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(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

ศิษย์รามฯ ฉลุยสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา
ได้ลำดับต้นของประเทศ 

  

ประกาศผ่อนผันการชำระเงิน
ลงทะเบียนเรียน ภาค 1/2555

คณะบริหารธุรกิจรับนักศึกษาใหม่
ภาคพิเศษ 2 สาขาวิชา

    

ลูกพ่อขุนฯ ประสบชัยชนะในมหกรรมกีฬาปัญญาชน

ม.ร. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม ่
ใช้ระบบ Super service บริการสะดวก-รวดเร็ว

(อ่านต่อหน้า 2)

    

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ด้วยระบบ 

Super service ทีส่ะดวกรวดเรว็สรา้งความประทบัใจแกผู่ส้มคัร 

และผู้ปกครอง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน เมื่อวันที่               

7 พฤษภาคม 2555 ณ บริเวณด้านหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุน

รามคำแหงมหาราช 
 ภายในงานมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้อนรับนักศึกษาใหม่  

ด้วยการแสดงชุดกลองสะบัดชัยอย่างอลังการ มีรองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา  

 โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต (ปริญญาตรี)  

ภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 ใน 

2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป 

และสาขาวิชาการตลาด เรียนวันเสาร์-อาทิตย์ 

เริ่มเรียนวันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน 2555

 ผูส้นใจสมคัรไดต้ัง้แตบ่ดันี-้ 31 พฤษภาคม 

2555 ที ่สำนกังานโครงการฯ โทร. 0-2310-8232, 

089-488-3561-2 หรือ www.ba.ru.ac.th/bba 

 งานแนะแนวจัดหางานและทุน 

การศึกษา  ขอให้นักศึกษาที่ มี ความ 

ประสงค์จะขอผ่อนผันการชำระเงิน 

ลงทะเบียนเรียนภาค 1/2555 ประจำปี 

การศึกษา 2555 ยื่นขอผ่อนผันตั้งแต่บัดนี้-

วันที่ 31 พฤษภาคม 2555 ที่งานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา  อาคาร 

ศิลาบาตร (ชั้นลอย) เวลา 09.00-12.00 น. 

และ 13.00-16.00 น.

      กองทัพนักกีฬามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงประสบความสำเรจ็ 

ได้รับเหรียญทองมากเป็น 

อันดับที่  8   จากจำนวน 

สถาบันอุดมศึกษา 113 สถาบัน 

ท่ีเข้าร่วมชิงชัยในกีฬาปัญญาชน 

สงขลานครินทร์เกมส์

   อาจารย์สมหมาย  สุระชัย 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ- 

นักศึกษาในฐานะหัวหน้า 

ค ณ ะ นั ก กี ฬ า ลู ก พ่ อ ขุ น ฯ          นายเพิ่มพูน  พิศาลธุรกิจ 

ปัจจุบันเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา รุ่นท่ี 60  

ส ำ นั ก ง า น ศ า ล ยุ ติ ธ ร ร ม  ส ร้ า ง ช่ือ 

นิติศาสตร์รามคำแหงในช้ันตุลาการ 

สอบผ่านเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา ลำดับท่ี 4 

ด้วย 157 คะแนน จากผู้เข้าสอบท้ังหมด 

7,639 คนท้ังประเทศ 

 นายเพ่ิมพูน เป็นศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รุ่นที่ 31 เนติบัณฑิตไทยสมัยที่ 58 สอบได้อันดับที่ 8 และ 

กำลังศึกษาปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 โอกาสนี้ นายเพิ่มพูน กล่าวว่า การสอบผู้ช่วยผู้พิพากษา 

ครั้งนี้ เชื่อว่าทุกคนต้องใช้ความพยายามและความรู้ทางด้าน 

กฎหมายในการสอบอย่างเต็มที่ เพราะมีข้อสอบหลายข้อที่ไม่มี 

การเรียนการสอนในชั้นเนติบัณฑิต (ไม่ใช่วิชาหลักที่นำมาออก 

ข้อสอบ) ผมจึงต้องอาศัยความรู้เดิมที่เคยศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงมาช่วยในการตอบข้อสอบ



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

   ม.ร. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ใช้ระบบ  Super service ฯ                                           (ต่อจากหน้า 1)

และผู้มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่  ร่วมในงาน 

นอกจากนี้  ยังมีแบบอย่างรุ่นพี่ที่ประสบความ 

สำเร็จจากการเรียนระบบ Pre-degree อาทิ ‘อาจารย์พ้ิงค์  

สิรพิชญ์-พอร์ช สิรพัชร์’ สองพี่น้องครอบครัวสินมา  

และ ต้ัม-ภาสวิชญ์  บัณฑิตทัศนานนท์ อดีตนักเรียน  

Pre-degree  สาขาฯปราจีนบุรี  มาแนะแนวการศึกษาด้วย

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุวรรณี  เดชวรชัย 

ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล (สวป.) กล่าวรายงานว่า ในแต่ละปีมี 

ผู้สนใจเข้ามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวนมาก      

สวป.ในฐานะที่เป็นองค์กรหนึ่งของมหาวิทยาลัย  

มีหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลของนักศึกษาตั้งแต่ 

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่จนสำเร็จการศึกษา ซึ่งเป็น 

ภาระงานที่ต้องอาศัยความละเอียดรอบคอบและ 

เอาใจใส่ เพื่อให้ผลการดำเนินงานถูกต้อง รวดเร็ว 

และตรงกับความต้องการของนักศึกษาทุกราย  

สิ่ง เหล่านี้ถือเป็นหัวใจของการให้บริการของ 

มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการรับสมัครนักศึกษาใหม่  

เพื่อให้นักศึกษาเกิดความประทับใจตั้งแต่ครั้งแรกที่ 

เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย ด้วยการนำระบบ Super service 

มาใช้ในแต่ละขั้นตอน และจำเป็นต้องใช้ความสามัคค ี

ของบุคลากร สวป. และทุกหน่วยงาน ในปีนี้ สวป. 

ไดป้รบัปรงุขัน้ตอนการทำบตัรประจำตวันกัศกึษาใหม ่ 

อันจะทำให้เวลาในการสมัครลดลงได้อย่างมาก  

จากเดิมที่ใช้เวลาในการสมัครทุกขั้นตอนเฉลี่ย 

ประมาณ 16 นาที โดยปีการศึกษานี้ คาดว่าจะใช้ 

เวลาเหลือเพียง 10 นาทีเท่านั้น คาดว่าจะนำความ 

พึงพอใจแก่ผู้สมัครนักศึกษาใหม่ทุกคน

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

วันนี้ถนนทุกสายมุ่งสู่รามคำแหง มีผู้คนหลั่งไหล 

พาลูกหลานมาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ขอต้อนรับผู้มาสมัครเป็นนักศึกษาใหม่  

และผู้ปกครองด้วยความยินดี การรับสมัครครั้งนี้ 

ให้บริการด้วย “ระบบ Super service” คือ ดำเนินการ 

ในทกุขัน้ตอนของการสมคัรดว้ยความสะดวกรวดเรว็ 

สร้างความประทับใจและความพึงพอใจสูงสุดแก่ 

ผู้สมัคร โดยทุกขั้นตอนจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ในปีการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่  7-16 

พฤษภาคมนี้ ณ ม.ร. หัวหมาก และสาขาวิทยบริการฯ 

22 แห่งทั่วประเทศพร้อมกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยมี 

ความตั้งใจที่จะดูแลนักศึกษาให้เรียนรู้ด้านวิชาการ  

รวมทั้ง ให้การดูแลนักศึกษาอย่างอบอุ่นเหมือนลูก

หลาน จะฟื้นระบบอาจารย์ที่ปรึกษาที่คอยดูแลให้ 

คำปรึกษาทั้งในเรื่องการเรียนและการใช้ชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิดจนกระทั่งสำเร็จการศึกษา 

นักศึกษาท่ีต้องการพักอาศัยใกล้มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ก็ได้ตรวจสอบมาตรฐานของหอพักรอบร้ัวมหาวิทยาลัย  

เพือ่ใหน้กัศกึษาและผูป้กครองมัน่ใจในความปลอดภยั 

และความสะดวกในการพักอาศัย 

 ท้ังน้ี ด้านการเรียนการสอน ทุกคณะ ทุกสาขาวิชา 

มีการปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยสอดคล้องกับ 

ความต้องการของตลาดแรงงาน มีอาจารย์ผู้สอนที่มี 

ประสบการณ์สูง และได้ปรับปรุงระบบการวัดผลใหม่ 

เพื่อให้สอดคล้องกับสากล จากเกรด G P F เป็น 

เกรด A B C D ที่สำคัญ เพื่อเป็นการรองรับการเข้า

สู่ประชาคมอาเซียนในปี 2015 มหาวิทยาลัยได้เปิด 

สอนภาษาในอาเซียนเกือบทุกภาษา และมีการจัด 

หลักสูตรอบรมพิเศษท้ังภาษาอังกฤษ ภาษาในอาเซียน 

และคอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้งานโปรแกรมพื้นฐาน  

และการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตด้วย

 “ทุกวันนี้การเรียนที่รามคำแหงได้รับความ 

นิยมมากขึ้น เนื่องจากนักศึกษาทุกคนสามารถ 

ออกแบบการเรียนได้เอง ตั้งแต่การเลือกเรียนในคณะ 

สาขาวิชาที่ตรงกับความสนใจ และเมื่อเรียนไประยะ 

หนึ่งพบว่าสาขาวิชาที่เรียนไม่สอดคล้องกับความ 

ถนดั กส็ามารถเปลีย่นแปลงสาขาวชิาได ้ ทีร่ามคำแหง 

มชีัน้เรยีนเพือ่ใหน้กัศกึษาไดฟ้งัคำบรรยายของอาจารย ์ 

แต่ถ้านักศึกษาเรียนไปด้วย ทำงานไปด้วย ไม่มีเวลา

มาเรียนก็สามารถรับฟังการบรรยายด้วยเทคโนโลยี 

ต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยจัดบริการ เช่น cyber classroom  

และเลือกใช้สื่อในการเรียน e-Learning ได้ โดย 

มหาวิทยาลัยยังคงค่าหน่วยกิตในอัตราเดิม คือ 

หน่วยกิตละ 25 บาท”  อธิการบดีกล่าว

 ทีมนักกีฬากอล์ฟ “ลูกพ่อขุนฯ” สาขาวิชา 

การบริหารจัดการกอล์ฟ สวิงคว้าชัยในสงขลา- 

นครินทร์เกมส์ 1 เหรียญทอง ประเภททีมชาย  

2 เหรียญเงิน จากทีมหญิง และบุคคลหญิง 

 การแข่งขันกอล์ฟในกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง 

ประเทศไทย ครั้งที่ 39 “สงขลานครินทร์เกมส์” 

เมื่อวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2555 ที่สนามเซาเทิร์น  

ฮิลล์ กอล์ฟ แอนด์ คันทรีคลับ จังหวัดสงขลา โดยมี 

สถาบันที่เข้าร่วมแข่งขันจาก 58 สถาบันทั่วประเทศ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ 

แข่งขัน จำนวน 6 คน ประกอบด้วย นักกีฬาชาย 

4 คน และหญิง 2 คน ชิงชัยทั้งในประเภททีมและ 

ประเภทบุคคล หลังจบการแข่งขันทีมนักหวด 

ก้านเหล็กรามฯ โชว์วงสวิงเยี่ยมเฉือนทีมที่ 2 ไป 

2 สโตรค คว้า 1 เหรียญทองจากประเภททีมชาย  

1 เหรียญเงินจากประเภททีมหญิง และ 1 เหรียญเงิน 

จากประเภทบุคคลหญิง

 สำหรับนักกอล์ฟทีมชาย ประกอบด้วย 

ปฤณ ศิริสมหมาย  วรพล นุ่มเออ  มนัยวรรธน์ 

ภมรมนตรี  และกฤติน อินทรเสนา ทีมหญิง 

มีศุภานัน ธัญญะวานิช และสราพร แช่มช้อย  

ทั้งหมดเป็นนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต 

สาขาวชิาการบรหิารจดัการกอลฟ์ คณะบรหิารธรุกจิ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผลการแขง่ขนั ประเภททมีชาย : เหรยีญทอง 

ได้แก่  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 449 คะแนน  

เหรยีญเงนิ ไดแ้ก ่สถาบนัการพลศกึษา 451 คะแนน 

และเหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  

454 คะแนน

 ประเภททีมหญิง : เหรียญทอง  ได้แก่  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม 304 คะแนน  เหรียญเงิน 

ได้แก่  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 309 คะแนน 

และเหรียญทองแดง ได้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

316 คะแนน 

 ประเภทบุคคลหญิง : เหรียญทอง ฉัตรประภา 

ศิริประกอบ จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม เหรียญเงิน 

สราพร แช่มช้อย 

กอล์ฟรามฯ คว้า 1 ทอง 2 เงิน
กีฬามหาวิทยาลัยฯ

‘สงขลานครินทร์เกมส์

(อ่านต่อหน้า 10)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

   

 “ข่าวรามคำแหง”  ขอแสดงความยินด ี

ต่อ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ เจ้าของรางวัล 

“ศรีบูรพา” คนล่าสุด

 เป็น ชัยวัฒน์ ท่ีมีนามเต็มๆว่า ศาสตราจารย์  

ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ นักวิชาการด้าน 

สันติวิธี หัวหน้าสาขาวิชาการเมืองการปกครอง  

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ ได้รับรางวัล  

“ศรีบูรพา” อันเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่ศิลปิน  

นักคิด นักเขียน และนักหนังสือพิมพ์ ผูมี้ 

ผลงานอันทรงคุณค่า มีชีวิตท่ีเป็นแบบอย่าง

 สำหรับรางวัลนี้ ก่อตั้งโดย “กองทุน 

ศรีบูรพา” เพ่ือรำลึกและเผยแพร่เกียรติประวัติ 

ของกุหลาบ สายประดิษฐ์ หรือ “ศรีบูรพา” 

 นักประชาธิปไตย นักเขียน นักหนังสือพิมพ์  

ที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ 

วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก  

(UNESCO) ยกย่องให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก

 สำหรับ ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ 

สถาอานันท์ เจ้าของรางวัล “ศรีบูรพา” 

ประจำปีนี้ 

 เป็นผู้มีผลงานมากมาย ทั้งงานแปล 

บทความทางวิชาการ และบทความทั่วไป 

อาทิ

 ความรุนแรงกับการจัดการ “ความจริง” 

 ปัตตานี ในรอบกึ่งศตวรรษ

 ขุมทรัพย์ที่ปลายฝัน (งานแปล)

 อาวุธมีชีวิต?

