
                
 
 
 

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 ๑๕ 

วันที่  ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียน ภาค 1/55 ใช้รหัสวิชา 7 หลัก

  

เอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาเยี่ยมชมการเรียนการสอนภาษาสเปน

    

ม.ร.ไหว้ครู 26 กรกฎาคมนี้

(อ่านต่อหน้า 2)

    
คณะนิติฯแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย

ในงานสัปดาห์รพี’55

ม.ร. จัดประกวดดนตรีไทย วงกลองยาว
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาราชินี

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

อาศิรวาท
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๖๐ พรรษา
๒๘  กรกฎาคม  ๒๕๕๕

  สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิม

พระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส 

พระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระ- 

ชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 

 2555  เชิญผู้สนใจเข้าร่วมประกวด 

ดนตรีไทย ระดับประชาชน ครั้งที่ 9 

ประจำปี 2555 ประเภทวงกลองยาว 

ชิงเงินรางวัลรวม 85,000 บาท พร้อมรางวัลเกียรติยศ กำหนด 

รับผลงานภายในวันที่ 26 กรกฎาคม 2555

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดี 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า รามคำแหง 

ได้จัดการประกวดดนตรีไทย ระดับประชาชนเป็นครั้งแรก เมื่อ 

ปี 2547 ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากเยาวชน นักศึกษา 

คณาจารย์และประชาชนทั่วไป

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ต้อนรับ 

ฯพณฯอานา มาเรีย 

รามิเรซ เอกอัครราชทูต 

อาร์เจนตินาประจำ 

ประเทศไทย ท่ีมาเยือน 

ม.ร. เมื่อวันที่ 28  

มิถุนายน 2555 เพื่อเจรจาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางวิชาการ ภาษา 

และศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเอกอัครราชทูตอาร์เจนตินาให้ความสนใจการจัดการเรียนการสอน 

ภาษาสเปนของคณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. และได้เยี่ยมชมการเรียนการสอน

 ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 

ร่วมกับองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จะจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555  

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา  

08.30 น. ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อม 

รำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ อีกทั้งเป็นการ 

สืบสานคุณค่าประเพณีไหว้ครูอันดีงามของไทย  

ทั้งนี้มีพิธีตักบาตรและ (อ่านต่อหน้า 2)

     หกสิบพรรษาสมเด็จพระบรมฯ

    ความชื่นชมอยู่ในใจไทยทั้งผอง

    พระองค์คือความหวังอันเรืองรอง

    ปวงพสกฯ แซ่ซร้องสาธุการ

    ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่ง

    ทรงเป็นมิ่งเป็นขวัญทุกถิ่นฐาน

    ยี่สิบแปดกรกฎาฟ้าตระการ

    ชาวรามฯ น้อมดวงมานถวายพระพร
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

(รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร - ร้อยกรอง)

 คณะนิติศาสตร์ ม.ร. จัดโครงการ 

สัปดาห์รพี’55 ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม-

7 สิงหาคม 2555 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณ 

ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักด์ิ  

พระบิดาแห่งกฎหมายไทย โดยมีกิจกรรมต่างๆ  

เช่น การวางพวงมาลาถวายสักการะฯ นิทรรศการ 

ทางวิชาการ การแสดงศาลจำลอง การแข่งขัน 

ตอบปัญหากฎหมาย 



 
 

๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

       

เอกอัครราชทูตฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

 คณะนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 1)

ภาษาสเปนของภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์  

โดยมีรองศาสตราจารย์รำไพ สิริมนกุล รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล 

ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย  

และคณาจารย์สาขาวิชาภาษาสเปนร่วมต้อนรับ

ถวายสังฆทานพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 100 รูป เวลา  

07.30 น.  ณ ลานพระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมอบโล่รางวัล 

แก่ผู้ชนะการประกวดพานไหว้ครู เรียงความและบท 

ร้อยกรอง  และให้โอวาทแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมพิธี

 ขอเชิญชวนนักศึกษา ม.ร. ร่วมพิธีไหว้ครูคร้ังน้ี 

ตามกำหนดการดังกล่าว

ม.ร. ไหว้ครูฯ                               (ต่อจากหน้า 1)

เป็นเร่ืองใกล้ตัวและอยู่ในชีวิตประจำวันของทุกคน     

ไม่ว่าจะเป็นการค้าขาย  การเงิน  และการลงทุน โดยเฉพาะ 

ด้านการบริหาร ไม่ว่าจะเป็นองค์กร บริษัท หรือประเทศ 

ก็ตาม จำเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องนำความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์ 

ไปเป็นส่วนหน่ึงในการวิเคราะห์ วางแผนและตัดสินใจ 

ท้ังส้ิน 

 “คณะเศรษฐศาสตร์จึงอยากให้นักศึกษาหันมา 

ให้ความสนใจในการเรียนคณะเศรษฐศาสตร์พร้อมท้ัง

ส่ังสมความรู้ในแต่ละสาขาวิชาให้มากข้ึน ซ่ึงเช่ือว่าเม่ือ 

นักศึกษาสำเร็จการศึกษาออกไปแล้ว จะสามารถนำความรู้ 

ท่ีได้รับออกไปพัฒนาสังคมไทยและพร้อมเข้าสู่การเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนด้วยความภาคภูมิใจได้อย่าง

แน่นอน”   คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์กล่าว 

คณะเศรษฐศาสตร์ หารืออดีตคณบดี                     
พัฒนาการเรียนการสอนรองรับ AEC

 รองศาสตราจารย์จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล 

คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธานประชุมท่ีปรึกษาคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ 

เพ่ือปรึกษาหารือเก่ียวกับการพัฒนาระบบงานท้ังด้าน 

วิชาการและด้านบริหารของคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี 

อดีตคณบดีที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา ได้แก่  

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อัมพร วิจิตรพันธ์ คณบดี 

คณะเศรษฐศาสตร์คนแรก รองศาสตราจารย์ปัญญา  

อุดมระติ รองศาสตราจารย์ ดร.ถวิล นิลใบ รองศาสตราจารย์ 

วันชัย ริมวิทยากร และรองศาสตราจารย์วิรัช ธเนศวร  

พร้อมด้วยรองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ร่วมประชุม  

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ณ สำนักงานคณบดี 

คณะเศรษฐศาสตร์ อาคารใหม่ ช้ัน 2 คณะเศรษฐศาสตร์  

ม.ร.

 โอกาสน้ี รศ.จรินทร์ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์   

เปิดเผยว่า การประชุมครั้งนี้คณะเศรษฐศาสตร์ได้ 

เชิญอดีตคณบดีร่วมปรึกษาหารือเก่ียวกับระบบ 

งานทั้งด้านวิชาการและบริหาร ซึ่งทุกท่านล้วนม ี

ประสบการณ์ในการทำงานท่ีช่วยพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์ 

ให้เข้มแข็งมาได้จนถึงปัจจุบัน         ท้ังยังจะเป็นการถ่ายทอด 

ความรู้ประสบการณ์ให้แก่ผู้บริหารชุดใหม่ในการ 

พัฒนางานของคณะให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

 “สำหรับแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอน 

เพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  

(AEC) นั้น คณะเศรษฐศาสตร์ มุ่งเน้น 1) การ 

ปรับปรุงหลักสูตรให้จัดการเรียนการสอนเก่ียวกับ 

สภาพเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน ของกลุ่ม 

ประเทศเพื่อนบ้าน ให้มีทั้งหลักสูตรคุณภาพ และ 

หลักสูตรปริมาณ เพ่ือเพ่ิมทางเลือกให้แก่นักศึกษา  

2) การจัดต้ังศูนย์ศึกษาประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

และศูนย์ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ 

3) การจัดโครงการฝึกอบรมเก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียนเพ่ือเป็นการให้บริการทางวิชาการอีกด้านหน่ึง”

 คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวด้วยว่า ส่ิงท่ี 

นักศึกษาจะได้รับ คือความรู้ใหม่ๆท่ีทันสมัย โดยทาง 

คณะฯจะเชิญวิทยากรภายนอกที่มีประสบการณ์ 

มาสอนและเล่ามุมมองในการทำงานให้นักศึกษาได้มี 

วิสัยทัศน์กว้างไกล เพราะขณะน้ีเร่ืองของเศรษฐศาสตร์ 

 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ รองอธิการบดี 

ฝ่ายนโยบายและแผน และผู้อำนวยการโรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  (ฝ่ายประถม) เป็น 

ประธานในพิธีไหว้ครู “บูชาพระคุณครู ผู้สร้างคน” เม่ือ 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 ณ อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เพ่ือสืบทอด 

ประเพณีอันดีงามและปลูกจิตสำนึกให้กับนักเรียน 

ได้แสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ โดยมีการ 

เชิญพานไหว้ครู มอบเกียรติบัตรและดาวเด็กดี 

รวมทั้งนักเรียนร่วมร้องเพลงประสานเสียง 

“พระคุณที่สาม” เพื่อแสดงออกถึงพระคุณครู 

ผู้สร้างคน 

หลานพ่อขุนฯ บูชาครู

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานใน 

การปฐมนิเทศนักศึกษาโครงการศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการส่ือสารพัฒนาการ (Dev.Com) รุ่นท่ี 8  

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมศักดิ์ 

ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุนฯ โดยมีคณาจารย์ 

และนักศึกษารุ่นพี่ร่วมต้อนรับ

ปฐมนิเทศนักศึกษา Dev.Com  รุ่น 8 

การอภิปราย การจำหน่ายหนังสือราคาถูก และการให้ 

คำปรึกษาทางกฎหมาย (ฟรี)

 ในโอกาสนี้ ขอเชิญนักศึกษาคณะนิติศาสตร ์

ระดับปริญญาตรีทุกช้ันปี สมัครเข้าแข่งขันตอบปัญหา 

กฎหมายเนื่องในโอกาสวันรพี (วันที่ 31 กรกฎาคม 

2555) ชิงเงินรางวัล ชนะเลิศอันดับหนึ่ง 5,000 บาท  

รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง 3,000 บาท และรองชนะเลิศ 

อนัดบัสอง 2,000 บาท สมคัรไดต้ัง้แตบ่ดันีเ้ปน็ตน้ไป 

ณ คณะนิติศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 5 ห้อง 2511 และ 

2512

 นอกจากนี้ มีการอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง  

“ทิศทางกฎหมายไทยเมื่อก้าวสู่ประชาคม ASEAN”  

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวันที่ 1 สิงหาคม 2555  

เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์  

อาคาร 1 ช้ัน 3 รวมท้ังมีการแสดงศาลจำลอง โดย 

นักศึกษาปริญญาโท เรื่อง “คดีความผิดฐานข่มขืน 

กระทำชำเรา ตอนแสงไฟจากโทรศัพท์” ในวันท่ี 7  

สิงหาคม 2555 เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 

คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 

 ขอเชิญนักศึกษาและผู้สนใจร่วมกิจกรรม 

สัปดาห์รพี’55 ตามกำหนดการดังกล่าว



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 บัณฑิตนิติฯสาขาแพร่ พิสูจน์เรียนรามฯ...ใกล้บ้าน
จบปริญญาตรีระบบ Pre-degree อายุเพียง 19 ปี

(อ่านต่อหน้า 9)

 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์ปลื้มกับความสำเร็จ 

ในชีวิต เลือกเรียนรามคำแหงใกล้บ้านสาขาฯแพร่  

ด้วยระบบ Pre-degree เม่ืออายุ 15 ปี เช่ือเรียนจบเร็ว 

และก้าวสู่การศึกษาชั้นปริญญาโทได้ก่อนใคร 

วันนี้จบปริญญาตรีอายุ 19 ปี ไม่เพียงแต่อายุน้อย  

ยังสามารถคว้าดีกรีเกียรตินิยมอันดับสองด้วยความ

ปลื้มใจ 

 บัณฑิตคณะนิติศาสตร์  

เกียรตินิยมอันดับ 2 ปัจจุบัน 

อายุ 19 ปี เข้าเรียนระบบ 

Pre-degree ที่สาขาฯแพร่ 

ขณะศึกษาอยู่ช้ัน ม.4 อายุ 15 ปี 

ที่โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี 

จังหวัดอุตรดิตถ์ หลังจาก 

จบช้ัน ม.6 ตัดสินใจท่ีจะศึกษาต่อปริญญาตรีท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเพียงแห่งเดียวโดยสามารถสะสมหน่วยกิต 

