
            
   

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 ๓๖ 

วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

ธนาคารอิสลามมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา ม.ร.

ชาวรามคำแหง-ประชาชนทุกหมู่เหล่า จุดเทียนชัยถวายพระพร

(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)

ผลประกวด RU Singing Contest

(อ่านต่อหน้า 11)

รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท
M.B.A. จังหวัดชลบุรี รุ่น 4

ม.ร. รับสมัคร นศ.ป.โท
Advanced Program รุ่น 18

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง แสดงความยินดีและมอบรางวัลแก่ผู้ชนะ 

การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง “RU Singing Contest  ต่อต้าน 

ยาเสพติด” รอบชิงชนะเลิศ ซึ่งจัดโดยกองกิจการนักศึกษาร่วมกับ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบรอบ  

41 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช 

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวทิยาลยัรามคำแหง กลา่ววา่                  การประกวดรอ้งเพลงไทยลกูทุง่ 

“RU Singing Contest  ต่อต้านยาเสพติด”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับมอบทุนการศึกษาจาก

นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ 

อยุธยา กรรมการและประธาน 

อนุกรรมการความรับผิดชอบ 

ต่อสังคม (CSR) ธนาคาร 

อิสลามแห่งประเทศไทย 

จำนวน 10 ทุน ทุนละ 

10,000 บาท เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนและเป็นทุน 

การศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ครบรอบ 41 ปี เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานถวาย 

เครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 

และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 เวลา 19.19 น.  

ณ มณฑลพิธีหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี  

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทุกสาขาอาชีพนับ 

หม่ืนคน พร้อมใจสวมเส้ือสีเหลือง เข้าร่วมพิธีเพ่ือแสดง 

ความจงรักภักดี
 ในการน้ี ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร.  

กล่าวถวายราชสดุดีความว่า  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล- 

อดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชปณิธาน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สนใจ 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต  (Advanced Program) รุ่นที่ 18  

สาขาวิชาการจัดการ แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์  

เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00-21.00 น. และวันอาทิตย์  

เวลา 08.00-17.00 น. ที่อาคารสวรรคโลก  

(ม.ร.หัวหมาก) คัดเลือกเข้าศึกษาโดยการสอบ 

สัมภาษณ์ ค่าธรรมเนียม

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครผู้สนใจ 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ- 

มหาบัณฑิต โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

จังหวัดชลบุรี รุ่นท่ี 4 สาขาวิชาการจัดการ แผน ข  

ไม่ทำวิทยานิพนธ์ เรียนวันเสาร์ เวลา 17.00-21.00 น.  

และวันอาทิตย์  เวลา 08.00-17.00 น. ท่ีโรงเรียน 

ชลราษฎรอำรุง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี คัดเลือก 

เข้าศึกษาโดยการสอบสัมภาษณ์



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

  ชาวรามคำแหง-ประชาชนฯ       (ต่อจากหน้า 1)

อันประเสริฐท่ีจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพ่ือประโยชน์สุข 

แห่งมหาชนชาวสยาม ตลอดระยะเวลา 66 ปีที่ทรง 

ครองสิริราชสมบัติมายาวนานกว่าพระมหากษัตริย์ 

พระองค์ใดในโลก ทรงมีพระวิริยอุตสาหะ ปฏิบัติ 

พระราชกรณียกิจด้วยยึดหลักทศพิธราชธรรม  ในฐานะ 

พระประมุขของราชอาณาจักรไทย ทรงพัฒนาประเทศ 

ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ทรงสร้างพ้ืนฐานของ 

ความพอมี พอใช้ ของประชาชนส่วนใหญ่เป็นเบ้ืองต้น  

โดยทรงใช้วิธีการและอุปกรณ์ท่ีประหยัด ถูกต้องตาม 

หลักวิชา ซึ่งเป็นแนวทางพัฒนาที่เป็นความสมดุล 

ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน  

ตามเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมที่สามารถต้านทาน 

ลดผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์  

นับเป็นรากฐานสำคัญของชีวิตและรากฐานความม่ังค่ัง 

ของแผ่นดิน

 แนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง ซึ่งเป็นทางออกของโลกทุนนิยม รางวัล 

ความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ ที่ทรงได ้

รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายจากองค์การ 

สหประชาชาติเป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก เป็นการ 

ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติในพระปรีชาสามารถ 

และพระราชกรณียกิจในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และ 

ความเป็นอยู่ท่ีดีของพสกนิกรไทย รวมท้ังความผาสุก 

ของทุกชีวิต ภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ยังผลให้เกิด 

การตื่นตัวปรับรูปแบบการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่นานา 

ประเทศ ทรงได้รับการถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ 

จากพระมหากษัตริย์ทั่วโลกว่า “ทรงเป็นพระราชาผู้

ทรงเป็นหนึ่งในโลก” 

 “ในนามประชากรชาวรามคำแหงและพสกนิกร 

ชาวไทย ขอพระราชทานพระบรมราชวโรกาสถวาย 

พระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 

ท้ังหลายในสากล จงดลบันดาลให้ทรงมีพระพลานามัย 

สมบูรณ์แข็งแรง ปลอดทุกข์ปลอดภัย ทรงเป็นม่ิงขวัญ 

ของพสกนิกรชาวไทยทั่วทั้งแผ่นดินตลอดไป”

 จากนั้น อธิการบดี ม.ร. นำผู้ร่วมพิธีร้องเพลง 

สรรเสริญพระบารมี และร่วมขับร้องเพลงสดุดีมหาราชา  

จบแล้ว อธิการบดีกล่าวนำทรงพระเจริญ 3 ครั้ง  

ประชาชนทุกหมู่เหล่าต่างเปล่งเสียงดังกึกก้องไปทั่ว 

บริเวณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 หลังจากพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรเสร็จสิ้น  

อธิการบดี ม.ร. กล่าวด้วยความปีติว่า “ในนามของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความยินดีท่ีชาวรามคำแหง 

และประชาชนจากทุกสาขาอาชีพ มาร่วมจุดเทียนชัย 

ถวายพระพรเพื่อแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา  

85 พรรษา ซ่ึงเป็นปีมหามงคลและเป็นภาพแห่งความ 

น่ายินดี ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกฝ่ายและประชาชน 

ทุกท่านที่ได้มาร่วมงานกันวันนี้ ปีหน้า 5 ธันวา  

ขอให้มาพบกันที่รามคำแหงเช่นนี้อีก”



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

 โอกาสนี้ นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ 

รมว.กระทรวงไอซีที กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง 

ท่ีได้เป็นประธาน และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม 

บันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาระบบสื่อสาร 

โทรคมนาคมภายในมหาวิทยาลัยรามคำแหงในวันนี้  

นับเป็นอีกหนึ่งความร่วมมือเพื่อตอบสนองนโยบาย 

ด้านการศึกษาของชาติ และนโยบาย Smart Thailand 
ที่เป็นนโยบายหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การสื่อสารของประเทศไทยในระหว่างปี พ.ศ. 2554 

ถึง พ.ศ. 2563 เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านไอซีที 

ของประเทศให้สามารถกระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ 

ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและใช้เทคโนโลยีในการ

ต่อยอด สร้างประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้

 “โครงการความร่วมมือคร้ังน้ี ถือเป็นกลไกสำคัญ 

ในการส่งเสริมสนับสนุนนโยบายด้านการศึกษาแห่งชาติ  

ที่ได้กำหนดให้รัฐต้องจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานอื่น 

ที่จำเป็น เพื่อใช้ประโยชน์สำหรับการศึกษาในระบบ  

การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึง 

ต้องมีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อให้ 

ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเน่ือง 

ตลอดชีวิต  

 ท้ังยังเป็นการสนับสนุนนโยบาย Smart Thailand  

ในด้าน Smart Education ให้เกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์  

เป็นการเพิ่มโอกาส สร้างความรู้ และเพิ่มศักยภาพทาง 

การศึกษาของไทยในทุกมิติ โดยปัจจุบันกระทรวงฯ 

ได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการ 

เร่งกระจายโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปในทุกพ้ืนท่ี  

โดยเฉพาะสถานศึกษาต่างๆ ในพ้ืนท่ีห่างไกลตามโครงการ  

ICT Free Wi-Fi เพื่อให้เยาวชนสามารถเข้าถึงและใช้ 

เทคโนโลยีไอซีทีเพ่ือการศึกษาตลอดชีวิต สร้างสังคมไทย 

ให้เป็นสังคมอุดมปัญญา หรือ Smart Thailand”

