
            

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 ๒๒ 

วันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)

อธิการบดีย้ำ การยอมรับกันและกัน
เป็นหัวใจสำคัญของประชาคมอาเซียน

   

อธิการบดีฝากอาจารย์นิเทศ RAM 3000 
สอนงาน-ให้คำปรึกษาที่ดีแก่นักศึกษา

(อ่านต่อหน้า 10)

  
สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร.
จัดงานครบรอบ 20 ปี 10-14 ก.ย.นี้

    

เรียนภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม ELLIS

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 2)

ชาวรามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 8
 ชาวรามคำแหงร่วมเทิดพระเกียรติและแสดง 

ความจงรักภักดีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ  

12 สิงหาคม 2555 จัดงาน “รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทย 

เทิดไท้มหาราชินี” คร้ังท่ี 8 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์  

บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแต่งกายด้วยผ้าไทยสีสัน 

งดงามตระการตา เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2555 ณ  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
 พิธีการเร่ิมด้วย ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี  

เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยเปิดกรวยพร้อมวางพานพุ่มถวาย 

พระพร  

 จากนั้น คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ชาวรามคำแหง  

นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงาน ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี  

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย ์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น 

ประธานมอบนโยบายแก่อาจารย์ 

นิเทศและผู้ปฏิบัติงานวิชา 

RAM 3000 สหกิจศึกษา เพื่อ 

ให้อาจารย์นิเทศและผู้ปฏิบัติงาน 

สามารถสอนงานและให้คำปรึกษา 

กับนักศึกษาท่ีปฏิบัติงานในสถาน 

ประกอบการต่างๆท้ังภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปตามมาตรฐานของสกอ.ในการจัดโครงการ 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “อาจารย์นิเทศและผู้ปฏิบัติงานวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา” จัดโดย 

สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ม.ร.  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 

 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี จัดสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง  

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลางเพื่อรองรับการเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ   ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน และรองศาสตราจารย์  

ดร.โฆษิต อินทวงศ์ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บรรยาย 

 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เชิญร่วมงานสถาปนาสถาบัน 

คอมพิวเตอร์ ครบรอบ 20 ปี “2 ทศวรรษ 

สถาบันคอมพิวเตอร์” ระหว่างวันที่ 10-14  

กันยายน 2555 ณ สถาบันคอมพิวเตอร์ ม.ร.  

พบกับนิทรรศการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ 

และผลงานของสถาบันคอมพิวเตอร์ กิจกรรม 

เปิดบ้านดูงาน ชมเทคนิควิธีการในการดำเนินงาน  

 สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับสมัครผู้สนใจเรียนภาษาอังกฤษด้วย 

โปรแกรม ELLIS INTERACTIVE MUL-

TIMEDIA SYSTEM ซึ่งเป็นโปรแกรมเรียน 

ภาษาอังกฤษได้ด้วยตนเอง ที่ทันสมัยและได ้

รับการยอมรับทั่วโลก โดยเสียค่าใช้จ่ายแบบ 

เหมาจ่ายเดือนละ 500 บาท (สามารถทดลอง 

เรียนฟรี 1 ชั่วโมง) โดยเปิดบริการวันจันทร์-

วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ยกเว้น 

วันหยุดนักขัตฤกษ์(อ่านต่อหน้า 11)



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕

รามคำแหงโพลเผยคนไทย
ใช้เงินน้อยกว่า 300 บาทต่อวัน

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) ชาวรามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทยฯ                                                                                  (ต่อจากหน้า 1)

และการแสดงรำถวายพระพร 

จากคณะศิลปกรรมศาสตร์           

 ใ น โ อ ก า ส เ ดี ย ว กั น 

ผศ.วุฒิศักด์ิ กล่าวว่าโครงการ 

รามคำแหงรวมใจแต่งผ้าไทย  

เทิดไท้มหาราชินี ครั้งที่ 8 ใน 

วันนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดขึ้นเพื่อ เทิดพระเกียรติ  

ส ม เ ด็ จ พ ร ะ น า ง เ จ้ า สิ ริ กิ ติ์  

พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน 

โอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  

12 สิงหาคม 2555 ทั้งนี้การ 

ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเป็น 

ภารกิจหนึ่งของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการ 

ปลูกฝังให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากร 

และบุคคลท่ัวไปได้ตระหนักถึงคุณค่า 

ของวัฒนธรรมไทยและภูมิปัญญาท้องถ่ิน  

เพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจใน 

การอนุรักษ์เผยแพร่และสืบทอดศิลป 

วัฒนธรรมไทยอันเป็นสมบัติที่ล้ำค่า 

ของชาติสืบไป

 “สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม 

ราชินีนาถได้ทรงวิริยอุตสาหะบำเพ็ญ 

เพื่อประโยชน์สุขของราษฎร และเพ่ือ 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูมรดกศิลปวัฒนธรรม 

ของชาติมากมายเหลือคณานับ ด้วยน้ำพระราชหฤทัย 

ที่ทรงรักห่วงใยอาทรราษฎร ทรงรักประเทศชาติและ 

ทรงมั่นคงในธรรมะอันเป็นที่ประจักษ์ว่า ทรงยึดมั่น 

มาตลอดระยะเวลายาวนานตราบจนปัจจุบัน” 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อว่า เม่ือทรงเจริญพระชน 

มายุ 80 พรรษา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่  

เป็นอีกวาระหน่ึงในการแสดงความจงรักภักดี และเป็น 

การแสดงถึงการสำนึกในคุณานุคุณในสถาบันพระ- 

มหากษัตริย์ และพระบรมราชจักรีวงศ์ สอดคล้องกับ 

พระธรรมเทศนาที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระ- 

สังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ถวายสมเด็จพระนางเจ้า 

สิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ ว่า ...ได้ทรงส่งเสริมประเทศไทย 

ให้งดงามปรากฏกว้างไกล แม้ถึงในประเทศห่างไกล 

ทั้งหลาย ทรงเป็นที่ภูมิใจเป็นล้นพ้นของผู้คนทั่วหน้า 

ภายใต้พระบารมี...

 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการ 

“ทอสายร้อยสาน หัตถศิลป์แผ่นดินแม่” การสาธิต 

การสาวไหมและกระบวนการทอผ้า จากกรมหม่อนไหม  

การเดินแบบชุดไทย โดยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

แขกรับเชิญกิตติมศักด์ิ นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษา 

นานาชาติ และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง การแสดงนาฏศิลป์ไทย การออกร้านจำหน่าย 

ผ้าไหม ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ตลอดจนสินค้า 

พื้นเมือง จากสาขาวิทยบริการฯ และการประกวด 

แต่งกายผ้าไทย ประเภทผ้าไหม  ผ้าฝ้าย  และความคิด 

สร้างสรรค์

 นอกจากนี้ ยั งมีการ เดินแบบแต่ งกาย 

ดว้ยผา้ไทยหลากหลายรปูแบบ นำโดย                 ผศ.วฒุศิกัดิ ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. คณะผู้บริหาร  

นักศึกษาปริญญาโท นักศึกษานานาชาติ และนักเรียน 

โรงเรียนสาธิต ม.ร. และผู้เดินแบบกิตติมศักดิ์ อาทิ  

รศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี ม.ร. แพนเค้ก  

เขมนิจ จามิกรณ์ นักแสดงชื่อดัง นายเปรมกมลย์ 

ทินกร ณ อยุธยา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัท  

อสมท จำกัด (มหาชน) นางสาวปริศนา กัมพูสิริ 

นางสาวไทย พร้อมด้วย นางสาวปุณณิศา ศิริสังข์ 

นางสาวณัฐอร โสภณ รองนางสาวไทย ประจำปี 

2555

 ศูนย์ประชามติ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

หรือรามคำแหงโพล (RU POLL) สำรวจการ 

ใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยยุครัฐบาลย่ิงลักษณ์ 2 

เก็บข้อมูลในช่วงเข้าพรรษา พ.ศ. 2555 จากประชาชน 

ในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด จำนวน 9,260 คน 

สรุปผลการสำรวจดังนี้  

 ด้านการใช้จ่ายเงินในแต่ละวัน  พบว่า ผู้ตอบ 

แบบสอบถามที่อาศัยในกรุงเทพฯ ใช้จ่ายเงินโดย 

เฉลี่ยคนละ 291 บาทต่อวัน ในขณะที่ผู้อาศัยใน 

ต่างจังหวัด ใช้จ่ายเงินโดยเฉลี่ย คนละ 274 บาท 

ต่อวัน  

 ด้านความคิดเห็นต่อค่าครองชีพในปัจจุบัน  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 45.10% เห็นว่า  

ค่าครองชีพ หรือค่าใช้จ่ายในปัจจุบัน สูงเกินความ 

เป็นจริง  เห็นว่าค่าครองชีพปกติ  34.33%  ทั้งนี้  

มีผู้เห็นว่าค่าครองชีพสูงและต้องรับสภาพ 29.78% 

 ในด้านการบริโภคและการดูแลสุขภาพ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม รับประทานอาหารครบ 5 หมู่ 

ทุกวันเพียง 23.28% ส่วนใหญ่ 41.38% จะรับประทาน 

อาหารครบ 5 หมู่เป็นบางครั้ง อย่างไรก็ตาม  ผู้ตอบ 

แบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่รับประทานอาหารแบบเดิม 

หรือเหมือนเดิมทุกวัน 33.05% แต่ยังมีผู้ท่ีรับประทาน 

อาหารแบบเดิม หรือเหมือนเดิมทุกวัน 11.51% 

สำหรับอัตราการดื่มน้ำเปล่าโดยเฉลี่ยต่อวันโดย 

รวมเป็น 1.68 ขวด  ทั้งนี้ มีผู้ตอบว่าไม่ดื่มน้ำเปล่า 

เลยมากถึง 26.02%

 ชมรมภาษาตะวันตกและคณาจารย์สาขาวิชา 

ภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์  

ทัศนศึกษาดูงาน ณ โรงงานผลิตเคร่ืองด่ืม Big Cola  

ของบริษัท AJE Co., Ltd. ในนิคมอุตสาหกรรม 

อมตะนคร จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม  

2555 โดยมี Mr.Hernan Cordova กรรมการผู้จัดการ 

และนายพชร กล่ินเล็ก ล่ามภาษาสเปนของบริษัทฯ  

ซึ่งเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาสเปน ม.ร. ให้การ

ต้อนรับและนำเยี่ยมชมการดำเนินงาน



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕ 

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

จอมทุ่มเยาวชนไทย “สหชัย  ชัชวาลย์”

(อ่านต่อหน้า 10)

 เสีย “อังคาร” ราวร้าวมณีรุ้ง

     คือวรรคแรกท่ี “ข่าวรามคำแหง” รำลึกถึง 

กวีที่ชื่อ

     อังคาร  กัลยาณพงศ์

 “เสียเจ้าราวร้าวมณีรุ้ง

     มุ่งปรารถนาอะไรในหล้า

     มิหวังกระทั่งฟากฟ้า

     ซบหน้าติดดินกินทราย...”

     ณ วันน้ี อังคารได้ลาโลกน้ีไปสู่ปรโลกแล้ว  

และ

 “ข่าวรามคำแหง” ก็เช่ือว่าท่านจะไปเกิด 

เป็นกวี

 ดังเช่นที่ท่านเชื่อว่า

     เมื่อชาติที่แล้วท่านก็เป็นกวี ! 

