีฝ่ายการเมือง 

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

2.  สหพันธรัฐมาเลเซีย  ตุน อับดุลราซัค รัฐมนตรีว่าการ 

กระทรวงกลาโหม และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

พัฒนาการแห่งชาติ 3. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นายนาซ์ซิโซ  

รามอส รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  

4. สาธารณรัฐสิงคโปร์ นายเอส ราชารัตนัม รัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 5. ราชอาณาจักรไทย 

ดร.ถนัด คอมันตร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ 

ต่างประเทศในวันที่ 8 สิงหาคม ค.ศ. 1967 เพื่อ 

ร่วมกันก่อตั้งเป็นองค์การระหว่างประเทศ ในระดับ 

ภูมิภาคในช่ือว่า “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก- 

เฉียงใต้” หรือ Association of South East Asian  

Nations (ASEAN) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม 

ความร่วมมือกันระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดสันติภาพ 

และความม่ันคงของภูมิภาค และร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ  

สังคม และการเมือง จาก ค.ศ. 1967-2012 นับเวลา 

การก่อต้ังอาเซียนจนถึงปัจจุบัน อาเซียนก่อต้ังมาได้ถึง  

45 ปี ได้ก่อให้เกิดพลังความร่วมมือเป็นพลังการเมือง 

ระหว่างประเทศ เกิดอำนาจต่อรองระหว่างประเทศในปี  

ค.ศ. 2012 ปัจจุบันมีสมาชิกร่วมกันจำนวน 10 ประเทศ 

หลังจากที่ 5 ประเทศได้ลงนามปฏิญญากรุงเทพฯ ได้มี 

สมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม เข้าเป็น 

สมาชิกเมื่อวันที่ 7 มกราคม ค.ศ. 1984 เวียดนามเข้า 

เป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม ค.ศ. 1995 ลาว  

และพม่า เข้าเป็นสมาชิกเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม ค.ศ.  

1997 และกัมพูชา เข้าเป็นสมาชิกเม่ือวันท่ี 30 เมษายน  

ค.ศ. 1999 ตามลำดับ จากการรับกัมพูชาเข้าเป็น 

สมาชิก ทำให้อาเซียนปัจจุบัน ค.ศ. 2012 มีสมาชิก  

10 ประเทศ ดังนี้ 1. ราชอาณาจักรไทย 2. สาธารณรัฐ 

อินโดนีเซีย 3. สหพันธรัฐมาเลเซีย 4. สาธารณรัฐ 

ฟิลิปปินส์ 5. สาธารณรัฐสิงคโปร์ 6. บรูไนดารุสซาลาม 

7. สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 8. สาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว 9. สหภาพพม่า 10. ราชอาณาจักรกัมพูชา

   พฒันาการอาเซียน

 ประเทศสมาชิกอาเซียนได้มีการพบปะร่วมมือ 

กันระหว่างประเทศในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ  

สังคม การเมือง วัฒนธรรม กีฬา และอื่นๆ มีการ 

ประชุมระดับผู้นำสุดยอดท่ีเรียกว่า SUMMIT รองลงมา 

ได้แก่การประชุมระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ- 

ต่างประเทศ และปัจจุบันได้หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ 

ในฐานะประธานอาเซียน ตามความพร้อมของแต่ละ 

ประเทศ ในการประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนก็ได้มีการ 

ตกลงกันในการพัฒนาความร่วมมือของอาเซียน 

ที่จะก้าวสู่ความร่วมมือที่กระชับยิ่งขึ้น โดยตกลงที่ 

จะร่วมกันเป็น “ประชาคมอาเซียน”  ซึ่งจะประกอบ 

ด้วย 3 เสาหลักคือ 1. ประชาคมอาเซียนทางเศรษฐกิจ  

2. ประชาคมอาเซียนทางสังคม วัฒนธรรม 3. ประชาคม 

อาเซียนทางความมั่นคงและการเมือง

 พั ฒ น า ก า ร ข อ ง อ า เ ซี ย น ปั จ จุ บั น ไ ด้ มี  

สำนักงานใหญ่ โดยมีเลขาธิการอาเซียนดูแลประสานงาน  

สำนักงานใหญ่ต้ังท่ีกรุงจาร์กาต้า เมืองหลวงประเทศ 

อินโดนีเซีย ปัจจุบันมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ  

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของไทย 

เป็นเลขาธิการ  โดยมีวาระ 5 ปี 

 สำหรับการรวมกันเป็น “ประชาคมอาเซียน” 

น้ัน ในการประชุมสุดยอดอาเซียน คร้ังท่ี 12 ระหว่าง 

วันท่ี 9-15 มกราคม ค.ศ. 2007 ท่ีเมืองเซบู สาธารณรัฐ 

ฟิลิปปินส์ ที่ประชุมได้ลงนาม “ปฏิญญาเซบูว่าด้วย

การเร่งจัดตั้งประชาคมอาเซียนภายในปี ค.ศ. 2015” 

 เพื่อเร่งการจัดตั้งประชาคมอาเซียนให้เร็วขึ้นอีก 5 ปี  

จากปี ค.ศ. 2020 เป็นปี ค.ศ. 2015 เป็นปีแห่งการ 

ร่วมกันโดยเน้นด้านเศรษฐกิจเป็นหลักก่อนที่เรียก 

ในภาษาอังกฤษว่า ASEAN Economic Community 

(A.E.C.) ซึ่งการร่วมมือเป็นประชาคมอาเซียนทาง 

เศรษฐกิจน้ีก็จะก่อให้เกิดผลกระทบกับประเทศไทย 

เรามากมาย ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ประชาชนไทยต้อง 

ตระหนักรู้และเตรียมตัวในการเข้าสู่การเป็นประชาคม 

อาเซียน ซึ่งประเทศไทยเราเป็นสมาชิกอาเซียนอยู่ว่า 

เรามีความพร้อมในการมีความรู้ความเข้าใจประเทศ 

เพื่อนบ้าน หรือกลุ่มอาเซียนเราแล้วหรือยัง

   อ้างอิง

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ; บันทึกการ 

 เดินทางอาเซียน. กรุงเทพมหานคร : บริษัท 

  วิธิตาแอมิเนชั่น จำกัด 2552.

   รศ.สุรพันธ์   ทับสุวรรณ์                   คณะรัฐศาสตร์



 
 
 
 
   ั

๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 7)

        มหาบัณฑิตสาขาวิทยบริการฯ ต่างประเทศ  

เผยสารพันปัญหาอุปสรรคการเรียนในต่างประเทศ  

แต่ใช้พลังความมุ่งมั่น ฝ่าฟันจนสำเร็จการศึกษา  

พร้อมภูมิใจได้ทำประโยชน์ให้สังคมในต่างแดน  

 นางสาวนนท์ทพัฒน์  

เจริญกิจศิริ       มหาบัณฑิต 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์  

(รปม.) รุ่นที่ 8 ประธาน 

ชมรมรามคำแหงแฟรงค์เฟิร์ต 

และเจ้าของธุรกิจสปา  

อลินดาเทรดดิ้ง ณ เมือง 

วิสบาเดิน ประเทศเยอรมนี  

เปิดใจว่าความสำเร็จครั้งนี้เป็นปริญญาใบที่ 3 จาก 

ร้ัวรามคำแหง โดยปริญญาตรีใบแรกสำเร็จการศึกษา 

จากคณะรัฐศาสตร์ เมื่อปี 2532 และใบที่ 2 จาก 

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาสื่อสารมวลชน จากนั้น 

ได้เข้ารับราชการท่ีกระทรวงการต่างประเทศประมาณ  

10 ปี จึงตัดสินใจลาออกและเริ่มธุรกิจสปาที่ประเทศ 

เยอรมนีจนถึงปัจจุบัน ขณะนี้กำลังขยายธุรกิจด้าน 

อาหาร ส่งออกไปยังประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และ 

สหรัฐอเมริกา ต้องดูแลบริษัทและหาช่องทางเปิด 

ตลาดใหม่ เพราะอาหารไทยกำลังได้รับความนิยม 

ในประเทศแถบยุโรปในการเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ 

 “ด้วยความที่ชอบและสนุกกับการทำงาน  

ทำให้ไม่ได้คิดเรื่องเรียนต่ออย่างจริงจัง โชคดีที่ทาง 

บ้านที่เมืองไทยช่วยหาข้อมูลการศึกษาต่อ และเมื่อ 

ทราบข่าว ม.ร. เปิดรับสมัครนักศึกษาที่เยอรมัน  

จึงตัดสินใจสมัครเรียนสาขารัฐศาสตร์ ทั้งนี้ เห็นว่า 

การเรียนด้านบริหารองค์กร เป็นการเพิ่มมุมมอง 

ด้านบริหาร และสามารถนำมาใช้กับงานได้จริง เพราะ 

ในฐานะเจ้าของกิจการต้องวางแผน ต้องบริหาร 

พนักงาน และต้องรู้กลยุทธ์การพัฒนาองค์กร ประกอบ 

กับท่ีพนักงานในบริษัทมีท้ังชาวเยอรมัน เกาหลี และ 

ไทย จึงต้องเปิดกว้างให้พนักงานแสดงความเห็น 

และไม่จำกัดกรอบความคิด”

