
            
   

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 ๓๓ 

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

   
 
  

   
 ม.ร. รับสมัคร นศ.ป.โท 

จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 5

    
 

มอบรางวัล “อาจารย์ดีเด่น” ในงาน “41 ปีรามคำแหง”

(อ่านต่อหน้า 2)

สารนายกสภามหาวิทยาลัย
ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ครบรอบ ๔๑ ปี วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 2)

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
M.B.A. for Executives

 นับแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบสี่

ชาวรามฯมีอุตสาหะมานะมั่น

มุ่งสร้างสมคุณค่าสถาบัน

ตั้งใจจรรโลงการศึกษาน่าชื่นชม

สอน วิจัย บริการทางวิชาการ

ทำนุสารวัฒนธรรมอันเหมาะสม

ผลิตบัณฑิตต่างสาขาน่านิยม

สู่สังคมด้วยความรู้คู่คุณธรรม

ยี่สิบหกพฤศจิกาฯ ห้าห้านี้

ครบสี่สิบเอ็ดปียังคมขำ

สร้างตำนานกำหนดให้จดจำ

ไม่ลืมคำให้โอกาสพิลาสพิไล

ต่อแต่นี้จะก้าวไปอย่างมาดมั่น

จะฝ่าฟันสู่อนาคตอันสดใส

ให้ชาวโลกรับรู้ว่าชาติไทย

มีมหาวิทยาลัยลือนาม “รามคำแหง”

รองศาสตราจารย์ประทีป    วาทิกทินกร - ร้อยกรอง
๒๖  พฤศจิกายน  ๒๕๕๕

สี่สิบเอ็ดปี

มหาวิทยาลัยลือนาม “รามคำแหง”

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สนใจ 

เข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

สำหรับผู้บริหาร รุ่นท่ี 15 (M.B.A. for Executives)  

กลุ่ม Inclusive และกลุ่ม Exclusive ภาค 2 

ปีการศึกษา 2555 แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์  

เรียนระบบ Modular & Block Course ที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก รายละเอียด  

ดังนี้

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท หลักสูตร 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต จังหวัดนนทบุรี รุ่นที่ 5 สาขา 

วิชาการจัดการ แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ 

เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00-21.00 น. และวันเสาร์  

เวลา 08.00-17.00 น. ที่โรงเรียนชลประทาน- 

สงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี คัดเลือกเข้าศึกษา 

โดยการสอบสัมภาษณ์ 

(อ่านต่อหน้า 2)

สารอธิการบดี
ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย

ครบรอบ ๔๑ ปี วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๔๑ ปี ในนาม 

ของสภามหาวิทยาลัย ผมขอแสดงความยินดีอย่างย่ิง 

ต่อท่านผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน 

เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ซ่ึงผมมีความภาคภูมิใจและมีความยินดี 

อย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานกับท่านทั้งหลาย

 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เป็นที่ประจักษ ์
ชัดว่ามหาวิทยาลัยของเรา ได้เจริญก้าวหน้าในทุกด้าน ให้โอกาสทางการศึกษา 

แก่ปวงชนชาวไทยทั่วประเทศและทั่วโลก เป็นที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที ่

มหาวิทยาลัยแห่งน้ีได้ทำหน้าท่ีของมหาวิทยาลัยอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ ท้ังด้าน 

การสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ยิ่งไปกว่านั้น มหาวิทยาลัยยังได้ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม

 ขอแสดงความยินดีในโอกาสวันคล้าย 

วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๔๑ ปี  

นับจากปีที่เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๔

 ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติ 

ภารกิจของสถาบันอุดมศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล ได้รับใช้สังคมและประเทศชาติ และ 

ได้มีการพัฒนาเจริญก้าวหน้ามาโดยลำดับ และเป็น 

มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสทางการศึกษาของชาติ 

อย่างแท้จริง ซึ่งได้ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ชาวไทยทั่วประเทศและทั่วโลก

 พลังแห่งการพัฒนาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเกิดจากพลังของการ 

ร่วมแรงร่วมใจ อดทนเพียรพยายาม เสียสละ ช่วยกันฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ 

ด้วยความรักและสามัคคี ของคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ ข้าราชการ 

เจ้าหน้าที่  และบุคลากร  รวมทั้งนักศึกษาและศิษย์เก่า

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประกาศรายช่ือ อาจารย์ดีเด่น ในโอกาสครบรอบ 41 ปีแห่งการสถาปนา  
เพ่ือเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ท่ีมีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการ มีจิตสาธารณะอุทิศตนเพ่ือส่วนรวม   
และมีความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์
 สำหรับผลการคัดเลือกมีอาจารย์ดีเด่นที่ผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน 3 ท่าน 
ได้แก่
 1. ศาสตราจารย์ ดร.ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ์  ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  คณะมนุษยศาสตร์ 
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ศตวุฒิ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
 3.  รองศาสตราจารย์สุภาวดี   จุลละศร   ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์
 โดยจะมีพิธีมอบรางวัลแก่อาจารย์ดีเด่นท้ัง 3 ท่าน ในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ  
41 ปี  ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  เวลา 10.30 น.  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

รศ.ดร.นิรมล    ศตวุฒิศ.ดร.ร่ืนฤทัย   สัจจพันธุ์ รศ.สุภาวดี    จุลละศร



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

สารนายกสภาฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

สาขาฯเพชรบูรณ์ทำบุญวันออกพรรษา

เชิญนักศึกษาอบรมพิมพ์ดีด ฟรี

ออกไปดูแลรับใช้สังคมและประเทศชาติ ท้ังระดับปริญญาตรี  

ปริญญาโท  และปริญญาเอก

 ในโอกาสอันเป็นมงคลน้ี ขออำนาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 

ทั้งหลายและบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

อำนวยพรให้ชาวรามคำแหงทุกคนจงเป่ียมด้วยพลังกาย  

กำลังใจ และพลังสติปัญญา ร่วมกันสร้างสรรค์ จรรโลง 

ให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงอันเป็นที่รักของเรามีความ 

เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้น

       (นายประจวบ  ไชยสาส์น)

      นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

สารอธิการบดีฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

ในทุกยุคทุกสมัยตลอดมา โดยเฉพาะในช่วงระยะ 

สิบกว่าปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยรามคำแหงพัฒนา 

เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่มีใครคาดคิด และ 

สร้างช่ือเสียงโดดเด่นในวงการศึกษาดังท่ีเป็นประจักษ์  

ซึ่งชาวรามคำแหงมีความภาคภูมิใจยิ่ง

 ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณชาวรามคำแหงทุกท่าน 

ที่ให้ความไว้วางใจผม และทำให้ผมได้มีโอกาสทำงาน 

ให้มหาวิทยาลัยในตำแหน่งอันทรงเกียรติสูงสุดในชีวิต 

การทำงานของผม คือตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ผมตระหนักดีว่าชาวรามคำแหงได้มีส่วนร่วม 

สร้างสรรค์จรรโลงมหาวิทยาลัยแห่งน้ีมาตลอดระยะเวลา  

๔ ทศวรรษ ตัวผมเองเข้ามารับภาระหน้าท่ีอธิการบดี  

ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงกำลังก้าวสู่ทศวรรษท่ี ๕  

ผมจะพัฒนามหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ก้าวต่อไปอย่าง 

ไม่หยุดยั้ง ทั้งนี้ ด้วยกำลังสติปัญญาและความมุ่งมั่น 

ของผมและชาวรามคำแหงทุกท่าน ขอเรียนว่าผมภูมิใจ 

ที่ได้ร่วมงานกับท่านทั้งหลาย และจะทุ่มเทกำลังกาย 

กำลังใจอย่างสุดความสามารถ ต้ังใจทำงานให้มหาวิทยาลัย 

แห่งนี้ให้ดีที่สุด

 ผมขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร  

นักศึกษา และศิษย์เก่าทุกท่านท่ีได้ช่วยกันพัฒนามหาวิทยาลัย 

ของเราจนเจริญงอกงามมาได้ถึงเพียงน้ี และขอขอบคุณ 

ล่วงหน้าสำหรับพลังแห่งการพัฒนาจากทุกๆท่าน เพ่ือ 

มหาวิทยาลัยและประเทศชาติในอนาคต...ต่อไป

 ในโอกาสนี้ ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย 

รวมทั้งเดชะบารมีแห่งองค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านและครอบครัวประสบความสุข  

ความเจริญ ประสบความสำเร็จสมดังปรารถนาทุกประการ  

อีกทั้งมีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และการ 

ดำเนินชีวิตที่รุ่งเรืองและมั่นคง...สืบไป

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   ลาภเจริญทรัพย์)

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  รศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดีคณะ 
ศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีตักบาตร อาหารสด- 
อาหารแห้ง พระธุดงคกรรมฐาน  สายท่านพระ- 
อาจารย์มั่น ภูริทัตโต จำนวน 10 รูป เมื่อวันที่ 
13 พฤศจิกายน 2555 ณ ลานพ่อขุนฯ จัดโดยกลุ่ม 
พุทธธรรมกรรมฐาน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ส า ข า วิ ท ย บ ริ ก า ร เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ  

จังหวัดเพชรบูรณ์ นำโดย  นายประสิทธิ์  วงค์วร 

หัวหน้าสาขาฯจังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ี 

สาขาฯและประชาชนในพื้นที่        จัดโครงการและ 

กิจกรรมเพ่ือสืบทอดประเพณีทางพระพุทธศาสนา 

ในปีพุทธชยันตี 2600 ปี โดยร่วมกันทำบุญตักบาตร 

ข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุ จำนวน 5 รูป   

จัดตั้งกองผ้าป่าและสังฆทานถวายแด่วัดศรีไวย์  

ตำบลบ้านเนิน อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เป็นเงินทำบุญรวมท้ังส้ิน 10,815 บาท (หน่ึงหม่ืน- 

แปดร้อยสิบห้าบาทถ้วน) เน่ืองในวันออกพรรษา  

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 

 งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  
กองกิจการนักศึกษา จัดโครงการอบรมหลักสูตร 
ฝึกปฏิบัติการเรียนรู้ระบบพิมพ์สัมผัสภาษาไทย- 
ภาษาอังกฤษ ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร ์ (ฟรี) แก่ 
นักศึกษา ม.ร.และบุคคลทั่วไป โดยอบรมรุ่นละ 
10 วัน วันละ 1 ชั่วโมง ดังนี้
 รุ่นที่ 2  รับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้-7 ธ.ค. 55  
 อบรม  วันที่ 11-25 ธ.ค. 55
 รุ่นท่ี 3  รับสมัคร วันท่ี 11 ธ.ค. 55-17 ม.ค. 56  
 อบรม  วันที่ 21 ม.ค.-1 ก.พ. 56
 หลักฐานการสมัคร รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 
หรือ 2 นิ้ว 1 รูป สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา  
และแต่งกายชุดนักศึกษาหรือชุดสุภาพเข้า 
อบรม ที่ห้องอบรมพิมพ์สัมผัสคอมพิวเตอร์ 
อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 
 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียด : และสมัคร 
ได้ที่งานแนะแนวจัดหางานและทุนการศึกษา  
อาคารศิลาบาตร (ชั้นลอย) โทร. 0-2310-8126 
ในวันและเวลาราชการ
 อน่ึง ผู้เข้าอบรมทดสอบผ่านจะได้รับวุฒิบัตร 
และลงทรานสคริปต์กิจกรรมนักศึกษาด้วย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต เปิดเผยว่า เมื่อช่วง 

การสอบไล่ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 เมื่อเดือน 

ตุลาคมท่ีผ่านมา มีนักศึกษา ม.ร. คือ น.ส.นิภาภรณ์  

โพธิผล รหัสนักศึกษา 5302510564 ได้เก็บเงิน 

จำนวน 520 บาทได้ท่ีห้องน้ำหญิง อาคาร BNB 2  

และได้นำส่งให้ นางสาวจินตนา ทิมวงษ์ ผู้ช่วย 

หัวหน้าตึกสอบ BNB 2 ในขณะน้ัน มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ขอชื่นชมในความซื่อสัตย์และการ 

ทำความดีของนักศึกษาเพื่อเป็นแบบอย่างต่อไป  

ทั้งนี้ เงินจำนวนดังกล่าวไม่มีใครมาขอรับคืน 

มหาวิทยาลัยจึงได้นำเงินส่วนนั้น ร่วมทำบุญใน 

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของมหาวิทยาลัย 

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ม.ร. ชื่นชมนักศึกษาทำดี

ม.ร. รับสมัคร นศ.ป.โท ฯ            (ต่อจากหน้า 1)

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาช้ันปริญญาตรี หรือกำลัง 

ศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายชั้นปริญญาตรี และคาดว่าจะ 

สำเร็จการศึกษาก่อนวันขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2556 ที่สำนักงานโครงการฯ 

ห้อง 309 A ชั้น 3 อาคารสุโขทัย ม.ร. (เว้นวันหยุด 

นักขัตฤกษ์) สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8591-2,  

085-043-5665 และ 089-487-4839 และที่โรงเรียน 

ชลประทานสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี เฉพาะวันเสาร์ 

ที่ 9 กุมภาพันธ์ และวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 

หรือสมัครทางเว็บไซต์ท่ี www.advanced-mba.ru.ac.th  

โดยชำระเงินค่าสมัครผ่านธนาคารทหารไทย หรือ 

ธนาคารออมสิน (ส่วนหลักฐานการสมัครยื่นในวัน 

สัมภาษณ์) ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร  

รวมศึกษาดูงานในประเทศ 140,000 บาท หรือดูงาน 

ต่างประเทศ 195,000 บาท (อย่างน้อย 35 คน ทาง 

โครงการฯ จึงจะจัดให้) โดยแบ่งชำระ 7 งวด



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 วันที่ ๒๖ เดือนพฤศจิกายน เป็นวัน 

สถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 เนื่องเพราะ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘ 

เป็นวันที่

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

มีพระมหากรุณาธิคุณเสด็จฯมาท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

 ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช และ

 พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รุ่นแรก

 ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นี้ จึงเป็นวัน 

สถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 

๔๑ ปี

 บังเอิญเม่ือปี ๒๕๕๔ ซ่ึงมหาวิทยาลัย 

แห่งนี้ครบรอบ ๔๐ ปี เป็นปีที่บ้านเมืองนี้ 

ประสบปัญหาอุทกภัย

 เราจึงมิได้มีงานเฉลิมฉลองเท่าที่ควร

จะมี

 มาปีนี้ครบรอบ ๔๑ ปี 

 มหาวิทยาลัยจึงได้จัดงานให้ยิ่งใหญ่

พอควรแก่เหตุ

 อย่างน้อย ในคืนวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน 

ซึ่งเป็นงานคืนสู่เหย้า

 ๔๑ ปี ไม่มีรามฯไม่มีเรา

 ที่บริเวณลานพ่อขุนฯการแสดงดีๆ 

จัดข้ึนท่ีน่ีเพ่ือรำลึกอดีต ปัจจุบัน และอนาคต 

ของมหาวิทยาลัยของประชาชน อย่าง

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 “ข่าวรามคำแหง” ขอเชิญชวนลูกพ่อขุนฯ 

ทุกคนไว้ตรงนี้

 ๔๑ ปี ไม่มีรามฯไม่มีเรา

บุคลากร ม.ร. ประชุมรับทราบ
ปัญหา-อุปสรรคการประเมินคุณภาพ

 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“ปัญหาและอุปสรรค ในการรับการตรวจประเมิน 

คุณภาพภายนอกรอบสามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง”  

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดี ม.ร. เป็นประธาน มีรองศาสตราจารย์  

ดร.เตือนใจ เกตุษา รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ  

พร้อมด้วยคณาจารย์  คณะกรรมการฯ และบุคลากร 

ของคณะ/สถาบันที่จัดการเรียนการสอนของ ม.ร.  

ร่วมประชุม เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2555 ณ 

ห้องประชุม 802  อาคารท่าชัย 

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ 

เชษฐสุมน ผู้อำนวยการสำนักประกันคุณภาพการ 

ศึกษา กล่าวรายงานว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

พ.ศ. 2555 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน 

คุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) ใน 

วันท่ี 14-24 สิงหาคม 2555 ซ่ึงคณะผู้ประเมินภายนอก 

ได้นำเสนอผลการประเมินทั้งในระดับคณะและ 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยผลการประเมินใน 

ภาพรวมของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับดี (4.20) ซึ่ง 

ในโอกาสน้ันคณะผู้ประเมินภายนอกได้มีข้อเสนอแนะ 

ในการพัฒนาและปรับปรุงจากการตรวจประเมิน 

คุณภาพภายนอกรอบสามแก่ ม.ร. ด้วย

 ดังน้ัน สำนักประกันคุณภาพการศึกษา จึงจัด 

ประชุมเชิงปฏิบัติการเร่ืองดังกล่าวข้ึน เพ่ือรวบรวม 

ปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นในการตรวจ 

ประเมินและหาแนวทางในการแก้ไข รวมถึงการ 

ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะผู้ประเมินภายนอก  

โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะกรรมการรับการ 

ตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม บุคลากร 

ของคณะ/สถาบันท่ีจัดการเรียนการสอน และบุคลากร 

สำนักประกันคุณภาพการศึกษา ร่วมประชุม ระหว่าง 

วันที่ 6-8 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 802 

อาคารท่าชัย และโรงแรมฟูราม่า จอมเทียน บีช 

พัทยา  จังหวัดชลบุรี

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณบุคลากร 

ทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการทำงานด้านประกันคุณภาพ 

ของมหาวิทยาลัยจนสำเร็จลุล่วง ซึ่งทุกคนเหมือนเป็น 

อิฐคนละก้อน เป็นไม้คนละท่อน ท่ีช่วยนำพามหาวิทยาลัย 

ให้ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

ไปด้วยดีเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา จากนี้ไปขอให้ 

ทุกคนได้เตรียมความพร้อมท่ีจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ 

ที่อาจจะเรียกได้ว่า แย่ที่สุดหรือไม่ เช่น ความเข้มงวด 

ของกรรมการฯ หรืออุปสรรคที่ไม่รู้ล่วงหน้า แต่ถ้า 

เรามีความพร้อมและเตรียมการล่วงหน้าไว้ในทุกเร่ือง 

ก็จะสามารถผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆไปได้ 

 ดังนั้น เมื่อทาง สมศ.ได้กำหนดกฎเกณฑ์ขึ้น 

มาให้มหาวิทยาลัยทุกแห่งปฏิบัติตาม รามคำแหงซึ่ง 

เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐก็ต้องดำเนินการ ขอให้มอง 

ว่าเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่เหมือนเป็นกระจก 

สะท้อนให้เห็นว่า รามคำแหงมีสิ่งที่ดีหรือมีสิ่งใดที ่

ควรแก้ไขปรับปรุง เช่น งานวิจัยของรามคำแหง ที่ยัง 

ขาดการนำไปใช้ประโยชน์หรือขาดการต่อยอด โดย 

จะได้นำข้อแนะนำต่างๆที่ได้รับฟังมาไปพัฒนาการ 

ทำงานให้ดีขึ้น 

 นอกจากน้ันแล้ว  ยังมีความเข้าใจผิดในอุดมศึกษาไทย 

ว่า เมื่อนักศึกษาเรียนจบไปแล้วจะต้องมีงานทำ ถ้า 

สังคมไทยยังคิดเช่นนี้อยู่การสร้างสติปัญญาก็จะไม่ 

เกิดขึ้น ลูกหลานคนไทยจะไม่รู้จักใช้เหตุผล เพราะ 

คนที่เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาก็เพื่อต้องการบ่มเพาะ 

ทางความคิด และสามารถยืนหยัดในสังคมได้ไม่ว่า 

จะอยู่ที่ใดก็ตาม ฉะนั้น ตราบใดที่ลูกศิษย์รามคำแหง 

จบไปเป็นบัณฑิตที่มีความคิด มีความภาคภูมิใจใน 

ตนเอง มีเหตุผลกับการใช้ชีวิตของตนเอง นั่นคือสิ่ง 

ที่ดีที่สุดต่อสังคม

 “เรื่องประกันคุณภาพของรามคำแหง ขอให้ 

ทุกท่านช่วยกันคิดให้เป็นรูปธรรม พร้อมทั้งเตรียม 

การให้พร้อมอยู่เสมอ ส่วนคณาจารย์ก็ต้องเร่งการ 

เขียนผลงานทางวิชาการ และเผยแพร่สู่สังคมภายนอก 

ให้มากข้ึน วันน้ีขอขอบคุณบุคลากรทุกท่านท่ีช่วยกัน 

ทำงานด้านการประกันคุณภาพมาโดยตลอด หวังว่า 

การรวมพลังสมองกันครั้งนี้จะได้แนวคิดใหม่ที่เป็น 

รูปธรรมมาพัฒนางานของมหาวิทยาลัยให้ก้าวหน้า 

ต่อไป”  อธิการบดี ม.ร. กล่าวในที่สุด



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม 

ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 

โดยมี นายประจวบ  ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

 1. ร่างระเบียบและข้อบังคับ

  - อนุมัติร่ างระเบียบมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าด้วยสวัสดิการการจ่ายเงินทดแทน

บคุลากร เน่ืองจากการเสียชีวิตหรือได้รับอันตราย

แก่ร่างกายและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในกรณีถึงแก่ชีวิต 

(ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2555

  - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าด้วยสำนักงานประกันคุณภาพ 

การศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555

  2.  อนุมัติหลักสูตร

    อนุมัติหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม 

(หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2555) 

  3.  ลงนามความร่วมมือ

   ให้ความเห็นชอบการลงนามบันทึก

ความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐว่าด้วยบริการ

สื่อสารโทรคมนาคม ซึ่งเป็นบันทึกความร่วมมือ

ระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับบริษัท ทีโอที 

จำกัด (มหาชน) ในการพัฒนาระบบการสื่อสาร 

ให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษา

  4. โครงการ 1 มหาวิทยาลัย 1 ทุนเฉลิม 

พระเกียรติฯ

   อนุมัติการเข้าร่วมโครงการ 1 มหาวิทยาลัย 

1 ทุนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555 

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ได้เชิญชวนสถาบันการศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ 

ด้วยการสนับสนุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอด 

หลักสูตรในสาขาวิชาท่ีศึกษาและให้ทุนการศึกษา

ต่อเนื่อง จำนวน 20,000.- บาท ต่อปีการศึกษา 

แก่นักศึกษาที่ศึกษาอยู่ ในระดับปริญญาตรี  

(ทุกชั้นปี) ที่มีความตั้งใจและมุ่งมั่นในการศึกษา 

เล่าเรียน เป็นแบบอย่างที่ดีในความเสียสละ มีจิต- 

อาสา มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์            

โดยสถาบันอุดมศึกษาเป็นผู้ดำเนินการคัดเลือก 

ผู้สมควรได้รับทุนการศึกษา

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัด 

สมุทรสาคร ม.รามคำแหง จัดสัมมนา “จุดเปลี่ยน  

เมียนมาร์  โอกาส และความท้าทายในการลงทุน”  

เตรียมความพร้อมสู่เศรษฐกิจ AEC และบูรณาการ 

ความรู้ด้านบริหารธุรกิจระดับสากล สู่ชุมชนและ 

ท้องถิ่น

รองศาสตราจารย์สมพล  

ทุ่งหว้า ประธานกรรมการ 

บริหารโครงการบริหาร 

ธุรกิจมหาบัณฑิตจังหวัด 

สมุทรสาครเปิดเผยว่า 

นักศึกษาปริญญาโท    

รุน่ที ่3 โครงการบรหิาร 

ธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะจัดสัมมนาวิชาการ เร่ือง  

“จุดเปล่ียนเมียนมาร์ โอกาสและความท้าทายในการ 

ลงทุน” เพื่อให้นักศึกษาสามารถบูรณาการความรู้ 

ด้านบริหารธุรกิจระดับสากล และนำไปประยุกต์ใช้ 

ให้เกิดการพัฒนาในกิจการหรือองค์การในระดับ 

ชุมชนและท้องถ่ินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันจันทร์ท่ี 

3   ธันวาคม  2555   เวลา  08.00 - 17.30 น. ณ โรงแรม 

เซ็ลทรัลเพลส จังหวัดสมุทรสาคร โดยมี ผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน และมี 

นายจุลภัทร แสงจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร 

ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “จุดเปลี่ยนของเมียนมาร์ใน 

มุมมองของพ่อเมืองสมุทรสาคร”

 นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายพิเศษ เรื่อง 

“กฎหมายการลงทุนของต่างชาติและโอกาส 

การลงทุนในเมียนมาร์” โดย นายประจวบ  สุภินี 

ทูตพาณิชย์ประจำย่างกุ้ง การบรรยายเรื่อง “การ 

ปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจคร้ังใหญ่ในเมียนมาร์” 

โดย Dr. Maung Maung Lay-Vice President 

The Republic of The Union of Myanmar  

Federation of Chamber & Industry (U.M.F.C.I.) 

การบรรยายเรื่อง “ความคืบหน้าโครงการท่าเรือ 

น้ำลึก/นิคมฯทวาย และสมุทรสาครจะได้อะไร” 

โดย นายนเรศร์ บัวหลวง (Port Advisor บริษัท 

อิตาเล่ียนไทยดีเวล็อปเมนต์ จำกัด) และมีการเสวนาพิเศษ 

“เจาะลึกผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร 

ในสมุทรสาครกับโอกาสการลงทุนในเมียนมาร์” 

โดย ดร.พจน์  อร่ามวัฒนานนท์ ประธานบริหาร 

บริษัท ซีแวลู จำกัด นายสมศักด์ิ ดารารัตนโรจน์ 

ประธานกรรมการบริหารนิคมอุตสาหกรรม 

สินสาคร ภก.ดร.นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี กรรมการ 

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และนายสุนทร  

วัฒนาพร ประธานหอการค้า จังหวัดสมุทรสาคร 

ดำเนินรายการโดย อาจารย์เอกสิทธิ์ สุนทรนนท์ 

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท บุญรอดบริวเวอร่ี จำกัด 

  ผู้สนใจสำรองที่นั่งและสอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานโครงการฯ คณะบริหารธุรกิจ 

ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก โทร. 0-2310-

8213 , 083-627-2439 หรือที่ www.smsmba.ru.ac.th

 ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท  

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนาชุมชน รุ่นท่ี 14 

จัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์จุดพลังนัก-

คหกรรมฯ สร้างงานให้เป็นเลิศ” โดยมีรองศาสตราจารย์ 

ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 

เป็นประธาน มีคณาจารย์ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์

และผู้สนใจร่วมในงาน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 

ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ ช้ัน 2 

อาคารศรีชุม ม.ร.  