ได้ 125 หน่วยกิต เรียนเพิ่มอีกเพียง 1 เทอม รวมแล้ว 

ใช้เวลาเรียน 3 ปีคร่ึงก็สำเร็จการศึกษา ปัจจุบันกำลัง 

ศึกษาต่อช้ันปริญญาโท คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมท้ัง 

ศึกษากฎหมายเนติบัณฑิตยสภาควบคู่ไปด้วย

 นางสาวครองภักด์ิ  เล่าถึงวิธีการเรียนของเขาว่า 

ทุกคร้ังก่อนท่ีมิวจะมาฟังคำบรรยายสรุปของอาจารย์ 

ที่สาขาวิทยบริการฯ มิวจะอ่านตำราของวิชานั้นจบ

ก่อนอย่างน้อย 1 รอบและสรุปเนื้อหาสาระสำคัญ 

ตามแบบฉบับของตนเองเอาไว้อ่านก่อนสอบ พร้อม 

ทั้งตั้งคำถามที่ไม่ เข้าใจหรือต้องการให้อาจารย์ 

อธิบายเพิ่มเติมเอาไว้ถามตอนที่อาจารย์มาบรรยาย 

สรุปและจะดู CD ท่ีอาจารย์บรรยายในส่วนกลางในทุก 

Section และจะเก็บรายละเอียดท้ังหมดท่ีอาจารย์สอน 

 “มิวจะขับรถมาฟังคำบรรยายสรุปของอาจารย์ 

ในทุกอาทิตย์ และจะฝึกทำข้อสอบในวิชาน้ันๆ ไม่ต่ำกว่า 

100 ข้อ และจะดูข้อสอบย้อนหลังไม่ต่ำกว่า 3 ปีการศึกษา 

จนชำนาญและฝึกเขียนตอบข้อสอบ ไม่ว่าอาจารย ์

จะถามอะไรมาจะตอบให้ได้ในแบบความเข้าใจของ

ตนเองและให้ถูกต้องด้วย สำหรับมิวเองการท่องจำ 

เป็นส่ิงท่ีสำคัญควบคู่ไปกับการทำความเข้าใจท่ีถูกต้อง  

และมิวจะใช้การพูดกับตัวเองท่องให้ตัวเองฟังเป็นหลัก 

 ส่วนตัวบทกฎหมายท่ีต้องใช้ในการตอบข้อสอบ 

จะอาศัยการท่องจำให้แม่นในตัวบทที่เป็นตัวหลัก 

ของเร่ืองน้ัน ส่วนตัวบทรองจะท่องในแบบความเข้าใจ 

และเน้นสาระสำคัญ อีกทั้ง จะใช้วิธีการอัดตัวบท 

กฎหมายหรือกฎหมายที่จำเป็นใส่ mp3 เป็นหลัก  

เอาไว้ฟังทั้งยามเวลาว่างและก่อนนอนทุกคืนและ 

Write ใส่ CD เอาไว้ฟังในเวลาขับรถ”

 บัณฑิต Pre-degree กล่าวต่อไปว่า การเรียน 

ทั้งสองแห่งไปพร้อมกัน มิวจะเอาใจใส่ทั้งการเรียน 

ในห้องเรียนและการเรียนท่ีรามฯ การเรียนในห้องเรียน 

จะอาศัยการตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่ ทำงานส่งให้ครบ 

ทุกชิ้น และจะอ่านหนังสือล่วงหน้าก่อนสอบไม่น้อย 

กว่า 1 อาทิตย์ หลังจากเลิกเรียนที่โรงเรียนจะทำ 

การบ้านและทบทวนบทเรียนของโรงเรียนก่อน 

จากน้ันก็จะเร่ิมอ่านตำราของรามฯ โดยอ่านไม่เกิน 4 ทุ่ม 

ของทุกวัน เพราะเช่ือว่าสมองคนเราต้องการการพักผ่อน

ท่ีเพียงพอ ซ่ึงส่ิงท่ีสำคัญอย่างหน่ึงในการอ่านตำราเรียน 

คือการทำตารางอ่านหนังสือในแต่ละเดือน โดยแต่ละวัน 

จะต้องอ่านหนังสือไม่น้อยกว่า 60 หน้า เวลาสอบจะอ่าน 

เฉพาะท่ีเป็นหัวใจของเร่ืองน้ันๆ ส่วนรายละเอียดก็จะ 

อาศัยการจำมาจากในห้องเรียนและหมั่นทบทวน 

อยู่เสมอและจะไม่อ่านหนังสือทั้งเล่ม 

 ท่ีสำคัญ มิวเองจะไม่เรียนพิเศษแต่จะใช้วิธีการ 

ไปซื้อหนังสือนอกห้องเรียนที่เป็นของสถาบันอื่น 

และเป็นแนวข้อสอบมาอ่าน เพียงเท่าน้ีก็สามารถทำให้ 

ดิฉันสอบได้คะแนนดี โดยในแต่ละเทอมมิวไม่เคย 

ได้เกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 3.90  นอกจากนั้น มิวยังได้รับโล่ 

เกียรติบัตรเรียนดีและรางวัล Top Ten ในทุกปีการศึกษาด้วย 

 “มิวเลือกเรียนระบบ Pre-degree ท่ีรามฯเพราะ

ทำให้มีโอกาสมากกว่าคนอ่ืนๆ เรียนเร็วจบเร็วก็มีโอกาส

ที่จะมีงานทำก่อนคนอื่น การเรียน Pre-degree เป็น 

การเรียนท่ีเก็บหน่วยกิตไปเร่ือย ๆ แล้วแต่กำลังความ 

สามารถ ถ้าเราขยันมากเราก็สามารถลงเรียนได้มาก

ตามความมุ่งมั่นของตนเอง สำหรับมิวเป็นคนที่คิด 

ต่างจากเพื่อนคนอื่นๆ เพื่อนๆส่วนมากจะต้องเรียน

ไปตามแบบแผน ต้องเรียนสายวิทย์-คณิต ต้องเรียน  

ในสถาบันที่ติดอันดับของประเทศไทย แต่ตัวดิฉัน 

สถาบันไม่ได้เป็นสิ่งที่สำคัญ ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่ 

ที่ตัวของเราเอง เมื่อเรามีโอกาสมากกว่าคนอื่นๆ เรา

ก็ควรท่ีไขว่คว้าเอาไว้เพ่ือเพ่ิมโอกาส ศักยภาพ ทางเลือก 

ให้กับตัวเราเองมากขึ้น”

 นอกจากน้ีแล้ว ส่ิงท่ีมิวได้รับจากการเรียนระบบ 

Pre-degree สิ่งแรก คือความอดทน อดทนกับสิ่ง 

เร้าย่ัวยุรอบตัว วัยของเราเป็นวัยท่ีกำลังกินกำลังแสวงหา 

ส่ิงแปลกใหม่ มิววางกรอบให้กับตนเองในแต่ละวัน 

ต้องอ่านหนังสือให้ได้วันละเท่าน้ี เพราะคิดว่าถ้าตนเอง 

ทำได้รางวัลแห่งความสำเร็จก็รออยู่ข้ างหน้า  

ข้อที่สอง คือความขยันหมั่นเพียร มิวอายุยังน้อย 

ความรู้ประสบการณ์ต่างๆก็ยังมีไม่มาก การอ่านแต่ 

ตำราของมหาวิทยาลัยอย่างเดียวยังไม่ เพียงพอ  

นางสาวครองภักดิ์  พุทธชิโนรสสกุล ‘มิว’

 กิจกรรมดีๆในมหาวิทยาลัยของเรา 

กิจกรรมหนึ่งซึ่ง “ข่าวรามคำแหง” ขอบันทึก 

ไว้ด้วยความภาคภูมิใจ

 และเป็นกำลังใจแก่ผู้จัดกิจกรรมดังกล่าว 

นั่นคือ

 การประชุมวิชาการระดับชาติเกาหลีศึกษา  

(ครั้งที่ ๒) ซึ่งจัดโดย

 ศูนย์เกาหลีศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ร่วมกับ

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 งานน้ีจัดข้ึนท่ีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โดยมี

 ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล  ทองประยูร เป็นประธานเปิดงาน

 ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหล ี

ประจำประเทศไทย อิม แจ ฮง กล่าวปาฐกถา 

และ

 มีการลงนามความตกลงร่วมมือทาง 

วิชาการด้านเกาหลีศึกษา  ระหว่าง

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยท่านคณบด ี

คณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ 

ปิ่นทอง

 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยท่านคณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์อาหวัง ลำนุ้ย  

และ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยท่านรองคณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ปราณี 

จงสุจริตธรรม

 นับเป็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง 

มหาวิทยาลัยอย่างน่าสนใจ  และน่าชื่นชม

 การประชุมครั้งนี้แม้จะมีเวลาแค่วันเดียว 

คือ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๕  แต่

 เนื้อหาอัดแน่นและน่าสนใจมากๆ 

 “ข่าวรามคำแหง” หวังว่าจะมีการประชุม 

เช่นนี้ต่อไปอีก  เพื่อ

 ความก้าวหน้าทางวิชาการด้านเกาหลีศึกษา



    

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

  

        กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อ 

การศึกษา ประจำปีการศึกษา  

2555 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี เป็นประธาน 

กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา 

ทุนกยศ. เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน  

ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 

321 และ 322 อาคารสุโขทัย 

อธิการบดีกล่าวปัจฉิมนิเทศนักศึกษาทุน กยศ.

 โอกาสนี้ นางนฤมล มนาปี หัวหน้างานแนะแนวจัดหางานและทุน- 

การศึกษา กล่าวรายงานว่ากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นโครงการของ 

รัฐบาลที่ตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของชาติได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน 

โดยทัดเทียมกัน มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักเรียน นักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์  

กู้ยืม  เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพระหว่างการศึกษา โครงการฯนี้ได้เริ่ม 

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2539 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 17 ปี งานแนะแนวฯเป็นหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบเก่ียวกับกองทุนฯ เล็งเห็นความสำคัญท่ีจะสร้างความเข้าใจท่ีถูกต้อง  

ในการสร้างจิตสำนึกท่ีจะชำระหน้ีคืนกองทุนฯ  เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของ 

รัฐบาล จึงจัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษากองทุนขึ้น ซึ่งคาดว่าจะสำเร็จ 

การศึกษาในปีการศึกษา 2555 จำนวน 1,500 คน 

 จากน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่าภารกิจสำคัญของนักศึกษา  

คือการเรียนให้สำเร็จสมความต้ังใจ แม้ว่าบางคนจะทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย  

หรือมีภารกิจอื่นใด ขอให้ระลึกไว้เสมอว่ายังมีภารกิจการเรียนที่ต้องรับผิดชอบ  

ยังมีครอบครัวท่ีรอคอยความสำเร็จอยู่ จึงขอให้ทุกคนต้ังใจเรียนให้สำเร็จการศึกษา  

และรับผิดชอบเงินกู้ยืมกองทุน กยศ.ในส่วนของตน

 “กองทุน กยศ. เกิดจากแนวคิดของทุกรัฐบาลที่มุ่งให้โอกาสทางการศึกษา 

กับเยาวชนไทยในการช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของนักศึกษาในระหว่างเรียน  

ดังนั้น เมื่อนักศึกษาได้รับประโยชน์จากกองทุนฯ และสำเร็จการศึกษาแล้ว  

ต้องมีความรับผิดชอบคืนเงินกลับเข้ากองทุนฯ มิเช่นน้ัน กองทุนฯจะไม่มีเงิน 

หมุนเวียนบริหารงาน ฉะนั้น นอกจากนักศึกษาต้องรับผิดชอบตนเองในการ 

เรียนให้สำเร็จการศึกษาแล้ว ต้องรับผิดชอบต่อสังคม และรุ่นน้องท่ียังต้องการ 

โอกาสทางการศึกษา และรับประโยชน์จากกองทุนฯนี้ด้วย”

 อธิการบดี กล่าวต่อไปว่า นักศึกษาท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษา และเตรียม 

ก้าวเข้าสู่การทำงาน ขอให้มีความรอบคอบ ต้ังสติม่ันอยู่ในความดี อย่าทำอาชีพ 

ที่ล่อแหลมต่อชีวิต หรือผิดกฎหมาย ต้องประกอบสัมมาชีพและตั้งอยู่บน 

เส้นทางของความซ่ือสัตย์ ทำหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด ในปัจจุบันตลาดแรงงาน 

มีการแข่งขันสูงเห็นได้จากสถิติการสำรวจพบว่า ในคน 100 คน มีผู้มีงานทำ 

35 คน ทำให้หลายคนกลัวที่จะจบการศึกษา กลัวตกงาน อย่างไรก็ตาม ขอเป็น 

กำลังใจให้นักศึกษาอย่าวิตกมากจนเกินไป แต่ขอให้ใช้ความพยายาม อดทน 

ในการสมัครงาน ทั้งนี้ ม.ร. มั่นใจว่านักศึกษาที่เป็นสมาชิกกองทุนฯจำนวน 

1,500 คน เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจะมีงานทำอย่างแน่นอน 

       สถาบันภาษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดพิธีไหว้ครู- 

ครอบครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์  

คร้ังท่ี 8 ประจำปี 2555 โดยมี 

รองศาสตราจารย์ ดร. ระพิณ   

ทรัพย์เอนก ผู้อำนวยการสถาบัน 

ภาษา ม.ร. เป็นประธาน พร้อมด้วย  

ครูชัชวาล  นิพัทธารักษ์  ครูพิธีกร 

และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันร่วมในพิธี เมื่อวันที่  

28 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง 415  ชั้น 4  อาคารสุโขทัย 

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก กล่าวว่าสถาบันภาษา  

ม.ร. ได้จัดอบรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย มาต้ังแต่ พ.ศ. 2545 เพ่ือให้สอดคล้อง 

กับเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และอดีตอธิการบดี รองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข ท่ีมุ่งเน้นการอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย โดยได้จัด 

การอบรมดนตรีไทย อาทิ ระนาดเอก ระนาดทุ้ม จะเข้ ขิม ซออู้ ซอด้วง 

ฆ้องวง ขลุ่ย และนาฏศิลป์ ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจทั้งชาวต่างชาติ บุคลากร 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และนักเรียน นักศึกษาจากสถาบันอื่นๆ 

รวมท้ังประชาชนท่ัวไป ซ่ึงหลังจากการฝึกอบรม ผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสแสดง 

ฝีมือในงานต่างๆ เช่น การบันทึกเทปเพ่ือถวายพระพร เน่ืองในวโรกาสคล้ายวัน 

พระราชสมภพ เพ่ือออกอากาศรายการรามสังคีตภิรมย์ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง 