 นางสาวนนท์ทพัฒน์ กล่าวต่อไปว่าช่วงแรก 

ที่เริ่มเรียนยอมรับว่าหนักและเหนื่อยมาก ต้องแบ่ง 

เวลาเพื่ออ่านหนังสือ โดยช่วงเช้าอ่านหนังสือก่อน  

2 ชั่วโมง แล้วไปทำงาน และอ่านมากขึ้นในช่วง 

ใกล้สอบ สำหรับอุปสรรคในการเรียน คือ การใช้ 

ภาษาไทย เพราะตนทำธุรกิจที่เยอรมันมานานถึง 

13 ปี ใช้ภาษาไทยน้อยมาก เมื่อต้องอ่านและเขียน 

ภาษาไทยที่มีรูปประโยคตรงข้ามกับภาษาเยอรมัน 

จึงเป็นเรื่องยาก ประกอบกับวิชาในภาคเรียนแรก 

เป็นพ้ืนฐานเก่ียวกับเศรษฐกิจ การเมืองในประเทศไทย  

ทำให้ผลสอบไม่ดีนัก

 “เราเคยชินกับระบบเศรษฐกิจในยุโรป เมื่อ 

ต้องศึกษาเศรษฐกิจของไทยทำให้ต้องเริ่มทำความ 

เข้าใจใหม่ ยิ่งผลสอบที่ได้เกรด B+ ยิ่งรู้สึกท้อ และ 

ลังเลกลัวจะเรียนไม่ได้ แต่ด้วยความท่ีเราเป็นคนมุ่งม่ัน  

ต้ังใจในทุกเร่ืองอยู่แล้ว จึงเร่ิมอ่านหนังสือให้มากข้ึน 

ประกอบกับได้กำลังใจจากเพื่อนๆ รุ่นพี่ที่จบไปแล้ว 

ให้คำแนะนำตลอด จึงทำให้ต้ังใจอ่านหนังสือ พยายาม 

ดึงประสบการณ์จริงในการบริหารองค์กรมาประยุกต์ 

กับบทเรียน จึงผ่านมาได้” 

 นางสาวนนท์ทพัฒน์  กล่าวต่อไปว่าการเรียน 

ไม่มีคำว่าสายเกินไป จริงอยู่ที่เรารักที่จะทำงาน และ 

สามารถดำเนินธุรกิจได้ แต่การเรียนเป็นการเติม 

ความรู้ เพิ่มมุมมองใหม่ ไม่ให้เราอยู่ในวงจำกัดเดิมๆ 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ รศ.รังสรรค์ แสงสุข  

ผู้หยิบย่ืนโอกาสให้คนท่ีอยู่ต่างประเทศอีกจำนวนมาก  

เพราะหากไม่มีโครงการฯนี้ ตนคงไม่มีโอกาสสำเร็จ 

การศึกษาถึงในระดับปริญญาโท ทั้งนี้ ขอขอบคุณ 

รศ.รำไพ สิริมนกุล ผู้เป็นเสมือนแม่คนที่สองที่ 

คอยให้คำปรึกษา ให้กำลังใจ ช่วยแก้ปัญหาในทุกเร่ือง  

เป็นท่ีพ่ึงสำหรับเราท่ีอยู่ไกล และสุดท้าย ขอขอบคุณ 

น้องๆท่ีสำนักงานสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศทุกคน 

ที่ช่วยประสานงานและแก้ปัญหาให้ได้อย่างรวดเร็ว 

 สำหรับการเป็นประธานชมรมรามคำแหง 

แฟรงค์เฟิร์ต เริ่มก่อตั้งขึ้นขณะที่เริ่มเรียนปี 1 ได้มี 

โอกาสพูดคุยกับน้องๆว่าการเรียนในโครงการฯ  

ไม่ยากอย่างท่ีคิด พร้อมช่วยจัดวันช่วยกันอ่านหนังสือ  

ใครมีปัญหาวิชาไหน ใครเก่งใครไม่เก่ง ตอนแรกคุย 

ในกลุ่มปริญญาโท และเมื่อน้องๆ ปริญญาตรีมาร่วม  

กลุ่มใหญ่ขึ้น สาขาแฟรงค์เฟิร์ตมีนักศึกษาเพิ่มมาก  

จึงเรียน รศ.รำไพ สิริมนกุล ว่าจะร่วมจัดตั้งชมรม 

เพื่อช่วยเหลือเพื่อนนักศึกษาไทย และช่วยคนไทย 

ในเยอรมันด้วย 

 “เมื่อเราได้รับโอกาสทางการศึกษา และม ี

ความสามารถทำงาน มีรายได้ จึงอยากส่งต่อโอกาส 

ทางการศึกษาให้กับผู้ขาดโอกาส ดังน้ัน เม่ือได้ปรึกษา 

กับเพ่ือนในชมรมฯ แล้วจึงต้ังโครงการ “สู่น้องผู้ยากไร้”  

เพื่อเป็นทุนการศึกษาสำหรับน้องๆในเมืองไทยที่ 

ไม่มีโอกาสได้เรียน และโครงการ “จูงน้องเรียน”  

เป็นทุนสำหรับเด็กๆที่ประสบภัยน้ำท่วม โดยล่าสุด 

ได้รวบรวมเงินมาบริจาค 1 พันยูโร 

 ...ชมรมฯ ยังมีกิจกรรมอาสาช่วยเหลือคนไทย 

ในแฟรงค์เฟิร์ต อาทิ ช่วยคนไทยกรอกเอกสารติดต่อ 

สถานที่ราชการให้ มีกิจกรรมช่วยเหลือสังคม และ 

วัดไทยในเยอรมัน เป็นการช่วยเหลือแบบให้เปล่า 

โอกาสนี้ ขอฝากถึงน้องๆว่า การได้รับโอกาสทาง 

การศึกษานับว่าเป็นผู้โชคดีแล้ว ขอให้ต้ังใจศึกษาไปให้ 

ถึงจุดหมาย จะเก่งหรือไม่เก่ง ขอเพียงมีความพยายาม  

แบ่งเวลา  เชื่อว่าทุกคนต้องประสบความสำเร็จ”

      นายเกียรติศักดิ์ 

เตียวงศ์สมบัติ สาขา 

บริหารการจัดการทั่วไป 

รุ่นที ่ 8 ผู้ช่วยผู้จัดการ 

ฝ่ายผลิต บริษัทเครือเจริญ 

โภคภัณฑ์ จำกัด หรือเจียไต๋  

กรุ๊ป ประจำมณฑลฝูเจ้ียน  

และเต้อเจียง ประเทศจีน กล่าวว่าสาขาวิทยบริการฯ  

ต่างประเทศเป็นโอกาสท่ีดีสำหรับคนไทยท่ีต้องการ 

โอกาสทางการศึกษา สำหรับตนต้ังใจว่าจะต้องศึกษาต่อ 

ทันทีที่มีโอกาส และเมื่อไปประจำที่ประเทศจีนได ้

2 ปี ได้พบรุ่นพ่ีท่ีสำเร็จการศึกษาจากสาขาฯต่างประเทศ 

ไปแล้ว ได้แนะนำให้รู้จักโครงการฯ 

 “ช่วงแรกที่เริ่มเรียน ต้องแบ่งเวลางานและ 

เวลาเรียนอย่างจริงจัง เพราะงานในตำแหน่งสัตวแพทย์ 

ต้องดูแลฟาร์มไก่เนื้อ ดูคุณภาพลูกไก่ฟัก ไก่เนื้อ  

ทั้งมณฑลฝูเจี้ยน และเต้อเจียง ทำให้ต้องเดินทาง

ต่างเมืองเป็นระยะ โชคดีที่มีสื่อการเรียนหลายทาง 

ผมสามารถนำตำรา และวีซีดีไปด้วย นอกจากนี้  

ยังสามารถอีเมลล์ปรึกษาอาจารย์ได้ตลอด สามารถ 

เลือกสนามสอบเองได้ โดยผมเลือกสอบท่ีเมืองเซียเหมิน  

มณฑลฝูเจี้ยนทุกครั้ง ช่องทางหลากหลายเหล่านี้ 

ช่วยให้ได้รับความสะดวกได้มาก แม้จะมีบางคร้ังท่ีมีงาน 

ตรงกับวันสอบ และจำเป็นต้องขอสอบใหม่ 

 ...ผมตั้งใจตั้งแต่แรกที่จะเรียนบริหารธุรกิจ  

ช่วยในด้านการทำงาน ท้ังงานประจำหรืองานส่วนตัว 

ทำให้เห็นภาพรวมของงานชัดเจนข้ึน ง่ายข้ึน ในอนาคต 

ตั้งใจจะเปิดคลินิกของตัวเอง จำเป็นต้องใช้ความรู้ 

ด้านนี้อย่างมาก ที่ผ่านมา เนื้อหาที่เรียนแทบจะไม่มี 

ปัญหาเลย อาจจะมีบางช่วงท่ีเหน่ือยมากจากงาน แต่จะ 

มีรุ่นพี่และเพื่อนคอยให้กำลังใจตลอด อย่างไรก็ตาม 

ผมไม่เคยเหนื่อยจนถึงขั้นคิดจะเลิกเรียน” 

