
            
   

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 ๓๕ 

วันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. ประชุมวิชาการ ‘HRD สู่ประชาคมอาเซียน’

ม.ร. มอบรางวัลเกียรติยศแก่ “อาจารย์-ศิษย์เก่า-นักศึกษา” ในงานสถาปนาครบรอบ 41 ปี

(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)

อธิการบดีรามฯ ประกาศ สู่ทศวรรษที่ 5
มุ่งสร้างสังคมไทยเข้มแข็ง-ผลิตบัณฑิตอาเซียนแมน
 อธิการบดีรามคำแหง ยืนยัน รามคำแหงก้าวสู่ทศวรรษที่ 5  

มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็น ASEAN Man เก่งภาษา-คอมพิวเตอร์- 

รอบรู้เร่ืองประเทศเพ่ือนบ้าน ช่วยสร้างสังคมให้เข้มแข็ง และพร้อม 

แข่งขันในประชาคมอาเซียนและเวทีโลก

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เปิดเผยในโอกาสครบรอบ 

การสถาปนา ปีที่ 41 เมื่อวันที่ 26  

พฤศจิกายน 2555 ว่า ตลอดระยะเวลา  

41 ปีที่ผ่านมาของ ม.ร. มีผู้สมัครเข้า 

ศึกษาถึง 3.5 ล้านคน และสำเร็จ 

การศึกษาไปแล้ว 8 แสนกว่าคน  

นับเป็นความภาคภูมิใจที่ทุกวันนี้ลูกศิษย์รามคำแหงได้ใช้ความรู้ 

ความสามารถและมีส่วนในการพัฒนาประเทศชาติในทุกด้าน  

ในทศวรรษท่ี 5 ของรามคำแหง มหาวิทยาลัยยังยึดม่ันในการทำหน้าท่ี 

การเป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชาที่ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ 

ประชาชนชาวไทยต่อไป รวมทั้ง การผลิตบัณฑิต

(อ่านต่อหน้า 11)

       มหาวิทยาลัยรามคำแหง มอบรางวัลเกียรติยศแก่ “อาจารย์-ศิษย์เก่า-นักศึกษา” ท่ีได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทำงาน สร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

และอุทิศตนเพื่อประโยชน์แก่สังคม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานมอบรางวัล 

เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 41 ปี โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน 

 คณะพัฒนาทรัพยากร- 

มนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับสมาคมนักพัฒนา 

ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย์ แ ห่ ง 

ประเทศไทย จัดประชุม 

ทางวิชาการระดับชาติ  

ครั้งที่ 3 เรื่อง “การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคม 

อาเซียน       (3rd   National    

Conference on Human  

Resource Development  

towards ASEAN Community)” เนื่องในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 

41 ปี โดยมี ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน ปาฐกถาพิเศษพร้อมเปิดเวทีให ้

อาจารย์ นักวิชาการ และนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากทั่วประเทศ 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น รับสมัคร 

ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร- 

มหาบัณฑิต รุ่นที่ 4 ภาค 2/2555 หลักสูตร  

36 หน่วยกิต แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ เรียนท่ี 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น  

วันเสาร์ เวลา 17.00-21.00 น. 

 ตามระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2522 ข้อ 4.3 

กำหนดไว้ว่านักศึกษาที่ได้ลงทะเบียนเรียนใน 

ภาคปกติ และมีผลการสอบลำดับข้ัน G ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 70 ของจำนวนหน่วยกิตท่ีลงทะเบียนเรียน 

ทั้งหมดและผลการสอบลำดับขั้น G นั้น ต้อง 

ไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต 

ให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษา
ภาค 2 ปีการศึกษา 2554

สาขาวิทยบริการฯ จ.ขอนแก่น
รับสมัครนักศึกษา ป.โท

(อ่านต่อหน้า 11)



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

และครอบครัวร่วมแสดงความยินดี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคาร 
หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่าย 
วิชาการและวิจัย กล่าวรายงานพร้อมประกาศรายช่ืออาจารย์และศิษย์เก่าท่ีได้รับรางวัลว่า 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย 
รามคำแหง  ปีที่ 41 โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆที่เป็นการเผยแพร่และแสดงให้เห็น 
ความก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงตลอด 41 ปีที่ผ่านมา และกิจกรรมนี้เป็น 
อีกกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณาจารย์ 
และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยคณะกรรมการได้พิจารณาคัดเลือก 
อาจารย์ท่ีสมควรได้รับรางวัลดังกล่าว จำนวน 3 คน และศิษย์เก่า จำนวน 8 คน ดังนี้ 
 รางวัล “อาจารย์ดีเด่น” เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติคณาจารย์ท่ีมีผลงานโดดเด่น 
ด้านวิชาการ มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพ่ือส่วนรวม และมีความเป็นครูตามจรรยาบรรณ 
วิชาชีพอาจารย์ จำนวน 3 คน ได้แก่

  ม.ร. มอบรางวัลเกียรติยศฯ                                                    (ต่อจากหน้า 1)

 1. ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก  
  คณะมนุษยศาสตร์
 2. รศ.ดร.นิรมล ศตวุฒิ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
 3. รศ.สุภาวดี จุลละศร ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
 รางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ และเป็นกำลังใจแก่ศิษย์เก่า 
ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานและได้อุทิศตนเพื่อประโยชน์ของสังคม  
รวมทั้งเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 8 คน ได้แก่

 7. นายสำราญ เมืองนิล  ผู้อำนวยการจัดการที่ราชพัสดุ 1 สำนักบริหาร 
  ที่ราชพัสดุ 2  กรมธนารักษ์  ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์
 8. นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักการสังคีต กรมศิลปากร 
   กระทรวงวัฒนธรรม  ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์    
 จากนั้น อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  
กล่าวรายงานพร้อมประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับรางวัลว่า ในโอกาสครบรอบ 
วันสถาปนามหาวิทยาลัยปีท่ี 41 มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาท่ีมีความรู้  
ความสามารถ และมีกิจกรรม ผลงานดีเด่น นำมาซ่ึงช่ือเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย 
ให้ได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ ประจำปี 2555 โดยพิจารณาจากการศึกษาเล่าเรียน  
ทักษะในการจัดการและการทำงาน สุขภาพอนามัย คุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม โดยคำนึงถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ และสร้างสรรค์  
ซ่ึงมีนักศึกษาได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ ประจำปี 2555  จำนวน 9 คน ได้แก่
 1. นายพลวัฒน์ มีอินทร์       คณะบริหารธุรกิจ
 2.  นายชยิน  แซ่พุ่น               คณะบริหารธุรกิจ
 3. นางสาวจินดารัตน์  มณีแก้ว     คณะมนุษยศาสตร์
 4. นายมนูญศักดิ์  กลิ่นหอม   คณะศึกษาศาสตร์
 5.  นายมนตรี   เภาสี                     คณะศึกษาศาสตร์
 6. นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์     คณะศึกษาศาสตร์
 7. นายธนาวุฒิ  จงกำโชค         คณะวิศวกรรมศาสตร์
  8. นายเดชณรงค์  ยวงสุวรรณ     คณะวิศวกรรมศาสตร์
 9.   นายอาณัติ   สนธิใจ   คณะวิศวกรรมศาสตร์
 จากน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ มอบรางวัลและเกียรติบัตรพร้อมกล่าวแสดง 

ความยินดีว่า วันนี้มีความยินดีที่ได้เห็นคณาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษา ท่ีได้รับรางวัล 

อันทรงเกียรติคร้ังน้ี โดยเฉพาะลูกศิษย์รุ่นแรกๆท่ีต้องทนต่อสายตาจากสังคมท่ีไม่ยอมรับรามคำแหง 

ในสมัยน้ัน แต่มาถึงวันน้ีรามคำแหงได้ประจักษ์ว่า ลูกศิษย์รามคำแหงสามารถออกไปเจริญเติบโต 

ด้านหน้าท่ีการงาน ท้ังในองค์กรภาครัฐและเอกชน ถือได้ว่าเป็นเกียรติยศท่ีสูงย่ิงและเป็นส่ิง 

ท่ีชาวรามคำแหงมีความภูมิใจในฐานะท่ีลูกพ่อขุนฯได้นำวิชาการความรู้ไปทำประโยชนให้แก่ 

บ้านเมือง ในโอกาสน้ีขอขอบคุณศิษย์เก่าทุกท่านท่ีได้ออกไปสร้างช่ือเสียงและเกียรติคุณให้แก่ 

มหาวิทยาลัย

 “ด้านอาจารย์ดีเด่นท้ังสามท่าน มหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกมาอย่างดีท่ีสุดโดยได้เห็น 

ถึงคุณงามความดีของท่านท่ีได้สร้างประโยชน์และมีคุณูปการต่อแวดวงวิชาการของประเทศ  

ซ่ึงผลงานของแต่ละท่านล้วนเป็นท่ีประจักษ์ และยังเป็นแบบอย่างท่ีดีต่ออาจารย์ท่านอ่ืน 

และอาจารย์รุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัย   ในการทำหน้าท่ีของครูจนประสบความสำเร็จและเป็น 

ท่ีนับถือของลูกศิษย์  ขณะเดียวกันขอแสดงความยินดีต่อนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ 

ทุกคนท่ีได้ต้ังม่ันอยู่ในความดี มีจิตอาสาและสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม ขอให้นักศึกษา 

ทุกคนจงรักษาความดีเช่นนี้ไว้ให้คงอยู่ตลอดไป”  อธิการบดี ม.ร. กล่าวในที่สุด

 1. นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 
 2. นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ 
 3. นางศิริพร กิจเกื้อกูล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานปลัด 
  กระทรวงศึกษาธิการ ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ 
 4. นายลายทองเหรียญ มีพันธ์ุ ผู้อำนวยการวังช้างอยุธยา ศิษย์เก่า 
  คณะวิทยาศาสตร์
 5. นายสาโรจน์ วสุวานิช กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร  
  บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนสจำกัด  ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์
 6. นางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ 

เปิดบ้านเอกภาษาญี่ปุ่น

 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์  

จะจัดโครงการ “เปิดบ้านเอกภาษาญี่ปุ่น” ในวันที่ 17 ธันวาคม 2555 เวลา  

08.30-16.30 น. ณ ห้องพวงแสด อาคาร 2 ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์ เพื่อ 

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น ซ่ึงเร่ิมเปิดเรียน 

ในภาค 2 ปีการศึกษา 2555 ในงานน้ีจะมีกิจกรรมต่างๆ เช่น การเสวนาวิชาการ 

การประกวดสุนทรพจน์ภาษาญ่ีปุ่น การแสดงของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมญี่ปุ่น การผูกผ้า FUROSHIKI การประดิษฐ์ 

บัตรอวยพร  และแจกหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นแก่ผู้ที่สนใจ

ศ.ดร.รื่นฤทัย   สัจจพันธ์ุ รศ.ดร.นิรมล   ศตวุฒิ รศ.สุภาวดี  จุลละศร

นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย นายชวลิต  ชูขจร นางศิริพร  กิจเกื้อกูล

นายลายทองเหรียญ   มีพันธ์ุ นายสาโรจน์  วสุวานิช นางอำภา  รุ่งปิติ

นายสำราญ   เมืองนิล นายปกรณ์  พรพิสุทธิ์

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 งานเฉลิมฉลองครบรอบการสถาปนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ๔๑ ปี ผ่านพ้นไป 

อย่างน่ายินดี และน่าประทับใจ นับแต่

 งานคืนสู่เหย้า “๔๑ ปี ไม่มีรามฯ 

ไม่มีเรา” ในคืนวันท่ี ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 พิธีทางศาสนา พิธีบวงสรวง และพิธี 

วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชา- 

นุสาวรีย์ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 พิ ธี ม อ บ เ ค รื่ อ ง ร า ช อิ ส ริ ย า ภ ร ณ์  