 การเมืองมนุษย์

 ฯลฯ 

 “ข่าวรามคำแหง” ในฐานท่ีเป็น “แฟน” 

ตัวหนังสือของอาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ รู้สึกยินดี 

และชื่นชม

 ในความเป็นนักคิด นักเขียนที่เป็น 

เสาหลักผู้หนึ่งของสังคมไทย 

 อาจารย์ เป็นผู้ เหมาะสมอย่างยิ่ ง 

สำหรับรางวัล “ศรีบูรพา” ในปีนี้ 

 รามคำแหงจัดงาน Road Show 2012 ครั้งที่ 2  

แนะแนวการศึกษา-รับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์- 

การค้าเซ็นทรัล  สาขาป่ินเกล้า  เพ่ืออำนวยความสะดวก 

ในการสมัครแก่นักศึกษาใหม่ โดยผู้สมัครไม่ต้อง 

ซ้ือใบสมัครและใช้หลักฐาน “บัตรประจำตัวประชาชน”  

ใบเดียว พร้อมรับสิทธิอบรมภาษาต่างประเทศ/

คอมพิวเตอร์ฟรี 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงาน “RU Road 

Show 2012” ครั้งที่ 2 ณ บริเวณชั้น G โซน T  

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาป่ินเกล้า เพ่ือแนะนำ 

การเรียนการสอนและรับสมัครนักศึกษาใหม่นอก- 

สถานที่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย 

รองศาสตราจารย์สุวรรณี เดชวรชัย ผู้อำนวยการ 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

(สวป.) และรองศาสตราจารย์ระวิวรรณ  ศรีคร้ามครัน  

ผู้อำนวยการศูนย์สื่อการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ร่วมในงาน ทั้งยังได้รับเกียรติจาก นางสาวสิรพิชญ์  

สินมา (พิ้งค์) และ นายสิรพัชญ์ สินมา (พอร์ช) 

สองพี่น้องครอบครัวสินมา ศิษย์เก่าที่ประสบความ 

สำเร็จในการเรียนระบบ Pre-degree มาร่วมแนะนำ 

วิธีการเรียนและเทคนิคต่างๆ ที่ช่วยให้ประสบความ 

สำเร็จในการเรียนให้แก่ผู้สมัครนักศึกษาใหม่ด้วย 

เมื่อวันที่ 5-6 พฤษภาคมที่ผ่านมา     

 ในส่วนของกิจกรรมบนเวที เป็นการแสดง 

ของนักศึกษาชมรมขับร้องประสานเสียง (RU Chorus)  

และนักศึกษากลุ่ม RU STEP จากวิทยาเขตบางนา 

(รามฯ 2) มาร่วมสร้างสีสัน ซึ่งได้รับความสนใจจาก 

ประชาชนท่ีผ่านไปมา นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ยังได้จัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน  

แนวการศึกษา และจัดทดสอบด้วยระบบ e-Testing  

รวมท้ังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่นอกสถานท่ี โดยใช้ 

เพียงบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวเท่าน้ัน  

พร้อมรับสิทธิเรียนภาษาอังกฤษหรือคอมพิวเตอร์ฟรี   

ซ่ึงมีผู้สนใจมาสมัครเป็นจำนวนมาก

    โอกาสน้ี ‘ข่าวรามคำแหง’  

ได้พูดคุยกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

พ.ต.อ. (หญิง) วิชาสิทธิ 

  สีหตุลานนท์  อาจารย์ประจำ 

โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

ผู้ปกครองที่พาบุตรชาย 

นายสำคัญสุด  สีหตุลานนท์  

มาสมัครเรียนในหลักสูตร Pre-degree ว่า ตนเอง 

เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในคณะ- 

นิติศาสตร์ ทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ซึ่ง 

รู้สึกภูมิใจในสถาบันการศึกษาแห่งน้ี และเช่ือม่ันมา 

โดยตลอดว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัย 

ท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานสามารถแข่งขันกับมหาวิทยาลัย 

อ่ืนๆได้ อีกท้ังผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรมออกไป 

รับใช้ประเทศอย่างมากมาย

 “ ดิ ฉั น แ ล ะ ส า มี เ รี ย น ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และประกอบอาชีพทางด้าน 

กฎหมายมาตลอด เห็นว่านักศึกษาท่ีจบจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจำนวนมาก เป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จ 

ในอาชีพการงาน เพราะทุกคนจะเป็นคนที่มีความ 

ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบและเข้ากับผู้อื่นใน

สังคมได้ดี จึงตั้งใจว่า จะให้บุตรชายเข้ามาศึกษาใน

สถาบันการศึกษาแห่งนี้ด้วย”

 ผศ. พ.ต.อ. (หญิง) วิชาสิทธิ กล่าวต่อไปว่า 

ขณะนี้บุตรชายได้เข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

รามคำแหง จัด Road Show ครั้งที่ 2
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ปิ่นเกล้า

(อ่านต่อหน้า 10)



 

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 รามคำแหงผนึกกำลังภาครัฐและเอกชน 

เชื่อมสัมพันธ์ชุมชนย่านรามคำแหง สร้างพลัง 

ต้านยาเสพติด ในกิจกรรม “ชาวรามฯ ร่วมใจต้านภัย 

ยาเสพติดและสร้างเสริมสุขภาพ” โดยหลายฝ่าย 

ต่างฝากความหวังให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และเยาวชนใกล้เคียงเป็นแกนนำสำคัญ ทั้งนี้ โดยมี 

นักศึกษา บุคลากร และชุมชนร่วมประกาศเจตนารมณ์ 

ต่อต้านยาเสพติด ณ บริเวณลานหน้าหอประชุม

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 

2555 

             พ.ต.อ.บรรลือศักด์ิ ขลิบเงิน  

รองผู้บังคับการ กองบังคับการ 

ตำรวจนครบาล 4 กล่าวว่า 

ผมได้รับมอบหมายเป็น 

ผู้แทน พล.ต.ต.ชาญ วิมลศรี 

ผู้กำกับการตำรวจนครบาล 4  

ในวันน้ี กล่าวว่า โครงการฯนี้ 

เป็นการจัดท่ีดีมาก เพราะทางรัฐบาลและทาง ผบ.ตร.   

และพลตำรวจโทวินัย ทองสอง ผู้บัญชาการตำรวจ 

นครบาล และพลตำรวจตรีวิชัย สังข์ประไพ 

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล มีการกวดขันและ 

จับกุมยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ด้วยความหวังที่ว่า 

หากเราทุกคนช่วยกัน จะสามารถกำจัดยาเสพติด 

ให้หมดไปจากประเทศไทย 

 “การปราบปรามยาเสพติดจำเป็นต้องอาศัย 

ประชาชน เยาวชน และองค์กรทุกภาคส่วนร่วมกัน 

เป็นหูเป็นตา กิจกรรมในวันนี้จัดได้ดี เพราะเป็น 

การกระตุ้นเตือนให้เยาวชนของชาติห่างไกลจาก 

ยาเสพติด อย่างไรก็ตาม รามคำแหงมีบทบาทที่

ใกล้ชิดกับนักศึกษา อยากให้คณาจารย์ได้แนะนำ 

สิ่งที่ถูกต้อง คอยเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าพนักงาน 

ในการให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที”

 นายประยูร ครองยศ ผู้ช่วย- 

ผู้อำนวยการเขตประเวศ 

กล่าวว่า ปัญหายาเสพติดเป็น 

ปัญหาของมวลมนุษยชาติ 

หากทุกคนยังน่ิงดูดาย ภัยเหล่าน้ี 

จะใกล้เข้ามาเรื่อยๆ ดังนั้น  

การรณรงค์ก็ดี การสร้าง 

จิตสำนึกก็ดี ลำพังแค่รัฐบาลหรือตำรวจคงไม่เพียงพอ 

และไม่ทันการณ์ รามคำแหงในฐานะเป็นศูนย์กลาง 

การศึกษาของนักศึกษาและเยาวชน ซึ่งเป็นวัยที ่

เกี่ยวข้องโดยตรง ดังนั้น การจัดกิจกรรมในวันนี้ 

เป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ทุกภาคส่วนได้เห็นความสำคัญ  

ขอให้มีการจัดทำอย่างต่อเนื่องและติดตามผล 

ดังเช่น กิจกรรมหอพักติดดาว หอพักสีขาว  

 “เยาวชนไทยต้องเติบโตไปอย่างมีคุณภาพ   

จุดเริ่มต้นในการต่อต้านยาเสพติดคือ ต้องแจ้งเบาะแส 

เส้นทางจำหน่ายยาเสพติด การชี้ให้เห็นถึงโทษร้ายแรง  

ในขณะเดียวกัน ต้องเร่งการเยียวยาผู้ติดยาให้กลับมา 

มีชีวิตเป็นปกติ ดังนั้น ลำพังรามคำแหงเพียงองค์กร 

เดียวน้ันไม่เพียงพอ โรงเรียน มหาวิทยาลัย สำนักงานเขตฯ  

ชุมชน สถานีตำรวจ ฯลฯ ต้องช่วยกันมองปัญหาอย่าง 

จริงจัง ซ่ึงท่ีผ่านมารัฐบาลมีความเช่ียวชาญด้านน้ี มีการ 

จับขบวนการได้อย่างต่อเน่ือง และสำนักงานเขตฯ เร่ิมมี 

การจัดตั้งศูนย์ป้องกันยาเสพติด”  

นายศิริวิทย์ ทองม่วง บริษัท 

แอดวานซ์อินโฟร์ เซอร์วิส 

จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ได้เห็น 

มาตรการปราบปรามยาเสพติด

ของรัฐบาลในปีนี้ให้เห็นอย่าง

เป็นรูปธรรม ในขณะเดียวกัน 

รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่ได้จัดโครงการต่อต้านยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง  

ทั้งโครงการหอพักสีขาว หอพักติดดาว ฯลฯ โดยคำนึง 

ถึงประโยชน์ที่นักศึกษา ประชาชนในบริเวณใกล้เคียง 

จะได้รับจริงๆ กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดีมีประโยชน ์

เอไอเอสจึงได้สนับสนุนกิจกรรมรูปแบบน้ีมาโดยตลอด 

ทุกปี 

 “อธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

มีนโยบายที่ดูแลนักศึกษาเป็นอย่างดีเสมือนลูกหลาน 

เป็นสำคัญ ดังนั้น รามคำแหงเองมีเครือข่ายที่แข็งแรง 

มากพอสมควร รามคำแหงสามารถเป็นศูนย์กลางใน 

การปลูกฝังเยาวชน โดยรวมพันธมิตรขยายกำลังออกไป 

ยังเขตอื่น ไปยังจังหวัดต่างๆที่เป็นสาขาวิทยบริการฯ  

ม.ร.ท่ัวประเทศก็จะสามารถขยายวงกว้างออกไปได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพครับ” 

นางสาวกชมน ชายะตานันท์ 

ผู้ จั ดการกองวิจั ยการตลาด 

บริษัท โอสถสภา จำกัด กล่าวว่า  

กิจกรรมต้านภัยยาเสพติดเป็น 

ส่วนหนึ่ งที่สามารถช่วยให้  

นักศึกษาที่ ก ำลั งจะหลงผิด 

ได้กลับตัวกลับใจ อย่างไรก็ตาม 

การรณรงค์อาจช่วยได้บางโอกาสเท่านั้น เราต้องสอน 

ไม่ใช่รณรงค์อย่างเดียว ต้องให้แง่คิด  ผลดีผลเสียที่จะ 

เกิดกับครอบครัว เพราะปัจจุบัน ภัยยาเสพติดยังมีอยู่

มากในประเทศไทย 

 “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงในการจัดกิจกรรมท่ีมีประโยชน์ 