     สำหรับชาตินี้ไม่ต้องพูดถึงว่าท่านเป็น

กวีหรือไม่ ระดับใด

 เนื่องเพราะตำแหน่งศิลปินแห่งชาติ  

หนึ่ง และกวีรางวัลซีไรต์ อีกหนึ่ง ย่อมเป็น 

เครื่องประกันเป็นอย่างดี

 อังคาร กัลยาณพงศ์ เป็นกวีที่แปลกไป 

กว่ากวีคนอื่นๆ หลายประการ

 ที่สำคัญคือ อังคารทำให้ผู้อ่านแปลกใจ 

ในความคิดที่ประหลาดและแปลกใหม่

 ไม่ได้วนเวียนอยู่กับเรื่องรัก เศร้า รำพึง 

รำพัน อยู่ในวงแคบๆ

 อังคารได้ช่วยยกระดับความคิด จิตใจ 

ของผู้อ่านขึ้นเหนือความจำเจ

 ทำให้มองเห็นโลกและชีวิตในแง่มุมใหม่ 

ที่น่าพิศวง

 “ข่าวรามคำแหง” ขอร่วมไว้อาลัยต่อการ 

จากไปของกวีแห่งยุคสมัย

 อังคาร  กัลยาณพงศ์ 

 “เรียนดี...กีฬาเด่น...ไม่ใช่เร่ืองยาก เม่ือรามคำแหง 

เปิดโอกาสให้เรียน Pre-degree ผมไม่รอช้า คว้าวิชา 

อุดมศึกษาต้ังแต่อยู่ ม.3 แล้วก็ไม่ท้ิงการเล่นยูโด จนวันน้ี 

ผมฝึกซ้อมเพื่อเป็นทีมชาติไปพร้อมกับการเรียนที่ 

รามคำแหงให้เรียนจบชั้นปริญญาตรีได้เร็วก่อนใคร”  

สหชัยบอก

   นายสหชัย ชัชวาลย์  

หรือกอล์ฟ นักยูโดจังหวัด 

ชลบุรี ดีกรีเหรียญทอง 

กีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 40  

“ขอนแก่นเกมส์”  ปัจจุบัน 

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  

สาขาวิชาพลศึกษา เข้า 

ศึกษาระบบ  Pre-degree  ท่ี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขณะเรียนชั้น ม.4 อายุ 15 ปี 

เมื่อจบชั้นม.ปลาย จากโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุร ี

สามารถสะสมหน่วยกิตได้ 90 หน่วยกิต คาดว่า 

ใช้เวลาเรียนอีกไม่นาน ก็จะสำเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี 

 ช่วงวัยเด็ก... ผมเป็นคนจังหวัดนครนายก  

ตอนประถมศึกษาผมเรียนท่ีโรงเรียนอนุบาลองครักษ์  

นครนายก  ตอนน้ันคุณครูพะยูร  ครูพลศึกษาได้แนะนำ 

ให้ผมไปเรียนต่อที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี  เพราะ 

ท่านเห็นแววในการรักการเล่นกีฬาของผมและเล่นได้ดี 

เกือบทุกชนิด ผมจึงตัดสินใจเลือกสอบเข้าที่โรงเรียน 

กีฬาจังหวัดชลบุรี ประเภทกีฬายูโด ประกอบกับเห็น 

แบบอย่างรุ่นพี่ที่สอบเข้าไปแล้วติดทีมชาติ  จึงเป็น 

แรงบันดาลใจให้ผมอยากที่จะเข้าไปเรียนในกีฬายูโด 

 ฟันฝ่า... ในช่วงนั้นมีคนสอบเข้าเรียนจำนวน 

กว่า 100 คน และรับประมาณ 20 คนเท่านั้น ผมเอง 

เป็นคนหนึ่งที่ไม่เคยมีพื้นฐานในวิชายูโดมาก่อน  

แต่ก็ดีใจมากท่ีสอบเข้าเรียนโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี 

ได้สำเร็จ จนกระทั่งระยะเวลาผ่านไป 6 ปี ผมฝึกฝน 

การเล่นยูโดจนสามารถคว้ารางวัลจากการแข่งขัน 

มาได้หลายรายการ ล่าสุดเหรียญทองกีฬาแห่งชาต ิ

คร้ังท่ี 40 “ขอนแก่นเกมส์” เป็นแชมป์เยาวชนแห่งชาติ  

3 สมัยซ้อน และยังติดเยาวชนทีมชาติไทยอีกหลายคร้ัง  

ตอนนี้ผมยังคงตั้งใจฝึกซ้อมเพื่อจะได้เป็นตัวแทน 

ทีมชาติไทยชุดใหญ่ไปแข่งขันกีฬาซีเกมส์ให้ได้ด้วย

 เข้าสู่รั้วรามฯ... ผมเข้าเรียนที่รามคำแหงใน 

ระบบ Pre-degree ตอนเรียน ม.4 ด้วยคำแนะนำจาก 

อาจารย์ทวีศักดิ์ โค้ชยูโดของผม ซึ่งท่านเป็นศิษย์เก่า 

ของรามคำแหง ตอนนั้นผมอายุ 15 ปี ยังไม่รู้ว่า 

ระบบน้ีเป็นอย่างไร     รู้เพียงว่าถ้าเรียนให้เก่งและสามารถ 

สอบผ่านให้ได้มากท่ีสุดก็จะสามารถเรียนจบปริญญาตรี 

ได้เร็ว ซึ่งโค้ชก็บอกว่า ถ้าผมมีโอกาสได้ติดทีมชาต ิ

เปิดใจ

ในขณะที่เรียนอยู่ระดับอุดมศึกษา เวลาไปเก็บตัว 

ต่างประเทศจะได้ไม่เสียเวลาเรียน ดังน้ัน ตลอดระยะ 

เวลา 3 ปีที่เรียนรามคำแหง  ผมพยายามมาเรียนอย่าง 

สม่ำเสมอ และแบ่งเวลาเรียนให้ลงตัว เมื่อเรียนจบ 

ชั้น ม.6 ผมสามารถสะสมหน่วยกิตได้ 90 หน่วยกิต 

ซ่ึงถือว่าเยอะมาก เพราะผมต้องเรียนท้ัง 2 แห่ง พร้อม 

ไปกับการฝึกซ้อมยูโด และตอนน้ีผมยังคงมุ่งม่ันต้ังใจ 

เพื่อที่จะได้เรียนจบชั้นปริญญาตรีให้เร็วที่สุดด้วย

 เรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงเท่าน้ัน....ผมเลือก 

เรียนคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาพลศึกษา มาต้ังแต่แรก 

และไม่ได้ไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยอ่ืน เพราะผมได้รับ 

ความอบอุ่นในการต้อนรับจากคณาจารย์ ท้ังวิชาความรู้  

ความเข้าใจ ให้คำปรึกษา คอยแนะนำ และความ 

เป็นกันเอง รวมถึงรุ่นพี่ที่ร่วมทำกิจกรรมด้วยกัน 

เป็นประจำ ทำให้ผมรู้สึกอบอุ่นเหมือนอยู่บ้าน ซึ่ง 

ผมคิดเสมอว่าถ้าจบชั้นปริญญาตรีแล้ว จะศึกษาต่อ 

ชั้นปริญญาโทที่รามฯอย่างแน่นอน

 เรียนดี...กีฬาเด่น... ช่วงท่ีผมเรียนท้ังสองแห่ง 

ไปพร้อมกัน ที่โรงเรียนผมก็เรียนตามปกติ ถ้ามีงาน 

ที่อาจารย์สั่งจะทำหลังซ้อมยูโดตอนเย็น ส่วนที่รามฯ 

เมื่อมีเวลาว่างก็เอาข้อสอบวิชาที่ใกล้สอบมาอ่าน 

ควบคู่กันไป ถ้ามีวิชาไหนที่ต้องไปเรียนเพื่อทำความ 

เข้าใจก็จะแบ่งเวลาไปเรียนให้ได้ครบตามที่ตั้งใจไว้ 

โดยบางวิชาที่เรียนรามฯมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับที่ 

โรงเรียน ทำให้ผมเข้าใจได้ก่อนเพื่อนในวิชานั้น และ 

บางวิชาของที่โรงเรียนก็สามารถนำไปปรับใช้กับ 

การเรียนที่รามฯได้เช่นกัน

 นอกจากการเรียนท่ีมุ่งม่ันแล้ว ผมยังเป็นนักกีฬา 

ยูโดของโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีและจังหวัดชลบุรี  

ตลอดเวลา 6 ปีที่ศึกษาอยู่ ผมสามารถคว้ารางวัลจาก 

การแข่งขันมาได้มากมาย เช่น เหรียญทองกีฬาแห่งชาติ  

“ขอนแก่นเกมส์” เหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติ  

3 สมัยซ้อน แชมป์กีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ  

2 สมัย เหรียญทองกีฬาชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย  

4 สมัย ตัวแทนเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย ณ ประเทศไทย   

และเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย ท่ีประเทศ 

ฮ่องกง เป็นต้น ที่สำคัญ ผมตั้งใจจะเป็นนักกีฬายูโด 

ให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปทุกปีจนกว่าจะเรียน 

จบด้วย

 ก้าวต่อไป... ตอนนี้ผมอยากเรียนให้จบเร็วๆ 

เพราะอยากเป็นครู จะนำความรู้ท่ีได้เรียนจากรามคำแหง 

ไปปรับใช้ในการสอน และต้ังใจจะเรียนต่อช้ันปริญญาโท 

ที่รามคำแหง ผมเลือกถูกที่สุดที่มาเรียน Pre-degree  

เป็นโอกาสที่ทำให้เราได้เก็บสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า 

จะได้เรียนจบเร็วก่อนเพื่อน ได้รับประสบการณ์ใหม่ 

ในชีวิตและจะได้นำความรู้ไปพัฒนา
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ม.ร. ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษา ป.โท
โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบฯ (สพฐ.)

 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปริญญาโท โครงการยกระดับ 

คุณภาพครูท้ังระบบ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  

(สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ 2553-2555 โดยมี  

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานและให้โอวาท เมื่อ 

วันที่ 4 สิงหาคม 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน

รามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์  

กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับสำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  

เปิดโอกาสให้ครู อาจารย์ ได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท  

โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ ภายใต้แผน 

ปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง (สพฐ.) ประจำปีงบประมาณ  

2553-2555 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ การสอน 

ภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การสอนสังคมศึกษา   

คณิตศาสตรศึกษา การสอนวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยา 

การให้คำปรึกษา โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษาจาก สพฐ.  

จำนวน 810 ทุน และเข้าศึกษาโดยใช้ทุนตนเอง 

จำนวน 272 คน รวมทั้งสิ้น 1,082 คน

 “รู้สึกภาคภูมิใจอย่างย่ิงท่ีกระทรวงศึกษาธิการ 

เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถพัฒนา 

ครู อาจารย์ ในโครงการความร่วมมือยกระดับคุณภาพ 

ครูทั้งระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งนักศึกษา 

ปริญญาโท รุ่นที่ 1 กำลังจะสำเร็จการศึกษาเป็น 

มหาบัณฑิตในอนาคตอันใกล้ มหาวิทยาลัยได้ระดม 

คณาจารย์ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรง 

มาช่วยสอนและพัฒนาความรู้ ทักษะต่างๆของคร ู

ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังช่วยกันเติมเต็ม 

ประสบการณ์ซึ่งกันและกันระหว่างนักศึกษาด้วย  

เพื่อสำเร็จเป็นมหาบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

ออกไปพัฒนาการศึกษาของชาติต่อไป”

 รศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ กล่าวต่อไปว่า 

ขอขอบคุณนักศึกษาที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์  

ข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยออกไปให้สังคม 

ได้รับรู้ว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชา เปิดการเรียนการสอนทั้งระบบเปิดและ 

ระบบปิด ซึ่งเปิดโอกาสและขยายโอกาสออกไปให้ 

ผู้ที่ต้องการใฝ่รู้ใฝ่เรียน ได้มีโอกาสเรียนหนังสือใน 

ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ และยังขยายออกไปใน 

ต่างประเทศด้วย อีกทั้งเรื่องการเปิดการเรียนการ

สอนหลักสูตร Pre-degree ให้กับนักเรียนในสังกัด

ได้ตัดสินใจมาสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก 

 และรองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีต 

อธิการบดี ม.ร. ได้ฝากความห่วงใยกับว่าท่ีมหาบัณฑิต 

ว่า “แต่ก่อนคนเป็นครูมักจะพูดว่า การเป็นครูต้อง 

เป็นด้วยจิตวิญญาณ หรือมักจะพูดว่าต้องมีจิตวิญญาณ 

เป็นครู ครูเป็นผู้ให้ ผู้เติมเต็ม ผู้มีเมตตา ปัจจุบันมี 

วิญญาณเป็นครูอย่างเดียวไม่พอ เพราะวิญญาณเป็นครู  

เป็นการเน้นความชำนาญในการเรียนการสอน ความเมตตา  

มีการให้และการเติมเต็ม ซ่ึงไม่พอสำหรับปัจจุบันเพราะ 

โลกเปลี่ยนไป เด็กๆเดี๋ยวนี้ไปไกลกว่าเรามาก เราอย่า 

ไปนึกว่าเขารู้น้อยกว่าเรา แล้วเราเป็นครูเราต้องรู้มาก 

กว่าเขา ไม่ใช่แล้ว เดี๋ยวนี้อายุจะมากหรือน้อย ไม่ใช่สิ่ง 

ท่ีใช้วัดกัน แต่ความสามารถท่ีจะอยู่ได้ในโลกได้อย่างมี 

ประสิทธิภาพ ทันยุค ทันสมัยสำคัญกว่า หรือเรียกว่า 

“ทักษะชีวิต” ทำให้นึกถึง ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ   

เลขาธิการอาเซียน ซึ่งเป็นคนไทยที่ได้รับการยอมรับ 

ในกลุ่มประเทศอาเซียน และเมื่อพูดถึงอาเซียนแล้ว 

เป็นส่ิงท่ีย่ิงใหญ่สำหรับคนเก่ง คนมีฝีมือในด้านอาชีพ  

ซึ่งมีหลายอาชีพที่ได้รับการยอมรับในกลุ่มอาเซียน

และทุกวิชาชีพต้องเป็นมาตรฐานด้วย...