 นายเกียรติศักดิ์ กล่าวต่อไปถึงความสำเร็จ 

ในวันน้ีว่ารู้สึกภูมิใจมาก เพราะลำพังการเรียนบริหารธุรกิจ 

เป็นส่ิงยากอยู่แล้ว เม่ือต้องแบ่งเวลาทำงาน แบ่งเวลา 

อ่านหนังสือ โดยเฉพาะเป็นการเรียนทางไกล น่าจะ 

เป็นเรื่องยากและมีอุปสรรค แต่ด้วยสื่อเทคโนโลยีที่ 

สำนักงานสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ  

ประสานงานให้  ทำให้ทุกอย่างราบร่ืนผ่านไปได้ด้วยดี 

 “ขอฝากถึงรุ่นน้องว่า เม่ือมีปัญหาขออย่าจดจ่อ 

ย้ำอยู่กับปัญหามากเกินไป เพราะจะทำให้เราท้อแท้ 

ท้อถอย ขอให้คิดเพียงว่าปัญหาในวันน้ีแก้ไม่ได้ พรุ่งน้ี 

ต้องแก้ได้ แม้จะยาก จะเครียด แต่ขอให้มองโลก 

แง่ดี

มหาบัณฑิตเปิดใจเรียนรามคำแหงในต่างประเทศ แม้จะยาก-เหนื่อยแต่ภูมิใจ
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และให้ยึดมั่นในความสำเร็จเป็นหลักสุดท้าย  

ขอขอบคุณ ม.ร. ที่ให้โอกาสทางการศึกษากับคนไทย 

ทุกคนในต่างแดนให้พบกับความสำเร็จในวันนี้” 

 นางสาวกตัญชลี 

ศุขแพทย์ มหาบัณฑิต 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์  

(รปม.) รุ่นที่ 8 ตำแหน่ง 

นายสถานี (Airport Service  

Manager) บริษัทการบินไทย 

จำกัด (มหาชน) ประจำ 

ท่าอากาศยานนานาชาติแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี  

เผยว่าตนเคยสมัครเป็นนักศึกษาปริญญาตรี คณะ 

รัฐศาสตร์ที่รามคำแหงเมื่อหลายปีก่อน แต่หยุด 

เรียนไป เพราะได้เข้าทำงานที่การบินไทย ตำแหน่ง 

ล่าสุดคือ นายสถานีสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต ได้ม ี

โอกาสประสานงานกับเจ้าหน้าที่กงสุลไทย และ 

เห็นการจัดสอบของนักศึกษาโครงการฯต่างประเทศ  

ท่ีมีการจัดสอบท่ีสถานกงสุลไทยในนครแฟรงค์เฟิร์ต 

 “ประเทศเยอรมันมีสถานทูตไทยที่เบอร์ลิน  

ซึ่งเป็นเมืองหลวง และที่เมืองแฟรงค์เฟิร์ต ซึ่งเป็น 

เมืองใหญ่ทางธุรกิจด้วย และจากการประสานงาน 

ทำให้ได้พบนักศึกษาไทยที่เรียนในโครงการฯ รู้สึก 

สนใจที่คนไทยได้รับโอกาสที่ดีในการเรียนรูปแบบ 

ทางไกล ดังนั้น เมื่อดูรายละเอียดในเว็บไซต์ ได้พูด 

คุยกับรุ่นพี่แล้ว  จึงตัดสินใจสมัครเรียน 

 ....ที่ผ่านมา การเรียนมีอุปสรรคเยอะมาก 

ที่ทำงานเกิดเหตุการณ์วิกฤตมาอย่างต่อเนื่อง ทั้ง 

เหตุการณ์ปิดสนามบิน ภูเขาไฟระเบิด เกิดพายุหิมะ 

เคร่ืองดีเลย์ มีหลายคร้ังท่ีกำลังจะเร่ิมอ่านหนังสือสอบ  

มีลูกน้องโทรศัพท์แจ้งปัญหา ซ่ึงหากประสานงานทาง 

โทรศัพท์ไม่ได้ ก็ต้องหยุดอ่านหนังสือและขับรถ 

กลับไปท่ีสนามบิน โดยเฉพาะหากเกิดช่วงใกล้สอบ 

จะเครียดและกังวลมาก ดังนั้น ในเวลาปกติต้อง 

พยายามใช้สื่อให้เป็นประโยชน์ ทั้งการอ่านตำราใน 

ขณะน่ังรถไฟไปทำงาน ฟังบทเรียนจากซีดี ส่ิงน้ีเป็น 

การฝึกให้เรามีพลัง สร้างความอดทน และบริหาร 

จัดการเวลาแบบเบ็ดเสร็จ”

 มหาบัณฑิตกตัญชลี กล่าวต่อไปว่าเมื่อมอง 

ย้อนไปยอมรับว่าตนอดทนมาก มีช่วงท้อท่ีอ่านหนังสือ 

ไม่ทัน แต่ด้วยลักษณะของข้อสอบที่เปิดกว้างให ้

เราได้นำประสบการณ์ สิ่งที่พบเห็นประยุกต์กับ 

ทฤษฎีเขียนตอบแสดงความคิดเห็นในข้อสอบได้ 

อย่างเต็มท่ี นอกจากน้ี การทำรายงานกำหนดให้เขียน 

ส่งด้วยลายมือ เสมือนเป็นข้ันตอนให้เราคิดทบทวน 

เรียบเรียงก่อนเขียน ในสิ่งที่เราอ่าน และฟังมา 

 “การเรียนด้านนโยบายการจัดการงานสาธารณะ  

สอนให้เราคิดประยุกต์กับงานปัจจุบัน เช่น หากมี 

การขยายสนามบิน จะมีผลกระทบกับสายการบิน 

ของเราหรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหยิบส่วนไหน 

มาคิดให้เกิดแนวคิดใหม่ การวางแผน การวิเคราะห์ 

ปัญหาท่ีเกิดข้ึน จะใช้กลยุทธ์แบบใด เราต้องวางแผน 

ว่าเราจะทำอย่างไร และต้องเตรียมแผน 2 รองรับหาก 

งานวิกฤต 

 ...การจัดต้ังชมรมรามคำแหงข้ึน โดยการประสาน 

กับ คุณนนท์ทพัฒน์ เจริญกิจศิริ เพื่อเป็นตัวอย่างให้ 

แก่คนไทยในต่างประเทศที่ใฝ่รู้ ได้เห็นตัวอย่างของ 

ความสำเร็จ และได้เข้าใจปรัชญาของ ม.ร. ท่ีเปิดโอกาส 

และความเสมอภาคทางการศึกษา ทั้งนี้ การที่จะก้าว 

พ้นอุปสรรคจนประสบความสำเร็จได้เช่นในวันน้ี เพราะ 

ยึดหลักหน้าท่ี ความรับผิดชอบและอดทน เปรียบเสมือน 

ดอกฝ้ายคำ ขอบคุณรามคำแหงท่ีให้โอกาสทางการศึกษา  

ไม่ว่าคนไทยจะอยู่ที่ไหนทุกมุมโลกก็สามารถเป็นลูก

พ่อขุนฯ เป็นดอกฝ้ายคำได้ทุกคน”

   นายบดินทร์ ชลิตตะ  

มหาบัณฑิต สาขาบริหาร- 

การจัดการทั่วไป รุ่นที่ 8  

พ นั ก ง า น ต้ อ น รั บ บ น 

เคร่ืองบิน สายการบินกาตาร์ 

แอร์เวย์ ประจำ ณ เมือง 

โดฮา ประเทศกาตาร์ กล่าวว่า  

หลังจากทำงานมาประมาณ 5 ปี เป็นช่วงที่กำลังมอง 

หาที่เรียนปริญญาตรีเพิ่มเติม แต่เมื่อได้พูดคุยกับรุ่นพี่ 

ท่ีแนะนำหลักสูตรของโครงการฯ จึงเปล่ียนมาวางแผน 

เรียนปริญญาโท โดยเลือกเรียนบริหารธุรกิจ เพราะ 

วางแผนกลับมาทำงานในประเทศไทยในอนาคต เมื่อ 

ตัดสินใจเรียนแล้วต้องใช้ความอดทน พยายามอย่าง 

ถึงที่สุด

 “ผมใช้เทคนิคในการดูวีซีดีก่อน แล้วจึงอ่าน 

ตำรา อย่างวิชาที่ยากมาก เช่น การจัดการและไฟแนนซ์ 

ผมต้องดูหลายรอบ เพื่อจะได้รู้เนื้อหาว่าครอบคลุม 

เร่ืองใดบ้าง แล้วจึงทำงานส่งอาจารย์ ซ่ึงช่วยให้ทำข้อสอบ 

ได้ดีครับ สำหรับการอ่านหนังสือจะเน้นหนักในวัน 

เสาร์อาทิตย์ เวลาไปพักบินก็นำตำราไปอ่านด้วย ส่วน 

การสอบจะเลือกสอบท่ีเมืองไทยทุกคร้ัง จะมีคร้ังสุดท้าย 

ท่ีมีปัญหาคือ การสอบคร้ังสุดท้ายท่ีผมไม่สามารถลามา 

สอบได้ เพราะบริษัทไม่มีนโยบายให้ลาเรียน ตอนแรก 

เกือบถอดใจ แต่ในที่สุดก็สามารถแลกตารางบินได้ 

แต่ต้องขอเปลี่ยนไปสอบที่โดฮา ซึ่งเป็นการเปิดศูนย์

สอบที่โดฮาในครั้งนั้นพอดี และทุกอย่างก็ผ่านมาได้

ด้วยดี”   

