
            
 

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 ๒๕ 

วันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
 

(อ่านต่อหน้า 11)

  
รับสมัครนักศึกษา ป.โท
Sunday Program รุ่นที่ 11

    
 รับนศ.ป.ตรี สาขาการจัดการ (ภาคค่ำ)

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. มอบทุนการศึกษาให ้“น้องไอซ์” เดอะวินเนอร์ AF9

(อ่านต่อหน้า 11)

นศ.วิศวะรามฯเจ๋งชนะเลิศ 
“คอนกรีตพลังช้าง”

ร.ร.สาธิต ม.ร. (ประถม) เปิดอาคารเรียน “สระหลวง”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง                     แสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาให้  
“น้องไอซ์” นางสาวภรภัสสรณ์ ชัยอนันต์นิธิ นักศึกษาคณะ 
ศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาขับร้องดนตรีลูกกรุง ที่ได้รับรางวัล 
นักล่าฝันจากเวที Academy Fantasia (AF9) โดยมีอาจารย์ ดร. 
สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ พร้อม 
ด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมเป็น 
สักขีพยาน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 2 
อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.ร.
 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า ในนามของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสามารถ 

ของน้องไอซ์ในการประกวด AF9 ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศและสามารถ 

สร้างชื่อเสียงให้แก่คณะศิลปกรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

 นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์เจ๋ง คว้ารางวัลชนะเลิศการ 

แข่งขัน “คอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 13”  สร้างชื่อรามคำแหงบนเวที 

การแข่งขันวิศวกรรมศาสตร์อุดมศึกษาระดับประเทศ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดเผยว่า ตามที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ส่งนักศึกษาเข้า 

ร่วมการแข่งขัน “คอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 13” ซึ่งจัดโดยภาควิชา 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเข้าศึกษา

ต่อระดับปริญญาโท ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สำหรับ 

ผู้จัดการยุคใหม่ (Sunday Program) รุ่นที่ 11  

ในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป การเงินและ 

การธนาคาร การตลาด การบัญชี หลักสูตร 

39 หน่วยกิต แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ คัดเลือก 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น 

ประธาน ในพิธีเปิดอาคารเรียน

สระหลวง โดยมีรองศาสตราจารย์ 

นพคุณ คุณาชีวะ ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (ฝ่ายประถม)  พร้อม 

ผู้บริหาร ม.ร. ผู้บริหารโรงเรียน 

นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมในพิธี  

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2555  

ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)  

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ กล่าวรายงานว่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (ฝ่ายประถม) ก่อตั้งในปีพ.ศ. 2538 จัดการเรียนการสอนทั้งภาคปกติ 

 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต 

เพ่ือความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี  

สาขาวิชาการจัดการ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  

2555 รุ่นที่ 2/1 (ภาคค่ำ) เรียนวันจันทร์-

วันพฤหัสบดี เวลา 17.30-21.30 น. ระบบ 

การศึกษาแบบ Block Course System ค่า 

ธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 144,900 บาท  

(แบ่งชำระ 9 งวดๆละ (อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) ม.ร. มอบทุนฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

ความสำเร็จครั้งนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่า น้องไอซ์เก่งจริง 

และชนะใจผู้ชมท้ังประเทศ และท่ีสำคัญกว่าส่ิงใดขอให้ 

ต้ังใจเรียนให้จบ โดยมหาวิทยาลัยขอมอบทุนการศึกษา 

ตลอดหลักสูตรปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ให้ 

น้องไอซ์ เพื่อขอบคุณที่สร้างชื่อเสียง และเพื่อเป็น 

แบบอย่างให้นักศึกษาได้มีความมุ่งมั่นในการพัฒนา 

ศักยภาพตนเองจนประสบความสำเร็จเช่นนี้

 ด้าน “ไอซ์” ภรภัสสรณ์ เดอะวินเนอร์ AF9 

เผยว่า ตนรู้สึกดีใจที่ได้รับชัยชนะครั้งนี้ ขอขอบคุณ

คณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ทุกท่านที่ส่งเสริม 

และสนับสนุนให้ไอซ์ก้าวมาถึงจุดนี้ รวมถึงเพื่อนๆที่ 

ช่วยโหวตคะแนนและเป็นกำลังใจให้กับไอซ์ตลอดการ 

แข่งขัน วันน้ีไอซ์ดีใจท่ีได้สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  

และต้ังใจจะพัฒนาการร้องเพลงให้มากข้ึน เพราะหลังจาก 

ท่ีได้เป็นเดอะวินเนอร์แล้ว ก็ต้องทำตนให้สมกับศักด์ิศรี 

ที่ได้รับมา ซึ่งไอซ์เองยึดหลักในการใช้ชีวิตโดยตั้งมัน่ 

ในความเป็นตัวของตัวเองให้มากท่ีสุด พยายามไม่เครียด 

กับกระแสสื่อรอบตัว และตั้งใจทำวันนี้ให้ดีที่สุด 

 “ไอซ์ขอฝากถึงเพื่อนๆน้องๆที่มีความฝัน  

อยากเข้าสู่วงการบันเทิงหรืออยากเป็นนักร้อง นักแสดง  

ถ้าใครที่ได้รับโอกาสดีๆในชีวิตขอให้รีบคว้าเอาไว้และ 

ต้ังใจทำให้ดีท่ีสุด แต่เม่ือใดท่ียังไม่มีโอกาส     ขอให้พัฒนา 

ตนเองต่อไป เพราะเม่ือวันน้ันมาถึงจะได้คว้าโอกาสไว้ทัน... 

 ...ไอซ์ขอขอบคุณคณาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์  

ม.ร. อีกคร้ังโดยเฉพาะอาจารย์ ดร.สมศักด์ิ  เกตุแก่นจันทร์  

คณบดี และอาจารย์ซี ธนพัฒน์ เกิดผล อาจารย์ 

คณะศลิปกรรมศาสตร ์ทีส่อนใหล้กูศษิยค์นนีม้ทีกัษะ 

เทคนิคและเข้าใจการร้องเพลงท่ีมากกว่าคนอ่ืน ท่ีสำคัญ  

รามคำแหงยังสอนให้ไอซ์รู้จักช่วยเหลือตนเอง ซ่ึงเม่ือ 

เราออกไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอก ทำให้สามารถที่จะ 

ยืนอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็ง”  ไอซ์ AF9 กล่าว

 โครงการ “หอพักติดดาว” คร้ังท่ี 4 มีผู้ประกอบการ 

หอพักบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ทั้งบริเวณหัวหมาก และวิทยาเขตบางนา สมัครเข้า 

ร่วมโครงการฯ ทั้งหมด จำนวน 224 แห่ง ซึ่งมี 

คุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 152 แห่ง 

ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 123 แห่ง เป็นหอพัก 

ที่ได้รับการประเมินในระดับดีเยี่ยม (5 ดาว) 18 แห่ง  

ระดับดีมาก (4 ดาว) 46 แห่ง และระดับดี (3 ดาว) 