 ภายในงานมีนิทรรศการผลงานการพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ของนักศึกษาปริญญาโท การจัดแสดง 

อาหาร ผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ และศิลปะประดิษฐ์ การสาธิต 

การทำขนมเบื้องไทย และการบรรยายพิเศษ เรื่อง 

“กลยุทธ์ความเป็นเลิศด้านอาหาร” โดยคุณวีระชัย 

ทองสา รองประธานกรรมการ บริษัท แมกน่า 

เฮอร์เบอร์ “กลยุทธ์ความเป็นเลิศด้านสิ่งทอ” โดย 

คุณกนกลักษณ์ ดูการณ์ ผู้อำนวยการสถาบันแพทเทิร์น 

อุตสาหกรรมและการออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป 

และ “กลยุทธ์ความเป็นเลิศด้านศิลปะประดิษฐ์”  โดย 

คุณวงศ์วริศ หิรัญทิพรัตน์ เจ้าของธุรกิจแบรนด์ 

GIFZY

 โอกาสน้ี อาจารย์ภูชิษย์ สว่างสุข หัวหน้า 

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า  

ยุคปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ สังคม 

วัฒนธรรม ทำให้เกิดการแข่งขันกันสูงขึ้น อีกทั้ง 

ในปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมประชาคม 

อาเซียนอย่างเป็นทางการ ย่อมจะมีการเปลี่ยนแปลง 

และน่าจะส่งผลกระทบต่อวิธีการดำเนินชีวิต 

การประกอบอาชีพ และคหกรรมศาสตร์ท่ีมีความเช่ือมโยง 

เกี่ยวข้องกับสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจ
(อ่านต่อหน้า 9)

สัมมนาวิชาการ “จุดเปลี่ยนเมียนมาร์ฯ” ภาควิชาคหกรรมฯ เสวนาวิชาการ



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

 สามศิษย์เก่าชื่อดัง ร่วมยินดีในโอกาสวัน 

สถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 41 ปี 

สถาบันที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้ “สุวิช 

สุทธิประภา” ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ บรรณาธิการ 

บริหารฝ่ายข่าวในประเทศ สำนักข่าวไทย อสมท 

พิธีกรรายการข่าวทางโมเดิร์นไนน์ทีวี “ประมาณ 

เลืองวัฒนะวณิช” ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ ประธาน 

บริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด และพันจ่าอากาศเอก 

วีรยุทธิ์ นานช้า ‘บ่าววี’ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ 

นักร้องค่ายอาร์สยาม รับราชการทหารอากาศที ่

กองร้อยทหารสารวัตร กองบิน 2 ลพบุรี 

 สุวิช   สุทธิประภา 

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่า ผมเป็นเด็กต่างจังหวัด 

ตอนเรียนประถมก็อยู่  

บ้านนอก พอมัธยมก็มา 

เรียนหนังสือในเมืองจนจบ 

ม.ศ.5 ซ่ึงตอนน้ันเด็กบ้านนอก 

อย่างผมไม่มีคนที่เป็นต้นแบบ ว่าจะเดินไปทางไหน 

เรียนจบแล้วจะไปทำอะไร เพราะจบ ม.ศ.5 คนต่างจังหวัด 

ก็อยากให้ลูกเป็นครู รับราชการ เลยไปสมัครสอบที่ 

วิทยาลัยครูมหาสารคาม แต่เรียนไม่เก่งเลยสอบไม่ได้ 

ก็ไม่มีทางเรียนต่อ พ่อแม่เลยให้ไปต่อสู้ด้วยตัวเอง 

พอเพื่อนที่ร้อยเอ็ดชวนมาเรียนที่รามคำแหง 

เราก็มองว่าค่าเทอมไม่แพง มีหลายคณะ พ่อแม่ก็ 

ตามใจแต่ต้องหาเงินเรียนเอง 

 “พอเริ่มเรียนรามคำแหงที่คณะรัฐศาสตร์ 

ต้องปรับตัวเองอย่างมาก เพราะต้องทำงานไปด้วย 

หาเงินเรียนไปด้วย ย่ิงต้องขวนขวายหาความรู้ ต่อสู้ชีวิต 

มีวินัยในตัวเอง มีความรับผิดชอบสูง ตอนน้ันคนเรียน 

รามคำแหงเยอะมาก เพ่ือนก็มีมาก ครูท่ีดีท่ีสุดของเราก็ 

คือ ตำราของมหาวิทยาลัยและเพ่ือนท่ีช่วยกันเรียน...

 ...ผมใช้เวลาเรียน 4 ปีจบ แล้วเข้ามาทำงาน 

ด้านส่ือสารมวลชน แม้ว่าจะไม่ตรงกับสายวิชาท่ีเรียนมา 

แต่รามฯสอนให้ผมเป็นนักสู้ อดทน ‘ถ้าไม่มีรามฯ 

เมื่อปี 2514 ก็คงไม่มีผมในวันนี้’ ความรู้ทุกแขนง 

ท่ีผมได้มาจากรามฯ เม่ือเข้ามาทำงานสามารถบูรณาการ 

ชีวิต นำประสบการณ์ที่หลากหลายมาทำงาน รามฯ 

สร้างให้ผมจบระดับปริญญาตรี ให้ชีวิตการต่อสู้ 

และการศึกษา ทำให้ผมก้าวมาถึงวันนี้ได้สำเร็จ”

 ในโอกาสครบรอบ 41 ปี ของ ม.ร. สุวิช 

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดี 

ท่ีสถาบันแห่งน้ี สามารถผลิตบัณฑิตเพ่ือสร้างสรรค์ 

ประเทศชาติ โดยเฉพาะผู้ที่ออกไปพัฒนาด้านการ- 

บริหาร ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่า 

ราชการจังหวัด ท่ีเป็นกงจักรสำคัญในการนำไปสู่การ 

บริหารประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า ในฐานะศิษย์เก่า 

คนหนึ่ งมีความภาคภูมิ ใจที่บัณฑิตรามคำแหง 

จ บ อ อ ก ม า แ ล้ ว ท ำ ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ห้ แ ก่ บ้ า น เ มื อ ง  

ความหลากหลายของลูกศิษย์รามคำแหงในวันนี้  

ไม่ได้มีเพียงเฉพาะในประเทศไทย แต่มีอยู่ท่ัวโลก ฉะน้ัน 

จากน้ีไปลูกศิษย์รามคำแหงไม่ได้ช่วยสร้างสรรค์เฉพาะ

ประเทศไทย แต่จะออกไปสร้างสรรค์ผลงานไปท่ัวโลกด้วย

  อาจารย์ประมาณ 

เลืองวัฒนะวณิช ศิษย์เก่า 

คณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า 

ชี วิ ต ผ ม ผ่ า น เ รื่ อ ง ร า ว 

มาหลายรูปแบบ จนมาถึง 

ช่วงชีวิตหนึ่ง ก็เริ่มมอง 

ตัวเองว่าเราควรเรียนต่อ 

เพราะเพื่อนๆที่เรียนมาด้วยกันก็เรียนต่อกันหมด 

คนไม่เก่งเท่าเราก็ยังเข้ามหาวิทยาลัยได้ ตอนนั้น 

รามคำแหงเปิดพอดี แต่เรายังเรียนไม่ได้ เพราะต้องจบ 

ม.ศ.5 ก่อน ก็ไปซื้อหนังสือมาอ่านเอง ใช้เวลา 2 - 3 

เดือนสอบเทียบ ม.ปลายได้ก็กลับไปบอกท่ีบ้านว่า เรียนจบ 

ม.ปลายแล้ว ให้ช่วยส่งเรียนรามคำแหง ถ้าไม่มีรามฯ 

ก็ไม่รู้จะไปไหน เมื่อค้นพบตัวเองแล้วจึงเลือกเรียน 

คณะนิติศาสตร์

 “ทุกวันนี้รามฯให้ทุกอย่าง ผมมีวันนี้ได้เพราะ 

รามฯ มาเรียนรามฯทำให้ได้สัมผัสกับโลกภายนอก    

เรียนไปด้วยทำกิจกรรมไปด้วย ทั้งชอบการพูด เลยทำ 

กิจกรรมโต้วาที เรียนท่ีรามฯผมใช้เวลาเรียน 4 ปี ส่ิงท่ี 

ผมได้รับมันมีมาก ผมได้ความหลากหลายของชีวิต 

มีพรรคพวกเพื่อนฝูง  มีเพื่อนทุกจังหวัดทุกภาค...

 ...ถ้าไม่มีรามฯก็คงไม่มีโอกาสในชีวิต พอเรียน 

จบนิติศาสตรบัณฑิตก็เร่ิมต้ังแต่เป็นท่ีปรึกษากฎหมาย 

เป็นทนายความ ชีวิตทุกวันนี้ใช้วิชากฎหมายจาก 

รามคำแหงมาประกอบอาชีพ มาทำมาหากิน ฐานะท่ีดี 

ทุกวันนี้ ไม่ว่าจะมีบ้าน มีรถ มีสิ่งใดล้วนมาจากราม

คำแหงทั้งสิ้น ซึ่งผมบอกลูกเสมอว่า “ถ้าไม่มีรามฯ 

ก็ไม่มีพ่อในวันนี้แน่นอน” และยังคงระลึกอยู่เสมอว่า 

“เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง”

 ในโอกาสครบรอบ 41 ปี ของ ม.ร. อาจารย์ 

ประมาณ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า ‘สายน้ำ 

ไม่คอยท่า...เวลาไม่เคยคอยใคร’ เวลาผ่านไปเร็วรามคำแหง 

ก้าวมาถึง 41 ปีแล้ว ผมมีความภาคภูมิใจที่เป็นลูก 

พ่อขุนฯ และเป็นลูกศิษย์รามคำแหง รามคำแหงทำให้ 

ผมเข้มแข็งและยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างองอาจ 

ในชีวิตลูกศิษย์คนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในรั้วรามฯได้ 

สะสมประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความต้ังใจ 

และความวิริยอุตสาหะออกไปทำงานรับใช้สังคม 

ครบรอบ 41 ปีรามคำแหง ขอร่วมแสดงความยินดี

กับมหาวิทยาลัยของประชาชน คณาจารย์ บุคลากร 

บัณฑิตและนักศึกษาจากรามคำแหง ซึ่งวันนี้เป็น 

วันที่คนรามคำแหงมีความภาคภูมิใจที่รามฯ 

ก้าวมาถึง 41 ปีได้อย่างงดงาม 

 พันจ่าอากาศเอก 

วีรยุทธ์ิ นานช้า ‘บ่าววี’ 

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่า เมื่อครั้งที่ผม 

เรียน จบ ม.6 ครอบครัว 

หวังอยากให้ลูก เป็น 

ข้าราชการ ผมจึงไปสอบ 

เป็นทหาร แต่ครั้งแรกสอบไม่ติด เลยไปสมัครเข้า 

เรียนรามฯ รหัสแรก 35 เรียนคณะนิติศาสตร์ 

พอปี 36 ไปสอบนักเรียนจ่าอากาศอีกรอบแล้วสอบได้ 

ไม่ได้เรียนรามฯต่อ แต่ความมุ่งหวังของผม ยังคง 

เป็นรามคำแหง จึงต้ังใจว่า ถ้าเรียนจบจ่าอากาศแล้ว 

ต้องไปเรียนรามฯต่อให้ได้ ด้วยความผูกพัน และ 

ความท่ีเป็นเด็กใต้รักอิสระ คิดว่ายังไงก็ต้องจบรามฯ 

ให้ได้ เลยมาลงเรียนใหม่รหัส 39 เปลี่ยนมาเรียน 

รัฐศาสตร์ เรียนเทอมแรกลง 8 เล่ม ผ่าน 7 เล่ม 

ก็เริ่มมีกำลังใจ มีความหวังขึ้นมาก แต่ต้องทำงาน 

ไปด้วย เป็นทหาร เป็นนักร้อง เรียนไปด้วย คิดว่า 

จะจบหรือเปล่า ก็พยายามจัดตารางเวลาของตัวเอง 

สอบวันไหน เข้าเวรวันไหน ไปเล่นคอนเสิร์ตตอนไหน  

ก็ต้องบริหารจัดการเวลาให้ลงตัวที่สุด

 “ผมเรียนรามฯมาทั้งหมด 19 ปี ทั้งเรียน 

ทั้งทำงาน ก็ไม่ค่อยมีเวลาเรียนแต่ไม่เคยทิ้งมาลงไว้

ตลอดจนถึงปี 49 ได้ออกอัลบั้มเป็นนักร้องเต็มตัว 

ตอนแรกคิดว่าจะไม่จบแล้ว แต่เม่ือเป็นนักร้องแล้ว 

ก็อยากเป็นแบบอย่างที่ดีให้น้องๆ ถ้าสามารถเรียน 

จนจบปริญญาตรีได้ก็จะดี เลยไปติดต่อท่ีมหาวิทยาลัย 

อีกครั้งและยังคงมีสถานภาพนักศึกษาอยู่ เลย 

ลงเรียนใหม่ปี 50 แล้วเปลี่ยนจากภาคปกติเป็น 

ภาคพิเศษ ก็ยังไม่ท้อ สอบผ่านบ้างไม่ผ่านบ้างจน 

มาจบเมื่อปี 54”

      ในโอกาสครบรอบ 41 ปี ของ ม.ร. ‘บ่าววี’ 

ศิลปินเพื่อชีวิต ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า 

ก้าวมาครบรอบ 41 ปีรามคำแหงแห่งความยิ่งใหญ่ 

และตลอด 19 ปี แห่งการรอคอยที่สามารถสำเร็จ 

สามศิษย์เก่าคนดัง ร่วมยินดี 41 ปีรามคำแหง

(อ่านต่อหน้า 11)