 ...สิ่งสำคัญที่สุดคือ “การสื่อสาร” ทุกคนต้อง 

สามารถพูดสื่อสารกันได้ ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็น  

โดยต้องสอนให้เด็กพูดได้ก่อนทักษะอื่นๆ ให้นึกถึง 

สมยัพอ่แมท่ีอ่า่นหนงัสอืไมไ่ด ้แตส่ามารถพดูใหเ้ขา้ใจ 

และรู้เรื่องได้ดี ซึ่งต้องสอนให้เด็กพูดภาษาอังกฤษได้  

แยกเสียงได้ แต่คุณครูต้องทำให้ได้ก่อน ดังน้ัน เราต้อง 

เรียนภาษาอังกฤษก่อน ต้องเก่งให้ได้ เรื่องอายุไม่เกี่ยว  

ทุกคนต้องพูดภาษาอังกฤษได้ แม้แต่คนกวาดถนน 

ลงไปถึงคนรากหญ้าต้องใช้ภาษาอังกฤษให้ได้เหมือน 

ภาษาของเราเอง เช่น บอกให้ระวังคนล้วงกระเป๋าก็ต้อง 

สามารถบอกกันได้ ไม่ใช่ถูกล้วงไปแล้วยังบอกกันไม่ถูก  

การออกเสียงต้องถูกต้องและชัดเจนทุกคำ เพราะฉะนั้น  

ทุกคนให้เร่งพัฒนาตนเอง เวลาอีก 3 ปี รวดเร็วมาก  

ต้องรีบวางแผนที่จะพัฒนาตนตั้งแต่เดี๋ยวนี้ เพราะ 

อาเซียนเป็นเรื่องที่ใหญ่ เราทุกคนต้องรู้ มีหลายเรื่อง 

ในอาเซียนที่ทุกคนต้องใส่ใจให้มากๆ ซึ่งพวกเราเป็น 

ผู้นำของนักเรียนอีกหลายแสนคน ต้องเป็นแบบอย่าง 

แก่เขา นำพาสังคมและประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า 

ยิ่งขึ้นสืบไป”  คณบดีคณะศึกษาศาสตร์กล่าว

 “ขอฝากว่าเมื่อมีโอกาสได้เข้ามาศึกษาเพื่อ 

ยกระดับความรู้และคุณภาพของตนเอง พัฒนาวิชาชีพ 

ให้สมบูรณ์ขึ้นแล้ว ก็อย่าลืมมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอให้ช่วยกันเผยแพร่ช่ือเสียงและหากมีโอกาสก็ขอให้ 

กลับมาดูแลกัน รวมท้ังต้องนำความรู้ท่ีได้รับกลับไป 

พัฒนา ปรับปรุงวิชาการ และเป็นตัวอย่างที่ดีให ้

นักเรียน ให้พวกเขาได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่ด ี

มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาประเทศชาติให้เจริญ 

รุ่งเรืองต่อไป ดังบทกลอน “ความรู้คู่คุณธรรม”  

ท่ีท่านศาสตราจารย์ ดร.อำไพ สุจริตกุล ได้ฝากไว้ว่า  

    เมื่อความรู้สูงเยี่ยมถึงเทียมเมฆ   

 แต่คุณธรรมต่ำเฉกยอดหญ้านั้น 

  อาจเสกสร้างมิจฉาสารพัน   

 ด้วยจิตอันไร้อายในโลกา

 แม้คุณธรรมสูงเยี่ยมถึงเทียมเมฆ  

 แต่ความรู้ต่ำเฉกเพียงยอดหญ้า

 ย่อมเป็นเหยื่อทรชนจนอุรา   

 ด้วยปัญญาอ่อนด้อยน่าน้อยใจ 

 หากความรู้สูงล้ำคุณธรรมเลิศ   

 แสนประเสริฐก่อกิจวินิจฉัย

 จะพัฒนาประชาราษฎร์ทั้งชาติไทย  

 ต้องฝึกให้ความรู้คู่คุณธรรม” 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการ 

“กฎหมายน่ารู้ และระบบการทำงานด้านกระบวนการ 

ยุติธรรม”  เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ อาคาร 

พ่อขุนผาเมือง (PK202) โดยมี นายประนต วราดิเรก   

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหล่มสัก  นายวรากร  

กันทะคำ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดหล่มสัก และนายสมิต  

ยอดพรหม ผู้พิพากษาศาลจังหวัดหล่มสัก เป็น 

วิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย มีผู้เข้าร่วม 

โครงการประกอบด้วย นายอุดม เศษโพธ์ิ ผู้ประสานงาน 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์  

เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา ศิษย์เก่า บุคคลท่ัวไป นายกองค์การ 

บริหารส่วนตำบล สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล 

ฝายนาแซง และตำบลสักหลง รวม 90 คน

 กลุ่มเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม ม.ร. จัดกิจกรรม 

รับน้อง ประจำปี 2555 ซึ่งเป็นประเพณีที่กลุ่ม 

ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยนักศึกษารุ่นพี่และ 

ศิษย์เก่าท่ีสำเร็จการศึกษาแล้ว จะมาร่วมรับน้องใหม่ 

ด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง เมื่อวันที่ 1 กันยายน  

2555 ณ ซุ้มหน้าคณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ 

กฤช  ภูริสินสิทธ์ิ อาจารย์ท่ีปรึกษากลุ่มฯ เป็นประธาน 

ให้โอวาทการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยว่า ขอให้นักศึกษา 

มีความตั้งใจในการเรียน และเมื่อเรียนจบแล้วขอให้ 

เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป 
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      มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้คะแนนประเมินคุณภาพภายนอกฯ  

รอบสาม   ระดับดี   ผู้ตรวจฯ  ช่ืนชม บุคลากรม่ันใจ    ม.ร.     เป็นสถาบัน 

การศึกษาชั้นนำของประเทศ อีกทั้งเป็นตลาดวิชาที่ตอบสนอง 

ความต้องการของผู้เรียนได้ดี 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวทิยาลยัรามคำแหง พรอ้มดว้ย           รองศาสตราจารย ์          ดร.เตอืนใจ 

เกตุษา รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ คณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะ  

สำนัก สถาบัน และบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมรับฟัง 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม ระดับอุดมศึกษา  

ด้วยวาจา จาก ศาสตราจารย์ ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ ประธาน 

ผู้ตรวจประเมินฯ และคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายนอก รอบสาม ระดับอุดมศึกษา จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน 

และประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เมื่อวันท่ี  

24 สิงหาคม 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

ซ่ึงดำเนินการตรวจประเมินฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้ังแต่วันท่ี  

14-24 สิงหาคม 2555

 สำหรับคณะกรรมการผู้ตรวจประเมินภายนอก ได้แก่ ศาสตราจารย์  

ดร.เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์ ราชบัณฑิต เป็นประธานผู้ตรวจประเมินฯ  

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี  ปัทมะศังข์ จากจุฬาลงกรณ์ 

มหาวิทยาลัย  ดร.สุวิชากร  ชินะผา จากมหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น   

ดร.เบ็ญจา  เตากล่ำ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ศาสตราจารย์ 

วิโชค มุกดามณี จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และรองศาสตราจารย์ 

ดร.เริงชัย ตันสกุล จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นกรรมการ 

ประเมินภายนอก และมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต มณีศรี จาก 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เพ็ญประภา   

ภัทรานุกรม  จากมหาวิทยาลัยเกริก  เป็นเลขานุการ

 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ขอขอบคุณคณะผู้ตรวจประเมินฯอย่างยิ่งที่เข้ามา 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาอย่างตรงไปตรงมา เป็นกระจก 

สะท้อนให้เห็นถึงสิ่งต่างๆที่ต้องพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข  

ถือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานด้านต่างๆของมหาวิทยาลัย  

โดยเฉพาะอย่างย่ิงการขับเคล่ือนนโยบายท่ีสำคัญ และขอน้อมรับ 

ผลการประเมิน ข้อเสนอแนะและจะเร่งพัฒนาคณาจารย์ให้มากขึ้น   

ท้ังงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์ รวมท้ังผลงาน 

ของนักศึกษาปริญญาโท ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

 “รู้สึกดีใจที่ผลการประเมินออกมาในระดับดี ได้คะแนน 

เฉลี่ยผลการประเมิน 18 ตัวบ่งชี้ ได้คะแนน 4.20 ระดับดี ทั้งผล 

การประเมินของ สมศ. และการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย 

ผู้ตรวจประเมินฯ ภายนอก ชื่นชมรามคำแหง เป็นตลาดวิชา ตอบสนองผู้เรียนได้ดี

รามคำแหง ทำให้รู้สึกได้ว่าบุคลากรชาวรามคำแหงทุกคนทำงานกันอย่างเต็มที่ และตั้งใจว่าหลังจากนี ้

จะเร่งประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมพัฒนาเรื่องต่างๆให้เกิดผลสำเร็จโดยเร็ว เพื่อเป็นสถาบันการศึกษา

ที่ดียิ่งขึ้นต่อไป”

ผลการประเมินคุณภาพภายนอกทุกตัวบ่งชี้ ปรากฏว่า คณะ/สถาบันได้คะแนน ดังนี้

เมื่อสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกในภาพรวมของมหาวิทยาลัยได้ผล ดังนี้
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(อ่านต่อหน้า 10)

 ณ ปัจจุบันนี้ คงจะไม่มีหน่วยงานใดไม่กล่าวถึง “ประชาคมอาเซียนเป็นแน่”  

และเราก็ได้ทราบว่าทุกองค์กร และหน่วยงานต่างๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนต่างก็ตระหนักดี 

และกำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมภายในองค์กรของตน เพื่อรองรับการเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี 2558 ซึ่งหมายถึงว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง 

ประเทศเข้าสู่การเป็น “เขตเสรีทางการค้าอาเซียน” (ASEAN Free Trade Area) ที่ 

แต่ละประเทศสมาชิกซึ่งมีทั้งหมด 10 ประเทศ ก็จะมีการตกลงแลกเปลี่ยนการเข้าไป 

แสวงหาประโยชน์กันและกันได้ ไม่ว่าจะเกี่ยวกับสถานศึกษาที่จะมีการแลกเปลี่ยน 

อาจารย์และนักศึกษา ประชาชนของแต่ละประเทศมีโอกาสศึกษา ทำงาน การลงทุน 

ทำงานด้านการบริการ การสาธารณสุข และการโทรคมนาคมข้ามประเทศ ดร.สุรินทร์  

พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนได้กล่าวไว้ว่า บุคคลที่จะเข้าไปสู่ตลาดอาเซียนได้จะ 

ต้องเป็นผู้ที่มีคุณภาพจริง มีความรู้และความสามารถในการแข่งขันสูง 

 ความสามารถอย่างหนึ่งที่ผู้เขียนได้กล่าวไว้ในหัวข้อ Thinking in English  

(ที่ได้ลงในข่าวรามฯไปแล้ว เมื่อฉบับที่ 5 วันที่ 14-20 พฤษภาคม 2555) ก็คือ 

ความสามารถด้านภาษา และขอย้ำว่าภาษาอังกฤษยังมีบทบาทสำคัญมากในการติดต่อ 

ส่ือสารระหว่างประเทศต่างๆ  ทักษะท่ีนักศึกษาจะต้องพยายามพัฒนาให้มีคุณภาพจริง 

ก็คือทักษะการพูดภาษาอังกฤษให้ถูกต้องท้ังการออกเสียง (pronunciations) และสำเนียง  

(accent) เรื่องการออกเสียงแต่ละคำในภาษาอังกฤษนั้นก็ยังต้องระมัดระวังการเน้น 

เสียงหนัก-เบา ในแต่ละพยางค์อีกด้วย (แม้จะมีบางคนพูดว่าไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องพูด 

ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องไวยากรณ์นัก ถ้าพูดแล้วเข้าใจกันได้ก็น่าจะพอแล้ว “อะไรกัน 

นักหนาเชียว”   ท่านผู้อ่านและนักศึกษาทั้งหลายคิดอย่างไรกับเรื่องนี้คะ)

 ภาษาอังกฤษในข่าวรามฯฉบับนี้จึงขอเสนอเรื่องการออกเสียงคำภาษาอังกฤษ 

ให้ถูกต้อง เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญอย่างแท้จริง มิฉะนั้นแล้วจะทำ 

ให้เกิดการเข้าใจความหมายที่คลาดเคลื่อน หรือไม่สามารถเข้าใจกันได้เลย สิ่งที่จะ 

นำมาให้นักศึกษาได้อ่านก่อนคือ *พาดหัวข้อข่าว และเนื้อหาข่าว และต่อจากนั้น 

จึงจะกล่าวถึงความสำคัญในเรื่องการออกเสียงคำต่อไป

 (* ข่าวนี้คัดลอกจากหนังสือ “Behind the Headline” copied from The Daily  

Express by Geoffrey Land, Longman Group UK Limited, p 76, 1992)

Row as Patient is given the heart of a criminal
        Transplant doctors clash
        From JACK GEE in Paris
 CONTROVERSY was raging in France yesterday over a transplant  
operation in which a man on the verge of death was given the heart of gunman.
 The bandit was shot dead when he and an accomplice tried to raid  a cafe 
at Tarascon, near Marseilles. Cafe owner Jean Combe was just closing when the 
men leaped from a car and tried to grab a bag containing his    100 takings.
 “I drew a gun from under the counter,” said Combe. “One of the men fled. 
The other fell dead with a bullet just below his left eye.”
 Police found no identity papers on the dead man, who was in early  
twenties. The body was taken to the morgue of the city’s Timone Hospital.
 There, cardiologist Professor Jean Carcassonne was anxiously waiting  
for the arrival of the body of a young healthy person who had just died in a road 
accident.