59 แห่ง รวมท้ังมีหอพักท่ีได้รับเกียรติบัตรเป็นหอพัก 

ในเครือข่ายที่มีเจตนารมณ์ที่จะพัฒนาคุณภาพของ

หอพักอีก 20 แห่ง ตามรายชื่อ ดังนี้

 หอพักระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) จำนวน 18 แห่ง  

ได้แก่ หอพักสตรีเอ็ม เอ็น อาร์ แฟมิลี่ , หอพักสตรี 

เอ็ม เอ็น อาร์ แมนชั่น, หอพักสตรีรุ่งอรุณแมนชั่น,  

หอพักสตรีสิริอรุณ, หอพักสตรีจริยา, หอพักสตรี 

บ้านวดีพิมพร, หอพักสตรีดวงแก้ว, หอพักชายดวงแก้ว,  

หอพักชายบ้านนพดล, หอพักชายนัมเบอร์วัน อพาร์ทเม้นท์,  

หอพักหญิงนัมเบอร์วันอพาร์ทเม้นท์, หอพักหญิง 

อารี, หอพักสตรีศรีโรจน์  เพลส, หอพักสตรีรามเสรี,  

หอพักสตรีประกายดาว, หอพักสตรีนิรมล, หอพักสตรี 

เย็นประเสริฐ  และหอพักชายสวรรยา

 หอพักระดับ 4 ดาว (ดีมาก) จำนวน 46 แห่ง  

ได้แก่ หอพักชายเทียมทิพย์, หอพักสตรี S N P  

แมนชั่น 3, หอพักชาย S N P แมนชั่น 4, หอพัก 

สตรีนาวาสาลี, หอพักสตรีนาคนาวา 1, หอพักสตรี 

นาคนาวา 2, หอพักสตรีดารีญา, หอพักสตรีนาวา,  

หอพักสตรีอิ๊กรอม วาฟาอ์, หอพักสตรีซารีน่าเฮ้าส์, 

หอพักสตรีมลิวัลย์, หอพักสตรีเบสต้า, หอพักสตรี 

S N P แมนชั่น 1, หอพักสตรี S N P แมนชั่น 2, 

หอพักสตรีปราณีสิริรัตน์, หอพักสตรีปราณี, หอพัก 

สตรี ยี อี แมนชั่น, หอพักสตรีดีน, หอพักสตรีสีฟ้า, 

หอพักสตรีเอ็ม เอ็น อาร์ 3, หอพักสตรีศุกร์ศิริ, 

หอพักสตรีสุวคนธ์, หอพักสตรีไพลิน, หอพักสตรี 

โลตัสเฮ้าส์, หอพักสตรีพูนทรัพย์สิน, หอพักสตรี 

บัว อพาร์ทเม้นท์, หอพักสตรีเลดี้ดอร์ม, หอพักสตรี 

เอส จี อพาร์ทเม้นท์, หอพักสตรีมะลิวัลย์, หอพักสตรี 

เอเธนส์ 1, หอพักสตรีรุ่งโรจน์, หอพักสตรีเจริญ 1,  

หอพักสตรีเจริญ 2, หอพักสตรีบุ๊คมาร์ค, หอพักสตรี 

ห้องเสื้อสุมาลี, หอพักสตรีตะวันนา, หอพักสตร ี

พรประเสริฐ, หอพักสตรีอรยา, หอพักสตรีป้ามาลี,  

หอพักสตรีสิวลี, หอพักสตรีสุภาภรณ์, หอพักชาย 

ประเสริฐศรี, หอพักสตรีอาลาวี่, หอพักสตรียาดา,  

หอพักสตรีอินอาม  และหอพักสตรีกิจชัย

 หอพักระดับ 3 ดาว (ดี) จำนวน 59 แห่ง  

ได้แก่ หอพักสตรีอมรรัตน์, หอพักสตรีเพชรวรรณ,  

หอพักชายจินตนา 1, หอพักสตรีขวัญราม, หอพัก 

สตรีพิชาญา 2, หอพักสตรีอุดมสุข, หอพักสตรี 

อรอุษา, หอพักชายเพ็ชรฤทธิ์, หอพักสตรีกุลธิดา, 

หอพักสตรีสุโขทัย, หอพักสตรีทิพย์สุดา, หอพักสตรี 

กุลวดี, หอพักสตรีราม 33, หอพักสตรีชลสิริ, หอพัก 

สตรีอยู่สุข, หอพักสตรีวนิดา, หอพักสตรีพิ้งค์,  

หอพักสตรีรวงผ้ึง, หอพักสตรีเกียรติไพศาล, หอพักสตรี 

สันติสุข, หอพักสตรีเอ เอส 3, หอพักชายขจี, 

หอพักชายสมคิด, หอพักสตรีคุ้มแก้ว 1, หอพักสตรี 

คุ้มแก้ว 2, หอพักสตรีกาญจนา, หอพักสตรีลัดดา,  

หอพักสตรีภัทรพลอย, หอพักสตรีเรศิรา, หอพัก 

สตรีศิริมิตร 2, หอพักชายริมน้ำ, หอพักสตรีกนกพร 1,  

หอพักสตรีกนกพร 2, หอพักสตรีลัดดาวิทย์, หอพัก 

สตรีเอบีซี, หอพักสตรีทวีสุข, หอพักสตรี22, หอพัก 

สตรีเสาวลักษณ์, หอพักสตรีดาริกา, หอพักสตรีเดชา,  

หอพักสตรีสยาม, หอพักสตรีพูนพัฒน์เสรี, หอพัก 

สตรีพิชาญา, หอพักชาย เจ เจ แลนด์ เดเวลลอปเม้นท์  

จำกัด, หอพักสตรีแสงเทียน, หอพักชายสมเกียรติ,  

หอพักสตรีมลฤทัย, หอพักสตรีพรรณี, หอพักชาย 

เกษมศรี, หอพักสตรีปัน ปัน, หอพักชายสามเอก, 

หอพักชายศรัณย์, หอพักสตรีสืบสุวงศ์, หอพักสตรี  

เอ ซี, หอพักสตรีแววมณี, หอพักชายคุณเปรม, 

หอพักชายพลอย, หอพักสตรีวัลยา และหอพักสตรี 

อาภาพร

 หอพักท่ีได้รับเกียรติบัตรในฐานะเป็นหอพัก 

เครือข่าย จำนวน 20 แห่ง ได้แก่ หอพักสตรีสมใจ, 

หอพักสตรีพงษ์พรรณ, หอพักสตรีหญิง, หอพัก 

สตรีพรศรี, หอพักชายรามนิเวศน์, หอพักสตรี  

เอ เอส 2, หอพักสตรีสุขสว่าง, หอพักสตรีรมิดา, 

หอพักสตรีมาลัย, หอพักสตรีเดียร์, หอพักสตรี 

กนิษฐา, หอพักสตรีดี, หอพักชายดวงเกษม, หอพัก 

ชายยุวดี คอร์ต, หอพักสตรีวิภาวัฒน์, หอพักชาย 

วิชิตา 2, หอพักสตรีพูลทวี, หอพักสตรีกุลรวี, หอพัก 

สตรีผานิต  และหอพักสตรีเพ็ญพร

ม.ร. ประกาศรายชื่อหอพักที่ได้รับการรับรองคุณภาพ

โครงการ “หอพักติดดาว” ครั้งที่ 4



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 เมื่อตอนเริ่มต้นฤดูกาลที่ ๙ ของ  

ทรู อะคาเดมี แฟนเทเชีย ราวกลางเดือน 

กรกฎาคม ๒๕๕๕

 พ้ืนท่ีตรงน้ีหรือคอลัมน์น้ี  “ข่าวราม 

คำแหง” ได้พูดถึงรายการโทรทัศน์รายการน้ี 

และได้ “ฝากฝัง”

 “น้องไอซ์” หรือ ภรภัสสรณ์  

ชัยอนันต์นิธิ 

 หรือ V๘ หนึ่งใน ๑๒ “นักล่าฝัน” 

ตัวจริงให้ชาวรามคำแหงเป็นกำลังใจให้เธอ  

และช่วยกัน “โหวต” ให้เธอ

 เนื่องเพราะเธอเป็น “ลูกพ่อขุนฯ”

 กำลังศึกษาอยู่ท่ีคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 นับแต่วันนั้นมา พวกเราก็ติดตาม 

ให้กำลังใจ และ “ลุ้น” ระทึกตลอดมา

 ผู้ใดมีอิทธิฤทธิ์ใดต่างก็เทใจให้เธอ

เต็มที่

 “ข่าวรามคำแหง” ได้ทราบมาโดยตลอด 

ว่า “พ่อ” หรือ “ครู” ของเธอที่ชื่อ

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์   แสงสุข

 ไปสอนที่ใดก็จะขอให้ลูกศิษย์และ 

“ลูกศิษย์ของลูกศิษย์” ช่วยกันเทคะแนน 

ให้เธอ

 และแล้ว  ด้วยพลังสามัคคีของชาว- 

รามคำแหง และ

 ด้วยอานุภาพของพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช

 เม่ือคืนวันท่ี ๑๕  กันยายน ๒๕๕๕ 

 เธอก็ถึงฝ่ังฝันเม่ือได้รับการตัดสินให้

 เธอได้ตำแหน่งชนะเลิศ

 ขอแสดงความยินดีต่อเธอ

 “ไอซ์” ภรภัสสรณ์  ชัยอนันต์นิธิ

 ขอขอบคุณชาวรามคำแหงทั้งมวล

 วิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านบริการทางวิชาการ  
กิจกรรมอบรมแกนนำเครือข่ายสถานศึกษา 3D โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงานและบรรยายพิเศษ เร่ือง “นักศึกษากับการมีส่วนร่วมทางการเมือง”  
และมี อาจารย์ฉลอง แขวงอินทร์ รองอธิการบดีพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรต ิ
บรรยายพิเศษเร่ือง “กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความเป็นไทย”  และ รองศาสตราจารย์คิม  ไชยแสนสุข  
อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง บรรยายพิเศษ เร่ือง “การสร้างภูมิคุ้มกันภัยจากยาเสพติดในสถานศึกษา”  
โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาเครือข่ายจาก 3 สถาบัน ได้แก่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมในงาน 
เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2555  ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์  อาคารพระมาส ชั้น 4 วิทยาเขตบางนา

         โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ 

  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กล่าวถึง แนวความคิดอุดมคติ 

ของนักคิดชาวตะวันตกว่า 

ถ้าเปิดโอกาสให้ประชาชน

ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมทาง 

การเมือง ย่อมหมายความว่า 

ทุกคนเป็นคนที่มีเหตุมีผล เป็นตัวของเราเอง ซึ่งนักคิด 

ต้องการให้ประชาชนเป็นผู้ท่ีมีเหตุผล เม่ือเข้ามามีส่วนร่วม 

ทางการเมืองก็จะใช้เหตุผลของตนเองในการตัดสินใจเร่ืองต่างๆ  

และการมีส่วนร่วมทางการเมือง คือการใช้กลไกทางประชาธิปไตย 

ในการแก้ไขปัญหาการเมือง โดยเชื่อว่าจะมีประสิทธิภาพ 

ในการแก้ไข ซึ่งความเป็นจริงไม่สามารถแก้ไขได้ทุกเรื่อง 

และทุกคนก็ไม่ได้มีส่วนร่วมเสมอไป รวมท้ังการต่อสู้เพ่ือ 

สิทธิเสรีภาพก็ยังห่างไกลด้วย เพราะประชาธิปไตยทาง 

ความคิดได้แพร่กระจายไปทั่วโลก แต่ทางปฏิบัติยังเป็น 

ประชาธิปไตยไม่เต็ม 100%

 “รู้สึกดีใจที่สถาบันการศึกษาเห็นความสำคัญ 

และสร้างเครือข่ายแกนนำนักศึกษา 3D คือ ประชาธิปไตย  

(Democracy) คุณธรรม (Decency) และปลอดยาเสพติด 

(Drug-free) ซึ่งอยากฝากเกี่ยวกับเรื่องประชาธิปไตยว่า 

การสร้างเครือข่ายในลักษณะการผลักดันให้เกิดผลทาง 

ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น เมื่อรวม 

กลุ่มเป็นแกนนำของเยาวชน จำเป็นต้องคิดอย่างมีสติ  

ใช้สิทธิเสรีภาพอย่างมีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม  

และประเทศชาติ ก็จะก่อให้เกิดการเป็นประชาธิปไตย

ที่ดีขึ้นในสังคม”

  จากน้ัน อาจารย์ฉลอง  

แขวงอินทร์ รองอธิการบดี 

พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย 

หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  

บรรยายพิเศษเร่ือง “กิจกรรม 

ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 

และความเป็นไทย” ว่าสูตร 

สำเร็จของผู้ที่ประสบความ 

สำเร็จในชีวิต ต้องมีคุณธรรม 6 ประการ คือ ขยัน 

อดทน ประหยัด มีเมตตา ซื่อสัตย์ และกตัญญู ซึ่ง 

คุณธรรมเหล่าน้ีเป็นนามธรรมท่ีจับต้องไม่ได้ ดังน้ันนักศึกษา 

ต้องปฏิบัติให้ครบทุกประการ จึงจะประสบความสำเร็จ 

ในชีวิต นอกจากนี้ ยังต้องมีจริยธรรม 4 ข้อ คือ ตรงเวลา  

รามฯ บางนา จัดอบรมแกนนำเครือข่ายสถานศึกษา 3 D

วาจาไพเราะ แต่งกายเหมาะสม และมีความคิดสร้างสรรค์  

รวมทั้งแสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ได้แก่ การไหว้ 

และจิตใจที่ดีงาม มีความรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้ง

ช่วยดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันด้วย

 “ข้อปฏิบัติของแกนนำนักศึกษา ด้านคุณธรรม 

(Decency) เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง หากนักศึกษาสามารถ 

ปฏิบัติได้ครบท้ังคุณธรรม จริยธรรม และแสดงถึงเอกลักษณ์ 

ความเป็นไทย ก็จะเป็นแกนนำที่ดีสามารถดูแลตนเอง 

สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าได้ รวมทั้งยัง 

ร่วมกันทำกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและเครือข่ายที ่

กว้างข้ึน ทำให้เยาวชนพัฒนาเป็นพลเมืองท่ีดีของประเทศ 

ต่อไป”

      ด้าน รศ.คิม ไชยแสนสุข  

อดีตอธิการบดี ม.ร. กล่าวถึง 

“การสร้างภูมิคุ้มกันภัยจาก 

ยาเสพติดในสถานศึกษา” 

ว่า การรณรงค์ปลอดยาเสพติด  

(Drug-free) เป็นเร่ืองสำคัญท่ี 

สถาบันการศึกษาต้องช่วยกัน 

สร้างภูมิคุ้มกันและเกราะ 

ป้องกันให้กับนักเรียน นักศึกษา และชุมชน สังคม 

โดยรอบ ให้ห่างไกลจากอบายมุข บุหรี่และสุรา ซึ่ง 

เป็นจุดเริ่มต้นของการติดสิ่งเสพติดร้ายแรงชนิดอื่นๆ  

ดังน้ัน การร่วมมือกันสร้างเครือข่ายผู้นำนักศึกษาในคร้ังน้ี  

ถือเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญที่จะร่วมมือกันจัดกิจกรรม 

ที่สร้างสรรค์ และเป็นประโยชน์ต่อสังคม ประเทศชาติ 

โดยขยายความร่วมมือไปยังสถาบันอื่น และโรงเรียน 

สร้างจิตสำนึกนำในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกับยาเสพติด ให้เยาวชน 
ได้มีความรู้ และตระหนักถึงโทษ รวมทั้งเข้ามาเป็น 
ส่วนหนึ่งในการรณรงค์ต่อไป
 “การติดยาเสพติด ส่งผลให้ร่างกายและสติ- 
ปัญญาของผู้เสพเสื่อมโทรม เสียทรัพย์สิน และ 
สร้างความเดือดร้อนให้กับพ่อแม่ ญาติพ่ีน้อง สังคม  
และประเทศชาติ การแก้ไขในทางทฤษฎีมี 2 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านอุปทาน คือหน่วยงานภาครัฐ 
ที่เกี่ยวข้องช่วยกันป้องกันและปราบปรามผู้ผลิต  
ผู้ค้า ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศท่ีส่งผ่าน 
เข้ามาทางชายแดน และ 2) ด้านผู้บริโภค คือรณรงค์ 
สร้างภูมิคุ้มกันและเกราะป้องกันให้กับเยาวชนต้ังแต่ 
เด็กเล็ก ปลูกฝังให้รู้ถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด  
รวมทั้งรู้จักทำลายโอกาสและจังหวะที่ยาเสพติดจะ 
เข้ามาใกล้ได้ด้วย”



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

ม.ร. จัดเสวนา “สื่อมวลชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้”สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลง...
เสียงเพรียกหาสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

 ภาควิชาส่ือสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดเสวนา 

เร่ือง “ส่ือมวลชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ ป่ินทอง  

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธาน และมีคณาจารย์ นักศึกษา ร่วมงานเป็น 

จำนวนมาก  เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555  ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า ปัญหาความขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของ 

กลุ่มต่างๆในพื้นที่ เป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน ซึ่งทุกคนอยาก 

ให้กลับคืนสู่ความสงบสุขโดยเร็ว เพราะไม่ใช่เพียงแค่คนในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