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

อาจารย์แนะแนวชื่นชมระบบ Pre-degree
ให้โอกาส-ความก้าวหน้า-ค้นหาตนเองก่อนใคร

 คณาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศ 

ชื่นชมรามคำแหง เปิดมิติใหม่ทางการศึกษาในระบบ 

Pre-degree ที่ให้โอกาสนักเรียนค้นหาตัวเอง  

อาจารย์ภาณุวัฒน์ คงแสง 

จากวิทยาลัยเทคโนโลยี  

ไทย-ไต้หวัน (บีดีไอ)  จังหวัด 

สมุทรปราการ กล่าวว่า  

เข้าร่วมงานอบรมครูแนะแนว 

เ ป็ น ค รั้ ง แ ร ก โ ด ย พ บ 

ข่าวประชาสัมพันธ์จาก 

หนังสือพิมพ์รู้สึกสนใจ 

จึงสมัครเข้าร่วมงาน ซึ่งเดิมจากท่ีตนมีข้อมูลการเรียน

ระบบ Pre-degree อยู่บ้าง แต่ยังต้องการฟังมุมมองจาก 

วิทยากรเพื่อไปแนะแนวทางเลือกให้นักเรียนได้เข้าใจ 

การเรียน Pre-degree ที่รามคำแหงมากยิ่งขึ้น

 “ระบบ Pre-degree เป็นการเรียนแนวใหม่ 

ท่ีน่าสนใจ ท่ีเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีจบช้ันม.3 สามารถ 

เริ่มเรียนควบคู่กับการเรียน ปวช. หรือ ชั้นม.4 ได้  

โดยสะสมหน่วยกิตได้อย่างต่อเนื่องหลังเรียนจบชั้น 

ม.6  ท้ังน้ี นักเรียนระดับปวช.ยังสามารถเบนเข็มมาเรียน

ระดับมหาวิทยาลัยได้เช่นกัน 

 ... โครงการฯ สัมมนาคร้ังน้ี จัดได้ดีมาก นอกจาก

จะได้มุมมองจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ข้อมูลที่เป็น

ประโยชน์กับเด็กนักเรียนแล้ว ครูเองยังได้แนวคิดเพ่ิมเติม

อีกด้วย อยากให้ม.ร.จัดสัมมนาต่อเนื่องโดยขอให้เน้น 

รายละเอียดของหลักสูตรให้มากขึ้นในครั้งต่อไป”

อาจารย์ลินดา  บัวหนู

จากโรงเรียนพรตพิทยพยัต 

กรุงเทพฯ กล่าวว่า มาร่วม

งานครูแนะแนววันนี้เป็น

ครั้งแรก ทำให้รู้ว่าระบบ 

Pre-degree เป็นการเปิด 

โอกาสให้นักเรียนได้เตรียม

ความพร้อมในขณะท่ีศึกษา

อยู่ชั้นม.ปลาย และสามารถเลือกเรียนต่อในสาขาที่ตน

สนใจได้ การเรียนระบบน้ีเป็นโอกาสท่ีดีสำหรับนักเรียน

ที่มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ สามารถแบ่ง 

เวลาเรียนในระดับอุดมศึกษาควบคู่ไปกับการเรียน 

ช้ันม.ปลายได้ ทำให้นักเรียนมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ถ้าสามารถ 

ประชาสัมพันธ์ขยายผลในโรงเรียนได้จะเป็นผลดีกับ 

ผู้ปกครองและนักเรียน  

 “อยากให้มีโครงการนี้ต่อเนื่อง เพราะที่โรงเรียน 

มีนักเรียน Pre-degree อยู่ประมาณ 10 คนมาขอคำปรึกษา 

ปรึกษาท้ังเร่ืองการลงทะเบียน การแบ่งเวลาเรียนท่ีต้อง 

มีการจัดลำดับความสำคัญในการอ่ านหนั งสือ 

นอกจากน้ี ยังมีอีกหลายคนท่ีต้ังใจจะเรียนท่ีรามคำแหง

ในคณะรัฐศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ หรือคณะเปิดใหม่ 

เช่น คณะศิลปกรรมศาสตร์ การได้มาสัมมนาและได ้

ทราบรายละเอียดในวันน้ี มีความสำคัญเป็นอย่างมาก และ 

ต้ังใจจะนำข้อมูลท่ีเป็นประโยชน์น้ีถ่ายทอดให้นักเรียน 

ได้ทราบ และจะได้แนะนำนักเรียนได้อย่างเหมาะสม เพราะ 

การเรียนม.ปลาย สายวิทยาศาสตร์จะเรียนหนัก ดังนั้น 

ต้องแบ่งเวลาให้เป็นและการเรียน Pre-degree ควบคู่ไปด้วย” 

อาจารย์พรทิพย์ วงศ์ไพบูลย์ 

จากวิทยาลัยนาฏศิลป์ลพบุรี 

จังหวัดลพบุรี กล่าวว่า ได้ 

ติดตามข่าวสารของรามคำแหง 

จ า ก ส า ข า วิ ท ย บ ริ ก า ร ฯ 

ลพบุรี มาโดยตลอดรู้สึกดีใจ 

ท่ีมีโอกาสได้ฟังการบรรยาย 

ของดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล 

ที่บรรยายเรื่อง “ครูแนะแนวกับอาเซียน” พร้อมทั้งได ้

รายละเอียดการเรียนระบบ Pre-degree เพิ่มเติมเพื่อเป็น 

ข้อมูลในการแนะนำนักเรียนชั้นม.ปลายต่อไป

 “แม้ว่าท่ีโรงเรียนยังไม่มีนักเรียนเข้าเรียนในระบบน้ี 

มีแต่นักเรียนที่จบม.6และมาเรียนต่อที่รามคำแหง 

สาเหตุที่ยังไม่มีผู้สมัครเรียน Pre-degree เพราะวิทยาลัย

เป็นการเรียนเฉพาะทาง ต้องมีการฝึกซ้อมทางนาฏศิลป์ 

นักเรียนคงจะกลัวไม่มีเวลาเรียนเพราะต้องฝึกซ้อม  

แต่นักเรียนบางส่วนก็สนใจเรียนต่อในคณะอื่นๆ ด้วย”

อาจารย์วิทินี  พร้อมเท่ียงตรง 

จากโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 

จังหวัดระยอง กล่าวว่า รู้สึก 

สนใจระบบ Pre-degree เห็นว่า 

มีข้อดีคือโอกาสทางการศึกษา

ที่เด็กๆ จะได้รับ โอกาสที่จะ 

เร่ิมเรียนมหาวิทยาลัยเร็วข้ึน 

เป็นการฝึกความมีวินัย ให้เด็ก 

มีความรับผิดชอบได้โอกาสค้นหาตัวเอง หากเรียนแล้วไม่ใช่ 

ตัวเองก็สามารถย้ายคณะได้ โดยไม่ต้องลาออกสอบใหม ่

เหมือนสถาบันอื่น 

 “เป็นทางเลือกให้เด็กได้เลือก ซึ่งมีหลายแนวทาง 

สำหรับคนที่จะเลือกได้ดีที่สุดต้องเป็นนักเรียนเอง 

ท่ีรู้ตัว ประทับใจวิทยากรท่ีมาบรรยายทำให้ได้รับข้อมูลใหม่ๆ 

นอกเหนือจากความรู้ในโรงเรียน” 

อาจารย์วันทยา  วงศ์ม่ัน 

จ า ก โ ร ง เ รี ย น เ ด ช อุ ด ม 

จั ง ห วั ด อุ บ ล ร า ช ธ า นี  

กล่าวว่า เข้าร่วมโครงการ 

สัมมนาครูแนะแนวเป็น 

คร้ังท่ี 2 แล้ว ส่ิงท่ีประทับใจคือ 

แนวคิดของอาจารย์รังสรรค์ 

ว่า เราจะเป็นครูแนะแนว 

ท่ีดีได้อย่างไร รวมถึงได้ฟังประสบการณ์ของอาจารย์พ้ิงค์ 

สิรพิชญ์ - อาจารย์พอร์ช สิรพัชร์ สินมา อดีตนักศึกษา 

ในระบบ Pre-degree ที่ประสบความสำเร็จในด้านการ 

ศึกษาและการงาน เป็นแรงจูงใจให้อยากเข้าร่วมงาน  

ได้ตัวอย่างท่ีดีกลับไปถ่ายทอดให้นักเรียนฟัง การอบรม 

แต่ละคร้ังทำให้ได้เพ่ิมเติมความรู้มากข้ึน สามารถนำกลับ

ไปถ่ายทอดให้นักเรียนเข้าใจได้ 

 “นักเรียนช้ันม. 5 บางคนยังหาตัวเองไม่เจอ หากเรา 

ได้แนะนำระบบ Pre-degree เพื่อค้นหาความชอบของ 

แต่ละคน ถ้าชอบด้านใด จะได้เป็นโอกาสท่ีดีท่ีเร่ิมเรียน 

ได้ก่อน แต่ถ้าไม่ชอบก็สามารถเปลี่ยนคณะได้เช่นกัน 

เด็กค่อนข้างสนใจการเรียนที่รามคำแหง เพราะได้เห็น 

ตัวอย่างศิษย์เก่า ‘อาจารย์พิ้งค์ - อาจารย์พอร์ช’ ที ่

ประสบความสำเร็จต้ังแต่อายุน้อย ในวันน้ีได้มาเปิดรับ

ข้อมูลจากรามคำแหง ไปอธิบายให้นักเรียนได้เข้าใจ 

เพราะนักเรียนส่วนมากทำเกษตรกรรม เปิดรับข่าวสารน้อย 

ครูจึงต้องทำหน้าที่เป็นสื่อกลางถ่ายทอดข้อมูล ทั้งนี้  

อยากให้ม.ร.จัดสัญจรไปที่โรงเรียน ปีที่แล้วยกเลิก 

กิจกรรมน้ีไปเพราะเกิดน้ำท่วม จึงอยากให้ได้จัดกิจกรรม 

นี้อีกครั้งในช่วงต้นปี”  

อาจารย์อนุรี  อุ่นทะยา 

จากโรงเรียนชัยปัญญา 

วิทยานุสรณ์ จังหวัดมุกดาหาร 

กล่าวว่า ร่วมงานสัมมนา 

อาจารย์แนะแนวเป็น 

ค รั้ ง แ ร ก เ ค ย เ ห็ น ข่ า ว 

ประชาสัมพันธ์ ท่ีเปิดโอกาส 

ให้นักเรียนม.ต้นได้ศึกษา 

ปริญญาตรีก่อน อยากให้นักเรียนที่จะเรียนต่อ ม.ปลาย 

ได้เรียน Pre-degree ควบคู่ไปด้วย โดยจะเชิญผู้ปกครอง 

มารับฟังรายละเอียดการเรียนระบบ Pre-degree 

ในเบื้องต้นด้วย

 “รู้สึกประทับใจบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 

จาก ม.ร. เราน่าจะให้แนวคิดรามคำแหงในเชิงบวก  

ลบค่านิยมเก่าท่ีว่า เรียนรามคำแหงจบยาก การมาร่วมงาน 

ในวันน้ีคุ้มค่ากับการเดินทางไกลเพ่ือมารับฟังรายละเอียด

การเรียนท่ี ม.ร. และนำไปถ่ายทอดให้นักเรียนได้เข้าใจ 

รามคำแหงดีขึ้น”

อาจารย์เจริญพร  มูลภักดี  

จากโรงเรียนพนมไพร 

วิทยาคาร จังหวัดร้อยเอ็ด 

กล่าวว่า รู้สึกประทับใจ 

ร า ม ค ำ แ ห ง ตั้ ง แ ต่ ที่ ไ ด้

ร่ ว ม สั ม ม น า ปี ที่ แ ล้ ว 

ได้มารับฟังระบบการเรียน 

แบบ Pre-degree เป็น
(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

เรื่องที่นักเรียนกำลังให้ความสนใจและสมัครเรียน 

ในคร้ังน้ีได้ขอเอกสารไปเพ่ิมเติม ให้นักเรียน ม.3 ได้เข้าใจ 

มีนักเรียนที่สมัครแล้วประมาณ 4 - 5 คน และในปี 

ที่ผ่านมา ม.ร. ได้ไปแนะแนวที่โรงเรียนด้วย นักเรียน 

ให้ความสนใจเยอะมาก และในปีนี้อยากให้ ม.ร. ไปจัด 

แนะแนวอีก 

 “ผมประทับใจแนวคิดของ รศ.รังสรรค์ แสงสุข 

ท่ีให้มุมมองเก่ียวกับการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคม 

ในการสัมมนาครูแนะแนวปีท่ีผ่านมา วันน้ีจึงต้ังใจจะมา 

ฟังอีก ท่านสามารถนำมุมมองในปัจจุบันท่ีเรามองข้ามไป 

และท่านนำมาสรุปให้ฟัง นอกจากนี้ดีใจที่ได้ฟังการ 

บรรยายของ ดร.สมเกียรติ อ่อนวิมล สิ่งที่จะบอกกับ 

นักเรียนคือ ค่าใช้จ่ายในการเรียนของ ม.ร. เมื่อเทียบกับ 

สถาบันอื่นแล้ว ม.ร. หน่วยกิตเพียง 25 บาทเท่านั้น  

เพราะนักเรียนในต่างจังหวัดต้องมองเร่ืองค่าใช้จ่ายเป็น 

สำคัญ

 ... ความเป็นครู ไม่ว่าจะสอนลูกศิษย์ระดับใด ก็ย่อม 

จะมีความผูกพันกับศิษย์โดยตลอด ทำให้ผมใส่ใจใน 

รายละเอียดเรื่องการเรียนของนักเรียนอย่างจริงจัง  

โดยได้วางแผนกับเครือข่ายเพื่อนอาจารย์แนะแนวแล้ว

ว่าจะมาร่วมการสัมมนากับ ม.ร. ทุกปี”