ในครั้งนี้ ทั้งนี้ มองว่ารามคำแหงเป็นศูนย์กลางในการ 

ป้องกันยาเสพติดได้ อาทิ คณาจารย์ท่ีบรรยายในช้ันเรียน 

สามารถสอดแทรกข้อคิดได้ในแต่ละคาบเรียน แม้จะ 

เป็นการอบรมเพียงช่วงสั้นๆ แต่อาจช่วยให้บางคน 

ที่กำลังจะหลงผิดได้คิดกลับใจได้ ทั้งนี้ต้องอาศัย 

การบอกกล่าว บ่อยๆ ย้ำๆ เพราะด้วยมุมมองของ

คณาจารย์แต่ละท่าน ต่างมีแง่คิดมุมมองต่างกันไป 

ถ้าเรียนวันละ 3 วิชา ก็จะได้แง่คิดจากอาจารย์ทั้ง  

3 วิชา น่าจะเป็นวิธีที่ง่าย ได้ผลและเริ่มต้นปฏิบัต ิ

ได้ทันทีค่ะ”

นางรัชนี กิจศิริ สมาชิกจาก 

ชุมชนหมู่บ้านกิตตินิเวศน์ 

กล่าวว่า ได้มาร่วมกิจกรรมที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประจำ และอยากให้มี 

การจัดงานในรูปแบบน้ีอย่าง 

สม่ำเสมอ เพราะภัยยาเสพติด 

ในปัจจุบันร้ายแรงมากขึ้น รวมถึงชุมชนที่อาศัยก็มี 

ปัญหายาเสพติดอยู่เป็นระยะ ดังนั้น เมื่อได้รับแจ้ง 

ว่าจะมีกองปราบฯ เข้ามาดูแลที่หมู่บ้านรู้สึกมั่นใจ  

เพราะเป็นชุมชนเปิด มีวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดบ้าง 

ในขณะเดียวกัน กรรมการหมู่บ้านได้ให้ความร่วมมือ 

สอดส่องดูแลมาโดยตลอด 

 “ชาวชุมชนยินดีให้การสนับสนุนรามคำแหง 

ตามแนวคิดการจัดกิจกรรมต่อไป ลูกบ้านในชุมชน 

ก็พยายามร่วมมือกัน มีกิจกรรมนำร่อง มีตำรวจ 

มาคอยสอดส่อง ไม่มีการขายอย่างชัดเจน แต่จะ 

ทราบว่าบริเวณใดของหมู่บ้านมียาเสพติด ให้วัยรุ่น 

ได้มีท่ียึดเหน่ียวจิตใจ พยายามให้เด็กวัยรุ่นได้เล่นกีฬา  

มีกิจกรรมที่ลานกีฬา”   

นายมนตรี แผ่แก้วมณี ผู้ประกอบ 

การหอพักสตรี เกียรติไพศาล  

กล่าวว่าการจัดกิจกรรมคร้ังน้ี 

ถือเป็นกิจกรรมท่ีดีมาก ทำให้ 

ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง ได้มี 

โอกาสออกมาร่วมแสดงพลัง 

ต้านภัยยาเสพติด ท้ังการประกาศ 

เจตนารมณ์ และออกกำลังกายร่วมกัน รวมทั้งการ 

จัดนิทรรศการ “รู้ทันยาเสพติด” ด้วย

 “ในฐานะผู้ประกอบการหอพักได้มีส่วนร่วม 

คอยดูแลนักศึกษาและผู้พักอาศัยทุกคนให้ห่างไกล 

และปลอดภัยจากยาเสพติดมาโดยตลอด และยินดี 

ให้ความร่วมมือกับทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ในการจัดกิจกรรมและรณรงค์ในเรื่องต่างๆ ที่จะ 

ช่วยให้ชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยเป็น 

สถานท่ีท่ีน่าอยู่  ห่างไกลจากยาเสพติดและอบายมุข”

ม.ร.-ภาครัฐ-ภาคเอกชน ผนึกกำลัง
เสริมสร้างสุขภาพ-ต้านยาเสพติดแก่เยาวชน

(อ่านต่อหน้า 9)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 
    ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

  ประเสริฐ   เย็นประสิทธ์ิ                                             คณะมนุษยศาสตร์

ขอบคุณ 
Terima Kasih (เตอรีมา กาซิฮ์)

 Selamat berjumpa lagi (เซอลามัต เบอรยุมปา ลาฆี)  สวัสดีที่ได้พบกัน 

อีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะเปลี่ยนหัวข้อไปเรื่องการขอบคุณนั้น  ผมขอย้อนกลับไป 

เพ่ิมเติมเน้ือหาท่ีเก่ียวกับการทักทายอีกนิดหน่ึง สำหรับการทักทายในภาษามลายู  

ส่วนใหญ่จะมีรูปประโยคที่เหมือนๆกัน มีเพียงแต่จะแตกต่างกันซึ่งขึ้นอยู่กับ 

เวลา  สถานการณ์ และผู้ที่เราสนทนาด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

คำทักทาย      คำระบุเวลา      บุคคลที่จะต้องการทักทาย                 ความหมาย

              

 เราสามารถที่จะนำคำว่า Selamat (เซอลามัต) มาใช้ได้ในหลายรูปกาล 

ที่มีความหมายในเชิงสุขสวัสดี โชคดี มีสำนวนคำทักทายของคนมลายูที่นับถือ 

ศาสนาอิสลามท่ีใช้กันส่วนใหญ่ “อัสสลามมุอะลัยกุม” เป็นคำทักทายในหมู่มุสลิม 

ด้วยกันเท่านั้น สำหรับการทักทายนั้น ผมขอหยุดไว้เพียงเท่านี้ก่อน ซึ่งต่อไปผม 

จะพูดถึงคำว่า:

 - Terima Kasih (เตอรีมา กาซิฮ์) [terima=รับ /kasih=รัก] เมื่อนำ 

  สองคำมารวมกัน หมายถึงขอบคุณ 

 - Terima Kasih banyak-banyak (เตอรีมา กาซิฮ์ บาเยาะ บาเยาะ) 

   หมายถึงขอบคุณมากๆ

 - Ribuan Terima kasih (รีบูวัน เตอรีมา กาซิฮ์) หมายถึง ขอบคุณ 

  เป็นพันๆครั้ง เป็นการแสดงการขอบคุณอย่างมากมายนับครั้งไม่ถ้วน

 - Syukur alhamdulillah (ซูโกร อัลฮัมดุลิ้ลลาฮ์) เป็นการกล่าวคำ 

  ขอบคุณของมุสลิมที่มีต่อพระเจ้าในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงประทาน 

  โชคลาภ ความดีงามต่างๆให้แก่มนุษย์ ซึ่งเป็นคำกล่าวที่ใช้เฉพาะ 

  มุสลิมเท่านั้น 

 เมื่อคนหนึ่งกล่าว Terima Kasih (เตอรีมา กาซิฮ์) เราควรกล่าวตอบ  

sama-sama (ซามา ซามา) หมายถึง ก็เช่นกัน 

Selamat

(เซอลามัต)

ayah/ibu (อาเยาะห์ / อีบู)

abang (อาบัง) / adik (อาดีก)

encik/cik (เอินชิก / ชิก)

guru (ฆูรู) /

pelajar (เปอลายัร) 

pelancong (เปอลันชง)

สวัสดีตอนเช้า (อรุณสวัสดิ์)

คุณพ่อ /คุณแม่

สวัสดีตอนกลางวันพี่ชาย/ 

น้องชายหรือน้องสาว

สวัสดีตอนบ่ายคุณผู้ชาย/

คุณผู้หญิง (โสด)

สวัสดีตอนกลางคืนคุณครู/

นักศึกษา

ยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยว

pagi (ปาฆี)

  

tengah hari  

(เตอเงาะอ์ฮารี)

petang  (เปอตัง)

   

malam  (มาลัม)

   

datang (ดาตัง) 

  เมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

เปิดตัวอย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2558 นั้น  

ในสถาบันอุดมศึกษาหรือสังคมอุดมปัญญา  

หากจะมุ่งเป้าไปท่ีการบริหารการเรียนการสอน 

หรือนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

อย่างเดียวคงไม่เพียงพอและตอบสนองต่อเหตุการณ์ในอนาคตอย่างแน่นอน  

ผู้มีบทบาทสำคัญในสถาบันการศึกษาอีกส่วนหน่ึงคือนักเรียน นักศึกษา ท่ีจะก้าวไป 

เป็นบัณฑิต บุคลากรสำคัญและกำลังแรงงานในสังคมแห่งอนาคต

 หากจะย้อนมองสภาพสังคมไทยจากอดีตจนถึงปัจจุบัน จุดอ่อนของการ 

ผลิตกำลังแรงงานส่วนใหญ่มักถูกมองข้ามในหลายๆด้าน เช่น การพัฒนาด้าน 

ภาษา วัฒนธรรม และความรู้ของชนชาติอื่นๆ พอปัจจุบันเริ่มมีการกระตุ้นให้

นักเรียน นักศึกษาหันมาให้ความสำคัญกับภาษาและวัฒนธรรมของชาติอื่นก็ดู 

เหมือนว่าจะช้าและเดินตามหลังประเทศอื่นอยู่มาก นักศึกษาส่วนใหญ่เพียงมอง 

บทบาทของตนเองว่าเป็นผู้เรียน ผู้ศึกษาจากตำรา จากครูอาจารย์หรือการติว 

สรุปนอกชั้นเรียนเพื่อให้สอบเข้าหรือเรียนต่อได้เท่านั้นแต่ขาดการเรียนรู้จาก 

ความเป็นพหุสังคม พหุวัฒนธรรมซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตหรืออาจเกิดขึ้น 

แล้วในปัจจุบัน ผู้เขียนเองมีโอกาสเดินทางโดยเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไป 

ศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนามและเขตบริหารพิเศษฮ่องกงโดยเฉพาะความเป็น 

ศูนย์กลางด้านวัฒนธรรมและเศรษฐกิจ ก็พบถึงความแตกต่างของนักศึกษาที่ 

สะท้อนกลับมายังสถาบันอุดมศึกษาในบ้านเราว่าควรมีการส่งเสริมและพัฒนา 

ศักยภาพของนักศึกษาอย่างมาก โดยเฉพาะการใช้ภาษาในการสื่อสาร การกล้า 

แสดงออกที่ถูกวัฒนธรรม เพราะเมื่อคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการและ 

คณะนักศึกษาไทยไปถึง ประธานองค์การนักศึกษาก็กล่าวต้อนรับและบรรยาย

กิจกรรมและบทบาทของผู้นำนักศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาจีน หรือแม้แต่ 

ภาษาไทยบางคำให้คณะศึกษาดูงานฟัง และคณะนักศึกษาจากไทยส่วนใหญ่ก็ 

ไม่สามารถตอบโต้สื่อสารภาษาได้จึงเป็นจุดอ่อนสำคัญอย่างมากในการเรียนรู้  

และการทำกิจกรรมของนักศึกษาในประเทศเหล่านั้นก็ค่อนข้างเปิดกว้างให้ 

นักศึกษาได้คิด วิเคราะห์และดำเนินการเองแทบทั้งหมด ทำให้นักศึกษามีอิสระ 

ที่จะแสดงออกแต่อยู่ในกรอบวินัยอย่างสร้างสรรค์ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เขียนอยาก 

นำเสนอแก่ผู้อ่านทุกท่านว่าบทบาทของนักศึกษาไทยในวันนี้ต้องเปลี่ยนแปลง 

อีกมากมายไม่ใช่อยู่แค่ในสถาบันหรือกรอบวัฒนธรรมเชิงเดี่ยวอีกต่อไป

 เม่ือความเป็นอาเซียนท่ีจะมาถึงในเร็ววันท้ังประชาคมเศรษฐกิจ ประชาคม 

ความมั่นคง และประชาคมด้านวัฒนธรรม เหล่านี้เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลย  

แต่ประเทศไทยโดยเฉพาะสถาบันการศึกษาทั้งหลายต้องเตรียมพร้อมให้กับ 

นักเรียน นักศึกษาให้ซาบซ้ึงและตระหนักในบทบาทของตนเองเสียใหม่ นอกจาก 

การเป็นผู้เรียนจากตำรา ครูอาจารย์สอนแล้ว การค้นคว้านอกตำราหรือเรียนรู้ 

ด้วยกิจกรรมก็เป็นส่วนสำคัญไม่แพ้จากการเรียนในห้องเรียน เพราะการทำกิจกรรม 

จะทำให้นักศึกษาพัฒนาตนเองในหลายด้าน เช่น การอยู่ร่วมกับสังคมที่แตกต่าง 

การยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นหรือเรียนรู้จากการทดลองอื่นๆ ที่หาไม่ได้จาก 