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

ม.รามคำแหง กล่าวว่า โครงการนี้เป็นนโยบายของ 

มหาวิทยาลัยในการติดตั้ง Free Wi-Fi ให้นักศึกษา 

ได้ใช้ประโยชน์และเข้าถึงเทคโนโลยีสารสนเทศใน 

ทุกพื้นที่ ทั้งที่หัวหมาก วิทยาเขตบางนา และสาขา 

วิทยบริการฯทั่วประเทศ ดังนั้น รามคำแหงจึงได ้

ประสานงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยี- 

สารสนเทศฯ ซ่ึงท่านได้กรุณามอบหมายให้ บมจ.ทีโอที  

มาดำเนินการติดต้ังให้รามคำแหงต้ังแต่ภาค 1 ปีการศึกษา  

2555 ซึ่งต้องขอขอบคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

เทคโนโลยีสารสนเทศฯ เป็นอย่างสูง 

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ ท่ีจัดการเรียน 

การสอนแบบตลาดวิชา   เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถ 

เลือกวิธีเรียนท่ีเหมาะสมกับความต้องการและความจำเป็น 

ของแต่ละบุคคลได้ โดยจัดให้มีการบรรยายในชั้นเรียน  

และส่ือการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต เพ่ือให้นักศึกษา 

เข้าถึงการเรียนการสอน ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 

โดยที่ผ่านมารามคำแหงสามารถผลิตบัณฑิตออกไป 

รับใช้สังคมแล้วจำนวน 3 แสนกว่าคน 

 “ปีนี้ ม.รามคำแหงครบรอบ 41 ปี ซึ่งในทศวรรษ 

ที่ 5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะพัฒนาศักยภาพการ 

เรียนการสอนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

โดยเน้นในการผลิตบัณฑิตให้เป็น ASEAN MAN ที่มี 

ความรู้ภาษาต่างประเทศ และมีทักษะ

  ม.รามคำแหง จับมือ 

บมจ.ทีโอที นำเทคโนโลยี 

โทรคมนาคมส่งเสริม 

การศึกษา ติดตั้ง Wi-Fi 

ให้นักศึกษารามคำแหง 

มุ่งพัฒนาศักยภาพการเรียน 

การสอน เตรียมเสริมคุณภาพ 

บัณฑิตให้เป็น ASEAN-  

MAN และตอบสนอง 

นโยบายรัฐ Smart Thailand 

 นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  

เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการพัฒนาส่ือสารโทรคมนาคมระหว่างมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดี ม.รามคำแหง และนายมรกต เธียรมนตรี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ รักษาการแทนกรรมการ 

ผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทีโอที ร่วมลงนาม มีนาวาอากาศเอก รองศาสตราจารย์ ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง กรรมการ  

บมจ.ทีโอที พร้อมด้วยนายขจรศักด์ิ  เอ่ียมโสภา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานนครหลวง บมจ.ทีโอที  

คณะผู้บริหาร ม.รามคำแหง และบมจ.ทีโอที ร่วมเป็นสักขีพยาน เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2555  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ม.รามคำแหง จับมือ ทีโอที นำไอทีพัฒนาการศึกษาเยาวชนไทย

(อ่านต่อหน้า 7)

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำแหง” เช่ือว่า “ดรรชนีความสุข” 

ของประชาชนชาวไทยและชาวรามคำแหง 

พุ่งสูงขึ้นในเดือนธันวาคมนี้

 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง วันที่ ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๕ อันเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา 

๘๕ พรรษาใน

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ประชาชนสองข้างทางจากโรงพยาบาล 

ศิริราชมาจนถึงพระที่นั่งอนันตสมาคม 

พระราชวังดุสิตและท่ีเข้าเฝ้าฯ เม่ือพระองค์ท่าน 

เสด็จฯออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชรพระท่ีน่ัง 

อนันตสมาคม  พระราชวังดุสิต

 นับจำนวนหลายแสนคนที่เข้าเฝ้าฯ 

เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลและนับเป็น 

มงคลสูงสุดที่ได้ฟัง

 กระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว ในวันนั้น

 ตกบ่ายๆ  เย็นๆ ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 มีโรงทานเฉลิมพระเกียรติเพ่ือถวายเป็น 

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

  อิ่มท้องและอิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้า 

ทั้งผู้ให้บริการและรับบริการ

 “เป็นส่ิงดีสองช้ันพลันปล้ืมใจ ท้ังผู้ให้ 

และผู้รับ  สมถวิล”

 และในค่ำคืนน้ัน ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์ 

 ได้นำชาวมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ทั้งมวล

 จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล 

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 ขอพระองคท์รงพระเจรญิยิง่ยนืนาน



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

ชาวรามฯ ร่วมถวายสัตย์ปฏิญาณ
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงนำชาวรามฯถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น 

ข้าราชการท่ีดีและพลังของแผ่นดิน เพ่ือแสดงถึงพลังความสามัคคีท่ีต้ังใจจะทำความดี 

ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัว

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี 

และพลังของแผ่นดิน เม่ือวันท่ี 3 ธันวาคม 2555 ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. เป็นประธาน 

และมีคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยบุคลากร ม.ร. จากทุกหน่วยงานมาร่วมในพิธีจำนวนมาก 

เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงถึงเจตนารมณ์ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์

ของประชาชนและประเทศชาติ ท้ังน้ีผู้ร่วมพิธีฯได้ร่วมกันร้องเพลงชาติในเวลา 08.00 น. 

 จากน้ัน รองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์ จิราธรรมวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กล่าวรายงานว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของข้าราชการทุกคน ท่ีมีส่วนร่วมริเร่ิมนำร่อง 

“โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท” เฉลิมพระเกียรติน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม 

ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในมหามงคลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

73 พรรษา เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542 อันมีผลสืบเนื่องมาสู่โครงการ 

ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินในครั้งนี้ โดยมี 

เป้าประสงค์สำคัญเพื่อให้ข้าแผ่นดินทุกคนเกิดความรู้ซึ้งในพระบรมราโชวาท  

ที่โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้ทุกๆโอกาส โดยเฉพาะพระราชปณิธาน 

ที่ทรงมุ่งบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่สะท้อนแนวพระราชดำริแนวปฏิบัติ 

อันประดุจดวงชวาลาท่ีส่องทางปัญญา หากได้ศึกษาถ่องแท้และดำเนินตามแล้ว ก็ย่อม 

บังเกิดประโยชน์แก่บ้านเมืองอย่างใหญ่หลวง

 พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณวันนี้ เป็นเกียรติภูมิของข้าแผ่นดิน เพราะผู้เข้าร่วมพิธี 

ทุกคนได้สำแดงสวามิภักดิ์มุ่งมั่นที่จะเป็นข้าราชการที่ดีใต้เบื้องพระยุคลบาท 

ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการปฏิบัติตนปฏิบัติงานราชการเพ่ือประโยชน์สุข 

ของประชาชน

 หลังจากน้ัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคลว่า ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความสำนึก 

และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเป็นล้นพ้น ที่ได้ทรง 

ปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อประโยชน์มหาศาลของ 

ประเทศชาติ และบันดาลความผาสุกร่มเย็น ให้แก่ปวงพสกนิกรมาตลอดระยะเวลา 

อันยาวนาน สามารถสืบสานพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะ 

ครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ทำให้ทรงเป็น 

พระมหากษัตริย์ผู้ทรงสถิตในดวงใจของทวยราษฎร์ เกิดเป็นความผูกพันแน่นแฟ้น 

ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับอาณาประชาราษฎร์อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน 

ในประวัติศาสตร์ของชาติ

 ในวโรกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2555 

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต เชิญชวนข้าราชการ พนักงาน 

และเจ้าหน้าที่ ตั้งจิตพร้อมน้อมอธิษฐานขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและ 

อำนาจศักดิ์สิทธิ์ในสากล โปรดดลบันดาลประทานพรให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน  

ทรงพระเกษมสำราญ พระบรมเดชานุภาพแผ่ไพศาล สถิตสถาพรในไอศูรย์สมบัติ 

เป็นมิ่งขวัญร่มฉัตรปกเกล้าปกกระหม่อมเหล่าพสกนิกรตลอดกาล

 หลังจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงกล่าวถวายพระพรชัยมงคลแล้ว 

ได้กล่าวนำผู้เข้าร่วมพิธีเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณว่า

 “ข้าพระพุทธเจ้า ขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการ 

ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท และมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไข 

ปัญหาของประเทศชาติ และของประชาชน สร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดิน และ 

ดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนา และตามแนวทางในพระบรม

ราโชวาทตลอดไป”

 เสร็จจากการกล่าวคำถวายปฏิญาณฯ ผู้เข้าร่วมพิธีท้ังหมดได้ร่วมกันขับร้องเพลง 

“พ่อแห่งแผ่นดิน” และเพลง  “สรรเสริญพระบารมี”



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

“ศิษย์เก่าดีเด่น” ปลื้มความสำเร็จในชีวิต เพราะมี “รามคำแหง”
 ศิษย์ เก่ารามคำแหงผู้ประสบความสำเร็จ 

ในหลากหลายอาชีพ รับรางวัล “ศิษย์เก่าดีเด่น” เม่ือวันท่ี 

26 พฤศจิกายนที่ผ่านมา เผยความในใจเส้นทางชีวิต 

ที่ฟันฝ่า อดทน จนก้าวมาถึงวันนี้เพราะมีรามคำแหง 

พร้อมร่วมแสดงความยินดีในโอกาสวันสถาปนา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 41 ปี

 นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย เลขาธิการสภา 

ผู้แทนราษฎร ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่าผมเข้าศึกษา 

ที่รามคำแหง เมื่อปี 2517 ครั้งแรกเลือกเรียนคณะ- 

วิทยาศาสตร์ แต่ขอย้ายมาเรียนคณะนิติศาสตร์ในปีท่ี 2 

จากน้ันก็ต้ังใจเรียน ฝึกฝน มาอย่างเข้มแข็งจนสามารถ 

เรียนจบได้ภายใน 4 ปี พอจบรามคำแหงออกไปสามารถ 

สอบทำงานได้หลายแห่ง แต่เลือกเข้ารับราชการที ่

สภาผู้แทนราษฎร มาตั้งแต่ปี 2521 ถึงวันนี้ 34 ปี 

และล่าสุดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ได้รับโปรดเกล้าฯ

ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

 “ความสำเร็จในวันน้ี ด้วยคณาจารย์ท่ีประสิทธ์ิ- 

ประสาทวิชาให้ลูกศิษย์ ได้มีความรู้ ความสามารถ 

ตั้งมั่นอยู่ในความพยายาม จนฟันฝ่าอุปสรรคไปได้ 

ทุกรูปแบบ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่มอบโอกาสให้

กับทุกคน ท่ีต้องการเรียนหนังสือ และให้เกียรติลูกศิษย์ 

คนนี้ให้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น ซึ่งผมจะจำวันนี้ไว ้

ในความทรงจำและจะรักษาชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 

ไปตราบนานเท่านาน”

 นายชวลิต  ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและ 

สหกรณ์ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า “ไม่มีรามฯ 

ไม่มีเรา” ผมเป็นผลิตผลของรามคำแหงตัวจริง เมื่อปี 

2519 เข้ามาเป็นนักศึกษารามคำแหงชั้นปริญญาตรี 

รุ่นที่ 5 และปริญญาโทคณะนิติศาสตร์เช่นเดิม เมื่อได้ 

รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่น 

ก็มีความภูมิใจและปล้ืมใจท่ีสถาบันเห็นคุณค่าของคน

ที่ทำงานให้สังคม 

 “ผมเรียนจบรามฯภายใน 3 ปี ทำให้เข้าทำงาน 

เร็วและได้รับโอกาสที่เร็วกว่าใครๆ คนที่เรียนรามฯ 

ต้องช่วยเหลือดูแลตัวเองอย่างมาก จึงส่งผลไปถึงชีวิต

การทำงานท่ีทำให้เป็นคนท่ีรู้จักขวนขวาย มีน้ำใจ และ 

รู้จักการทำงานเป็นทีมกับผู้อื่น ผมเชื่อมาเสมอว่า 

เรียนรามฯไม่น้อยหน้าไปกว่าท่ีใด ลูกศิษย์รามฯหลายรุ่น 

ที่จบไปก็ล้วนมีหน้าที่การงานที่ใหญ่โตทั้งในภาครัฐ 

และเอกชน ล้วนนำพาช่ือเสียงของรามฯประกาศออกไป

ให้เป็นที่ยอมรับได้อย่างเลื่องลือ”

 นางศิริพร  กิจเก้ือกูล  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า ดิฉันเข้ามาศึกษา 

ที่คณะศึกษาศาสตร์ เมื่อปี 2516 รหัส 16410020 

ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้ มีความภาคภูมิใจที่ได้เข้ามา 

ศึกษาในสถาบันแห่งนี้ เพราะสิ่งที่เราสามารถฟันฝ่า 

อุปสรรคมาได้ ถูกปลูกฝังมาต้ังแต่เข้าเรียนจนจบออกไป 

ทำให้รู้ว่าจบรามคำแหงไม่ได้น้อยหน้าใคร และออกไป

สู้กับสังคมได้อย่างภาคภูมิ 

 “เรียนที่รามฯความตั้งใจเป็นสิ่งสำคัญ ครู อาจารย์ 

ทุกท่านพร้อมที่จะมอบความรู้ให้ เรียนรามฯสอนให้ม ี

ความอดทนความพยายาม ซึ่งเป็นสิ่งที่ติดตัวเราไปตลอด 

เข้าทำงานท่ีไหนก็มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่อตนเอง 

และหน้าที่การงาน ในโอกาส 41 ปีรามคำแหง ดิฉัน 

ขอให้รามคำแหงเจริญก้าวหน้าต่อไปอย่างยั่งยืน และ 

ขอให้ลูกศิษย์ทุกคนจบออกไปสร้างชื่อเหมือนรุ่นพี่ 

หลายๆรุ่นที่ผ่านมา” 

 นายลายทองเหรียญ  มีพันธุ์ ผู้อำนวยการวังช้างอยุธยา 

ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า มีความยินดีท่ีรามคำแหง 

มองเห็นความสำคัญของศิษย์เก่าและตัวเน้ืองานท่ีออกไปทำ 

ผมเองจบคณะวิทยาศาสตร์ เป็นนักวิจัย การที่จะมีคนรู้ 

ถึงการทำงานจริงๆเป็นเรื่องยาก 

 “ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา” เป็นเร่ืองจริง ผมเรียนรามฯ 7 ปี 

รามฯเป็นเตาหลอมเน้ือเหล็กช้ันดี ทำให้เรามองโลกต่างจาก 

คนอื่น เรารู้ว่าเราทำทุกอย่างในโลกนี้ได้ แต่โอกาสของ 

นักวิทยาศาสตร์มีน้อยมาก ผมถูกหล่อหลอมทางความคิด 

ให้เป็นนักสู้ รามฯทำให้เข้าใจชีวิต เข้าใจสังคมของคนจน 

และเข้าใจความหลากหลายท่ีครบเคร่ือง  อีกท้ังเรียนรามฯ 

ต้องอดทนและค้นคว้า เพราะไม่ว่าเราจะเป็นนักปฏิบัต ิ

อย่างไร ก็ต้องยืนอยู่บนพ้ืนฐานทางวิชาการท่ีถูกต้องถึงจะ

ประสบความสำเร็จได้

 “41 ปีรามคำแหง ก้าวมาถึงวันนี้ แสดงให้เห็นถึง 

ความยิ่งใหญ่และยั่งยืน รวมถึงลูกศิษย์หลายรุ่นที่ออกไป 

สร้างช่ือเสียงให้คนรุ่นใหม่ได้เจริญรอยตาม เช่นผมทำงานกับ 

ช้างร่วม 200 เชือก ทำให้เห็นว่า ช้างตัวที่เชื่องที่สุด 

ตัวที่ฉลาด และงามที่สุดในโลกรวมอยู่ที่ผม เหมือนวันนี้

รามคำแหงก็มีช้างมากที่สุดในโลกรวมอยู่ที่นี่”

 นายสาโรจน์  วสุวานิช กรรมการและรองประธาน 

กรรมการบริหาร บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด 

ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า ผมจบจากรามฯไป 

38 ปีแล้ว มีความยินดีอย่างยิ่งที่รามคำแหงให้เกียรต ิ

และเห็นคุณค่าของลูกศิษย์ รามคำแหงสอนให้รู้ว่า 

ชีวิตจำเป็นต้องดูแลตัวเอง ต่อสู้ด้ินรนด้วยตัวเองทำให้ 

ลูกศิษย์มีความแข็งแกร่งในการใช้ชีวิต ลูกศิษย์รามฯ 

จบออกไปถือว่าประสบความสำเร็จในชีวิตไปแล้ว 

ครึ่งหนึ่ง  เพราะมีความเข้มแข็ง มานะ และอดทน 

 “กลับมารามฯวันนี้ได้เห็นความยิ่งใหญ่ของ 

สถาบัน ขอแสดงความยินดีกับรามคำแหง ปีที่ 41 ที่ทำ 

หน้าท่ีมหาวิทยาลัยของรัฐในการให้โอกาสทางการศึกษา 

และเป็นสถาบันท่ีช่วยสร้างสรรค์สังคม รางวัลท่ีได้รับ 

ในวันนี้จะเป็นกำลังใจให้ผมได้สร้างคุณงามความดี 

และสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติต่อไป” 

 นางอำภา  รุ่งปิติ  รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ 

ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ กล่าวว่า ดิฉันเรียนจบชั้น 

ปริญญาตรีจากคณะเศรษฐศาสตร์ และชั้นปริญญาโท 

จากคณะบริหารธุรกิจ จึงมีความผูกพันกับมหาวิทยาลัย 

และมีความปลื้มใจที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 

ศิษย์เก่าดีเด่น ขอขอบคุณรามคำแหงท่ีสอนให้ลูกศิษย์กล้า 

และมุ่งมั่นในชีวิต ทำให้ดิฉันมีวันนี้ มีความก้าวหน้า 

ในหน้าท่ีการงาน  ได้ทำงานช่วยเหลือประชาชน สังคม 

และประเทศชาติ ถ้าหากมีส่ิงใดท่ีลูกศิษย์คนน้ีสามารถ

ช่วยเหลือได้ก็มีความยินดี 

 “ครบรอบ 41 ปี รามคำแหง ขอแสดงความยินดี 

กับมหาวิทยาลัยท่ีได้ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้ความสามารถ