                                                         Under fire
 His patient, Robert Serres, 56, an electronic worker, was suffering from 
a severe heart disease and was expected to die within a few hours. The six-hour 
transplant operation was performed as soon as the gunman’s corpse arrived. Now, 
a week later, Serres is making a full recovery.
 Yesterday Professor Carcassonne came under fire for using the heart.  
Professor Pierre Gartrier, another leading French cardiologist, said yesterday:  
“It’s not just a question of the health of the donor.”
 Serre’s wife Jeanne said: “It would be awful if my husband’s character  
was changed for the worse now that he has a gunman’s heart.”

 นักศึกษาอ่านข่าวนี้จบแล้ว คงพอเข้าใจเรื่องราวได้ว่าเป็นเรื่องของการผ่าตัด 

เปลี่ยนหัวใจ โดยคุณหมอได้นำหัวใจของมือปืนที่เข้าปล้นร้านกาแฟมาเปลี่ยนให้กับ 

คนไข้ ส่วนภรรยาของคนไข้ก็เกิดกังวลใจว่าสามีจะมีบุคลิกเปลี่ยนไปจากเดิม คือ 

มีนิสัยที่แย่ลง อันเนื่องมาจากได้รับหัวใจของมือปืน จึงกลายเป็นเรื่องขัดแย้งอย่าง 

รุนแรงระหว่างคุณหมอกับภรรยาของคนไข้

 ประเด็นท่ีจะถามนักศึกษาก็คือ คำแรกของพาดหัวข่าวคือ “Row” น้ัน นักศึกษา 

อ่านออกเสียงอย่างไร เคยทราบมาก่อนหรือไม่ว่าคำนี้อ่านได้สองอย่าง คือ “โรว” กับ  

“ราว” และในที่นี้ควรอ่านออกเสียงอย่างไรจึงจะได้ความหมายที่ถูกต้องของข่าวนี ้

 ถ้า “Row” ออกเสียงว่า “โรว” หากเป็นคำนามจะหมายถึง “แถว” ดังที่นักศึกษา 

ทุกคนทราบดีเพราะต้องหาแถวและที่นั่ง (seat) ในเวลาเข้าสอบทุกครั้ง หากใช ้

เป็นคำกริยาจะหมายถึง “พายเรือ” เพื่อให้เคลื่อนไป เช่น ‘Can you row a boat ?  

(คุณพายเรือเป็นหรือเปล่า)

 แต่ถ้า “Row” ออกเสียงเป็น “ราว” (คำนามนับได้) จะหมายถึง “การทะเลาะ 

วิวาท” 

 (a noisy argument or quarrel; a fight)

 ตกลงคำนี้ในพาดหัวข่าวต้องอ่านออกเสียงใดจึงจะได้ความหมายตามเนื้อหา

ข่าวข้างต้น

 มั่นใจว่านักศึกษาคงได้คำตอบแล้วนะคะว่าต้องอ่านออกเสียง “ราว” จึงจะได้ 

ความหมายตรงกับเนื้อข่าว คราวนี้ลองย้อนกลับไปตั้งต้นใหม่ว่าเมื่อนักศึกษาเห็น 

พาดหัวข่าวนี้ในครั้งแรกนักศึกษาอ่านคำนี้ด้วยเสียงใด ผู้เขียนเชื่อว่าคงมีหลายคนที่ 

อ่านว่า “โรว” เพราะคุ้นมากกว่า ใช่ไหมคะ และเมื่ออ่านเนื้อข่าวจบแล้ว รู้สึกงง 

บ้างไหมว่า พาดหัวข่าวนี้หมายถึงอะไรกันแน่ “แถวเพราะว่าคนไข้ได้รับหัวใจของ 

อาชญากร” จะพบว่าความหมายของพาดหัวข่าวนี้ไม่รู้เรื่องเลย แต่ถ้าอ่านออกเสียง 

ถูกต้อง คือ “ราว” ก็จะเข้าใจความหมายได้ทันทีว่า “ได้มีการโต้เถียงกันอันเนื่องมา 

จากคนไข้ได้รับเปลี่ยนหัวใจที่เป็นของอาชญากร” และเมื่ออ่านเนื้อข่าวต่อไปก็ยิ่งจะ

เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น

 น่ีคือตัวอย่าง (เพียงคำเดียว) ท่ีนำมาแสดงให้เห็นว่าการออกเสียงคำภาษาอังกฤษ 

ผิดเพี้ยน ก็ส่งผลให้การแปลความหมายผิดพลาดได้ และยังทำให้อ่าน (พาดหัวข่าว)

ไม่รู้เรื่องอีกด้วย และในความเป็นจริงยังมีอีกหลายคำในภาษาอังกฤษที่สะกดอย่าง 

เดียวกันแต่ออกเสียงต่างกันและมีความหมายต่างกัน ซึ่งผู้เขียนจะนำมาเสนอในครั้ง 

ต่อไป แต่ในส่วนของนักศึกษาเอง ผู้เขียนขอให้คำแนะว่านับแต่น้ีเป็นต้นไป หาก 

นักศึกษามีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ที่มี “คุณภาพจริง” ในด้านภาษาอังกฤษ เพื่อเข้าสู่ 

“ตลาดอาเซียน” ในปี 2558 ก็ต้องเริ่มต้นฝึกฝนทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และ 

การเขียนภาษาอังกฤษให้รอบด้านและให้ได้ “คุณภาพ” อย่างแท้จริง เพื่อให้มี “ความ 

สามารถ” แข่งขันกับคนอื่นๆได้ ทั้งในประเทศและนอกประเทศ และเพื่อให้ได้รับ 

โอกาสเข้าไปแสวงหาสิ่งดีๆ บนเวทีอาเซียนที่เปิดกว้างสำหรับประชาชนในกลุ่มประเทศ 

อาเซียนต่อไป 

 เพื่อให้นักศึกษาได้ประโยชน์จากภาษาอังกฤษในฉบับนี้อย่างแท้จริง ผู้เขียน 

ก็อดไม่ได้ที่จะต้องให้ความรู้ด้านคำศัพท์พร้อมทั้งมีการทดสอบความหมายศัพท์ 

เหมือนที่เคยปฏิบัติ

A. Vocabulary in Context
a transplant operation  =  การผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะต่างๆในร่างกาย เช่น หัวใจ
(be) on the verge of  =  (be) very close to;  
an accomplice (n)  =  a helper or companion (in doing something illegal)
raid  a place (v)   =  enter it by force in order to steal something
takings (n)    =  money taken in business; receipts
morgue (n)    = a building or a room where dead bodies are kept 
         until they are identified or examined or before they 
          are buried or cremated (mortuary = noun)                   
cardiologist (n)   =  a heart specialist 

Pronunciations: How important ? 
    รศ.เพ็ญศรี   รังสิยากูล    



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕

ชมรมศิลปะและการแสดง
อบรมการแสดง

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานมอบเกียรติบัตร 

และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ด้านการแสดง คร้ังท่ี 2 : อวดดี...คร้ังน้ี “ดี” กว่าเดิม  

จัดโดยชมรมศิลปะและการแสดง มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ณ 

ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช 

 การอบรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการพัฒนา 

ทักษะความสามารถด้านการแสดงเบื้องต้นใน 

แต่ละด้าน และการอบรมการแสดงอย่างต่อเนื่อง 

สำหรับนักศึกษาที่เคยอบรมในครั้งก่อน อีกทั้ง 

ยังเป็นการส่งเสริมค่านิยมการใช้เวลาว่างให้เกิด 

ประโยชน์แก่นักศึกษา โดยไม่ยุ่งเก่ียวกับอบายมุข 

และสิ่งเสพติด โดยการให้ความรู้เรื่องความหมาย 

และพ้ืนฐานเก่ียวกับการแสดง เคล็ดลับการสร้าง 

บุคลิกภาพ ความมั่นใจและการกล้าแสดงออก 

ด้วยการแสดง จากน้ันเป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

ตามความสนใจของผู้เข้าอบรม ซึ่งแบ่งออกเป็น 

3 ประเภท ได้แก่

 การเต้น BASIC DANCE, Jazz Dance, 

B-Boy, Hip Hop การแสดงละครโดยการใช้ 

ร่างกายอย่างสร้างสรรค์ การสร้างละครอย่างง่าย  

บทบาทสมมติ และนาฏศิลป์ไทย พื้นฐานด้าน 

การรำ

 “ผมรู้สึกดีใจอย่างมากที่ได้เห็นนักศึกษา 

ที่เข้าอบรมมีความตั้งใจที่จะพัฒนาตนเองและ 

ฝึกฝนให้ตนเองมีทักษะความรู้ในด้านต่างๆ  

ตลอดจนนำความรู้ที่ได้ในวันนี้ไปพัฒนาต่อยอด 

จนประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ ซึ่งสิ่งที่อยาก 

เห็นจากการอบรมครั้งนี้ คืออยากเห็นผลงานของ 

นักศึกษาที่เกิดจากการต่อยอดจากการอบรมครั้งนี้ 

และอยากให้การอบรมคร้ังน้ีเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีนักศึกษา 

จะนำความรู้ท่ีได้ไปปรับใช้ และทำให้เกิดเป็นรูปธรรม 

อย่างแท้จริง”  อาจารย์สมหมายกล่าว

 อาจารย์สมหมาย กล่าวต่อว่า สำหรับกลุ่ม 

นักศึกษา หรือชมรมที่ต้องการงบประมาณสนับสนุน 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็น 

การแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ 

ประสาทวิชาความรู้แก่นักศึกษา         โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธานและกล่าวให้โอวาท พร้อมด้วย  

รองศาสตราจารย์ทองสุก กรัณยพัฒนพงศ์ คณบดี 

คณะนิติศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมพิธี 

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ณ ห้อง 1303 ชั้น 3 

คณะนิติศาสตร์  อาคาร 1 

 บรรยากาศภายในงานอบอวลไปด้วยความ 

อบอุ่น พิธีการเริ่มด้วยการอัญเชิญพานเอกเข้าสู่พิธี  

และมีการมอบพานดอกไม้แด่อธิการบดี และเหล่า 

คณาจารย์ จากน้ันอธิการบดีทำพิธีเจิมหนังสือประมวล 

กฎหมาย  ต่อจากนั้นผู้แทนนักศึกษากล่าวนำสวด 

บูชาพระรัตนตรัย นำกล่าวปฏิญาณตนและฝาก 

ตนเป็นศิษย์ 

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่าในนาม 

ของคณะครูอาจารย์ มีความยินดีท่ีคณะกรรมการ- 

นักศึกษาจัดพิธีไหว้ครู ทำให้ได้เห็นถึงความต้ังใจของ 

นักศึกษาในการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู 

อาจารย์ ท่ีได้ประสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ให้ นอกจาก 

ครูอาจารย์แล้วยังมีบุคคลท่ีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

ควรระลึกถึงพระคุณคือพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้า 

รพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรง 

วางรากฐานด้านกฎหมายในเมืองไทยจนได้รับสมัญญา 

นามว่า  “พระบิดาแห่งกฎหมายไทย”

 พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ทรงมีส่วนสำคัญ 

อย่างย่ิงในการปฏิรูปการศาล สมัยก่อนเม่ือเกิดคดีความ 

หรือข้อโต้แย้ง ชาวไทยมักตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ  

เพราะชาวต่างชาติมักจะอ้างว่ากฎหมายยังล้าหลัง 

ไม่ทันสมัยเพื่อเป็นข้ออ้างเอาเปรียบชาวไทย ซึ่ง 

สาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการที่ผู้พิพากษาและ 

เจ้าหน้าที่ศาลของไทยยังไม่พร้อมที่จะรับข้อ 

กฎหมายใหม่ๆ จนทำให้ศาลไทยมีความเชื่อถือ 

มากขึ้นและเป็นที่ยอมรับของชาวต่างชาติ

 “นอกจากพิธีไหว้ครูจะมีความสำคัญสำหรับ 

นักศึกษาแล้ว ยังเป็นการเตือนใจให้กับคนท่ีเป็นครู  

อาจารย์ ให้ปฏิบัติตนและทำหน้าท่ีให้สมกับเป็นครู  

อาจารย์  และอยากฝากให้นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  

ที่มีความใฝ่ฝันอยากจะทำงานด้านกฎหมาย เช่น  

อัยการ หรือผู้พิพากษา น้ัน ส่ิงสำคัญท่ีควรระลึกไว้ 

อยู่เสมอ คือเรื่องของความยุติธรรม และต้องม ี

จรรยาบรรณในวิชาชีพและอย่าทำให้คนผิดกลาย 

เป็นคนถูก  “การปล่อยคนผิด 10 คน ยังดีกว่าปล่อย 

ให้คนดี 1 คน ต้องรับโทษ”