ห้องเรียน

 สถานศึกษาหรือสถาบันอุดมศึกษาท้ังหลายตอนน้ีต่ืนตัวกับการเปล่ียนแปลง 

สู่ประชาคมอาเซียนอย่างมาก แต่ด้วยความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้นักศึกษาสับสน 

บทบาทของตนเองว่าที่จริงแล้วสังคมหรือตนเองจะก้าวไปทิศทางใด สถาบัน 

อุดมศึกษาหลายๆแห่งจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี

มองสังคมไทย ก่อนเปิดประตูสู่อาเซียน

ตอนที่ 4 บทบาทนักศึกษากับความเป็นประชาคมอาเซียน

ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตั้งแต่ต้น แต่หากเพิ่งเริ่มมีการตื่นตัวหรือพัฒนาก็อาจจะ 

ช้าเกินไปในการขับเคลื่อนนโยบายและความพร้อมที่จะเกิดขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม 

จะช้าหรือเร็วภารกิจการจัดกิจกรรมพัฒนาให้ผู้เรียนก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอน  

แต่ความเกิดขึ้นนั้นสังคมไทยยังขาดนวัตกรรมเสริมสร้างทักษะบทบาทของ 

ผู้เรียนอยู่มาก อาทิ เช่น สื่อการเรียนการสอน สื่อการทำกิจกรรม และสื่อ 

แห่งวัฒนธรรมสมัยใหม่ ท่ีต้องมีการศึกษาอย่างจริงจังแล้วนำมาพัฒนาเป็นนวัตกรรม 

แห่งการเรียนรู้ที่เหมาะสม และดังกล่าวสังคมต้องมองและหันมาพัฒนาบทบาท 

หน้าที่ของนักศึกษากับการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน (อ่านต่อหน้า 9)



 
 
๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 อาจารย์ ดร.ปริญญาภรณ์ แสงสุข ศึกษา 

ระดับชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลายที่โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาตรีและปริญญาโท 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ MBA จาก Stuart  

Graduate School of Business ของมหาวิทยาลัย  

Illinois Institute of Technology ประเทศสหรัฐ 

อเมริกา และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษ  

สาขาบริหารธุรกิจ (Ph.D. English Program in  

Business Administration) มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นที่ 37 ปัจจุบันเป็น 

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดโอกาสกว้างให้แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อใน 

ทุกระดับชั้น ซึ่งหลักสูตรนานาชาตินั้นก็เอื้ออำนวยสำหรับผู้ที่ต้องการเรียน 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ และสามารถเรียนในประเทศไทย เพื่อที่จะสามารถ 

อยู่อาศัยและทำงานที่เดิมได้โดยไม่ต้องลาออกจากงาน หรือลาเรียน ด้านอาจารย์ 

ผู้สอนก็เป็นอาจารย์ต่างชาติจากหลากหลายประเทศทั่วโลกทั้งสิ้น อีกทั้งตนเอง 

มีความมั่นใจในคุณภาพของหลักสูตรและระบบการเรียนการสอนของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่แล้วเป็นทุนเดิม จึงส่งผลให้ศึกษาต่อโดยที่สามารถ 

อยู่ที่เมืองไทยได้และไม่ต้องลาเรียน ทำให้ทำงานด้านการสอนต่อไปได้ และ 

ประหยัดค่าใช้จ่ายกว่าไปเรียนต่างประเทศ ดิฉันจึงตัดสินใจว่าหลักสูตรน้ีตรงกับ 

ความต้องการที่สุด  จึงได้เลือกเรียนที่รามคำแหง  ภาคภาษาอังกฤษดังกล่าว

 อาจารย์ ดร.ปริญญาภรณ์ กล่าวต่อไปว่า ตนเองทำดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง  

Consumer Behavior, Values and Life Styles of Female University Lecturers  

and Other Working Women หรือ “พฤติกรรมผู้บริโภค  ค่านิยม และการดำเนิน 

ชีวิตของอาจารย์หญิงในระดับมหาวิทยาลัย และผู้หญิงที่ทำงานในอาชีพอื่น”  

เป็นการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างอาจารย์หญิงที่สอนในระดับมหาวิทยาลัย 

กับผู้หญิงที่ทำงานอาชีพอื่นๆ ทางด้านพฤติกรรมการซื้อ ค่านิยม และการดำเนิน 

ชีวิต ซ่ึงเกิดแรงบันดาลใจจากความคิดท่ีว่าก่อนจะมาเป็นอาจารย์ก็ได้เคยทำงานท่ีอ่ืน  

และเมื่อมาเป็นอาจารย์ก็พบหรือรู้สึกถึงความแตกต่างของการดำเนินชีวิต  

ค่านิยม หรือพฤติกรรมการซื้อ ที่มีความแตกต่างกันเล็กน้อย ระหว่างอาจารย์ 

ที่เป็นกลุ่มวิชาการ กับที่เคยพบเจอเมื่อครั้งทำงานบริษัท จึงเกิดความอยากรู้ 

ว่าสิ่งที่คิดไว้ หรือรู้สึกนั้น เป็นจริงอย่างที่คาดไว้หรือไม่ มีรายละเอียดอย่างไร 

และการค้นพบนั้นก็น่าจะเป็นประโยชน์ต่อนักการตลาดหรือผู้วิจัยอื่นๆ ต่อไป

 การเรียนที่รามคำแหงนั้นได้รับความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวก 

เป็นอย่างดีจากทุกฝ่ายรวมท้ังอาจารย์ท่ีปรึกษา แม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ แต่ก็เข้าใจ 

ธรรมชาติและวัฒนธรรม รวมถึงนิสัยของคนไทยเป็นอย่างดี มีจิตวิญญาณความ 

เป็นครูสูง ให้ความเมตตาต่อลูกศิษย์ทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงประทับใจ 

รุ่นพี่และเพื่อนร่วมรุ่น โดยเฉพาะเพื่อนที่จบไปแล้ว (อาจารย์ ดร.อรทัย ชั้วเจริญ) 

ทีไ่ดช้ว่ยใหค้ำแนะนำทีเ่ปน็ประโยชนอ์ยา่งมาก            และใหก้ำลงัใจ ทำใหก้ารทำงาน 

ดุษฎีนิพนธ์ดำเนินไปด้วยดี และไม่ท้อแท้ท้อถอยไปเสียก่อน ในส่วนของครอบครัวเอง 

ดอกเตอร์รามฯ เผยความสำเร็จจบปริญญาเอกด้วยคุณภาพ 
 อาจารย์ ดร.ปรัชญา  ปิยะมโนธรรม   ปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรม 

และองค์การ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็น 

มหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษา และทำให ้

สามารถสร้างโอกาสได้ด้วยตนเอง อีกทั้งการเรียนที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังมีเพื่อนที่คอยผลักดัน 

ให้มีความต้ังใจเรียนมากข้ึน และมหาวิทยาลัยยังสร้าง 

คนให้มีความรู้อย่างแท้จริง พร้อมท้ังสอนให้ได้เรียนรู้ 

ได้ด้วยตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 การศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

สาขาจิตวิทยา และจบด้วยเกียรตินิยมอันดับ 2  และศึกษาต่อระดับปริญญาโท 

ท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากน้ันได้มาศึกษาต่อระดับปริญญาเอก มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง พร้อมกับการเป็นอาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงควบคู่กันไปด้วย  

ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ทำให้ได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงหลายด้านที่เป็นการ 

พัฒนาขึ้นของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ และ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 อาจารย์ ดร.ปรัชญา กล่าวต่อไปว่า ตนเองทำดุษฎีนิพนธ์ เรื่อง “ตัวชี้วัด 

คุณลักษณะของผู้ไกล่เกลี่ยที่มีประสิทธิภาพในองค์กรเอกชนไทย” ผลที่ได้จาก 

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีอยู่ 3 ข้อ ข้อแรก เครื่องมือชี้วัด ด้านคาแรคเตอร์ที่ชัดเจน 

ว่าในองค์กรอุตสาหกรรมไทยต้องการผู้ที่เข้ามาไกล่เกลี่ยอย่างไร เพื่อช่วยในการ 

ประหยัดค่าใช้จ่าย และในตอนน้ีได้มีการใช้แล้วหลายองค์กร ข้อท่ีสอง หลักสูตร 

การฝึกอบรม ช่วยในเรื่องการไกล่เกลี่ยสมานฉันท์สามจังหวัดชายแดนภาคใต้  

หน่วยงานที่นำไปใช้ คือสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทน สำนักระงับข้อพิพาท  

สำนักงานศาลยุติธรรม ศูนย์สันติวิธี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  และ 

ผู้บัญชาการเรือนจำทั่วประเทศ กรมการปกครอง กรมคุ้มครองสิทธิ และ 

ส่วนเอกชนท่ีมีความจำเป็นในการไกล่เกล่ียกับชุมชน และท่ีสำคัญสถาบันทรัพย์สิน 

ส่วนพระมหากษัตริย์ ซึ่งสามารถนำหลักสูตรที่ได้วิจัยมาใช้ประโยชน์ในการ 

ไกล่เกล่ียได้ และข้อสุดท้าย ความเหมาะสมกับวัฒนธรรมองค์กรไทย จะเห็นได้ว่า 

ที่ผ่านมาเวลาไกล่เกลี่ย คนจะเชื่อว่าต้องมีการนำบุคคลภายนอกมาช่วยในการ 

ตัดสินทั้งนั้น เนื่องจากกลัวว่าจะเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น ซึ่งงานวิจัยที่ได้ทำมา 

สามารถพิสูจน์ได้ว่าผู้ไกล่เกลี่ยที่เป็นข้างในองค์กรสามารถวางตัวเป็นกลาง 

ได้จริงๆ 

 ‘สำหรับการสำเร็จการศึกษาครั้งนี้เป็นเพียงก้าวหนึ่งของชีวิตเท่านั้น  

และการที่จะประสบความสำเร็จได้นั้นคุณต้องมีความกล้าความอดทน อย่าม ี

อีโก้สูง และต้องมีความเข้าใจในสิ่งที่ทำและต้องอยู่กับมันให้ได้ ให้มองสิ่งที่ 

ทำอยู่เป็นความท้าทายไม่ใช่ภาระ  เราก็จะสามารถประสบความสำเร็จได้’  

 ถือเป็นความสำเร็จและความภูมิใจของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ที่มีดุษฎีบัณฑิตคุณภาพจบการศึกษาระดับปริญญาเอก จึงเป็นบทพิสูจน ์

สำคัญของมหาวิทยาลัยในการสร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและสามารถ 

ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมอย่างเต็มภาคภูม ิ

ก็เป็นกำลังใจที่ดี  ทำให้เกิดแรงฮึดที่อยากจะประสบความสำเร็จ

 “ตนเองมีความภูมิใจมากที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เพราะเข้าศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้ังแต่ระดับช้ันมัธยมจนถึงปริญญาเอก  

และยังทำงานเป็นอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกด้วย และอยากจะฝากเพ่ือนๆ 

ท่ีกำลังเรียนอยู่ ไม่ว่ากำลังเรียนอยู่ในระดับใดก็ตาม หากเรามีความพยายาม มีความ 

ต้ังใจ ความสำเร็จน้ันก็อยู่ไม่ไกลเกินเอ้ือมท่ีจะไขว่คว้าค่ะ” อาจารย์ ดร.ปริญญาภรณ์  

กล่าวในตอนท้าย



 
วววว

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

นางสาวเบททิน่า ไฮดรูน  

ฟรีดเดรซ เกียรตินิยม 

อันดับ 1 เหรียญทอง 

คณะเทคโนโลยีการ- 

ส่ือสารมวลชน สาขาวิชา 

วารสารศาสตร์ส่ือประสม  

เกรดเฉลี่ย 3.85 กล่าวว่า  

ตนเดินทางมาจากประเทศเยอรมนี โดยตั้งใจมา 

ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่สถาบันการศึกษา 

นานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะจากที่ได้  

ทราบข่าวการเปิดรับสมัคร ได้ทราบรายละเอียด 

หลักสูตร และได้ลองนั่งฟังบรรยาย รู้สึกมั่นใจมาก 

จึงตัดสินใจสมัครเรียน 

 “การได้มาเรียนที่เมืองไทยเป็นการเปิดรับ 

ประสบการณ์การเรียนในรูปแบบใหม่ท่ีต่างไปจาก 

ประเทศเยอรมันและในแถบยุโรป โดยเฉพาะการเรียน 

ในสาขาสื่อสารมวลชน ในด้านสาขาหนังสือพิมพ์ 

ที่ได้เรียนต่อยอดจากที่สนใจอยู่ด้วย”