พิธีมอบโล่อาจารย์ดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่น รางวัล 

เพชรประดับรามฯ และพิธีแสดงมุทิตาจิตอาจารย์

อาวุโส

 รวมท้ังรายการพิเศษทางโทรทัศน์สถานี

โมเดิร์นไนน์ทีวี

 ในวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ อันเป็น 

วันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ ๔๑ ปี 

 งานนี้ เท่ากับชาวรามคำแหงได้ร่วมกัน

รำลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัย

 ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ

 ร่วมประสานสัมพันธ์ของประชาคม 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 การยกย่องเชิดชูเกียรติของคณาจารย์ 

ศิษย์เก่า และนักศึกษา

 “ข่าวรามคำแหง” ได้เห็นความสมัคร 

สมานสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันของชาว-

รามคำแหงในการจัดงานครั้งนี้แล้ว

 มีความรู้สึกดังที่ ได้กล่ าวมาตั้ งแต่  

ตอนต้น คือ 

 น่ายินดีและน่าประทับใจ

 กับหวังว่าเราจะได้จัดงานเฉลิมฉลอง 

วันสถาปนามหาวิทยาลัยของเราต่อไป

 ในปีหน้า และปีต่อไป

 เพราะชาวรามคำแหงท้ังมวลไม่มีใครลืม

 ๒๖ พฤศจิกายน 

 ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นประธานให้โอวาทในพิธีปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 เมื่อวันที่ 

13 พฤศจิกายน 2555 โดยมีผศ.สุพร ศุภลักษณ์นารี 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต ผู้บริหาร และคณาจารย์ร่วม 

ในพิธี ณ ห้อง 503 อาคารพระมาส วิทยาเขตบางนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 โอกาสนี้ ผศ.สุพร กล่าวรายงานว่า วิทยาเขต 

บางนา มีภาระหน้าท่ีดูแลการเรียนการสอนของนักศึกษา 

ชั้นปีที่ 1 และเห็นความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสาร 

ท่ีเ ป็นประโยชน์แก่นักศึกษาจึงจัดการปฐมนิเทศ 

นักศึกษาใหม่เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้ทราบข้อมูล  

ระบบการจัดการเรียนการสอน ข้อปฏิบัติในการสอบไล่ 

รวมถึงการทำงานของหน่วยงานที่ให้บริการนักศึกษา 

โครงการ กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ และ 

ข้อมูลที่ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนซึ่งเป็น 

ปัจจัยสนับสนุนการเรียนการสอน และสอดคล้อง 

ตามเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งนี ้

ได้รับความร่วมมือจากสำนักบริการทางวิชาการและ 

ทดสอบประเมินผล (สวป.) สำนักทดสอบทางอิเล็ก 

ทรอนิกส์ (e-Testing) กองกิจการนักศึกษา กองงานวิทยาเขต 

บางนา ผู้แทนจากคณะรัฐศาสตร์ และคณะนิติศาสตร ์

ในการแนะแนวการศึกษาและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ

นักศึกษาด้วย 

 จากนั้น อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเปิดโอกาสทางการศึกษามาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2514 

จนถึงปัจจุบันนับเป็นปีที่ 41 แห่งการสถาปนา มียอด 

ผู้สมัครเป็นนักศึกษาท่ีรามคำแหงท้ังส้ินจำนวนถึง 

3.5 ล้านคน ผลิตบัณฑิตออกมารับใช้สังคมประมาณ 

8 แสนคน สะท้อนให้เห็นว่าท่ีผ่านมา คนไทยยังต้องการ

โอกาสทางการศึกษาอีกจำนวนมาก 

 “การปฐมนิเทศในวันน้ี นอกจากจะเป็นการแนะนำ 

ให้นักศึกษาได้รู้จักระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ยังขอฝากให้นักศึกษาตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 

มีความรับผิดชอบ และมีวินัยในตนเอง เพ่ือให้ครอบครัว

ภาคภูมิใจในความสำเร็จของนักศึกษาด้วย”

 “การศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการเพิ่ม 

ศักยภาพให้ตนเอง สามารถสร้างโอกาสและทางเลือก 

ท่ีดีให้กับชีวิตในอนาคต  การเรียนท่ีรามคำแหงเป็นการเรียน 

ในแบบตลาดวิชา ไม่บังคับการเข้าเรียนดังน้ันขอให้นักศึกษา 

มีวินัยในตนเอง มีความมุ่งม่ันต้ังใจจนสามารถสำเร็จการศึกษา 

เพราะการศึกษาจะยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างทางเลือก 

ในการทำงานได้ ทั้งนี้ ในภาค 1/2555 ม.ร.ได้ปรับระบบ 

เกรดเป็น A B C D เป็นประโยชน์กับนักศึกษา ท่ีจะทำให้ได้ 

คะแนนเฉลี่ยสูงขึ้น

 ...นอกเหนือจากเร่ืองการเรียน ขอให้นักศึกษาแบ่ง 

เวลาทำกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์ ม.ร.มีชมรม/กิจกรรมต่างๆ 

มากมาย อันจะมีส่วนช่วยฝึกฝนให้นักศึกษาสามารถทำงาน 

เป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ในกลุ่มเพื่อน โดยจะเห็นได้ว่า 

ผู้ท่ีประสบความสำเร็จในชีวิต จะเคยเป็นนักกิจกรรมมาก่อน”

 อธิการบดี ม.ร.กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีนโยบายในการดูแลนักศึกษาเสมือนเป็นลูกหลาน 

จึงได้มีการตั้งระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยมีการประกาศ 

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาทุกคนจะมีอาจารย ์

ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำเรื่องการเรียน 

 “อาจารย์ทุกท่านล้วนมีจิตเมตตา และหวังดีต่อ 

นักศึกษา ขอให้นักศึกษาได้เข้าพบอาจารย์ เพราะนอกจาก 

จะให้การปรึกษาด้านการเรียนแล้ว อาจารย์จะสามารถ 

เขียนใบรับรองการเรียนเพื่อใช้ในการสมัครงานหรือ 

เรียนต่อได้อีกด้วย ซ่ึงหากคณาจารย์ได้ทราบประวัติการเรียน 

และความประพฤติของนักศึกษาจะสามารถเขียน 

ใบรับรองได้ถูกต้อง ตรงตามความสามารถ”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวในช่วงท้ายว่า ม.ร.ได้ดำเนินนโยบาย 

การดูแลทุกข์สุขของนักศึกษา และได้ริเริ่มมีโครงการ 

หอพักติดดาว โครงการเพื่อนข้างห้องเตือนภัย และ 

โครงการหอพักสีขาว มาอย่างต่อเน่ือง  เพ่ือดูแลให้นักศึกษา 

ได้มีท่ีพักท่ีปลอดภัย  มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อย่างไรก็ตาม ขอให้ 

นักศึกษาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความระมัดระวัง และ 

คำนึงถึงความปลอดภัยของตนเป็นส่ิงสำคัญ อย่าไว้วางใจ 

คนแปลกหน้า  หลีกเล่ียงอบายมุข ให้ระลึกว่ามีครอบครัวที่

ห่วงใยนักศึกษา 

 “มหาวิทยาลัยมีความห่วงใยในสวัสดิภาพและ 

ความสำเร็จของนักศึกษา ขอให้นักศึกษาระลึกเสมอว่า 

รามคำแหงเป็นบ้านหลังท่ีสอง หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยใด 

ขอให้ปรึกษาคณาจารย์ ยึดอาจารย์และหนังสือตำราเป็นหลัก 

ต้องมีมนุษยสัมพันธ์กับเพ่ือน อย่าเรียนคนเดียว เพราะเพ่ือนๆ 

จะคอยให้กำลังใจ ให้มีความมุ่งม่ันจนประสบความสำเร็จ”

อธิการบดีฝากนักศึกษา 
‘มุ่งม่ัน-พยายาม’ เพ่ือความสำเร็จทางการศึกษา



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

อธิการบดียำ้ นศ. ใช้ “สุ . จิ. ปุ. ลิ.” นำมาพัฒนาตนเอง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อ ธิ ก า ร บ ดี ม ห า วิ ท ย า ลั ย 

รามคำแหง เป็นประธานใน 

พิธีปัจฉิมนิเทศและไหว้ครู 

ประจำปีการศึกษา 2555 ของ 

นักศึกษาโครงการบริหาร 

ธุรกิจมหาบัณฑิต (Advanced  

Program) หัวหมาก วิทยาเขตบางนา จังหวัดนนทบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง 

และจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่ 10 

พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น  พิธีการเร่ิมด้วย ผู้แทนนักศึกษา

กล่าวนำสวดบูชาพระรัตนตรัย นำกล่าวปฏิญาณตนและฝากตนเป็นศิษย์ พร้อม

มีการมอบพานพุ่มดอกไม้แด่อธิการบดี ผู้บริหาร และคณาจารย์  

 โอกาสน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ กล่าวว่า พิธีไหว้ครูเป็นส่ิงท่ีนักศึกษาได้แสดงความ 

เคารพต่อครูบาอาจารย์ อีกทั้งยังเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวระหว่างอาจารย์กับลูกศิษย์ 

และการปฏิบัติในวันนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจเป็นอย่างมาก ทำให้อาจารย์ทุกท่าน 

ปลาบปลื้มใจเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้ช่วยรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ นับเป็นการ 

สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของสังคมไว้ได้อย่างน่าชื่นชม ประเพณ ี

ไหว้ครูเป็นประเพณีที่แสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตากับครูบาอาจารย์ ในฐานะ 

ที่เป็นสถาบันหนึ่งที่ควรให้ความเคารพ โดยคำว่า กตัญญู แปลว่า รู้คุณ  และ 

กตเวทิตา แปลว่า การตอบแทนคุณ  และเพื่อให้ลูกศิษย์ทุกคนได้ตระหนักว่า 

ขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นสิ่งสำคัญที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวระหว่างครูกับศิษย์ 

 “การเรยีนทีเ่ปน็การเสรมิสรา้งปญัญานัน้จะตอ้งม ี “ส.ุ จ.ิ ป.ุ ลิ.ิ” ทีเ่ปน็หวัใจ 

สำคัญในการพัฒนาตนเอง “สุ.” ย่อมาจาก สุตมยปัญญา แปลว่า ปัญญาท่ีเกิดจากการ 

ฟัง “จิ.” ย่อมาจาก จินตมยปัญญา แปลว่า ปัญญาที่เกิดจากการคิด ผู้รู้ได้ด้วยการคิด 

การจินตนาการ สร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ “ปุ.” ย่อมาจาก ปุจฉา แปลว่า 

การถาม ผู้รู้ได้ด้วยการสอบถาม ค้นคว้า การสืบค้นหา “ลิ.” ย่อมาจาก ลิขิต แปลว่า 

การเขียน  ผู้รู้ได้ด้วยการเขียน จดบันทึกความรู้ด้วยความเข้าใจจากการฟัง  การคิด 

การถาม  การเขียนจึงเป็นบทสรุปของหัวใจทั้งหมดของนักปราชญ์   ฟังอะไรฟัง 

ให้หมด จดให้มาก  ปากต้องใช้ ใจต้องคิด จึงจะเป็นบัณฑิตหรือนักปราชญ์ท่ีแท้จริง 

 คำว่า “สุ. จิ. ปุ. ลิิ.” เป็นคำที่มีความหมายในการสร้างปัญญาให้เกิดขึ้น โดย 

เฉพาะการต่อยอดองค์ความรู้ต่างๆ และเมื่อเราได้รับการศึกษาแล้วมาอย่างดีนั้น

จะต้องนำความรู้ที่ได้รับมาก่อให้เกิดประโยชน์ อย่านำความรู้ไปใช้ในทางที่ผิด”

 ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดงาน “สายใยรักจากศิษย์  สู่ครูด้วยดวงใจ” ฉลองครบรอบ 22 ปี ภาควิชา 

เทคโนโลยีอาหาร และแสดงมุทิตาจิตแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี  สุรกาญจน์กุล 

อาจารย์ประจำภาควิชา โดยมี รองศาสตราจารย์คิม  ไชยแสนสุข  อดีตอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน และมีคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่า 

และนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมงานเป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 

ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์  อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์คิม  ไชยแสนสุข กล่าวว่า ขอแสดงความยินด ี

ในโอกาสครบรอบ 22 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ท่ีกำลังเจริญก้าวหน้า เป็นกำลัง 

สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์ ที่จะสร้างความเจริญรุ่งเรืองให้กับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงและบ้านเมือง “ปัจจุบันนี้ความก้าวหน้าในโลกแห่งการเรียนรู ้

และเทคโนโลยี สร้างความเปล่ียนแปลงท่ีมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ทุกด้าน 

โดยเฉพาะปัจจัย 4 คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค 

“อาหารเป็นส่ิงสำคัญอย่างย่ิงในการดำรงชีวิต และมนุษย์ก็มีความรู้ในการเลือกสรร 

ส่ิงท่ีดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายมากข้ึน หากนักศึกษาและภาควิชาเทคโนโลยี 

อาหาร สามารถคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม ให้คง 

รสชาติที่อร่อยและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ เป็นสินค้าที่สามารถวางจำหน่าย 

ในตลาดได้ ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง”

 รศ.คิม กล่าวต่อไปว่า ความสำเร็จเกิดจากความคิดสร้างสรรค์ การทดลอง 

ประดิษฐ์ และวิจัย รวมทั้งมีความศรัทธา เชื่อมั่น และพยายามอย่างตั้งใจจริง  

เช่นเดียวกับการสร้างนวัตกรรมใหม่ทางด้านเทคโนโลยีอาหาร นักศึกษาต้องมี 

วิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง มองเห็นถึงความต้องการของมนุษย์ในปัจจุบัน รวมทั้ง 

สิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัว ก็จะสามารถคิดและผลิตอาหารแห่งอนาคตที่มี

ประโยชน์ต่อร่างกาย ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมได้สำเร็จ และหวังอย่างยิ่งว่า 

ในปีต่อไป ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. จะสามารถผลิต

สินค้าที่เป็นนวัตกรรมใหม่ออกมาจำหน่าย สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

และประเทศชาติ

 จากน้ัน เป็นพิธีแสดงมุทิตาจิตแก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ราณี  ซ่ึงเกษียณ 

อายุราชการ โดยมีการแสดงชุด “ระบำเทพบันเทิง” และชุด “รำปาเจราบูชาครู” 

รวมท้ังศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน มอบดอกไม้และของท่ีระลึกให้แก่อาจารย์ 

เพื่อขอบพระคุณอาจารย์ที่ได้อบรมสั่งสอนศิษย์ตลอดมา

 รศ. ดร.ราณี  กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีได้เป็นลูกศิษย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และได้ทำงานเป็นอาจารย์ท่ีมหาวิทยาลัยแห่งน้ี ตนเองได้ปฏิบัติหน้าท่ีอาจารย์ 

อย่างครบถ้วน ท้ังเร่ืองการเรียนการสอน ทำวิจัย และเขียนบทความทางวิชาการ  

รวมท้ังพัฒนาภาควิชาให้มีความเจริญก้าวหน้า ท้ังด้านสถานท่ีและจัดหาเคร่ืองมือ 

เคร่ืองใช้ในการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษา รวมท้ังได้ทุ่มเทเวลาให้กับการทำงาน  

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต่างๆให้กับภาควิชาเทคโนโลยีอาหารอย่างเต็มที่เสมอ เพื่อ 

ตอบแทนบุญคุณของมหาวิทยาลัยและประเทศชาติ 

 “ขอขอบคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ศิษย์เก่าและนักศึกษาทุกคนท่ีมาร่วมงาน 

ในวันนี้ และช่วยกันจัดงานจนประสบความสำเร็จ ในโอกาสอายุครบ 60 ปี 

และครบรอบ 22 ปี ของภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. 

ขอฝากนักศึกษาว่า ขอให้รัก สามัคคี ร่วมแรงร่วมใจกันทำงาน ไม่แข่งขันกันเอง 

และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อความมั่นคงขององค์กร มหาวิทยาลัย และ 

ประเทศชาติ และขอให้นำความรู้ท่ีได้จากการเรียนไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

กับตนเองและสังคม เลือกบริโภคอาหารท่ีมีประโยชน์ รวมท้ังช่วยกันคิดสร้างสรรค์ 

นวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับอาหารไทย เพ่ือสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ต่อไป”

ฉลองครบรอบ 22 ปี ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ม.ร.



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดงานคืนสู่ เหย้า 

“41 ปี ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา” ณ บริเวณลานพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช  เมื่อค่ำคืนวันที่ 24 พฤศจิกายน 

2555 โดยมีศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมงาน  

ด้วยรอยย้ิมแห่งความสุขท่ีได้กลับมาบ้านแห่งน้ีอีกคร้ัง 

พร้อมได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากคณาจารย์ 

และบุคลากรชาวรามคำแหง

 โดยบรรยากาศภายในงานเร่ิมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. ขึ้นเวที 

กล่าวต้อนรับว่า 41 ปีรามคำแหง เป็น 41 ปีที่ 

มหาวิทยาลัยได้ทำหน้าที่รับใช้บ้านเมืองและสังคม 

ด้วยการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ สร้างประโยชน์ สร้าง 

สิ่งที่ดีงามให้สังคมไทย ในนามของมหาวิทยาลัยราม

คำแหงขอขอบคุณศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ที่มาร่วม

ฉลองความสำเร็จของมหาวิทยาลัยในคืนนี้ และร่วม 

เป็นสักขีพยานสำหรับการก้าวไปสู่วันข้างหน้าที่จะ

นำพาความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัย 

ต่อไปในอนาคต 

 “จากวันนั้น ถึงวันนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ยังคงเดินหน้าต่อไปเพื่อสร้างบัณฑิต สนองคุณชาติ 

ตามคำขวัญในยุคเริ่มแรกของมหาวิทยาลัยที่ว่า 

“รู้จักอภัย  ตั้งใจศึกษา  บูชาพ่อขุนฯ สนองคุณชาติ”

 จากนั้น เป็นการแสดงกลองยาวของวง 

ก ล อ ง ย า ว ที่ ช น ะ เ ลิ ศ ก า ร ป ร ะ ก ว ด ด น ต รี ไ ท ย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ระดับประชาชน ครั้งที่ 9 

ประจำปี 2555 การขับร้องเพลงมาร์ชพ่อขุนรามฯ 

ประกอบการแสดงจากชมรมเชียร์ลีดเดอร์ และการแสดง 

ของนักเรียนสาธิตในชุด ASEAN  พร้อมการสัมภาษณ์ 

บัณฑิตรามคำแหงจากต่างแดน และการสนทนา “41 

ปีไม่มีเขา  ไม่มีรามฯ” โดย ศ.ดร.(พิเศษ) จิรโชค  วีระสย  

1 ในคณะกรรมการก่อตั้ง ม.ร. และอาจารย์สุนันทา 

เตชะมา รักษาการตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายจัดตารางสอน 

และลงทะเบียนเรียนและรักษาการหัวหน้าสำนักงาน 

เลขานุการ สวป. โดยมีอาจารย์ประมาณ  เลืองวัฒนะวณิช   

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

 ในช่วงท้ายของงาน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ 

รังสรรค์  แสงสุข  และรองศาสตราจารย์คิม  ไชยแสนสุข 

อดีตอธิการบดี ม.ร. นำศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบัน 

อาทิ นายจรูญ  อินทรจาร  ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

นายปริญญา  นาคฉัตรีย ์  ประธานคณะกรรมการ 

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

นายเปรมกมลย์  ทินกร ณ อยุธยา กรรมการบริหาร 

อสมท จำกัด (มหาชน) นายจักรกฤษ  เพ่ิมพูล  ประธาน 

สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ เปาวลี  พรพิมล นักศึกษา 

คณะสื่อสารมวลชน ขึ้นเวทีร่วมร้องเพลง “ขวัญจิต 

มิตรรามฯ” เพื่อแสดงพลังของชาวรามคำแหงที่จะ 

เป็นกำลังในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป 

  เป็นเสมือนคำม่ันสัญญาว่าพวกเราชาวรามคำแหง 

จะกลับมาพบกันใหม่ในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

ปีหน้า 

ชาวรามคำแหงคืนสู่เหย้า “41 ปีไม่มีรามฯ ไม่มีเรา”

              • 



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

ผลการสำรวจภาพลักษณ์รามคำแหงมีภาพลักษณ์เป็นเยี่ยม

 สังคมไทยในปัจจุบันเป็นช่วงเวลาของการ 

เปล่ียนผ่านท่ีสำคัญจากวิกฤติปัญหารอบด้านท่ามกลาง 

การเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ 

ท้ังในเร่ืองของเทคโนโลยี  เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม  

ซึ่งส่งผลให้ผู้รับบริการมีพฤติกรรมที่ เปลี่ยนไป 

กล่าวคือ  ผู้รับบริการมีความคาดหวังต่อคุณภาพของ 

บริการที่สูงขึ้นในราคาที่ถูกลง  มีความต้องการเฉพาะ 

บุคคลมากย่ิงข้ึน ผู้รับบริการมีทางเลือกในการใช้บริการ 

มากขึ้น เพราะสามารถรับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทาง 

ตามสื่อต่าง ๆ และในท่ามกลางของความเปลี่ยนแปลง 

นี้ได้ทำให้หน่วยงานจำนวนมากได้ใช้ภาพลักษณ์  

(Corporate Image) เข้ามาช่วยสร้างความแตกต่างให้กับ

บริการของตนเพราะเช่ือว่า การมีภาพลักษณ์ท่ีดีจะเป็น 

การเพ่ิมทรัพย์สินให้แก่องค์กร  ซ่ึงภาพลักษณ์ขององค์กร 

มีผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้บริการ  ทั้งนี้ เนื่องจากเป็น 

ผลรวมของการประสมประสานหลายสิ่งหลายอย่าง 

เข้าด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นภาพของสถาบัน  สำนักงาน  

สินค้า  บริการ พนักงาน  และผู้บริหาร ที่ทำให้เกิดขึ้น 

ในจิตใจของสาธารณชน โดยภาพลักษณ์จะถ่ายทอด 

ความคาดหวังซึ่งการมีภาพลักษณ์ที่ดี  จะช่วยทำให ้

ผู้รับบริการเชื่อถือในบริการมากขึ้นทำให้อยากเข้ามา 

ใช้บริการ  นอกจากน้ีภาพลักษณ์ยังจะเป็นเสมือนเกราะ 

ป้องกัน เพราะเม่ือใดท่ีองค์กรมีปัญหาด้านคุณภาพหรือ

ด้านเทคนิค ภาพลักษณ์ท่ีดีจะมีส่วนช่วยให้ผู้ใช้บริการ 

ให้อภัยโดยไม่ใส่ใจต่อข้อบกพร่องน้ัน นอกจากน้ีภาพลักษณ์ 

องค์กรยังมีผลกระทบต่อทัศนคติของคนในองค์กร   

เนื่องจากองค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่ดีจะทำให้พนักงาน 

ในองค์กรมีความภาคภูมิใจ ตั้งใจทำงานเพื่อให้บริการ 

ที่ดีและมีคุณภาพ ซึ่งหากพนักงานให้บริการที่ดีย่อม 

จะส่งผลต่อภาพลักษณ์องค์กร  ดังน้ันจึงเห็นได้ว่า ภาพลักษณ์ 

ที่ดียังมีส่วนส่งเสริมให้องค์กรดำรงอยู่ในท่ามกลาง 

ของการแข่งขันในโลกยุคปัจจุบันได้ (ข้อมูลด้านการ 

บริหารจัดการจากเว็บไซต์ http://www. siamhrm.com/? 