 นายบดินทร์ กล่าวต่อไปว่า ชีวิตก็เหมือนกับ 

การล่องเรืออยู่กลางทะเล ท่ีต้องเจอคล่ืนใหญ่ ท้ังปัญหา 

เรื่องงาน ความเบื่อ ความเหนื่อย ถาโถมเข้ามา ทำให้ 

เรารู้ว่าปัญหาคืออะไร ต้องแก้ปัญหาอย่างไร ขอฝาก 

ถึงรุ่นน้องที่กำลังศึกษาอยู่ ขอให้มีความอดทน ฝ่าฟัน 

ปัญหาจนประสบความสำเร็จ และเมื่อวันหนึ่งเรามอง 

ย้อนไป จะรู้สึกภูมิใจที่สามารถผ่านปัญหาไปได้ 

 “ปริญญามหาบัณฑิตน้ี เป็นความสำเร็จ และ 

ความภูมิใจหนึ่งของชีวิต โลกทุกวันนี้ไม่ได้สู้กันที ่

เงินทองหรือฐานะ แต่สู้กันด้วยความรู้ว่าใครรู้อะไร 

มากน้อยแค่ไหน เราต้องใช้ความรู้มาประยุกต์ใช ้

เพื่อให้สามารถอยู่รอดบนโลกใบนี้ 

 ...ส่ิงสำคัญท่ีได้จากรามคำแหงนอกเหนือจาก 

ความรู้คือ การสอนให้มีความรู้คู่คุณธรรม เพราะงาน 

ในชีวิตประจำวันต้องมีส่ิงเหน่ียวร้ังจิตใจ รามคำแหง 

สอนให้เรามีหลักในการคิดถึงใจเขา ใจเรา ทำงาน 

ด้วยเรียนด้วย ขอขอบคุณคณาจารย์ทุกท่านท่ีถ่ายทอด 

วิชาความรู้ให้ แต่การมาเรียนเพิ่มทำให้รู้เยอะขึ้น 

กว้างข้ึน ขอบคุณน้องๆท่ีสำนักงานสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ ที่ช่วยประสานงาน 

ให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดี”
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เปิดใจ น้องดรีม ตีสิบ หนูน้อย 

วัย 7 ขวบ นักเรียนสาธิต 

รามคำแหง ฝ่ายประถม ผู้มาก 

ความสามารถทั้งร้องและเต้น  

มีโชว์เวทีใหญ่สู่สายตาคนไทย 

ท่ัวประเทศหลังจากออกรายการ 

ดันดารา ตีสิบไปเมื่อตอน 4 ขวบ และล่าสุด 

ฝากผลงานภาพยนตร์สุดฮา “รัก 555 อย่าท้าก๋อย” 

ไว้ให้ติดตาม

 เมธาวี  ราหุลทัต  หรือชื่อที่คุ้นหูกันว่า 

น้องดรีม ตีสิบ หนูน้อยผู้มีความฝันอยากเป็น 

นักร้องมืออาชีพ โดยเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงหลัง 

จากโชว์ความสามารถในรายการดันดารา ตีสิบ  

จนเป็นที่เข้าตากรรมการและได้ก้าวสู่วงการด้วย 

วัยเพียง 4 ขวบเท่านั้น ปัจจุบันน้องดรีมกำลัง 

จะข้ึนช้ัน ป.3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ฝ่ายประถม พร้อมทั้งทำหน้าที่หนูน้อยวัยใสที่  

พกความสามารถในหลายๆดา้น ออกโชวง์านเพลง 

ที่เขาภูมิใจทั้งกิจกรรมที่จัดในโรงเรียนและเวที 

สาธารณะทั่วไป

 เมธาวี บอกว่าหนูเป็นคนที่ชอบร้องเพลง 

และฝึกร้องเพลงมาตั้งแต่ 3 ขวบ เพลงที่ชอบ 

เป็นแนวสตริง เพลงเต้นมันส์ๆ และชอบเต้น 

ลีลาศมากที่สุด มีเพลงโปรด คือ มีค่าเวลาเธอเหงา 

และเอาความขมขื่นไปทิ้งแม่โขง 

 “หนมูคีณุแมค่อยดแูล และสนบัสนนุทกุดา้น 

พาไปเรียนร้องเพลงกับครูอ้วน มณีนุช และเรียน 

การแสดงทีส่ถาบนับา้นสรา้งดาว ทำใหห้นมูคีวาม 

มั่นใจและฝึกการแสดงที่เก่งขึ้น ส่วนการเรียน 

ที่โรงเรียน คุณครูใจดี สอนสนุก เพื่อนๆน่ารัก 

อยู่ที่โรงเรียนก็ช่วยกิจกรรมของโรงเรียนอยู่เสมอ  

เพราะคุณแม่บอกว่าการเรียนที่ดี ต้องทำกิจกรรม 

ควบคู่ไปด้วย โดยถ้ามีเวลาว่าง

เปิดใจ “น้องดรีม ตีสิบ”
คนเก่งหลานพ่อขุนฯ

(อ่านต่อหน้า 11)



(อ่านต่อหน้า 9)

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๐ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 If I had eyes เป็นเพลงในอัลบั้ม Sleep Through the Static ของ John 

Jackson  นักร้องชายจากฮาวาย สหรัฐอเมริกา   

    เราคงไม่มีความหวังกับความสัมพันธ์ครั้งนี้แล้ว ปัญหาของเรายังคงอยู่ 

เพราะคุณไม่ยอมเชื่อใจ ยังระแวดระวังตลอดเวลา  

If I had eyes in the back of my head

I would have told you that you looked good as I walked away
And if you could have tried to trust the hand that fed 

You would have never been hungry 
But you’d never really be 

More of this or less of this or is there any difference 
Or are we just holding onto things that we don’t

 have anymore

Sometimes time doesn’t heal
No not at all

It just stands still 
While we fall 

In or out of love 
Again I doubt 

I’m going to win you back 
When you’ve got eyes like that

That won’t let me in
Always looking out

A lot of people spend their time just floating
We were victims together but lonely 

You’ve got hungry eyes that just can’t look forward
Can’t give them enough but we just can’t start over
Building with bent nails we’re falling but holding

I don’t want to take up anymore of your time 
Time time time

   ศัพท์และสำนวนที่น่าสนใจ

trust  เป็นได้ทั้งคำนามและกริยา ในเพลงนี้เป็นกริยา แปลว่า ไว้ใจ เชื่อใจ

feed  เป็นได้ทั้งคำนามและกริยา ในเพลงนี้เป็นกริยาและใช้เป็นกริยาช่อง 2 

   แปลว่า ให้หรือป้อนอาหาร 

  ตัวอย่างจากเพลง

  And if you could’ve tried to trust the hand that fed

  You would’ve never been hungry 

  (ถ้าคุณได้พยายามไว้เน้ือเช่ือใจมือท่ีป้อนอาหารคุณ  คุณจะไม่มีวันหิวเลย )

hold onto  หรือ hold on เป็นกริยาวลี  แปลว่า จับหรือยึดไว้แน่น 

  ตัวอย่างจากเพลง

  More of this or less of this or is there any difference

  Or are we just holding onto the things we don’t have anymore

  (นี่อีกมากหน่อย นี่น้อยหน่อย หรือไม่ต่างอะไรเลย หรือว่าเรากำลัง 

  ยึดแน่นกับสิ่งที่เราไม่มีเหลืออีกต่อไปแล้ว)

heal  เป็นคำกริยา แปลว่า แผลหาย สมานแผล รักษา เยียวยา 

still  เป็นได้ทั้งคำกริยา กริยาวิเศษณ์ และคุณศัพท์ ในเพลงนี้เป็นคำคุณศัพท์ 

   แปลว่า นิ่ง สงบ

fall in love  เป็นสำนวน แปลว่า ตกหลุมรัก มีความรัก 

fall out of love  เป็นสำนวน แปลว่า หมดรัก เลิกรัก

doubt  เป็นได้ทั้งคำนามและกริยา ในเพลงนี้เป็นคำกริยา แปลว่า สงสัย

like  เป็นได้ทั้งคำนาม กริยา คุณศัพท์ กริยาวิเศษณ์ บุพบท สันธาน ในเพลงนี้ 

  เป็นคำบุพบท  แปลว่า คล้าย เช่น เหมือน 

look out เป็นกริยาวลี มีความหมายสองอย่าง คือ แปลว่า ระมัดระวัง กับ 

   มองหาหรือค้นหา 

  ตัวอย่างจากเพลง

  Sometimes time doesn’t heal

  No not at all

  It just stands still 

  While we fall 

  In or out of love 

  Again I doubt 

  I’m going to win you back 

  When you’ve got eyes like that

  That won’t let me in

  Always looking out

  (บางครั้งเวลาไม่ช่วยรักษาแผลเลย ยังอยู่อย่างนั้น ขณะที่เราตกหลุมรัก 

  หรือหมดรักกัน ผมก็สงสัยการจะได้คุณกลับมา ในเมื่อสายตาคุณเป็น 

  อย่างนั้น ไม่ยอมรับผมเข้าไป ดูระแวดระวังตลอด)

spend  เป็นคำกริยา แปลว่า ใช้

float  เป็นคำกริยา แปลว่า ล่องลอย

victim  เป็นคำนาม แปลว่า เหยื่อ ผู้รับเคราะห์

  ตัวอย่างจากเพลง

  A lot of people spend their time just floating

  We were victims together but lonely  

  (คนมากมายเพียงล่องลอยปล่อยให้เวลาผ่านไป เราเป็นเหยื่อพร้อมกัน 

  แต่ก็ช่างโดดเดี่ยว)

look forward เป็นกริยาวลี แปลว่า มองไปข้างหน้าด้วยความหวัง รอคอยด้วย 

  ความหวัง

start over  เป็นกริยาวลี แปลว่า เริ่มใหม่อีกครั้ง

bend  เป็นคำกริยา แปลว่า โค้ง งอ

nail  เป็นคำนาม แปลว่า เล็บ หรือ ตะปู

take up  เป็นกริยาวลี แปลว่า ใช้ 

  ตัวอย่างจากเพลง

  You’ve got hungry eyes that just can’t look forward

  Can’t give them enough but we just can’t start over

  Building with bent nails we’re falling but holding 

  I don’t want to take up anymore of your time

มาเรียนภาษาอังกฤษจากเพลงกันเถอะ
ผศ.คนึงนิตย์   จันทุรัตน์                                                                                   ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์