เท่านั้นที่ต้องประสบกับปัญหา แต่ประชาชนคนไทยทุกคนก็ได้รับผลกระทบจาก

การสูญเสียคนที่รัก ญาติ พี่น้อง และเพื่อนๆ รวมทั้งเห็นภาพการบาดเจ็บ ล้มตาย 

และทรัพย์สินเสียหายด้วย

 “ส่ือมวลชน มีบทบาทสำคัญในการสร้างเสริมความเข้าใจอันดีของคนในชาติ  

และความสามัคคีของผู้ท่ีมีความแตกต่างกัน ท้ังทางด้านภาษา วัฒนธรรม และศาสนา  

ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่การรายงานข่าวในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

ท่ีอยู่ภายใต้บริบทแห่งความขัดแย้งอย่างรุนแรง ต่อเน่ือง ยาวนาน นับเป็นการทำงาน 

ท่ียากย่ิง ซ่ึงข้อเท็จจริงประการหน่ึงท่ีหลายคนไม่ได้รับรู้ คือผลกระทบของสถานการณ์ 

ความขัดแย้งท่ีเกิดกับกลุ่มผู้หญิงและเด็กในพ้ืนท่ีดังกล่าว ซ่ึงมีจำนวนไม่น้อยท่ีสูญเสีย 

ผู้นำในครอบครัว ส่งผลต่อการดำเนินชีวิตเป็นไปอย่างยากลำบาก”

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวต่อไปว่า น่ายินดีที่ยังมีกลุ่มคนทำสื่อในพื้นที่ 

ดังกล่าว ร่วมมือกันนำเสนอเรื่องราวที่เกิดขึ้น ทั้งสารคดีทางสื่อวิทยุและโทรทัศน์  

ถือเป็นการเปิดมุมมองของคนท่ัวไปในสังคมท่ีห่างไกลจากพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ ได้รับรู้แง่มุมเก่ียวกับสถานการณ์ต่างๆ ท่ีไม่เคยเผยผ่านส่ือมวลชนกระแสหลัก  

แล้วยังจะเป็นการจุดประกายให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจและร่วมมือกันคลี่คลาย 

ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิผลย่ิงข้ึน รวมท้ังการนำปัญหาเหล่าน้ันมาสนทนาแลกเปล่ียน 

เรียนรู้ซึ่งกันและกันในวันนี้ เป็นการสร้างดวงใจแห่งความรัก สามัคคี และการ 

มองโลกในแง่ท่ีสดใส ซ่ึงจะเป็นส่ิงหน่ึงท่ีจะช่วยกันเป็นแรงผลักดัน ท่ีนำพาสันติสุข 

มาสู่ประเทศไทยอย่างยั่งยืน  

 เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดเสวนาเรื่อง “สื่อมวลชนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมีการ 

เสวนาในประเด็นหัวข้อย่อย เช่น บทบาทผู้หญิงในสถานการณ์ความขัดแย้ง การเช่ือม 

ความสัมพันธ์ภาครัฐและชาวบ้านในสถานการณ์ความขัดแย้ง เป็นต้น มีนักศึกษา 

ภาควิชาสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ และผู้สนใจร่วมฟังอย่างคับคั่ง

 กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ของงาน คือ การฉายสารคดี เรื่อง “สายลมแห่งการ 

เปลี่ยนแปลง” สารคดีบอกเล่าเรื่องราวของผู้หญิงคนหนึ่งที่ทำหน้าที่เชื่อมประสาน 

ระหว่างผู้คนในสังคมสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่จัดทำโดย กลุ่ม FT MEDIA 

หรือ Fine Tune Production and Friends  มี “นวลน้อย  ธรรมเสถียร” เป็นหนึ่งใน

ทีมงานที่ลงไปคลุกคลีกับชาวบ้านผู้ประสบปัญหาจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อเป็นสื่อสะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่เป็นอยู่

 นวลน้อยเล่าประสบการณ์ทำงานของตนเองให้นักสื่อสารมวลชนรุ่นน้อง 

ฟังว่าแรกเร่ิมเดิมทีเธอเป็นนักข่าววิทยุ BBC คร้ังหน่ึงได้มีโอกาสได้ไปทำข่าวท่ีสามจังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ จึงเกิดความสนใจในพื้นที่ดังกล่าว ต่อมา BBC ปิดแผนกข่าวใน 

ประเทศไทย จึงมีความคิดอยากผลิตส่ือของตนเอง ด้วยความชำนาญด้านข่าวของตน  

รวมเข้ากับกลุ่มน้องๆท่ีสนใจในการทำส่ือวิดีโอ จึงเกิดความคิดท่ีจะทำสารคดีเก่ียวกับ 

ประเด็นปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพราะเห็นว่าเป็นปัญหาท่ีค่อนข้างซับซ้อน  

และมีความท้าทายสำหรับนักข่าว

 แต่ด้วยพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นพื้นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม 70% 

ของประชากรเป็นชาวมุสลิมและย่ิงกว่าน้ันชาวบ้านบางคนไม่สามารถพูดภาษาไทยได้  

ทำให้การที่นวลน้อยและทีมงานจะเข้าไปทำข่าวนั้นเป็นเรื่องที่ยากลำบากอย่างยิ่ง  

แต่ยังดีท่ีมีช่างภาพหนุ่มมุสลิม หน่ึงในทีมงาน ช่ือ มาหามะสาบรี เจ๊ะเลาะห์ คอยเป็น 

ล่ามและ เป็น “ใบผ่านทาง”  จึงทำให้เข้าไปทำงานในพื้นที่สีแดงได้สะดวกขึ้น

 นวลน้อยได้กล่าวถึงอุปสรรคที่สำคัญระหว่างทำงานไว้อย่างน่าสนใจว่า  

“ชาวบ้านไม่กล้าให้สัมภาษณ์ เหตุเกิดจากท่ีช่ือและหน้าตาของพวกเขาต้องถูกนำเสนอ 

ผ่านสื่อ แล้วจะทำให้ตนเองเกิดอันตรายได้ เพราะสิ่งที่พูดไปนั้น มันต้องมีการพาดพิง 

ถึงบุคคลท่ีสาม ในเม่ือกฎหมายไม่สามารถคุ้มครองเขาได้อย่างเต็มท่ี ประชาชนก็ต้อง 

ดูแลตัวเอง”

 ท่ามกลางพายุที่โหมกระหน่ำในพื้นที่ยังมีกลุ่มคนที่มีหัวใจนักสู้ ในสารคดี 

ที่นวลน้อยและทีมงานสร้างสรรค์ขึ้นบอกเล่าถึงเรื่องราวของหญิงชาวบ้านชื่อว่า  

แยนะ สะแลแม นักต่อสู้เพื่อสันติ ถึงแม้จะจบแค่ ป.4 แต่หัวจิตหัวใจของเธอ 

ยิ่งใหญ่กว่ามาก เพราะเธอได้ต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมเพื่อลูกชายและคนอื่นๆ  

ในหมู่บ้านท่ีถูกเจ้าหน้าท่ีจับกุมคุมขังและทำร้ายร่างกายระหว่างการชุมนุมเรียกร้อง 

ความเป็นธรรมจากหน่วยงานภาครัฐ  หรือท่ีรู้จักกันดีในนามของ “เหตุการณ์ตากใบ”   

จากเหตุการณ์นั้นทำให้แยนะกลายเป็นผู้ประสานความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่

และชาวบ้านเพื่อความสงบสุขของสังคม 

 “การท่ีมีกลุ่มผู้หญิงท่ีได้รับผลกระทบอย่าง แยนะ ออกมาพูดผ่านส่ือ ถึงแม้ว่า 

เธอจะไม่พูดตรงๆ แต่การออกมาแสดงตัวว่าได้รับความเดือดร้อนจากส่ิงท่ีคนรอบๆ  

ตัวเธอได้ทำนั้น แสดงว่าเธอต้องการสันติภาพกลับคืนสู่บ้านเกิด ถึงแม้ว่าจะต้อง 

เสี่ยงต่ออันตรายก็ตาม”

 ปญัหาในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยืดเย้ือมาเน่ินนาน มีหลายหน่วยงานที่ 

ลงไปแก้ไขสถานการณ์  แต่เหตุการณ์เลวร้ายลงเร่ือยๆ จากการลงไปคลุกคลีอยู่กับชาวบ้าน 

และปัญหา นวลน้อยสรุปว่าส่ิงท่ีส่ือพอจะช่วยได้ก็คือการสร้างความเข้าใจต่อสถานการณ์ 

ในพื้นที่ดังกล่าวให้คนที่อยู่นอกพื้นที่รับรู้และสามารถแยกแยะได้ว่าคนในพื้นที่นั้น 

ไม่ได้มีแต่พวกที่ต้องการความรุนแรง ยังมีกลุ่มผู้บริสุทธิ์จำนวนมาก ที่ยังอยู่ในพื้นที่ 

เพราะไปไหนไม่ได้หรืออาจไม่มีที่ไป และตกอยู่ในสถานะที่เลือกไม่ได้

 “อาจเพราะพื้นที่ในการแสดงความคิดเห็นของคนในพื้นที่ที่มีปัญหาถูกปิดกั้น 

ไปโดยอำนาจรัฐ ทำให้คนนอกไม่สามารถทราบถึงต้นตอของปัญหาและความต้องการ 

ที่แน่ชัดของคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เป็นได้ ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดน 

ภาคใต้ยังมีคนอยากจะทำสื่อรายย่อยอีกมาก  และคนกลุ่มนี้จะเป็นคนที่พูดแทนคน 

ที่มีปัญหา บอกถึงความต้องการของคนเหล่านั้นได้ดี   เราอยากให้หน่วยงานภาครัฐ 

เลิกคิดว่าการที่ชาวบ้านพูดหรือคิดอะไรไม่ตรงกับสิ่งที่ภาครัฐต้องการ จะกลายเป็น 

คนละพวกคนละอุดมการณ์และเป็นอันตรายต่อรัฐ อันตรายที่แท้จริงคือพวกคนที ่

จับอาวุธขึ้นมาต่อสู้กับภาครัฐต่างหาก  ดังนั้น ถ้าคนในพื้นที่

พูนสวัสดิ์  สุดตะมา

(อ่านต่อหน้า 11)



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

 
    
  ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

  สรตี  ปรีชาปัญญากุล    aseanlang_ram@yahoo.co.th

การแนะนำตัว

 การแนะนำตัวในภาษาเวียดนาม ใช้คำศัพท์ว่า                    (เซ้ย เถี่ยว) ซึ่ง 

สามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การแนะนำตนเอง จะใช้คำว่า

เช่น

หรือ

      การแนะนำตนเองผู้พูดต้องใช้สรรพนามบุรุษที่หนึ่งแทนตัวเอง  

ในภาษาเวียดนามกำหนดให้ใช้คำว่า     (โตย) หมายถึง ผม / ฉัน ใช้ได้กับทุกกรณี 

ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ แต่หากผู้น้อยใช้สนทนากับผู้ใหญ่ ควรเลือก 

ใช้คำว่า em (แอม) หมายถึง หนู หรือ น้อง ทั้งสองคำใช้เป็นคำสรรพนามแทนได้ 

ทั้งเพศชายและเพศหญิง

 หากเป็นการแนะนำผู้อื่น สามารถใช้คำว่า                   (ซิน เซ้ย เถี่ยว) 

ขอแนะนำ  เช่น 

     

 ผู้อ่านอาจสังเกตได้ว่า การเขียนช่ือของคนเวียดนามน้ันจะใช้นามสกุลข้ึนต้นก่อน 

ในท่ีน้ีจะเป็นตระกูลใหญ่สองตระกูลในประเทศท่ีมีมาช้านาน ปรากฏให้เห็นมากมาย 

ในประวัติศาสตร์ของเวียดนาม คือ ตระกูล เล และตระกูล เหงวียน (คนไทย 

มักออกเสียงเป็น “เหงียน” ซ่ึงไม่ถูกต้องตรงตามเสียงพูดนัก) ถัดจากนามสกุลแล้ว 

จะใช้ชื่อกลาง และตามด้วยชื่อของตนเองในคำสุดท้าย ทั้งสองคำมักจะหาคำที่ม ี

ความหมายดี เป็นมงคลมาตั้งชื่อ หรือบางคนอาจใช้ส่วนหนึ่งของชื่อบิดา มารดา 

มาเป็นชื่อกลาง

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย เป็นประธาน รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ผู้ทรงคุณวุฒิ  