 อาจารย์จิตติมา  หมัดจะกิจ 

จากโรงเรียนจุฬาภรณราช 

วิทยาลัย จังหวัดเพชรบุรี 

กล่าวว่า ตนเป็นครูแนะแนว 

คนเดียวในโรงเรียน จึงต้อง 

รับผิดชอบเด็กต้ังแต่ ม.1-ม.6 

      “เจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ 

ท่ีอบอุ่น นอกจากน้ีเน้ือหา 

ความรู้จากวิทยากร รู้สึกได้ว่า ม.ร. ใส่ใจกับรายละเอียด 

ของครูแนะแนวมาก ระบบน้ีเปิดกว้างให้นักเรียน ม.ปลาย 

ได้โอกาสมาศึกษา เปิดกว้างทางความคิด เราไม่ต้อง 

รอจนจบ ม.6 หากมีศักยภาพ มีการแบ่งเวลา มีความ 

รับผิดชอบ จะเป็นการเพ่ิมเติมความรู้ให้นักเรียน ท่ีผ่านมา 

นักเรียนสนใจระบบนี้ และมาสมัครเรียนด้วย แต่เด็ก 

จะเรียนหนัก เพราะต้องเรียนควบคู่กับท่ีโรงเรียนท่ีเน้น 

ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับการสัมมนาในคร้ังน้ี ได้ฟังสาระ 

ข้อมูลสำคัญ ได้มีเครือข่ายครูแนะแนวด้วย” 

อาจารย์พัชรี   จันทร์ทอง  

จากโรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 

จ.ฉะเชิงเทรา กล่าวว่า การ 

สัมมนาท่ีจัดข้ึนน้ันเป็น 

ประโยชน์ต่อครูแนะแนว 

อย่างมาก อีกท้ัง รามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา

ท่ีมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

จึงเป็นโอกาสที่ดีต่อครูแนะแนวที่ได้มาเพิ่มเติมความรู้ 

เพื่อจะได้มีองค์ความรู้ไปเป็นแนวทางในการแนะแนว 

ให้นักเรียน

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการเชิญบุคคลที่มี

ประสบการณ์จริงจากการเรียนในมหาวิทยาลัยมาพูดถึง

ประสบการณ์ต่างๆ ส่ิงเหล่าน้ีจะกระตุ้นให้ครูแนะแนว 

ได้ค้นคว้าหาข้อมูลเพื่อนำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน 

ต่อไป”

อาจารย์ดรุณี   ประกิจเพชร์  

จากโรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพฯ 

กล่าวว่า ได้เข้าร่วมการสัมมนา 

ทุกครั้งและรู้สึกประทับใจ

ทุกครั้ง เพราะแต่ละครั้งก็มี

ความแตกต่างกันไป วิทยากร

ที่มาแต่ละครั้งล้วนเป็นผู้ที่

มีความรู้ความสามารถในการเติมเต็มความรู้ให้ครูแนะแนว 

ได้เป็นอย่างดี เป็นประโยชน์ในการแนะแนวและก่อให้เกิด 

ประโยชน์ทางการเรียนให้แก่นักเรียนมากยิ่งขึ้น อีกทั้ง 

หัวข้อการบรรยายก็มีความเหมาะสมและน่าสนใจ อาจารย์ 

แนะแนวจำเป็นต้องมีความรู้ในทุกๆด้าน ในการเตรียมพร้อม 

สู่ประชาคมอาเซียน เน่ืองจากเป็นยุคท่ีนักเรียนจะต้องมีการ

ปรับตัวในหลายๆด้าน ท้ังเร่ืองของภาษา วัฒนธรรม ท่ีสำคัญ 

หลักสูตรการเรียนการสอนก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยน 

ไปด้วยเช่นกัน  

อาจารย์อัจฉรา   สำราญ   

จากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 

จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า 

อาจารย์ได้เข้าร่วมสัมมนา 

ห ล า ย ค รั้ ง ท ำ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า 

มหาวิทยาลัยมีการเตรียม 

ความพร้อมของเนื้อหาที่จัด

สัมมนาเป็นอย่างดี และสิ่ง

สำคัญคือการได้เข้าร่วมครั้งนี้ทำให้มีความเข้าใจในเรื่อง 

ของอาเซียนมากข้ึน เน่ืองจากอาจารย์แนะแนวเป็นแนวหน้า

ในการที่จะต้องให้ความรู้แก่เด็กในเรื่องของอาเซียนทาง

การศึกษา และตลาดวิชาชีพในการรองรับเข้าสู่ตลาดอาเซียน 

อาจารย์สุเจียร  พรมทา

 จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์

สมโภชบางเขน กรุงเทพฯ 

กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี ้

ทำให้ได้รับประโยชน์อย่างมาก 

ที่สำคัญคือมีโอกาสพบปะ 

กับครูแนะแนวด้วยกัน และ 

ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ซ่ึงกันและกันอีกด้วย ซ่ึงล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่นักเรียน

ทั้งสิ้น และการเรียนระบบ Pre-degree ถือได้ว่ามีความ 

นิยมเป็นอย่างมากในหมู่นักเรียน และมีนักเรียนหลายคน 

ที่มีความสนใจเข้ามาสอบถามระบบการเรียนการสอน  

จึงได้เข้าร่วมการสัมมนาคร้ังน้ีเพราะต้องการข้อมูลต่างๆ 

นำไปตอบคำถามและแนะแนวนักเรียนท่ีมีความสนใจ 

ต่อไป

อาจารย์กรณิการ์  พุ่มลำเจียก 

จากโรงเรียนนวมินทรา 

ชินูทิศเตรียมอุดมศึกษา 

พัฒนาการ กรุงเทพฯ กล่าวว่า 

การสัมมนาครั้ งนี้ ได้รับ 

การต้อนรับท่ีดีและมีแรงจูงใจ 

ในการ เรี ยนรู้ ในระบบ 

ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 

โดยเฉพาะหลักสูตร Pre-degree ที่มีนักเรียนที่โรงเรียน

ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก แต่ครูแนะแนวส่วนใหญ ่

ยังไม่มีความรู้ความเข้าใจ แต่เมื่อมาอบรมในวันนี้ทำให้

ได้รับรู้ข้อมูล และสามารถนำไปเผยแพร่ให้กับนักเรียน

ต่อไป

อาจารย์สุรพล  เย็นใจ

  จากโรงเรียนบางสะพานวิทยา 

จ.ประจวบคีรีขันธ์ กล่าวว่า 

ท่ีมาร่วมสัมมนาทุกปีเน่ืองจาก 

ชอบเน้ือหาวิชาการท่ีนำเสนอ 

รวมถึงหลักสูตรการเรียน 

การสอนคณะต่างๆ โดยเฉพาะ 

การเรียนในระบบ Pre-degree 

ที่สามารถให้นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

(ม.3) สามารถเรียนระดับปริญญาตรีล่วงหน้า ซึ่งถือว่า 

เป็นสิ่งที่นักเรียนให้ความสนใจ อีกทั้งยังเห็นด้วยกับ 

นักเรียนท่ีเลือกจะเข้ามาศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เนื่องจากเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทางการศึกษา 

ที่สำคัญค่าใช้จ่ายก็ไม่แพง 

        การเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ยังทำให้ทราบถึงความ

เป็นมาของอาเซียน ซึ่งการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเป็น

สิ่งที่หนักใจของอาจารย์แนะแนวเป็นอย่างมาก และยัง 

ไม่มีความพร้อมเน่ืองจากครูแนะแนวยังไม่มีความรู้เร่ือง

การปรับตัว ภาษา หลักสูตร ที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลง 

จึงอยากให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดสัมมนาท่ีมีอบรม 

เกี่ยวกับภาษาเบื้องต้นให้แก่ครูแนะแนวโรงเรียนต่างๆ 

เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ให้แก่ครูแนะแนวอีกทางหนึ่ง

อาจารย์อัญณิการ์  เทียนงาม 

จากโรงเรียนศรีบุณยานนท์  

จ.นนทบุรี กล่าวว่าการจัด 

งานครั้งนี้ ได้สร้างความ 

ประทับใจแก่ครูแนะแนว 

เป็นอย่างดี อีกท้ังตนเป็นศิษย์ 

เก่าด้วยก็รู้สึกเหมือนได้  

กลับบ้านอีกครั้ง ทั้งนี้ยัง 

ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมา  

พร้อมทั้งยังมีการแนะแนวความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร 

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยท่ีมีเพ่ิมมากข้ึนจากเดิม 

และได้รับความรู้เก่ียวกับหลักสูตร Pre-degree ซ่ึงนักเรียน

ที่โรงเรียนได้เข้ามาศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นจำนวนมาก

 “จะเห็นได้ว่าการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในตอนน้ี 

ครูคิดว่ายังไม่มีความพร้อมเท่าที่ควร โดยเฉพาะเรื่อง 

ของภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาของประเทศอาเซียนต่างๆ 

หรือแม้กระท่ังภาษาอังกฤษท่ีนักเรียนยังไม่สามารถท่ีจะ

ส่ือสารเป็นประโยคได้ ดังน้ัน ครูคิดว่าจะต้องมีการพัฒนา 

ครูแนะแนวก่อนเพ่ือสามารถแนะนำนักเรียนต่อไปได้”

อาจารย์แนะแนวชื่นชมระบบ Pre-degree ให้โอกาส-ความก้าวหน้า-ค้นหาตนเองก่อนใคร      (ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหง “RU ITV” เดือนธันวาคม 2555
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00 - 09.10 น.

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV เฉลิมพระเกียรติ

ชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

09.10 - 09.30 น. 
รายการข่าวมหาวิทยาลัย +

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

09.30 - 10.00 น. รายการ RU SHOW
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการ IT CORNER

10.00 - 10.30 น. 
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์ รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการ RU SHOW รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

11.00 - 11.30 น.
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

11.30 - 12.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการน่ารู้ทุกเร่ืองกับ ม.ร/SPOT/

จารึกไทย + ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

 RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

เวลา วันเสาร์และวันอาทิตย์

09.00 - 09.10 น. บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ + MV เฉลิมพระเกียรติชุด เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา พระราชดำริสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที

09.35 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30 - 11.00 น. รายการคุยกฎหมายกับ อ.พัฒนะ

11.00 -11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการคุยกันเรื่องหุ้น

RERUN

หมายเหตุ :  ผังรายการนี้นำเผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต www.techno.ru.ac.th อีกหนึ่งช่องทาง

 นักศึกษาใหม่ท่ีสมัครในภาค 2 ปีการศึกษา 2555 ให้ติดต่อขอรับ 

บัตรประจำตัวนักศึกษาได้ท่ี อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

ห้องจัดเลี้ยง (สโมสร) เวลา 09.00-16.00 น. รายละเอียด ดังนี้

 หลักฐานการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา

 นักศึกษาที่มีบัตรประจำตัวประชาชน

  1.  หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จ) ตัวจริงไม่ต้อง 

   ถ่ายสำเนา

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  

   2 ฉบับ  พร้อมบัตรตัวจริง (ที่ไม่หมดอายุ)

 นักศึกษา Pre-degree ที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

  1. หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จ) ตัวจริงไม่ต้อง 

   ถ่ายสำเนา

  2 สำเนาบัตรนักเรียน 2 ฉบับ (ท่ียังไม่หมดอายุ) พร้อมบัตรตัวจริง

  3. สำเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ

 กรณี พระภิกษุ

  1. หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จ) ตัวจริงไม่ต้อง 

   ถ่ายสำเนา

  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง  

   2 ฉบับ พร้อมบัตรตัวจริง (ที่ไม่หมดอายุ)

  3. ใบสุทธิ และสำเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองสำเนา 

   ถูกต้อง อย่างละ 2 ฉบับ พร้อมใบสุทธิตัวจริง

สมัครวันที่ รับบัตรวันที่

 3-4 พฤศจิกายน 2555 1 ธันวาคม 2555

 5-6 พฤศจิกายน 2555 2 ธันวาคม  2555

นักศึกษาใหม่รับบัตรประจำตัว



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

 “ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ เห็นว่านักคหกรรมศาสตร์ 

นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา และบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

ควรมีความรู้ความสามารถ และกลยุทธ์เพิ่มเติมถึง 

แนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นเลิศ เพื่อเตรียม 

ความพร้อมของนักคหกรรมศาสตร์ต่อการสร้างงาน 

ก้าวเข้าสู่สากล ภาควิชาคหกรรมศาสตร์จึงร่วมมือกับ 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์เพ่ือพัฒนา 

ชุมชนจัดสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กลยุทธ์จุดพลังนัก 

คหกรรมฯ สร้างงานให้เป็นเลิศ” เพ่ือให้นักคหกรรมศาสตร์ 

และผู้สนใจได้รับความรู้และประสบการณ์จากผู้ที่ 

ประสบผลสำเร็จในธุรกิจด้านคหกรรมศาสตร์ อันจะ 

เกิดพลังในการสร้างสรรค์อาชีพให้ก้าวสู่ตลาดสากลได้”

ภาควิชาคหกรรมฯ                         (ต่อจากหน้า 4)

ถาม  สวัสดีครับ ผมได้อ่าน “ตอบปัญหานักศึกษา” 

ในข่าวรามฯ ฉบับที่ 25 แล้วมีความสงสัยว่าบางคณะ/

สาขาวิชา ให้นักศึกษาทำรายงานหรือเข้าฟังบรรยาย 

โดยเฉพาะวิชาที่เป็นวิชาเอก แล้วถ้าวิชานั้นเป็นวิชา 

บังคับจะทำอย่างไร อย่างนี้ต้องย้ายสาขาหรือคณะ 

ใช่หรือไม่ เพราะไม่สามารถเข้าชั้นเรียนได้ และทำไม 

ไม่จัดสอบ 3 คาบเวลา ผู้ที่ทำงานด้วยจะได้จัดเวลา 

สอบในวันเดียว 3 วิชาได้

ตอบ เน่ืองจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง “เป็นสถาบัน 

การศึกษาและวิจัยแบบตลาดวิชา ที่ผู้ศึกษาสามารถ 

ศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องมาเข้าช้ันเรียนท่ีมหาวิทยาลัย