 ผู้ท่ีทำหน้าท่ีรักษาความยุติธรรมจะต้องกล้า 

ยืนหยัดและต่อสู้กับความจริง อย่าทำตามกระแส 

สังคม จะต้องใช้กฎหมายอย่างระมัดระวังและ 

ถูกต้องตามกระบวนการยุติธรรม และขอให้นักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ทุกคนยึดมั่นในหลักความยุติธรรม 

ในการทำงาน ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีจะทำให้เรามีความภาคภูมิใจ 

ในการทำหน้าที่ต่อไป”  อธิการบดี ม.ร. กล่าว

อธิการบดีฝาก นักศึกษานิติศาสตร์
ยึดมั่นความยุติธรรม-มีจรรยาบรรณในหน้าที่

การทำกิจกรรมก็สามารถเสนอโครงการเพื่อขอ 

งบประมาณของสำนักงานกองทุนสนับสนุน 

การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และสำนักงาน 

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

(ป.ป.ส.) และให้มหาวิทยาลัยช่วยจัดสรรงบ- 

ประมาณให้ ทั้งนี้โครงการที่นำเสนอจะต้องเป็น

โครงการที่สามารถทำให้เกิดประโยชน์แก่สังคม

อย่างแท้จริง



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕

 
    
  ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

   ตูซาร์   นวย             aseanlang_ram@yahoo.co.th

การแนะนำตัว

 ลำดับแรกก่อนที่จะเรียนรู้แนะนำตัวกับชาวพม่า อยากให้ผู้อ่านเรียนรู้เกี่ยวกับ 

ชื่อพม่าสักเล็กน้อย การเอ่ยชื่อชาวพม่าควรเรียกชื่อเต็ม ห้ามเรียกเพียงบางส่วนของ 

ช่ือโดยเด็ดขาด ท้ังน้ีช่ือของชาวพม่ามิได้มีเพียงช่ือจริงและนามสกุลเท่าน้ัน แต่ประกอบ 

ด้วย 3-4 ส่วน ซึ่งต้องกล่าวให้ครบทุกส่วน ชื่อพม่ามักต้องเป็นชื่อที่มีความหมายเป็น 

มงคล บ่งบอกรูปลักษณ์และลักษณะนิสัย ชาวพม่านิยมตั้งชื่อที่ให้ความหมายอันน่า 

ภาคภูมิ แสดงความมั่งมีศรีสุขและแฝงด้วยเสน่ห์ โดยเฉพาะการตั้งชื่อของชาวพม่า 

เชื่อถือโหราศาสตร์ดวงชะตายังนิยมตั้งตามวันที่เกิด โดยกำหนดอักษรประจำวันเป็น 

อักษรของชื่อด้วย  เพราะสาเหตุหลักนี้ชาวพม่าไม่นิยมใช้ระบบนามสกุล

 ชาวพม่าไม่ใช้นามสกุลเช่นเดียวกันกับชาวทิเบต, ชาวจาวานีสจากอินโด, ชาว 

ไอซ์แลนด์ และหลายๆประเทศอยู่ที่ตะวันออกแอฟริกา ที่จริงแล้วเหมือนกันกับ 

วัฒนธรรมไทยดั้งเดิมก่อน ค.ศ. 1920 (โดยประมาณ) ที่ยังไม่นิยมใช้ระบบนามสกุล 

ตามตะวันตก ปัจจุบันที่ประเทศพม่าเริ่มเห็นการใช้นามสกุลเป็นส่วนตัวกันเล็กน้อย  

แต่ก็ส่วนใหญ่เอามาเป็นช่ือของคุณพ่อเป็นท่ีรู้จักท่ัวประเทศเท่าน้ัน อาทิ นางเอาซานซุจี  

(Daw Aung San Suu Kyi) เป็นลูกสาวของฮีโร่อิสรภาพประเทศพม่า นายพล  เอาซาน  

(General Aung San), นักร้องชื่อดัง นางสาว เฮมาเนวิน (Ms. Hemar Ne Win) 

เป็นลูกสาวของนักแสดงชื่อดัง คอลิจิน เนวิน (College-gin Ne Win) ฯ

 การเรียกชื่อชาวพม่าไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงจะต้องใช้คำนำหน้าชื่อ 

ได้แก่      [Maung] “เมา” (สำหรับเด็กชายหรือเด็กหนุ่ม) แทนคำนำหน้าว่า  

“Master”,        [Ma] “มะ” (สำหรับเด็กหญิงหรือเด็กสาว) แทนคำนำหน้าว่า “Miss” 

พม่ามีคำเฉพาะสำหรับนำหน้าชื่อชายหญิงในวัยผู้ใหญ่ อย่างกรณีชายวัยผู้ใหญ่แต่ 

ยังไม่ถึงวัยกลางคน จะใช้คำนำหน้าชื่อว่า     [Ko] “โก” หากเป็นผู้ใหญ่อายุเลย 

กลางคนและเรียกอย่างให้เกียรติ จะใช้คำนำหน้าว่า     [U] “อู” แทนคำนำหน้า 

ว่า “Mr.” และส่วนผู้หญิงนั้นเรียกอย่างให้เกียรติจะต้องใช้คำนำหน้าว่า          [Daw] 

“ดอ” แทนคำนำหน้าว่า “Ms.”, “Mrs.” หรือ “Madam” ที่สำคัญควรต้องใช้ให้ 

เหมาะสมกับวัยและ ไม่ควรเรียกเฉพาะชื่อด้วยจะดูไม่สุภาพ คำว่า “เมา” และ “มะ” 

ใช้ได้กับชายหรือหญิงที่มีอายุรุ่นเดียวกัน หรือใช้กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า คำนำหน้า 

เหล่านี้เป็นคำสุภาพหากใช้อย่างเหมาะสมกับวัย

 ส่วนสรรพนามสำหรับตนเองน้ัน ผู้ชายจะใช้ว่า         [kya-naw]  

“จ-นอ” (กระผม) ส่วนผู้หญิงจะใช้ว่า         [kya-ma] “จ-มะ” (ดิฉัน) 

 ถ้าอยากใช้ภาษาพม่าแนะนำตัวก็ต้องพูดว่า                     [kya-naw/ 

kya-ma ……. Bar] (จ-นอ / จ-มะ …(ช่ือตนเอง)... บา) แปลว่า “ผม/ดิฉัน … (ช่ือตนเอง)...”  

แนะนำช่ือตนเองก่อน  แล้วถามต่อกับผู้ร่วมสนทนาว่า      

[nan mae bae lo khaw bar tha lae khamyar / shin] (นาน แม แบ โล ขอ บา ตะ แล 

คีนเมี่ยย/ชีน) แปลว่า “ชื่อของคุณเรียกว่าอะไร ครับ/ค่ะ” หลังจากแนะนำชื่อแล้ว 

                                         [thi ya dar wun thar bar dae khamyar / shin] (ติ่ ยะ  

ดา วุ๋น ตา บา แด คีนเมี่ยย/ชีน) “ยินดีที่ได้รู้จัก ครับ/ค่ะ” สำหรับผู้ชายด้วยกัน 

หลังจากแนะนำตัวกันแล้วจับมือแบบตะวันตกพร้อมกับยิ้ม แต่ก็สำหรับผู้ชายกับ 

ผู้หญิงไม่ควรแตะต้องและยื่นมือไปหาอย่างเด็ดขาด ถือว่าไม่สุภาพ

 หลังจากทักทายและแนะนำตัวแล้วชาวพม่านิยมแลกนามบัตร ซึ่งควรใช้ทั้ง

สองมือรับนามบัตรและควรดูนามบัตรของผู้ที่แนะนำก่อนเก็บเข้ากระเป๋าเพื่อเป็น 

การให้เกียรติ ฉะนั้นหากจะคบหากับชาวพม่า ก็น่าที่จะพยายามจดจำชื่อเสียงเรียงนาม  

แม้ออกจะยากสักหน่อยแต่ก็จำเป็นยิ่ง และถ้าจะให้สนิทสนมยิ่งขึ้นควรต้องรู้จักวิธี

ใช้คำเรียกเครือญาติแบบพม่า การเลือกใช้ก็ให้พิจารณาตามวัยและคุณวุฒิของผู้ร่วม 

สนทนา

 นักเรียน Pre-degree คนเก่ง ตั้งใจสะสมหน่วยกิตที่รามคำแหงให้มาก 

ที่สุด หวังเรียนปริญญาตรีก่อน...จบก่อนใคร และยังสอบแอดมิชชั่นติดได ้

เรียนอีกหนึ่งสาขาวิชา สมดั่งใจด้วยวัยเพียง 18 ปี 

           นางสาวหทัยรัตน์ รงค์สถิต หรือ ‘พลอย’ 

นักศึกษา Pre-degree คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชา 

ส่ือสารมวลชน เข้าศึกษาระบบ Pre-degree ท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ขณะเรียนชั้น ม.4 อายุ 16 ปี เมื่อจบ 

ช้ัน ม.ปลาย จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  

สามารถสะสมหน่วยกิตได้ 94 หน่วยกิต คาดว่าใช้ 

เวลาเรียนอีกไม่เกิน 1 ปี ก็จะสำเร็จการศึกษาระดับ 

ปริญญาตรี ด้วยอายุ 18 ปี ทั้งยังสามารถสอบ 

แอดมิชช่ันติดท่ีคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศรีนครินทร- 

วิโรฒด้วย

 นักเรียน Pre-degree  เล่าถึงการเรียนของเขาว่า ในช่วงแรกๆที่ต้องเรียน 

ท้ังสองแห่งพร้อมกันน้ัน พลอยไม่ค่อยได้มาเข้าเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เท่าไหร่ เพราะตอนนั้นพลอยเรียนสายอังกฤษ-คณิตศาสตร์ และการบ้านที่ 

โรงเรียนมีเยอะมากๆ พลอยจึงหาซ้ือหนังสือวิชาท่ีรามคำแหงมาอ่านก่อนล่วงหน้า  

รวมถึงช่วงที่พลอยเรียนชั้น ม.6 ก็ต้องเตรียมตัวสอบ Admission และช่วงสอบ 

GAT-PAT ท่ีรามคำแหงกับท่ีโรงเรียนมีการสอบท่ีใกล้เคียงกัน พลอยก็จะแบ่ง 

เวลาอ่านท้ังสองแห่งอย่างสม่ำเสมอ เม่ือถึงเวลาใกล้สอบจะได้ไม่หักโหมมากนัก 

 “การเรียนที่โรงเรียนและเรียน Pre-degree ไปด้วย พลอยคิดว่าไม่ใช ่

อุปสรรคสำหรับนักเรียน ม.ปลาย เพราะเนื้อหาวิชาที่รามคำแหงสามารถ 

เอื้อประโยชน์ต่อการเรียนในห้องเรียนได้ อย่างเช่น วิชา LA 104 ได้ใช้ใน 

ตอนที่พลอยเรียนอยู่ชั้น ม.6 ซึ่งต้องเรียนวิชากฎหมายที่โรงเรียน เนื้อหาก ็

ใกล้เคียงกัน หรือวิชา EN 102 ไวยากรณ์ในระดับม.ปลาย ก็จะตรงกับท่ีโรงเรียน 

ทำให้มีความเข้าใจและสามารถสอบได้คะแนนดีมากขึ้นค่ะ”

 หทัยรัตน์ บอกต่อไปว่า ดิฉันเลือกเรียนระบบ Pre-degree เพราะคิดว่า 

เราไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้เรียนจบม.ปลายก่อน แล้วค่อยมาเรียนมหาวิทยาลัย  

เพราะรามคำแหงเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.ปลาย ได้เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัย 

ล่วงหน้าแล้ว เราจะช้าอยู่ทำไม การเรียน Pre-degree ทำให้เราประหยัดเวลา  

เหมือนการเอาเวลาในอนาคตมาใช้ก่อนแล้วสามารถเรียนจบได้ก่อน อีกทั้ง  

ยังมีโอกาสท่ีจะเรียนปริญญาตรีอีกหน่ึงใบในสาขาวิชาท่ีเราชอบได้เพ่ิมอีกด้วย 

 “การเรียน Pre-degree ไม่เพียงแต่ทำให้สามารถจบการศึกษาได้เร็วกว่า 

ปกติ แต่ยังทำให้เราเป็นคนท่ีรู้จักใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ รู้จักการบริหารจัดการ 

เวลาให้เหมาะสม และฝึกตนเองให้มีวินัยมากขึ้นด้วย ตอนนี้ดิฉันเรียนจบชั้น 

ม.ปลายแล้ว ตั้งใจจะเรียนปริญญาตรีของ ม.รามคำแหงให้จบไม่เกิน 1 ปี 

และจะตั้งใจเรียนที่ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ต่ออีก 1 ใบให้จบแล้วมุ่งเรียนต่อชั้น

ปริญญาโท เพื่อที่จะได้ไปตามความฝันของตนเอง เรียนและทำงานให้ตรงกับ

สาขาที่เรียนมาอย่างเต็มความสามารถ”