name=management&max=74) นั่นก็คือหากองค์กรใด 

มีสมาชิกท่ีเข้มแข็ง มีผลงานท่ีปรากฏเป็นรูปธรรม มีการ 

บริการที่เป็นเลิศ มีคุณธรรม และจริยธรรมเป็นที่น่า 

เลื่อมใสศรัทธา  ภาพลักษณ์ขององค์กรที่เกิดขึ้นในจิตใจ 

ของผู้รับบริการ ก็ย่อมเป็นภาพท่ีดี น่าเช่ือถือ มีผลให้การ 

ปฏิบัติงานขององค์กรบรรลุเป้าหมาย แต่ในทางตรงข้าม 

หากองค์กรใดมีสมาชิกที่ขาดความกระตือรือร้นไม่ได้ 

รับการพัฒนา ไม่รู้ทิศทาง  เป้าหมายของการปฏิบัติงาน 

ย่อมส่งผลให้ผลงานออกมาไม่มีคุณภาพ  ทำให้ขาดความ 

น่า เชื่อถือศรัทธาและความร่วมมือจากประชาชน    

ภาพลักษณ์องค์กรก็จะตกต่ำลงกลายเป็นภาพลบในท่ีสุด 

(จากเว็บไซต์ http://region3.prd.go.th/ct/northforum/index. 

php? Topic=384.0)  

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษา 

แบบตลาดวิชาที่เน้นการเปิดโอกาส  และให้ความเสมอ 

ภาคทางการศึกษาแก่ปวงชนชาวไทย นับเป็นอีกองค์กรหน่ึง 

ที่ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับภาพลักษณ์ตลอดมานับตั้งแต่ 

ท่ีเร่ิมก่อต้ังมหาวิทยาลัยในปีพุทธศักราช 2514 เป็นต้นมา   

ท้ังน้ีจะเห็นได้จากการท่ีมหาวิทยาลัยได้เผยแพร่ข้อมูล 

ข่าวสารเก่ียวกับการจัดกิจกรรมในด้านต่าง ๆ รวมถึงภารกิจ 

ท่ีดำเนินไปแล้วและท่ีกำลังจะดำเนินต่อไป ไปยังส่ือมวลชน 

ทุกแขนง เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบถึงภารกิจและบทบาท

ของมหาวิทยาลัยในฐานะที่เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใหญ่ 

ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศที่มีส่วนช่วยพัฒนาระบบ 

การศึกษาของชาติ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 

ทุกพื้นฐาน  และทุกระดับการศึกษา  การเปิดโอกาสให้ 

ความเสมอภาคทางการศึกษา  รวมทั้งส่งเสริมการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิตแก่ปวงชนชาวไทยอย่างต่อเน่ืองท้ังในประเทศ 

และต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

แห่งชาติ พุทธศักราช 2542 นอกจากนี้มหาวิทยาลัย 

ยังได้สร้างกระบวนการ และวิธีการทำงานแบบใหม่ที่ให้ 

ประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยให้มีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ 

(Paradigm) วัฒนธรรมและค่านิยม  พร้อมทั้งส่งเสริม 

สนับสนุนให้หน่วยงานภายในบริหารราชการตามหลักเกณฑ์ 

และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good Governance) 

ท่ีเน้นหลักนิติธรรม  คุณธรรม  ความโปร่งใส  การมีส่วนร่วม 

ในความรับผิดชอบ และความคุ้มค่าเพ่ือตอบสนองต่อความ 

ต้องการของผู้รับบริการให้มากท่ีสุด ดังเช่น มีการนำเอา 

ระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิมาใช้ มีการกำหนด 

เป้าหมายการทำงานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ  และยกระดับ 

คุณภาพมาตรฐานการศึกษาและการให้บริการ สร้าง 

ระบบการประกันคุณภาพที่ได้มาตรฐานตามตัวชี้วัด 

ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.)  มีการจัดทำแผนการปฏิบัติงานทั้งในระยะสั้น 

(แผนปี พ.ศ. 2551-2554)  และระยะยาว (แผนปี พ.ศ. 

2551-2560)  ทั้งนี้เพื่อต้องการให้มหาวิทยาลัยมีผลการ 

ปฏิบัติงานอยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าสากล  ซึ่งจาก 

ช่วงเวลาท่ีผ่านมามหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นองค์กรหน่ึง 

ที่สามารถผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา 

ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

(สมศ.)ในทุกองค์ประกอบทำให้มหาวิทยาลัยได้รับ 

การยอมรับจากสังคมในระดับหนึ่งซึ่งก็เป็นเครื่อง 

ยืนยันถึงการท่ีมหาวิทยาลัยได้พยามยามสร้างภาพลักษณ์ 

ท่ีดีให้กับองค์กรได้เป็นอย่างดี   โดยเฉพาะอย่างย่ิงในส่วน 

ของการสร้างภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้มีการประชาสัมพันธ์เก่ียวกับภารกิจในด้านต่าง ๆ ของ 

มหาวิทยาลัยผ่านส่ือในหลายช่องทาง  เช่น ข่าวรามคำแหง 

วารสารรามคำแหง วารสารวิจัยรามคำแหง วารสารบัณฑิต 

วิทยาลัย  การนำเสนอข้อมูลผ่านวิทยุการศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง  การเผยแพร่ภาพการเรียนการสอน 

ผ่านดาวเทียมของสำนักเทคโนโลยีการศึกษารวมไปถึง

การนำเสนอข่าวสารผ่านสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 ของ 

กรมประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

ผ่านอินเทอร์เน็ตบนเว็บไซต์/เว็บบอร์ดของมหาวิทยาลัย

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังได้ให้ความสำคัญเก่ียวกับ 

การสร้างภาพลักษณ์โดยการแต่งตั้งรองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์  และคณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 

ในระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ 

และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของมหาวิทยาลัย 

ทุกด้านไปยังกลุ่มประชาชนและผู้รับบริการอย่างท่ัวถึง 

ในทุกภูมิภาค 

 อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ามหาวิทยาลัยจะได้ขยาย 

หน่วยงานเพื่อรองรับสภาพการใช้บริการหรือมี 

ผู้มาสมัครเป็นนักศึกษามากข้ึนเท่าไรก็ยังไม่เป็นส่ิงยืนยัน 

ได้ว่ามหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์เป็นที่น่าพอใจ ทั้งนี ้

เน่ืองจากภาพลักษณ์น้ันเป็นส่ิงท่ีเกิดข้ึนจากกระบวนการ 

รับรู้ของผู้ใช้บริการที่มีต่อการให้บริการในด้านต่างๆ  

ของมหาวิทยาลัยทั้งในด้านบวกและด้านลบโดยขึ้น 

อยู่กับการเรียนรู้ ความเข้าใจ และประสบการณ์ ท้ังทางตรง 

และทางอ้อมของผู้ใช้บริการ  การท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จะสามารถทราบได้ว่าภาพลักษณ์หน่วยงานของตน 

พิศิษฐ์ หิรัญกิจ                    สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(อ่านต่อหน้า 7)
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เป็นเช่นไร ดีหรือไม่ จึงต้องมีการตรวจสอบและประเมิน

ภาพลักษณ์ของหน่วยงานให้ชัดเจน หากมีภาพลักษณ์

ท่ีไม่ดีมหาวิทยาลัยก็จะต้องรีบปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน 

และวางแผนการสร้างภาพลักษณ์ให้กลับมาสู่ภาพลักษณ์ 

เชิงบวกให้มากขึ้น ซึ่งถ้าหากมหาวิทยาลัยมีภาพลักษณ์ดี 

ก็จะช่วยเพ่ิมระดับความน่าเช่ือถือไว้วางใจของผู้ใช้บริการอีก 

ทางหนึ่ง อันจะเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  

และยังจะช่วยให้มีผู้มาใช้บริการกับมหาวิทยาลัยมากย่ิงข้ึน  

ดังน้ันการศึกษาเร่ืองภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ในทัศนะของนักศึกษา ประชาชน  และสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนท้องถิ่นครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารและ

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้ทราบถึงภาพลักษณ์ที่แท้จริง 

ของมหาวิทยาลัย อันจะเป็นแนวทางในการปรับสภาพของการ 

ให้บริการของมหาวิทยาลัยให้ เกิดความยั่งยืนและ 

ประชาชนได้รับประโยชน์จากการให้บริการสูงสุดในโอกาส 

ต่อไป ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยในฐานะท่ีเป็นนักวิจัยประจำสถาบัน

วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงได้มองเห็นถึง 

ความจำเป็นที่จะต้องศึกษาภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงในโอกาสนี้

              ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 5 ประการ คือ 

(1) เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (2) ศึกษาความเช่ือถือไว้วางใจต่อการดำเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  (3) เปรียบเทียบความเชื่อถือ 

ไว้วางใจต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ในทัศนะของนักศึกษา ประชาชน และสมาชิกสภาองค์การ

บริหารส่วนท้องถิ่น ทั้งในด้านภาพรวมและเป็นรายด้าน 

จำแนกตามประเภทกลุ่มผู้ให้ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร 

และความถ่ีในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร (4) ศึกษาภาพลักษณ์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงในทัศนะของนักศึกษา ประชาชน 

และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และ (5) 

เปรียบเทียบภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ท้ังในด้าน 

ภาพรวมและเป็นรายด้าน จำแนกตามประเภทกลุ่มผู้ให้ 

ข้อมูล การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความถี่ในการรับรู้ 

ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ประชาชน และสมาชิกสภาองค์การบริหาร 

ส่วนท้องถ่ิน จำนวน 2,560 คน โดยสุ่มตัวอย่างแบบหลาย 

ขั้นตอน (Multi - Stage Random Sampling)  ใช้แบบ

สอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่งไป 

2,560 ชุด ได้รับแบบสอบถามกลับมา จำนวน 2,457 ชุด 

คิดเป็น ร้อยละ 95.98 และวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรม 

สำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS) สถิติ 

ที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) 

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) พิสูจน์ 

สมมติฐานใช้สถิติการทดสอบค่าที (t - test) และการ 

วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way Analysis 

of Variance) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลสรุปได้  ดังนี้

 กลุ่มตัวอย่าง ร้อยละ 48.5 เป็นกลุ่มนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รองลงมา ร้อยละ 40.4 เป็น 

กลุ่มประชาชน และร้อยละ 11.1 เป็นกลุ่มสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนท้องถิ่น ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ 

ร้อยละ 81.1 รับรู้/รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับ ม.ร. และเมื่อ 

พิจารณาเป็นรายกลุ่ม พบว่า กลุ่มนักศึกษารับรู้ข้อมูล 

มากกว่ากลุ่มอื่น (ร้อยละ 85.0) โดยจะรับรู้นาน ๆ ครั้ง 

และรับรู้ผ่านสื่อตั้งแต่สองประเภทขึ้นไป รองลงมา คือ 

รับรู้ผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต และเมื่อพิจารณาเป็นรายกลุ่ม 

พบว่า กลุ่มนักศึกษารับรู้ข้อมูลท่ัวไปเก่ียวกับมหาวิทยาลัย

มากกว่ากลุ่มอื่น (ร้อยละ 85.0) 

 กลุ่มตัวอย่าง     มีความเชื่อถือไว้วางใจต่อการ 

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยรวมอยู่ใน

ระดับเชื่อถือ (X= 2.73)  และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า มีความเช่ือถือไว้วางใจอยู่ในระดับเช่ือถือทุกด้าน 

โดยด้านที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือ ด้านความมีชื่อเสียง 

ของมหาวิทยาลัย ( X= 2.82) นอกจากน้ียังพบว่า นักศึกษา 

ประชาชน  และสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิน่ 

มีความเช่ือถือไว้วางใจต่อการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  ในด้านภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .05 และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ทุกด้าน 

ทั้งในด้านการบริหารงาน ด้านการเรียนการสอน และ 

ด้านความมีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย

  นักศึกษา ประชาชน  และสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนท้องถิ่นที่มีความเชื่อถือไว้วางใจต่อการ 

ดำเนินงานของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่างกัน  มีการ 

รับรู้ข้อมูลข่าวสารและความถี่ ในการรับรู้ข้อมูล 

ข่าวสารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 ทั้งในด้านภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน

ผลการสำรวจฯ                             (ต่อจากหน้า 6)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานในพิธี 

เปิดการแข่งขันยิมนาสติกลีลาระดับนานาชาติ ครั้งที่ 

1/2555 ‘Ramkhamhaeng International Rhythmic 

Gymnastics Competition 2012’ โดยมี อาจารย์ปรีชา 

ประยูรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา อาจารย์สุกุมาลย์ 

ประเสริฐศรี กรรมการบริหารสมาคมยิมนาสติก 

แห่งประเทศไทย รวมท้ังผู้แทนสมาพันธ์จากนานาประเทศ 

คณะกรรมการ ผู้ตัดสิน และนักกีฬา ร่วมในพิธีเปิด 

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ ยิมเนเซียม ชั้น 3 

สำนักกีฬา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 โอกาสนี้ นายกิจพิชชา ศรีทองแท้ ผู้แทนจาก 

คณะกรรมการจัดงาน กล่าวว่า การแข่งขันยิมนาสติกลีลา 

คร้ังน้ี ได้รับความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 ก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง มี ทั ศ น ะ ต่ อ ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง 

มหาวทิยาลยัรามคำแหงอยูใ่นระดบัด ี ( X= 3.95) และเมือ่ 

พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีทัศนะต่อภาพลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอยู่ในระดับดีทุกด้าน  

โดยด้านที่มีค่าคะแนนสูงสุด คือ ด้านตราสัญลักษณ์  

( X= 4.40)  นักศึกษา ประชาชน และสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนท้องถิ่นมีทัศนะต่อภาพลักษณ์ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังในด้านภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ทุกด้าน  ยกเว้นด้านอาคารสถานที่และทำเลที่ตั้ง และ 

ด้ านการมีส่วนร่วมกับประชาชนที่ แตกต่ างกัน 

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ นักศึกษา ประชาชน  และ 

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีทัศนะต่อ 

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงแตกต่างกัน 

มีการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติท่ีระดับ .05  ท้ังในด้านภาพรวมและเป็นรายด้าน 

ทุกด้าน  ยกเว้นด้านบุคลากร ด้านทำเลที่ตั้งและอาคาร

สถานท่ีและด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน ท่ีแตกต่างกัน 

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

 นักศึกษา ประชาชน  และสมาชิกสภาองค์การ 

บริหารส่วนท้องถิ่นที่มีทัศนะต่อภาพลักษณ์ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงแตกต่างกัน มีความถี่ในการ 

รับรู้ข้อมูลข่าวสารแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ

ท่ีระดับ .05 ท้ังในด้านภาพรวมและเป็นรายด้านทุกด้าน 

ยกเว้นด้านทำเลที่ตั้งและอาคารสถานที่แตกต่างกัน 

อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ

และสมาคมยิมนาสติกแห่ งประ เทศไทยและ 

เสนาชัยยิม ทั้งนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ที่ประเทศไทย 

ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ มีนักกีฬาและโค้ชจาก 12  

สโมสร 6 ประเทศ ประกอบด้วย ไทย มาเลเซีย 

เกาหลีใต้ ฮ่องกง ไต้หวัน และสิงคโปร์ จำนวนทั้งสิ้น 

125 คน เข้าร่วมการแข่งขันทั้งในรุ่น Pre-junior และ 

รุ่น junior ท้ังน้ี เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักกีฬา 

ยิมนาสติกไทย อีกท้ังเปิดโอกาสให้นักกีฬาได้รับประสบการณ์ 

ในการแข่งขันระดับนานาชาติ และเป็นการเช่ือมมิตรภาพ 

ระหว่างสโมสรในภูมิภาคเอเชียอีกด้วย

 “การแข่งขันครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือ 

อันดีของมหาวิทยาลัย สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย 

นักกีฬา ผู้ฝึกสอน คณะผู้ตัดสิน ผู้ปกครองของนักกีฬา  

และอาสาสมัครทุกท่าน ในฐานะผู้แทนคณะกรรมการ 

การจัดงาน ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ให้

การสนับสนุนการจัดการแข่งขันในครั้งนี้”

 จากนั้น ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอขอบคุณ เสนาชัยยิมนาสติกคลับ 

ที่ เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ในการจัดการแข่งขันคร้ังน้ี ท่ีจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 8-11 

พฤศจิกายน 2555 โดยมีนักกีฬายิมนาสติกลีลาจาก  

6 ประเทศ จำนวน 113 คนร่วมในการแข่งขัน 

รามฯ เป็นเจ้าภาพจัดแข่งยิมนาสติกลีลาระดับนานาชาติ

(อ่านต่อหน้า 9)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์

	 สี่สิบเอ็ดปีที่สืบสานการศึกษา
ลุห้าห้าสง่างามรามคำแหง
“ใครใคร่เรียน”	ใกล้ไกลก็ไม่แพง
ดุจเปลวเทียนให้แสงแหล่งปัญญา
        
	 	 	 รามคำแหงให้ทางสร้างชีวิต
	 	 	 บรรดาศิษย์รามเราล้วนก้าวหน้า
	 	 	 บัณฑิตรามเก่งดีมีวิชา
	 	 	 พัฒนาชาติไทยให้รุ่งเรือง
	 ลูกพ่อขุนอุ่นกมลอยู่หนไหน
ตราตรึงในพระคุณที่หนุนเนื่อง
รามคำแหงแหล่งวิชาค่าควรเมือง
รามประเทืองประเทศไทยไกลทั่วทิศ
	 	 	 ทุกชนชั้นหมั่นเรียนเพียรศึกษา
	 	 	 จงก้าวมาอย่างมั่นใจได้เป็นศิษย์
	 	 	 สร้างตนเป็นคนดีมีความคิด
	 	 	 เป็นบัณฑิตลูกพ่อขุนอุ่นดวงใจ
	 สี่สิบเอ็ดปีรามคำแหงแหล่งศึกษา
สร้างคุณค่าของคนผลยิ่งใหญ่
ปลูกฝังคุณธรรมนำหน้าไกล
รามคำแหงเป็นหนึ่งในใจมวลชน

รามคำแหงคือหนุ่มใหญ่วัยกล้าแกร่ง

	 	 พระเอยพระหน่อเนื้อ	 จักรีวงศ์
	 ภูมิพลดุจบิตุรงค์	 ผ่านเผ้า
	 อภิวาทบาทบงส์ุ	 ถวายชีพ
	 บารมีพระปกเกล้า	 ไพร่ฟ้าสุขเกษม
	 	 สรวมชีพอาศิรวาท	 กราบแทบบาทองค์ภูมิพล
	 วโรกาส	เฉลิมชนม์	 แปดสิบห้า	พระชันษา
	 อัญเชิญ	พระไตรรัตน์	 เทวราช	ไตรโลกา
	 อภิบาล	พระราชา	 ไร้โรคา	นิรามัย
	 พสก	ล้วนสร่างสุข	 ด้วยเป็นทุกข์	กับภูวไนย
	 อาทร	พระป่วยไข้	 พร้อมพลีถวาย	ป่วยไข้แทน
	 	 ซึ้งใน	พระกรุณา	 ทรงเมตตา	ไทยทั่วแดน
	 คนไทย	บุญเหลือแสน	 ได้เกิดใต้	โพธิสมภาร
	 พระเสด็จ	ณ	แดนใด	 ตื้นตันใจ	หฤหรรษ์
	 ยลพักตร์	พระทรงธรรม์	 เพียงน้อยหนึ่ง	เป็นบุญตา
	 สุขใจ	ได้หมอบเฝ้า	 อัสสุผ่าว	เอ่อนัยนา
	 ยอกร	เหนือเกศา	 เปล่งวาจา...ทรงพระเจริญ
	 ดนตรี	ที่บรรเลง	 คือเสียงเพลง	สรรเสริญฯ
	 ถวายพร	พร้อมเชื้อเชิญ	 ชนทุกหมู่	สาธุการ
		 	 ทรงมี	พระดำรัส	 จะสุขสวัสดิ์	ดังปณิธาน
	 เมื่อไทยรัก	สมัครสมาน	 ประชาชน	พ้นทุกข์เข็ญ
	 ขอพร	เทพประสิทธิ์	 จุ่งสัมฤทธิ์	ดั่งบำเพ็ญ
	 ให้ไทย	สุขร่มเย็น	 เป็นเมืองธรรม	แผ่นดินทอง
	 เฉลิมชนม์	มหาราช	 เฉลิมรัฐ	รุ่งเรืองรอง
	 เฉลิม	พระเกียรติก้อง	 เฉลิมขวัญ	มิ่งมงคล
	 ขอจง	จำเริญวรรษ	 ศิริสวัสดิ์	ในนพปฎล
	 ในหลวง	ของปวงชน	 องค์ภูมิพล...ทรงพระเจริญ	เทอญฯ

ด้วยเกล้า	ด้วยกระหม่อม	ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า

ข้าราชการ	เจ้าหน้าที่	และนักศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

(นายสมรรถ		ผลจำรูญ	ร้อยกรอง)

 รองศาสตราจารย์กฤช ภูริสินสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยบุคลากรของสาขาฯ และเกษตรกรในตำบลไก่คำ 

ร่วมเกี่ยวข้าวเหนียวหอมมะลิ ในแปลงนาสาธิต ณ บริเวณสาขาฯ เมื่อวันที่ 22 

พฤศจิกายน ที่ผ่านมา

 รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ กล่าวในโอกาสนี้ว่า 

จังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่ปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง 

ของประเทศไทย โดยเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่โดยรอบสาขาฯ ล้วนแต่ประกอบ 

อาชีพทำนาทั้งสิ้น แต่ที่ผ่านมามีการผลิตเพียงปีละ 1 ครั้ง สาขาฯ จึงได้ริเริ่ม 

ทดลองปลูกข้าวหอมมะลิตั้งแต่ปี 2550 ตั้งใจจะปรับปรุงให้สามารถปลูกข้าว 

หอมมะลิได้ปีละ 2 ครั้ง โดยผลผลิตที่ได้ในแต่ละครั้งมีคุณภาพดี ปริมาณผลผลิต 

มีจำนวนมากพอ และคุ้มค่าสำหรับการลงทุน เพ่ือนำความรู้เผยแพร่ต่อเกษตรกร 

สาขาฯอำนาจเจริญปลูกข้าวในแปลงนาสาธิต

อันจะเป็นการบริการวิชาการชุมชนต่อไป    โดยใช้พ้ืนท่ีภายในสาขาฯ เป็นแปลงนาสาธิต  

นับตั้งแต่เริ่มดำเนินการ  สาขาฯ ได้ทดลองนำพันธ์ุข้าวหลากหลายมาปลูก 

เพ่ือดูความเหมาะสมของพันธุ์ข้าวแต่ละชนิด เน้นการดูแลในระบบเกษตรอินทรีย์  

มีการจัดระบบชลประทานให้เหมาะสม โดยมีบุคลากรในสาขาฯ และเกษตรกร

ในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยช่วยดูแล ซึ่งผลผลิตข้าวนาปีในแต่ละปีที่ผ่านมาเป็นที่ 

น่าพอใจ  ส่วนผลผลิตในรอบท่ีสองหรือข้าวนาปรังน้ันยังไม่ได้ผลเต็มท่ี  ยังต้องพัฒนา

ระบบการจัดการเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีกว่านี้   ทั้งนี้  หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวในปีนี้ 

สาขาฯ จะนำพันธุ์ข้าวพระราชทานท่ีอยู่ในระหว่างการขยายพันธุ์มาปลูกในแปลงนา

แห่งนี้ต่อไป



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

โดยนักกีฬาบาสเกตบอล สามารถต่อยอดเพื่อเตรียม 

ความพร้อมในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง 

ประเทศไทย สู่ความเป็นเลิศทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  

อีกทั้งยังสามารถพัฒนาทักษะสู่ความเป็นเลิศ และ 

เป็นกำลังหลักให้ทีมชาติต่อไปได้ในอนาคต

 การแข่งขันบาสเกตบอลอุดมศึกษา “UNIVERSITY  

BASKETBALL INVITATION 2012” คร้ังท่ี 1 จัดข้ึน 

ระหว่างวันท่ี 15-30 พฤศจิกายน 2555 ณ ยิมเนเซียม 2  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ชิงเงินรางวัลร่วม  