แห่งประเทศไทย RU ITV และทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT)  

การแสดงดนตรีสำหรับประชาชน และงานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย รวมทั้ง 

งานเล้ียงต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมชาวต่างชาติของสมาคมครูผู้สอนภาษาอังกฤษ 

แห่งประเทศไทย ฯลฯ นอกจากนี้ สถาบันภาษา ม.ร. ยังได้จัดรายการวิทยุ  

โดยนำเสนอบทเพลงเก่าที่หาฟังได้ยาก เพลงไทยไพเราะฝีมือของครูดนตรีไทย 

และผลงานของศิลปินในปัจจุบัน ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  

AM 1467 Khz.  ออกอากาศทุกวันศุกร ์ เวลา 05.00-07.00 น. ด้วย

 “ปัจจุบันนับเป็นเวลา 10 ปีแล้ว ที่สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้เปิดทำการและดำเนินงานสร้างบุคลากรทางภาษาต่างประเทศและวัฒนธรรม 

ท่ีมีคุณภาพให้แก่สังคม และจะยังปฏิบัติเช่นน้ีต่อไปเพ่ือให้ภาษาและวัฒนธรรม 

อันเป็นรากฐานของความเป็นอารยชนได้เจริญรุ่งเรืองตราบช่ัวลูกช่ัวหลานต่อไป”

 รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก กล่าวต่อไปว่า ขอขอบคุณ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข และรองศาสตราจารย์คิม  ไชยแสนสุข  

อดีตอธิการบดีท่ีให้การสนับสนุนในกิจการดนตรีไทยและนาฏศิลป์ของสถาบัน 

ภาษามาอย่างต่อเนื่อง และขอบคุณผู้ช่วยวางรากฐานและร่วมทำนุบำรุงศิลป- 

วัฒนธรรมไทย ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ของสถาบันภาษาให้เจริญรุ่งเรืองจนถึง 

ปัจจุบัน อาทิ ครูสุจิตต์  ดุริยประณีต  ครูส่องชาติ  ชื่นศิริ  ครูอุมา  ชุติวิทย์ 

รองศาสตราจารย์บุญเสริม  ภู่สาลี  ครูพงศกร (สุพจน์)  นุชน้อย  ครูบรรลือ  

พงษ์ศิริ และศิลปินมูลนิธิดุริยประณีต ครูสุรางค์  ดุริยพันธ์ุ  ครูดวงเนตร  

ดุริยพันธ์ุ  ครูสมชาย  ดุริยประณีต  ครูสืบศักดิ์  ดุริยประณีต  และครูทัศนัย  

พิณพาทย์  รวมทั้ง คณะวิทยากรผู้สอน ได้แก่ ครูชัชวาล  นิพัทธารักษ์  

ครูสุชาติ  ยองใย  ต่อเกียรติ  เงินทอง และธงทิว ปฏิสังข์ ซึ่งเป็นกำลังสำคัญ 

ในการจัดการเรียนการสอน ฝึกซ้อมเวลาออกงานแสดงและการจัดพิธีไหว้ครู- 

ครอบครูฯ ทุกครั้งที่ผ่านมา 

 จากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ครั้งนี ้

ได้ร่วมแสดงมุทิตาจิต 84 ปี ครูสุดจิตต์ อนันตกุล ดุริยประณีต ศิลปินแห่งชาติ 

สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์ไทย) ปี 2536 ผู้เป็นหญิงเหล็กของวงการดนตรีไทย  

ซ่ึงเช่ียวชาญดนตรีไทยและขับร้องเพลงไทย และเป็นท่ีรักเคารพย่ิงของลูกศิษย์  

โดยการแสดงขับเสภาบูชาครู รำอวยพรมุทิตาจิต รวมทั้งการแสดงของศิลปิน 

รับเชิญจากสถาบันต่างๆด้วย

สถาบันภาษา ม.ร. จัดพิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทย



  

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 ภาครัฐ-ผู้ประกอบการ ผนึกความร่วมมือพัฒนา 
คุณภาพหอพัก พร้อมทำความเข้าใจกฎกติกาให้ผู้ประกอบการ 
ปรับการดูแลใส่ใจนักศึกษา ให้หอพักเป็นเหมือนบ้าน 
หลังที่สองที่ห่วงใยนักศึกษาเหมือนลูกหลานของตนเอง
 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่าย 
กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายสิน  
นิติธาดากุล ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ นายณรงค์ 
จันทร์บูรณะพินิจ นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ และนายภักดี  
ศรีพัฒนากุล ตัวแทนผู้ประกอบการหอพัก และเครือข่าย 
หอพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ร่วมเสวนาสร้างความสัมพันธ์ “หอพักห่วงใย ใส่ใจนักศึกษา”  
ในการจัดโครงการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ 
หอพัก เม่ือวันท่ี 27 มิถุนายน 2555 ณ อาคารหอประชุม 
พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 การเสวนาเริ่มด้วย  
นายสิน นิติธาดากุล ผอ.เขต 
บางกะปิ กล่าวว่าการ 
ดำเนินการเรื่องหอพัก 
ต้องเน้นทั้งสิ่งที่มีชีวิต 
และสิ่ ง ไม่มีชี วิตที่ อยู่  
ในหอพัก โดยได้ยึดหลัก 
ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร  
พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ร.บ. 

ภาษีโรงเรือน และพ.ร.บ.บรรเทาสาธารณภัย ซ่ึงพ้ืนท่ี 
ทั้งหมดในเขตหัวหมาก มีมาตรฐานในการดำเนินงาน 
ที่ลำบาก ดังน้ัน ถ้าประชาชนในท้องท่ีไม่เคารพกฎหมาย 
จะเป็นเร่ืองท่ียากลำบาก เขตบางกะปิจึงต้องนำท้ังหลัก 
นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เข้ามาช่วยในการบริหารงาน 
 “ขอฝากผู้ประกอบการหอพักในเรื่องอุบัติภัย 
ต่างๆ อย่าให้เกิดปัญหา ท้ังเร่ืองบันไดหนีไฟ เคร่ืองดับเพลิง  
ป้ายบอกทาง ที่ต้องทำไว้ให้ชัดเจน ซึ่งถ้าหอพักไม่ทำ 
ให้ถูกต้องแล้วเกิดปัญหาข้ึนมา ท้ังเขตฯและผู้ประกอบการ 
จะกลายเป็นจำเลยอย่างหลีกหนีไม่ได้ เพราะการที่จะทำ 
ให้หอพักอยู่ได้อย่างปลอดภัยต้องลดปัญหาให้น้อยที่สุด  
หอพักจึงต้องทำให้ถูกกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ 
ขณะที่บางครั้งผู้ประกอบการอาจจะมีปัญหากับผู้พัก 
อาศัย เพราะหอพักเน้นเรื่องรายได้มากกว่าการดูแล 
นักศึกษา จึงอยากฝากให้ผู้ประกอบการดูแลผู้พักอาศัย 
เหมือนลูกหลานและให้เอื้อเฟื้อกันและกัน”
  ขณะที่นายณรงค์ 

จันทร์บูรณะพินิจ นักพัฒนา 
สังคมชำนาญการกระทรวง  
พม. กล่าวว่าปัจจุบันมี 
หอพักท่ีถูกกฎหมายน้อยมาก  
และหอพักส่วนใหญ่กลัวว่า 
การดำเนินการตามกฎหมาย 
จะเป็นเร่ืองยุ่งยากซ่ึง 50%  
ของหอพักล้วนมีการ 

ดัดแปลงอาคารมาเป็นหอพักและมักเกิดปัญหาต่างๆ  
เช่น อัคคีภัย ที่ผู้ประกอบการไม่ทำตามกฎหมาย จึง 
อยากให้ผู้ประกอบการหันมาเคารพกฎกติกาของสังคม  
เพราะท่ีผ่านมากระทรวง พม.มีงบประมาณท่ีช่วยดูแล 
เด็กและเยาวชนที่มีปัญหาในสังคมจำนวนมาก เช่น  
การมีลูกก่อนวัยท่ีสมควร ล้วนมีสาเหตุหลักมาจากหอพัก 

 “ปัจจุบันหอพักเกิดขึ้นมากแต่ไม่เคารพกฎกติกา
ของสังคม ซึ่งบางหอพักก็ดูแลนักศึกษาเหมือนอยู่บ้าน 
หลังท่ีสองจริงๆ ส่วนหอพักท่ีจดทะเบียนกับกระทรวง พม. 
แล้วขอให้ทำตามกฎกติกา เพราะหอพักต้องมีผู้พักอาศัย 
เป็นนักศึกษากำลังเรียนชั้นปริญญาตรีลงมา อายุไม่เกิน 
25 ปี และต่อไปเมื่อหอพักจดทะเบียนกับกระทรวงแล้ว  
กระทรวงจะชี้ให้ทราบถึงสิ่งที่หอพักจะได้รับจากภาครัฐ 
อย่างชัดเจน เช่น การลดหย่อนภาษีสาธารณูปโภค หรือ 
ค่าไฟฟ้า เป็นต้น ที่สำคัญ ต้องคำนึงว่า การทำธุรกิจต้อง 
กล้าเสี่ยงกับการบริการ ต้องดูแลนักศึกษาแบบกันเอง  
เพื่อให้นักศึกษาพักอาศัยอยู่ที่เดิมนานๆ และหอพักก็จะ
ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจไปพร้อมกัน”

   ด้าน นายภักดี ศรีพัฒนากุล 
ตัวแทนผู้ประกอบการหอพัก 
กล่าวว่าการทำหอพักของ 
ตนเองเริ่มจากลูกชายและ 
ลูกสาวสอบได้ทุนการศึกษา 
จากรัฐบาลสิงคโปร์และเห็น 
แบบอย่างหอพักที่สิงคโปร์ 
ซึ่งเป็นหอพักที่น่าอยู่ และ 
ได้เห็นแนวความคิดท่ีสามารถ 

นำมาปรับใช้ในประเทศไทยได้ ซึ่งผมก็ได้กลับมาสร้าง 
หอพักของตนเอง พร้อมจดทะเบียนเป็นหอพักที่ถูกต้อง 
ตามกฎหมายของกระทรวง พม. และยังร่วมเป็นหอพัก 
เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  
โดยเริ่มทำหอพักมาตั้งแต่ปี 2549 ถึงปัจจุบันมี 4 แห่ง  
มีท้ังหอพักหญิงและชาย ท้ังหมด 250 ห้อง รองรับนักศึกษา 
ได้ประมาณ 500-600 คน 
 “ผมไม่ใช่มืออาชีพในการทำหอพัก แต่ผมทำด้วย 
ความตั้งใจ หอพักของผม ชื่อ My Place มีสโลแกน คือ 
‘หลับสบาย My Place’ และมีเป้าหมายในการทำงาน คือ 
ท่ีพักสะอาดและปลอดภัย ส่ิงแวดล้อมท่ีดีในการศึกษา และ 
แนะแนวการศึกษา เน้นความปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษา 
ความปลอดภัย 24 ชั่วโมง มีกล้องวงจรปิด โดยเริ่มตั้งแต่ 
ในห้องท่ีมีเฟอร์นิเจอร์ครบ อินเทอร์เน็ต มีพ้ืนท่ีส่วนกลาง 
ที่เงียบสงบ และมีการซ่อมบำรุงอยู่ตลอด รวมทั้งยังให้ 
ความช่วยเหลือและแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษาด้วย”
 ตัวแทนผู้ประกอบการหอพัก กล่าวด้วยว่า ด้านการ 
บริหารจัดการ ผมทำด้วย ‘หัวใจ’ ไม่ได้อยู่ที่ราคาของ 
เฟอร์นิเจอร์หรือสิ่งใดๆ โดยเน้นที่ผู้ร่วมงานของหอพัก 
จะต้องรู้นโยบายของหอพัก คือพนักงานต้องมีความรัก 
ต่อเด็กท่ีพักเหมือนลูกหลาน ดูแลด้วยความมีน้ำใจ เอาใจใส่ 

ทุกเร่ืองเท่าท่ีสามารถทำได้ และต้องให้พนักงานเข้าใจว่า  
เรากำลังทำส่ิงท่ีดีในสังคม ซ่ึงพนักงานจะต้องจำช่ือเล่น 
ของนักศึกษาให้ได้ทุกคน เพ่ือความสนิทสนมและเห็น 
ถึงการเปลี่ยนแปลงของเด็กที่อาจจะเกิดปัญหาขึ้นโดย 
ไม่รู้ตัว 
 “การทำตามนโยบายของหอพัก มีทั้งข้อดีและ 
ข้อเสีย ด้านข้อดี คือมีความสุขที่เห็นนักศึกษาที่ม ี
วัฒนธรรมเดียวกับหอพักอยู่ในที่พักที่ดีและปลอดภัย   
มีความสุขท่ีเห็นผู้ปกครองสบายใจ และได้เห็นนักศึกษา 
สำเร็จการศึกษา แม้ว่าจะเป็นส่วนเล็กน้อยแต่ก็ภูมิใจ 
ท่ีได้ดูแลนักศึกษาเหล่าน้ัน ซ่ึงผู้พักส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา 
ที่ดี การบริหารจัดการจึงเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย 
และยังรู้สึกภูมิใจที่ทำให้สิ่งแวดล้อมรอบตัวนักศึกษา 
ดีขึ้น  นำไปสู่การพัฒนาสังคมที่ดีได้ต่อไป 
 ส่วนข้อเสีย คือเม่ือมีนโยบายเคร่งครัด อาจจะทำ 
ให้มีห้องว่าง เพราะเราเลือกผู้พัก และไม่เป็นที่รู้จัก 
ของนักศึกษา แต่ถ้านักศึกษาท่ีเคยพักแล้วเข้าใจนโยบาย 
ของหอพัก ก็จะไปบอกต่อกันให้หอพักเป็นที่รู้จักและ 
เป็นที่ยอมรับกับนักศึกษาไปเอง ดังนั้น การทำหอพัก 
ที่ดีไม่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ทุกอย่างครบ แต่ทำให้สวย 
 สะอาด ปลอดภยั และอยูใ่นงบประมาณทีไ่ดก้ำหนดไว้ 
ท่ีสำคัญท่ีสุด  คือการดูแลนักศึกษาเหมือนลูกหลานจริงๆ”