กล่าวให้โอวาทนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 

2555 โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย และนักศึกษาปริญญาโทจากทุกคณะเข้าร่วม 

พิธี เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2555 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร กล่าวว่า พิธีไหว้ครูเป็นประเพณีที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสืบสานมาอย่างต่อเนื่อง คณาจารย์รู้สึกปลื้มปีติและ 

ภูมิใจท่ีลูกศิษย์ท่ีได้ร่วมกันต้ังใจแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์  

และแสดงความเป็นหนึ่งเดียวกันในวันนี้ โอกาสนี้ มหาวิทยาลัยขอฝากหลัก 

สำคัญในการก้าวสู่ปีที่ 41 ไม่เฉพาะครูอาจารย์เท่านั้นที่จะทำให้รามคำแหงเป็น 

มหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับจากสังคม แต่นักศึกษามีส่วนสำคัญ เป็นความ 

ภูมิใจและเป็นภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สถาบันมีความเจริญ 

ก้าวหน้ามาอย่างต่อเน่ือง ดังน้ัน ขอให้นักศึกษาได้ภูมิใจในความเป็นรามคำแหง  

และมีพลังในการเรียน มีความมานะพยายาม และขออวยพรให้ประสบความ 

สำเร็จในการเรียนทุกคน

         ด้าน รศ.รังสรรค์ แสงสุข กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหงปัจจุบัน 

จัดการเรียนการสอนท้ังในประเทศและต่างประเทศท่ัวโลก โดยมุ่งหวังให้คนไทย 

ได้มีความรู้ มีศักดิ์ศรีเท่าเทียม และได้การยอมรับจากนานาชาติ อย่างไรก็ตาม  

ขอให้นักศึกษามีการพัฒนานอกจากจะด้านวิชาการแล้ว ขอให้มีการคิดแบบ 

วิเคราะห์ สังเคราะห์ และคิดต่อยอด อย่าดูถูกข่มเหง และอย่าคิดแทนผู้อื่น  

เพราะทุกคนสามารถเป็นครูกันคนละอย่าง  

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงพัฒนามาในปีนี้เป็นปีที่ 41 ทำหน้าที่ในการ 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ต้องการให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ท่ีใดได้มีความรู้มีความ 

เสมอภาคทางการศึกษาทัดเทียมกับชาวต่างชาติ และก้าวตามให้ทันพลวัต (dynamic)  

ในสังคมที่เปลี่ยนไปตลอดเวลา ทั้งนี้ นักศึกษาต้องหมั่นเรียนรู้สิ่งที่เป็นจริงใน 

สังคม ฝึกคิดต่อยอดว่า “ทำไมไม่” (why not) ในเรื่องต่างๆ เพื่อให้เกิดความรู้ใน 

มุมมองใหม่”

 ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวต่อไปว่า ในอนาคตอันใกล้ ประเทศไทยจะเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน นอกจากภาษาอังกฤษแล้ว ภาษาอาเซียนยังมีความสำคัญ 

ขอให้นักศึกษาฝึกฝนภาษาอาเซียน ในขณะเดียวกันต้องเผยแพร่ภาษาไทยให ้

ชาวต่างชาติด้วย เพราะในอนาคตเม่ือประชาคมอาเซียนขยายสมาชิกเป็นอาเซียน +3  

(จีน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น) อาเซียน +6 (ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์ รวม 

บวกสามและประเทศอาเซียน) การอยู่ในสังคมนานาชาติจะยากหากเราไม่ปรับตัว  

ปรับอาชีพ 

 “ขอให้ลูกศิษย์ปรับกระบวนการคิดในรูปแบบใหม่ ค้นคว้าหาความรู้รูปแบบใหม่  

ต้องปรับตัว อย่าคิดทำเพียงอาชีพเดียว ให้คิดนอกกรอบ อาทิเช่น หากเรียนใน 

ด้านกฎหมายขอให้ศึกษากฎหมายอาเซียน เปิดสำนักกฎหมายอาเซียน ดังเช่นกรณี  

คณะนิติศาสตร์ ม.ร. สามารถดำเนินการด้านโนตารี พับลิค (Notary Public) หรือ 

การรับรองเอกสารหรือขอ้เทจ็จริงเกี่ยวกบัความสมัพันธด์า้นกฎหมาย ในระดบั 

สากลได้

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะก้าวเดินต่อไปได้นั้น ต้องอาศัยลูกศิษย์ที่เป็น 

กำลังใจสำคัญให้ครูอาจารย์ เม่ือกินน้ำจากบ่อแล้ว อย่าลืมคนขุดบ่อ ขอให้กลับมา 

ดูแลมหาวิทยาลัย และทำหน้าที่เป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย   

มีความอดทนอดกลั้น มีคุณธรรม จริยธรรม ตั้งใจศึกษาให้ประสบความสำเร็จ 

เพื่อจะก้าวสู่ประชาคมอาเซียนได้อย่างมั่นคง” 

ผู้บริหารม.ร.ฝากหลัก การคิดสังเคราะห์-ต่อยอด
สร้างโอกาส-ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

(อ่านต่อหน้า 10)



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 10)

 
        
  นศ.ไทย-นานาชาติ ร่วมแต่งผ้าไทย โชว์เอกลักษณ์ความเป็นไทย

 ในงานประกวดการแต่งกายผ้าไทย “รามคำแหง 

รวมใจแต่งผ้าไทย เทิดไท้มหาราชินี” คร้ังท่ี 8 ท่ีผ่านมา  

ไม่ได้มีเพียงชาวรามคำแหงเท่าน้ัน ท่ีร่วมกันเทิดพระเกียรติ 

และแสดงความจงรักภักดีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 

ราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2555 แต่ยังมีบรรดานักศึกษา 

นานาชาติที่มาจากหลากหลายเชื้อชาติ หลากหลาย 

วัฒนธรรมให้ความสนใจเป็นส่วนหนึ่งในการแต่งผ้าไทย 

เดนิแบบ                     โชวเ์อกลกัษณค์วามเปน็ไทยไดอ้ยา่งงดงาม 

และภาคภูมิ 

  นายเปรมกมลย์ ทินกร  

ณ อยุธยา รักษาการกรรมการ 

ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท  

อสมท จำกัด (มหาชน) 

นักศึกษาหลักสูตรปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

กล่าวว่ารู้สึกดีใจท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เห็นความสำคัญของการแต่งกายด้วยผ้าไทย  

ได้จัดงานเช่นนี้ต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่ 8 แล้ว นอกจาก 

จะเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม- 

ราชินีนาถแล้ว ยังเป็นกิจกรรมท่ีน่ายกย่องเป็นอย่างย่ิง  

เพราะคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน 

และบุคลากรชาวรามคำแหง ได้ร่วมใจกันแต่งกายด้วย 

ผ้าไทยท่ีประยุกต์ให้เหมาะสมกับชุดทำงาน ซ่ึงดูงดงาม 

อย่างยิ่ง 

 “ผ้าไทยเป็นที่ยอมรับของสังคมทั้งอาเซียน 

และทั้งโลก เพราะฉะนั้นการแต่งกายผ้าไทยนอกจาก 

เป็นการแสดงถึงเอกลักษณ์ของชาติ ยังสามารถประยุกต์ 

ใหเ้ปน็ชดุทีท่นัสมยั             เปน็ทีน่ยิมของสากลโดยทัว่ไปได ้

อย่างเช่น รายการ “ทอฟ้าผ้าไทย” ทางโมเดิร์นไนน์ทีวี                      

ที่ได้นำเสนอการประยุกต์ผ้าไทยกับผ้าสากลทำให้ดู 

โดดเด่นย่ิงข้ึน ดังน้ันเราควรหันมาใส่ผ้าไทยกันให้มาก 

ขึ้นครับ”

   น.ส.ณัชชารีย์ ทินกร 

  ณ อยุธยา นักศึกษาหลักสูตร 

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

กล่าวว่า รู้สึกดีใจอย่างยิ่ง

ที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้                  

ผ้าไทยเป็นผ้าที่ ใส่แล้ว 

สบายกาย และยังสามารถ 

นำมาตัดเป็นชุดสากลที่ทันสมัย ใส่ได้ในทุกโอกาส 

ตนเองชอบการแต่งกายด้วยผ้าไทย เพราะดูสง่า งดงาม  

และสบายกาย จึงอยากให้คนไทยทุกคนหันมาสวมใส่ 

ผ้าไทยในชีวิตประจำวันมากขึ้น แสดงถึงเอกลักษณ์ 

ความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี  

    น.ส.เพชรยุพา  บูรณ์สิริจรุงรัฐ 

นักเขียนช่ือดัง นักศึกษาปริญญาเอก 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต- 

สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากร- 

มนุษย์ กล่าวว่าผ้าไทยเป็นผ้าท่ี 

สวมใส่สบายและสะอาด เพราะ 

เป็นเส้นใยจากธรรมชาติ ไม่ใช่ 

เส้นใยสังเคราะห์ เม่ือนำมาตัด 

เป็นชุดในแบบท่ีทันสมัยเป็นสากล ก็สามารถสวมใส่ในชีวิต 

ประจำวัน หรือประยุกต์ใส่ออกงานต่างๆได้อย่างดี จึงอยากให้ 

ทุกคนหันมาสวมใส่ผ้าไทยกันมากข้ึน และหากสามารถนำมา 

ประยุกต์ตัดเป็นชุดช้ันในท้ังเส้ือและกางเกงก็จะดีมาก  เพราะ 

ผ้าไทยมีเน้ือผ้าที่สะอาดระบายความร้อนได้ดี เมื่อสวมใส่จึง 

รู้สึกเย็นสบายไม่อับชื้น

 “ดีใจอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมเดินแบบผ้าไทยในครั้งนี้  

เพราะเป็นศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง การจัดกิจกรรมผ้าไทยท่ีมีมาอย่างต่อเน่ือง แสดงให้ 

เห็นว่ามหาวิทยาลัยเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลป- 

วัฒนธรรมไทย และยังได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ  

พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนม- 

พรรษา 80 พรรษาด้วย”

     ด.ช.วราปรัชญ์  อรุณรังษี 

นักเรียนชั้น ป.1/2 โรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(ฝ่ายประถม) กล่าวว่าดีใจที่ 

ได้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โดยการเดินแบบ 

ผ้าไทยในครั้งนี้ ตนเองชอบ 

แต่งชุดไทย เพราะดูน่ารักและสง่างาม อีกท้ังคุณพ่อคุณแม่ก็ 

สนับสนุนให้กล้าแสดงออกในสิ่งดีงามเช่นนี้ ตั้งใจว่าหาก 

มีโอกาสก็จะร่วมแต่งผ้าไทย และบอกให้เพ่ือนๆ หันมาแต่ง 

ผ้าไทยด้วย

     ด.ญ.จิรมิต  รัตนราช 

นักเรียนชั้น ป.1/1 (English  

Program) โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (ฝ่ายประถม) กล่าวว่า  

ตนเองและครอบครัวชอบการ 

แต่งกายชุดไทย และผ้าไทย 

เพราะดูสวยงามมากๆ และดีใจ 

ท่ีได้มาร่วมเดินแบบผ้าไทยในวันน้ี ซ่ึงคุณครูได้ช่วยกันดูแล 

ฝึกซ้อมการแสดงเดินแบบของตนเองและเพ่ือนๆ โดยคุณพ่อ 

และคุณแม่ก็ช่วยเตรียมชุดสวยๆให้ และมาให้กำลังใจด้วย  

เพราะเวทีน้ีเป็นเวทีแรกท่ีได้ร่วมกิจกรรมจึงรู้สึกต่ืนเต้นมากค่ะ 

   Mr.Luke Cassady-Dorion 

บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์  

ชาวอเมริกัน กล่าวว่าดีใจทุกคร้ัง 

ที่ ได้มี โอกาสร่ วมงานกับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 

ถือ เป็นเกียรติอย่ างมากที่  

มหาวิทยาลัยเชิญมาร่วมเดินแบบครั้งนี้ 

 “ผมคิดว่าถ้าประเทศไทยต้องการให้ชาวไทย  

หรือชาวต่างชาติหันมานิยมใส่ผ้าไทยให้มากข้ึน เราจะ 

ต้องนำผ้าไทยมาตัดเย็บในรูปแบบท่ีทันสมัย และสามารถ 

สวมใส่ได้ในทุกโอกาส เพราะผ้าไทยเป็นผ้าที่มีความ 

สวยงามอยู่แล้ว อีกทั้งยังมีงานทอที่ละเอียดประณีต 

ถ้าได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆ ก็จะทำให้

ผ้าไทยได้รับความนิยมมากขึ้น”