If I Had Eyes
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สุมารีย์   อิงคนารถ

ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หรือ isumaree@yahoo.com

 (สายตาคุณหิวโหย ไม่อาจมองไปข้างหน้าอย่าง 

 มีหวัง ไม่อาจเติมเต็มให้เพียงพอ และเราก็ 

 ไม่อาจเริ่มต้นใหม่ ขณะที่เราก่อสร้างด้วยตะปู 

 ที่คดงอ เราล้มแต่ยังฝืนยึดไว้ ผมไม่ต้องการ 

 ให้คุณเสียเวลาอีกต่อไปแล้ว)

  ไวยากรณ์ที่น่าสนใจ

 การใช้รูปกริยา would/ should/ could/ might 

+ have + V3  เป็นการบอกว่า เหตุการณ์หรือการ 

กระทำของกริยาน้ันไม่เกิดข้ึนจริงในช่วงเวลาท่ีผ่านมา 

 ตัวอย่างจากเพลง

 If I had eyes in the back of my head

 I would have told you that

 You looked good

 As I walked away 

 (ถ้าผมมีตาอยู่ด้านหลัง ผมจะบอกว่าคุณดูดี 

 ตอนผมเดินจากไป หรือมีความหมายว่าท่ีผ่านมา 

 ผมไม่ได้บอกว่าคุณดูดีตอนผมเดินจากไป 

  เพราะผมไม่มีตาด้านหลัง) 

 And if you could’ve tried to trust the hand 

  that fed

 You would’ve never been hungry but you’d 

  never really be

 (ถ้าคุณได้พยายามไว้เน้ือเช่ือใจมือท่ีป้อนอาหารคุณ  

 คุณจะไม่มีวันหิวเลย หรือแปลว่าท่ีผ่านมาคุณ 

 ไม่ได้พยายามไว้ เนื้อเชื่อใจมือที่ป้อนคุณ 

  คุณจึงหิวอยู่ )

 มาเรียนภาษา อ.ฯ                       (ต่อจากหน้า 8)

ถาม สวัสดีครับ ผมเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

เรียนครบ 8 ปีแล้ว มีข้อสงสัยอยากสอบถามทาง 

มหาวิทยาลัย ครับ

 1. ผมรหัส 47 จะครบ 8 ปี ตอนปีการศึกษาใด 

 2. ถ้าครบ 8 ปีแล้ว ยังไม่สำเร็จการศึกษา 

ตามหลักสูตรที่คณะกำหนด ผมต้องทำอย่างไรบ้าง 

เพราะอยากจะเรียนให้จบ

 3. ผมมีวิชา 2 วิชาที่สอบผ่าน 2 ครั้ง คือ  

PS 103 กับ MC 442 ซึ่งผลสอบทั้ง 2 วิชานี้ เกรดเป็น 

P และ G ผมสามารถเพิกถอนกระบวนวิชาที่ผ่านซ้ำ 

ออกได้หรือไม่

 4. ในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หมวดกลุ่มวิชา 

สังคมศาสตร์ จะมีหมวดวิชา PS 103, LW 104, PS 110  

ซ่ึงให้เลือกตัวใดตัวหน่ึง แต่ผมผ่าน PS 103 แล้ว และ 

ยังสอบผ่าน LW 104 อีก ผมสามารถใช้วิชา LW 104  

ไปอยู่ในกลุ่มวิชาเลือกเสรีได้หรือไม่ รบกวนตอบ 

คำถามด้วย

ตอบ 1. นักศึกษารหัส 47 สมัครภาค 1 จะหมด 

สถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคฤดูร้อน/2554  

และสามารถลงทะเบียนสอบซ่อม 2, S/2554 ได้อีกด้วย  

หากสมัครภาค 2 จะหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ในภาค 1/2555 และสามารถลงทะเบียนสอบซ่อม 

1/2555 ได้เช่นกัน

 2. สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ โดยใช้สิทธิเทียบ

โอนหน่วยกิตจากรหัสเดิมที่หมดสถานภาพไปแล้ว 

ตามหลักสูตรใหม่ที่มีวิชาเหมือนกัน

 3. นักศึกษามีกระบวนวิชาที่รีเกรด สอบได้ 

P หรือ G ก็ตามให้นักศึกษาดำเนินการ ดังนี้

  3.1 แจ้งท่ีฝ่ายทะเบียนคณะในวันท่ีนักศึกษา 

ดำเนินการแจ้งจบว่า มีวิชาใดบ้างที่ทำการรีเกรด

  3.2 และแจ้งที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 

ในวันที่ยื่นคำร้องขอ transcript สำเร็จการศึกษา  

มหาวิทยาลัยจะทำการปรับเกรดให้เหลือเพียงเกรด 

เดียวที่ดีที่สุด

 4. นักศึกษาสามารถใช้เป็นกลุ่มวิชาเลือกเสรีได้

ถาม ผมเป็นนักศึกษารหัส 51 ลงทะเบียนทั้งหมด 

10 เล่ม ก็จะสำเร็จการศึกษา จึงอยากสอบถามว่า

 1. ถ้า 10 เล่ม ที่ผมจะลงทะเบียนมีกระบวน

วิชาที่สอบไม่ผ่าน จะถือว่าผมขอจบเท็จหรือไม่

 2. การขอจบเท็จมีโทษอย่างไร

ตอบ 1. ไม่ถือว่าเป็นการแจ้งจบเท็จ ถ้ามีกระบวน 

วิชาท่ีนักศึกษาสอบไม่ผ่าน นักศึกษาลงทะเบียนซ่อมได้  

วัน-เวลา-สถานที่เรียน (ตาม ม.ร.30) อังคาร-

พฤหัสบดี-เสาร์  09.30-11.20 น.   SBB 308 (อาจม ี

การเปล่ียนแปลงเวลาและสถานท่ีตามความจำเป็น 

และความเหมาะสม  ให้ดูประกาศหน้าห้องด้วย)

 *ไม่มีชั่วโมงสอนเสริมฝึกปฏิบัติฟัง-พูด  

อ่าน-เขียน เหมือนในภาคปกติ

ตำราเรียน  ภาษาฝร่ังเศสระดับกลาง 1 - FR 301 (S)   

ชื่อผู้รับผิดชอบหน้าปก - ภาควิชาภาษาตะวันตก  

ซื้อได้ที่ศูนย์ตำรามหาวิทยาลัย  

ขอบเขตเนื้อหาวิชา ศึกษาภาษาฝรั่งเศสต่อจาก 

ระดับพ้ืนฐาน 4 เล่มแรก  เน้ือหาด้านภาษาส่วนใหญ่ 

เป็นการทบทวนครอบคลุมไวยากรณ์ท่ีเรียนมาแล้ว 

ทั้งหมดจาก 4 ระดับแรก และเรียนเพิ่มเติมใน 

ระดับสูงขึ้นเกี่ยวกับการใช้ temps imparfait เพื่อ 

แสดงเหตุการณ์ในอดีต และการสร้างประโยค 

ข้อความที่ซับซ้อนขึ้น  โดยอาศัยศึกษาจากเนื้อหา 

ตัวบทท่ีแทรกวัฒนธรรมของคนฝร่ังเศสและในสังคม 

ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ คะแนนเต็ม  100 คะแนน  

เวลาสอบ 2 ช่ัวโมงคร่ึง วัน-เวลาสอบตามใน ม.ร. 30   

คะแนนสอบผ่าน 60 %

                            รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2554

FR 301
ภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง 1

วัน-เวลา-สถานที่เรียน อังคาร-พฤหัสบดี-เสาร ์

15.30-17.20 น. อาคารตรีบูร ห้อง 1108  (อาจมีการ 

เปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ให้ดูประกาศ 

หน้าห้องเรียนด้วย)

 *ไม่มีช่ัวโมงสอนเสริมฝึกปฏิบัติฟัง-พูด  

อ่าน-เขียน  เหมือนในภาคปกติ

ตำราเรียน FR 401(S) ภาษาฝร่ังเศสระดับสูง 1    

ช่ือผู้รับผิดชอบตามหน้าปก-ภาควิชาภาษาตะวันตก  

FR 401
ภาษาฝรั่งเศสระดับสูง 1 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ซ้ือตำรา 