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย 
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ 
นักศึกษา ม.ร. กล่าวว่า 
ภาระหน้าที่หลักของ 
กองกิจการนักศึกษา คือ 
การดูแลชีวิตความเป็นอยู่ 
ของนักศึกษา ด้วยการให้ 
บริการและสวัสดิการ 
ต่างๆ รวมถึงการส่งเสริม 

การจัดกิจกรรมเพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและ 
จบไปเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและประสบความสำเร็จ
ในชีวิต 
 ด้านการให้บริการ มหาวิทยาลัยร่วมมือกับหอพัก 
ในการดูแลนักศึกษา คือการให้ทุนการศึกษา โดยทุน 
การศึกษามีท้ังทุนกู้ยืม กยศ. กรอ. ท่ีเป็นไปตามนโยบาย 
ของรัฐบาลท่ีส่งเสริมให้เยาวชนได้มีโอกาสทางการศึกษา 
และช่วยเหลือผู้ท่ีมีรายได้น้อย โดยรวมค่าใช้จ่ายในเร่ือง 
ของที่พักอาศัยไปด้วย ซึ่งที่ผ่านมามีนักศึกษาขอทุน 
การศึกษาในเร่ืองดังกล่าว ปีหน่ึงจำนวนประมาณ 1-2 หม่ืนคน  
มหาวิทยาลัยจึงฝากหอพักให้ช่วยดูแลนักศึกษาท่ีไม่มีทุน 
ในเรื่องนี้ โดยช่วยชี้แจงแก่นักศึกษาว่ามหาวิทยาลัย 
มีทุนการศึกษาที่ช่วยนักศึกษาอยู่หลายทุน 
 “มหาวิทยาลัยยังมีทุนเรียนดี ทุนขัดสนและ 
ทุนนักกีฬา ซ่ึงถ้าหอพักเห็นว่านักศึกษาคนใดมีคุณสมบัติ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนดก็สามารถแนะนำให้นักศึกษา 
มาติดต่อกับมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ยังมีการบริการ 
ด้านสุขภาพ กรณีท่ีมีนักศึกษาเจ็บไข้ได้ป่วย มหาวิทยาลัย 
ก็พร้อมดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของนักศึกษาที่พักใน 
หอพักได้โดยตรง ท้ายที่สุดแล้ว มหาวิทยาลัยอยากให้ 
ผู้ประกอบการหอพักได้เช่ือมโยงกับมหาวิทยาลัยและ 
เข้าใจในความเป็นนักศึกษามากข้ึน ด้วยการจัดกิจกรรม 
ในหอพักให้นักศึกษามีส่วนร่วม ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างความ 
สัมพันธ์ระหว่างผู้ประกอบการกับนักศึกษาให้แน่นแฟ้น 
มากข้ึน และยังเป็นการลดช่องว่างระหว่างนักศึกษาใน 
หอพักให้น้อยลงด้วย”  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าว

ภาครัฐ-ผู้ประกอบการ ถกความร่วมมือ เพิ่มความห่วงใย-ใส่ใจนักศึกษาในหอพัก
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Walt Whitman : กวีผู้ขับขานอเมริกา

 สหรัฐอเมริกา เฉกเช่นมหาอำนาจอื่นๆในโลกนำพาชาวโลกข้ามผ่าน 
ส่ิงต่างๆมากมาย แม้บางส่ิงท่ีอเมริกาทำจะเป็นท่ีกังขาบ้างแต่เราก็อดแหงนหน้า 
มองประเทศนี้ด้วยความชื่นชมไม่ได้ บ้างก็นึกสงสัยอยู่ครามครัน อะไรหนอ 
ทำให้ดินแดนแสนใหม่น้ีผงาดข้ึนมาเป็นผู้นำโลกได้ กล่าวกันว่าเม่ือ นีลส์ อาร์มสตรอง 
จรดปลายเท้าลงบนพ้ืนผิวดวงจันทร์ สหรัฐอเมริกาก็ไม่เคยเหมือนเดิม ก้าวเล็กๆ 
ของมนุษย์น้อยในห้วงจักรวาลเป็นก้าวกระโดดอันยิ่งยวดของมวลมนุษยชาต ิ
อะไรทำให้อเมริกาอหังการได้ขนาดนี้ แล้วอะไรล่ะที่ทำให้ชาวอเมริกันได้ไป 
เหยียบดวงจันทร์ได้เป็นคนแรก
 ในฐานะผู้หลงใหลในวรรณคดีและผู้เช่ือว่าวรรณคดีคือแหล่งส่ังสมความรู้ 
อันถ่ายทอดผ่านยุคสมัยและยืนยง ผู้เขียนอยากจะตอบว่าเป็นเพราะงานเขียน 
ทรงพลังที่นักคิดนักเขียนชาวอเมริกันได้สรรค์สร้างไว้ในสมัยก่อนและทิ้งไว้เป็น 
มรดกทางความคิดแก่อเมริกันชนรุ่นหลังๆ สหรัฐอเมริกาจึงหาญกล้า หนึ่งใน 
นักคิดนักเขียนผู้ทรงอิทธิพลเหล่านั้นคงหนีไม่พ้น The father of free verse 
อย่าง Walt Whitman
 ในบทกวียาวอันเลื่องชื่อ Leaves of Grass กวี Whitman นำเสนอความ 
เป็นอเมริกันอย่างตรงไปตรงมา เรียบง่ายไร้อคติ เขาไม่พยายามปกปิดส่วนด้อย 
หรือเสริมส่วนเด่น ธรรมชาติของบทกวีของเขานั้นมีเสรีและมองโลกในแง่ดี  
รักสนุกและกล้าหาญ บทกวีของเขานำเสนอสหรัฐอเมริกาในฐานะ ดินแดน 
แห่งความหลากหลาย ดินแดนแห่งโอกาสอันเปิดกว้างสำหรับผู้เสาะแสวงหา
ชีวิตที่ดีกว่าตั้งแต่ต้นจนปัจจุบัน 
 Whitman ใช้บทกวีของเขาสะท้อนความยืดหยุ่นของผลงานในสมัย 
โรแมนติกเขาชี้ให้เห็นโอกาสที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติและเท่าเทียม ใน Leaves 
of Grass ตอน Song of Myself กวีท่านนี้ได้นำเสนอความหลากหลายด้าน 
ต่างๆอย่างน่าสนใจ ทำให้ผู้เขียนอดนึกถึงสำนวนคุ้นหูวัยรุ่นไทยท่ีว่า “แตกต่าง อย่างลงตัว” 
 จุดอ่อนสำคัญที่อาจนับได้ว่าเป็นบาดแผลสำคัญของประวัติศาสตร์ 
อเมริกาคือเรื่องทาสและการเหยียดสีผิว Whitman บรรจงบ่งแผลกลัดหนองนี้
ในตอนหนึ่งของ Song of Myself ที่ว่า 
 “The runaway slave came to my house and stopt outside, 
 I heard his motions crackling the twigs of the woodpile, 
 Through the swung half-door of the kitchen I saw him limpsy and weak, 
 And went where he sat on a log and led him in and assured him, 
 And brought water and fill’d a tub for his sweated body and bruis’d feet, 
 And gave him a room that enter’d from my own, and gave him some  
 coarse clean clothes, 
 And remember perfectly well his revolving eyes and his awkwardness, 
 And remember putting piasters on the galls of his neck and ankles; 
 He staid with me a week before he was recuperated and pass’d north, 
 I had him sit next me at table, my fire-lock lean’d in the corner.”
 ความหวาดกลัวเร่ืองทาสท่ีหลบหนีการจับกุม ความเกลียดชังซ่ึงกันและกัน  
และความไม่ไว้เน้ือเช่ือใจถูกละไว้ในบทกวีน้ี เขากลับกล่าวถึงชายผิวขาวเจ้าของบ้าน 
ผู้เชื้อเชิญทาสผู้ระหกระเหินและถูกทำร้ายเข้ามาในบ้านของตน ให้อาบน้ำใน 
ห้องน้ำของเขา ให้ห้องนอนท่ีประตูเช่ือมไปยังห้องนอนของตนเอง รักษาบาดแผล 

ให้เขา ให้ท่ีพักอาศัยและเฝ้ามองเขาจากไปสู่เสรีในดินแดนทางเหนือโดยมิได้แยแส 
ปืนท่ีวางไว้มุมห้องแม้แต่น้อย หากศึกษาประวัติศาสตร์อเมริกาเราจะพบงานเขียน 
เพื่อเตือนใจคนอเมริกันเรื่องการเหยียดสีผิวแบบนี้ไม่น้อย  อาจเป็นได้ที่ผลงาน 
เหล่าน้ีมีส่วนให้สหรัฐอเมริกาจากดินแดนท่ีกดข่ีเร่ืองทาสและสีผิวรุนแรงท่ีสุด 
แห่งหน่ึงของโลกปัจจุบันมีประธานาธิบดีผิวสีท่ีทรงอิทธิพลอย่าง บารัก โอบามา  
ย้ำให้เห็นว่าความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรคในการพัฒนาประเทศของเขา 
 ไม่เพียงแต่เรื่องเชื้อชาติและสีผิวที่กวีผู้นี้บัญญัติข้อปฏิบัติไว้กรายๆ เขา
กล่าวถึงเรื่องความเท่าเทียมกันอื่นๆ  เช่นเรื่องความเท่าเทียมกันทางเพศ 
 “I am the poet of the woman the same as the man, 
 And I say it is as great to be a woman as to be a man, 
 And I say there is nothing greater than the mother of men.” 
 กวีใช้ความแตกต่างอย่างสุดขั้วเช่น ผู้เยาว์และคนชรา บิดา และมารดา 
สิ่งหยาบช้าและสิ่งสวยงาม ชาวเหนือ และชาวใต้ เพื่อนำเสนอความหลากหลาย 
แบบอเมริกันทำให้เราเห็นภาพชนชาติแห่งชนชาติท้ังมวล (The Nation of many  
nations)  
 “I am of old and young, of the foolish as much as the wise, 
 Regardless of others, ever regardful of others, 
 Maternal as well as paternal, a child as well as a man, 
 Stuff’d with the stuff that is coarse and stuff’d with the stuff that is fine, 
 One of the Nation of many nations, the smallest the same and the 
 largest the same, 
 A Southerner soon as a Northerner, ...” 
 ความน่าสนใจประการหนึ่งของกวีผู้นี้ก็คือแนวคิดเรื่องการเชื่อหรือไม ่
เช่ือคนรุ่นเก่าหรือแม้แต่ตัวเขาเองซ่ึงตรงกับคำสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีไม่ให้ 
หลงเชื่อสิ่งใดโดยไม่ไตร่ตรองเสียก่อน เขานำเสนอแนวคิดปัจเจกคือการพึ่งพา 
ตนเอง เช่ือม่ันในตนเองและไม่คล้อยตามโดยไร้เหตุผล ดูไปแล้วราวกับ Whitman  
จะเล็งเห็นได้ว่าร้อยปีหลังจากเขาจากไปโลกนี้จะเต็มไปด้วยการหลอกลวง 
หลอกล่อ และบรรดานกแก้วนกขุนทองที่ขับขานคำพูดของผู้อื่นโดยขาดการ 
ไตร่ตรอง ทั้งหมู่แมลงเม่าอันขลาดเขลากรูกันบินเข้ากองเพลิง Whitman เตือนใจ 
ผู้อ่านไว้อย่างน่าคิดตามว่า 
 “You shall no longer take things at second or third hand, nor look through 
 the eyes of the dead, nor feed on the specters in books, 
 You shall not look through my eyes either, nor take things from me, 
 You shall listen to all sides and filter them from yourself.” 
 ความรู้ที่เราท่านเรียนรู้กันอยู่คือความรู้เก่าที่ส่งผ่านกันมา เป็นความรู ้
มือสอง สาม สี่ หรือเก่ากว่านั้น จึงย่อมมีบ้างที่ “ล้าหลัง” ไป การมองโลกผ่าน 
ดวงตาของคนตายอาจจะทำเราขลาดเขลาไม่เท่าทัน การเช่ือตามตำรับตำราท้ังหลาย 
โดยขาดการไตร่ตรองตามสถานการณ์โลกอาจจะทำให้เราพลาดพล้ัง แล้วยังปิดก้ัน 
การสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ๆอีกด้วย Whitman เตือนแม้กระทั่งไม่ให้เชื่อใน 
คำพูดของเขาเอง เขาเน้นให้รับรู้จากทุกด้าน แล้วกลั่นกรองด้วยตนเอง ลักษณะ 
การพึ่งตนเองนี้เองคือจุดเด่นอย่างหนึ่งของกวีอเมริกันในสมัยโรแมนติกผู้นี้                             
 แล้ว Walt Whitman ผู้ชาญฉลาดสั่งสอนลูกหลานอเมริกันทั้งหลายให้
ใช้ชีวิตอย่างไรเล่า?  Whitman กล่าวกับผู้แสวงหาสัจจะแห่งชีวิตทั้งหลายว่า 
 “You will hardly know who I am or what I mean, 
 But I shall be good health to you nevertheless, 
 And filter and fibre your blood......
 Failing to fetch me at first keep encouraged, 
 Missing me one place search another, 
 I stop somewhere waiting for you.” 
 ไม่ว่าเราท่านท้ังหลายจะรู้จักและรู้ซ้ึงในตัวเขาหรือไม่ บทกวีของเขาก็เป็น 
ประโยชน์ได้ดังอากาศท่ีท้ังกล่ันท้ังกรองเลือดท่ีไหลเวียนในกายเรา ความจริงอันน้ี 
อยู่ในทุกอณูของเราน่ันเอง Whitman ฝากไว้ในตอนท้ายว่าหากเสาะหาเขา (อาจหมายถึง 
จุดมุ่งหมายในชีวิต) ไม่พบในที่หนึ่งก็อย่ายอมแพ้ อย่าละความพยายาม จงมุ่ง 
แสวงหาในที่อื่น เขาและสัจธรรมของชีวิตนั้นจะรั้งรออยู่ ณ ที่หนึ่งเป็นแน่แท้ 