 พลอย บอกด้วยว่า อีกไม่เกิน 1 ปี ดิฉันต้ังใจจะเรียนให้จบจากรามคำแหง 

ให้ได้ เพื่อครอบครัวจะได้ภูมิใจ ทั้งการที่ลูกเรียนใกล้จะจบปริญญาตรี ด้วยอายุ 

เพียง 18 ปี และสามารถสอบ Admission ติดในคณะที่ตนเองมีความชอบ 

และความสนใจมาตลอด 

 ท้ายที่สุดนี้ พลอยขอเป็นกำลังใจให้นักศึกษารามคำแหงทุกคน ขอให้ 

ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างสุดความสามารถ หมั่นทบทวนบทเรียน และมีความ 

รับผิดชอบ ส่วนน้องๆที่เรียน Pre-degree ควบคู่กันไป ขอเพียงรู้จักจัดเวลาใน 

การทบทวนบทเรียนให้เหมาะสม ท้ังท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงและท่ีโรงเรียน  

มีความตั้งใจจริง ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค พลอยเชื่อว่าความสำเร็จย่อมเกิดขึ้น 

กับทุกคนอย่างแน่นอน  
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ถาม  ดิฉันเรียนคณะนิติศาสตร์รามคำแหงแต ่
ยังไม่จบ เลยจะขอทรานสคริปท์กรณีไม่จบ พร้อม 
คำอธิบายรายกระบวนวิชาเพื่อนำไปสมัครเรียน
สถาบันอื่น จึงขอสอบถามว่า
 1. ทรานสคริปท์กรณีไม่จบ ติดต่อขอได ้
ที่ใด
 2. คำอธิบายรายกระบวนวิชาติดต่อขอได้
ที่ใด
ตอบ 1. ขอทรานสคริปท์ไม่จบการศึกษา 
ชำระเงินจำนวน 40 บาท ที่กองคลัง สำนักงาน 
อธิการบดี ชั้น 1 จากนั้นนำใบเสร็จการชำระเงิน
มายื่นขอทรานสคริปท์ไม่จบที่ อาคาร สวป. ชั้น 1  
ช่อง 1  (ติดต่อในวันและเวลาราชการ)
 2. นักศึกษาต้องการคำอธิบายรายกระบวน 
วิชา ติดต่อได้ที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 3 หรือ 
เข้าไปดูคำอธิบายรายกระบวนวิชาได้ที่เว็บไซต์ 
รามคำแหง www.ru.ac.th หัวข้อส่ือการเรียนการสอน  
เลือกตำราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) มีบริการ 
ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย จากนั้นให้เลือกรหัส 
กระบวนวิชาที่ต้องการเพื่อเข้าไปดูคำอธิบายได้
ถาม กระผมเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์   
รหัส 53 ทราบว่ามหาวิทยาลัยจะปรับผลการสอบ 
เป็นเกรด A B C D 
 1.  ผมเป็นนักศึกษาเก่า รหัส 53 ต้องใช้เป็นเกรด  
A B C D  หรือไม่
 2. ถ้าเปลี่ยนผลการสอบ เกรด G กับ P 
เดิมของผม จะเปลี่ยนเป็นเกรดใดในระบบ A B 
C D 
 3. อยากทราบว่าเกรด A B C D มีค่า 
คะแนนเท่าใดบ้าง
ตอบ 1. ต้องใช้เกรด A B C D และนักศึกษา
ที่ยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ทุกชั้นปี  
มหาวิทยาลัยจะปรับผลการเรียนจากเกรด G กับ P  
เป็นเกรด A B C D ซึ่งจะเริ่มใช้ตั้งแต่ภาค 1/2555 
เป็นต้นไป
 2. ผลสอบอักษรที่สอบได้เกรด G จะเทียบ 
ได้เท่ากับอักษร A และมีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 
ผลสอบอักษรที่สอบได้เกรด P จะเทียบได้เท่ากับ 
อักษร C+ และมีค่าคะแนนเท่ากับ 2.50
 3. อักษรระดับคะแนน ค่าคะแนนต่อหน่วยกิต  
และความหมาย
  A 4.00 ดีเยี่ยม
  B+ 3.50 ดีมาก
  B 3.00 ดี
  C+ 2.50 ปานกลาง
  C 2.00 พอใช้
  D 1.50 อ่อน
  D+ 1.00 อ่อนมาก
  F 0.00 สอบตก/ขาดสอบ

กองบรรณาธิการ

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2555  จำนวน 10 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 55148             EC 103 72/25 เศรษฐศาสตร์ทั่วไป รศ.วรณี  จิเจริญ   

 54130  EC 112 47/25 เศรษฐศาสตร์มหภาค 1 รศ.ดร.จนิตนา       พรพไิลพรรณ 

           และคณะ

 55084  GM 315 45/25 การบริหารสำนักงาน ศ.พิเศษ พรรณี  ประเสริฐวงษ์

 55016  GM 425 41/25 พฤติกรรมองค์การ ผศ.ดร.ประยงค์  มีใจซื่อ  

 55136  LAW 2009 62/25 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผศ.พิมพ์ใจ  รื่นเริง   

     (LA 209) (LW 211) ว่าด้วยยืมฝากทรัพย์เก็บของในคลังสินค้า

        ประนีประนอมยอมความ และพนันขันต่อ

 55119  LAW 2013 74/25 คำอธิบายประมวลกฎหมาย รศ.ภูมิ  โชคเหมาะ   

     (LW 213)   แพ่งและพาณิชย์

 55147  LAW 3038 54/25 กฎหมายเกี่ยวกับการ รศ.ประเทือง  ธนิยผล

     (LA 338)   กระทำผิดของเด็กและเยาวชน

 55157  MED 6403 240/25 โครงงานและกิจกรรม รศ.ศศิธร  แม้นสงวน

     (MED 7403)   คณิตศาสตร์

 55062  PC 450 61/25 จิตพยาธิวิทยา รศ.กัญญา  ธัญมันตา  

 55047  PY 241 42/25 ปรัชญาศาสนา รศ.ทวี  ผลสมภพ  

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ 

www.ru.ac.th/rupress และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่  สำนักพิมพ์ (RPB)  ชั้น 3  โทร. 0-2310-8757-9  

ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

                    รองศาสตราจารย์บุปผา   บุญทิพย์

แด่... กวีแห่งแผ่นดิน  ‘อังคาร กัลยาณพงศ์’

  โอ้อนิจจาท่านไร้   วิญญาณ

 แสนโศกท่านอังคาร   ลับแล้ว

 กวีค่ายิ่งปาน    เพชรพร่าง

 ประดับโลกนิพนธ์แพร้ว  เพื่อพื้นแผ่นดิน

  ดวงจินต์สะท้านเทื้อน  ดั่งเสมือนแตกสลาย

 คำประพันธ์อันเพริศพราย  มิห่างหายจากใจเรา

 “เสียเจ้าราวร้าวมณีรุ้ง”  กระจ่างฟุ้งหอมฤาเฉา

 กินใจไม่บางเบา   นานเนาอยู่คู่โลกา

 “อนิจจาน่าเสียดาย”   ชีวิตกวีหายสุดหา

 “ลำนำภูกระดึง” ยังตรึงตรา  ประดับปัญญามวลชน

 ขอท่านไปสู่สรวงสวรรค์  นิรันดร์นิราศหมองหม่น

 ลำนำกึกก้องกมล   ดั่งดนตรีหวานปานทิพย์
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กระบวนวิชาที่ภาควิชาฯจัดสอบเอง
under fire (adv. phrase)  = under attack; (being) fired at 
donor (n)    = a person who gives his 
      part of his body or blood 
      for transfusion 
now that (conj.)  =  because of the fact that  
     (this word is used to indicate  
     the event has occurred and  
     as a result something else  
     may or will happen.)  
B. Find the meaning
Find the words or expressions that are used in the text 
to mean:
 1. nearly dead  = ....... 
 2.  someone who gives something is a ... .
 3.  receipts of money, especially by a shop....
 4.  was severely criticized    = ......
 5.  ran away; escaped           = ......
 6.  to attack with the intention of stealing = .....
 7. dead body  =  .......
 8.  aged between 20 and 25   =  ......
 9.  not ill; in good physical condition =  ......
 10. a person who helps someone to do wrong 
   is a (n) ......

C. Working with Vocabulary
Example:  Professor Lean Carcassonne is a cardio- 
logist and Robert Serres is an electronics worker.
Choose the appropriate names from this list to fit the 
following definitions:
miner solicitor surveyor jockey manicurist fortune- 
teller chiropodist undertaker plumber architect 
barrister tailor
 1. a person who rides in horse races is a ....
 2.  a person whose job is to fit and repair  
  water pipes, bathroom articles, etc. is ....
 3.  a person who works underground, digging 
   coal, gold or other minerals is a ....
 4.  a person who claims to be able to foresee 
   the future of another person by examining 
   his hands, looking into a glass ball is a ....
 5.  a person who plans new buildings and sees 
   that they are built properly is a (n) ....
 6.  a lawyer who has the right of speaking and 
   arguing in the higher courts of law is a ....
 7.  a lawyer who gives advice and appears in 
   lower courts is a ....
 8.  a person whose job is to arrange funerals  
  is a (n) ....
 9.  a person who makes outer garments to  
  order, especially for men is a ....
 10. a person who gives professional care and 
   treatment to human foot is a ....
 11. a person who gives treatment to the hand, 
   especially the finger-nails is a ....
 12. a person whose job is to examine building, 
   especially houses for sale, or to measure 
     land is a ....

ANSWER KEYS:
B.  Find the meaning:
1. on the verge of death 2. donor      3. takings

4. came under fire  5. fled      6. to raid 
7. corpse    8. in his early twenties       9. healthy      
10. accomplice

C. Working with Vocabulary: 
1. jockey     2. plumber    3. miner    4. fortune-teller
5. architect   6. barrister    7. solicitor   8. undertaker
9. tailor  10. chiropodist   11. manicurist  12. surveyor 

Note:  Please compare these two words ; ‘barrister’ 

  and “solicitor”  in the dictionary.

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) Pronunciations:ฯ                     (ต่อจากหน้า 6)

 เปิดใจจอมทุ่มฯ                            (ต่อจากหน้า 3)

ประเทศชาติได้ต่อไป ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.ปลาย และขอขอบคุณอาจารย์ 

ภาควิชาพลานามัยทุกท่านที่ให้คำแนะนำและเมตตา 

ต่อผมในทุกๆด้าน

 ฝากกำลังใจ... ผมขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆ 

อย่าท้อถอย คิดให้การเรียนเป็นเร่ืองสนุก ควรแบ่งเวลา 

ที่โรงเรียนกับมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน เพราะรามคำแหง 

ได้เปิดโอกาสให้เราได้ก้าวไปก่อนใคร ท่ีสำคัญ ผมยังได้ 

แนะนำน้องๆท่ีโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีให้มาเรียนระบบ  

Pre-degree ซึ่งตอนนี้ก็มีหลายคนมาเรียนเช่นเดียวกัน       

ผมเองก็ทำหน้าที่ในการให้ข้อมูล แนะแนวการศึกษา 

ในส่วนที่ทราบ พร้อมทั้งปฏิบัติตัวให้เป็นแบบอย่าง 

แก่รุ่นน้องด้วย

ณ ห้อง 301 ชั้น3 อาคารสวรรคโลก ม.ร.

 โอกาสนี้ นางสุชาดา วรกาญจน์ ผู้อำนวยการ 

กองกิจการนักศึกษา กล่าวรายงานว่า วิชา RAM 3000  

สหกิจศึกษา เป็นวิชาท่ีจัดให้นักศึกษาได้มีประสบการณ์ 

โดยตรงจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต 

ท้ังภาครัฐและเอกชน เป็นการเรียนรู้ประสบการณ์ทำงาน 

ตามหลักและเรียนจากการทำงาน โดยนักศึกษาจะต้อง 

ปฏิบัติงานเสมือนหนึ่งเป็นพนักงานขององค์กรนั้นๆ 

ทำให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์จากการทำงาน ซึ่ง 

จะนำไปสู่การมีอาชีพที่เหมาะสมตรงความต้องการ

ของตนเอง

 “การส่งเสริมนักศึกษาในวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา  

ให้ประสบผลสำเร็จน้ัน จำเป็นต้องมีบุคลากรท่ีทำหน้าท่ี 

ให้คำปรึกษาระหว่างการปฏิบัติงานดังกล่าว สำนัก- 

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ ได้เห็นถึงกระบวนการ

ในการส่งเสริมนักศึกษาวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา 

โดยผ่านบุคลากร ได้แก่ อาจารย์นิเทศและผู้ปฏิบัติงาน 

ที่เกี่ยวกับวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา ทั้งนี้ มีวัตถุ- 

ประสงค์เพ่ือให้อาจารย์นิเทศและผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 

ต่างๆของมหาวิทยาลัยสอนงานและให้คำปรึกษากับ 

นักศึกษาวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษาที่ปฏิบัติงาน 

ในองค์กรผู้ใช้บัณฑิตท้ังภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็น 

ไปตามมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา (สกอ.)”