ออกไปรับใช้ประเทศ และเชื่อว่ารามฯจะผลิตบัณฑิต 

ที่มีคุณภาพไปอย่างต่อเนื่อง ส่วนศิษย์เก่าทั้งหลายก ็

มุ่งม่ันสร้างช่ือเสียงให้มหาวิทยาลัยและนำองค์ความรู้ 

ท่ีได้รับมาทำงานในหน่วยงานเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 

ให้มากที่สุด” (อ่านต่อหน้า 9)

นายสุวิจักขณ์  นาควัชระชัย นายชวลิต  ชูขจร นางศิริพร  กิจเกื้อกูล นายลายทองเหรียญ   มีพันธ์ุ

นายสาโรจน์  วสุวานิช นางอำภา  รุ่งปิติ นายสำราญ   เมืองนิล นายปกรณ์  พรพิสุทธิ์



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

 7. เจ้าแห่งคำคมสอนใจ ไม่มีวันไหนไม่โพสต์ มีกิจวัตรประจำวันท่ีตายตัว น่ันคือ 

การสรรหาคำคม หรือข้อความสวย ๆ มาโพสต์ มาทวีต หรือเอามาทำเป็นรูปภาพสวย ๆ 

โพสต์ลงโซเชียลเน็ตเวิร์คทุกวัน ปะปนไป กับสเตตัสส่วนตัว ราวกับเป็นหน้าที่ 

 8. โพสต์ภาพอาหารท่ีทานได้ทุกม้ือ ไม่ต้องไปถามเลยว่า กินอะไรหรือยัง เพราะ 

มนุษย์โซเชียลเน็ตเวิร์คประเภทนี้ จะรายงานอาหารการกินได้ทุกวัน (บางคนก็ทุกมื้อ) 

ไม่ว่าเมนูที่พวกเขาทานจะเป็นอาหารง่าย ๆ อย่างโจ๊ก ก๋วยเตี๋ยว ข้าวผัดกะเพรา หรือ 

จะเริ่ดหรูอย่างเค้กราคาแพง อาหารน่าทานในร้านหรู 

 

 

 

 9.  เล่นเกมผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ตลอดเวลาที่ว่าง อย่าไปหวังว่าจะได้เห็น 

สเตตัสบอกเล่าเร่ืองราว หรือแสดงความคิดเห็น เพราะมนุษย์โซเชียลเน็ตเวิร์คประเภทน้ี  

สเตตัสจะมีแต่เกม เกม และเกม เท่านั้น นอกจากนี้ ยังไม่ค่อยสนใจอะไรก็ตามที่เกิดขึ้น 

บนโซเชียลเน็ตเวิร์คด้วย โพสต์ข้อความอะไรฝากไว้ ก็จะไม่ได้รับการตอบกลับ แต่ถ้า 

อยากติดต่อกับมนุษย์โซเชียลเน็ตเวิร์คกลุ่มนี้  แนะนำให้โทรศัพท์  หรือไปหาเลยดีกว่า

 10. ใช้โซเชียลเน็ตเวิร์คแทนโทรศัพท์และช่องทางการส่ือสารอ่ืนๆ แม้มีธุระสำคัญ 

คิดถึงโซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นอันดับแรก เมื่อมีเรื่องจำเป็นต้องคุยกับเพื่อนหรือญาติ  

เพราะคิดว่าเพื่อนในโซเชียลเน็ตเวิร์คจะต้องคอยเช็คและออนไลน์โซเชียลเน็ตเวิร์คไว้

ตลอดเวลา 

 นั่นก็พฤติกรรมของบุคคลผู้เสพติดโซเชียลเน็ตเวิร์คทั้ง 10 ข้อ ที่หยิบยกขึ้นมา 

พูดถึงในวันนี้ ว่าแต่คุณ ๆ ล่ะ? พอลองเปรียบเทียบมนุษย์โซเชียลเน็ตเวิร์คเหล่านี้กับ

ตัวคุณเองดูแล้ว คุณ.. เข้าข่ายไหนกันบ้าง   

  แหล่งข้อมูล

 1. เว็บไซต์กระปุก “พฤติกรรม 10 ประเภทของคนติดโซเชียลเน็ตเวิร์ค”  

(URL : http://hilight.kapook.com/view/77351) ค้นหาวันที่ 17 ตุลาคม 2555

 ประหยัด  เลวัน                          ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 

พฤติกรรม 10 ข้อ ของคนติดโซเชียลเน็ตเวิร์ค

 โซเชียลเน็ตเวิร์คเป็นช่องทางที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกได้ติดต่อ และติดตามชีวิต 

ประจำวันของกันและกันได้ละเอียดและลึกซึ้งได้ทุกวัน จนกลายเป็นกิจกรรมหลัก 

ในชีวิตประจำวัน  อาจถึงขั้นที่เรียกได้ว่า เป็นการเสพติดโซเชียลเน็ตเวิร์ค ถึงขั้นที่ว่า 

วันไหนไม่เข้าไปดู จะรู้สึกเหมือนขาดอะไรไปบางอย่าง และยังใช้เวลากับโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

มากกว่ากิจกรรมหรืองานหลัก คำถามคือ ตัวเราเองมีพฤติกรรมการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

ถึงขั้นเสพติดงอมแงมไหม ?

 1. ปิ๊บเมื่อไหร่ ต้องใส่ใจทุกครั้ง เมื่อมีเสียงเตือนทุกอย่าง ไม่ว่าจะมีใคร 

คอมเม้นท์  รีทวีต หรือกดไลค์ จะหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาดูทุกคร้ัง ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ก็ตาม 

ทุกความเคลื่อนไหวนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ไม่รับรู้ไม่ได้ 

 2. ช่างไลค์ ช่างเลิฟ ถูกใจไปซะทุกอย่าง เป็นนักชื่นชม ชื่นชอบตัวยง 

ที่ไม่ว่าใครจะโพสต์รูปภาพ ข้อความ ชื่นชม ด่าทอ หรือบ่นอะไรก็ตามแต่ ทำเหมือน 

กับปุ่มไลค์คือ ปุ่มลงชื่อว่า ฉันอ่านฉันดูแล้ว

 3. แชร์ทุกอย่างที่แชร์ได้ จะไม่มีวันได้เห็นว่า ทำอะไร กับใคร ที่ไหน เพราะมี 

โซเชียลเน็ตเวิร์คไว้ เพื่อแชร์ หรือรีทวีต ลิงก์ ข้อความ และเพลงต่างๆ  และไม่มีวันไหน 

ที่จะปล่อยให้โซเชียลเน็ตเวิร์คของตัวเองเงียบเหงาเลย ดังนั้น กิจวัตรประจำวัน ก็คือ 

นั่งติดตามแฟนเพจ และความเคลื่อนไหวของเพื่อน จากนั้นก็จัดการกดปุ่มแชร์ หรือ 

รีทวีตต่อ

 4.  เช็คอินทุกย่างก้าว รายงานคุณทุกย่างก้าว ด้วยการเช็คอินทุกสถานท่ีท่ีไปเยือน

 5.  เช็คความเคล่ือนไหวในโซเชียลเน็ตเวิร์คได้ตลอด ไม่ว่าจะทำอะไรอยู่ท่ีไหน 

ต้องหยิบโทรศัพท์ข้ึนมาดูทุก 5-10 นาที เพื่อติดตามว่าใครโพสต์อะไร หรือมีข่าวคราว 

อะไรใหม่บ้างในโซเชียลเน็ตเวิร์ค เรียกว่าขอเป็นคนแรกท่ีได้รับรู้เร่ืองราวทุกอย่างทันที

ที่มีคนโพสต์ 

 6. ไม่เป็นอันทำอะไรเลยหลังจากโพสต์ภาพหรือข้อความลงในโซเชียลเน็ตเวิร์ค 

จะมีอาการเสพติดโซเชียลเน็ตเวิร์ค ชนิดเป็นๆ หายๆ ซ่ึงก็คือ พอพวกเขาไม่ได้โพสต์ 

อะไรลงในโซเชียลเน็ตเวิร์ค มันก็แทบไม่มีความหมาย แต่เมื่อไหร่ที่โพสต์อะไรลงไป 

ปุ๊บ จะไม่เป็นอันทำอะไรเลย จิตใจอยู่ที่โซเชียลเน็ตเวิร์ค เอาแต่จ้องโทรศัพท์ของ 

ตัวเองเท่านั้น เพื่อติดตามฟีดแบ็กว่าใครจะมาแสดงความเห็น หรือกดไลค์ กดเลิฟบ้าง 

แถมบางครั้งพอไม่มีฟีดแบ็กใด ๆ ก็ลบภาพหรือข้อความนั้นไป
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเข้าไปแข่งขันใน 

ประเทศอาเซียนและเวทีโลกได้อย่างมีคุณภาพ  ดังนั้น 

มหาวิทยาลัยจึงจำเป็นต้องใช้บริการส่ือสารโทรคมนาคม 

สมัยใหมทุ่กรูปแบบ  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว

 การลงนามบันทึกความร่วมมือกับ บมจ.ทีโอที 

คร้ังน้ี นับเป็นก้าวสำคัญอีกก้าวหน่ึงของ             ม.รามคำแหง 

ในการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ 

แก่นักศึกษาได้อย่างสะดวก รวดเร็วและท่ัวถึงทุกพ้ืนท่ี 

ของมหาวิทยาลัย” 