อาจารย์พัชรี   ศรีสังข์           คณะมนุษยศาสตร์



 

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

  รามคำแหงได้คะแนนประเมินคุณภาพภายใน  

ระดับดี ผู้ตรวจฯ ช่ืนชมบุคลากรมีความสามัคคี ร่วมมือ 

ร่วมใจทำงานเพ่ือมหาวิทยาลัย ทีมประกันคุณภาพเข้มแข็ง  

สาขาวิทยบริการฯ หลายแห่งมีประสิทธิภาพสูงในการ 

จัดกิจกรรมบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรานี พรรณวิเชียร ท่ีปรึกษา 

อาวุโส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประธาน 

กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ 

สถาบัน ปีการศึกษา 2554 พร้อมคณะกรรมการ รายงาน 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมรับฟังผลการประเมินฯ  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 

ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร

 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุก 

องค์ประกอบ ปรากฏว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงได ้

คะแนน 4.39 หรือระดับดี ตามเกณฑ์ของสำนักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และได้คะแนน  

4.19 หรือระดับดี ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่นำตัวชี้วัดประเมินคุณภาพการศึกษา 

ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพ

การศึกษา (สมศ.)  มาคำนวณร่วมด้วย

 ท้ังน้ี คณะผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับสถาบันสะท้อนมุมมองด้านจุดเด่นของมหาวิทยาลัย 

โดยสรุปว่า  บุคลากรของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่มีความ 

สามัคคี ผูกพัน และร่วมมือร่วมใจในการทำงานเพื่อ 

มหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงมีทีมประกัน 

คุณภาพที่เข้มแข็ง

 ในด้านการจัดการเรียนการสอน ในฐานะท่ีมหาวิทยาลัย 

เป็นตลาดวิชา สภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร คณาจารย์ 

ให้ความสำคัญกับผลผลิตซึ่งก็คือนักศึกษา  โดยเน้น 

การพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

 ในด้านการบริการวิชาการแก่ชุมชน สาขาวิทย- 

บริการฯ ของมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีความเข้มแข็ง 

และมีแผนการบริหารจัดการท่ีดี รวมท้ังมีการดำเนินงาน 

ด้านบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถ่ินอย่างมีประสิทธิภาพ 

และยั่งยืน

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัย ยังมีกระบวนการปฏิบัติงาน 

ท่ีเข้มแข็งและมีแนวปฏิบัติท่ีชัดเจนในพันธกิจ ท้ังด้าน 

การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ 

แก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

 “อย่างไรก็ตาม มหาวิทยาลัยยังมีจุดท่ีควรพัฒนา 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

ซึ่งยังไม่สามารถสะท้อนถึงผลลัพธ์ที่ควรจะเป็น และ 

ไม่สามารถนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ของ 

มหาวิทยาลัย....

 ...แม้การดำเนินงานในพันธกิจท้ัง 4 ด้าน มหาวิทยาลัย 

จะมีกระบวนการที่เข้มแข็ง แต่ยังขาดการติดตามผลลัพธ์ 

หรือผลสัมฤทธ์ิจากการดำเนินงานท่ีจะแสดงถึงความสำเร็จ 

ของการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยในแต่ละปี ซึ่งเป็นผล 

มาจากความไม่ชัดเจนของแผนกลยุทธ์...

 ...ท่ีสำคัญบุคลากรในมหาวิทยาลัยบางส่วนยังขาด 

ความเข้าใจในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการ 

ศึกษา ท้ังวัตถุประสงค์และผลลัพธ์จากการประกันคุณภาพ 

การศึกษา จึงคิดว่าไม่ใช่หน้าท่ีท่ีต้องเข้าไปเก่ียวข้อง ปล่อยให้ 

เป็นภาระของบุคลากรบางกลุ่มเท่านั้น ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อ

มหาวิทยาลัย...

 ...เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีการขยายตัว 

อย่างรวดเร็ว จึงควรจัดทำวิจัยสถาบัน ศึกษาและแสวงหา 

โครงสร้างที่เหมาะสม ที่มีความคล่องตัว และรูปแบบใน 

การบริหารจัดการที่ดี สำหรับหน่วยงานของมหาวิทยาลัย 

ในภาพรวม”  ประธานกรรมการตรวจประเมินฯกล่าว

 ทั้งนี้ ประธานกรรมการตรวจประเมินฯ เสนอ 

แนะเพื่อการพัฒนางานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยว่า  

ควรให้ความสำคัญของการจัดทำแผนกลยุทธ์ที่โยงสู่ 

แผนปฏิบัติการท่ีเป็นระบบ สอดคล้องกับพันธกิจท้ัง 4 ด้าน  

มีกิจกรรมที่สามารถตอบโจทย์แผนกลยุทธ์ที่ชัดเจน 

กำหนดตัวบ่งชี้ที่สำคัญในแต่ละปี เพื่อให้มหาวิทยาลัย 

สามารถติดตามผลการปฏิบัติงานในแต่ละปีได้ และสามารถ 

ท่ีจะทราบได้ว่าจะบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ท่ีกำหนดไว้ 

หรือไม่ เมื่อใด นอกจากนี้ ทุกหน่วยงานควรมีการกำกับ 

ติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะ โดยเฉพาะงานตามพันธกิจ 

ท้ัง 4 ด้าน และเม่ือพบประเด็นท่ีไม่บรรลุเป้าหมาย ให้จัด 

ทำแผนปรับปรุง และเสนอผู้บังคับบัญชา เพ่ือพิจารณา 

และแก้ไขทันที ไม่ต้องรอส้ินปีการศึกษา ท้ังน้ีเป็นไปตาม 

วงจร PDCA

 “ควรสร้างความเข้าใจด้านคุณภาพการศึกษา 

ให้บุคลากรทุกระดับให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน  

และให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ 

การศึกษา โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการ 

และการปฏิบัติงานของทุกคน ไม่ใช่เป็นเร่ืองเฉพาะกิจ  

เฉพาะกลุ่ม... 

 ...พันธกิจท้ัง 4 ด้าน คือการจัดการเรียนการสอน  

การวิจัย การบริการวิชาการแก่สังคม และการทำนุบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรมน้ัน  มหาวิทยาลัยควรนำมาใช้เป็นเกณฑ์ 

พิจารณาภาระงานของอาจารย์และบุคลากรอย่างจริงจัง   

ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาการมีผลงานตามพันธกิจบางด้าน

น้อยเกินไป...

 ...ด้านระบบบริหารจัดการสารสนเทศ ควรมี 

การติดตามผลว่า โปรแกรม สารสนเทศ หรือฐานข้อมูล  

ท่ีได้จัดทำข้ึนมาเป็นระบบสมบูรณ์แล้วน้ัน  หน่วยงานต่างๆ  

นำไปใช้จริงหรือไม่ มิฉะนั้นจะเกิดความสูญเปล่า และ 

ส่งผลให้งานบางส่วนขาดประสิทธิภาพ”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล กล่าวว่า 

โอกาสนี้ ขอขอบคุณคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายใน ที่ได้เข้ามาตรวจสอบการดำเนินงานภายในของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีการศึกษา 2554 ด้วยความ 

เป็นกัลยาณมิตรและจริงใจ ผลการประเมินของคณะ 

ผู้ตรวจฯน้ัน มหาวิทยาลัยถือว่าเป็นกระจกเงาท่ีสะท้อน 

ความถูกต้องและให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะที่ดีในเรื่องที่

มหาวิทยาลัยต้องปรับปรุง แก้ไขและพัฒนา รวมทั้ง 

เร่ืองท่ีน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับมหาวิทยาลัยในอนาคต   

เพื่อที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะได้พัฒนาอย่างเป็น 

รูปธรรม เป็นมหาวิทยาลัยท่ีดีและมีคุณภาพมากย่ิงข้ึน 

ต่อไป

ผู้ตรวจฯ ชื่นชมคนรามฯ สามัคคี ร่วมมือร่วมใจทำงานเพื่อมหาวิทยาลัย



  

 

 

  

๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 เม่ือวันท่ี 9 กรกฎาคม 2555 ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ 

ทรัพย์เอนก ผู้อำนวยการสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นผู้แทน มอบแจกันดอกไม้แสดง 

ความยินดีแด่ พันตำรวจเอก ธงชัย เย็นประเสริฐ  

ท่ีได้รับเลือกต้ังเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

นนทบุรี อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้น

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

จัดการปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมให้กับ 

นักศึกษาพิการ เพื่อให้นักศึกษาพิการที่สมัครใหม่ 

เข้าใจข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย  

พร้อมทั้งการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทาง 

การศึกษาในมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม  

โดยมี อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายธุรการ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 

ท่ีผ่านมา ณ ห้องศักด์ิ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 นางสุชาดา วรกาญจน์ ผู้อำนวยการ 

กองกิจการนักศึกษา กล่าวว่าการเตรียมความพร้อม 

ให้กับนักศึกษาเป็นภารกิจของกองกิจการนักศึกษา  

ที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาพิการ 

เข้าถึงการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย และ 

เพื่อให้นักศึกษาพิการที่สมัครใหม่ได้มีความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับการให้บริการ การส่ือสาร การเรียน 

การสอน ข้อบังคับและระเบียบของมหาวิทยาลัย  

รวมทั้งการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมทาง 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยได้อย่างเหมาะสม

 จากนั้น รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา  

หมายความว่ามหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอน  

2 ระบบ คือทั้งระบบเปิดและระบบปิด และยัง 

ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาพิการได้มีการศึกษา 

อย่างเท่าเทียมกันกับนักศึกษาปกติ โดยไม่จำกัด 

จำนวน และประเภทของความพิการ ด้วยการพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ของผู้พิการ พัฒนาองค์ความรู้ 

ส่งเสริมการให้บริการและจัดสวัสดิการสำหรับ

นักศึกษาพิการ ตามความต้องการและจำเป็น 

 “สิ่งสำคัญที่สุดคือมหาวิทยาลัยจะฝึกการ 

ใช้ชีวิต ด้วยการอยู่ในกฎระเบียบ มีเหตุผลในการ 

พูดจากัน เน่ืองจากเราอยู่กับคนหมู่มาก อีกท้ังนักศึกษา 

จะต้องมีความอดทน และเคารพกฎกติกาของ 

มหาวิทยาลัยที่ตั้งไว้ด้วย”   

ม.ร. เตรียมความพร้อมแก่ นศ.พิการ
หวังให้ปรับตัวเข้ากับระบบการเรียนได้

 ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นเจ้าภาพ            จัดเล้ียงอำลา  

dott. Lazaros Lazaridis อาจารย์ชาวกรีก ซึ่ง 

กระทรวงศึกษาธิการประเทศกรีซ          ได้ให้ความร่วมมือ 

ส่งมาสอนภาษากรีกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

โดยมี รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์    ปิ่นทอง   คณบดี 

คณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์  

เจ้าหน้าที่ร่วมในงาน เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 

ณ ห้องพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2  

ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ทั้งนี้ dott. Lazaros Lazaridis เป็น 

อาจารย์สอนภาษากรีกที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2549 จนถึงปัจจุบัน และ 

จะเดินทางกลับประเทศกรีซในเดือนกรกฎาคมน้ี

 คณะกรรมการประจำคณะนิติศาสตร์  

และคณะรัฐศาสตร์ มีมติเห็นชอบให้นักศึกษาท่ีผ่าน 

การฝึกอาชีพ วิชา  RAM 3000 ได้เกรด G  (9 หน่วยกิต)  

ดังมีรายนามต่อไปนี้

 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  

 นางสาวพัชรี พุทธศรี รหัสประจำตัวนักศึกษา 

 5001053239   สภาทนายความจังหวัดมีนบุรี        

 นายภาคภูมิ วิทยานนท์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 

5201103289   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

 นางสาวฎีกา เจริญวัฒนา รหัสประจำตัวนักศึกษา 

5201065488   สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 นายสิรวิชญ์ ทิพย์รัตน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 