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

วิชาฝึกอาชีพ RAM 3000 สหกิจศึกษา เป็นเรื่องที่ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหงและสกอ.ให้ความสำคัญและ 

สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีต้องการให้นักศึกษา 

จบมาแล้วมีงานทำ อีกทั้ง รามคำแหงเองได้เปิดสอน 

แบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary) ท่ีทำให้นักศึกษา 

มีโอกาสได้เลือกเรียนหลากหลายสาขาวิชา ฉะนั้น  

เราต้องช่วยกันสร้างนักศึกษาให้เป็นผู้มีความรู้และ 

เป็นคนที่มีการศึกษาอย่างแท้จริง

 “ส่ิงท่ีหลายคนถามบัณฑิตจบใหม่ มักเป็นคำถาม 

ว่า...จบแล้วทำไมยังไม่มีงานทำ บางครั้งอาจเป็นเพราะ 

ทำงานไม่ตรงสาขาวิชาท่ีเรียนมา หรือไม่มีประสบการณ์ 

การทำงานระหว่างเรียน ซ่ึงการทำงานในยุคน้ีหลายวิชา 

สามารถหาความรู้ใหม่ๆได้จากนอกห้องเรียน ก็สามารถ 

ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพได้เช่นกัน รามคำแหง 

เองก็ได้ดูแลนักศึกษาอย่างเต็มที่ เมื่อนักศึกษาเข้ามา

เรียนหนังสือแล้ว มหาวิทยาลัยยังมีกิจกรรม ชมรม  

เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาได้สร้างประสบการณ์ระหว่าง 

เรียนให้มากขึ้นด้วย...

 ...ฝากอาจารย์นิเทศและผู้ประสานงานได้ช่วย 

กันบอกกล่าวให้ลูกศิษย์เข้าใจในการเรียนวิชา RAM 3000  

สหกิจศึกษา ว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเองมากน้อยเพียงใด  

อีกทั้ง นักศึกษายังจะได้รับการบันทึกลงใน Transcript  

เพื่อเป็นหลักฐานแสดงการผ่านงานจากหน่วยงานนั้นๆ 

มาแล้วด้วย วันน้ีเป็นโอกาสดีท่ีอาจารย์นิเทศของรามคำแหง 

ได้มารวมตัวกันท้ังส่วนกลางและภูมิภาค ขอให้ใช้โอกาสน้ี 

ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและความรู้ต่อกัน เพื่อจะได้ 

สามารถไปสอนงานและเป็นท่ีปรึกษาให้กับนักศึกษาท่ีเรียน 

วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ”  

อธิการบดีกล่าวในที่สุด

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) อธิการบดีฝากอาจารย์ฯ                (ต่อจากหน้า 1)

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กำหนด 
กระบวนวิชาท่ีภาควิชาฯจัดสอบเอง ในภาค 1 ปีการศึกษา  
2555 ดังนี้
 วิชา MTH 2207 สอบวันท่ี 17 กันยายน 2555  
เวลา 13.30-16.00 น.  สถานที่สอบ SCL 316
 วิชา MTH 2604 สอบวันที่ 26 กันยายน 2555  
เวลา 09.30-12.00 น. สถานที่สอบ SCL 313/1
 วิชา MTH 3107 สอบวันที่ 28 กันยายน 2555  
เวลา 14.00-16.30 น. สถานที่สอบ SCL 315
 วิชา MTH 3207 สอบวันที่ 25 กันยายน 2555  
เวลา 13.30-16.00 น. สถานที่สอบ SCL 313
 วิชา MTH 3306 สอบวันที่ 25 กันยายน 2555 
เวลา 13.30-16.00 น. สถานที่สอบ SCL 313
 วิชา MTH 3307 สอบวันที่ 26 กันยายน 2555  
เวลา 13.30-16.00 น. สถานที่สอบ SCL 316
 วิชา MTH 3407 สอบวันที่ 25 กันยายน 2555  
เวลา 13.30-16.00 น. สถานที่สอบ SCL 314
 วิชา MTH 3603 สอบวันที่ 28 กันยายน 2555  
เวลา 13.30-16.00 น. สถานที่สอบ SCL 314
 วิชา MTH 3604 สอบวันที่ 28 กันยายน 2555  
เวลา 09.30-12.00 น. สถานที่สอบ SCL 316
 วิชา MTH 3606 สอบวันที่ 25 กันยายน 2555  
เวลา 09.30-12.00 น. สถานที่สอบ SCL 313/1
 วิชา MTH 3608 สอบวันที่ 24 กันยายน 2555 
 เวลา 13.00-15.30 น. สถานที่สอบ SCL 313/1
 วิชา MTH 3610 สอบวันที่ 26 กันยายน 2555
เวลา 13.00-15.30 น. สถานที่สอบ SCL 314
 วิชา MTH 4203 สอบวันที่ 27 กันยายน 2555
เวลา 09.30-12.00 น. สถานที่สอบ SCL 315
 วิชา MTH 4903 สอบวันที่ 26 กันยายน 2555
เวลา 13.30-16.00 น. สถานที่สอบ SCL 315



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 ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12) อธิการบดีย้ำฯ                               (ต่อจากหน้า 1)

เป็นวิทยาศาสตร์ คิดเอาเหตุและผลมาชั่งน้ำหนัก  

ในเบ้ืองต้นน้ันลองคิดเอาง่ายๆว่า ท่ีเขามาบอกหวยล็อค 

บอกเลขท้ายรางวัลอะไรต่างๆน้ัน ถ้าเขาทราบจริงและ 

มันมีจริงเขาก็ต้องไปดำเนินการของเขาเอง แล้วเขา 

ก็ได้ประโยชน์ไปเองเขาจะมาให้เราทำไม บางทีเขา 

อาจจะบอกว่าเขาถูกหวยมาไม่รู้ก่ีงวด ไม่รู้ว่าเท่าไหร่แล้ว  

มีสร้อยคอมีอะไรต่างๆขนเอามาให้ดูอะไรต่างๆ 

ถ้าหากว่าเราไม่เกิดความโลภ การที่จะตัดความโลภ

ได้นั้นต้องคิดเอาเหตุเอาผล คิดให้เป็นเหตุเป็นผลว่า 

ไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดยง่าย ไม่มีสิ่งใดที่จะได้มาโดย 

เปล่าประโยชน์แล้วเราได้พอกพูนขึ้นมา ที่เขาเรียกว่า 

ลาภลอยเรียกอะไรอื่นๆก็สุดแท้แต่ มันเป็นไปไม่ได้ 

อยู่ๆคนเขาจะเอาผลประโยชน์มาประเคนให้เรา  เอามา 

ให้เราโดยท่ีเขาไม่หวังผล และย่ิงถ้าหากว่าเราเอาความโลภ 

ข้ึนมาเป็นข้อคิดในใจแล้ว ก็จะทำให้เราเสียรู้และในท่ีสุด 

ก็จะเสียทรัพย์สินเสียตัวเสียอะไรต่างๆมากมาย 

 เพราะฉะน้ันการท่ีจะหลบหลีกการเสียรู้คน การ 

ท่ีจะหลบหลีกส่ิงต่างๆ ท่ีครูกล่าวมาน้ีน้ันก็คือตัดความโลภ 

เพียงตัวเดียว และไปพิจารณาถึงข้อเท็จจริงท่ีว่าเขาจะ 

เอาประโยชน์มาให้เราทำไมต้องถามตัวนี้ และถ้าหาก 

ว่าเขามีข้าวของมา เอามาบอกว่าเป็นของจริงอย่างนั้น 

เป็นของจริงอย่างนี้อะไรต่างๆ แล้วเราจะได้ประโยชน์ 

จากการกระทำ ได้ประโยชน์จากการได้ข้าวได้ของหรือ 

สิ่งของต่างๆที่เขาเอามาหลอกมาล่อนั้น มันก็เป็นไป 

ไม่ได้ใครเขาจะเอามาให้เรา ดังนั้นการตกทองก็คือ 

การไปพบทองแล้วก็อ้างว่าเก็บได้แล้วก็จะมาแบ่ง 

กับเรา ตรงนี้เดินหนีเลยอย่าได้ไปฟังโดยเด็ดขาดมัน 

เป็นไปไม่ได้ บางคนอาจจะอ้างว่าเวลาเขามาโกหกนั้น 

เวลาเขามาพูดนั้นเขาเอามือมาแตะตัวชาก็เลยทำให้ 

หลงคิดอะไรไม่ออก จริงๆแล้วไม่ใช่ ไม่มี โลภนั่นเอง 

โลภนั่นแหละที่ทำให้ตัวชา อยากได้จนตัวชาอยากมี 

จนตัวชาอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นขอให้ลูกศิษย์ 

คิดโดยเหตุโดยผลทางวิทยาศาสตร์ ว่าสิ่งของต่างๆ 

ที่เราพบเราเห็นมันเป็นสิ่งที่มีจริงเป็นจริงหรือไม่ 

เพียงใด เพราะอะไรถึงมีอย่างนั้นเพราะอะไรถึงได ้

อย่างนั้นเพราะอะไรถึงเป็นอย่างนั้น แล้วเขาให้เรา 

เขาได้ประโยชน์อะไรบ้าง ในขณะเดียวกันเราได้ประโยชน์ 

อะไรบ้างนอกจากจะถูกหลอกลวง เช่นเขาเอาสร้อย 

ทองคำหนัก 5 บาทมาแลกสร้อยเรา 3 บาท 2 บาท 

หรือสร้อยบาทเดียว หรือไม่ก็เอาสร้อยราคาเป็นหมื่น 

เป็นแสน มาแลกเงินห้าพันบาทสองพันบาทอะไร 

ก็แล้วแต่ เนื่องจากว่าเขาเร่งรีบเขามีธุระมีอะไรๆ 

ต่างๆ เขาจะหาวิธีการหลอกลวงให้เราเชื่อทั้งสิ้น 

ทั้งปวง 

 ถ้าเราไม่อยากได้ของคนอื่นเขาเราก็จะไม่เกิด 

ความโลภ แต่ถ้าอยากได้ของคนอ่ืนเขาโดยไม่สุจริตใจ 

อยากได้ เฉยๆหรืออยากได้มาเพราะว่ามันเป็น 

โอกาสดีเราได้อะไรต่างๆอย่างนี้นั่นแหละเป็น 

ความโลภ ถ้าตัดเสียได้ ครูย้ำอีกครั้งนะครับว่าถ้าตัด 

เสียได้ มันก็จะทำให้เราอยู่ในโลกของความเป็นจริง 

และก็ไม่ต้องไปกระทำการที่คนเขาเรียกว่าเสียรู้คน 

อื่นเขา เพียงเขาโกหกก็เสียรู้เขาอย่างนี้เป็นต้น ยิ่งถ้า 

ได้เรียนหนังสือได้เรียนวิทยาศาสตร์ได้เรียนเหตุเรียนผล  

ได้มีการศึกษาพอสมควรด้วยแล้วไปเสียรู้เขาเช่นนี้ 

ก็ย่ิงจะทำให้เราเป็นทุกข์หนักข้ึน ไม่อยากทุกข์ไม่อยาก 

เสียรู้คนก็อย่าโลภอย่าอยากมีอยากได้ในส่ิงท่ีไม่ควรมี 

ควรได้ ประโยชน์ท่ีแปลกประหลาดประโยชน์ท่ีมากมาย 

มหาศาลมันไม่เคยเกิดขึ้นมาได้ง่ายๆ กล่าวได้ว่าไม่ม ี

เสียด้วยซ้ำไป เพราะฉะนั้นขอให้ยืนอยู่บนหลักของ 

ความเป็นจริง ถ้ามีโอกาสครูจะเล่าอะไรให้ฟังอีกใน

ฉบับหน้านะครับ  สวัสดีครับ

พิเศษ เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองกลาง 

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน” เมื่อวันที่ 24 

สิงหาคม ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 3 

สำนักหอสมุดกลาง 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า ก่อนที่มหาวิทยาลัย

จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนจะต้องทำความเข้าใจ 

เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้ดีก่อน เนื่องจากมีปัจจัย 

หลายอย่างท่ีเก่ียวข้องในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 “ข้อดีในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้น 

จะมีการถ่ายเทแรงงานด้านฝีมือเพ่ือให้สามารถทำงาน 

ในประเทศอาเซียนได้ใน 8 สาขาอาชีพ ได้แก่ วิศวกรรม  

สำรวจ สถาปัตยกรรม แพทย์  ทันตแพทย์ พยาบาล 

บัญชี และการบริการ/ท่องเที่ยว ส่วนอาชีพอิสระที่ 

ได้มีการตกลงกันไว้ที่ได้รับมาตรฐานได้รับการรับรอง 

ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานในประเทศแถบอาเซียน 

ได้ทันที โดยไม่มีการปิดกั้น คือ แพทย์ พยาบาล บัญชี 

สถาปนิก และวิศวกร” 