 ขณะที่ น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ประณีตพลกรัง  

กรรมการ บมจ.ทีโอที กล่าวว่า การลงนามความร่วมมือ 

คร้ังน้ีนับเป็นความร่วมมือระหว่างองค์กรของรัฐ ในการ 

สนับสนุนระบบสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์ 

ต่อการเรียนการสอน การติดต่อสื่อสาร และค้นคว้า 

หาข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินงาน 

ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุประสิทธิผลสูงสุด ซ่ึงจะเป็น 

การพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของประเทศให้ 

ก้าวไปข้างหน้าตอบสนองนโยบายรัฐบาลสู่ Smart Thailand 

 น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ กล่าวต่อไปว่า บมจ.ทีโอที  

มีความพร้อมที่จะดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล 

โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

ในการผลักดันให้สังคมไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา  

หรือ Smart Thailand เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การ 

พัฒนาในทุกด้าน ด้วยการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 

สารสนเทศและการสื่อสารอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะด้าน 

การศึกษาของประเทศ 

 ม.รามคำแหง นับเป็นมหาวิทยาลัยระดับอุดมศึกษา 

ของรัฐ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพมาอย่างต่อเนื่องและ 

ยาวนาน ทั้งนี้ การนำระบบเทคโนโลยีไอซีทีที่ทันสมัย 

และก้าวหน้ามาพัฒนาปรับใช้ในสถาบันการศึกษา  

นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการเรียนรู้  

การถ่ายทอดองค์ความรู้ และการสร้างรูปแบบใหม ่

ในการเรียนรู้ของประชาชน โดยเฉพาะนักศึกษายัง 

เป็นการก้าวข้ามข้อจำกัดในเรื่องระยะทาง เวลา และ 

สถานที่ ในเรื่องของการสื่อสารส่งผ่านข้อมูล ส่ง 

ผลให้เกิดแรงขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพชีวิตและ 

คุณภาพการศึกษาของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถ 

ในการแข่งขันของประเทศไทย รวมถึงเป็นการเตรียม 

ความพร้อมให้กับสถาบันการศึกษาในการก้าวเข้าสู่ 

ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community ต่อไป 

      ท้ังน้ี ทีโอที เป็นบริษัทท่ีมีเครือข่ายโทรคมนาคม 

ทันสมัยที่ ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมทุกพื้นที่ของ 

ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 3.9G, Broad- 

band, Optic Fiber, Wi-Fi รวมถึงระบบ Cloud Computing  

และระบบ Internet Data Center นอกจากนี้ ทีโอที 

ยังได้ดำเนินโครงการ ICT Free Wi-Fi ซึ่งเป็น 

 ม.รามคำแหง จับมือฯ                   (ต่อจากหน้า 3)

นโยบายของรัฐบาลโดยกระทรวงเทคโนโลยีสาร- 
สนเทศและการสื่อสาร 
 “ด้วยศักยภาพมหาวิทยาลัยรามคำแหงในด้าน 
การศึกษา และความแข็งแกร่งด้านโทรคมนาคมของ  
ทีโอที จะสามารถนำไปสู่เป้าหมายร่วมกันในการสนอง 
นโยบาย Smart Thailand ของกระทรวงเทคโนโลยี- 
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อยกระดับการศึกษา 
ของประเทศให้ก้าวสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากล  

 eสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์  
จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และพิธีกรรม 
ทางศาสนา เน่ืองในโอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ  
41 ปี โดยมีนายประณต วราดิเรก ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล 
จังหวัดหล่มสัก เป็นประธาน ภายในงานมีผู้พิพากษา 
ศาลจังหวัด เจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดหล่มสัก ข้าราชการ  
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ศิษย์เก่า รวมทั้งประชาชนจังหวัด 
เพชรบูรณ์ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 
ณ สาขาฯเพชรบูรณ์ ตำบลฝายนาแซง อำเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์
 eสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์  
จัดโครงการ “สืบสานประเพณีลอยกระทง” ในวันเพ็ญ 
เดือนสิบสอง ตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวอำเภอ 
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีกิจกรรมของนักศึกษา 
ช้ันปริญญาตรีและปริญญาโท เป็นการประกวดกระทง  
การแสดงจินตลีลา ประเพณีลอยกระทงและล่องโคมไฟ  
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555 ณ สาขาฯเพชรบูรณ์
 eศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  
(กศน.) เชิญ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาฯเพชรบูรณ์ 
แนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อช้ันปริญญาตรี และการเรียน 
ระบบ Pre-degree ให้แก่นักเรียนและนักศึกษาจังหวัด 
เพชรบูรณ์และจังหวัดใกล้เคียง เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน  

รวมถึงการเตรียมความพร้อมของสถาบันการศึกษา 
ในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 ขอขอบคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร และผู้เก่ียวข้อง 
ท่ีสนับสนุนการดำเนินงานให้เกิดความร่วมมือในคร้ังน้ี  
หวังว่าจะมีความร่วมมือระหว่างท้ังสองหน่วยงาน 
เกิดข้ึนอีกอย่างต่อเน่ืองเพ่ือพัฒนาสร้างสรรค์ประโยชน์ 
ต่อประเทศในด้านอื่นๆต่อไป”

กิจกรรมสาขาฯเพชรบูรณ์

2555 ณ กองพันทหารม้าที่ 28 ตำบลบุ่งน้ำเต้า อำเภอ 

หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับความสนใจจาก 

ประชาชนเข้ารับฟังการแนะแนวจำนวนมาก

 eนายอุดม เศษโพธ์ิ ผู้ประสานงานสาขาฯเพชรบูรณ์  

นำเจ้าหน้าที่สาขาฯ ออกประชาสัมพันธ์การรับสมัคร 

นักศึกษาใหม่ช้ันปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  

โดยเผยแพร่ข้อมูลการศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ให้แก่หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน ในเขต 

อำเภอเมือง อำเภอหนองไผ่ อำเภอบึงสามพัน อำเภอ 

วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 

2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโตก วิทยาลัย 

เฉลิมกาญจนา ไร่กำนันจุล เทศบาลตำบลเฉลียงทอง  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 โรงเรียน 

บึงสามพันวิทยาคม และโรงเรียนบึงสามพันล่าง จังหวัด 

เพชรบูรณ์

 eสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเพชรบูรณ์  

จัดกิจกรรมพิธีกวนข้าวทิพย์ ร่วมกับประชาชนชาวเพชรบูรณ์  

นำโดยนายประสิทธ์ิ วงค์วร หัวหน้าสาขาฯเพชรบูรณ์ 

และเจ้าหน้าที่สาขาฯ เข้าร่วมกิจกรรม เมื่อวันที่ 2  

พฤศจิกายน 2555 ณ วัดศรีไวย์ ตำบลบ้านเนิน อำเภอ 

หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

“สืบสานประเพณีลอยกระทง”พิธีกวนข้าวทิพย์

พิธีบวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร นศ.ใหม่ ป.ตรี แนะแนวข้อมูลการศึกษาต่อชั้น ป.ตรี
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 ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

    ตูซาร์  นวย                     aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตัวเลข และการนับ

 ในหัวข้อนี้จะขอกล่าวถึงทุกอย่างที่ใช้โดยตัวเลข ได้แก่ การนับเงิน 

การนับเวลา และลักษณนามที่ใช้ โดยรวบรัด

 ลําดับแรก มารู้จักกับตัวเลขเมียนมากัน คําแรกเป็นคําเขียนของตัวเลขและ 

คําที่ต่อมาเป็นตัวเลขแท้ๆ

 

 หลักร้อย คือ           “yar” “ยา”, หลักพัน คือ                     “htaung” “เทา”, 

หลักหม่ืน คือ             “thaung” “เต้าง์”, หลักแสน คือ         “thein” “เต็ง”, 

หลักล้าน คือ                 “than” “ตาน”, หลักสิบล้าน คือ              “ga-dae” “กะเฎ”

 เงินตราเมียนมาคือ             “Kyat” “จั๊ต” และ “Pyar” “ปยา”  

(เทียบได้กับสลึง) ร้อยปยา มีค่าเท่ากับหนึ่งจั๊ต  ดังนั้นเวลาจะพูดว่า “สองพัน 

หกร้อยเก้าสิบสี่จั๊ต ห้าสิบปยา” เป็น “hna-htaung chouk yar ko sae-lay Kyat, 

Pyar ngar-sae” “นิต์เทา เช่าก์ยา โก้แซเล้จั๊ต ปยาง้าแซ”

 สําหรับลักษณนามของเวลาได้แก่ “hnit” “la” “pat” “yet / ne” “naryi” 

“mit-nit” “set-kan” (นิต์, ละ, ปัด, เยะ/เน่, นายี, มินิต์, แซ่กั่น) แปลว่า “ปี” 

“เดือน” “สัปดาห์” “วัน” “ชั่วโมง / โมง” “นาที” “วินาที” ดังนั้นเวลาจะพูดว่า 

“ห้าวัน” เป็น “ngar yet” “ง้าเยะ”, “สิบนาที” เป็น “sae mit-nit” “แซ มินิต์”