  นายกิตติกร บุญมา  

นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ 

จ า ก ป ร ะ เ ท ศ กั ม พู ช า 

กล่าวว่าผมตื่นเต้นมาก 

ท่ีได้มาร่วมเดินแบบผ้าไทย 

คร้ังน้ี และคิดว่าผ้าไทยเป็น 

ผ้าที่คนเอเชียสวมใส่มา 

อย่างยาวนาน สวยงาม และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ 

ในความเป็นไทยอย่างชัดเจน ปัจจุบันอาจจะมีแฟชั่น 

ต่างๆเข้ามามากมาย ท่ีเปล่ียนแปลงไปตามยุคสมัย ทำให้ 

ผ้าไทยได้รับความนิยมน้อยลง แต่หากได้รับการส่งเสริม 

จากภาครัฐ และเอกชน เชื่อว่าประเทศไทยสามารถ 

ทำให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จักทั่วโลกได้อย่างแน่นอน 

    น.ส.สุขฮี  ปาร์ก  นักศึกษา 

คณะศิลปกรรมศาสตร์  

จากสาธารณรัฐเกาหลี  

กล่าวว่าประทับใจมากที่ 

ได้มีโอกาสแต่งกายผ้าไทย 

ร่วมงานครั้งนี้ และรู้สึก 

ชื่นชมชาวไทยที่ให้ความ 

สำคัญ และยกย่องผ้าไทย ภูมิใจในความเป็นไทย ซึ่ง 

ถือเป็นสิ่งที่ดีงามและควรอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป

     น.ส.จูลี้ แก้วพิกุน 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ  

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว กล่าวว่า  

เป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาส 

ร่วมเดินแบบแต่งกายผ้าไทย  

รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติ 

อย่างมาก เพราะนอกจากจะเป็นการแสดงความจงรัก 

ภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถแล้ว  

ยังได้แต่งผ้าไทยท่ีมีความสวยงาม ประณีต และอยากให้ 

ทำผ้าไทยในรูปแบบที่ทันสมัยมากขึ้น เพื่อจะได้สวมใส ่

ทุกเพศทุกวัย

  นายเฉลิมชัย โพธิสาน 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์  

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว กล่าวว่า 

ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก 



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมกับสถานีตำรวจ 

นครบาลอุดมสุข สำนักงานเขตประเวศ เดินหน้าโครงการ 

เพ่ือนข้างห้องเตือนภัย กระตุ้นนักศึกษา ผู้อาศัย และเจ้าของ 

หอพัก ร่วมเป็นกำลังสำคัญในการลดอัตราการเกิดอาชญากรรม  

ระวังภัยในหอพักและชุมชน พร้อมเป็นเครือข่ายในการ 

สร้างชุมชนน่าอยู่  จัดโครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภัย 

ครั้งที่ 3 บริเวณด้านหน้าห้างสรรพสินค้านัมเบอร์วัน 

ตรงข้ามมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา  

ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 

เป็นจำนวนมาก 

พ.ต.อ. วัชรพงศ์ ดำรงค์ศรี

รอง ผบก.น.4 กล่าวว่าสถานี 

ต ำ ร ว จ น ค ร บ า ล อุด ม สุข 

บก.น.4 และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ร่วมกับภาคเอกชน 

ที่ เกี่ ยวข้องและเจ้ าของ 

หอพัก จัดโครงการเพื่อน- 

ข้างห้องเตือนภัย บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขต 

บางนา เพ่ือป้องกันและปราบปรามปัญหาอาชญากรรม 

และยาเสพติด หรือปัญหาต่างๆท่ีคาดไม่ถึง พร้อมให้ความรู้ 

แก่เจ้าของหอพักและผู้พักอาศัย ในการดูแลตนเองและ 

เพื่อนข้างห้องและเพื่อให้รู้ทันอาชญากรรม

 “เจ้าของหอพักและผู้อาศัยจำเป็นต้องมีการ 

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ที่พักอาศัยด้วยกัน  

เพ่ือเป็นการลดช่องว่างในการก่ออาชญากรรม และสร้าง 

ความปลอดภัยให้แก่ตนเองและผู้พักอาศัยภายใน 

หอพักเดียวกัน”

พ.ต.อ.สมบัติ   หงษ์ทอง

 ผกก.สน.อุดมสุข  กล่าวว่า  

โครงการเพื่อนข้างห้อง 

เ ตื อ น ภั ย เ ป็ น โ ค ร ง ก า ร 

ที่ดีมาก และก่อประโยชน์ 

กับนักศึกษาที่เข้าพักอาศัย 

ตามหอพักต่างๆ อีกทั้งยัง 

เป็นการสร้างความสัมพันธ์ 

ท่ีดีระหว่างผู้พักอาศัยในหอพัก ชุมชน และผู้ประกอบการ 

ซ่ึงจะเป็นการยกระดับคุณภาพหอพักโดยรอบมหาวิทยาลัย 

ให้ดีข้ึน ท้ังน้ีผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการปรับปรุง 

หอพักให้ตรงตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือสร้างความน่าเช่ือถือ

ให้แก่ผู้ที่เข้ามาพักอาศัย

พ.ต.ท.วิวัฒน์  อัศวะวิบูล ย์  

สว.สส.สน.วังทองหลาง 

กล่าวว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ 

ที่ เ ข้ า ม า ศึ ก ษ า อ ยู่ ใ น 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย จ ะ เ ข้ า ม า 

พักอยู่คนเดียวจึงจำเป็น 

ที่ทุกภาคส่วนให้ความ 

ร่ว ม มือ ใ น ก า ร ใ ห้ข้อ มูล 

ความรู้ วิธีป้องกันอันตรายในรูปแบบต่างๆ อีกท้ังนักศึกษา 

ทุกคนจำเป็นต้องสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกันเพื่อ 

พึ่งพาอาศัยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สิ่งต่างๆเหล่านี้จะ 

เป็นการตัดช่องทางก่อเหตุ นอกจากการล๊อกห้องอย่าง 

แน่นหนา ติดกล้องวงจรปิด การใช้สัญญาณกันขโมย  

“เพ่ือนข้างห้องเตือนภัย”  จะเป็นส่ิงท่ีสร้างความปลอดภัย 

ให้กับผู้พักอาศัยได้เป็นอย่างดี

 “ทางตำรวจมีความยินดีอย่างย่ิงในการเข้ามาเป็น 

ส่วนหนึ่งของโครงการฯ และพร้อมที่จะให้ข้อมูลความรู้ 

กับชุมชน ในด้านการป้องกันการก่ออาชญากรรม วิธีการ 

ตัดช่องว่างของผู้ร้ายท่ีจะเข้ามาก่อเหตุและการประสานงาน 

กับทุกหน่วยงาน เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

ของผู้พักอาศัยและผู้ประกอบการ”

นางอัจฉรา  ห่อสมบัติ

ผู้อำนวยการเขตประเวศ 

กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

วิทยาเขตบางนา มีนักศึกษา 

ที่ ม า อ า ศั ย อ ยู่ ใ น ห อ พั ก 

บริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัย 

เป็นจำนวนมาก การที่ 

มหาวิทยาลัย  สำนักงาน 

เขตประเวศ สำนักงานเขตบางกะปิ สน.อุดมสุข และ 

สน.หัวหมาก ร่วมจัดทำโครงการเพ่ือนข้างห้องเตือนภัย 

ข้ึนน้ัน จะช่วยให้ผู้ปกครอง นักศึกษา และผู้ประกอบการ

รู้สึกสบายใจและมั่นใจว่าจะได้รับความสะดวกสบาย 

ปลอดภัย และยังสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีระหว่างผู้พักอาศัย 

และผู้ประกอบการ รวมทั้งป้องกันการก่ออาชญากรรม

และอบายมุขต่างๆอีกด้วย 

นายสนิท   หอมจันทร์

รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท 

นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด กล่าวว่า  

ในฐานะท่ีบริษัทมีธุรกิจเก่ียวกับ 

หอพักเป็นจำนวนมาก การ 

เข้าร่วมโครงการนี้ทำให้ได้

มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูล 

ข่าวสารระหว่างผู้ประกอบการ 

และผู้พักอาศัย ทำให้เข้าใจถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับ 

นักศึกษา และพร้อมกันน้ียังได้รับความรู้และวิธีการปฏิบัติตน 

ระหว่างพักอาศัยอยู่ในหอพัก ซึ่งเป็นผลดีต่อนักศึกษา 

เป็นอย่างมาก ทำให้รู้สึกปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

จึงอยากให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการดีๆ อย่างนี้เรื่อยไป

นางสาวณัฐฐิณี   ดีรักษา 

นักศึกษา ม.ร. กล่าวว่า  

กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นการ 

ก ร ะ ตุ้ น ใ ห้ ช า ว ห อ พั ก มี  

ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้ 

ชาวหอพักและชุมชนใกล้เคียง 

เล็งเห็นถึงความสำคัญ เรื่อง 

ความปลอดภัยภายในหอพักมากข้ึน อีกท้ังยังมีกิจกรรม 

ให้ร่วมสนุกมากมาย เช่น การบริการตัดผมฟรี และ 

ยังมีการฝึกอาชีพอีกด้วย 

นางสาวภัครัมภา พุ่มโต

นักศึกษา ม.ร. กล่าวว่าการจัด 

กิจกรรมครั้งนี้ ทำให้รู้สึก 

อุ่นใจท่ีหน่วยงานต่างๆได้ 

เข้ามาดูแลและให้ความสำคัญ 

กับความปลอดภัยของ 

นักศึกษา และเชื่อว่าจะทำ

ให้ลดปัญหาอาชญากรรม 

ลงได้ เพราะทุกฝ่ายให้ความร่วมมือ รวมถึงเพื่อน 

ข้างห้องก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ยังได้

ทำกิจกรรมต่างๆที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นอีกด้วย

นางสาวกัณตนา วงศ์จันทร์ 

ผู้เข้าร่วมงาน กล่าวว่ากิจกรรม 

ครั้งนี้ ถือเป็นการให้ความ

รู้และให้บริการแก่ชุมชน 

และยังเป็นการประชาสัมพันธ์ 

ในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วม 

ในกิจกรรมต่างๆท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจัดขึ้น ถือเป็น 

กิจกรรมท่ีดีและอยากฝากให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้จัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้สังคม 

เล็งเห็นความสำคัญในการพึ่งพาอาศัยกันและเป็น 

เพื่อนบ้านที่ดีต่อกัน

นางนิลุบล  เจือเจริญ 

ผู้เข้าร่วมงาน กล่าวว่า โครงการ 

“เพื่อนข้างห้องเตือนภัย” 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

จัดข้ึน ถือเป็นโครงการท่ีให้ 

ความใส่ใจกับนักศึกษาที่ 

พักอาศัยในหอพัก และยัง 

ให้นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลตนเองและ 

เพื่อนข้างห้องให้มีความเป็นอยู่ที่ปลอดภัย อีกด้วย

นางกนกลักษณ์  ทองคำ 

ผู้ร่วมงาน กล่าวว่า โครงการ 

นี้เป็นโครงการที่ให้ความ

รู้และข้อมูลกับนักศึกษา 

ที่พักอาศัยในหอพัก และ 

ประชาชนในชุมชนได้ระวัง 

ภัยมากข้ึน เพราะในปัจจุบัน

มีปัญหาด้านอาชญากรรม 

มากมายหลายรูปแบบ และอยากให้ทางเจ้าหน้าท่ีตำรวจ

ช่วยกันตรวจตราเพ่ิมข้ึน เพราะอย่างน้อยจะได้สร้างความ 

เกรงกลัวให้กับผู้ท่ีคิดจะก่ออาชญากรรม เพ่ือลดจำนวน 

การก่ออาชญากรรมในชุมชนให้น้อยลง
(อ่านต่อหน้า 10)
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ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เดือนตุลาคม 2555
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

08.00 - 18.00 น.
RERUN 

รายการวันอาทิตย์

RERUN

รายการวันจันทร์

RERUN

รายการวันอังคาร

RERUN

รายการวันพุธ

RERUN

รายการวันพฤหัสบดี

18.00 - 18.03 น. 