จัดให้ก็ได้....” (ตาม พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พ.ศ. 2514) ดังน้ัน การท่ีเป็นตลาดวิชาจึงทำให้มหาวิทยาลัย 

เปิดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา โดยม ี

หลายสาขาวิชาที่ไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลย นักศึกษา 

สามารถศึกษาได้ด้วยตนเองโดยอาศัยสื่อบริการ 

ทางการศึกษา เช่น ทาง Internet, ตำรา, CD หรือ DVD 

คำบรรยาย ซึ่งมีบริการที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษา 

เมื่อถึงกำหนดที่มหาวิทยาลัยเปิดให้มีการสอบ 

นักศึกษาก็เข้าสอบถ้าสอบผ่านและครบตามหลักสูตร 

มหาวิทยาลัยจะอนุมัติปริญญาให้กับนักศึกษา 

แต่เม่ือมหาวิทยาลัยเป็นตลาดวิชาก็จำต้องมีสาขาวิชา 

ที่นักศึกษาต้องเข้ามาฟังบรรยาย หรือทำกิจกรรม 

ที่มหาวิทยาลัย ตลอดจนการฝึกงานในบางสาขาที่ม ี

ในหลักสูตร หรือในบางกระบวนวิชาท่ีอาจารย์เจ้าของวิชา 

ต้องการให้นักศึกษาเข้าฟังบรรยาย เม่ือเป็นดังน้ีประชาชน 

ผู้สนใจที่จะใฝ่หาความรู้ และต้องการได้ปริญญาเพื่อ 

นำไปประกอบอาชีพหรือเพื่อไปปรับวิทยฐานะ 

ของตนเอง จึงสามารถที่จะเลือกสมัครเรียนได้ตาม

ความสามารถและเวลาของตนเองได้ ซ่ึงถ้าผู้ใดมีความ 

ติดขัดที่จะเรียนในสาขาใดผู้นั้นก็สามารถจะย้าย 

ไปเรียนในสาขาที่ตนเองสามารถศึกษาได้โดยไม่มี 

ปัญหา จะขอยกตัวอย่างคณะ/สาขาที่ไม่ต้องเข้าเรียน 

เช่น สาขาวิชานิติศาสตร์,  รัฐศาสตร์,  ปรัชญา,  สื่อสาร 

มวลชน, สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

 จะเห็นได้ว่า มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสทางการ 

ศึกษาให้กับประชาชนโดยทั่วไปไม่จำกัด อายุ เพศ 

หรือวัย หรือความพิการทางร่างกาย ทุกคนมีสิทธ ิ

สมัครเรียนได้ทุกสาขา แต่ความสำคัญอยู่ท่ีผู้เรียนเอง 

ว่าจะมีความสามารถเรียนในสาขาใดท่ีจะประสบ 

ความสำเร็จ เน่ืองจากทุกคนไม่ได้มีความพร้อมเท่ากัน 

ดังนั้น ขอให้นักศึกษาเลือกเรียนในสาขาวิชาตามที ่

นักศึกษามีความพร้อมมากที่สุด เพื่อความสำเร็จใน

การศึกษาของตัวนักศึกษาเอง

 อนึ่ง การจัดสอบในขณะนี้ถ้าไม่มีความจำเป็น 

มหาวิทยาลัยจะไม่จัดสอบในคาบที่ 3 เพราะในคาบที่ 3 

ระยะเวลาการสอบเสร็จของนักศึกษาจะเป็นเวลากลางคืน 

ซ่ึงอาจจะไม่สะดวกกับนักศึกษา เช่น การเดินทางท่ีช่วงเวลา 

เลิกสอบการจราจรจะติดขัดมาก นักศึกษาที่อยู่ไกลกับ 

สถานทีส่อบ (รามฯ1, รามฯ 2) จะเดนิทางกลบัทีพ่กัลำบาก 

และใช้เวลานาน หรืออาจจะเกิดอันตรายในบางท้องท่ีได้ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีนักศึกษาหลากหลายและ 

พักอาศัยแตกต่างกันไป รวมท้ังนักศึกษาบางคนอาจจะ 

มีธุระในช่วงเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยมีความห่วงใย 

นักศึกษาโดยส่วนรวมและพิจารณาแล้วว่าการจัดสอบ 

เพียง 2 คาบจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษามากกว่า 

จัดสอบ 3 คาบ เพราะถ้ามีความเสียหายตามท่ีกล่าวข้างต้น 

จะไม่เป็นผลดีกับนักศึกษาโดยส่วนรวม

 ด้าน รศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดีคณะ 

ศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า ขอช่ืนชมภาควิชาคหกรรมศาสตร์

ท่ีได้จัดสัมมนาวิชาการในคร้ังน้ีข้ึน  เพ่ือเตรียมความ 

พร้อมในการสร้างสรรค์งานอาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ 

ให้เป็นสากลสำหรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

ตามท่ีได้รับฟังคำกล่าวรายงานของหัวหน้าภาควิชา 

คหกรรมศาสตร์ แสดงให้เห็นว่านักคหกรรมศาสตร์ 

มีส่วนในการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจ สังคม และ 

วัฒนธรรม โดยอาศัยความรู้ความสามารถด้านวิชาการ 

ด้านคหกรรมศาสตร์ และด้านการปฏิบัติ เพื่อช่วย 

ในการพัฒนาประเทศได้จึงหวังว่าการจัดงานครั้งนี้

จะเป็นประโยชน์ต่อทุกท่าน และขอเป็นกำลังใจให้

นักคหกรรมศาสตร์ทุกท่านได้มีพลังในการสร้างงาน

ให้เป็นเลิศเพื่อเข้าสู่สากลต่อไป

หัวข้ออบรม วันอบรม เวลา สถานที่
ค่าวัสดุ

นักศึกษา ประชาชน

เค้กหน้าส้ม พฤ. 13 ธ.ค. 55 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

คุ้กก้ีฟอเลนติ จ. 17 ธ.ค. 55 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ดอกไม้ดินญ่ีปุ่น (กุหลาบวาเลนไทน์) พ. 26 ธ.ค. 55 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 100.-

เพ้นท์ผ้าบาติก พ. 26 ธ.ค. 55 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ข้าวเหนียวหมูป้ิง อ. 15 ม.ค. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ขนมเปี๊ยะ ศ. 25 ม.ค. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

เค้กมัฟฟิน พฤ. 7 ก.พ. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

วอฟเฟิลมะพร้าวอ่อน อ. 12 ก.พ. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 110.-

ซูชิ (อาหารญี่ปุ่น) พฤ. 21 ก.พ. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 50.- 120.-

ซาลาเปายีสต์ อ. 23 เม.ย. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

ท้อฟฟี่เค้ก ศ. 26 เม.ย. 56 09.30 - 16.00 น. PRB ชั้นล่าง 40.- 100.-

 ขอเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม โดยจะเลือกอบรมเพียงหัวข้อใดหัวข้อหน่ึง หรือหลายหัวข้อก็ได้ 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป (รับจำนวนจำกัด หัวข้อละ 30 คน) 

 สอบถามและสมัครได้ท่ี ห้องฝึกอบรมอาชีพ อาคารพระมาส (PRB) ช้ันล่าง  งานกิจการและบริการนักศึกษา 

ห้องแนะแนวการศึกษาและอาชีพ อาคารพระบาง (PBB)ชั้นล่าง โทร. 0-2397-6314, 081-868-6719 คุณอาริยา  

089-133-5406 คุณดาลิน, สามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://www.bangna.ru.ac.th/

 หน่วยแนะแนวการศึกษาและอาชีพ งานกิจการและบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา จัดอบรม 

อาชีพอิสระระยะสั้น (ภาค 2 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2555) รายละเอียดดังนี้



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

 นายกฤษฎา  ศึกษาศิลป์ นักเรียนชั้น ม.6/4 

(1, 6, 7) สมาชิกชมรมถ่ายภาพของโรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับรางวัลชนะเลิศการ 

ประกวดถ่ายภาพชิงถ้วยพระราชทานจากพระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเงินรางวัล จำนวน  

15,000 บาท ภายใต้หัวข้อ “ภาพเล่าเรื่องเบ้ืองพระ- 

ยุคลบาท” ในโครงการมหัศจรรย์ใต้ฟ้าบารมี เม่ือวันท่ี  

21 - 23 กันยายน 2555 ซึ่งจัดโดยการท่องเที่ยวแห่ง 

ประเทศไทย (ททท.) โดยมีอาจารย์วิชัย  สกุลโรจนประวัติ  

หัวหน้าหน่วยโสตฯ และอาจารย์ท่ีปรึกษาชมรมถ่ายภาพ  

สธ.ม.ร. ให้การสนับสนุนและคัดเลือกนักเรียนเพื่อส่ง 

เข้าประกวด

 

 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาสาธิตสามัคคี 

ครั้งที่ 37 “ปทุมวันเกมส์” เมื่อวันที่ 21-27 ตุลาคม 

ท่ีผ่านมา ณ ศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต  

โดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปทุมวัน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน

 ผลการแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาปรากฏว่า 

สาธิตรามฯ ได้เหรียญทองเป็นอันดับท่ีสอง (เหรียญทอง 

56 เหรียญ  เหรียญเงิน  40 เหรียญ และเหรียญทองแดง 

49 เหรียญ) และมีนักกีฬาของสาธิตรามฯ ได้รับรางวัล 

นักกีฬาดีเด่น จำนวน 17 คน แบ่งตามประเภทกีฬา ดังน้ี

กรีฑา  1. นายธนาภัค  จงใจพระ

กอล์ฟ  2. นายสาริศ  สุวรรณรัตน์

ซอฟท์บอล 3. นายก่อกิตติ  มหคุณวรรณ

เทนนิส  4. ด.ช.ธนดล  ชลเจริญ

เทเบิลเทนนิส 5. นายณัฐดนัย  งามประเสริฐ

บาสเกตบอล 6. ด.ญ.ธริชา  ศรีระดา

  7. น.ส.ศศิธร  รัตนสกล

แบดมินตัน 8. ด.ญ.ระวิวรรณ   อุระแสง

เปตอง  9. น.ส.วรรณา  แสนจำหน่าย

ฟุตบอล 10. นายเวโรจน์  สังประเสริฐ

  11. นายภานุ  ปัญญาวุธกุล

ว่ายน้ำ 12. นายประสบชัย  แก้วรุ่งเรือง

  13. น.ส.ธนัชพร  จงไทยรุ่งเรือง

    14. ด.ช.เชาวรัตน์  วุฑนานนท์

หมากกระดาน 15. นายธนพล  มินสาคร

    16. ด.ช.วชณสรร  เพ็ชรนารถ

ฮอกกี้    17. ด.ญ.กวินนา  ทรัพย์มากมี

ข่าวจาก สธ.ม.ร.

เนื้อหาโดยสรุป ศกึษาและฝกึใชป้ระโยคและขอ้ความ 

ภาษาอังกฤษต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับงานมัคคุเทศก์ เช่น  

การทักทายและกล่าวโอภาปราศรัย การบอกเล่าเรื่อง 

ต่างๆ การฟังและการตอบคำถาม การพรรณนาลักษณะ 

และความสำคัญ การบรรยายประวัติบุคคล สิ่งของ 

และสถานที่ ซึ่งเป็นจุดความสนใจของนักท่องเที่ยว 

ตลอดจนการพรรณนาได้โดยย่อ แต่ครอบคลุมสาระ 

สำคัญในเรื่องภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

การปกครอง และการเศรษฐกิจของประเทศไทย

ตำรา 1. EN 323 : English for Guides (ภาษาอังกฤษ 

สำหรับมัคคุเทศก์) แต่งโดย รศ.นัญ  เจริญพันธุ์ศิริกุล 

 2. CDR และคู่มือ (script) มีจำหน่ายที่ร้าน 

ถ่ายเอกสาร คณะมนุษยศาสตร์ 1 ฝั่งตรงข้าม AD 1 

ข้อแนะนำในการเรียน ให้ศึกษาตำราอย่างละเอียด 

ซึ่งมีทั้งหมด 6 บท

 Unit 1 : Welcome to Thailand

 Unit 2 : Introducing Thailand

 Unit 3 : Have a Pleasant Stay

 Unit 4 : Bon Appetit

 Unit 5 : Made in Thailand

 Unit 6 : Visiting Thai Temples

 ในแต่ละบทเรียนจะมีแบบฝึกหัดเกี่ยวกับการ 

ฟังและการพูด หากมีรูปภาพ CD กำกับอยู่แสดงว่ามีเสียง 

ประกอบบทเรียนส่วนน้ัน ให้นักศึกษาฟัง CDR ประกอบด้วย 

แนวทางวัดผล  ข้อสอบเป็นอัตนัยล้วน มี  5 ข้อใหญ่  

คะแนนเต็ม 100 คะแนน

ข้อแนะนำในการสอบ ข้อสอบจะครอบคลุมเนื้อหา 

ในตำราทั้ง 6 บท  และในเอกสารประกอบ CDR

วันเวลาและสถานท่ีเรียน  วันศุกร์ เวลา 13.30-15.20 น.  