ท่ีศูนย์ตำรามหาวิทยาลัย

ขอบเขตเนื้อหาวิชา ศึกษาภาษาฝรั่งเศสในระดับ 

สูงขึ้น  ต่อจากสามระดับแรก  โดยศึกษาจากเอกสาร 

จริงเป็นส่วนใหญ่  เน้นโครงสร้างไวยากรณ์ ท่ีซับซ้อน 

มากข้ึน  ตลอดจนศัพท์ สำนวนในหลากหลายเน้ือหา

การวัดผล ข้อสอบอัตนัย 5 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

เวลาสอบ 2 ช่ัวโมงคร่ึง  วัน-เวลาสอบตามในม.ร.30  

คะแนนสอบผ่าน 60 %

                                   รศ.ดร.นงนภัส  ตาปสนันทน์

และมีสิทธิลงทะเบียนจนกว่าจะสอบผ่าน พร้อมกากบาท 

ขอจบทุกครั้งจนกว่าจะเรียนครบหลักสูตร

 2. การขอจบเท็จ                คือการขอจบไว้ เพ่ือลงทะเบียนเรียน 

หน่วยกิตเกินเกณฑ์จากท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดไว้ แต่ยัง 

เหลือวิชาท่ีต้องลงทะเบียนเรียนอีก ยังไม่สามารถขอจบ 

การศึกษาได้  ถ้าขอจบเท็จ มหาวิทยาลัยจะตัดรายกระบวน 
กองบรรณาธิการ

วิชาให้เหลือเพียง 24 หน่วยกิตในภาคปกติ และ 

12 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน โดยจะตัดกระบวนวิชา 

สุดท้ายขึ้นไปจากใบเสร็จลงทะเบียนเรียนออกให้ 

เหลือหน่วยกิตตามระเบียบที่กำหนดไว้
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การรับสมัครผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree)
ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

          ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคร 

ผู้ประสงค์จะเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อ 

เตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี   เพ่ือเปิดโอกาสทาง 

การศึกษา  พัฒนาความรู้  ส่งเสริมและยกระดับคุณภาพ 

ชวีติแกป่ระชาชนทัว่ไป  และเพือ่ตอบสนองความ 

ต้องการของหน่วยงานต่างๆ ท่ีมีความประสงค์จะให้ 

การศึกษาเพ่ิมพูนความรู้แก่บุคลากร  อันเป็นการ 

ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้ได้รับความสำเร็จ 

ในอาชีพและหน้าท่ีการงานย่ิงข้ึน  ซ่ึงมีรายละเอียด 

ดังนี้

 1. กำหนดวันจำหน่ายระเบียบการรับสมัคร

            1.1 จำหน่ายทางไปรษณีย์  ต้ังแต่วันท่ี  19  

มีนาคม-30 เมษายน 2555 ราคาชุดละ 140.- บาท 

โดยส่งเงินเป็นธนาณัติไปรษณีย์ ส่ังจ่ายในนาม   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปทฝ.รามคำแหง จ่าหน้าซอง 

ถึงหัวหน้าฝ่ายรับสมัคร  ตู้  ปณ.1002  ปทฝ.รามคำแหง    

กรุงเทพฯ 10241 โดยระบุท่ีซองจดหมายว่า  “ชุดสมัคร 

รายวิชาทางไปรษณีย์”  (หากไปซื้อด้วยตนเองที่

มหาวิทยาลัย  ราคาชุดละ  140.- บาท  จำหน่าย 

ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3 (เว้นวันที่  

13-17  เมษายน 2555)   

  1.2 จำหน่ายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(รามฯ 1)  ชดุสมคัรดว้ยตนเอง  จำหนา่ยตัง้แตว่นัที ่

19 มีนาคม 2555-16 พฤษภาคม 2555 (เว้นวันที่ 

13- 17เมษายน  2555) ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 

ราคาชุดละ 120.- บาท

  1.3 การสมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ไม่ต้อง 

ซื้อระเบียบการรับสมัคร

 2. กำหนดวันรับสมัคร

  2.1 สมัครผ่านทางอินเทอร์เน็ต ระหว่าง 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 

2555 ที่ www.iregis.ru.ac.th 

  2.2 สมัครทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที ่

19 มีนาคม 2555-11พฤษภาคม 2555 ให้ผู้สมัคร 

ส่งใบสมัคร และเอกสารประกอบการสมัครเข้าเป็น 

นักศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือระเบียบการ 

รับสมัครเข้าเป็นนักศึกษาทางไปรษณีย์ให้ครบถ้วน

  2.3 สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย 

(รามฯ 1) รับสมัคร ระหว่างวันที่ 7-16  พฤษภาคม 

2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 08.30- 

15.30 น. ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช   

 3.  คุณสมบัติผู้เข้าศึกษา

  3.1 ต้องเป็นข้าราชการ ลูกจ้าง หรือ 

พนักงานส่วนราชการ องค์การรัฐวิสาหกิจ หรือ

  3.2 เป็นพนักงานของหน่วยงานเอกชน 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเห็นสมควร หรือ

  3.3 เป็นบุคคลท่ีมหาวิทยาลัยพิจารณา 

แล้ว  เห็นสมควรให้เข้าศึกษาได้

  ทั้งนี้ ผู้มีคุณสมบัติตาม ข้อ 3.1 ข้อ 3.2 

และข้อ 3.3 ต้องจบหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป

 4. อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าบำรุง 

มหาวิทยาลัยกำหนด มีดังนี้

  4.1  ค่าสมัครเข้าศึกษา     500.-   บาท

  4.2   ค่าข้ึนทะเบียนเข้าศึกษา 300.-   บาท

  4.3  ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคปกติ 

300.-  บาท

  4.4 ค่าบำรุงมหาวิทยาลัย ภาคฤดูร้อน  

200.-   บาท

  4.5 ค่าลงทะเบียนเรียนเป็นรายหน่วยกิต   

หน่วยกิตละ   50.-   บาท

  4.6 ค่ าบัตรประจำตัวผู้ เข้ าศึกษา  

60.-   บาท

  4.7 ค่ า ส ม า ชิ ก ห นั ง สื อ พิ ม พ์ ข่ า ว 

รามคำแหง  ภาคเรียนปกติละ 100.-   บาท

  4.8   ค่ า ใ บ รั บ ร อ ง ผ ล ก า ร ศึ ก ษ า 

ฉบับละ 40.-บาท

 5. หลักฐานท่ีใช้ในการสมัคร (ถ่ายสำเนา 

ขนาด A 4 เท่านั้น)

  5.1 สำเนาคุณวุฒิท่ีระบุวันจบการศึกษา 

ต้ังแต่มัธยมศึกษาตอนต้นข้ึนไป  จำนวน 2 ฉบับ

  5.2  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

  5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  

(หน้า - หลัง)  จำนวน 3  ฉบับ

  สำหรับผู้สมัครที่ เป็นผู้พิการให้ใช้  

สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ จำนวน 2 ฉบับ

  5.4 รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 น้ิว เท่าน้ัน  

จำนวน 1  รูป

 6.  ขั้นตอนการสมัคร

  6.1  ผู้สมัครควรติดต่อขอซ้ือระเบียบการ 

รับสมัครล่วงหน้าโดยกรอกใบสมัคร  และเอกสาร 

ประกอบการสมัครพร้อมจัดเตรียมหลักฐานการ 

สมัครตามข้อ 5. มาให้เรียบร้อยก่อนที่จะนำไปยื่น 

ในวันรับสมัคร

  6.2 นำใบสมัครพร้อมหลักฐานยื่นต่อ 

เจ้าหน้าท่ี  เพ่ือทำการตรวจสอบหลักฐานการสมัคร

  6.3 ดำเนินการสมัครและขึ้นทะเบียน 

เป็นผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษา 

ระดับปริญญาตรี (Pre-degree) และชำระเงินค่า 

ธรรมเนียมการศึกษา และค่าลงทะเบียนเรียน  

ที่อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  กรณีที่ผู้สมัครเป็นพระภิกษุ-สามเณร 

ให้ดำเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ตและทาง 

ไปรษณีย์เท่านั้น 

 7.  วิธีการศึกษา

 ผู้ได้รับอนุมัติให้เข้าศึกษาสามารถศึกษา 

ได้ด้วยตนเองจากส่ือการสอนต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลัย 

จัดให้ อาทิ เช่น ตำรา การบรรยายทางสถานีวิทยุ   

โทรทัศน์ และการบริการบันทึกเทปคำบรรยาย ฯลฯ    

โดยไม่ต้องเข้าช้ันเรียน หรือเข้าฟังการบรรยายท่ี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดให้

 ท้ังน้ีจะสมัครเข้าศึกษาขณะท่ียังมีสถานภาพ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่อีกไม่ได้ 

 นอกเหนือจากประกาศน้ี ให้เป็นไปตามเกณฑ์ 

ของมหาวิทยาลัยโดยอนุโลม ผู้ที่สนใจให้ติดต่อ 

ขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับสมัคร สำนัก 

บริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(อาคาร สวป. ชั้น 3) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240 

หรือ 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 ๓๐ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 รามคำแหงสืบสานประเพณีฯ       (ต่อจากหน้า 1)