เพลงชาติ / เปิดสถานี 

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี 

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี 

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี 

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จใน

การบริหารจัดการ

18.03 - 18.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

18.30 - 19.00 น. รายการ RU SHOW
รายการสารคดี 

ชุด 100 ปี ไกลบ้าน
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการดูช่องส่องกฎหมาย

19.00 - 19.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

19.30 - 20.00 น. รายการสารคดีปราชญ์เดินดิน
รายการคุยกฎหมายกับ

อ. พัฒนะ
รายการสารคดีปราชญ์เดินดิน รายการสารคดีปราชญ์เดินดิน รายการสารคดีปราชญ์เดินดิน

20.00 - 20.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ 

20.30 - 21.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการน่ารู้ทุกเรื่องกับ ม.ราม/SPOT/ 

จารึกไทย + ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

21.00 - 24.00 น.  RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี

โปรแกรมท่ี 1 เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

1 08.00 - 08.03 น.

เพลงชาติ / เปิดสถานี / บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พระราชดำริสู่ความสำเร็จ

ในการบริหารจัดการ

เพลงชาติ / เปิดสถานี / บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ 

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พระราชดำริสู่ความสำเร็จ

ในการบริหารจัดการ

2 08.03 - 08.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

3 08.30 - 08.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที
รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

4 08.35 - 09.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

5 09.00 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

6 09.30 - 10.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ IT CORNER

7 10.00 -10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

8 10.30 - 11.00 น. รายการทะเลสีคราม รายการคุยกันเรื่องหุ้น

9 11.00 - 24.00 น. RERUN RERUN

10 24.00 น. ปิดสถานี ปิดสถานี

ชมรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU TV)
ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C-band ความถี่ 3460 MHz และทาง www.e-ru.tv

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อเตรียมตัว 

เข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 

และมีความตระหนักในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนและบทบาท 

ของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาประชาคมอาเซียน โดยให้มีการเผยแพร่ความรู้ 

เก่ียวกับประชาคมอาเซียนด้านต่างๆ ให้ประชากรชาวรามคำแหงและนักศึกษา 

ได้รับรู้ต่อไป นั้น   

 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ร่วมกับสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงได้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้ทางสถานีโทรทัศน์ รายการ “เปิดโลก 

อาเซียน”  เพ่ือเผยแพร่ความรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียนผ่านส่ือโทรทัศน์ RU-ITV  

ม.ร. เชิญชมรายการ “เปิดโลกอาเซียน”

(อ่านต่อหน้า 10)



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

ถาม ผมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ไม่มีเวลา 

ไปเข้าฟังบรรยาย แต่อยากจบตามเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัย 

กำหนด ถามว่า

 1. ถ้าเราไม่ได้ไปเข้าเรียนแต่มีบางกระบวน 

วิชาตารางเรียนแจ้งว่า “คณะจัดสอบเอง” แล้วเราจะรู้ 

วันสอบได้อย่างไร

 2. เรียนรามฯไม่ต้องเข้าเรียนก็ได้ แต่ทำไม 

บางวิชาต้องเก็บชั่วโมงเข้าเรียน และต้องส่งงาน 

ในชั่วโมง ครับ

ตอบ 1. วิชาท่ีแจ้งว่า “คณะจัดสอบเอง”  ขอให้ 

นักศึกษาติดต่อทางฝ่ายทะเบียนคณะท่ีนักศึกษา 

สังกัด เพื่อขอทราบวัน เวลาสอบของวิชาดังกล่าว 

 2. แจ้งให้นักศึกษาทราบว่ามีบางคณะ/

สาขาวิชาท่ีอาจารย์เจ้าของวิชา ให้นักศึกษาทำรายงาน 

หรือต้องเข้าฟังบรรยาย โดยเฉพาะวิชาท่ีเป็นวิชาเอก  

ดังน้ันถ้าวิชาใดนักศึกษาไม่แน่ใจว่าจะต้องเข้าเรียน 

หรือไม่ ให้นักศึกษาสอบถามที่คณะของนักศึกษา 

ก่อนการลงทะเบียนเรียน

ถาม อยากทราบการเปล่ียนแปลงเกรดใหม่ของ 

ภาค 1/2555 มหาวิทยาลัยมีการเปลี่ยนแปลงเกรด 

เป็น A B C D 

 1. นักศึกษารหัส 54  53  52 ........ จะเทียบ 

เกรดให้อย่างไร

 2. ระบบเกรดใหม่ได้เกรดใดถือว่าสอบตก 

ตอบ 1. ภาค 1/2555 มหาวิทยาลัยจะมีการ 

เปลี่ยนแปลงเกรดเป็น A  B+  B   C + C   D+ D  และ 

F สำหรับนักศึกษาเก่าที่ยังมีสถานภาพการเป็น 

นักศึกษาอยู่ ผลสอบเกรด G เทียบได้เท่ากับอักษร A  

มีค่าคะแนนเท่ากับ 4.00 และผลสอบเกรด P เทียบ 

ได้เท่ากับอักษร C+ มีค่าคะแนนเท่ากับ 2.50 

 2. ระบบเกรดใหม่ถ้าสอบตก/ขาดสอบ 

ได้เกรด F 

ถาม สอบถามเรื่องย้ายสาขาวิชาครับ คือตอน 

วันสมัคร ผมเลือกเรียนคณะมนุษยศาสตร์ เอกภาษา 

อังกฤษ แต่เมื่อปี 2 เทอม 2 ผมได้ทำการลงทะเบียน 

วิชาของสาขาส่ือสารมวลชนจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้ 

ทำเรื่องย้ายสาขาเลย

 1. ไม่ทราบว่าต้องไปทำเรื่องย้ายสาขา 

ที่ไหน อย่างช้าที่สุดคือเมื่อใด และเสียค่าใช้จ่าย 

หรือไม่

 2. ผมเห็นใน ม.ร.30 เขียนว่าสาขาส่ือสาร- 

มวลชน ต้องเสียค่าอุปกรณ์ 300 บาท ผมต้องเสียเงิน 

ที่ไหนตอนไหน ครับ กองบรรณาธิการ

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2555  จำนวน 23 วิชา ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 55222  BUS 7304 169/25 การสื่อสารการตลาด รศ.สุรเสกข์  พงษ์หาญยุทธ

 55127  CHI 4203 43/25 วรรณกรรมจีนโบราณ รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล

     (CN 413)

 55125  CM 103 73/25 เคมีเบื้องต้น ผศ.พิทยา  สีสด   

 55174  EC 479 62/25 เศรษฐมิติประยุกต์ รศ.ดร.ถวิล  นิลใบ

 55171  ECO 3301 40/25 เศรษฐศาสตร์การเงิน รศ.สินีนาฏ  สุภรณ์ไพบูลย์  

     (EC 331)   และการธนาคาร

 55130  ECO 3906 71/25 ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ รศ.จิตรา  ตุวิชรานนท์

     (EC 391)   สาธารณรัฐประชาชนจีน

 55212  ECT 3107 73/25 คอมพิวเตอร์กราฟิก อ.ยศระวี  วายทองคำ  

     (ET 312)    เพื่อการศึกษา

 55185  ECT 4001 57/25 การวิจัยทางเทคโนโลยี อ.ดร.สุพจน์  อิงอาจ  

     (ET 401)   การศึกษาเบื้องต้น 

 55154  ENG 3602 33/25 บทประพันธ์ร้อยกรอง รศ.จารุพรรณ  เพ็งศรีทอง  

     (EN 352)   ของอังกฤษและอเมริกา

 55156  ENG 3604 27/25 นวนิยายอังกฤษและอเมริกัน รศ.รมณี  กอวัฒนา

     (EN 357)

 55071  ET 353 58/25 การใช้สื่อการสอน ผศ.ตวงแสง  ณ นคร

 55179  GEO 3404 92/25 หลักการรับรู้ระยะไกล อ.ภาติยะ  พัฒนาศักดิ์

     (GE 396)

 55199  GEO 4203 112/25 การจัดการสิ่งแวดล้อม ผศ.ชูศักดิ์  คงคานนท์

     (GE 415)

 55180  GER 3101 (H) 53/25 การฟังและการพูด ผศ.ดร.ประภาวดี  กุศลรอด  

        ภาษาเยอรมัน 2

 55186  HEC 3005 70/25 ระเบียบวิธีวิจัยทาง รศ.ดร.วันดี  ไทยพานิช

     (HC 304)   คหกรรมศาสตร์

 55163  HI 471 58/25 ประวัติศาสตร์สหภาพโซเวียต รศ.ผุสดี  จันทวิมล

 55120  LAW 2004 78/25 กฎหมายรัฐธรรมนูญ รศ.ดร.กิจบดี  ก้องเบญจภุช

     (LA 204) (LW 202) และสถาบันการเมือง

 55133  LAW 3032 43/25 ปัญหาในกฎหมายอาญา ผศ.นพพงษ์  จูห้อง

     (LA 332) (LW 439)

 55209  MED 6501 228/25 การวิจัยและพัฒนา รศ.ศศิธร  แม้นสงวน

     (7501)   หลักสูตรคณิตศาสตร์

 55142  PH 113 (L) 47/25 ปฏิบัติการฟิสิกส์ 1 รศ.ดำรงศักดิ์  มณีพงษ์สวัสดิ์

 55189  PHI 2005 49/25 ตรรกวิทยาสัญลักษณ์ ผศ.ปานทิพย์  ศุภนคร

     (PY 205)   เบื้องต้น

 55164  POL 4316 51/25 การบริหารการพัฒนา รศ.ดร.วัชรี  ทองประทุม

     (PA 326)   กับประชาธิปไตย

 55175  POL 6309 167/25 แนวความคิดและนโยบาย ผศ.เสาวลักษณ์  สุขวิรัช

     (PS 704)   ในการพัฒนาประเทศไทย

  นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่ 

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

ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

ตอบ 1. นักศึกษาติดต่อทำเรื่องย้ายสาขาวิชา

ได้ที่ ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ งาน One Stop 

Service  อาคาร KLB ชั้น 1 ม.รามฯ 1 หัวหมาก 

พร้อมชำระค่าธรรมเนียม จำนวน 200 บาท อย่างช้า 

ที่สุดคือก่อนการแจ้งจบการศึกษา

 2. เม่ือนักศึกษาทำเร่ืองย้ายสาขาวิชามาเรียน 

เอกสื่อสารมวลชนเรียบร้อยแล้ว ในช่วงของการ 

ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาต้องชำระค่าวัสดุอุปกรณ์  

จำนวน 300 บาท พร้อมการลงทะเบียนเรียน
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การเปลี่ยนแปลงเวลาสอบของกระบวนวิชา  POL 2105
ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) ทุกฝ่ายให้การตอบรับฯ               (ต่อจากหน้า 7)

  นางสาวอำภา   แห้วเนตร

นักศึกษา ม.ร. กล่าวว่า การ 

จัด กิจ ก ร ร ม ค ร้ัง น้ีท ำ ใ ห้  

ได้รับข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์

สำหรับผู้พักอาศัยในหอพัก

มากข้ึน และดีใจท่ีเห็นหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องให้ความสนใจ 

และเอาใจใส่เรื่องความเป็นอยู่ของนักศึกษามากขึ้น 

ผู้ปกครองจะได้อุ่นใจว่าลูกหลานพักอาศัยอย่างปลอดภัย  

และขอขอบคุณผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายที่ช่วยกันเป็นหูเป็นตา  

และเฝ้าระวังให้กับชุมชนและสังคมของเรา 

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดวัน และเวลาสอบของกระบวนวิชา POL2105 ไว้ใน 

ประกาศกระบวนวิชาที่เปิดสอน พร้อมวัน และเวลาสอบไล่ (ม.ร.30) ของภาค 1 ปีการศึกษา 2555 

แล้วน้ัน เน่ืองจากมีปัญหาจำนวนสถานท่ีสอบไล่มีไม่เพียงพอกับจำนวนนักศึกษาท่ีจะเข้าสอบ มหาวิทยาลัย 

จึงจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงเวลาสอบของกระบวนวิชาดังกล่าว  ดังนี้

  กระบวนวิชา             วันที่สอบ        เวลาสอบ                   สถานที่สอบ

              เดิม                    ใหม่

  POL2105         21 ตุลาคม 2555     09.30-11.30      17.00-19.00      VPB201, VPB301, VPB302

               VPB401, VPB402, VPB501

               VPB502, VKB101

ท่ีได้มาร่วมเดินแต่งผ้าไทยในคร้ังน้ี แม้จะเป็นการเดินแบบ 

เป็นปีที่สอง แต่ก็ยังตื่นเต้นเพราะผ้าไทยที่ได้สวมใส ่

แต่ละชุด ล้วนมีความสวยงาม และแสดงออกถึงเอกลักษณ์ 

ในความเป็นไทย ผ้าไทยแต่ละชิ้นมีการทออย่างประดิด- 

ประดอย และประณีต สามารถนำมาประยุกต์ใส่ได ้

หลายโอกาส และทำให้เป็นรูปแบบทันสมัยได้

  นายเจ้าปิ่น นักศึกษา 

คณะมนุษยศาสตร์ จากสาธารณรัฐ 

ประชาชนจีน กล่าวว่าเป็นคร้ังแรก 

ท่ีได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รู้สึก 

ต่ืนเต้นท่ีจะได้สวมใส่ผ้าไทย 

เดินแบบ เพราะผ้าไทยเป็น 

ผ้าที่มีเอกลักษณ์เป็นของตนเอง อีกทั้งยังมีความงดงาม 

และอยากออกแบบผ้าไทยในรูปแบบเส้ือผ้าของประเทศจีน  

ก็จะทำให้ชาวจีนสนใจเพิ่มมากขึ้น

   นายทองสี ลัดตะพอน 

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว กล่าวว่าดีใจ 

และเป็นเกียรติท่ีได้มาร่วมงาน 

คร้ังน้ี ถือเป็นส่วนหน่ึงท่ีได้มา 

แสดงออกถึงความจงรักภักดี 

ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม  

2555 และได้มีโอกาสสวมใส่ผ้าไทยท่ีเป็นศิลปะของคนไทย  

ผมคิดว่าผ้าไทยเป็นศิลปะของคนไทยตั้งแต่โบราณ และ 

เป็นศิลปะที่งดงาม หากประยุกต์ให้มีลวดลายที่ทันสมัย 

ก็จะทำให้เป็นที่นิยมมากขึ้น 

 นศ.ไทย-นานาชาติฯ                    (ต่อจากหน้า 6)

 การเรียกขานชื่อคนเวียดนาม จะใช้ชื่อหลังเป็น 

คำเรียกขาน เช่น          แปลว่า ชัยชนะ หรือ  

       แปลว่า น้ำ เป็นต้น เมื่อเราต้องแนะนำคน 

เวียดนามให้ผู้อื่นรู้จัก เราจึงต้องใช้ชื่อพยางค์สุดท้าย 

เรียกขานบุคคลนั้นๆ

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) ภาษาอาเซียนฯ                            (ต่อจากหน้า 5)

และสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม ม.ร. รวมทั้ง  

สร้างการรับรู้เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ท้ังทางด้าน 

เศรษฐกิจ สังคม ภาษา วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม  

และกฎหมายในกลุ่มนักศึกษา และบุคลากรของ 

มหาวิทยาลัย 

 ทั้งนี้ คณะผู้จัดทำได้ประสานงานกับคณะ- 

รัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ 

ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ รายการ “เปิดโลกอาเซียน”  

โดยออกอากาศทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 20.30 - 21.00 น.  

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จำนวน 8 ตอน โดยเร่ิมออกอากาศตอนแรก  

วันพฤหัสบดีที่  4  ตุลาคม  2555 นี้

 สำหรับ ตารางออกอากาศ รายการ “เปิดโลก 

อาเซียน” มีดังนี้

 eวันที่ 4 และ 11 ตุลาคม 2555 เรื่อง ASEAN 

Vision ตอนที่ 1 และตอนที่ 2 โดย ผศ.ดร.บัณฑิต  

จันทร์โรจนกิจ และ อ.เสาวภา  งามประมวญ

 eวันที่ 18 ตุลาคม 2555 เรื่อง กำเนิดอาเซียน 

โดย อ.ธีรนิต์ิ  เทพสุเมธานนท์  และอ.ภัทระ  ลิมป์ศิระ 

 eวันที่ 25 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2555 

เรื่องกฎบัตรอาเซียนและโครงสร้างของอาเซียน 

ตอนท่ี 1 และตอนท่ี 2 โดย อ.ธีรนิต์ิ  เทพสุเมธานนท์ 

และ อ.ภัทระ  ลิมป์ศิระ

 eวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2555 เร่ืองประเด็นทาง 

กฎหมายในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดย อ.ธีรนิต์ิ   

เทพสุเมธานนท์  และ อ.ภัทระ  ลิมป์ศิระ

 eวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เรื่องทะเลสาบ 

คืนดาบ ณ เมืองฮานอย โดย อ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล  

และ อ.นภสมน  นิจรันดร์

 eวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555 เรื่องประเทศ 

มาเลเซีย ภาษา และวัฒนธรรม โดย รศ.ดร.สุมาลี  

นิมมานุภาพ  และ อ.ประเสริฐ  เย็นประสิทธิ์

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) ม.ร. เชิญชมฯ                              (ต่อจากหน้า 8)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดโครงการ/ 

กิจกรรม “บำเพ็ญประโยชน์” เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม  

2555 ณ วัดสันติวัฒนา อำเภอหล่มสัก จังหวัด 

เพชรบูรณ์ โดยมี เจ้าหน้าที่ นักศึกษา สาขาฯ 

เพชรบูรณ์ เข้าร่วมบำเพ็ญประโยชน์



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 ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12)

บัณฑิตนิติฯ                                  (ต่อจากหน้า 4) สายลมแห่งการเปลี่ยนแปลงฯ     (ต่อจากหน้า 4)

 รับสมัคร นศ.ป.โทฯ                    (ต่อจากหน้า 1)ลุกข้ึนมาต่อสู้ด้วยปากกา ถึงแม้ว่าจะมีความคิดท่ีไม่ตรง 

หรือไม่เห็นด้วยกับภาครัฐ เราควรจะเปิดที่ว่างให้เขาได ้

เสนอส่ิงท่ีเป็นความจริงมากท่ีสุด ในมุมมองของเขา ไม่ใช่ 

ส่ิงท่ีเสกสรรป้ันแต่งข้ึนมา อันน้ันต่างหากท่ีเป็นอันตราย” 

 ปัญหาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีอยู่ เป็น 

ปัญหาที่รอคนแก้ไขด้วยความเข้าใจอย่างแท้จริง เช่น 

เดียวกับคนในพื้นที่ซึ่งยังต้องการสะท้อนภาพปัญหา  

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของพวกเขาจาก 

เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนให้สังคมได้รับรู้  ผู้ท่ีจะทำหน้าท่ีน้ีได้ดี 

ท่ีสุดคือส่ือมวลชน และพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยัง 

คงต้องการส่ือมวลชนคนรุ่นใหม่ท่ีรักสันติเข้ามาร่วมเรียกร้อง 

ความสงบสุข และสันติ  และร่วมเป็น “สายลมแห่ง 

การเปลี่ยนแปลง”

ผู้ใดเฉพาะเจาะจงไว้ก็เป็นของคนทั้งชาติ เป็นสมบัติ 

ของประเทศชาติ เป็นสมบัติที่ประชาชนใช้ร่วมกัน 

เป็นสมบัติท่ีประชาชนเป็นเจ้าของร่วมกันในนามของ 

ประเทศของเราอย่างนี้เป็นต้น  ไม่ว่าจะแปลความเป็น 

อย่างไร ไม่ว่าจะเข้าใจเป็นอย่างไร ท่ีครูพูดมาท้ังหมดน้ัน 

ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้คำจำกัดความอย่างครัดเคร่ง 

อะไรมากมายนัก อยากจะบอกแต่เพียงว่าประเทศใดๆ 

ก็ตามย่อมมีสมบัติของประเทศหรือทรัพย์สมบัติ 

ของประเทศทั้งสิ้นทั้งปวง ส่วนจะให้มีความเข้าใจ 

มากไปกว่านี้ก็น่าจะต้องเปิดพจนานุกรมหรือหาคำ 

อธิบายต่างๆ จากหนังสืออ่ืนๆ ซ่ึงมีอีกมากมายว่าสมบัติ 

ของชาตินั้นในความแคบเป็นอย่างไรในความกว้าง 

เป็นอย่างไร คือความหมายแคบเป็นอย่างไรความหมาย 

กว้างเป็นอย่างไร แต่ไม่ว่าความหมายจะแคบหรือจะกว้าง  

ถ้าเป็นสมบัติของชาติ ถ้าเป็นสมบัติของคนส่วนรวม 

ก็เป็นเร่ืองท่ีทุกผู้ทุกคนจะต้องหวงกัน หวงแหนไว้ให้ 

กับลูกหลานของคนท้ังประเทศ ไม่ใช่เฉพาะลูกหลาน 

ของเรา ไม่ใช่เป็นเรื่องของเฉพาะสกุลวงศ์หรือไม่ใช ่

เฉพาะส่วนตัว 

 ท่ีพูดเช่นน้ีน้ันเพราะครูนึกเป็นห่วงอยู่ในหลายๆ  

เรื่องก็คือสิ่งที่เป็นสมบัติของชาติ ถูกกีดกันถูกขีดคั่น 

เอาไปเป็นสมบัติส่วนตัวเสียก็มาก และในขณะเดียวกัน 

ส่ิงท่ีประชาชนเขาเป็นเจ้าของร่วมกันได้ใช้ร่วมกัน ก็กลาย 

ไปเป็นของเอกชนกลายเป็นของส่วนตัวส่วนตนของ 

ผู้ใดผู้หน่ึง จะมีอิทธิพลหรือไม่มีอิทธิพลก็ช่ัวเหมือนกัน  

วิธีการท่ีเราจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และท่ีจะร่วมกัน 

รักษาสมบัติของชาติไว้ให้คงทนถาวรให้ไปถึงชั่วลูก 

ชั่วหลานของเราได้นั้น เราต้องมีความคิดเป็นพื้นฐาน 

ในหลายเร่ือง และอาศัยความเข้าใจในหลายอย่าง ก็เห็น 

จะต้องยกยอดไปในฉบับหน้าอีกนั่นแหละ เพราะว่า 

พื้นที่ตรงนี้ครูใช้มากเกินไปก็เห็นใจข่าวสารอื่นๆ  

ที่สำคัญๆ นักศึกษาควรที่จะได้รับเหมือนกัน เอาไว้ 

พบกันฉบับหน้านะครับ สำหรับฉบับนี้เอาไว้แค่นี ้

ก่อนครับ สวัสดีครับ

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เม่ือวันท่ี 23-24 สิงหาคม  

2555 นั้น

 ผลปรากฏว่า นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ม.ร. สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศจากประเภทคอนกรีต 

กำลังสูงตามเป้าหมายมาได้สำเร็จ โดยได้เข้าร่วมการ 

แข่งขัน 2 ประเภท คือประเภทคอนกรีตกำลังสูงตาม 

เป้าหมาย และประเภทคอนกรีตกำลังตามเป้าหมาย 

รักษ์โลก 

 ความสำเร็จครั้งนี้เป็นผลงานของนายธนาวุฒิ  

จงกำโชค นายเดชณรงค์ ยวงสุวรรณ และนายอาณัติ 

สนธิใจ ซึ่งมีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 42 ทีม ได้รับรางวัล 

ชนะเลิศ  ประเภทคอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย  ได้ค่า 

กำลังอัดเฉลี่ย 1,032.73 กก./ตร.ซม. คลาดเคลื่อนค่า 

เป้าหมายร้อยละ 1.28 จากผลการกำหนดเป้าหมาย 

กำลังอัดคอนกรีตมีค่าเท่ากับ 1,040กก./ตร.ซม. และ

มีความแตกต่างของค่ากำลังอัดคอนกรีตแต่ละก้อน 

ไม่เกินร้อยละ 15

 อีกหน่ึงรายการท่ีเข้าร่วมแข่งขันประเภทคอนกรีต 

กำลังตามเป้าหมายรักษ์โลก มีทีมเข้าร่วมการแข่งขัน  

43 ทีม ทีมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร. ได้แก่ นายศุภชัย 

อาสาเสนีย์ นายณัฏฐ์ ชูดวง และนายภาณุเดช รงคพรรณพร  

ได้ลำดับที่ 31 ได้ค่ากำลังอัดเฉลี่ย 291.05 กก./ตร.ซม.  