อาคาร SBB 501

                                      รศ.นัญ   เจริญพันธ์ุศิริกุล

 ENS 3403 (EN 323)
 ภาษาอังกฤษสำหรับมัคคุเทศก์

(English  for  Guides)

เนื้อหาโดยสรุป ศกึษารปูแบบการประพนัธแ์ละความ 

รู้สึกนึกคิดในวรรณกรรมนานาชาติสำหรับเด็ก  

 ENG 3901 (EN 391)
 วรรณคดีสำหรับเด็ก

(Children’s  Literature) 

เช่น nursery rhymes, riddles, fairy tales ของ  

The Grimm Brothers และของ Anderson, Alice in  

Wonderland ของ Lewis Carroll และงานสมัยใหม่  

เช่น Charlotte’s Web, Wind in the Willows, Winnie- 

the-Pooh

ตำรา  EN391 : Children’s Literature แต่งโดย 

รศ.นัญ   เจริญพันธ์ุศิริกุล

ข้อแนะนำในการเรียน  ให้นักศึกษาศึกษาตำราอย่าง 

ละเอียด ข้อสอบจะออกครอบคลุมทุกบทเรียนในตำรา

แนวทางวัดผล 

 1. รายงานเขียนเป็นภาษาอังกฤษความยาว  

8 หน้า กระดาษ A4 (20 คะแนน)

 2. นำเสนอรายงานหน้าชั้นเป็นภาษาอังกฤษ

ไม่เกิน 3 นาที (20 คะแนน)

 3. สอบข้อเขียน อัตนัย 3 ข้อใหญ่เขียนคำตอบ 

เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (60 คะแนน) รวมคะแนน 

เต็ม 100 คะแนน

วันเวลาและสถานที่เรียน  วันอังคาร เวลา 13.30-

15.20 น.  อาคาร SBB 502

                                      รศ.นัญ   เจริญพันธ์ุศิริกุล

 SOC 4083
ทฤษฎีสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา

(SOCIOLOGICAL AND ANTHROPOLOGICAL THEORY) 

แนวสังเขปวิชา  ศึกษาแนวความคิด  ทฤษฎีทางสังคม- 

วิทยาและมานุษยวิทยาทีส่ำคัญ ตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 

จนถึงปัจจุบัน  ประโยชน์ของแนวความคิดทฤษฎีที่มี

ต่อการพัฒนา การวิจัยและการแก้ปัญหาทางสังคม

เอกสารการเรียน

 - หนังสือ SO 483 และ SO 499 (S) มีจำหน่าย 

ที่ศูนย์หนังสือหรืออ่านจากตำราเรียนในเว็บของ 

มหาวิทยาลัย

 - เอกสาร SO 483 ประวัติแนวคิดทางสังคมวิทยา  

โดย รศ.สุนทรี พรหมเมศ 

 นักศึกษาสามารถถ่ายสำเนาได้ท่ีร้านถ่ายเอกสาร 

คณะมนุษยศาสตร์

วันเวลาและสถานที่ติดต่ออาจารย์

 F  11:30-13:20    HOB 1204 

หัวข้อหลัก ศัพท์ควรรู้, ทฤษฎีทางสังคมวิทยาและ 

ทฤษฎีทางมานุษยวิทยา,  ประโยชน์ของแนวความคิด 

แนวทางการวัดผล (สำหรับนักศึกษาส่วนกลางภาคปกติ) 

 คะแนนเต็ม 100 คะแนน แบ่งเป็นข้อสอบ 

ปรนัย 60 ข้อ (60 คะแนน) และอัตนัย 2 ข้อ (40 คะแนน) 

ข้อแนะนำ

 - ไม่มีการบรรยายสดในเทอม 2 นักศึกษาสามารถ 

ศึกษาบทเรียนจากเว็บไซต์มหาวิทยาลัย โดยศึกษาแต่ละ 

ทฤษฎีให้เข้าใจและนำไปประยุกต์ในการมองปรากฏการณ์ 

ต่างๆของสังคมปัจจุบัน สำหรับการตอบข้อสอบอัตนัย  

นักศึกษาไม่ควรท่องจำ  แต่ต้องสามารถเขียนอธิบาย 

และยกตัวอย่างให้ชัดเจน

 - วชิานีเ้ปดิบรรยายในเทอม 1 (ไมเ่ปดิในภาค 

ฤดูร้อน) นักศึกษาควรวางแผนการศึกษาล่วงหน้า

วันและเวลาสอบ    F  29 MAR. 2013 A

                                       อ.อัญชลา  โภชนสมบูรณ์



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 ๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

ด้วยรักและผูกพัน                        (ต่อจากหน้า 12) รับสมัครนักศึกษา ป.โทฯ             (ต่อจากหน้า 1)

 กลุ่ม Inclusive เรียนวันศุกร์ เวลา 17.00- 

21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00-16.15 น. ค่าใช้จ่าย 

ตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานในประเทศ 129,000 บาท  

หรือดูงานต่างประเทศ 169,000 บาท แบ่งชำระ 6 งวด 

 กลุ่ม Exclusive เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00- 

21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-16.15 น.  

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานต่างประเทศ  

299,000 บาท แบ่งชำระ 6 งวด

 คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

หรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรีภาคการศึกษา 

สุดท้ายและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันข้ึนทะเบียน 

นักศึกษา

  ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 20 ธันวาคม  

2555 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ที่สำนักงานโครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับผู้บริหาร คณะบริหารธุรกิจ  

ชั้น 2 ม.ร. (หัวหมาก) โทร. 0-2310-8230-1, 081- 

431-3822 หรือสมัครทางเว็บไซต์ท่ี www.xmba.ru.ac.th 

สามศิษย์เก่าคนดังฯ                      (ต่อจากหน้า 5)

การศึกษามาได้    ดีใจจนบอกไม่ถูกเพราะวันแรกท่ีมาเรียน  

เดินผ่านองค์พ่อขุนฯแล้วบอกว่า...อยากจบที่นี่!!! 

พอเรียนจบ วันที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ได้เดินไปถ่ายรูปที่หน้าองค์พ่อขุนฯ ผมน้ำตาไหล 

โดยไม่รู้ตัว มันตื้นตัน บรรยายไม่ได้และรามคำแหง 

ทำให้ผมเชื่อว่าทุกคนมีโอกาสเรียนรามฯได้อะไร 

เยอะมาก ได้เพื่อน พี่ น้อง ได้ประสบการณ์ชีวิต 

ที่หาไม่ได้จากที่อื่น 

 “ผมดีใจที่มีวันนี้และมีความภูมิใจที่ เป็น 

ลูกพ่อขุนฯคนหนึ่ง ในโอกาสครบรอบ 41 ปี ม.ร. 

ขอร่วมอวยพรให้คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 

เพ่ือน พ่ี น้องชาวรามคำแหง จงมีแต่ความสุขความเจริญ  

และขอให้ก้าวไปข้างหน้าเพ่ือทำส่ิงดีๆให้กับมหาวิทยาลัย  

และยืนหยัดในคำขวัญท่ีว่า  เปลวเทียนให้แสง รามคำแหง 

ให้ทาง”

มักจะไม่ค่อยคิด โดยเฉพาะคนตะวันออกไปตลาดก ็

อยากจะซื้ออะไรก็ซื้อเมื่อกลับมาถึงที่บ้านถึงได้มา 

คิดว่าอันนี้ก็ไม่น่าใช้ อันนั้นก็ใช้ไม่ได้ อะไรต่างๆ 

ซื้อตามคำพรรณนา ซื้อตามการชวนเชื่อ หรือซื้อตาม 

คำบอกเล่าก็จะทำให้เรามีปัญหาทางด้านการเงิน 

การคลัง  มีปัญหาทางด้านการจับจ่ายใช้สอย 

 เพราะฉะน้ันถ้าเราคิดในกรอบทางด้านเศรษฐกิจ 

เราก็ควรมาคิดดูว่าในระหว่างนี้เราควรจะซื้ออะไร 

ในระหว่างนี้เราควรจะใช้อะไร ฤดูหนาวมีเสื้อผ้าใช้ 

สำหรับฤดูหนาวแล้วหรือยัง แต่ถ้าหากว่าใช้มากมาย 

ไปก็อยากจะรู้ว่าฤดูหนาวบ้านเราน้ันมีก่ีวัน หนาว 3 วัน  

4 วันเราพอทนได้ไหม หรือว่าใช้เสื้อหนาขึ้นอีกนิด 

หน่ึงอะไรต่างๆเหล่าน้ี หรือว่าในเร่ืองอ่ืนในทางการเมือง  

ถ้าคิดในกรอบการเมือง การเมืองเป็นเรื่องของผล- 

ประโยชน์เป็นเรื่องของการแข่งขันเพื่อที่จะเป็นผู้มี 

อำนาจในการบริหารจัดการ มีอำนาจในการปกครอง  

ดังนั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจตรงนี้เสีย เราก็จะทำตัวเป็น 

กลางได้ เราก็รับข้อมูลข่าวสารเป็นกลางได้ เมื่อรับ 

ข้อมูลข่าวสารเป็นกลางได้เราก็ต้องหาข้อพิสูจน์ 

หาข้อท่ีจะต้องมาดูแลว่าข้อมูลท่ีเราได้น้ันควรจะเช่ือถือ 

อะไรอย่างไร และธรรมชาติของมันคืออะไร ถ้าหาก 

ว่าเรารู้ธรรมชาติเราก็จะรู้ว่าคนอย่างนี้จะพูดอย่างนี้  

คนอย่างนั้นก็จะพูดอย่างนั้น เรื่องนี้คนอย่างนี้ควร 

จะพูดว่าอะไร เรื่องนั้นคนนั้นจะพูดว่าอย่างไร และ 

ในท่ีสุดใครพูดผิดพูดถูกเราก็เอาความจริงแท้แน่นอน 

ที่จะพิสูจน์ได้ เอาความรู้ต่างๆที่เราเรียนมาเอามาเป็น 

เครื่องวัด เอามาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าเราควรจะเชื่อถือ 

หรือว่าเชื่อมั่นอะไรแค่ไหนเพียงไรอย่างนี้เป็นต้น  

อีกอย่างหนึ่งถ้าหากเราคิดในด้านสังคมเราควรที่จะ 

ดูว่าในสังคมบ้านเราเราอยู่กันอย่างไร เรามีจารีตประเพณี 

ว่าอย่างไร เราทำอะไรว่าอย่างไร วันก่อนครูนั่งอยู่ 

ในร้านอาหารมีนักเรียน 2 คน เดินผ่านหลังไป เขาคง 

ไม่ระวังอะไรเขาก็มาถูกศีรษะด้านหลังของครู เขาก็ 

เดินไปเฉยเราก็อยากจะตะโกนว่า ทำไมไม่รู้จักกล่าวคำ 

ขอโทษ ไม่มีใครบอกใครสอนหรืออย่างไร ก็มาเล่าให้ 

เพื่อนฟังว่าเราไม่สบายใจเพราะเราเป็นครูไปเจอ 

อย่างนี้นั้นเราจะทำอย่างไรดี แต่ว่าวันนั้นครูก็ไม่ได ้

พูดว่าอะไร เพื่อนอาจารย์ด้วยกันเขาก็บอกว่าท่าน 

อย่าไปว่าเขาเลยถ้าไปว่าเขาเด็กอาจจะหันมาบอกว่า

แล้วมันเรื่องอะไรของคุณ ไม่มีใครบอกใครสอนคุณ 

เหรอว่าทำไมจะต้องมาพูดอย่างนั้นกับเด็ก ถ้าเป็น 

อย่างนั้นแล้วลองมาคิดดูสิว่าเราจะช้ำใจหนักขึ้นไป 

อีกเท่าไร

 แต่ในท่ีสุดแล้วท้ัง 3 กรอบก็คือ คิดแบบเศรษฐกิจ  

คิดแบบทางการเมือง คิดแบบทางสังคมอะไรต่างๆ 

เราก็เอาความรู้มาประยุกต์ใช้ เอามาน่ังคิดว่าอันน้ีมีคำ 

บอกคำสอนว่าอย่างไร มีความรู้อันน้ันว่าอย่างไรแล้วก็ 

นำไปใช้ ไม่ใช่ว่าคิดคูณเลข คิดว่า 2x2 เป็น 4 ถ้าหากว่า 

เราคิดแต่เพียงเท่านั้น ถ้าเขาไม่ตั้งโจทย์ให้คูณเลขเรา 

ก็ทำไม่ได้เช่นน้ันหรือ ไม่ใช่ แต่ถ้าหากว่าเราเห็นส่ิงใด 

สิ่งหนึ่งเรามองดูว่ามันมี 2 และอีกอันหนึ่งก็มี 2 เอา  

2 อันมารวมกันก็เป็น 4 เป็นคำตอบอย่างไรก็คือคูณ 

โดยอัตโนมัติ อันน้ีเราดูปัญหาทางการเมืองก็เหมือนกัน 

ให้คิดเป็นอัตโนมัติให้ได้ ใช้แบบนี้แล้วนักศึกษาก็จะ 

เกิดความเคยชิน หรือในทางสังคมก็เหมือนกันคิดใน 

ทางที่เป็นความเคยชินได้ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ มันเป็น 

อย่างนั้น มันเท่ากับอันนั้นเท่ากับอันนี้ได้ เมื่อหัดคิด 

อย่างน้ีมันก็เท่ากับ 2x2 เท่ากับ 4 อย่างน้ีเป็นต้น ลองคิด 

ดูถ้ายังคิดไม่สะดวกก็ลองอ่านย้อนที่ครูเขียนมาก็ได้ 

จะได้เอาไปช่วยระแวงระวัง เอาไปช่วยระแวงระวัง 

คืออะไร ก็คือเราควรที่จะคิดอะไรต่างๆ ให้มันทะลุ 

ปรุโปร่งไปถึงภายหน้าให้ถึงกาลข้างหน้าได้ว่า เราควร 

ที่จะทำอะไร ควรที่จะป้องกันอะไร เราหยิบจับอะไร 

ขึ้นมาอย่างหนึ่งเราต้องคิดไปถึงว่าถ้ามันตกมันก็ 

จะแตก ถ้าหากมันไปชนอะไรต่างๆ มันจะเสียหายไหม  

ถ้าเราปาก้อนหินไปถูกผู้อ่ืนจะทำให้ผู้อ่ืนเสียหายไหม  

จะทำให้เราเสียหายไหม ถ้าโยนไม้สำหรับเสียบลูกช้ินป้ิง 

ลงไปกลางสนามหญ้าจะมีคนอ่ืนเสียหายอย่างน้ีไหม  

หรือว่าในการใช้อำนาจบาตรใหญ่ บางคนหลงอำนาจ 

บอกว่าถ้าหากว่าไม่มีคนอย่างเขาปราบปราม ไม่มีคน 

อย่างเขาทำอย่างน้ันอย่างน้ี คนช่ัวจะไม่เต็มแผ่นดินหรือ  

แต่เราก็ลองคิดกลับดูบ้างว่าถ้าเขาใช้อำนาจบาตรใหญ่ 

โดยที่เขาไม่คิดว่ามันเป็นการถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง  

แต่เขาคิดเอาเองในความคิดของเขาเอาตนเองเป็นใหญ่ 

ว่าตนเองทำถูกต้องแล้ว อะไรก็ถูกต้อง ใช้อำนาจอย่างไร 

ก็ถูกต้องเพราะเขาเป็นใหญ่ อำนาจอยู่ที่มือเขา ถ้ามัน 

เป็นอย่างนี้ทำไมเขาคิดบ้างไม่ได้ว่าเขาได้ทำร้ายคน 

มาแล้วเท่าไร ใช้อำนาจทำร้ายคนไปเท่าไรอย่างน้ีเป็นต้น  

เราก็ต้องรู้จักคิดอย่างน้ีไม่ว่ากรอบทางสังคม กรอบทาง 

การเมือง หรือว่ากรอบทางเศรษฐกิจ ถ้าเราคิดในเรื่อง 

ระแวง ระวังภัยซ่ึงคราวหน้าก็จะพูดถึงเร่ืองน้ีอีก คราวน้ี 

เอาไว้ก่อน ลองเอาไปคิดดูว่าคำว่าระแวง ระวังภัย 

ควรจะเป็นอย่างไร  สวัสดีครับ 

ทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา โดยหลวงปู่คูณ  

สุเมโธ วัดป่าภูทอง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี 

 วันที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 08.00 น.  