5101006186   ศาลฎีกา 

 นายชาญชัย จอนเจ๊ก รหัสประจำตัวนักศึกษา 

5101034261   ศาลฎีกา 

 นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  

 นางสาวทัศนีย์ สกุลวงษ์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 

5106021693  บริษัท ซีพีพีซี จำกัด จังหวัดระยอง

 นางสาวนุชศรา อัฐโส รหัสประจำตัวนักศึกษา 

5106021701  บริษัท ซีพีพีซี จำกัด จังหวัดระยอง 

 นางสาววรรณวิศา  สิงห์ทอง  รหัสประจำตัวนักศึกษา 

5106048837 บริษัท ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จำกัด 

            นายกิติกร  บุญมา  รหัสประจำตัวนักศึกษา 

5006136401 สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา ประจำ 

ประเทศไทย  

 นางสาววรัญญา  เปรมทอง  รหัสประจำตัวนักศึกษา 

5206057753  กรมพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 

 นายมนตรี  ราชอาษา  รหัสประจำตัวนักศึกษา 

5206004953 ที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร จังหวัด 

ยโสธร

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ : จิตวิทยากับการพัฒนา 

ศักยภาพผู้นำนักศึกษา รุ่นท่ี 3 หลักสูตร “การแก้ปัญหา 

และการวางแผน” เพ่ือให้นักศึกษาทราบวิธีแก้ปัญหา 

และการวางแผนงาน สามารถนำไปพัฒนาการทำงาน 

ได้อย่างมีระบบ โดยมี อาจารย์ ดร.ปรัชญา  ปิยะมโนธรรม  

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 ณ ห้อง 

บรรยาย 301 อาคารสวรรคโลก ชั้น 3 

อบรมการแก้ปัญหาและการวางแผน

 นางสาวอาภาภรณ์  พวงหอม  รหัสประจำตัวนักศึกษา 

5206083114  การไฟฟ้านครหลวง  

 เกรด G เป็นผลการศึกษาในระบบเกรดเดิม 

ปัจจุบัน ม.ร.มีการปรับระบบเกรดเป็น A B C D 

เกรด G จึงเท่ากับ เกรด A

นศ.ฝึกอาชีพ RAM 3000 ได้เกรด G



 
 

 
 

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

ถาม  ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ รหัส 53 

ขาดลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/2554 และ 

 ภาค 1/2555 ถามว่า

 1. ดิฉันยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

อยู่หรือไม่

 2. สมัครปี 2551 จะครบ 8 ปีการศึกษา 

เมื่อใด

ตอบ 1.  นักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียน 

ได้ไม่เกิน 2 ภาคการศึกษาปกติ (ไม่นับภาคฤดูร้อน)  

ถ้านักศึกษาขาดการลงทะเบียนเรียนในภาคฤดูร้อน/ 

2554 และ 1/2555 นักศึกษายังมีสถานภาพการ 

เป็นนักศึกษาอยู่ เพราะขาดการลงทะเบียนเรียน 

1 ภาค คือ ภาค 1/2555 เท่านั้น ซึ่งนักศึกษา 

สามารถชำระค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา  

พร้อมกับการลงทะเบียนเรียนในภาค 2/2555 หรือ 

ภาคฤดูร้อน/2555 ชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคการ- 

ศึกษาละ 300 บาท

 2. สมัครภาค 1/2551 ลงทะเบียนเรียน 

ภาคสุดท้าย คือ ซ่อม 2, S/2558 ถ้าสมัครภาค 

2/2551 ลงทะเบียนเรียนภาคสุดท้าย คือ 1/2559 

(ซ่อม 1/2559)

ถาม กระผมเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ รหัส 51  

คือว่าวิชา LW 102 ผ่านไปแล้วได้เกรด P แล้ว 

ไปลงใหม่อีกคร้ังได้เกรด P เหมือนเดิมสอบถามว่า 

 1. ได้เกรด P ท้ัง 2 คร้ัง เกรดเฉล่ียจะลดลง 

หรือไม่  หรือต้องไปทำเรื่องอะไรหรือไม่

 2. ถ้าผมขอจบซ่อม 2, S/2554 ในทรานสคริปท์ 

จะถือว่าผมจบภาคไหน

ตอบ 1. วชิาทีล่งทะเบยีนเรยีนและสอบผา่น  

2 ครั้ง (รีเกรด) ถ้าเกรดออกมาได้เกรด P ทั้ง  

2 คร้ัง ให้นักศึกษาแจ้งขอปรับผลสอบให้เหลือเพียง 

ครั้งเดียว เมื่อดำเนินการแจ้งจบครบหลักสูตร 

ท่ีฝ่ายทะเบียนคณะ และแจ้งอีกคร้ังเม่ือดำเนินการ 

ขอทรานสคริปท์จบการศึกษา ที่ อาคาร สวป. 

ชั้น 1  ช่อง 3

 2. ภาคซ่อมจะไม่มีการกากบาทขอจบ 

นักศึกษาขอจบได้เฉพาะภาคปกติ 1, 2   และภาค 

ฤดูร้อน ดังนั้นจะถือว่านักศึกษาจบการศึกษาใน

ภาคฤดูร้อน/2554

จึงเลือกซ้ือตำราของอาจารย์ท่านอ่ืนมาอ่านเพ่ิมเติมอีก 

ซึ่งมิวต้องขยันกว่าคนในชั้นเรียนมากกว่า 2 เท่า  

ต้องรอบรู้และรู้ให้แตกฉานในวิชานั้นๆ และต้อง 

สามารถอธิบายให้ตนเองและคนรอบข้างฟังได้อย่างชัดเจน 

และข้อสุดท้าย คือโอกาสและทางเลือกท่ีมากกว่า ระบบ 

Pre-degree ทำให้มิวได้ก้าวไปมากกว่าเพื่อนๆ ขณะที่ 

มิวเรียนต่อปริญญาโทแล้วแต่เพื่อนๆเพิ่งเข้าเรียน 

ในระดับปริญญาตรี ดังน้ันโอกาสและทางเลือกของมิว 

จึงมีมากกว่า

 ดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงท่ีสร้างคนเก่งคนดีมานับไม่ถ้วน 

ดิฉันรักมหาวิทยาลัย ถ้าไม่มีรามคำแหงก็จะไม่มีดิฉัน 

ในวันนี้ รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่ทั้งให้โอกาส 

และเพิ่มโอกาส ซึ่งสามารถพูดได้เต็มปากว่าดิฉัน 

ประสบความสำเร็จได้เพราะรามคำแหง 

 “ขอให้กำลังใจเพ่ือนๆพ่ีๆน้องๆท่ีกำลังศึกษา 

อยู่ในม.รามคำแหงไม่ว่าจะเป็นภาคปกติ ภาคพิเศษ 

หรือระบบ Pre-degree ขอให้มีความมุ่งม่ันขยันหม่ันเพียร 

ต่อไป แม้หนทางท่ีเราเดินจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ 

บัณฑิตนิติฯ                                   (ต่อจากหน้า 3)

  ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หรือ 

รามคำแหงโพล (RU POLL) สำรวจบทบาทสตรีไทย  

ยุครัฐบาลยิ่งลักษณ์ 2  เก็บข้อมูลจากประชาชนทั้ง 

ในกรุงเทพมหานครฯ และต่างจังหวัด จำนวน 

6,200 คน  

  ผลการสำรวจพบว่า ในด้านการสร้างความ 

เท่าเทียมกันในสังคม ผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่ 

เห็นว่า ผู้หญิงและผู้ชายควรมีสิทธิในด้านการเป็น

ผู้นำ หรือได้รับการแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าเท่าเทียม

กัน ร้อยละ 27.74  รองลงมา คือ ผู้หญิงและผู้ชาย 

ควรมีความเท่าเทียมกันด้านการศึกษา ร้อยละ 24.76  

และเห็นว่าผู้หญิงและผู้ชายควรมีความเท่าเทียมกัน 

ด้านความรับผิดชอบ ร้อยละ 21.53

  ส่วนมุมมองของผู้ตอบแบบสำรวจต่อคุณค่า 

ผู้หญิงไทยนั้น ส่วนใหญ่เห็นว่า คุณค่าผู้หญิงไทย  

อยู่ท่ีความรักนวลสงวนตัว 33.06% รองลงมา เห็นว่า 

คุณค่าผู้หญิงไทยอยู่ท่ีการมีความรัก ความอบอุ่น 20.60%  

และเห็นว่าคุณค่าผู้หญิงไทยอยู่ท่ีความซ่ือสัตย์ ร้อยละ 

13.66 

  ในด้านความต้องการให้สตรีมีความเสมอภาค  

ประเด็นที่ให้ความสำคัญมากที่สุด คือต้องการ 

เปิดโอกาสให้สตรีดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง 

รองลงมาคือต้องการให้เพ่ิมบทลงโทษกรณีผู้หญิง 

ถูกล่วงละเมิด/ถูกกดข่ีเอาเปรียบทางเพศ  และต้องการ 

ให้เปิดโอกาสให้นักเรียนหญิงที่ตั้งท้องกลับเข้ามา 

เรียนได้หลังคลอดบุตร 

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ร่วมกับ 

คณะต่างๆ และกองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ

เสริมสร้างความรู้เรื่องประชาคมอาเซียน (Asian 

Economic Community (AEC) ) และระดมความ 

คิดเห็นผู้นำนักศึกษาในการมีส่วนร่วม เพื่อเตรียม

ความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลัง 

ปี พ.ศ. 2558

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า การจัดโครงการระดม 

ความคิดเห็น เรื่องบทบาทของผู้นำนักศึกษาเรื่อง 

บทบาทของผู้นำนักศึกษากับการก้าวเข้าสู่ประชาคม 

เศรษฐกิจอาเซียน ในวันที่ 27 สิงหาคม 2555 

เวลา 09.00-16.00 น. ณ อาคารสวรรคโลก (SWB)  

ห้อง 301 เพื่อให้ผู้นำนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 

เก่ียวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและผลกระทบ 

ที่จะเกิดขึ้นกับเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และ 

ตลาดแรงงานของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษา 

และบัณฑิตซึ่งเป็นผลผลิตของมหาวิทยาลัยที่จะ 

ต้องเผชิญกับการแข่งขันด้านต่างๆดังกล่าว โดย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะปาฐกถาพิเศษเร่ืองบทบาท 

ของผู้นำนักศึกษากับการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงระบบการวัดผล 

 เป็น A B C D 

 นอกจากน้ี ดร.อรรจน์ สีหอำไพ ผู้อำนวยการ 

ศูนย์การศึกษาต่อเน่ือง มหาวิทยาลัยรังสิตจะบรรยาย 

พิเศษ โดยกล่าวถึงผลกระทบทางด้านการศึกษา 

และวัฒนธรรมจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน หลังจากน้ันจะเปิดโอกาสให้ผู้นำนักศึกษา 

ร่วมแสดงความคิดเห็นถึงบทบาทของตนในการมี 

ส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยในการจัดกิจกรรมเสริม 

หลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาให้มีความ 

พร้อมที่จะรับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นจาก 

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมระดมความคิดเห็น 

ดังกล่าว โดยลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯได้ท่ีสำนัก 

สหกิจศึกษาฯ อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 1 หรือ 

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทร. 0-2310-8503 

ม.ร. ระดมความคิดเห็น นศ.          
เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

แต่เมื่อเราประสบความสำเร็จในสิ่งที่ เราตั้งใจ 

พรมแดงและรางวัลก็รอเราอยู่ข้างหน้า เราควรที่จะ 

พึ่งตนเองก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่เราจะไปขอ 

ความช่วยเหลือจากคนอ่ืน ถึงแม้การเรียนในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจะเข้าเรียนง่าย แต่จบออกยาก แต่ท้ังหมดน้ี 

ก็ไม่เกินความสามารถของเราทุกอย่างอยู่ที่ตัวเรา 

ทั้งสิ้นค่ะ”

โพลรามฯ สำรวจบทบาทสตรีไทย
เผยคนไทยยังยึดติดหญิงต้องรักนวลสงวนตัว



  

๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

ภาค 1/2555

 ENS 3403
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์

(English for Guides)

รศ.นัญ   เจริญพันธ์ุศิริกุล

เน้ือหาโดยสรุป ศึกษาและฝึกใช้ประโยคและข้อความ 

ภาษาอังกฤษต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานมัคคุเทศก ์

เช่น การทักทายและกล่าวโอภาปราศรัย การบอกเล่า 

เรื่องต่างๆ การฟังการตอบคำถาม การพรรณนา 

ลักษณะและความสำคัญ การบรรยาย ประวัติบุคคล 

ส่ิงของและสถานท่ี ซ่ึงเป็นจุดความสนใจของนักท่องเท่ียว  

ตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อ แต่ครอบคลุมสาระ 

สำคัญในเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

การปกครอง  และการเศรษฐกิจของประเทศไทย 

ตำรา 1) EN 323: English for Guides (ภาษาอังกฤษ 

สำหรับมัคคุเทศก์)  แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล 

 2) CDR และคู่มือ (script) มีจำหน่ายที่ร้าน 

ถ่ายเอกสาร  ชั้นล่างคณะมนุษยศาสตร์ 1

ข้อแนะนำในการเรียน ให้ศึกษาตำราอย่างละเอียด 

ซึ่งมีทั้งหมด 6 บท

 Unit 1:   Welcome to Thailand

 Unit 2:   Introducing Thailand

 Unit 3:   Have a Pleasant Stay

 Unit 4:   Bon Appetit

 Unit 5:   Made in Thailand

 Unit 6:   Visiting Thai Temples

 ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับ 

การฟังและการพูด หากมีรูปภาพซีดีกำกับอยู่แสดง 

ว่ามีเสียงประกอบบทเรียนส่วนนั้น ให้นักศึกษาฟัง 

CDR ประกอบด้วย

แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี 5 ข้อใหญ่  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข้อแนะนำในการสอบ ข้อสอบจะออกครอบคลุม 

เน้ือหาในตำราท้ัง 6 บทและในเอกสารประกอบ CDR 

วันเวลาและสถานที่เรียน อังคาร 11.30-13.20 น. 