 นอกจากนั้นชาวพม่าจะแบ่งเวลาในแต่ละวันเป็น 12 ชั่วโมง 2 คาบ 

คือกลางวันและกลางคืน  เมื่อนับ ชั่วโมงกําหนดบอกกลางวัน หรือกลางคืน 

ไปด้วยกันกับตัวเลข  อาทิ “ มแน่ต์ชิต์นายี “ma-net shit naryi” คือ “แปดโมงเช้า” 

และ “ญะชิต์นายี” “nya shit naryi” คือ “แปดโมงคํ่า (สองทุ่ม)”

 ลักษณนามที่ใช้ด้วยกันกับตัวเลขของภาษาเมียนมามีมากดังนี้

“ซู”   ลักษณนามการนับ พระพุทธรูป, เจดีย์ เช่น “พะรา โตงซู” คือ เจดีย์สามองค์

“ป้า” ลักษณนามการนับ พระสงฆ์, แม่ชี, เณร เช่น “โพงจี ง้าป้า” คือ  

  พระสงฆ์ห้ารูป

“อู้”   ลักษณนามการนับ คน (ภาษาเขียน) เช่น “เมต์ซเว นะอู้” คือ มิตรสหายสองคน 

“เย่าก์” ลักษณนามการนับ คน เช่น “ลู เลเย่าก์” คือ คนสี่คน

“เก่า”  ลักษณนามการนับ สัตว์ เช่น “คเว้ ดะเก่า” คือ สุนัขหนึ่งตัว 

“ซี”  ลักษณนามการนับ  รถยนต์, มอเตอร์ไซค์, จักรยาน, เกวียน เช่น “ก้า ชิต์ซี”  

  คือ รถยนต์แปดคัน

“ซิน” ลักษณนามการนับ เรือ, เรือยนต์, รถไฟ, เครื่องบิน เช่น “เลยินเบียน  

  โตงซิน” คือ เครื่องบินสามลํา

“โลง” ลักษณนามการนับ บ้าน, โต๊ะ, เครื่องพิมพ์ดีด, คอมพิวเตอร์, โทรศัพท์,  

  ไข่, ผลไม้ เช่น “เอน์หนะโลง” คือ บ้านสองหลัง, “เจะอุ แซโลง”  คือ  

  ไข่ไก่สิบลูก, “แตลีโฟน ตะโลง” คือ โทรศัพท์หนึ่งเครื่อง

 
    
 

“แท” ลักษณนามการนับ เสื้อผ้า เช่น “อินจี หนะแท” คือ เสื้อผ้าสองตัว

“มโย้” ลักษณนามการนับ แบบ, ชนิด, ประเภท เช่น “เล้มโย้” คือ สี่แบบ

“แควะ” ลักษณนามการนับ แก้ว, ถ้วย, ชาม เช่น “เย ตะแควะ” คือ น้ําหน่ึงแก้ว

“คาน”  ลักษณนามการนับ ห้อง เช่น “อะคาน ตะคาน”  คือ ห้องหนึ่งห้อง

“ปะแว” ลักษณนามการนับ มื้ออาหาร (สํารับ), ที่ เช่น “ทะมิน หนะปะแว” คือ  

   (สํารับ) ข้าวสองที่

“คุ”   ลักษณนามการนับ อัน, อย่าง, แห่ง เช่น “โตงคุ” คือ สามอัน

“ยาน”  ลักษณนามการนับ คู่ (รองเท้า, ตุ้มหู, กําไล) เช่น “พะนั๊ต ตะยาน” คือ  

   รองเท้าหนึ่งคู่ 

“ต้วย”  ลักษณนามการนับ คู่ (คน, ตู้รถ) เช่น “อะต้วย ตะต้วย” คือ คู่ (คน) หน่ึงคู่ 

  แต่ถ้าจะพูดหมายเลขโทรศัพท์ หรือเลขท่ีบ้าน พูดตัวเลขท้ังหมดเรียงต่อไป 

ด้วยกันได้ อาทิ หมายเลขโทรศัพท์ 0891047447 จะพูดเป็นภาษาเมียนมาว่า 

“โตน-ญะ ชิต์ โก้ ติต์ โตน-ญะ เล้ คุนนิต์ เล้ เล้ คุนนิต์”

ช่วงรหัสนักศึกษาและรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 
คณะสื่อสารมวลชน

ช่วงรหัสนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา

4654023615 รศ.ดร.วิษณุ  สุวรรณเพิ่ม 

4601010624-4654503194 ผศ.อังธิดา  ลิมป์ปัทมปาณี

4754000638-4754503946 อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ 

4802021040-4854503002 ผศ.ณฐมน  ศรีแก่นจันทร์

4901031825-4954008225 อ.ดร.สุระชัย  ชูผกา

5001100675-5054502033 ผศ.ลีนา  ลิ่มอภิชาต 

5102049631-5154500978 ผศ.ลีนา  ลิ่มอภิชาต 

5201026951-5254501371 ผศ.ณฐมน  ศรีแก่นจันทร์

5301002522-5354502345 อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ 

5401021216-5454502070 อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ 

4601063458-4654500729 ผศ.สุภาณี  นิตย์เสมอ

4701031512-4754501650 ผศ.สุภาณี  นิตย์เสมอ

4801048473-4854502509 ผศ.สุภาณี  นิตย์เสมอ

4902046673-4954502680 ผศ.สุภาณี  นิตย์เสมอ

5002021979-5054501704 ผศ.สุภาณี  นิตย์เสมอ

5102034385-5154001647 ผศ.สุภาณี  นิตย์เสมอ

5201011813-5254501470 ผศ.อังธิดา  ลิมป์ปัทมปาณี 

5301017330-5354502246 ผศ.อังธิดา  ลิมป์ปัทมปาณี

5403008591-5454502161 อ.ดร.สุระชัย  ชูผกา

4601015730-4654504267 รศ.วัฒนา  พุทธางกูรานนท์

4701007587-4754503532 ผศ.วันดี  ชวดนุช 

4801007065-4854502772 อ.ดร.พัน  นิลพันธ์  ฉัตรไชยยันต์

4901002586-4954502615 รศ.นงนุช  ศิริโรจน์ 

5001010809-5054501928 รศ.ศิริพร  วีระโชติ 

5101015286-5154501745 อ.ชนาพร  พิทยาบูรณ์ 

5201023214-5254501462 รศ.ศุภรัศม์  ฐิติกุลเจริญ 

5301000815-5354502337 ผศ.ลีนา  ลิ่มอภิชาต

5401009062-5454502153 รศ.ดร.วิไลลักษณ์  สุวจิตตานนท์

4601000609-4654504580 ผศ.สุภาณี  นิตย์เสมอ 



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2555  จำนวน 11 วิชา ดังน้ี
 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 55246 CSO 2208 58/25 ภูมิศาสตร์โลกสำหรับครู ผศ.สุวัฒนา  ฐิดวัฒนพงศ์

  (SD 255)  สังคมศึกษา

 55247 EC 454 94/25 การค้าระหว่างประเทศ รศ.ดร.วัลย์ลดา  วิวัฒน์พนชาติ

    ของประเทศไทย

 55232 EDA 4153 53/25 กระบวนทัศน์ใหม่ รศ.อำนวย  ทองโปร่ง  

  (EA 453)  ทางการบริหารการศึกษา 

 55173 FIN 3209 54/25 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ รศ.สุภาว์  จุลนาพันธ์ุ

  (MB 408)

 55187 HIS 1003 103/25 อารยธรรมโลก รศ.เพ็ญศรี  ภูมิถาวร  

  (HI 103)

 55196 LAW 2002 43/25 คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่ง รศ.ประโมทย์  จารุนิล  

  (LA 202)  และพาณิชย์ว่าด้วยหนี้

 55194 PSY 2001 (L) 27/25 คู่มือปฏิบัติการจิตวิทยา   รศ.อุบลรัตน์  เพ็งสถิตย์ 

  PC 207 (L)  การเรียนรู้

 55215 PSY 6204 136/25 การให้คำปรึกษาเป็นกลุ่ม รศ.ดร.ศิริบูรณ์  สายโกสุม  

  (PC 623)

 55221 TOM 2103 32/25 พฤติกรรมนักท่องเท่ียว ผศ.ปราโมชน์  รอดจำรัส  

  (TO 202) 

 55128 VNM 1001 43/25 ภาษาเวียดนามพ้ืนฐาน 1 อ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล

  (VI 101)

 55279 ATM 3601 (L) 88/25 บทปฏิบัติการกีฏวิทยา อ.อรุณรัตน์  เทพรัตน์

    ทางการเกษตร

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

 นายสำราญ  เมืองนิล ผู้อำนวยการจัดการท่ีราชพัสดุ 1 

สำนักบริหารท่ีราชพัสดุ 2 กรมธนารักษ์ ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ 

กล่าวว่ามีความภูมิใจและปล้ืมใจท่ีมหาวิทยาลัยให้เกียรติ 

ลูกศิษย์คนนี้ ผมทำงานที่กรมธนารักษ์ และได้รับใช ้

มหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเน่ือง ความรู้ท่ีได้จากรามฯ ทำให้ 