พระเถระช้ันผู้ใหญ่พร้อมพระติดตาม ประมาณ 5 รูป  

ออกรับบิณฑบาต บริเวณหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนฯ  

เวลา 09.30-11.30 น. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ท่ี 1  

โดยพระอาจารย์สวัสดิ์ ปิยธัมโม วัดป่าคูขาด อำเภอ 

นาเชือก จังหวัดมหาสารคาม และกัณฑ์ที ่ 2 โดย 

พระอาจารย์บุญทวี สีตจิตโต วัดหินหมากเป้ง อำเภอ 

ศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

ม.ร. เชิญร่วมปฏิบัติธรรมฯ        (ต่อจากหน้า 12)

 ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯสามารถดูรายละเอียด 

เพิ่มเติมได้ที่ www.stdaffair.ru.ac.th งานกิจกรรม 

นักศึกษา กองกิจการนักศึกษา โทร. 0-2310-8074 

หรือ www.kammatanclub.com  โทร. 084-123-2750,  

089-137-1759



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๓)    วันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน - ๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

   

ระแวง ระวังภัย

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. เชิญร่วมปฏิบัติธรรม
ในโอกาสมหามงคล 5 ธันวา

รามฯ 2 จัดงานลอยกระทง
 กองงานวิทยาเขตบางนา ม.รามคำแหง 

เชิญชาวรามคำแหง และประชาชน ร่วมสืบสาน 

ประเพณีลอยกระทง ชมการแสดง แสง สี เสียง  

และการประกวดธิดาพ่อขุนฯ  ตลอดจนงานออกร้าน 

จำหน่ายสินค้านานาชนิด ในค่ำคืนวันท่ี 28 พฤศจิกายน น้ี 

    ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  

ศุภลักษณ์นารี       รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยาเขต เปิดเผยว่า 

 วันลอยกระทง               ถือเป็น 

ประเพณสีำคัญที่สืบทอด 

กันมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย 

จนถึงปัจจุบัน ซ่ึงเช่ือว่าเป็นการบูชาแด่องค์สมเด็จ 

พระสัมมาสมัพทุธเจา้ และขอขมาต่อพระแม่คงคา 

ท่ีได้ท้ิงส่ิงปฏิกูลลงไป ตลอดจนอธิษฐานเพ่ือขอพร 

ในส่ิงท่ีปรารถนา กองงานวิทยาเขตบางนา ตระหนัก 

ถึงความสำคัญตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  

4 ด้าน คือ จัดการเรียนการสอน วิจัย บริการทาง 

วิชาการแก่สังคม และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

จึงได้จัดโครงการสืบสานประเพณีไทย “ลอยกระทง 55”  

ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 17.00 น.  

เป็นต้นไป ณ บริเวณรอบสระน้ำ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง 2 (วิทยาเขตบางนา) เพ่ือให้คณะผู้บริหาร  

ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี นักศึกษา และประชาชนท่ัวไป  

ได้ตระหนักถึงบทบาทการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

และประเพณีไทย และสืบสานประเพณีลอยกระทง  

รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนางานด้านศิลปกรรม 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนเปิดโอกาสให้บุคคล 

และหน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ 

พัฒนามหาวิทยาลัยด้วย

 ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ 

การประกวดกระทง ประเภทสวยงามและความคิด 

สร้างสรรค์ของนักศึกษา และหน่วยงานภายใน 

ม.ร. การประกวดธิดาพ่อขุนฯ  ของนักศึกษาหญิง 

ช้ันปีท่ี 1 (รหัส 55) ท่ีมีปฏิภาณไหวพริบ บุคลิกภาพดี  

มีความเชื่อมั่นและกล้าแสดงออก การแสดงแสง  

สี เสียง บนเวที จากวงดนตรี RU Band และ 

การแสดงจากนักศึกษา มาขับกล่อมบรรเลงเพลง 

และให้ความบันเทิงแก่ผู้ร่วมงาน ตลอดจน ถนนคนเดิน   

เป็นการออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ จากนักศึกษา  

บุคลากร และร้านค้าภายนอก ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณโดยรอบ 

สระน้ำ อีกท้ังมีกิจกรรมและเกมต่างๆให้ร่วมสนุก  

แจกของรางวัลมากมาย

 “ขอเชิญชวนบุคลากรชาวรามคำแหง ศิษย์เก่า  

นักศึกษา และประชาชนทั่วไป มาเที่ยวงาน และ 

ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง พร้อมชมการแสดง  

แสง สี เสียง และเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 ในการประกวดธิดาพ่อขุนฯ รวมทั้ง 

เลือกซื้ออาหาร เครื่องดื่ม และสินค้านานาชนิด 

ภายในถนนคนเดินที่จัดจำหน่ายกว่า 300 ร้านค้า 

โดยรอบสระน้ำ ณ วิทยาเขตบางนา (รามคำแหง 2)”

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน จัดโครงการ 

ปฏิบัติธรรมเน่ืองในโอกาสมหามงคลท่ีพระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 

85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 นิมนต์พระมหาเถระ 

ช่ือดังจากท่ัวประเทศ มารับบิณฑบาต ฉันภัตตาหาร  

เจริญพระพุทธมนต์ และอบรมธรรมให้แก่ชาว 

รามคำแหง นักศึกษา และประชาชนผู้มีจิตศรัทธา 

ทั่วไป ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 

2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 กิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรมเริ่มวันที่  

30 พฤศจิกายน 2555 เวลา 18.00-20.30 น. สวดมนต์ 

ทำวัตรเย็น แสดงพระธรรมเทศนา โดยพระอาจารย์ 

สุธรรม สุธัมโม วัดป่าหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัด 

สกลนคร

 วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เป็นวันพิธีใหญ่ 

ภาคเช้า เวลา 08.00 น. พระเถระชั้นผู้ใหญ่พร้อม 

พระติดตาม ประมาณ 80 รูป ออกรับบิณฑบาต 

บริเวณหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนฯ เวลา 10.30- 

11.30 น. แสดงพระธรรมเทศนากัณฑ์ท่ี 1 โดย 

พระอาจารย์อินทร์ถวาย สันตุสสโก วัดป่านาคำน้อย 

อำเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี และกัณฑ์ที่ 2 โดย 

พระอาจารย์สุชิน ปริปุณโณ วัดธรรมสถิต อำเภอเมือง  

จังหวัดระยอง ภาคเย็น เวลา 18.00-20.30 น. สวดมนต์ 

 ลูกศิษย์ที่รักครับ อยากจะพาคิดเล่นๆ ง่ายๆ 

ตั้งโจทย์ง่ายๆ แล้วก็นำไปคิด ถามว่าทำไมจะต้อง 

ง่ายๆ ก็เพราะว่าในวัยที่ลูกศิษย์กำลังเรียนหนังสือ 

เป็นวัยหนุ่มสาวเสียส่วนใหญ่ เพราะว่าเท่าท่ีสังเกต 

เห็นคนท่ีเรียนหนังสือมักจะเป็นผู้อยู่ในวัยเจริญพันธุ์  

แต่ว่าสำหรับผู้หลักผู้ใหญ่ก็มีมากมายพอสมควร 

จากการสังเกตเห็นที่มีจดหมายมาจากผู้ปกครอง 

เวลาได้อ่านสิ่งครูเขียนอยู่ตรงนี้นั้นก็จดหมายมา 

หลายท่าน แสดงว่าคนที่อ่านก็เป็นคนในเกือบจะ 

ทุกระดับ แต่ก็อยากจะพูดเน้นลงไปสู่ระดับล่าง 

คือระดับช้ัน ป.ตรี และ ป.โท นะครับ ลูกศิษย์ครับ 

ให้สังเกตนะครับว่าเวลาเราเรียนหนังสือ เราท่อง 

สูตรคูณหรือเราคิดในเรื่องของสูตรคูณ 2x2 เป็น 

เท่าไร 2x2 เท่ากับ 4 เวลาเรานำไปใช้เราเห็นคน 

อยู่ข้างทาง 2 คน และอีกฟากทางข้างหน่ึงอีก 2 คน  

มองไปทำไมเราจึงตอบได้ว่ามีอยู่ 4 คนอย่างน้ีเป็นต้น  

หรือเรามีสตางค์เหรียญ 5 บาทอยู่ 1 กอง  เรากองไว้ 

กองละ 5 เหรียญ ทำไมเรามีคำตอบได้ว่าก็คือ 5x5 

เท่ากับ 25 บาทนั่นเอง

 ทีนี้การที่คิดอย่างนี้นั้นเรามองย้อนไปอีก 

ว่าเราเรียนหนังสือมา เราเรียนในเรื่องของการ 

ประหยัด เราเรียนเร่ืองประหยัดไปทำไม ไม่ควรซ้ือ 

อย่าไปพิไรซื้อ ให้เป็นมื้อเป็นคราวทั้งคาวหวาน 

อย่างน้ีเป็นต้น ทำไมเขาถึงสอนกันอย่างน้ัน ทำไม 

ถึงบอกว่าไม่ควรซื้อแล้วไปซื้อมาทำไม แล้วบอก 

ว่าให้เป็นมื้อเป็นคราวให้เป็นครั้งเป็นคราวอะไร 

ต่างๆ ไม่ใช่มีสตางค์แล้วก็ซื้อไปโดยไม่รู้ว่าเราจะ 

ซื้อมาทำอะไรใช้ประโยชน์อย่างไร แล้วก็เรามีเงิน 

อยู่เท่าไรมีต้นทุนอยู่เท่าไร บางคนไปตลาดอยาก 

ได้อะไรก็เดินไปซ้ือโดยไม่คิดถึงว่าเรามีเงินมาเท่าไร  

เราจะซื้อไปได้เท่าไร บ้างอย่างนี้เป็นต้น แต่คน 

ในบางประเทศนั้นเขาจะเขียนรายการเสียก่อน 

ว่าเขาไปตลาดนั้นเขาอยากได้อะไรบ้างเขาลอง 

เขียนดู พอเขียนเขาก็บวกลบคูณหารดูว่ามันราคา 

เท่าไรประมาณเท่าไร แล้วในที่สุดเงินทองต่างๆ 

ของเขา เขามีพอใช้จ่ายหรือไม่ แล้วถ้าซื้อตรงนี้ 

ไปทั้งเดือนมันจะเป็นเท่าไร ทั้งเดือนเขาจะมีเงิน 

เหลือใช้จ่ายหรือไม่ พูดง่ายๆว่ารายจ่ายกับรายรับ 

จะเป็นอย่างไร แต่ว่าคนส่วนใหญ่เวลาคิดในเร่ืองน้ี 

 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(ฝ่ายประถม) เปิดรับสมัครและวัดความพร้อม 

นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2556 ในโครงการ 

หลักสูตรภาคปกติ โครงการหลักสูตรภาษาอังกฤษ  

และโครงการศูนย์การศึกษาสำหรับเด็กพิเศษ  

ระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษาปีที่ 1 

        จำหน่ายใบสมัคร วันที่ 1-21 ธันวาคม 2555 

ณ ห้องธุรการ เวลา 08.30-16.30 น. รับสมัคร 

วันที่ 19-21 ธันวาคม 2555 ณ โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)

 กำหนดวัดความพร้อมนักเรียนใหม่ ระดับ 

อนุบาล สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14-17 มกราคม  

2556 ระดับประถมศึกษา สอบข้อเขียน วันที่ 19 

มกราคม 2556 และประกาศผลวัดความพร้อม 

ระดับอนุบาล และระดับประถม (ข้อเขียน) วันที่ 

31 มกราคม 2556 

 สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) โทร. 0-2310- 

8599 ต่อ 1019 ฝ่ายธุรการ 

สาธิตรามฯ ฝ่ายประถม รับนักเรียนใหม่