 ผศ.วุฒิศักดิ์ กล่าวต่อไปว่า AEC หรือ Asean 

Economics Community คือการรวมตัวของชาติใน 

Asean 10 ประเทศ โดยมี ประเทศไทย พม่า ลาว 

เวียดนาม  มาเลเซีย  สิงคโปร์  อินโดนีเซีย  ฟิลิปปินส์ 

กัมพูชา บรูไนดารุสซาลาม มีเป้าหมายในการมุ่งสร้าง 

สังคมเอื้ออาทรและแบ่งปัน (Caring and Sharing  

Society) มีเอกภาพเป็นหน่ึงเดียวกัน ประชาชนมีคุณภาพ 

และได้รับสวัสดิการท่ีดีข้ึน อีกท้ังประชาชนยังมีความ 

เข้าใจกันและเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน เคารพเสรีภาพ  

มีความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิ 

และความยุติธรรม เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม  

ภาษา และศาสนา และขจัดความแตกต่างทางการพัฒนา 

ระหว่างประเทศสมาชิก 

 “สิ่งสำคัญสำหรับการรวมตัวกันเป็นประชาคม 

อาเซียน คือ การยอมรับซึ่งกันและกัน เพราะการที่ 

จะทำลายกำแพงของแต่ละประเทศจะต้องพยายาม 

ทำให้เกิดความเสมอภาค ถ้าเกิดความเสมอภาคขึ้น 

แล้วจะมีการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรม 

ให้ขับเคลื่อนความเป็นอยู่ของคนในภูมิภาคนี้ให้มี 

คุณภาพมากขึ้น”  อธิการบดีกล่าวในตอนท้าย  

การให้บริการและการสนับสนุนการศึกษาท่ีสถาบัน 

คอมพิวเตอร์ให้บริการ ออกร้านอุปกรณ์เทคโนโลยี 

คอมพิวเตอร์ และร่วมกิจกรรมเกมลุ้นรับของรางวัล 

จำนวนมาก

 ท้ังน้ี ในวันท่ี 10 กันยายน 2555 เวลา 09.09 น.  

พิธีเปิดโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดี ม.ร. ต่อด้วยการเสวนาพิเศษ “กว่าจะถึง 

วันนี้ สถาบันคอมพิวเตอร์” โดยรองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์ แสงสุข พร้อมด้วยผู้บริหารสถาบันฯตั้งแต่ 

อดีต-ปัจจุบัน และการบรรยายวิชาการด้านเทคโนโลยี 

สารสนเทศจากบริษัทช้ันนำของไทย อาทิ Intel, Fujitsu,  

Google, Applications, Microsoft และ Apple ตลอด 

การจัดงานทุกวันตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป

 สถาบันคอมพิวเตอร์ฯ                (ต่อจากหน้า 1)

 เรียนภาษาอังกฤษฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

(รับสมัครเดือนละ 40 คน) ที่สถาบันภาษา อาคาร 

สุโขทัย ชั้น 4 ห้อง 408 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8902-4

 งานแพทย์และอนามัย ร่วมกับสภากาชาดไทย  

ขอแจ้งกำหนดการรับบริจาคโลหิตในเดือน 

กันยายน 2555 สภากาชาดไทยจะมารับบริจาค 

โลหิต ทุกวันจันทร์และวันอังคาร ในวันที่ 3,  

4, 10, 11, 17,18, 24 และ 25 กันยายน 2555  

สถานท่ีจอดรถรับบริจาคโลหิต คือบริเวณหน้า 

คณะบริหารธุรกิจ และจะรับบริจาค ตั้งแต่เวลา  

10.00-15.00 น. ขอเชิญผู้สนใจจะบริจาคโลหิต 

ไปใช้บริการได้ ในวันและเวลาดังกล่ าว 

 “กาชาดช่วยเรา  เราช่วยกาชาด”



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๒) วันที่ ๑๐ - ๑๖ กันยายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 11)

โกหก

ม.ร. เปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

     ลูกศิษย์ครับ วันก่อนครูนั่งดูรายการของ 

โทรทัศน์บางช่อง เห็นวิธีการอะไรต่างๆท่ีเก่ียวข้อง 

กันกับการต้มตุ๋นหลอกลวงเร่ืองการใบ้หวย หวยล็อค 

บ้าง การซื้อโควตาหวยบ้าง แล้วก็ในวันอื่นๆก็เห็น 

มีรายการต่างๆในเรื่องการต้มตุ๋นหลอกลวงกันอยู่ 

มิได้ขาด ท่ีว่ามิได้ขาดน้ันก็เพราะว่า มีบ่อยแล้วก็เป็น 

ข่าวกันออกไปทั่ว ทั้งเป็นการกระทำของคนร้าย 

ข้ามชาติมาจากต่างประเทศก็มี ในเมืองไทยเราก็มี  

แล้วครูก็เคยพูดถึงบ่อยๆเหมือนกันว่ามีเหตุการณ์ 

เช่นนี้อยู่เสมอในสังคมบ้านเราหรือสังคมที่อื่น 

ก็มี แต่ครูก็สงสัยอยู่ว่าทำไมจึงใช้วิธีการเดิมๆ ก็ยัง 

ใช้หลอกลวงกันได้ จะมีใหม่บ้างก็ไม่เท่าไหร่ วิธีการ 

เดิมๆนั้นก็คือใช้การโกหกที่มีผลประโยชน์อยู่ 

เบ้ืองหลังของการโกหกน้ัน การพูดเท็จไม่ว่าจะเท็จ 

ทั้งหมด หรือเท็จบางส่วนจริงบางส่วนก็ล้วนแต ่

ประสงค์ร้ายท้ังส้ิน การท่ีเขาพูดเท็จไม่ว่าจะท้ังหมด 

หรือบางส่วน สรุปเอาง่ายๆก็คือเขาโกหกเพ่ือให้ได้ 

ประโยชน์ไปจากเรา เขาจะต้องมีวิธีการหว่านล้อม  

มีวิธีการท่ีโน้มน้าวหลอกลวง ให้ข้อความอันเป็นเท็จ  

ปกปิดความจริงปกปิดข้อความหรือปกปิดเรื่องราว 

ท่ีควรจะบอก หรือบอกก็เป็นเร่ืองเท็จผสมจริงบ้าง  

แล้วแต่คำพูดหรือวิธีการนั้นๆจะโน้มน้าวให้เกิด 

ความเชื่อ โน้มน้าวให้เราเชื่อถือ จนถึงขั้นที่เราก็เกิด 

ความโลภเกิดขึ้น

 ทั้งหลายทั้งปวงความโลภเป็นเหตุ ที่บอก

ว่าทั้งหลายทั้งปวงความโลภเป็นเหตุนั้นก็เพราะ 

ว่า การอยากมีอยากเป็นอยากได้ในสิ่งที่ไม่ควรมี 

ไม่ควรเป็นไม่ควรได้ แล้วก็อยากได้จนเกินเหตุลืม 

ไปว่าความเป็นจริงแล้วจะเป็นอย่างไร ไม่ได้พิจารณา 

เหตุผลของข้อความที่เขาส่งมาบอกเขาจดหมาย

มาหา หรือเขามาบอกกล่าวเขามาเล่าให้ฟังเขาเอา 

มาให้ดู ส่ิงเหล่าน้ีล้วนแต่เป็นเร่ืองท่ีต้องระมัดระวัง 

ท้ังส้ิน เพราะในสังคมมนุษย์น้ันดังท่ีทราบกันโดย 

ทั่วไปว่า มีทั้งคนดีและคนชั่วปะปนกัน บางคน 

ก็ออกจากตำแหน่งสูงใหญ่โตรับผิดชอบงาน 

อะไรต่างๆ เบ้ืองหน้าก็เป็นอย่างหน่ึงเบ้ืองหลังก็เป็น 

อย่างหนึ่ง แสร้งว่าแสร้งเมตตา แต่ในที่สุดแล้ว 

ก็กระทำด้วยโทสะ กระทำด้วยอำนาจบาตรใหญ่ 

ป่าเถื่อนหลอกลวงอย่างนี้เป็นต้น ถ้าหากว่าเราคิด 

คณะบริหารธุรกิจ จัดพิธีไหว้ครู

  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดงาน “เปิดบ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรามคำแหง”  

โดยมีนักเรียนจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า  

โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี) โรงเรียน 

วัดเทพลีลา และผู้สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก  

เม่ือวันท่ี 28 สิงหาคม ท่ีผ่านมา ณ อาคารปฏิบัติการ 

วิทยาศาสตร์ SCL มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดี 

คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เพื่อ 

ให้นักเรียนและผู้สนใจได้มีความตระหนักถึงวิชา 

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นองค์กรหน่ึง 

ซ่ึงทำหน้าท่ีในการให้ความรู้และสร้างองค์ความรู้ 

ให้แก่สังคม กิจกรรมในงานจะทำให้ผู้ร่วมงานได ้

รู้ว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว เป็นเรื่องสนุก 

ไม่ยากอย่างที่คนทั่วไปคิด และเป็นการกระตุ้นให้ 

นักเรียนสนใจและตัดสินใจเลือกเรียนวิทยาศาสตร์  

เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาประเทศ และก้าวสู่ 

ประชาคมอาเซียนต่อไป

  ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดกิจกรรมและการ 

สาธิต อาทิ พิพิธภัณฑ์สัตว์ พิพิธภัณฑ์ไลเคน 

กิจกรรมดาราศาสตร์ การทำสบู่แฟนซี สาธิตการ 

ขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิก สาธิตการขึ้นรูปขึ้นงาน 

พลาสติก การตรวจวัดคุณภาพ สิ่งแวดล้อมไบโอ- 

ดีเซล การวิจัยสมุนไพรไทย การสาธิตการทำแยม 

เยลลี่ผลไม้  และบูธนิทรรศการทางชีววิทยา 

 รองศาสตราจารย์สัมพันธ์ ธาราทิพยกุล  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจเป็นประธานในพิธีไหว้ครู  

ประจำปีการศึกษา 2555 โดยมีคณาจารย์และนักศึกษา 

คณะบริหารธุรกิจเข้าร่วมในพิธี เม่ือวันท่ี 23 สิงหาคม  

2555 ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ไพบูลย์ สุวรรณโพธ์ิศรี  

คณะบริหารธุรกิจ

            โอกาสนี้ รศ.สัมพันธ์  

กล่าวว่า พิธีไหว้ครู เป็น 

วัฒนธรรมที่มีรูปแบบ 

ดีงาม เป็นพิธีท่ีย้ำเตือน 

ลูกศิษย์ให้ระลึกเสมอว่า  

การจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ 

ที่ประสบความสำเร็จ 

ในวันข้างหน้าได้นั้น 

ศิษย์จะต้องระลึกถึง 

คำสอนของครูอาจารย์ และนำคำสอนมาปฏิบัติตาม 

วิถีของตน ท้ังน้ี องค์ความรู้เหล่านั้นจะสร้างให้เกิด 

 ความงอกงามที่ดีต่อไป  

 ...อย่างไรก็ตาม ทุกคนมีครูคนสำคัญคนแรก 

ในชีวิต คือ บิดา มารดา ขอให้นักศึกษาได้ระลึก 

ถึงพระคุณของท่านท้ัง 2 เม่ือใดท่ีพบเจออุปสรรค 

ขอให้นึกถึงคำสอนของบิดา มารดา และครูอาจารย์  

ไม่ให้เกิดความท้อแท้ และแก้ปัญหาอุปสรรคไปได้  

พร้อมทั้งการให้ความเคารพในหนังสือตำราด้วย

        คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวเพิ่มเติมว่า 

สิ่งสำคัญของลูกศิษย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง คือ 

การเป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม ขอให้ลูกศิษย์สามารถ 

แก้ปัญหาต่างๆ ได้ด้วยคุณธรรมที่ดีงาม ขอบคุณ 

คณาจารย์ทุกคนที่ได้เติมเต็มความรู้ให้กับลูกศิษย์

ทุกคน

 “พิธีไหว้ครูในวันน้ี เป็นการหล่อหลอมจิตใจ 

ในการเป็นศิษย์รามคำแหง ต่อจากนี้ทุกคนมีส ี

น้ำเงิน-ทองเป็นสีประจำใจ มีองค์พ่อขุนรามคำแหงฯ  

เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ  ขอให้ทุกคนได้ขอพรจาก 

องค์พ่อขุนฯให้เป็นผู้ที่ได้รับการเติมเต็ม มีความรู้ 

ท่ีลึกซ้ึง สามารถนำทฤษฎีความรู้ไปปฏิบัติท้ังในชีวิต 

ประจำวันและการทำงาน และขอให้ศิษย์มีความเจริญ 

งอกงามทุกคน”

 นักศึกษาที่ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา  

บัตรประจำตัวประชาชน เอกสารต่างๆ และทรัพย์สิน 

สูญหายให้มาติดต่อขอรับได้ที่ หน่วยบริการทั่วไป  

(รับ-คืนของหาย) งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  

กองกิจการนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ช้ัน 2  

ในวันและเวลาราชการ โทร. 0-2310-8076