คลาดเคล่ือนค่าเป้าหมายร้อยละ 23.41 จากผลการกำหนด 

เป้าหมายกำลังอัดคอนกรีตมีค่าเท่ากับ 380 กก./ตร.ซม.  

และมีความแตกต่างของค่ากำลังอัดคอนกรีตแต่ละก้อน 

ไม่เกินร้อยละ 15

 นศ.วิศวะรามฯเจ๋ง                        (ต่อจากหน้า 1)

โดยการสอบสัมภาษณ์ เรียนวันอาทิตย์ เวลา 08.00- 

21.30 น. ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตลอดหลักสูตร รวมค่าใช้จ่ายศึกษาดูงาน 

ในประเทศหรือเวียดนาม 145,000 บาท หรือดูงาน 

ที่สิงคโปร์ หรือเทียบเท่า 155,000 บาท แบ่งชำระ  

7 งวด

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครด้วยตนเอง 

ได้ที่อาคารสุโขทัย ชั้น 6 ห้อง 0610 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก) โทร. 0-2310-8955-6 ตั้งแต่ 

บัดนี้ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2555 เวลา 09.00-19.00 น. 

หรือดาวน์โหลดใบสมัครและสมัครทางอินเทอร์เน็ต 

ได้ที่ www.mmm.ru.ac.th 

ภาคภาษาอังกฤษ และโครงการสำหรับเด็กพิเศษ สำหรับ 

อาคารสระหลวง เป็นอาคารปฏิบัติการประกอบด้วย 

ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการทางภาษา วิทยาศาสตร์ และ 

คอมพิวเตอร์ รวมถึงห้องดนตรีไทย นอกจากนี้ ยังมี 

สระว่ายน้ำ สนามฟุตบอล โรงยิม เพื่อเสริมสร้างให้ 

นักเรียนมีความรู้ทันสมัย มีประสบการณ์และเป็นพ้ืนฐาน 

ที่ดีสำหรับการเรียนและการใช้ชีวิตในอนาคต 

 จากนั้น อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า ที่ผ่านมา 

โรงเรียนสาธิต ม.ร. ได้รับความชื่นชมจากหลายฝ่าย 

ภารกิจสำคัญต่อจากนี้ของโรงเรียนสาธิตฯ คือการ 

พัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น จึงขอฝาก 

ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตฯ ในการช่วยกันพัฒนาวิชาการ 

ให้มีความย่ังยืนและสง่างาม เหมือนอาคารเรียนแห่งน้ี  

ให้ลูกศิษย์มีความรู้ความสามารถ สามารถแข่งขันใน 

ด้านวิชาการกับสังคมภายนอกได้อย่างมีศักด์ิศรี ท้ังน้ี  

อาคารสระหลวง เริ่มก่อสร้างตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 โดย 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงสมทบด้วยเงินบริจาคจากผู้ปกครองของ 

นักเรียน “อาคารสระหลวง” เป็นอาคารเรียน 8 ชั้น  

ท่ีมีความทันสมัย พร้อมด้วยห้องปฏิบัติการ สระว่ายน้ำ  

สนามฟุตบอล ห้องประชุม โรงยิมฯ และห้องปฏิบัติการ 

ต่างๆ สามารถรองรับการขยายช้ันเรียนได้อย่างเพียงพอ  

ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 

มากขึ้น 

 ร.ร.สาธิตฯ                                   (ต่อจากหน้า 1)

16,000 บาท) คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ 

สำนักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ ช้ัน 2 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง หัวหมาก โทร. 0-2310-8213, 083-627-

2439, 081-423-5069 หรือที่ www.excbba.ru.ac.th;  

excbba@hotmail.com

 รับ นศ.ป.ตรีฯ                              (ต่อจากหน้า 1)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๒๕) วันที่ ๑ - ๗ ตุลาคม ๒๕๕๕

สมบัติของชาติ

อบรมการตอบข้อสอบกฎหมาย

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กองกิจการ- 
นักศึกษา จัดการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาวิชา RAM 3000  
(สหกิจศึกษา) รุ่นที่ 10 โดยมี อาจารย์สมหมาย สุระชัย  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 
กันยายน 2555 ณ ห้องประชุม 207 อาคารกิจกรรมนักศึกษา 
ช้ัน 2 
 สำหรับการฝึกอาชีพครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก 
สถานประกอบการ 8 แห่ง คือ สำนักงานป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขตพ้ืนท่ี 7 ศาลจังหวัดมีนบุรี 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ศาลจังหวัดตล่ิงชัน  
สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานกฎหมาย เดอะเบส ลอว์เยอร์  
จำกัด การไฟฟ้านครหลวง และบริษัท กรุงเทพวิทยุโทรทัศน์  
จำกัด (ช่อง7)

ปัจฉิมนิเทศ นศ. RAM 3000

 นักศึกษาที่รักครับ ครูพูดถึงประเทศชาติ 

เรามีอะไรบ้าง ถ้าพูดว่าบ้านของเราครอบครัวของ 

เรามีอะไรบ้าง หรือถ้าพูดว่าตัวเราเองมีอะไรบ้าง  

ก็ยังไม่น่าจะหาความหมายหรือวัตถุประสงค์ได้ 

ว่าเราจะพูดถึงเร่ืองอะไร แต่พอบอกว่ามีอะไรบ้าง 

ที่เป็นสมบัติของเราก็น่าจะเริ่มเข้าใจ แต่ถ้าไปพูด 

ว่าเป็นทรัพย์สมบัติก็น่าจะมุ่งเน้นไปถึงท่ีเป็นส่ิงของ 

 ถ้าพูดถึงสมบัติพัสถานก็น่าจะเป็นส่ิงของ 

ท่ีเป็นอสังหาริมทรัพย์ เช่น บ้านท่ีดินอะไรเหล่าน้ี  

จะเห็นได้ว่าคำว่าสมบัติหรือที่ครูใช้ชื่อเรื่องว่า 

สมบัติของชาติ จึงน่าจะต้องพูดกันเสียก่อนว่าเรา 

จะพูดถึงเร่ืองอะไรท่ีเป็นประเด็น จะพูดในความหมาย 

อย่างกว้างหรือในความหมายอย่างแคบ ถ้าพูดถึง 

ความหมายอย่างกว้าง  สมบัติของชาติมีเยอะแยะ 

มากมาย เป็นทั้งสิ่งของที่มีคุณค่า หรือสิ่งของที่มี 

ราคา ก็ต้องแปลความกันไปอีกว่ามีคุณค่ากับมีราคา 

แตกต่างกันอย่างไร ถ้าบอกว่ามีราคา (price) ก็ 

หมายถึงสิ่งที่อาจจะไปซื้อขายกันในราคาเท่านั้น 

เท่าน้ี หรือประเมินราคาว่ามีราคาเท่าน้ันเท่าน้ี แต่ถ้า 

หากว่าเราหมายถึงคุณค่า (value) ก็จะหมายถึง 

สิ่งที่มีคุณค่าในตัวมันเอง จะซื้อจะขาย จะไม่ซื้อ 

จะไม่ขายก็มีคุณค่า เช่น เรามีรูปภาพของคุณพ่อ 

คุณแม่ของเราใส่กระเป๋าสตางค์ไว้ เอาไว้ดูยามห่างไกล  

ถ้าจะเอาไปขายก็คงจะเป็นเศษกระดาษเป็นอะไร 

ต่างๆ ท่ีคงไม่ได้ราคาอะไรนัก หรืออาจจะขายไม่ได้ 

ราคาเลย แต่ในคุณค่าของรูปภาพน้ันเราภูมิใจ เรามี 

ความรักมีความแหนหวง จะเห็นได้ว่าส่ิงท่ีมีคุณค่า 

นั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องมีราคาเสมอไป หรือสิ่งที่

มีราคานั้นก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีคุณค่าสำหรับ 

ใครต่อใครได้ทุกคน อาจจะมีคุณค่าสำหรับคน 

บางคนเท่านั้นก็เป็นได้ 

 สมบัติของชาติน้ันอาจจะเป็นทรัพย์ท่ีเคล่ือน 

ท่ีได้ เป็นท้ังทรัพย์ท่ีไม่เคล่ือนท่ี เป็นมนุษย์ เป็นส่ิงของ 

เป็นรูปภาพ เป็นดวงตรา เป็นแสตมป์ เป็นจดหมายเหตุ  

เป็นอะไรก็แล้วแต่ ถ้าหากว่ามีคุณค่าหรือมีราคา 

และเป็นของส่วนรวมเราก็เรียกว่าเป็นสมบัติของชาติ  

แผ่นดินห้วยหนองคลองบึงบางเกาะแก่งภูเขาทะเล 

ถ้ำแม่น้ำอะไรก็แล้วแต่ ถ้าหากว่าเป็นของใช้ร่วมกัน 

เป็นของท่ีไม่ได้หวงกัน หรือให้เป็นกรรมสิทธ์ิของ 
(อ่านต่อหน้า 11)

 รองศาสตราจารย์สัมพันธ์   

ธาราทิพยกุล คณบดีคณะบริหารธุรกิจ  

เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา 

แก่นักศึกษาพิการ  จำนวน 15 ทุนๆละ  

8,000 บาท ซึ่งได้รับการสนับสนุน 

จากนักศึกษาโครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิตสำหรับผู้จัดการยุคใหม่  

(Sunday Program) รุ่นที่ 7 สาขา 

การบัญชี โดยมี รองศาสตราจารย์ 

กาญจนาท เรืองวรากร อาจารย์ 
คณะบริหารธุรกิจ และนางสุชาดา วรกาญจน์ ผู้อำนวยการกองกิจการนักศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน 

ในการมอบทุนการศึกษาดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 กันยายนที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 207 อาคารกิจกรรม 

นักศึกษา ชั้น 2  

     คณะนิติศาสตร์ จัดอบรมโครงการ “การเขียน 

คำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย” โดย อาจารย์อภิชัย   

มานิตยกุล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน  

และ รองศาสตราจารย์สุเมธ  จานประดับ  อาจารย์ 

ประจำภาควิชากฎหมายเพ่ือการพัฒนา คณะนิติศาสตร์  

ม.ร. เป็นวิทยากร มีนักศึกษาเข้าร่วมการอบรมจำนวน  

250 คน เม่ือวันท่ี 30 สิงหาคม ท่ีผ่านมา ณ ห้อง 1303  

ชั้น 3 อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์

 โอกาสนี้ อาจารย์อภิชัย  มานิตยกุล กล่าวว่า 

การเขียนคำตอบข้อสอบกฎหมายแบบอัตนัย  

นอกเหนือจากหลักเกณฑ์การเขียนตอบท่ีประกอบ 

ด้วยหลักกฎหมาย การวินิจฉัย และสรุป แล้วนักศึกษา 

ต้องทราบถึงวิธีการเขียนขยายความ การยกหลัก 

กฎหมายมาอ้างอิงต้องใช้หลายมาตรา รวมถึงแนว 

การอธิบายรายละเอียดการเขียนตอบข้อสอบ  

เพื่อให้ได้คะแนนที่ดี         

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับบริษัท ทีโอที  

จำกัด (มหาชน) จัดโครงการ Big Cleaning Day   

เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยด้วย 

การเก็บสายโทรศัพท์ที่แขวนระเกะระกะตาม 

สถานที่ต่างๆ และจัดระเบียบให้เรียบร้อยโดยเริ่ม 

ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2555 เป็นต้นไป 

ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเวลา 2 เดือน พร้อม 

กับได้มีการติดตั้งกล่องรับสัญญาณ WiFi  จำนวน 

กว่า 60 จุด ครอบคลุมพ้ืนท่ีท้ังมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(หัวหมาก) และวิทยาเขตบางนา ตามนโยบายอธิการบดี  

เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

สามารถใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูลได้ 

สะดวกมากขึ้น