 สำหรับเคล็ดลับความสำเร็จในครั้ งนี้  

เบททิน่าเปิดเผยว่า ตนทุ่มเทกับการเรียนโดยเรียน 

เต็มเวลา ไม่ได้ทำงาน ทำให้มีเวลาเข้าเรียนและ 

ทบทวนบทเรียนได้เต็มท่ี ซ่ึงตนจะค่อนข้างเคร่งครัด 

ในการเข้าเรียนทุกครั้ง ตั้งใจทำการบ้านส่งตามที่

ได้รับมอบหมาย ทำให้ได้คะแนนแต่ละวิชาอยู่ใน 

เกณฑ์ดี แม้ว่าตอนสมัครเรียนจะไม่ได้ตั้งใจว่าต้อง 

เรียนได้เกียรตินิยม แต่เมื่อคะแนนของเทอมแรก 

อยู่ในเกณฑ์ดี จึงเร่ิมพยายามเรียนรักษาระดับคะแนน 

ให้ดีในเทอมต่อมา

 “ดีใจกับความสำเร็จในครั้งนี้มาก ส่วนหนึ่ง 

เป็นเพราะเราได้เรียนรู้วิชาการจากอาจารย์ที่เก่ง  

มีความสามารถ นับว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง 

ที่เลือกมาเรียนที่รามคำแหง เพราะนอกจากวิชาการ 

ท่ีได้รับจากคณาจารย์ท่ีมีช่ือเสียงแล้ว ยังได้รู้จักเพ่ือน 

จากหลายประเทศ เช่น ฟินแลนด์ ฮอลแลนด์ อังกฤษ  

ได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่มีความหลากหลาย น่าสนใจ 

จากเพื่อนหลากประเทศ 

 ...ด้านอุปสรรคในการเรียน บางคร้ังต้องพยายาม 

เร่งทำความเข้าใจในเน้ือหา ในบางวิชาท่ีมีเวลาเรียน 

น้อยกว่าวิชาอื่น เพราะบางเทอมต้องลงทะเบียน 

3-4 วิชา และมีตารางเรียนใกล้กัน และในวันนี้ 

มีโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้ 

ตื่นเต้นมาก แม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติ แต่ก็รู้สึกได้ว่า 

เป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากของชีวิต” 

นางสาววิภาวี ติระตระกูลเสรี 

เกี ยรตินิยมอันดับหนึ่ ง 

ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ก า ร - 

สื่อสารมวลชน สาขาวิชา

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ เกรดเฉลี่ย 3.53 

กล่าวว่ าการเรียนให้ได้  

เกียรตินิยมไม่ยากอย่างที่คิด สิ่งสำคัญต้องเริ่มต้นจาก

ความตั้งใจและมุ่งมั่น

 “ตอนแรกไม่ได้หวังว่าจะได้เกียรตินิยม แต่เพราะ 

สนใจด้านวิทยุโทรทัศน์ ประกอบกับต้องการให้ภาษา- 

อังกฤษอยู่ในชีวิตประจำวัน จึงเลือกมาเรียนที่สถาบัน 

การศึกษานานาชาติ และที่ผ่านมาได้พิสูจน์แล้วว่า  

แม้เราจะไม่ได้เรียนโรงเรียนนานาชาติ แต่สามารถเรียน 

หลักสูตรนานาชาติได้ เพราะภาษาเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได ้

ถ้าอาศัยการใช้อย่างสม่ำเสมอ 

 ...การเรียนในช่วงแรกต้องปรับตัว พยายาม 

แอคทีฟตัวเอง เข้าเรียนทุกคร้ัง จดคำบรรยายของอาจารย์  

ถ้าเราตั้งใจฟังบรรยายแล้ว เนื้อหาจะครอบคลุมแทบจะ 

ไม่ต้องอ่านเพิ่มเติมเลย อย่างไรก็ตาม ตนเคยผ่านช่วง 

ท้อแท้มาบ้าง แต่ในที่สุดต้องดึงตัวเองกลับมาพยายาม 

ทำความเข้าใจในบทเรียน เมื่อไม่เข้าใจต้องถามอาจารย์  

จะช่วยได้เยอะมาก” 

        นางสาววิภาวี กล่าวต่อไปว่า ตนตั้งใจไว้ว่าจะ

ต้องสำเร็จการศึกษาภายใน 3 ปีให้ได้ เป็นช่วงเวลาที่ 

ค่อนข้างกดดันตัวเอง โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 3 ท่ีรู้สึก 

เหนื่อยมาก เพราะลงทะเบียนหลายวิชา และไม่ได้พัก 

แม้ช่วงซัมเมอร์ โชคดีที่เพื่อนๆคอยเป็นกำลังใจให้  

จนกระทั่งในเทอมสุดท้ายก่อนจบการศึกษาจึงทราบ

ว่าได้เกียรตินิยมอันดับ 1 

 “รู้สึกภูมิใจในความสำเร็จวันนี้มาก เพราะเป็น 

ระยะเวลา 3 ปีที่เรียนหนัก ลงทะเบียนเรียนเทอมละ 

8 วิชา ยอมรับว่าเหนื่อยมาก หลักเดียวที่ยึดถือจน 

ทำให้มีวันนี้คือ ความมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ 

ให้ได้ อย่างไรก็ตาม รู้สึกภูมิใจท่ีได้เป็นลูกพ่อขุนฯ อย่าง 

เต็มภาคภูมิ” 

 ปัจจุบันนางสาววิภาวีกำลังศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโทท่ีมหาวิทยาลัยดิมองฟอร์ด (De Montfort  

University) เมืองเลซเตอร์ (Leicester) ประเทศ 

อังกฤษ ในสาขาวิชาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ 

โทรทัศน์ เพราะตนตั้งใจว่าจะกลับมาทำงานใน 

ด้านนี้ที่เมืองไทย 

 “นับว่าโชคดีมากที่ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัย 

ดิมองฟอร์ด เนื่องจากคะแนนในระดับปริญญาตรี 

อยู่ในเกณฑ์ดี อย่างไรก็ตาม การเรียนระดับปริญญาตรี 

เป็นพื้นฐานที่ดี ที่ช่วยให้เราเข้าใจการเรียนในระดับ 

สูงขึ้นเพราะหากไม่ได้เรียนที่สถาบันการศึกษา 

นานาชาติ ม.ร. ก็คงจะยากสำหรับการก้าวเรียน 

ในระดับสากล เพราะการเรียนที่สถาบันการศึกษา 

นานาชาติได้สอนทฤษฎีอย่างเข้มข้น เม่ือไปเรียนต่อ 

ในระดับปริญญาโทจึงสามารถต่อยอดได้ง่ายขึ้น

 ...การเรียนปริญญาโทในต่างประเทศเสมือน 

เราได้เปิดโลกกว้าง เราต้องต่ืนตัวตลอดเวลา ทำความ 

เข้าใจให้เร็วเพื่อจะได้ตามเพื่อนทัน ตอนนี้ตั้งใจ 

อยากกลับมาทำงานหรือเป็นอาจารย์สอนด้านสื่อ

โทรทัศน์ หรือสื่อใหม่ๆ อาจเปลี่ยนความสนใจไป

ในสื่อที่ทันกับยุคมากขึ้นค่ะ”

นางสาวสดช่ืน ลิมเกรียงไกร 

เกียรตินิยมอันดับ 1 คณะ- 

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน  

สาขาวิชาวารสารศาสตร์ 

ส่ือประสม เกรดเฉล่ีย 3.50 

ปัจจุบันเป็นผู้สื่อข่าว 

รายการข่าวภาคภาษา- 

อังกฤษ NewsLine ออกอากาศทางสถานีวิทยุ- 

โทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กล่าวว่า สถาบัน 

การศึกษานานาชาติมีรูปแบบการเรียนการสอน 

ท่ีไม่ใช่เพียงการศึกษาในตำราเท่าน้ัน แต่ความรู้ทาง 

วิชาการท่ีคณาจารย์ชาวต่างชาติท่ีมากด้วยประสบการณ์ 

การสอน สามารถถ่ายทอดความรู้ให้นำไปใช้ได้ใน 

ชีวิตจริง ทำให้การทำงานกลายเป็นเร่ืองง่าย มีความสุข 

และสนุกในงาน ปัจจุบันอยู่ในช่วงกำลังศึกษาต่อ

ระดับปริญญาโท เพื่อต่อยอดในสิ่งที่ตนเองชอบ 

 “ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยมากมาย 

แต่มีมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพียงแห่งเดียวที่  

เปิดโอกาสทางการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ 

ให้ได้ศึกษาในส่ิงท่ีตนรักและสนใจ ให้มุมมองชีวิต  

ให้สังคมที่อบอุ่น และที่สำคัญเป็นมหาวิทยาลัยที ่

พิสูจน์คำว่า “ไม่มีใครแก่เกินเรียน” สำหรับความสำเร็จ 

ในวันนี้ การที่ได้ยืนอยู่ตรงจุดนี้ที่ได้รับรางวัล 

เกียรตินิยม   เป็นสุดยอดของความภาคภูมิใจ  

 สิ่งที่น่าภาคภูมิใจของสถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นอกเหนือจากที ่

ได้รับความไว้วางใจในการผลิตบัณฑิต และมหาบัณฑิตสู่แวดวงวิชาการระดับสากลแล้ว ผู้สำเร็จ 

การศึกษาส่วนหนึ่งยังแสดงให้เห็นได้ว่า ความสม่ำเสมอ และความพากเพียร นำมาซึ่งเกียรติยศและ 

ความภูมิใจของคณาจารย์และสถาบัน

นักศึกษาสถาบันการศึกษานานาชาติ ม.ร. 

เผยเคล็ด  ‘เรียนอย่างไรให้ได้เกียรตินิยม’

(อ่านต่อหน้า 9)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดอบรม “ขบวนการยาเสพติดกับภัยใกล้ตัว” โดยมี  

ว่าท่ีร้อยโทวัฒนา สุคนธ์พงษ์เผ่า นักทรัพยากรบุคคล 

ชำนาญการ สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติด สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน 

และปราบปรามยาเสพติด เป็นวิทยากร ณ ห้องพวงแสด  

ชั้น 2 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์  เมื่อวันที่ 26 

เมษายน ที่ผ่านมา

  ว่าท่ีร้อยโทวัฒนา กล่าวว่าส่ิงเสพติดเป็นปัญหา 

สำคัญของประเทศ เพราะสิ่งเสพติดเป็นบ่อเกิดของ 

ปัญหาอื่นๆหลายด้าน นับตั้งแต่ตัวผู้เสพเองซึ่งจะเกิด 

ความทุกข์ ลำบากทั้งกายและใจ และเมื่อหาเงินซื้อยา 

ไม่ได้ก็อาจจะก่อให้เกิดอาชญากรรมต่างๆ สร้างความ 

เดือดร้อนให้พ่อแม่พี่น้องและสังคมต้องสูญเสีย 

เงินทอง เสียเวลาทำงาน ประเทศชาติต้องสูญเสีย 

เสียแรงงานและสูญเสียเงินงบประมาณในการปราบปราม 

และรักษาผู้ติดส่ิงเสพติด และเหตุผลท่ีทำให้ส่ิงเสพติด 

เป็นปัญหาสำคัญของประเทศอีกข้อหนึ่ง คือปัจจุบัน 

มีผู้ติดสิ่งเสพติดเพิ่มมากขึ้น 

 “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ท่ีทรงห่วงใยพสกนิกร 

ชาวไทยที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหายาเสพติด  

และเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ที่ผ่านมา ได้มีกระแส 

พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าฯ  

ถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนม- 

พรรษา 12 สิงหาคม 2554 ณ ศาลาดุสิดาลัย โดย 

ขอความร่วมมืออย่างจริงจังจากรัฐบาลและคนไทย 

ท้ังชาติ ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด รัฐบาลจึงได้กำหนด 

ให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ที่ทุกภาคส่วน 

ในสังคมจะต้องมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจ เร่งแก้ไข 

ปัญหายาเสพติด อย่างจริงจังและต่อเน่ือง โดยกำหนด 

ให้มียุทธศาสตร์ “พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด” 

ประกอบกับรัฐบาลมีความมุ่งมั่นจะตอบสนองต่อ

ความต้องการของประชาชนในการแก้ไขปัญหายา- 

เสพติดอย่างจริงจังและต่อเนื่อง โดยยึดหลักผู้เสพคือ 

ผู้ป่วยท่ีต้องได้รับการบำบัดรักษาให้กลับมาเป็นคนดี 

ของสังคม จึงได้ส่ังการให้มีการกำกับติดตามช่วยเหลือ 

อย่างเป็นระบบ รวมทั้งดำเนินการป้องกันกลุ่มเสี่ยง 

และประชาชนทั่วไปไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับยา- 

เสพติด ยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามลงโทษ 

ผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิพล และผู้ประพฤติมิชอบ  

มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด และดำเนินการ 

อย่างจริงจังในการป้องกันปัญหาด้วยการแสวงหา 

ความร่วมมือเชิงรุกกับต่างประเทศในการควบคุม 

และสกัดกั้นยาเสพติด สารเคมี และสารตั้งต้นใน 

การผลิตยาเสพติดที่ลักลอบเข้าสู่ประเทศ ภายใต้ 

การบริหารจัดการอย่างบูรณาการและมีประสิทธิภาพ”

 ว่าท่ีร้อยโทวัฒนา กล่าวต่อไปว่ากลยุทธ์สำคัญ 

ของรัฐบาลคือ การกำหนดให้มี 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก  