สามารถไปสอบเข้ารับราชการและมีโอกาสได้เล่ือนตำแหน่ง 

ข้ึนมาจนถึงปัจจุบันผมเช่ือว่า “รู้จักอภัย ต้ังใจศึกษา บูชาพ่อขุนฯ 

สนองคุณชาติ” เป็นคำขวัญที่ลูกศิษย์รามฯต้องยึดถือ คือ 

เม่ือเข้ามาเรียนรามฯแล้วต้องมีความต้ังใจไขว่คว้าหาความรู้ 

ให้จบออกไปใช้วิชาความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

 “ผมรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่กลับมารามคำแหง 

คร้ังหน่ึงผมเคยได้ยินรุ่นพ่ีบอกว่า “เรารักรามฯ เพราะในรามฯ 

มีคนที่เรารัก แต่ตอนนี้ผมรักรามคำแหง” และวันนี ้

รามคำแหง 41 ปี มีโอกาสที่จะสร้างบุคลากรที่มีคุณค่า 

ออกไปทำงานในภาครัฐและเอกชนอีกมาก ก้าวสู่ทศวรรษ 

ที่ 5 ขอให้รามคำแหงเจริญรุ่งเรืองและผลิตบัณฑิตที่ม ี

คุณภาพออกไปรับใช้สังคมต่อเนื่องไป”

“ศิษย์เก่าดีเด่น”ฯ                           (ต่อจากหน้า 5)
 นายปกรณ์  พรพิสุทธิ์  ผู้อำนวยการสำนักการ 

สังคีต  กรมศิลปากร  กระทรวงวัฒนธรรม  ศิษย์เก่าคณะ- 

ศิลปกรรมศาสตร์  กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นนิมิตหมายที่ด ี

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 41 ปี ไม่ใช่แต่อายุ 

หรือเวลาที่ผ่านมา แต่สิ่งสำคัญที่ควรจดจำ คือ ความ 

เจริญรุ่งเรืองของรามคำแหง รามคำแหงมีเครือข่ายท่ัว 

ประเทศและทั่วโลก ซึ่งต้องยอมรับในการบริหารงาน 

ของคณะผู้บริหาร และนับถือวิสัยทัศน์ในการพัฒนางาน 

ของมหาวิทยาลัย 

 “ผมเป็นลูกศิษย์รุ่นแรกของคณะศิลปกรรมศาสตร์  

เมื่อได้ก้าวเข้ามาอยู่ในรั้วรามคำแหง นอกจากความรู ้

ท่ีได้รับ ส่ิงท่ีได้มากกว่าน้ัน คือ ความแข็งแกร่ง ความอดทน 

ความมุ่งมั่น และความเมตตาจากคณาจารย์ทุกท่าน 

แม้ว่าจะเป็นช่วงระยะเวลาส้ันๆ แต่สิ่งที่ได้คุ้มค่าในชีวิต 

วันนี้ผมยืนอยู่ได้เพราะได้รับโอกาสจากคณาจารย์และ 

รามคำแหง ขอปวารณาตัวว่า เมื่อใดก็ตามที่มีโอกาส 

ผมจะช่วยสร้างคุณประโยชน์และดูแลมหาวิทยาลัย 

แห่งนี้ให้มีชื่อเสียงตลอดไป”

ถาม   สวัสดีค่ะ ดิฉันเป็นนักศึกษารหัส 52........ 

เคยเห็นท่ีมหาวิทยาลัยเปิดให้ลงทะเบียนสอบ 

ด้วยคอมพิวเตอร์แล้วรู้ผลเลย เป็นอย่างไร แล้วต้อง 

เสียค่าสมัครเท่าไหร่ ขอทราบรายละเอียดด้วย

ตอบ มหาวิทยาลัย เปิดให้มีการสอบแบบ  

e-Testing เป็นรูปแบบการจัดสอบโดยใช้ส่ืออิเล็ก- 

ทรอนิกส์ นำเทคโนโลยีมาพัฒนาในการวัดผล 

การศึกษา วิธีการลงทะเบียนสอบ e-Testing มีดังน้ี 

 1. ตรวจสอบกระบวนวิชาที่เปิดสอบทาง 

อิเล็กทรอนิกส์ ทางเว็บไซต์ www.etesting.ru.ac.th 

นักศึกษาสามารถเลือกวัน-เวลาสอบได้ เอง 

คาบสอบที่กำหนด มี 4 คาบ คือ 

 คาบ 1 เวลา 08.00 - 10.30 น.

 คาบ 2 เวลา 11.30 - 14.00 น.

 คาบ 3 เวลา 15.00 - 17.30 น.

 คาบ 4 เวลา 18.00 - 20.30 น.

 2. ลงทะเบียนเรียนตามภาคการศึกษาปกติ 

(ภาค 1, 2) และภาคฤดูร้อน ใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 

ในภาคการศึกษาปกติ และภาคฤดูร้อน ต้องม ี

กระบวนวิชาที่นักศึกษาต้องการสอบทางอิเล็ก- 

ทรอนิกส์ด้วย

 3. กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนเรียน 

ด้วยตนเอง ให้นำใบเสร็จท่ีลงทะเบียนในภาคปกติ 

ไปย่ืนความจำนงลงทะเบียนสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามวันเวลาที่กำหนด ณ อาคารเวียงคำ ชั้น 1 

เคาน์เตอร์ 1 และ 2 หรือที่ อาคารสุโขทัย ชั้น 10 

รหัสประจำตัวนักศึกษา ก่อนปีการศึกษา 54 และ 

ปีการศึกษา 54 ชำระค่าลงทะเบียน วิชาละ 50.- บาท 

สำหรับปีการศึกษา 55 ชำระค่าลงทะเบียน วิชาละ  

70.- บาท

 4. สอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ณ อาคาร 

สุโขทัย ชั้น 8 เมื่อสอบเสร็จแล้ว สามารถทราบผล 

การสอบทันที และมีสลิปยืนยันผลการสอบนั้น 

ถ้าสอบ e-Testing ไม่ผ่าน นักศึกษาสามารถเข้าสอบ 

ตามปกติได้อีก นักศึกษาเข้าไปดูรายละเอียดที่ 

www.etesting.ru.ac.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง 1 หัวหมาก อาคารสุโขทัย ชั้น 10  

ห้อง 1001 โทร.0-2310-8790



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

                       • 

-ส่ือประกอบการเรียน - ตำรา ภาษาสเปนพ้ืนฐาน 4  

(SN 202) โดย รศ.สมร วิเศษมณี (ซื้อได้ที่ศูนย์ 

ตำราของมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

 -  ซีดีคำบรรยายทางวิทยุกระบวนวิชา SN 202 

โดย  รศ.สมร  วิเศษมณี (ติดต่อได้ท่ีสำนักเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ชั้น 2)

-ขอบเขตเนื้อหาวิชา  ศึกษาไวยากรณ์ภาษาสเปน

ในระดับที่ต่อจากกระบวนวิชา SN 201 ได้แก่

 - คำนาม (el nombre) : การกำหนดเพศ 

ของคำนาม  คำนามและหน่วยคำ คำลักษณะนาม

 - คำคุณศัพท์ (Grados de Adjetivo) : ลักษณะ 

ของคำคุณศัพท์ การจัดประเภทของคำคุณศัพท์

 - คำกริยา (el verbo): การจัดประเภทของ 

คำกริยา

 -  กาลต่างๆ (Los tiempos de indicativo)

 - คำกริยากลายความหมาย (Las Perifrasis 

Verbales)

 - ประโยคประสม  (La oracion compuesta)

 - ประโยคความซ้อน (La oracion subordinada)

 - บทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ

 -  คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน

 - บทอ่านเก่ียวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม 

 และประเพณีของประเทศสเปน

-ข้อแนะนำ นักศึกษาควรผ่านกระบวนวิชา SN 201 

มาก่อน จะได้มีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาอย่าง 

ต่อเนื่อง ควรทำการศึกษาเนื้อหาสาระจากตำรา 

มาก่อนเข้าฟังการบรรยายในชั้นเรียนโดยหมั่นอ่าน 

ออกเสียงคำและประโยคตามหลักการออกเสียง 

คำภาษาสเปนที่ได้ศึกษามาแล้วจากกระบวนวิชา 

SN 101 และ SN 102 ทำแบบฝึกหัดในแต่ละบท 

อย่างสม่ำเสมอ สำหรับผู้ที่ไม่สามารถไปเข้าฟัง 

การบรรยายในชั้นเรียนได้ก็ให้ทำตามข้อแนะนำ 

ข้างต้นเช่นกันและควรหาเวลาปรึกษาอาจารย์ 

ผู้สอนเพื่อขอคำแนะนำต่างๆเพิ่มเติมโดยติดต่อ 

อาจารย์ผู้สอนได้ตามตารางเวลาบรรยายหรือที่ 

ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะมนุษยศาสตร์ และ 

ที่อีเมล์ wsamorn@hotmail.com                    

ภาค 2/2555

 SPN 2002 (SN 202)
ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน 4 

(Fundamental Spanish 4)