ตลอดทั้งวัน พร้อมทั้งแสดงการละเล่นแบบไทยๆ 

ท้ังร้อง ท้ังเต้น และการระบำกลองยาว ด้วยบรรยากาศ 

ที่สนุกสนานครื้นเครงไปทั่วบริเวณมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2555 

 บรรยากาศประเพณีวันสงกรานต์ปี 2555 ปีนี้ 

เต็มไปด้วยรอยย้ิมและความสนุกสนาน โดยในช่วงเช้า 

 เป็นการจัดริ้วขบวนแห่พระพุทธรูป 

 ทั้งนี้ขบวนแห่พระพุทธรูปได้เคลื่อนขบวน 

จากอาคารท่าชัยไปรอบสระน้ำ  วนรอบลานพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช ไปจนถึงอาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหง และได้อัญเชิญพระพุทธรูปประดิษฐาน 

หน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนฯ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน 

ได้สรงน้ำ นอกจากนั้นยังมีการประกวดขบวนแห่  

โดยมีหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยจัดส่งขบวนแห่ 

เข้าร่วมประกวด จำนวน 36 หน่วยงาน ล้วนแต่มี 

ความงดงามตระการตา และมีความคิดสร้างสรรค์ 

สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงาน

 จากนั้น ชาวรามคำแหงร่วมกันสรงน้ำพระ 

รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตา 

ต่อคณาจารย์ผู้อาวุโส โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข  

รองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดี  

และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.จิรโชค วีระสย อาจารย์ 

อาวุโสคณะรัฐศาสตร์ มาร่วมให้พรแก่บุคลากร

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่าประเพณี 

สงกรานต์เป็นประเพณีที่ดีงามของไทย แสดงถึง 

ความรัก ความสามัคคี และแสดงถึงการอนุรักษ ์

ศิลปวัฒนธรรมไทยที่ชาวรามคำแหงได้ยึดมั่นมา 

โดยตลอด และเป็นโอกาสอันดีที่จะได้รดน้ำขอพร 

ผู้อาวุโส เพ่ือความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว  

อีกด้วย

 “โอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล อีกทั้งพระบารมีแห่ง 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้โปรดดลบันดาลให ้

ทุกคนมีความสุข มีครอบครัวที่อบอุ่น มีสังคมที่ 

ร่มเย็น สมัครสมานสามัคคี และช่วยกันธำรงรักษา 

ความงดงามของประเพณีสงกรานต์ให้คงอยู่เพื่อ 

เป็นมรดกแก่ลูกหลานไทยสืบไป”

 รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดี 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่าการประกวดขบวนแห ่

ประจำปี 2555 สร้างความลำบากใจให้กับคณะกรรมการ 

การตัดสินเป็นอย่างมาก   เนื่องจากทุกหน่วยงานได้ 

มีการเตรียมความพร้อม และทุ่มเทแรงกายแรงใจใน 

การจัดขบวนแห่อย่างเต็มท่ี ท้ายท่ีสุดแล้วคณะกรรมการ 

ได้ตัดสินรางวัลต่างๆ ดังนี้

 รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ สำนักพิมพ์ เงินรางวัล 

3,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่  

คณะบริหารธุรกิจ เงินรางวัล 2,000 บาท รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ได้แก่ สำนักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล เงินรางวัล 1,500 บาท  

รางวัลชมเชย ได้แก่ กองคลัง และกองอาคารและ 

สถานที่ เงินรางวัล 1,000 บาท และรางวัลขวัญใจ 

กรรมการ ได้แก่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(ฝ่ายประถม) เงินรางวัล 2,000 บาท ทั้งนี้ทุกรางวัล

จะได้รับถ้วยรางวัลพร้อมเกียรติบัตร 

ขณะน้ีมีสาขาวิทยบริการฯแห่งใหม่ที่จังหวัดพังงา  

ซึ่งจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ชั้นปริญญาตรี ตั้งแต่ภาค 1  

ปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป ระหว่างวันที่ 7-16 

พฤษภาคม 2555 พร้อมกับการรับสมัครที่ส่วนกลาง 

(หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค อีก 21 จังหวัดท่ัวประเทศ 

โดยเปิดรับสมัครนักศึกษาใน 4 คณะ คือ คณะนิติศาสตร์ 

(สาขาวิชานิติศาสตร์) คณะบริหารธุรกิจ (สาขาวิชา 

การจัดการ) คณะมนุษยศาสตร์ (สาขาวิชาสื่อสาร 

มวลชน) และคณะรัฐศาสตร์ (สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ)

 “สาขาวิทยบริการฯจังหวัดพังงา ได้เปิดสอน 

ระดับปริญญาโทในคณะบริหารธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ 

และคณะศึกษาศาสตร์มาก่อนแล้ว และจังหวัดได้ 

ขอให้มหาวิทยาลัยเปิดสอนในระดับปริญญาตรีด้วย  

เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชาวพังงาและจังหวัด 

ใกล้เคียงได้เรียนใกล้บ้าน สอบใกล้บ้านจนจบการศึกษา”

 สำหรับสาขาวิทยบริการฯจังหวัดพังงา 

ตั้งอยู่ที่หมู่ 9 ตำบลท้ายเหมือง อำเภอท้ายเหมือง 

จังหวัดพังงา ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่   

โทร. 076-428-400  fax. 076-428-419

ม.ร. เปิดสาขาฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

เวลา  17.30- 21.30 น.  คดัเลอืกโดยการสอบสมัภาษณ ์

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 152,360 บาท แบ่งชำระ  

12 งวด

 ผูส้นใจสมคัรไดต้ัง้แต่บดันี ้- วนัที ่15 มถินุายน  

2555 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงาน 

โครงการฯ ห้อง 402 ชั้น 4 คณะบริหารธุรกิจ โทร. 

0-2310-8237, 086-306-5173-4,  086-521-0033 หรอืที ่

http://joomla.ru.ac.th/acctfin

ม.ร. รับนศ.ฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

ระหว่างเวลา 09.30-16.30 น. ณ บริเวณห้องโถง 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ชั้น 1

 ขณะเดยีวกนั คณะนติศิาสตรจ์ะเปดิเวทเีสวนา 

เรื่อง “เอาอยู่ รู้ทัน ยาเสพติด” ระหว่างเวลา 10.00-

12.00 น. ณ หอ้งศกัดิ ์ผาสขุนรินัต ์อาคารหอประชมุพ่

อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมีวิทยากรประกอบด้วย 

พล.ต.ต.วิสุทธิ์ วานิชบุตร รองผู้บัญชาการสำนักงาน 

กฎหมายและคดี  สำนักงานตำรวจแห่ งชาติ  

นายแพทย์วิโรจน์ วีรชัย  ผู้อำนวยการสถาบัน 

ธัญญารักษ์ นายอรรณพ ลิขิตจิตถะ รองเลขาธิการ 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน  

(ปปง.) โดยมี รองศาสตราจารย์จรัล เล็งวิทยา 

เป็นผู้ดำเนินรายการ

 ขอเชิญนักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจร่วมชม

นิทรรศการและฟังการเสวนาตามกำหนดการดังกล่าว 

 “ผู้การวิสุทธิ์”ฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

ระหว่างรอไปงานแสดงและใกล้กับช่วงสอบ คุณแม่ 

จะคอยพกหนังสือเรียนมาให้และหนูจะเอาหนังสือ 

มาอ่านตลอด ซึ่งเทอมที่ผ่านมาหนูสอบได้เกรด 

เฉลี่ย 3.8 ค่ะ”

 น้องดรีม ตีสิบ บอกด้วยว่า “หนูดีใจที่ได้สร้าง 

ผลงานตั้งแต่เด็ก และมีโอกาสได้ช่วยงานการกุศล 

หลายแห่ง หนูภูมิใจมากค่ะ ขอฝากอัลบั้มเพลง 

“ไม่ต้องเกรงใจ” ภาพยนตร์คอมเมดี้ เรื่อง “รัก 555  

อย่าท้าก๋อย” หนังดังสุดสัปดาห์ เร่ืองบันทึกรัก 2453 

และกำลังมีผลงานภาพยนตร์เทิดพระคุณแม่ เรื่อง 

ค่าน้ำนม  รวมทั้งช่วยเป็นกำลังใจให้ชนะการประกวด  

Thailand Got Talent’s Season 2 ที่ผ่านการคัดเลือก 

ให้เข้ารอบต่อไปแล้วด้วยนะคะ” 

 เปิดใจ “น้องดรีม”ฯ                    (ต่อจากหน้า 7)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓) วันที่ ๓๐ เมษายน - ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕

อธิการบดีฝากชาวรามคำแหง
ทำงานยึดมั่นในความจริงและซื่อสัตย์สุจริต

นักกีฬารามคำแหงร่วมชิงชัยใน “สงขลานครินทร์เกมส์”