6 เร่งนโยบาย 7 แผน 4 ปรับ 3 หลัก 6 เร่ง สำหรับ 

แผน 7 แผน  คือ แผนสร้างพลังสังคมและพลังชุมชน 

เอาชนะยาเสพติด, แผนแก้ไขปัญหาผู้เสพยาเสพติด,  

แผนสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันยาเสพติด, แผนปราบปราม 

ยาเสพติดและบังคับใช้กฎหมาย, แผนความร่วมมือ 

ระหว่างประเทศ, แผนสกัดกั้นยาเสพติดตามแนว 

ชายแดน และแผนบริหารจัดการแบบบูรณาการ  

นโยบาย 4 ปรับ คือปรับปรุงข้อมูลการข่าวถูกต้อง 

ทันสมัย, ปรับบทบาทพฤติกรรมเจ้าหน้าท่ีรัฐ, ปรับ 

กฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และปรับทัศนคติ

ของสังคมและชุมชนให้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหา 

ยาเสพติด 

 ส่วนนโยบาย  3  หลัก คือ หลักเมตตาธรรม 

มีความรักเพื่อนมนุษย์, หลักนิติธรรม และหลัก 

แก้ไขปัญหาโดยยึดพ้ืนท่ีเป็นตัวต้ัง สำหรับนโยบาย   

6 เร่ง คือ เร่งดำเนินการด้านข้อมูลและปัญหา,  

เร่งลดจำนวนผู้เสพ, เร่งแสวงหาความร่วมมือกับ 

ต่างประเทศ, เร่งปราบปรามผู้ค้า, เร่งแก้ปัญหา 

เยาวชนกลุ่มเสี่ยงทั้งในและนอกสถาบันการศึกษา  

และเร่งสร้างชุมชนและหมู่บ้านให้มีความแข็งแรง

 ว่าท่ีร้อยโทวัฒนา ยังได้กล่าวต่ออีกว่าเยาวชน 

ที่ประสบกับปัญหายาเสพติด ส่วนหนึ่งมาจากการ 

ขาดพลังของครอบครัวที่จะคอยดูแลสมาชิกภายใน 

ครอบครัวให้ห่างไกลจากยาเสพติด ความเข้มแข็ง 

ของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกหลาน 

หรือสมาชิกภายในครอบครัวสามารถพ้นภัยจาก 

ยาเสพติดได้ ครอบครัวที่ทำหน้าที่ได้ดี ไม่จำเป็น 

ต้องมีความสมบูรณ์พร้อม หากแต่เป็นครอบครัว 

ท่ีให้ความอบอุ่นกับลูก มีเวลาไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ 

ของกันและกัน ให้เวลาเมื่อลูกต้องการความสนใจ 

และชื่นชมเมื่อลูกมีพฤติกรรมที่ดี เป็นที่ปรึกษาได้ 

เม่ือลูกมีปัญหา ฝึกให้ลูกเผชิญกับความรู้สึกไม่สมหวัง 

เสียบ้าง ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ในขณะ 

เดียวกันก็ให้อิสรภาพกับลูกภายในขอบเขตท่ีเหมาะสม  

การปฏิบัติเช่นน้ีจะช่วยให้ลูกสามารถควบคุมตัวเองได้  

รวมถึงเกิดความเช่ือม่ันในตนเอง และมีความหนักแน่น 

เพียงพอที่จะไม่เลือกใช้ยาเสพติดเมื่อต้องเผชิญกับ 

ความเครียด

 “จงเชื่อมั่นว่าความรัก การให้อภัยและความ 

อบอุ่นท่ีพ่อแม่มีให้ลูก จะทำให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่า  

เป็นท่ีรักของพ่อแม่และมีความม่ันใจในตนเองเพียงพอ  

จนสามารถกล้าปฏิเสธเมื่อถูกเพื่อนชักชวนให้เขา 

ใช้ยาเสพติด”  ว่าที่ร้อยโทวัฒนากล่าวในตอนท้าย

ป.ป.ส. แนะ ‘ครอบครัวเป็นจุดแรกช่วยลูกหลานพ้นยาเสพติด’

 ด้วยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 8  

เมษายน 2551 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินโครงการพัฒนา 

นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ต่อไปให้เกิด 

ความต่อเนื่อง สำนักงาน ก.พ.ร. จึงเปิดรับสมัคร 

คัดเลือกบุคคลและข้าราชการเข้าร่วมโครงการ 

พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 

จำนวน 40 คน เพื่อพัฒนาให้เป็นข้าราชการที่เก่ง 

และดี เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่ม ี

สมรรถนะครบครัน ทั้งในด้านการเป็นนักคิดที่ม ี

วิสัยทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนาและวางแผน  

(Developer & Planner) และนักปฏิบัติ (Operator) 

อย่างสมดุล รวมทั้งมีความพร้อมในการริเริ่มและ 

ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการ 

บริหารภาครัฐต่อไป ซ่ึงใช้เวลาในการเข้าร่วมโครงการ 

ประมาณ 22 เดือน และผู้ได้รับการประเมินให้ผ่าน 

โครงการจะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในส่วน 

ราชการที่มีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป โดยมี

รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกดังนี้

 คุณสมบัตทิั่วไปของผู้สมัคร 

 มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี เป็นผู้- 

เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธ์ิใจ  

ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ฯลฯ

 คุณสมบัติเฉพาะ 

 1. กลุ่มบุคคลผู้เพ่ิงสำเร็จการศึกษา เป็นผู้สำเร็จ 

การศึกษาต้ังแต่ระดับปริญญาโทข้ึนไปในสาขาวิชาใดๆ  

จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศท่ี  

ก.พ. รับรอง มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิด 

รับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษา
(อ่านต่อหน้า 10)

ก.พ.ร. รับสมัครบุคคล
เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารฯ



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

4 บัณฑิต ฯ                                  (ต่อจากหน้า 4)
 

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน พฤษภาคม 2555  จำนวน 12 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์           รหัสวิชา       ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 55002  CHI 3105 40/25 การแปลภาษาจีน-ไทย 1 รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล  

 54264  CM 221 95/25 เคมีอินทรีย์ 1 รศ.รำไพ  สิริมนกุล

 54353  EC 300 56/25 เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ 1 รศ.ดร.จินตนา  พรพิไลพรรณ  

 55008  EN 303 21/25 การสนทนาในเร่ืองท่ัวไป รศ.ณภาจรี  นาควัชระ

 55044  ENS 4101 55/25 ภาษาอังกฤษระดับสูง รศ.วัลลภา  เออร์วายน์

     (EN 429)   ในสาขาวิทยาศาสตร์

 54355  MA 218 54/25 คณิตศาสตร์สำหรับ รศ.โสภาพรรณ  ทิพย์โยธา  

        วิทยาศาสตร์กายภาพ 2

 55040  ME 643 288/25 โครงงานและกิจกรรม รศ.ศศิธร  แม้นสงวน

     (ME 743)   คณิตศาสตร์ 

 55076  MGT 3303 66/25 ระบบสินค้าคงคลัง  ผศ.ดร.ปิยะฉัตร  จารุธีรศานต์

 55051  PC 600 110/25 การอ่านภาษาอังกฤษ รศ.ดร.สันทนา  สุธาดารัตน์  

        ทางจิตวิทยา

 55081  PC 634 215/25 พัฒนาการทางอาชีพ รศ.จตุพร  ล้ิมม่ันจริง   

 54309  TH 431 46/25 วรรณกรรมปัจจุบัน ศ.ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธ์ุ  

 55043  TL 462 122/25 พฤติกรรมการสอน รศ.ศศิธร  แม้นสงวน

        คณิตศาสตร์ 2

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ www.ru.ac.th/rupress  

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

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

กองบรรณาธิการ

ถาม ดิฉันขอสอบถามเก่ียวกับการขอทรานสคริปท์ 

ไม่สำเร็จการศึกษา ดังนี้

 1. เราต้องติดต่อขอทรานสคริปท์ไม่สำเร็จ 

การศึกษาได้ที่ไหน 

 2. ทรานสคริปท์ไม่สำเร็จการศึกษาจะแสดง

ข้อมูลใดๆบ้าง

 3. ถ้าจะขอทรานสคริปท์ทางไปรษณีย์จะได้

หรือไม่

ตอบ 1. ขอทรานสคริปท์ไม่สำเร็จการศึกษา 

ชำระเงิน จำนวน 40 บาท ที่กองคลัง สำนักงาน 

อธิการบดี ชั้น 1 แล้วนำใบเสร็จรับเงินมายื่นเรื่องขอ

ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 1

 2. ทรานสคริปท์ไม่สำเร็จการศึกษา จะแสดง 

ข้อมูล ชื่อ-นามสกุล, รหัสประจำตัวนักศึกษา, คณะ/

สาขาท่ีนักศึกษากำลังศึกษาอยู่, วันเดือนปีเกิด, รายวิชา 

ที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนไว้ทุกภาคการศึกษา  

ท้ังสอบผ่านและสอบไม่ผ่าน พร้อมรวมคะแนนเฉล่ีย 

สะสมทั้งหมดของนักศึกษา

 3. ขอทรานสคริปท์ไม่สำเร็จการศึกษาผ่านทาง 

ไปรษณีย์ได้ ดำเนินการ ดังน้ี

  3.1 แจ้งข้อมูล คือ ชื่อ-นามสกุล, รหัส- 

ประจำตัวนักศึกษา, สาขาวิชา/คณะท่ีศึกษา, วันเดือน 

ปีเกิด, จำนวนใบรับรองท่ีต้องการ และแจ้งสาเหตุท่ีขอ

เพ่ือใช้ประโยชน์อะไร

  3.2 โปรดแจ้งว่านักศึกษาต้องการใบรับรอง 

ผลการศึกษาประเภทไม่สำเร็จการศึกษา ชุดละ 40 บาท

  3.3 ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย “หัวหน้าฝ่าย- 

ประมวลผลการศึกษา” ปณ. รามคำแหง

  3.4 จ่าหน้าซองจดหมายถึงผู้รับ ดังน้ี ฝ่าย 

ประมวลผลการศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวง 

หัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพฯ 10240

 ม.ร.-ภาครัฐ-ภาคเอกชนฯ             (ต่อจากหน้า 4) มองสังคมไทยฯ                          (ต่อจากหน้า 5)

ให้นักศึกษาตระหนักรู้ถึงบทบาทหน้าที่ของตนเอง 

ซึ่งมีมากกว่าการเป็นผู้เรียน จึงจะทำให้สังคมของเรา 

ก้าวไปสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างไม่ล่าช้า 

หรือตกขบวน

 นอกจากบทบาทของการเป็นผู้ศึกษาของ 

นักศึกษา หรือสถาบันอุดมศึกษาในฐานะแหล่งเรียนรู้ 

ของสังคมแล้ว ยังต้องเร่งพัฒนาปลูกฝังให้นักศึกษา 

จบเป็นบัณฑิตท่ีมีจิตสำนึกในบทบาทการเป็น 

สมาชิกของสังคม กล่าวคือนอกจากจะเรียน จะทำงาน 

แล้วต้องมีจิตสาธารณะทำเพื่อสังคมส่วนรวม 

อีกด้วย จึงจะทำให้สังคมอยู่อย่างผาสุกและเดินไป 

ในทิศทางที่เหมาะสมดีงาม และบทบาทของสถาบัน 

การศึกษาก็ต้องปลูกฝังระบบการศึกษาแบบบูรณาการ 

สมัยใหม่แต่ยังคงความเป็นวัฒนธรรมของชนชาติ 

ไว้เพ่ือไม่ให้สูญหายหรือลืมเลือน ดังน้ันแล้วนักศึกษา 

หรือผู้เรียนทุกท่านก็ต้องหันมาตระหนักถึงบทบาท 

หน้าที่ของตนเองเสียใหม่พร้อมๆกับร่วมมือกับ 

สังคมในการพัฒนาสังคมองค์รวมให้เดินไปสู่ความ 

เป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างน่าภาคภูมิ

 นายสุรเชษฐ โชติกุล ผู้สื่อ- 

ข่าวสายกีฬา สถานีโทรทัศน์  

กองทัพบก ช่อง 5 กล่าวว่า 

การจัดกิจกรรม “ชาวรามฯ 

ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติดฯ”  

ครั้งนี้ ทำให้หน่วยงานทั้ง 

ภาครัฐ เอกชน บุคลากร  

และนักศึกษา รวมท้ังประชาชนท่ัวไป ได้ออกมาแสดง 

พลังต้านภัยยาเสพติดและออกกำลังกายร่วมกัน  

ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ายินดีที่ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง  

ได้เห็นความสำคัญในเรื่องยาเสพติดอย่างจริงจัง  

จึงอยากให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดกิจกรรมเช่นนี้ 

อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง และขยายเครือข่ายออกไป 

สู่สถาบันการศึกษาในระดับประถม และมัธยม รวมท้ัง 

ออกไปจัดกิจกรรมในชุมชนใกล้เคียง เพื่อให้เข้าถึง 

กลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น เพื่อสร้างเกราะป้องกันยา- 