1,000,000 บาท มีทีมบาสเกตบอลหญิง ร่วมแข่งขัน 

12 ทีม ประกอบด้วย ม.กรุงเทพ ม.รังสิต  ม.ธุรกิจ- 

บัณฑิตย์  ม.รัตนบัณฑิต  ม.ศรีปทุม  ม.หัวเฉียวเฉลิม- 

พระเกียรติ   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ม.ธรรมศาสตร์    

ม.หอการค้าไทย ม.เกษตรศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ 

และ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 ส่วนทีมบาสเกตบอลชาย 16 ทีม ประกอบด้วย  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.กรุงเทพ ม.ธรรมศาสตร์  

ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ม.ศิลปากร ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ 

ม.รัตนบัณฑิต ม.หอการค้าไทย ม.ศรีปทุม ม.หัวเฉียว- 

เฉลิมพระเกียรติ ม.มหิดล ม.เกษตรศาสตร์ ม.รามคำแหง  

ม.นอร์ทกรุงเทพ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  

และ ม.รังสิต 

  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจากผู้สนับสนุน 

อีกมากมาย เพ่ือให้นิสิต นักศึกษาทุกสถาบันได้มีส่วนร่วม  

ม.ร. จัดแข่งขันบาสเกตบอลฯ    (ต่อจากหน้า 12)

การสนับสนุนการวิจัย ประกอบด้วย การศึกษา การจัด 

ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร การแลกเปล่ียนบุคลากร  

ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกัน เพ่ือพัฒนาการ 

วิจัย และหรือโครงการวิจัยบูรณาการ เพ่ือความย่ังยืน 

และให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล

ม.รามคำแหงร่วมมือฯ             (ต่อจากหน้า 12)

อาทิ การแสดงต่างๆ การประกวดกองเชียร์-ลีดเดอร์   

การประกวดเต้น การแข่งขันชู้ตแม่น  ชู้ตไว  ชู้ตไกล   

สแลมดังก์  เกมสันทนาการ พร้อมด้วยการประกวด 

“สมาร์ท ทีน บอย แอนด์ เกิร์ล” จากตัวแทนสถาบัน 

อุดมศึกษาอีกด้วยกองบรรณาธิการ

ถาม  สวัสดีค่ะ ดิฉันขอรบกวนสอบถามเก่ียวกับ

การขอทรานสคริปท์ไม่สำเร็จการศึกษา ดังนี้ 

 1. กรณีไม่จบการศึกษา  จะขอทรานสคริปท์ 

ได้หรือไม่

 2. หากขอทรานสคริปท์ได้ ต้องติดต่อท่ีไหน

 3.  เอกสารท่ีใช้ขอทรานสคริปท์ มีอะไรบ้าง 

ตอบ 1. นักศึกษาที่ไม่จบการศึกษา สามารถ 

ขอทรานสคริปท์ได้ ซ่ึงทรานสคริปท์ไม่จบการศึกษา 

จะแสดงรายกระบวนวิชาที่นักศึกษาสอบผ่าน 

และสอบไม่ผ่าน ในแต่ละภาคการศึกษาท่ีนักศึกษา

ลงทะเบียนเรียน ทรานสคริปท์ที่สำเร็จการศึกษา

แสดงเฉพาะรายกระบวนวิชาท่ีนักศึกษาสอบผ่าน

ทุกกระบวนวิชา วิชาที่สอบไม่ผ่านจะไม่แสดงใน

ทรานสคริปท์สำเร็จการศึกษา

 2. นักศึกษาท่ีมีสถานภาพการเป็นนักศึกษา/ 

นักศึกษาเรียนครบ 8 ปี/นักศึกษาหมดสถานภาพ 

และกรณีอื่น ๆ ที่ไม่สำเร็จการศึกษา สามารถยื่น 

คำร้องขอทรานสคริปท์ไม่สำเร็จการศึกษา เพื่อ 

ตรวจสอบรายกระบวนวิชาท่ีสอบผ่าน โดยดำเนินการ 

ด้วยตนเอง ดังนี้ ชำระเงินค่าธรรมเนียม จำนวน 

40 บาท ท่ีกองคลัง สำนักงานอธิการบดี ช้ัน 1 และ 

ติดต่อย่ืนคำร้องขอทรานสคริปท์ไม่สำเร็จการศึกษา 

ท่ีอาคาร สวป. ช้ัน 1 ช่อง 1 หรือขอทางไปรษณีย์ได้ 

โดยให้ดำเนินการดังต่อไปนี้ 

  2.1 ข้อมูลที่ต้องแจ้งทางจดหมาย คือ  

ชื่อ - นามสกุล รหัสประจำตัว สาขาวิชาเอก 

คณะที่ศึกษา วัน-เดือน-ปีเกิด จำนวนใบรับรอง 

ท่ีต้องการ และแจ้งสาเหตุท่ีขอเพ่ือใช้ประโยชน์อะไร  

  2.2 โปรดแจ้งว่าท่านต้องการใบรับรอง 

ผลการศึกษาประเภทใด ทรานสคริปท์ไม่สำเร็จ 

การศึกษา ชุดละ 40 บาท ทรานสคริปท์สำเร็จ 

การศึกษา ชุดละ 70 บาท 

  2.3 ส่งธนาณัติ สั่งจ่าย “หัวหน้าฝ่าย 

ประมวลผลการศึกษา” ปณ.รามคำแหง  

  2.4 จ่าหน้าซองจดหมายถึงผู้รับ ดังนี้ 

ฝ่ายประมวลผลการศึกษา สำนักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

กรุงเทพฯ 10240

 3. กรณียื่นคำร้องขอทรานสคริปท์  

ไม่สำเร็จการศึกษาด้วยตนเอง ใช้หลักฐานดังนี้ 

คือ บัตรประจำตัวนักศึกษา ใบเสร็จค่าธรรมเนียม

ในการขอทรานสคริปท์

 “ยิมนาสติกเป็นกีฬาที่มีความสวยงามที่แสดง 

ให้ เห็นถึ งศิลปะและความแข็งแรงของร่ างกาย  

ท้ังน้ีต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกายและการฝึกซ้อม 

อย่างสม่ำเสมอ ที่สำคัญ นักกีฬาต้องมีสมาธิและ พัฒนา 

ทักษะในการเล่น

 ... การแข่งขันในคร้ังน้ี เป็นการสนับสนุนการกีฬา 

ยิมนาสติกลีลา ที่เปิดโอกาสให้นักกีฬาเยาวชน ทั้งไทย 

และนานาชาติได้รับประสบการณ์ในการแข่งขันระดับ 

นานาชาติ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และ 

พัฒนาการของนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน”

 อาจารย์เริงรณ ล้อมลาย รองอธิการบดี 

ฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค รักษาการในตำแหน่ง 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า 

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 สมาคมศิษย์เก่า 

รามคำแหงตรัง โดยนายธีรยุทธ เอี่ยมตระกูล 

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ในฐานะนายกสมาคมฯ 

คนแรก ได้จัดงานราตรีรามฯ รำลึกตรัง ข้ึน ในโอกาส 

ครบรอบ 41 ปี ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 

คืนสู่ เหย้าศิษย์เก่ารามคำแหงจังหวัดตรังและ 

ใกล้เคียง ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา  อ.เมือง จังหวัดตรัง 

“นานาสาระภูมิภาค”

รามฯเป็นเจ้าภาพฯ                        (ต่อจากหน้า 7)

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดี ม.ร. และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ได้ไปร่วมงานด้วย โดยมี บ่าววี (ศิษย์เก่า) และหลวงไก่ 

(ศิษย์ปัจจุบัน) มาร่วมร้องเพลงในงานดังกล่าว

 ต่อมา เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555สาขาฯ 

ตรังได้จัดพิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องในวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมีบุคลากรของสาขาฯ 

นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และศิษย์เก่า 

มาร่วมงานพิธีดังกล่าว



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

 -	แนวสังเขปวิชา วิเคราะห์ครอบครัวในฐานะ 

เป็นหน่วยทางสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

และอิทธิพลที่มีต่อระบบครอบครัวและเครือญาติ 

ศึกษาระบบครอบครัวในประเทศต่างๆในแง่ 

ชาติพันธ์ุ วิทยาและประวัติศาสตร์ โดย เน้น 

สังคมไทยและศึกษาระบบเครือญาติเปรียบเทียบด้วย

 -	เอกสารการเรียน  ตำรา AN 278 ครอบครัว 

และเครือญาติ โดย รศ.ศิริพันธ์ ถาวรทวีวงษ์ 

 -	วันเวลาและสถานท่ีเรียน W 09:30 SBB 401 

 -	หัวข้อหลัก ครอบครัว การเลือกคู่สมรส 

การสมรส ระบบเครือญาติ ครอบครัวในสังคมต่างๆ 

ครอบครัวและการเปลี่ยนแปลง

	 -	แนวทางการวัดผล  คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 40 ข้อ (40 คะแนน) และ 

อัตนัย 3 ข้อ (60 คะแนน)สำหรับผู้ที่เข้าเรียนประจำ 

สามารถสะสมคะแนนเก็บบางส่วนๆละ 20 คะแนน 

จากรายงานกลุ่มท่ีต้องส่งตามวันท่ีกำหนดระหว่างเทอม 

และนำเสนอในชั้นเรียน (จำกัดจำนวนกลุ่ม) โดย 

คะแนนรายงาน 1 ฉบับสามารถทดแทนคะแนน 

การสอบอัตนัย 1 ข้อ การทำรายงานมีจุดประสงค์เพ่ือ 

ส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์ ฝึกการ 

ทำงานเป็นกลุ่มและมีโอกาสนำเสนอผลงาน 

ซึ่ ง ก า ร ท ำ ร า ย ง า น นี้ ไ ม่ มี ผ ล ต่ อ ก า ร ส อ บ ไ ด้  

(นักศึกษาไม่จำเป็นต้องทำทุกคน) และไม่มีการทำ

รายงานเพิ่มเติมทุกกรณีในการสอบซ่อม 

 -	วันและเวลาสอบ  W 27 MAR. 2013 A

 -	ข้อแนะนำ นักศึกษาควรศึกษาประเด็น 

ตามหัวข้อหลักๆ และทำความเข้าใจกับแผนผังเครือญาติ

วิชานี้เปิดบรรยายทุกเทอม 2 (ไม่เปิดในเทอม 1  

นักศึกษาควรวางแผนการศึกษาล่วงหน้า)