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพ ให้แก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 
และบรรยายพิเศษ และมีพระมหาสมปอง ตาลปุตโต พระนักเทศน์ชื่อดัง 
จากวัดสร้อยทอง กรุงเทพฯ ปาฐกถาธรรม เรื่อง “ทำงานอย่างไรให้มีความสุข 
และสนุกกับงาน” เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน 
รามคำแหงมหาราช 
 พระมหาสมปอง พระนักเทศน์ชื่อดัง กล่าวว่า การทำงานจะประสบ 
ความสำเร็จได้ ต้องรู้จักเอาใจเขา มาใส่ใจเรา มีความสามัคคี ฝึกเป็นคน 
มองโลกในแง่บวก ทำงานอย่าท้อ และให้ช่วยกันมุ่งมั่นพัฒนามหาวิทยาลัย  
ด้วยใจท่ีมีคุณธรรมและจริยธรรม น่ันคือ การครองตน  ครองคน  และครองงาน  
 “ครองตนด้วยศีล 5 และฆราวาสธรรม 4  (สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ)  คือ  
ความซื่อสัตย์ต่อกัน โดยเฉพาะการซื่อสัตย์ต่อตนเอง ฝึกตน ข่มใจต่อกิเลส 
ที่มายั่วยุ อดทนต่อคำพูด งานหนัก และรู้จักเสียสละ ครองคน คือ ยึดหลัก 
สังคหวัตถุ 4 ได้แก่ ทาน ปิยวาจา อัตถจริยา และสมานัตตตา แปลว่า 
โอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ทุกคน วางคนเหมาะสม  และครองงาน 
คือ อิทธิบาท 4 - ทางแห่งความสำเร็จ มีแนวปฏิบัติ 4 ข้อ ได้แก่ ฉันทะ  
ความพอใจรักใคร่ในส่ิงน้ัน วิริยะ ความพากเพียรในส่ิงน้ัน จิตตะ ความเอาใจใส่ 
ฝักใฝ่ในส่ิงน้ัน วิมังสา ความหม่ันสอดส่องในเหตุผลของส่ิงน้ัน”  พระนักเทศน์กล่าว
 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่าการทำงานในมหาวิทยาลัย 
บุคลากรต้องคำนึงถึงเรื่อง วินัยข้าราชการ และจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่ง 
จรรยาบรรณท่ีพูดกันมาน้ันเปรียบเหมือนเสือกระดาษ ไม่มีบทลงโทษ ไม่เข้มงวด  
ทั้งๆที่บางเรื่องเป็นเรื่องสำคัญ เช่น การบกพร่องต่อหน้าที่การงาน และการ 
มีบทลงโทษเหมือนการผิดวินัยข้าราชการ
 “สิ่งสำคัญที่เป็นพื้นฐานจริยธรรม คือ บุคลากรต้องยึดมั่นในความจริง 
ไม่โกหก ในรามคำแหงผมได้ย้ำคณะผู้บริหารเสมอว่า ถ้ามีสิ่งใดผิดพลาดให้ 
บอกแก่กัน อย่าปล่อยให้ผ่านไปอย่างไม่ถูกต้อง จะได้ช่วยกันแก้ไขให้ดีขึ้น  
ส่วนคนที่กล้าท้วงติงหรือบอกกล่าวในข้อผิดพลาด เราต้องขอบคุณในความ 
คิดเห็นของเขา และบุคลากรต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความสำคัญ 
กับการตรวจสอบภายใน ถ้ารามฯมีระบบที่เข้มแข็งก็จะทำให้หน่วยงานต่างๆ 
เดินหน้าไปด้วยความสบายใจว่า ส่ิงท่ีทำไปมีการตรวจสอบท่ีถูกต้องแล้วหรือไม่  
แล้วดำเนินการตามระบบให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา” 
 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า บุคลากรทุกคนต้องทำงานด้วยความ 
โปร่งใส ทำหน้าท่ีของตนเองเพ่ือให้มหาวิทยาลัยสามารถเป็นท่ีพ่ึงของลูกหลาน 
คนไทยตลอดไป ซึ่งตนตั้งใจจะรื้อฟื้นระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของรามคำแหง 
ข้ึนมาอีกคร้ัง เช่ือว่าจะทำให้ลูกศิษย์กับอาจารย์มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากข้ึน  
เวลามาเรียนนักศึกษาจะมีที่พึ่งและมีที่ปรึกษา ลูกศิษย์มีความเคารพรักใน 
ความเป็นครู อาจารย์ และเรียนรู้สิ่งต่างๆจากอาจารย์ ซึ่งข้อนี้อาจารย์ของ 
รามคำแหงทุกคนต้องช่วยกันสร้างรากฐานของมหาวิทยาลัยให้มีความแข็งแรง 
มากขึ้น 
 “ฝากให้ทุกคนทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ บอกกล่าวแก่กันถึงเรื่อง 
ดีของสถาบัน ให้ลูกหลานหรือคนรู้จักเข้ามาเรียนหนังสือที่รามคำแหง ทุกคน 
ต้องช่วยกันเพราะนักศึกษาส่วนกลางถือเป็นส่วนสำคัญในการบ่งบอกถึงความ 
เป็นตลาดวิชามากที่สุด  และจะมีบทบาทในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต 
  อยากให้อาจารย์เข้มงวดเร่ืองการเข้าสอน อย่าทิ้งห้องเรียนโดยเด็ดขาด 
เร่งรัดการตรวจข้อสอบ ออกผลสอบให้เร็ว และมีความยุติธรรมในการทำงาน 

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง คณบดีคณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย จิตต์พานิชย์ ผู้อำนวยการสำนัก 

หอสมุดกลาง และผู้แทนจากสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

(สวป.) ร่วมต้อนรับคณะบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่มาศึกษาดูงานด้านทะเบียนนักศึกษาของ สวป.  

ด้านกิจกรรมนักศึกษาของกองกิจการนักศึกษา และด้านการบริหารงาน  

ของสำนักหอสมุดกลางและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ 

และบริหาร

บุคลากร ม.เกษตร ศึกษาดูงาน ณ ม.ร.

อาจารย์ทุกท่านต้องฝึกทำบทเรียน e-Learning และตำราอิเล็กทรอนิกส์สำหรับ 
นักศึกษาที่ต้องทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย และที่สำคัญ ขอให้อาจารย์รุ่นเก่า 
ช่วยฝึกอาจารย์รุ่นใหม่ขึ้นมา ให้พวกเขาได้มีโอกาสสอนและมีโอกาสในการ 
พัฒนาตนเองเพื่อวางรากฐานที่ดีให้แก่อาจารย์รุ่นใหม่ให้มีความพร้อมในการ
สอนที่ดีเช่นอาจารย์รุ่นเก่าต่อไป”  อธิการบดีกล่าวในที่สุด

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นำทีมนักกีฬารามคำแหงเข้าร่วมมหกรรม 
กีฬาปัญญาชน คร้ังท่ี 39 “สงขลานครินทร์เกมส์”  พร้อมท่ีจะนำชัยชนะสู่มหาวิทยาลัย  
ถ้าได้รับแรงเชียร์จากลูกพ่อขุนฯทุกคน
 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวถึงกีฬา 
มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยว่า เป็นการแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ต่างๆโดยเริ่มจัดการแข่งขันครั้งแรกในปี 2513 จนถึงปัจจุบัน รวม 38 ครั้ง ทั้งนี้ 
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาทั้งการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ ความสามัคคี และ 
ความเป็นเลิศ ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถคว้าตำแหน่งเจ้าเหรียญทอง 
มาแล้วถึง 17 ครั้ง สำหรับปีการศึกษา 2554 ซึ่งจัดแข่งขันเป็นครั้งที่ 39 มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันที่วิทยาเขตหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2555 มีสถาบันอุดมศึกษาส่งนักกีฬา 
เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 116 สถาบัน เพื่อชิงชัยใน 26 ชนิดกีฬา
 คร้ังน้ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในรอบมหกรรม  
237 คนใน 22 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา บาสเกตบอล (ทีมชาย) 
วอลเลย์บอล (ทีมชาย) วอลเลย์บอลชายหาด (ทีมชายและทีมหญิง) ซอฟท์บอล 
(ทีมชายและทีมหญิง) รักบี้ฟุตบอล (ทีม 15 คน และทีม 7 คน) เซปักตะกร้อ 
(ทีมชายเดี่ยว) กอล์ฟ ยิงปืน ดาบสากล เทนนิส เทเบิลเทนนิส เทควันโด ยูโด 
เปตอง เรือพาย ลีลาศ บริดจ์ หมากกระดาน และดาบไทย
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวด้วยว่าการเข้าร่วมแข่งขันใน 
ครั้งที่ 39 นี้ มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณสนับสนุนทั้งในการเตรียมทีมและ 
เข้าร่วมการแข่งขันรอบมหกรรมจำนวนมาก ทำให้ทีมนักกีฬาของเรามีความพร้อม 
ที่จะรักษาเหรียญทองไว้ไม่ให้ต่ำกว่าลำดับที่ 3 ซึ่งเราได้รับในการแข่งขันครั้งที่ 38 
“จามจุรีเกมส์” และครั้งนี้นักกีฬาของเราทุกคนก็ยังทุ่มเทฝึกซ้อมและพัฒนาสถิติ
ของตนได้เท่าหรือดีกว่าเหรียญทองในครั้งที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถ้าได้รับแรง 
เชียร์จากชาวรามคำแหงจะเป็นกำลังใจที่สำคัญแก่นักกีฬารามคำแหงอย่างที่สุด  
ซ่ึงชาวรามคำแหงสามารถส่งแรงใจเชียร์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ท่ี www.stdaffair.ru.ac.th