เสพติดที่แข็งแกร่งต่อไป

 ...โอกาสนี้ ขอฝากถึงน้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ 

ขอให้มีความพยายามและความต้ังใจ ท้อได้แต่อย่าถอย  

อุปสรรคที่เข้ามานั้น ขอให้ฝ่าฟันไปให้ได้ด้วยจิตใจ 

ท่ีเข้มแข็ง ความพยายามอยู่ท่ีไหน ความสำเร็จอยู่ท่ีน่ัน  

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ให้ทุกอย่าง  

และขอให้สร้างสรรค์สิ่งดีๆแบบนี้ตลอดไปค่ะ”

นศ.สถาบันการศึกษาฯ              (ต่อจากหน้า 7)



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการศิลปวัฒนธรรม 

รำวงมาตรฐาน ฟรี  แก่ คณาจารย์ ข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่  นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และผู้สนใจทั่วไป โดยจัดให้มีการฝึกอบรม ดังนี้

 รุ่นที่ 19  อบรมวันที่ 18, 20, 22, 25, 27 และ 

29 มิถุนายน 2555

 รุ่นที่ 20  อบรมวันที่ 2, 4, 6, 9, 11 และ 13 

กรกฎาคม 2555

 อบรมทุกวันจันทร์, วันพุธ  และวันศุกร์ 

เวลา 16.30-18.30 น. ณ อาคารกิจกรรมนักศึกษา 

ชั้น 2 ห้อง 207 ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตร 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัคร 

เข้าร่วมอบรมได้ที่  สถาบันศิลปวัฒนธรรมฯ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนฯ โทร. 0-2310-8885 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

อบรมรำวงมาตรฐาน ฟรี

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง และเหรียญทองแดง 

ประภาสิริ แก้วเบ้า จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 

 ด้านนายวรพล นุ่มเออ ตัวแทนนักกีฬากอล์ฟ  

ม.ร. กล่าวว่าตนได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยฯ 

มา 3 ปีต่อเนื่อง มีความภูมิใจที่ทีมกอล์ฟชายของ 

กอล์ฟรามฯ                                 (ต่อจากหน้า 2)

ระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 

ในวันปิดรับสมัคร

 2. กลุ่มบุคคลจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือ 

องค์การระหว่างประเทศ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาต้ังแต่ 

ระดับปริญญาโทขึ้นไปในสาขาวิชาใดๆ จากสถาบัน 

การศึกษาในประเทศ หรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง 

มีอายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และ 

หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน  

35 ปีบริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และมีประสบการณ์ 

การทำงานจากภาคเอกชน หน่วยงาน หรือองค์การ 

ระหว่างประเทศ

 3. กลุ่มข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐประเภท 

ต่างๆ เป็นผู้สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาโท 

ข้ึนไปในสาขาวิชาใดๆ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ 

หรือต่างประเทศที่ ก.พ.รับรอง มีอายุไม่เกิน 30 ปี 

บริบูรณ์ในวันปิดรับสมัคร และหากสำเร็จการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก ต้องมีอายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ 

ในวันปิดรับสมัคร กรณีเป็นข้าราชการต้องได้รับคำ 

ยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการ ให้เข้าร่วมโครงการฯได้  

โดยหัวหน้าส่วนราชการต้องลงนามคำยินยอมใน 

ใบสมัครฯ

 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเอง โดยขอรับและยื่น 

ใบสมัครได้ท่ีโครงการพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลง 

รุ่นใหม่ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมือง 

ที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 

80 พรรษา ถ.แจ้งวัฒนะ หรือสำนักงาน ก.พ.ร. 

ถ.พิษณุโลก ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้- 25  

พฤษภาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ หรือดาวน์โหลด 

ใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสถาบันส่งเสริมการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สำนักงาน ก.พ.ร. ที่  

www.igpthai.org หรือสมัครทางอินเทอร์เน็ต ต้ังแต่ 

บัดนี้-25 พฤษภาคม 2555 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้น 

วันหยุดราชการ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.opdc.

go.th หรือ http://jop.opdc.go.th หัวข้อประกาศ  

เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อ 

เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง 

รุ่นใหม่ รุ่นที่ 6 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 

0-2356-9999 ต่อ 9947, 8838, 8842 

ก.พ.ร.รับสมัครฯ                         (ต่อจากหน้า 8) ถอนสถานภาพการเป็นนักศึกษา
 ตามที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ส่งสำเนา 

หนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจ 

สอบความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิมและหน่วยงาน 

ที่ออกหลักฐานการศึกษาดังกล่าว ปรากฏผลการ 

ตรวจสอบหน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่า 

เป็นหลักฐานที่ไม่ถูกต้องและไม่สามารถยืนยัน 

การจบหลักสูตรของบุคคลดังกล่าวได้ จึงได้มีหนังสือ 

แจ้งให้นักศึกษาทราบเพื่อนำหลักฐานที่ถูกต้อง 

มาแสดง ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวไม่สามารถนำ 

หลักฐานว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาจริงมาแสดงได้

 บัดนี้ ได้พ้นกำหนดเวลาของการให้นักศึกษา 

นำต้นฉบับวุฒิการศึกษามาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้ว  

ซึ่งนักศึกษามิได้ปฏิบัติตาม จึงให้ถอนสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาถือว่าผลการสอบที่ผ่านมาเป็น 

โมฆะ จำนวน 4 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้   

 นางสาวสาวิตรี   อรรถาวร  

 รหัสประจำตัวนักศึกษา 5002113818  

 นายอครินทร์   รัตนประทีป  

 รหัสประจำตัวนักศึกษา 5003076642  

 นายสุทธิวัชร์   เอี้ยวรัตนวดี 

 รหัสประจำตัวนักศึกษา 5006601727

 นางกมลศรี   ทองอุ่มใหญ่  

 รหัสประจำตัวนักศึกษา 5003045019

 ท้ังน้ี เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จึงเห็นสมควรถอนสถานภาพบุคคล 

ดังกล่าวออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

รามคำแหงสามารถควา้ชยัชนะโดยรกัษาแชมปม์าได ้

ตลอด 3 ปี รวมถึงทีมหญิงและประเภทบุคคล รามฯ 

กส็ามารถควา้มาไดใ้นหลายรายการ   แมว้า่ปนีีน้กักฬีา 

จะมีเวลาฝึกซ้อมไม่มากนัก  แต่ด้วยกำลังใจจากผู้บริหาร  

โค้ช  และความสามัคคีของเพื่อนๆในทีม  ทำให้ทีม 

ประสบความสำเร็จมาได้

 “ทีมของเรามีศักยภาพ มีความเป็นมืออาชีพ 

ปกติแต่ละคนลงสนามแข่งขัน และได้แชมป์มา 

หลายรายการ บวกกับประสบการณ์ในการเล่นกอล์ฟ 

ของแต่ละคน ทำให้ทีมมีฝีมือและผลการแข่งขัน 

กอ็อกมาด ี       ปหีนา้ถา้มโีอกาสผมและเพือ่นๆกพ็รอ้มจะ 

เปน็ตวัแทนเขา้รว่มแขง่ขนักฬีามหาวทิยาลยัฯตอ่ไป   

ผมเชื่อว่าการเป็นนักกอล์ฟที่ดี  ต้องฝึกซ้อมอย่าง 

สม่ำเสมอ เล่นกอล์ฟด้วยการคิดในแง่บวก ไม่เครียด 

กับการแข่งขัน จากการที่เรามีสภาพกายพร้อมและ 

จิตใจท่ีผ่อนคลาย  จะทำให้คว้าชัยชนะจากการแข่งขัน 

ในแต่ละรายการได้” 

ลูกยางชายหาดลูกพ่อขุนฯ

จึงได้พูดคุยกับลูกเรื่องการเรียนในระบบ Pre-degree  

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่ีเปิดโอกาสให้กับนักเรียน 

ได้ศึกษามหาวิทยาลัยล่วงหน้า บุตรชายมีความสนใจ 

และตัดสินใจมาสมัครเรียน Pre-degree ในคณะนิติศาสตร์ 

เพราะตั้งใจจะเดินตามรอยของพ่อแม่ ซึ่งบุตรชายเป็น 

เด็กท่ีขยันเรียนหนังสือ ท้ังยังเป็นนักกีฬาแบดมินตัน  

ของสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยด้วย ตนเองจะ 

คอยเล้ียงดูโดยเป็นเสมือนเพ่ือนท่ีคอยให้คำปรึกษา  

และทำสิ่งต่างๆร่วมกันตลอด และจะคอยแบ่งเวลา 

ให้เขาได้อ่านหนังสือ รวมท้ังใช้เวลาว่างท่ีเหลืออย่างมี 

ประโยชน์มากท่ีสุด ส่ิงเหล่าน้ีจะทำให้เขาสามารถแบ่ง 

เวลาเรียนทั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาและที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้อย่างถูกต้อง และประสบความสำเร็จได ้

อย่างแน่นอน-

 “ขอฝากนักศึกษาใหม่ทุกคนว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสทางการศึกษา 

กับทุกคน ขอให้คว้าโอกาสน้ีเอาไว้ เพ่ือก้าวไปข้างหน้า 

ได้ก่อนใคร และเมื่อก้าวมาเป็นนักศึกษาแล้ว ขอให้ 

ตั้งใจ ขยันและอดทน ก็จะประสบความสำเร็จ และ 

ออกไปประกอบอาชีพรับใช้สังคม  บ้านเมืองต่อไป”

รามคำแหงจัด Road Showฯ        (ต่อจากหน้า 3)



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 ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

นศ. RU STEPฯ                       (ต่อจากหน้า 12)

ประกาศผ่อนผันฯ                        (ต่อจากหน้า 1)

 สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ีง่านแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) 

โทร. 0-2310-8080

 อีกทั้ง ยังมีนักศึกษารุ่นพี่เป็นผู้ฝึกสอนและมี 

ความชื่นชอบในด้านการเต้น ช่วยดูแลน้องๆกลุ่ม 

RU STEP คือ นายธนิต มาลัยทอง ศิษย์เก่าคณะ 

เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน ปัจจุบันเป็นอาจารย ์

สอนด้านการเต้น ทำหน้าที่เป็นครูฝึกให้กับน้องชาย  

คือ นายนที มาลัยทอง กำลังศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะ- 

เทคโนโลยีการส่ือสารมวลชน และกลุ่มเพ่ือนๆนักศึกษา 

อีกหลายคน จนสามารถรวมตัวกันเป็นกลุ่ม RU STEP  

ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา โดยกลุ่ม RU STEP ได้ออก 

โชว์ความสามารถและทักษะการเต้นในการจัดงานต่างๆ 

ของมหาวิทยาลัย รวมถึงการประกวดในเวทีต่างๆทั่ว 

ประเทศ จนได้รับรางวัลมาหลายรายการและสามารถ 

สร้างชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้เป็นที่ประจักษ์แก่

สาธารณชนด้วย

เปิดเผยว่า ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง 

ประเทศไทย ครั้งที่ 39 หรือสงขลานครินทร์เกมส์ 

ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2555 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด  

21 ชนิดกีฬา  ผลการแข่งขันที่นักกีฬาของเราได้รับ 

นบัเปน็ทีน่า่พอใจ คอื เราไดร้บัเหรยีญรางวลัทัง้หมด 

52 เหรียญ เป็นอันดับที่  8 จาก 113 สถาบัน 

ตามรายละเอียด ดังนี้

 อันดับ 1 สถาบันการพลศึกษา 36 เหรียญทอง  

29 เหรียญเงิน 27 เหรียญทองแดง รวม 92 เหรียญ

 อั น ดั บ  2  จุ ฬ า ล ง ก ร ณ์ ม ห า วิ ท ย า ลั ย   

34 เหรียญทอง 28 เหรียญเงิน 44 เหรียญทองแดง 

รวม 106 เหรียญ

 อันดับ 3  มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์   

24  เหรียญทอง 26 เหรียญเงิน 33 เหรียญทองแดง 

รวม 83 เหรียญ

 อั น ดั บ  4  ม ห า วิ ท ย า ลั ย รั ต น บั ณ ฑิ ต  

20  เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 12 เหรียญทองแดง 

รวม 44 เหรียญ

 อันดับ  5  มหาวิทยาลั ยหอการค้ า ไทย 

19  เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 13 เหรียญทองแดง 

รวม 40 เหรียญ

 อันดับ 6 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 17  เหรียญทอง  

20 เหรียญเงิน 22 เหรียญทองแดง รวม 59 เหรียญ

 อันดับ 7 มหาวิทยาลัยสยาม 17  เหรียญทอง  

9 เหรียญเงิน 17 เหรียญทองแดง รวม 43 เหรียญ

 อันดับ 8 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 15  เหรียญทอง  

19 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง รวม 52 เหรียญ

 อันดับ 9  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  

15  เหรียญทอง 12 เหรียญเงิน 14 เหรียญทองแดง 

รวม 41 เหรียญ

 อันดับ 10  มหาวิทยาลัย เกษมบัณฑิต 

12  เหรียญทอง 8 เหรียญเงิน 18 เหรียญทองแดง 

รวม 38 เหรียญ

 นอกจากนี ้นกักฬีาทกุคนทีไ่ดร้บัเหรยีญรางวลั 

ไม่ว่าจะเป็นเหรียญทอง เหรียญเงิน หรือเหรียญทองแดง 

ลูกพ่อขุนฯ                                  (ต่อจากหน้า 1)