ห้อง VPB 402

รศ.นัญ   เจริญพันธ์ุศิริกุล

 ENG 3902
 วรรณคดียุโรป

(European Literature)

เน้ือหาโดยสรุป  ศึกษาลักษณะ โลกทัศน์ และประวัติ 

ความเป็นมาของวรรณกรรมยุโรป โดยยกงานวรรณกรรม 

บางชิ้น หรือบางตอนเป็นตัวอย่าง เช่น วรรณกรรม 

ของ Guy de Maupassant, Leo Tolstoy, Luigi  

Pirandello, Oscar Wilde

ตำรา   เอกสารประกอบการสอนวิชา ENG 3902 

(ติดต่ออาจารย์ผู้สอน)

แนวทางในการเรียน

 1. กิจกรรมก่อนและหลังการบรรยายในช้ันเรียน

 2.  การบรรยายในชั้นเรียน

 3.  การอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

 4.  การนำเสนอผลงานหน้าชั้น

แนวทางการวัดผล ข้อสอบเป็นอัตนัย เขียนคำตอบ 

เป็นภาษาอังกฤษ ส่งรายงาน 1 ชิ้น และนำเสนอ 

ผลงานหน้าชั้น

เวลาและสถานที่เรียน พฤหัสบดี 13.30-15.20 น. 

ห้อง SBB 302

วันและเวลาสอบ คณะจัดสอบเอง ในวันพฤหัสบดีท่ี 20 

กันยายน 2555 เวลา 13.30-15.20 น. ห้อง SBB 302

1.  คำอธิบายกระบวนวิชา

 เป็นการศึกษาทัศนะ ความคิด ทางการเมือง 

ผ่านศิลปะหรืองานศิลปะท่ีแสดงทัศนะทางการเมือง  

หรือการสะท้อนความคิดเห็น โลกทัศน์ทางการเมือง 

ที่ปรากฏอยู่ในศิลปะ

 A Study of political attitude, perspectives, 

and concepts through arts and several works of 

arts reflecting or portraying different opinions and 

political worldviews.

2. หลักการและเหตุผล

 การศึกษาความคิด ความเชื่อหรือการกระทำ 

ทางการเมือง                 โดยท่ัวไปจะเป็นการศึกษาผ่านประวัติศาสตร์  

กฎหมาย ปรัชญา หรือบทเรียนรูปแบบต่างๆ แต่ 

ศิลปะเป็นวิทยาการที่แทบจะไม่ได้นำมาเป็นช่องทาง 

การศึกษาทางการเมืองไม่ว่าจะในประเด็นของการ 

นำเสนอความเห็นผลสะท้อนหรือผลผลิต

 ความหมายของคำว่าศิลปะ (Arts) อาจให้คำนิยาม 

ในมิติต่างๆ ได้ดังนี้

 2.1 ตามจุดมุ่งหมายของงาน

  - วิจิตรศิลป์, ประยุกต์ศิลป์ (เช่น อุตสาหกรรม- 

    ศิลป์ นิเทศศิลป์ มัณฑนศิลป์ เป็นต้น

 2.2 ตามลักษณะของสื่อในการแสดงออก

  - จิตรกรรม, ประติมากรรม, สถาปัตยกรรม, 

    วรรณกรรม, ดนตรีและนาฏกรรม

 2.3 ตามลักษณะการรับสัมผัส

  -  ทัศนศิลป์, โสตศิลป์, โสตทัศนศิลป์

 รูปธรรมของการเมืองกับศิลปะที่ยกขึ้นมา 

พอเป็นตัวอย่าง เช่น อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย อนุสาวรีย์ 

พิทักษ์รัฐธรรมนูญ, ไผ่แดง ของ ม.ร.ว.คึกฤทธ์ิ ปราโมช  

แผ่นดินนี้ของใคร ของ ศรีรัตน์ สถาปนวัฒน์  

The Grapes of Wrath ของ John Steinbeck, Les 

miserables ของ Victor Hugo คนขี่เสือ ของ ภวนี  

ภัฏฏาจารย์ แม่ของ แมกซิม กอร์กี Guernica (1937)  

Pablo Picasso, Liberty Guiding the People (1830)  

ของ Ferdinand Victor Eugene Delacroix งาน 

จำนวนมากของวสันต์ สิทธิเขต แสงดาวแห่งศรัทธา,  

อินเตอร์เนชั่นแนล ของ จิตร ภูมิศักดิ์ คิดถึงบ้าน  

(เดือนเพ็ญ) ของ อัศนี พลจันทร กล่ินโคลนสาบควาย  

ของไพบูลย์ บุตรขัน Symphony No.11 in G minor, 

op.103 “The year 1905” ของ Dmitri Shostak-

ovich, Modern times, The Great Dictator, City 

Lights ของ Charlie Chaplin

 เพ่ือขยายช่องทางของการศึกษาทางการเมือง 

ให้เปิดกว้างย่ิงข้ึน จึงเห็นควรเปิดการศึกษา กระบวนวิชา  

การเมืองกับศิลปะขึ้น 

3. วัตถุประสงค์

 3.1 เพื่อศึกษาถึงผลสะเทือนของการเมือง 

  ต่อศิลปะ

 3.2 เพ่ือศึกษาความคิดทางการเมืองผ่านศิลปะ

 3.3 เพื่อศึกษาความเกี่ยวพันทางการเมืองกับ 

  งานศิลปะ

 3.4 เพื่อศึกษางานศิลปะที่เข้ามามีอิทธิพล 

  ต่อการเมือง

4. เค้าโครงกระบวนวิชา

 เป็นการศึกษาเชิงสัมมนาเปิดโอกาสให้ใช้ 

วิทยาการด้านต่างๆ ท่ีได้ศึกษามาท้ังปรัชญา รัฐศาสตร์  

ศิลปะและอ่ืนๆ เป็นกรอบทางการวิเคราะห์ สังเคราะห์  

ผู้บรรยาย ผู้เข้าศึกษาสามารถหยิบยกหัวข้อหรือเร่ือง 

ที่สนใจมานำเสนอ แสดงความเห็นร่วมอภิปราย 

การวัดผล  วัดจากการทำรายงานและการอภิปราย

 กรอบทฤษฎีที่ใช้ในการศึกษา นับเอาแต่ยุค

คลาสสิคจนถึงยุคหลังสมัยใหม่

 อนึ่ง ก่อนลงทะเบียนเรียนวิชานี้ ควรจะได้ 

เคยลงทะเบียนเรียนวิชาดังต่อไปนี้มาก่อน 

 AD 303 AD 304 AE203 AE 213 AN 113 

AR 103  EN 493  FL 479  FL 496  HI 103 MU 103 

PC 103 PS 190 PS 290 PS 390 PY 103 SO 103   

TH 352  TH 431  TH 457

 วิชาน้ีจะไม่เปิดให้มีการสอบซ่อม ไม่เปิดเรียน 

ในภาคฤดูร้อน และไม่เป็นวิชาบังคับ

ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา   รศ.ดร.กฤษณา  ไวสำรวจ

ผู้ร่วมสอน อาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ

 การเมืองกับศิลปะ
(Politics and Arts)



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

 ม.ร. จัดประกวดฯ                        (ต่อจากหน้า 1)  ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12) มษ. จัดอบรมภาษารัสเซีย
การประกวดครั้งนี้เป็นครั้งที่ 9 เป็นโอกาสสำคัญที ่

รามคำแหงจะได้ร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ เน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555   

จึงได้จัดการประกวดดนตรีไทยประเภทวงกลองยาว  

เพื่อส่งเสริมให้ผู้สนใจดนตรีไทยจากทั่วประเทศ 

เกิดการตื่นตัว มีกำลังใจในการเสริมสร้างทักษะ 

ความชำนาญ และเป็นส่วนหนึ่งในการคิดค้นแนว 

ดนตรีไทยใหม่ๆขึ้น ตลอดทั้งเป็นการเสริมสร้าง 

คุณค่าในการธำรงรักษาศิลปวัฒนธรรมทางด้าน 

ดนตรีไทยให้เป็นมรดกและเป็นเอกลักษณ์ของ 

ประเทศชาติให้คงอยู่สืบไป 

     หลักเกณฑ์การประกวด ได้แก่ จำนวนคนต่อ 

หนึ่งวง ไม่เกิน 11 คน  ประกอบด้วย กลอง 6 คน 

ฉาบเล็ก 1 คน ฉาบใหญ่ 1 คน กรับไม้ไผ่ 1 คน โหม่ง  

1 คน และฉ่ิง 1 คน บรรเลงโดยใช้เวลาไม่เกิน 10 นาที 

และไม่อนุญาตให้นำอุปกรณ์อ่ืนๆมาใช้ในการแสดง 

หรือบรรเลง  นอกจากเครื่องดนตรีที่กำหนดไว้ 

 ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดแต่ละประเภท 

จะต้องส่งผลงานบันทึกภาพและเสียงในรูปแบบ  

VCD หรือ DVD แสดงภาพรวมของผู้บรรเลง 

เคร่ืองดนตรีท้ังหมดพร้อมกัน โดยมีความชัดเจนของ 

ภาพและเสียง ไม่มีการตัดต่อภาพและเสียงการบรรเลง 

ตลอดเพลง และจะต้องกรอกใบสมัคร ลงข้อความ 

ตามที่กำหนดอย่างครบถ้วนแล้วจัดส่งใบสมัคร 

พร้อมทั้งวัสดุบันทึกภาพและเสียงด้วยตนเอง  

หรือส่งทางไปรษณีย์มายัง “สถาบันศิลปวัฒนธรรม 

เฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง อาคาร 

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพฯ 10240” ภายใน 

วันที่ 26 กรกฎาคม 2555 

 แนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการตัดสิน  

คุณภาพของเสียงกลอง, จังหวะ, มือกลอง, การแต่งกาย 

และความสวยงามของกลองยาว  บุคลิกในการแสดง 

กลองยาว  ความพร้อมเพรียงในภาพรวมของการแสดง 

กลองยาว และความคิดสร้างสรรค์ 

 การตัดสินการประกวด แบ่งเป็น 2 รอบ คือ  

รอบแรก ในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2555 โดยคณะกรรมการ 

ตัดสิน จะพิจารณาจากผลงานที่ส่งเข้ามาสมัครตาม 

เพลงที่กำหนดแล้วคัดสรรรอบแรก 5 ราย เพื่อเข้า

พิจารณาตัดสินรอบชิงชนะเลิศ วันที่ 30 สิงหาคม  

2555 ซ่ึงเป็นการแสดงสดต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิน  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 รางวัลการประกวด ชนะเลิศ เงินรางวัล 

30,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 1 เงินรางวัล 

25,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2 เงินรางวัล  

20,000 บาท ทุกรางวัลจะได้รับของรางวัลและเกียรติบัตร  

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

รวมเงินรางวัลเป็นเงิน 85,000 บาท (แปดหม่ืนห้าพัน 

บาทถ้วน)

 ผู้สนใจเข้าร่วมการประกวดสามารถส่งผลงาน 

ได้ตั้งแตบ่ัดนี้ถึงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันศิลปวัฒนธรรม 

เฉลิมพระเกียรติ ม.ร. อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช โทร. 0-2310-8885, www.ru.ac. 

th/culture 

เราจะงอมืองอเท้ารออยู่ไม่ได้  ดังนั้นสิ่งที่ลูกศิษย์จะ 

คิดอยู่เสมอก็คือ  การมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณค่าและก็มอง 

เห็นทางรอดของชีวิตเมื่อมีภัยมา  ถ้าเกิดภัยที่ไม่อาจ 

ต่อสู้ได้ก็คิดหาทางว่าทำอย่างไรจึงจะลดน้อยถอยลง   

และจะสูญเสียน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้  

 ถ้าหากว่าคนที่ศึกษาหรือเข้าสู่กระบวนการ 

สร้างปัญญาก็น่าจะคิดได้ว่า  ส่ิงเหล่าน้ีเป็นความจำเป็น 

สำหรับชีวิตของเราที่เราต้องเรียนรู้ และการเรียนรู้ 

เราใช้เทียบเคียงกับเรื่องต่างๆได้ทั้งหมด  เช่น  คำว่า 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกำลังเป็นที่กล่าวขาน 

กันมาก คนท่ีกำลังเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยน้ันแทนท่ี 

จะเอาความคิดไปปล้นร้านสะดวกซื้อเพื่อจะเอา 

เงินไปช่วยรักษาเพ่ือน  น่าจะคิดอะไรได้ดีกว่าน้ี  อย่างเช่น 

ที่บอกว่า  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะเริ่มเป็นรูป 

เป็นร่างเต็มตัวก็คือวันที่ 1 มกราคม 2558 ถ้าหาก 

ว่าเป็นไปตามวันเวลาที่ครูพูดถึง  ครูก็อยากจะย้อน

ถามว่าลูกศิษย์ที่ศึกษาในคณะ และสาขาวิชาต่างๆ 

เคยคิดบ้างไหมว่าเป็นภาระหน้าที่ของตนเองที่จะ 

ต้องศึกษาหาความรู้  บางคนเรียนกฎหมาย  บางคน 

เรียนรัฐศาสตร์  บางคนเรียนเศรษฐศาสตร์  บางคน 

เรียนศึกษาศาสตร์  เคยคิดบ้างไหมว่าเราควรจะเตรียมตัว 

อย่างไรที่จะอยู่ในสังคมนานาชาติได้อย่างสันติสุข   

ครูว่าอย่างน้อยก็เตรียมตัวเตรียมใจหาความรู้ในเร่ือง 

ศาสตร์ของตนเองโดยไม่ต้องคอยว่าจะมีครูคนไหน 

มาสอน เพราะปัจจุบันนี้โลกแบนหมดแล้ว มองเห็น 

กันในทุกมุม ดังนั้นคนที่เรียนกฎหมายลองศึกษา 

ดูว่ากฎหมายของประเทศอื่นกับประเทศเรามีความ 

แตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร ลองเปรียบเทียบดูสักหน่ึง 