ภาค 2 /2555

 ANT 2078
 ครอบครัวและเครือญาติ
(FAMILY AND KINSHIPS

 ANT 3013
มานุษยวิทยากายภาพ 
PHYSICAL ANTHROPOLOGY

อ.อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

 -	แนวสังเขปวิชา ศึกษาและวิเคราะห์ประวัติ 

ความเป็นมาของมนุษยชาติ ในแง่สรีรวิทยา 

กลไกที่ทำให้เกิดการวิวัฒนาการ  ศึกษาเกณฑ์การ 

จัดลำดับชั้นของสิ่งมีชีวิต  โดยเน้นสัตว์ประเภทม ี

กระดูกสันหลังและเลี้ยงลูกด้วยนม แนวความคิด 

เกี่ยวกับชาติพันธ์ุและสีผิว  ความสัมพันธ์ระหว่าง 

ชีวภาพของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ 

สังคมและวัฒนธรรม 

 -	เอกสารการเรียน เอกสารคำสอน ANT 3013 

มานุษยวิทยากายภาพ และเอกสารประกอบการเรียน 

ANT3013 (S) มานุษยวิทยากายภาพ โดย อ.อัญชลา 

โภชนสมบูรณ์ นักศึกษาสามารถถ่ายสำเนาได้ที ่

ร้านถ่ายเอกสารคณะมนุษยศาสตร์ 

 -	วันเวลาและสถานท่ีเรียน F 13:30 VKB 302 

 -	หัวข้อหลัก แนวความคิดเร่ืองวิวัฒนาการ 

ของสิ่งมีชีวิต แนวความคิดเรื่องยุค ฟอสซิล การ 

กำหนดอายุ ลักษณะทางกายภาพของไพรเมทและ 

พฤติกรรมทางสังคม ช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรม 

ทางสังคมของกลุ่มสายพันธ์ุที่ร่วมสายวิวัฒนาการ 

กับมนุษย์ แนวความคิดเรื่องวิวัฒนาการขึ้นเป็น 

มนุษย์ แนวความคิดเรื่องความหลากหลายทาง 

พันธุกรรม

 -	แนวทางการวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

แบ่งเป็นข้อสอบปรนัย 40 ข้อ (40 คะแนน) และ 

อัตนัย 3 ข้อ (60 คะแนน) สำหรับผู้ที่เข้าเรียนประจำ 

สามารถสะสมคะแนนเก็บบางส่วนๆละ 20 คะแนน 

จากรายงานกลุ่มท่ีต้องส่งตามวันท่ีกำหนดระหว่าง 

เทอมและนำเสนอในชั้นเรียน (จำกัดจำนวนกลุ่ม)  

โดยคะแนนรายงาน 1 ฉบับ สามารถทดแทนคะแนน 

การสอบอัตนัย 1 ข้อ การทำรายงานมีจุดประสงค ์

เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้า ฝึกคิดวิเคราะห์  

ฝึกการทำงานเป็นกลุ่มและมีโอกาสนำเสนอผลงาน 

ซ่ึงการทำรายงานน้ีไม่มีผลต่อการสอบได้ (นักศึกษา 

ไม่จำเป็นต้องทำทุกคน) และไม่มีการทำรายงาน 

เพิ่มเติมทุกกรณีในการสอบซ่อม 

 SOC 4095
สัมมนาทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
SEMINAR IN SOCIOLOGY AND ANTHROPOLOGY

 -	แนวสังเขปวิชา ศึกษาทฤษฎี ระเบียบการ 

ทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา หัวข้อที่จะนำมา 

อภิปรายได้จากงานศึกษาหรือผลวิจัยงานสนาม 

ของนักศึกษา

 -	เอกสารการเรียน ไม่มีตำราเรียนโดยเฉพาะ  

ต้องติดต่ออาจารย์เพื่ออ่านบทความประกอบการ

สัมมนา

 -	วันเวลาและสถานท่ีเรียน  F 09:30 SBB 305

 -	หัวข้อหลัก งานวิจัยทางสังคมวิทยาและ

มานุษยวิทยา

 -	แนวทางการวัดผล คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

มาจากการอ่านบทความท่ีกำหนด การสัมมนาท้ังใน 

และนอกห้องเรียน  และงานวิจัยส่วนตัว

 -	วันและเวลาสอบ ไม่มีการสอบข้อเขียน 

แต่นักศึกษาต้องนำเสนองานการค้นคว้าวิจัยใน 

ช้ันเรียนตามวันเวลาท่ีกำหนดในรูปแบบการสัมมนา

 -	ข้อแนะนำ นักศึกษาควรติดต่ออาจารย์ 

เร่ืองบทความท่ีใช้ในการค้นคว้า (นักศึกษาแต่ละคน 

จะได้รับบทความที่แตกต่างกัน) วิชานี้เปิดบรรยาย 

ทุกเทอม 2 (ไม่เปิดในเทอม 1 นักศึกษาควรวางแผน

การศึกษาล่วงหน้า)
อ.อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

อ.อัญชลา  โภชนสมบูรณ์

	 -	วันและเวลาสอบ  F 22 MAR. 2013 B

 -	ข้อแนะนำ นักศึกษาควรศึกษาประเด็น 

ตามหัวข้อหลักๆ เช่น แนวคิดต่างๆของการวิวัฒนาการ 

ของสิ่งมีชีวิต (อาทิ ลีลล์ ดาร์วิน เมนเดล) ลักษณะ 

ทางกายภาพของไพรเมทในกลุ่มต่างๆ (เอปและมนุษย์) 

พฤติกรรมทางสังคมของไพรเมทและบรรพบุรุษ 

ของมนุษย์  และหลักฐานการค้นพบสายพันธุ์ท่ีวิวัฒนาการ 

ข้ึนเป็นมนุษย์ วิชาน้ีเปิดบรรยายทุกเทอม 2 (ไม่เปิด 

ในเทอม 1 นักศึกษาควรวางแผนการศึกษาล่วงหน้า)

 พรรคพลังราม มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการรณรงค์ประชาธิปไตย : 

มหาวิทยาลัยประชาธิปไตย โดยมี ดร.พนมพัทธ์ 

สมิตานนท์ นักวิชาการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง 

สถาบันพระปกเกล้า เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 13 

พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องศักดิ์ ผาสุขนิรันต์ 

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

อบรมเชิงปฏิบัติการ

 ขอให้นักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2555 

ในรหัสวิชา MCS 2103  การส่ือสารและประชามติ 

(รหัสวิชาท่ีถูกต้องคือ MCS 4601 การสื่อสารและ 

ประชามติ)  ติดต่อขอเปลี่ยนรหัสวิชาให้ถูกต้อง 

ณ  ช้ัน 6  สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

(สวป.) ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป



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

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

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

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

  ด้วยรักและผูกพัน                    (ต่อจากหน้า 12)

ม.ร. ประชุมวิชาการฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

เสนอผลงานดุษฎีนิพนธ์  เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 

2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต  อินทวงศ์  

คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.ร. กล่าวว่าการจัด 

ประชุมทางวิชาการระดับชาติคร้ังน้ี จัดข้ึนเพ่ือนำเสนอ 

ผลงานทางวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาเอก 

จำนวน 24 ผลงาน เน่ืองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ครบรอบ 41 ปี  รวมทั้ง ยังได้เห็นความ 

สำคัญถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 ซึ่ง 

ประเทศไทยมีบุคลากรที่เป็นเลขาธิการอาเซียนเป็น 

คนไทยคนแรกและประสบความสำเร็จในการบริหาร 

หน้าที่ และวันนี้ได้ให้เกียรติมาให้ความรู้ในเรื่องการ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียน แก่ผู้เข้า 

ร่วมประชุม ประกอบด้วย คณาจารย์ นักศึกษาทุกระดับ  

สมาชิกสมาคมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่งประเทศไทย  

และผู้สนใจทั่วไป 

 ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า ในนามของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มีความยินดีที่ได้ต้อนรับและขอขอบคุณ  

ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียน บุคคล 

สำคัญของประเทศท่ีได้มีโอกาสออกไปแสดงบทบาท 

ของคนไทยในระดับนานาชาติ และได้ให้เกียรติมามอบ 

ความรู้ในที่ประชุมแห่งนี้ การจัดประชุมทางวิชาการ 

ระดับชาติคร้ังน้ีจัดข้ึนเป็นคร้ังท่ี 3 โดยมีรองศาสตราจารย์  

ดร.โฆษิต อินทวงศ์ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

และทีมงาน ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานอย่างเต็มที่และ 

ตั้งใจจะจัดต่อเนื่องไปทุกปี

 “สำหรับ เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

สู่ประชาคมอาเซียน” เป็นหัวข้อที่ทันสมัยและเป็น 

การเตรียมบุคลากรให้มีความพร้อมสู่ประชาคม 

อาเซียน ทั้งนี้ ขออวยพรให้การจัดงานสำเร็จลุล่วง 

ด้วยดีมีผลต่อการพัฒนาความรู้ระดับสากล เพ่ือรองรับ 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 และขอขอบคุณ 

คณะกรรมการดำเนินการทุกฝ่าย คณาจารย์ นักศึกษา  

และผู้เข้าร่วมงาน ท่ีเห็นถึงความสำคัญในการมุ่งพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศชาติต่อไป”  

อธิการบดี ม.ร. กล่าว

อธิการบดีรามฯ ประกาศฯ            (ต่อจากหน้า 1)

ที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้บ้านเมืองอย่าง 

ต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อสร้างสังคมไทยให้เข้มแข็งและทำ 

ให้คนไทยมีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขันในประชาคม

อาเซียนและเวทีโลกต่อไป

 “ก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ของรามคำแหงจะมุ่งพัฒนา 

การศึกษาให้ก้าวไปสู่สากลอย่างต่อเนื่อง และเตรียม 

ความพร้อมบัณฑิตเป็น ASEAN Man เน้นคุณสมบัติ 

สำคัญ 3 ด้าน คือ มีความรู้ภาษาต่างประเทศ ทั้งภาษา 

อังกฤษและภาษาประเทศเพื่อนบ้านในประชาคม 

อาเซียน มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์สืบค้นข้อมูล และ 

มีความรู้เกี่ยวกับเพื่อนบ้านในอาเซียน”

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวด้วยว่า รามคำแหงยังยืนหยัด 

ที่จะผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้ 

สังคม  โดยเปิดโลกการศึกษาไทยต้อนรับนักศึกษาใหม่ 

ทุกปี เพื่อเป็นที่พึ่งทางการศึกษาของคนไทยและขอ 

ยืนยันว่าจะทำหน้าท่ีในการ “ดูแลลูกศิษย์ เหมือนลูกหลาน 

ของเรา”  ให้ดีที่สุด

และวันอาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น. ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตลอดหลักสูตร 140,000 บาท แบ่งชำระ 5 งวด 

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี  

6 มกราคม 2556 เว้นวันที่ 5, 10, 31, ธันวาคม 2555  

และ 1 มกราคม 2556 ท่ีสาขาวิทยบริการฯจังหวัดขอนแก่น  

โทร. 043-274250-3, โทรสาร 043-274254 หรือท่ี www. 

kk.ru.ac.th และท่ีโครงการฯสำนักงานอธิการบดี ช้ัน 5  

ม.ร. หัวหมาก โทร. 0-2310-8007, 0-2310-8030,  

081-400-8816, 087-497-6009, โทรสาร. 0-2310-8246  

หรือที่ www.mpa.ru.ac.th 

สาขาวิทยบริการฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

 ปรากฏว่าในการสอบไล่ของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2554 มีนักศึกษา 

อยู่ในเกณฑ์ได้รับรางวัลเรียนดีตามระเบียบข้างต้น 

ให้รางวัลฯ                                  (ต่อจากหน้า 1)