จะได้รับเงินรางวัลเพ่ิมอีกตามจำนวนเหรียญท่ีแต่ละคน 

ได้รับ อีกทั้งนักกีฬาที่ได้เหรียญรางวัลทุกคนจะได้ 

ทุนการศึกษาไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท หรือปริญญาเอกก็ตาม

 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษายังกล่าว 

อีกว่า สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง 

ประเทศไทยคร้ังท่ี 40 สถาบันการพลศึกษาได้รับเกียรติ 

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ซึ่งจะมีการจัดขึ้นที่จังหวัด 

ชลบุรี ประมาณเดือนมกราคม 2556 ดังนั้นนักศึกษา

ที่มีความสามารถด้านกีฬาและสนใจจะเป็นตัวแทน 

มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการแข่งกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง 

ประเทศไทยครั้งที่ 40 สามารถสมัครเข้ารับคัดเลือก 

ได้ที่งานกีฬา กองกิจการนักศึกษา หรือสอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2310 -8070

ในหลายสว่น ซึง่กท็ำใหผ้มสามารถสอบผา่นมาไดใ้น 

จุดนี้ 

 “ชีวิตในวัยเรียนของผม มีรามคำแหงเปรียบ 

เสมือนเป็นเเสงสว่าง ที่ให้โอกาสผมได้ศึกษาวิชา 

กฎหมาย ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่นำพาให้เดินทางมาถึง 

เส้นชัยได้ หากไม่มีรามคำแหงก็คงไม่มีผมในวันนี้ 

 ขอขอบคณุคณาจารยท์กุทา่นทีต่ัง้ใจเเละเตม็ที่

กับการสอน ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 

และเปน็สว่นชว่ยสรา้งพืน้ฐานความรูท้างดา้นกฎหมาย 

อย่างครบถ้วนและมีคุณภาพให้กับผม ทำให้ง่ายต่อ

การศึกษากฎหมายในขั้นต่อๆไป อีกทั้งสังคมเพื่อน 

สังคมรุ่นพี่รุ่นน้อง เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก มีน้ำใจ 

เอื้อเฟื้อเเละมีความปรารถนาดีต่อกัน ช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน” 

 นายเพิม่พนู กลา่วตอ่ไปวา่ ขอใหก้ำลงัใจนอ้งๆ 

เพื่อนๆนักศึกษากฎหมายทุกคนในการเรียนและการ

สอบสนามต่างๆ ไม่ว่าสิ่งต่างๆจะยากเพียงใด ขอให ้

คิดว่า“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสำเร็จย่อมอยู่ 

ที่นั่น” เชื่อว่าถ้าทุกคนตั้งใจก็สามารถทำได้ ตนไม่ใช่ 

คนที่เรียนเก่งมาตั้งแต่เด็ก แต่อาศัยความพยายาม 

หมั่นอ่านทบทวนข้อกฎหมายต่างๆ เพราะการ 

เรียนกฎหมายเรื่อง “การอ่าน” เป็นหัวใจสำคัญ อีกทั้ง  

ยังมีตัวบทกฎหมายที่ต้องใช้วิธีการท่องจำ ซึ่งการ 

ท่องจำต้องมีสมาธิและความเข้าใจในเน้ือหาน้ันๆด้วย 

 “วันนี้มีความภูมิใจที่ได้สร้างชื่อเสียงให้แก่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงในการสอบชั้นตุลาการได้ 

สำเร็จ รามคำแหงถือเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษา 

กฎหมาย และเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ประสบความ 

สำเร็จเฉกเช่นทุกวันนี้ 

 ผมมีความยินดีท่ีได้ตอบเเทนคุณสถาบัน เพราะ 

รามคำแหงช่วยหล่อหลอม ให้มีจิตสำนึก มีศีลธรรม  

และเป็นนักกฎหมายที่ดี ผมภาคภูมิใจที่สามารถ 

พูดกับใครๆได้อย่างเต็มปากว่าผมเป็นลูกศิษย์ 

รามคำแหง และตั้งใจจะทำหน้าที่ผู้ช่วยผู้พิพากษา 

ให้ดีที่สุด เพราะผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานในศาลยุติธรรม  

มีความสำคัญมากสำหรับประเทศชาติ ซึ่งเชื่อว่า 

ประชาชนจะหวังในความยุติธรรมจากท้ังผู้ช่วยผู้พิพากษา 

และผู้พิพากษาอย่างแน่นอน” ผู้ช่วยผู้พิพากษา 

กล่าวในที่สุด

ศิษย์รามฯฉลุยฯ                          (ต่อจากหน้า 1)



 
๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๖) วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๕

คณะนิติศาสตร์ ปฐมนิเทศ 
นักศึกษาฝึกงาน

นศ. RU STEP คว้ารางวัล
3 ปีซ้อน จากโครงการ
TO BE NUMBER ONE  

 นักศึกษากลุ่ม RU STEP มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

คว้ารางวัลจากการเข้าร่วมแข่งขันการออกกำลังกาย  

ในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคกลาง 

และปริมณฑล 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2552-2554 ซึ่ง

เป็นที่น่ายินดีที่เหล่านักศึกษาต่างมีความมานะ 

พยายาม อดทน ฝึกฝน และทำในสิ่งที่ตนเองชอบ 

จนประสบความสำเร็จและสามารถสร้างชื่อเสียง 

ให้แก่มหาวิทยาลัยรามคำแหงในการสนับสนุน 

ให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  

ด้วยการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและห่างไกล 

ยาเสพติด

 สำหรับรางวัลที่กลุ่ม RU STEP ม.ร. ได้รับ  

3 ปีซ้อน ได้แก่ คร้ังท่ี 1 รางวัลชนะเลิศ รุ่น Teenage  

ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประกวดเมื่อ 

วันท่ี 28-29 พฤศจิกายน 2552 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 

เฟสติวัล พัทยาบีช จังหวัดชลบุรี

 ครั้งที่ 2 รางวัลชนะเลิศ รุ่น Teenage  

ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประกวด 

เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2553 ณ ศูนย์การค้า 

ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี และรางวัล 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่น Teenage ระดับประเทศ  

ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศพระราชทาน จากทูลกระหม่อมหญิง 

อุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประกวด 

เมื่อวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้างสรรพสินค้า 

เดอะมอลล์บางกะปิ กรุงเทพฯ

 ครั้งที่ 3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น  

Teenage ระดับภาค กรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ประกวดเมื่อวันที่ 7-8 มกราคม 2555 ณ ศูนย์การค้า 

เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ (หรือประจำปี 2554  

เลื่อนการจัดงานเนื่องจากเกิดอุทกภัย) 

 ทั้งนี้ กลุ่ม RU STEP ม.ร. ได้รับการ 

สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย โดยมีรองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยาเขต เป็นท่ีปรึกษา นายปรารภ ลีลาศเจริญ  

ผู้อำนวยการกองงานวิทยาเขตบางนา และนางสำอางค์  

ปอกกันทา หัวหน้างานกิจการและบริการนักศึกษา  

กองงานวิทยาเขตบางนา  เป็นผู้ดูแล
(อ่านต่อหน้า 11)

 คณะนิติศาสตร์จัดกิจกรรมปฐมนิ เทศ 

นักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 25 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 

ที่ผ่านมา เป็นการปฐมนิเทศภายในนักศึกษาฝึกงาน  

ณ คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง 1303 โดย 

ในภาคเช้า รองศาสตราจารย์ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ์  

คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดกิจกรรม 

และให้ข้อคิดแก่นักศึกษาในการดำเนินชีวิตประจำวัน  

และเน้นย้ำเร่ืองการเป็นนักกฎหมายท่ีดีเพ่ือรับใช้สังคม 

อย่างมีประสิทธิภาพ หลังจากนั้นเป็นการบรรยาย 

เร่ือง “แนวปฏิบัติของนักศึกษาฝึกงาน” โดยอาจารย์อภิชัย  

มานิตยกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  นางศิริวรรณ  

เจริญสุข หัวหน้าหน่วยกิจการนักศึกษา และนายเจษฎา   

ทองขาว                    ผูป้ระสานงานโครงการนกัศกึษาฝกึงานฯ  

เป็นวิทยากรให้ความรู้และช้ีแจงรายละเอียด ระเบียบ  

ปฏิบัติต่างๆที่นักศึกษาฝึกงานควรทราบ ภาคบ่าย 

เป็นกิจกรรมการอบรมเร่ือง “นักกฎหมายกับคุณธรรม 

และจริยธรรม” โดยนายสุชาย จอกแก้ว ผู้พิพากษา 

หัวหน้าประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ซึ่ง 

วิทยากรได้เน้นย้ำให้นักศึกษากฎหมายตระหนัก 

ถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพทาง 

ด้านกฎหมาย และปิดท้ายด้วยการบรรยายเรื่อง  

“ประสบการณ์จากการฝึกงานกับการนำไปประยุกต์ 

ใช้กับวิชาชีพกฎหมาย” โดยมีคณะศิษย์เก่าคณะ- 

นิติศาสตร์ที่เคยเข้าร่วมโครงการนักศึกษาฝึกงาน 

ในอดีตและประสบความสำเร็จในการประกอบ 

วิชาชีพทางด้านกฎหมายมาพูดคุยเล่าประสบการณ์ 

การฝึกงานให้แก่รุ่นน้องนักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 25 

 หลังจากนั้นวันที่ 25-27 เมษายน 2555  

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะศิษย์เก่า และนักศึกษา 

ฝึกงานคณะนิติศาสตร์ ได้เดินทางไปยังค่ายพงษ์ลดา  

อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เพื่อร่วมกิจกรรม 

การปฐมนิเทศภายนอก ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นักศึกษา 

ฝึกงานรุ่นพี่ รุ่นที่ 24 ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ จัด

กิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้องและเพื่อน

นักศึกษาฝึกงานให้มีความรักความสามัคคี โดยใช้ 

กิจกรรมนันทนาการและวิชาการเป็นเคร่ืองมือใน 

การให้ข้อคิดแก่นักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม นอกจากน้ี 

ยังมีการจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญรับขวัญน้องเพื่อเป็น 

การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและสืบทอดประเพณี 

ที่ดีงามของนักศึกษาฝึกงานคณะนิติศาสตร์ ในคืน 

วันท่ี 26 เมษายน 2555 อีกด้วย โดยมีอาจารย์อภิชัย  

มานิตยกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็น 

ประธาน

 ภายหลังการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศ 

นักศึกษาฝึกงาน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างมี 

ความรู้สึกประทับใจในกิจกรรมตลอดระยะเวลา 

ทั้ง 4 วันที่ผ่านมา โดยนางสาวปรัศนีย์  คงอภัย  

นักศึกษาฝึกงาน รุ่นที่ 25 ได้บอกเล่าประสบการณ์ 

ว่า “การไปร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศในครั้งนี้ได้อะไร 

มากกว่าที่คิดจริงๆ ทุกอารมณ์เกิดขึ้นในกิจกรรมน้ี 

ไม่ว่าจะเป็นความสุข ความสนุกสนานเฮฮา ความ 

กดดัน แต่ทุกๆอารมณ์ที่เกิดขึ้นได้สอดแทรกข้อคิด 

ในการดำเนินชีวิตกับดิฉันหลายประการที่สามารถ 

นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ทั้งในเรื่อง 

การเรียนและการทำงาน นอกจากน้ียังได้รับมิตรภาพ 

จากเพ่ือนใหม่ๆ ท่ีไม่เคยรู้จักกันมาก่อน รวมถึงรุ่นพ่ี 

นักศึกษาฝึกงานที่น่ารักที่จัดกิจกรรมดีๆเหล่านี้ 

ให้แก่นักศึกษาฝึกงาน และจะสืบสานการจัดกิจกรรม 

ดังกล่าวให้แก่รุ่นน้องนักศึกษาฝึกงานรุ่นต่อไป”

  สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

กองกิจการนักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จิตวิทยา 

กับการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา รุ่นท่ี 3 หลักสูตร 

ที่ 1 “การพัฒนาเจตคติที่ดีและการสร้างแรงจูงใจ 

ในการทำงาน” โดย อาจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะศึกษาศาสตร์ เป็นวิทยากร 

บรรยายแก่นักศึกษา และผู้สนใจ โดยมุ่งหวังให้ 

ผู้เข้ารับการอบรมมีการพัฒนาศักยภาพในการ 

ทำงานอย่างเป็นระบบ พร้อมสามารถทำงานเป็นทีม  

มีความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมรูปแบบใหม่ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุม 301 อาคาร 

สวรรคโลก  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 

ม.ร. อบรมการพัฒนาเจตคติที่ดี