ประเทศ  เช่นกฎหมายความผิดในทางอาญาซ่ึงส่วนใหญ่ 

ก็จะบัญญัติไว้เหมือนกัน  แต่ในเรื่องกฎหมายแพ่งก็ 

จะมีแยกแยะแตกต่างกันไป  หรือความผิดเก่ียวกับเร่ือง 

ต๋ัวเงิน  ความผิดเก่ียวกับหุ้นส่วนบริษัท  ความผิดเก่ียวกับ 

การจัดการบริษัท  ถ้าใครเรียนคณะบริหารธุรกิจก็ควร 

จะหาหนังสือท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการของบริษัท 

ข้ามชาติ  การซื้อขายแลกเปลี่ยน  การทำอะไรต่างๆ

ที่เกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการโดยเฉพาะชาติใน 

อาเซียนมาศึกษาดู  เป็นต้น

 ถ้าหากว่าลูกศิษย์ในคณะต่างๆได้วางพื้นฐาน 

ไว้แต่แรกว่า เป็นภาระหน้าท่ีของเราท่ีเราจะต้องศึกษา 

เป็นพิเศษคือไม่จำเป็นต้องเขียนลงในหลักสูตร   

แต่การศึกษาเป็นพิเศษนี้เห็นได้ชัดว่าเมื่อถึงวันนั้น   

วันที่เกิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเต็มรูปแบบ   

คนที่ เรียนสาขากฎหมายก็จะได้รับคำถามจาก 

เพื่อนว่า  เรื่องนั้นมีกฎหมายของมาเลเซียว่าอย่างไร  

ของลาวเป็นอย่างไร  ประเทศกัมพูชาเขามีศาลแบบไหน   

ประเทศนั้นประเทศนี้มีรัฐธรรมนูญแบบไหน  

อย่างนี้เป็นต้น  เพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาไว้คร่าวๆ 

เทียบเคียงไว้เป็นการล่วงหน้า  อาจจะไม่กับทุกประเทศ 

ก็ได้  ถ้าใครถามก็บอกว่าเราเพิ่งศึกษาประเทศนั้น 

ประเทศนี้แล้วก็พูดเทียบเคียงกับกฎหมายของเราได้

ในบางประเทศ  แต่ถ้าหากว่าคนที่เรียนในสาขาต่างๆ 

ไม่ได้สนใจในศาสตร์ต่างๆท่ีตนศึกษา  และไม่สามารถ 

ท่ีจะพูดถึงหลักในเบ้ืองต้นพอท่ีจะให้คนท่ีจะสนับสนุน 

ให้เราเรียนว่าอะไรเป็นอะไร ก็น่าเสียดายนัก พบกันใหม่ 

ฉบับหน้า  สวัสดีครับ 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
จัดอบรมภาษารัสเซีย สำหรับบุคคลท่ัวไป คร้ังท่ี 39  
ระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 27 ตุลาคม 2555  
เปิดอบรม 3 หลักสูตรๆละ 48 ชั่วโมง ได้แก่  
ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 1 (RS 1) ภาษารัสเซียพ้ืนฐาน 2  
(RS 2)  และภาษารัสเซียเพื่อการท่องเที่ยว (RT 1)  
อบรม วันเสาร์ เวลา 09.00-16.00 น. ค่าลงทะเบียน 
หลักสูตรๆ ละ 2,800 บาท
 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 15-31 สิงหาคม 
2555 ทุกวันในเวลาราชการ (เว้นวันอาทิตย์) ท่ีสาขา 
วิชาภาษารัสเซีย ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ 
 ชั้น 3 อาคาร 2 โทร. 0-2318-0054-55 ต่อ 1057, 1099 
หรือ 081-854-3340, 081-647-1200, 081-551-7219 



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๑๕) วันที่ ๒๓ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 11)

ผลกระทบจากภัยพิบัติ

อบรมสร้างเครือข่ายระวังภัยสารเสพติด

 คณะกรรมการภาคประชาชน ม.ร. ประชุม 

เตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพหอพักบริเวณ 

โดยรอบ ม.ร. (หัวหมากและวิทยาเขตบางนา) โครงการ  

“หอพักติดดาว” ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 

2555  ณ ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี ชั้น 5

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ล่ิมอภิชาต  

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และประธาน 

คณะกรรมการภาคประชาชน กล่าวว่า คณะกรรมการฯ  

เห็นควรเดินหน้าในการพัฒนาคุณภาพหอพักบริเวณ 

โดยรอบ ม.ร. ต่อเน่ือง จึงกำหนดจัดโครงการ “หอพัก 

ติดดาว” คร้ังท่ี 4 เพ่ือจูงใจให้ผู้ประกอบการได้พัฒนา 

คุณภาพหอพักเพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน 

หรือรับการ “ติดดาว” จาก ม.ร. โดยคณะกรรมการ 

จะพิจารณาคุณภาพหอพักจากมาตรฐานใน 5 ด้าน  

ได้แก่ การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.หอพัก ด้านสุขภาพ 

อนามัย ด้านการให้บริการ ด้านความปลอดภัย 

การจัดการของหอพัก รวมท้ังการดูแลเอาใจใส่ผู้พัก 

อาศัย ท้ังเพ่ือให้สอดคล้องกับนโยบาย “ดูแลลูกศิษย์ 

เหมือนลูกหลาน” ของ ม.ร. และเพื่อให้ความมั่นใจ 

แก่ผู้ปกครองว่าลูกหลานได้อาศัยในหอพักที่มี 

ความปลอดภัยและห่างไกลยาเสพติด

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญผู้ประกอบการ 

หอพักสมัครเข้าร่วมโครงการ “หอพักติดดาว”  คร้ังท่ี 4  

ได้ต้ังแต่บัดน้ี-31 กรกฎาคม 2555 ท่ีงานประชาสัมพันธ์  

ม.ร. อาคารสุโขทัย ชั้น 2 สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมโทร. 0-2310-8045-7 สำหรับหอพักที่ได้ 

รับการรับรอง จะได้รับเกียรติบัตรจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และโล่ท่ีระลึกจากกระทรวงการพัฒนา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รวมทั้งได้รับ 

การเผยแพร่รายชื่อผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของ 

มหาวิทยาลัย

ม.ร. จัดโครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 4

 กองกิจการนักศึกษา จัดอบรม เร่ือง “การสร้าง 

เครือข่ายเฝ้าระวังภัยสารเสพติด” โดยมี อาจารย์ 

สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา   

เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม ที่ผ่านมา  

ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  

กล่าวว่า การอบรมคร้ังน้ีเป็นการบ่มเพาะ กล่อมเกลา  

ปลูกฝังและปลุกจิตสำนึก เพ่ือให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  

จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม 

ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เกิดความตระหนักใน 

บทบาทหน้าที่ขึ้นในจิตใจ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ 

ดำรงตนอยู่ในสังคม ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

ในการจัดกิจกรรมจะมุ่งเน้นภารกิจท้ัง 3 ด้าน (3D)  

ได้แก่ ด้านประชาธิปไตย หรือ Democracy ให้ 

นักศึกษามีความตระหนักเห็นความสำคัญ ศรัทธา  

และเช่ือม่ันการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งรังเกียจ 

การทุจริต และต่อต้านการซ้ือสิทธิขายเสียง ด้าน 

คุณธรรมจริยธรรม และความเป็นไทย หรือ Decency 

มีคุณธรรม จริยธรรม ความดีงามรู้ผิดชอบชั่วดี  

มีความภาคภูมิใจในความเป็นไทย และยึดถือปฏิบัติอยู่ 

ในวิถีชีวิต และด้านภูมิคุ้มกันภัย จากสิ่งเสพติด 

หรือ Drug-Free รู้จักหลีกเลี่ยงห่างไกลสิ่งเสพติด

 “นักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รับการยอมรับจากสถานประกอบการ ท้ังภาครัฐ 

และภาคเอกชน ในด้านการมีคุณธรรมจริยธรรม  

ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งสอดคล้องกับคำขวัญของ 

มหาวิทยาลัยที่ว่า “ความรู้คู่คุณธรรม” อีกทั้งยัง 

เป็นผู้ที่มีความอดทนสู้งาน และพยายามแสวงหา 

ความรู้ ค้นคว้าสิ่งที่ตนเองไม่รู้ ไม่เคยปฏิเสธงาน  

ซึ่งเป็นผลมาจากระบบการเรียนการสอนที่ให้ 

นักศึกษามีความรับผิดชอบ ค้นคว้าหาความรู้ด้วย 

ตนเอง และการท่ีนักศึกษาปฏิบัติตนอย่างเหมาะสม   

ไม่เข้าไปมั่วสุมกับสิ่งเสพติด จึงทำให้นักศึกษา 

รามคำแหงประสบความสำเร็จในชีวิตได้”   

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษากล่าวในตอนท้าย

 ในบรรดาภัยทั้งหลายทั้งปวงหรือความ 

วิบัติทั้งหลายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยทางด้านที ่

กระทบโดยตรงต่อจิตใจ  ร่างกาย  อนามัย  เสรีภาพ   

หรือช่ือเสียง ถ้าเป็นภัยหรือมีความวิบัติเกิดข้ึนต่อ 

ส่ิงท่ีครูกล่าวมาหรือเกิดข้ึนรบกวนต่อการดำรงชีวิต   

ก็พึงรู้ไว้ด้วยว่าย่อมเกิดขึ้นได้  และเมื่อเกิดขึ้นได ้

ก็ย่อมดับได้ หรือบางอย่างก็อาจจะไม่ต้องดับ  เกิดแล้ว 

ก็หยุดได้เอง  เป็นต้น  

 ลูกศิษย์ครับ ขณะนี้จะเห็นได้ว่าความวิบัติ 

ที่เกิดขึ้นที่เกี่ยวกับทรัพย์สินและความเป็นอยู่ที่ 

เป็นผลกระทบที่เห็นจากธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม   

ดินถล่ม  แผ่นดินไหว  หรืออะไรก็ตามที่เป็นภัย 

ธรรมชาติ บางคนก็บอกว่าไม่ใช่ภัยธรรมชาติแต่เป็น 

ภัยที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์  เป็นผลพวงจาก 

การกระทำของมนุษย์  เช่นน้ำท่วมก็บอกว่าเป็น 

เพราะตัดไม้ทำลายป่า  หรือเกิดดินถล่มซึ่งมาจาก 

แผ่นดินริมแม่น้ำพัง  เกิดจากแผ่นดินท่ีทรุดตัว  หรือ 

เกิดจากการที่แผ่นดินไหว เมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น 

ทำให้เรามีประสบการณ์ในการคิด  ในการมองเห็นภัย   

ซึ่งมองเห็นได้ว่า  ภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเกิดจาก 

ผลพวงจากการกระทำของมนุษย์โดยตรงหรือโดยอ้อม  

หรืออาจจะเกิดจากพลวัตหรือการเปลี่ยนแปลง 

ของแผ่นดิน  อากาศ  น้ำ  ตามธรรมชาติก็ตาม  

ภัยท้ังหลายย่อมเกิดข้ึนได้เสมอ  ไม่มีอะไรท่ีจะหยุดน่ิง

อยู่ได้  

 จะเห็นได้ระยะนี้จะมีประเทศต่างๆเกิด 

ภัยพิบัติขึ้น  เช่นประเทศญี่ปุ่นมีน้ำท่วมที่เกิดจาก 

ฝนตกหนัก  มีน้ำไหลหลาก  รถหลายคันไปลอยค้าง 

อยู่บนสะพานหรือบ้าน  และมีคนตายมากมาย   

ในประเทศจีนก็เช่นกันบางแห่งก็มีพายุ  ไม่ว่าจะ 

เป็นพายุโซนร้อนหรือพายุอื่นๆ  ก็มีอยู่มากมาย   

ส่ิงเหล่าน้ีจะเกิดข้ึนซ้ำแล้วซ้ำอีก  ระยะน้ีเป็นระยะ

ท่ีน่าจะได้คำนึงถึงเหตุต่างๆ และคำนึงถึงเร่ืองราว 

ต่างๆที่ลูกศิษย์ควรจะคิดจะทำ เพราะถ้าหากว่า 

สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและเรามีการเตรียมตัวพร้อม   

ก็จะทำให้เราสามารถป้องกันภัยได้  หรือทำให้ภัย 

ลดน้อยลง แต่ถ้าหากเรานิ่งนอนใจคิดว่า  ถ้าเกิด 

ภัยพิบัติข้ึนจะตายก็ตาย  ชีวิตก็คือชีวิต จะเป็นอะไร 

ก็ช่าง  เราไม่ไยดี  หากคิดเช่นนี้

  งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

กองกิจการนักศึกษา ขอเชิญผู้ท่ีบกพร่องทาง 

การได้ยินหรือคนหูหนวก ใช้บริการตู้ Kiosk  

ท่ีเป็นเคร่ืองมือเพ่ือติดต่อส่ือสารกับคนปกติ  

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

 ผู้สนใจขอรับบริการ ได้ท่ี บริเวณด้านหน้า

ท่ีทำการองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 (อ.ศ.ม.ร.) อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 1