จำนวน 333 ราย ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการยกเว้นค่า 

ธรรมเนียม และค่าบำรุงการศึกษาในภาคเรียนเดียวกัน 

ของปีการศึกษาถัดไป โดยไม่รวมค่าปรับในการลงทะเบียน 

เรียนไม่ตรงตามกำหนดและค่าข่าวรามคำแหง

 ดังนั้นเพื่อเป็นการสนับสนุนนักศึกษาให้ตั้งใจ 

ศึกษาเล่าเรียนให้ดียิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ 

รางวัลเรียนดี (5 G) แก่นักศึกษาดังกล่าวในภาค 2 

ปีการศึกษา 2555

 อนึ่ง หากนักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนเรียนแล้ว  

ขอให้นำหลักฐานการชำระเงิน เพ่ือขอรับเงินค่าธรรมเนียม 

และค่าบำรุงการศึกษาคืนภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์  

พ.ศ. 2556

อะไรก็แล้วแต่เพราะว่าสิ่งที่เคยทำเคยใช้ก็ไม่ได้ 

ทำไม่ได้ใช้ พอหมดข่าวจากช่อง 5 ครูก็เปิดไปดูข่าว 

ช่องอื่นก็มองเห็นว่าคนในห้องประชุมยกโทรศัพท์ 

ข้ึนมาอยู่ตรงหน้าตัวเองแล้วก็ย้ิม พิมพ์ข้อความ หรือ 

อะไรก็แล้วแต่ มองเห็นในข่าวแล้วก็เห็นหลายคนด้วย  

ครูก็ยังคิดว่าคนเราเมื่อไปเข้าในที่ประชุมในบางที่ 

บางแห่งเขาถึงกับประกาศว่าห้ามนำโทรศัพท์เข้าไป  

หรือขอร้องให้ปิดโทรศัพท์ บางคนก็เชื่อบางคนก ็

ไม่เช่ือ ในสถานท่ีบางท่ีเช่นโรงละคร โรงโขน เขาต้อง 

ประกาศกันซ้ำแล้วซ้ำอีก แต่ว่าไม่มีเสียงเรียกโทรศัพท์ 

จริงแต่ว่าบางคนก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาเล่นเกมโดย 

ไม่สนใจการแสดง แม้ว่าจะใช้หูฟังปิดเสียงไว้แต่ว่า 

แสงก็จะสว่างข้ึนตรงท่ีน่ังน้ัน ส่ิงเหล่าน้ีน้ันนอกจาก 

ถือว่าเป็นโรคติดสมาร์ทโฟนแล้วก็ยังคิดว่าต้องไป 

พูดถึงเรื่องกิริยามารยาทอีกด้วย 

 เรื่องนี้นั้นถ้าหากว่ารุ่นเยาว์ไม่แก้ไข ผู้ใหญ่ 

ไม่เป็นตัวอย่าง ผู้ปกครองเองถ้าไม่เป็นต้นแบบก็จะ 

ทำให้สังคมบ้านเราเป็นข่าวไปทั่วโลก อย่างเกาหลี 

ที่บอกว่ามีเด็กเกาหลีถึงสองล้านกว่าคนที่รัฐบาล 

ต้องตั้งวิธีการบำบัดขึ้น ครูไม่อยากเห็นพวกเราเป็น 

โรคติดสมาร์ทโฟน อยากเห็นเพียงแต่ว่าพวกเราใช้ 

สมาร์ทโฟนให้เป็นประโยชน์ ฉบับนี้เอาไว้เท่านี้ก่อน 

นะครับ สวัสดีครับ

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สถาบันคอมพิวเตอร์  

ม.ร. เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา “หลักสูตร 

การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงานระดับต้น”  คร้ังท่ี 2/56  

(102) ประกอบด้วย Introduction & Windows 7 

Word 2010 Excel 2010 PowerPoint 2010 Internet 

(Google Chrome) ค่าสมัครพร้อมตำราเรียนและ 

อุปกรณ์ 300 บาท เลือกกลุ่มอบรมได้ ดังนี้   

 กลุ่มอังคาร, พฤหัสบดี (เช้า, บ่าย) 

 วันที่ 29 ม.ค. - 28 ก.พ. 56 

 กลุ่มพุธ, ศุกร์ (เช้า, บ่าย) 

 วันที่ 30 ม.ค. - 1 มี.ค. 56

 กลุ่มเสาร์, อาทิตย์ (เช้า, บ่าย) 

 วันที่ 26 ม.ค. - 24 ก.พ. 56 

 นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ี สถาบันคอมพิวเตอร์  

ช้ัน 1 ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียด  

ที่โทร. 0-2310-8851, 0-2310-8800 ต่อ 2269 หรือ  

www.ctc.ru.ac.th และนักศึกษาท่ีสอบผ่านการอบรม  

ผลการศึกษาจะบันทึกลงใน Transcript

ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร์



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๕) วันที่ ๑๐ - ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๕

   

สมาร์ทโฟน

(อ่านต่อหน้า 11)(อ่านต่อหน้า 9)

ม.รามคำแหงร่วมมือ 2 สถาบัน
ลงนามทางวิชาการด้านการศึกษา

ม.ร. จัดแข่งขันบาสเกตบอลอุดมศึกษา

  ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เป็นประธานเปิดนิทรรศการทาง 

วิชาการและวิจัย  The 4th RU Open  

House 2012 พร้อมชมนิทรรศการ 

ผลงานวิจัยที่สัมผัสได้ และการ 

นำเสนอผลงานความก้าวหน้าของ 

คณะ/สำนัก/สถาบัน ม.ร. เฉลิมฉลอง 

เน่ืองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย 

ครบรอบ 41 ปี โดยมี ผู้บริหาร 

คณาจารย์ คณะนักเรียน นักศึกษา จากสถาบันต่างๆ ร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ  

อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

  มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ บริษัท ชู้ตอิท  

จำกัด จัดการแข่งขันบาสเกตบอลระดับอุดมศึกษา  

University Basketball Invitation 2012 (UBI)  

คร้ังท่ี 1 ชิงเงินรางวัล 1 ล้านบาท โดยมี อาจารย์สมหมาย  

สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.ร.  

พร้อมด้วย นางเนตรทราย วงศ์อุปราช กรรมการผู้จัดการ  

บริษัท ชู้ตอิท จำกัด  เป็นประธาน  เมื่อวันที่ 15   

พฤศจิกายน ที่ผ่านมา ณ ยิมเนเซียม 2 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง

   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชู้ตอิท จำกัด  

กล่าวในโอกาสน้ีว่าการแข่งขันบาสเกตบอลอุดมศึกษา  

UNIVERSITY BASKETBALL INVITATION  

2012 (UBI) เป็นการแข่งขันบาสเกตบอลระดับ 

อุดมศึกษาคร้ังแรก ท่ีเปิดโอกาสให้นักกีฬามากฝีมือ 

มารวมตัวกัน พร้อมกิจกรรมสนุกสนานจากผู้สนับสนุน 

และสถาบันอุดมศึกษา ที่เข้าร่วมกว่า 30 สถาบัน 

ทั้งการประกวด SUPER RICH SUPER CHEER 

การประกวด SPORT DANCE  การประกวด SMART  

TEEN GUY & GIRL การประชัน VIVA SLAMDUNK  

รวมถึงการยิงไกล SUPER RICH LUCKY SHOOT  

ชิงรางวัล 300 เหรียญรางวัล และลุ้นรับจักรยานยนต์ 

ซูซูกิ พร้อมของรางวัลอีกมากมาย

  จากน้ัน อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของนิสิต  

นักศึกษา ด้านกีฬาบาสเกตบอล ระดับอุดมศึกษา 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงนามบันทึกข้อตกลง 

ว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ 

และการวิจัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏรำไพพรรณี โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต       

อินทวงศ์ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และ 

อาจารย์ ดร.สุมนา จรณะสมบูรณ์ รองคณบดีฝ่าย 

วิชาการและวิจัย คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง ทับศรี  

ผู้แทนคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา และ 

อาจารย์ ดร.โกศล อินทวงศ์ คณบดีคณะวิทยาการ- 

จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ร่วมลงนาม   

มีอาจารย์ ดร.วทัญญู สุวรรณเศรษฐ ผู้แทน ม.บูรพา  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โอม หุวะนันท์ ผู้แทน  

ม.ราชภัฏรำไพพรรณี และคณาจารย์ ม.ร. เป็นสักขีพยาน  

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 สำหรับความร่วมมือระหว่าง ม.รามคำแหง  

ม.บูรพา และม.ราชภัฏรำไพพรรณี เป็นความร่วมมือ 

กันในด้านบุคลากร สถานที่ วิชาการ ข้อมูล และ 

ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสนับสนุนการดำเนินงานทาง 

วิชาการและการวิจัย ได้แก่ การสนับสนุนทางวิชาการ  

ประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนบุคลากรและ/หรือ 

ผู้เชี่ยวชาญ การจัดประชุมวิชาการ การศึกษาดูงาน 

ระหว่างหน่วยงานทั้งสอง การเผยแพร่บทความ 

ทางวิชาการ เพื่อสร้างเครือข่ายด้านวิชาการให้ม ี

ความเข้มแข็ง และ (อ่านต่อหน้า 9)

 ท่ีครูเขียนหัวเร่ืองไว้ว่าสมาร์ทโฟนน้ันก็เพราะว่า 

มีอยู่วันหน่ึงครูดูข่าวได้ยินช่ือหัวข่าวเร่ืองอะไรต่างๆ  

ของโทรทัศน์ก็ทำให้นึกถึงลูกศิษย์ และผู้ปกครอง 

ในบางส่วนว่าพวกเรากำลังเป็นโรคบางชนิดหรือไม่ 

 คำว่าโรคบางชนิดที่พูดถึงนี้นั้น เป็นเพียง 

อาการของการกระทำที่เกิดความเคยชิน แล้วก ็

ไม่เป็นไปตามที่เคยกระทำ ก็อาจจะหงุดหงิดบ้าง 

ก็อาจจะมีอาการบางเรื่องออกมา อย่างเช่นว่า  

โทรศัพท์หาย วันนั้นไม่มีโทรศัพท์เพื่อนที่จะโทร 

หาเพื่อน เพื่อจะส่งข้อความ เพ่ือจะเล่น facebook  

หรืออะไรก็แล้วแต่ท่ีใช้สมาร์ทโฟนติดต่อส่ือสารกัน  

หรือว่าค้นคว้าข้อมูลหรือทำอะไรต่างๆ ก็จะทำให้ 

หงุดหงิดได้เพราะว่าเราต้องการอยากจะทราบอะไร 

ก็ไม่ได้ทราบ อยากจะติดตามเร่ืองอะไรก็ไม่ได้ติดตาม  

เรื่องอย่างนี้นั้นก็เป็นเรื่องที่ทุกๆคนก็คงจะทราบด ี 

เห็นได้ชัด บางทีเราไปไหนมาไหนจะเห็นพวกวัยรุ่น  

หรือเด็กช้ันประถมที่เดินถือโทรศัพท์แล้วก็เดิน 

ข้ามถนน ถ้าข้ามตรงทางม้าลายก็ลดเหตุร้ายลงไปได้เยอะ  

แต่ถ้าไปข้ามท่ีอ่ืนหรือว่าแม้กระท่ังทางประตูเข้า 

มหาวิทยาลัย ครูมาตอนเช้าก็จะต้องเบรกรถ จะต้อง 

จอดรถ คอยให้ผู้ท่ีข้ามถนน บางทีก็เป็นประชาชน  

บางทีก็เป็นนักเรียน บางทีก็เป็นนักศึกษาของเรา  

เดินก้มหน้าก้มตาไม่มองว่ามีรถกำลังจะผ่านมา 

ตรงน้ัน พูดว่าไม่ได้ระมัดระวังตัวเลยก็ว่าได้ หรือใน 

กรณีที่กำลังเรียนอยู่ ก็เปิดคลิป เปิดอะไรต่างๆ  

แม้ว่าจะใส่หูฟังก็ยังอดไม่ได้ท่ีจะย่ืนให้เพ่ือนดูแล้ว 

ก็หัวเราะกัน ก็รบกวนการเรียนการสอน ส่ิงเหล่าน้ี 

ครูเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องความเคยชิน เมื่อเราทำไป 

บ่อยๆเข้า เราก็มีความคุ้นว่าไม่มีอะไรผิดปกติ  

ไม่มีอะไรที่จะต้องเกรงใจคนอื่นเขา ไม่เกรงใจครู- 

บาอาจารย์  ไม่ระมัดระวังภัยที่จะเกิดขึ้นกับตน 

 ลูกศิษย์ครับครูฟังข่าวรู้สึกว่าจะเป็นข่าว 

ทางช่อง 5 เขารายงานข่าวเกี่ยวกับเด็กในเกาหลี 

กำลังมีปัญหาในการใช้สมาร์ทโฟน สมาร์ทโฟน 

น้ันใช้ติดต่อส่ือสารได้ในหลายเร่ือง ท้ังข้อมูลข่าวสาร 

ทั่วไป การเล่นเกม การตกแต่งภาพ การถ่ายรูป 

คือทำได้ทุกเร่ืองก็ว่าได้ ปรากฏว่าเด็กเหล่าน้ันมีปัญหา 

ตรงท่ีว่ามีอาการของการปวดต้นคอบ้าง อาการมึนบ้าง  

ที่ไม่น่าจะเกิดก็เกิด คืออาจจะเกิดความหงุดหงิด 