SPN 2901 (LI 220) 
ภาษาศาสตร์ภาษาสเปนเบื้องต้น

รศ.สมร  วิเศษมณี

-วิธีการสอน - บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละบท 

โดยใช้สื่อที่เป็นตำรา โปรแกรม Power Point และ 

เว็บไซต์ภาษาสเปน

 - ฝึกการอ่านออกเสียงคำ วลี และประโยค 

ที่ถูกต้อง

 - ฝึกทำแบบฝึกหัดและเฉลยคำตอบ พร้อมท้ัง 

อธิบายข้อผิด (error) และข้อผิดพลาด (mistake)

 -   ฝึกเขียนคำและประโยค

 - ฝึกการใช้ภาษาตามกฎไวยากรณ์ภาษาสเปน 

 - ฟังบทสนทนาที่เป็นเนื้อหาเสริมจากตำรา 

เพื่อฝึกการฟัง และฝึกการสนทนาในสถานการณ์ที่

น่าสนใจต่างๆ เพื่อเรียนรู้สังคมและวัฒนธรรมของ

ประเทศสเปน  

 - ฟังเพลงภาษาสเปนเพื่อฝึกภาษา คำศัพท์ 

และเพื่อความเพลิดเพลิน

-วัน-เวลา-สถานท่ีบรรยาย -วันจันทร์  13.30-15.20 น. 

อาคาร SBB  ชั้น 3 ห้อง 313 

-การประเมินผล - ข้อสอบอัตนัยโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 

ส่วนที่ 1 เขียนบรรยายไวยากรณ์ภาษาสเปน

ส่วนท่ี 2 เขียนตอบไวยากรณ์ภาษาสเปนลักษณะต่างๆ 

10 ข้อใหญ่ เวลาสอบ 2 ชั่วโมง 30 นาที  คะแนน 

สอบผ่าน 50 %  

 วัน-เวลาสอบเป็นไปตามตารางของมหาวิทยาลัย    

รศ.สมร  วิเศษมณี

-เอกสารประกอบการศึกษา  เอกสารประกอบการสอน 

LI 220  โดย รศ. สมร วิเศษมณี

-ขอบเขตเน้ือหาวิชา  ตอนแรก ศึกษาเก่ียวกับความรู้ 

ท่ัวไปทางภาษาศาสตร์ ทฤษฎีภาษาศาสตร์สำนักต่างๆ 

แขนงของภาษาศาสตร์ ความแตกต่างระหว่างการเรียน

ภาษาและภาษาศาสตร์  วิธีการศึกษาและวิเคราะห์ภาษา

เชิงภาษาศาสตร์    ตอนท่ีสอง ศึกษาภาษาศาสตร์ภาษา 

สเปนเบื้องต้น ในระดับต่างๆ ได้แก่ 

 1. สรวิทยาภาษาสเปน (Fonologia) ศึกษา 

เกี่ยวกับระบบเสียงในภาษาสเปน หน่วยเสียงสำคัญ 

(Fonema)  เสียงแปร (variantes) ในภาษาสเปน  ศึกษา 

ฐาน-กรณ์  (Punto de la articulacion) และลักษณะ 

การออกเสียง (Modo de la articulacion) ศึกษา 

ตารางเสียงสระและพยัญชนะของภาษาสเปน ศึกษา 

ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยเสียง (Fonema) กับ 

ตัวอักษร (Letra) ภาษาสเปน ศึกษาโครงสร้างพยางค ์

ภาษาสเปน (Silaba) และศึกษาหน่วยสำคัญอื่นๆ 

ที่ให้เกิดความหมาย (Suprasegmentos)

 2. วจีวิพากษ์ภาษาสเปน ( Morfologia )  ศึกษา 

เก่ียวกับหน่วยคำ (morfema) ในภาษาสเปนประเภทต่างๆ 

การสร้างคำภาษาสเปนแบบต่างๆ

 3. วากยสัมพันธ์ (Sintaxis) ศึกษาเกี่ยวกับ 

หน่วยสำคัญที่ประกอบเข้าเป็นประโยคและ 

รูปประโยคแบบต่างๆ

 4. อรรถศาสตร์ (Semantica) ศึกษาเก่ียวกับ 

ความหมายของคำในภาษาสเปน

-วิธีการสอน -บรรยายเนื้อหาวิชาในแต่ละหัวข้อ 

โดยใช้ส่ือท่ีเป็นเอกสารประกอบการสอน โปรแกรม 

Power Point   และตำราเกี่ยวกับภาษาศาสตร์

 - ฝึกเขียนตารางหน่วยเสียงพยัญชนะและ

สระภาษาสเปน

 - ฝึกออกเสียงทั้งหน่วยเสียงและเสียง 

พยัญชนะและสระภาษาสเปน

 - ฝึกวิเคราะห์หาหน่วยเสียงจากคำภาษาสเปน

 - ฝึกหาคู่คำเทียบเสียงเพื่อวิเคราะห์หา 

หน่วยเสียง

 - ฝึกวิเคราะห์โครงสร้างพยางค์ในคำภาษา

สเปน และหาคำที่ประกอบด้วยโครงสร้างพยางค์ 

แบบต่างๆได้

 - ฝึกวิเคราะห์ความหมายที่แตกต่างกัน 

เนื่องจากหน่วยสำคัญต่างๆ

 - ฝึกวิเคราะห์หาหน่วยคำประเภทต่างๆ 

และระบุประเภทของหน่วยคำนั้นๆ

 - ฝึกหาคำภาษาสเปนตามโครงสร้างที่มี 

หน่วยคำประเภทต่างๆ

 - ฝึกวิ เคราะห์และแยกหน่วยสำคัญที่  

ประกอบเข้าเป็นประโยคทั้งแบบหน่วยสำคัญ 

หน่วยเดียวและหน่วยสำคัญสองหน่วย

 - ฝึกวิเคราะห์และเปรียบเทียบหน่วยสำคัญ

ทั้งในระดับเสียง ระดับคำ และระดับประโยค

-ข้อแนะนำ นักศึกษาควรผ่านกระบวนวิชา 

ภาษาสเปนระดับพื้นฐาน 4 (SPN 2002) มาก่อน   

และควรมีเวลามาเข้าเรียนพอสมควร   สำหรับนักศึกษา 

ท่ีไม่สามารถมาเข้าช้ันเรียนท่ีมหาวิทยาลัยตามตาราง 

การบรรยายได้ สามารถติดต่อผู้สอนได้ที่ชั้นเรียน

หรือที่ภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์ 

และที่อีเมล์ wsamorn@hotmail.com เพื่อขอรับ 

เอกสารประกอบการศึกษา และหากมีข้อสงสัย 

จะได้ขอคำแนะนำและคำอธิบายเพิ่มเติม              

-วัน-เวลา-สถานท่ีบรรยาย - วันศุกร์ เวลา 09.30- 

11.20 น.  อาคาร HOB 1 ชั้น 3 ห้อง AV 

-การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย 2 ตอน  

ตอนที่ 1 ให้เลือกเขียนบรรยายทฤษฎีภาษาศาสตร์  

ตอนที่ 2 ให้เขียนตอบเกี่ยวกับลักษณะต่างๆ ทาง 

ภาษาศาสตร์ภาษาสเปน คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

เวลาสอบ 2 ช่ัวโมง 30 นาที คะแนนสอบผ่าน 50% 

 วัน-เวลาสอบเป็นไปตามตารางสอบของ 

มหาวิทยาลัย



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 ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

  ด้วยรักและผูกพัน                    (ต่อจากหน้า 12) ผลประกวดฯ                                (ต่อจากหน้า 1) ธนาคารอิสลามฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านดนตร ี

ให้กับนักศึกษา และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ รวมท้ัง 

ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักในบทบาทหน้าท่ี ความรับผิดชอบ 

ต่อตนเอง สังคม ชุมชน และห่างไกลยาเสพติด อีกท้ัง 

ต้องการส่งเสริมให้ลูกศิษย์ได้มีเวทีในการแสดงความ 

สามารถในด้านต่างๆ ของตนเองสู่สาธารณชนด้วย 

 “ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาทั้ง 16 คน 

ที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันนี้ ถึงจะแพ้หรือชนะ 

ก็ขอให้มีกำลังใจที่จะพัฒนาตนเองต่อไป ยังมีเวทีอีก 

มากมายที่พร้อมให้นักศึกษาขึ้นไปแสดงความสามารถ  

และที่สำคัญขอให้มีสติระลึกอยู่เสมอว่านักศึกษา 

เป็นใครมาจากไหน ไม่หลงระเริงไปกับแสง สี เสียง 

ต่างๆ และไม่ลืมภารกิจหลักที่สำคัญ คือการเรียน 

หนังสือ เพราะการร้องเพลงเก่งเป็นพรสวรรค์ส่วนตัว  

แต่ถ้ามีความรู้และคุณธรรมควบคู่ไปด้วย ก็จะทำให้ 

มีโอกาสเจริญก้าวหน้าในสังคมได้มากยิ่งขึ้น”

 นอกจากนี้ ภายในงานมีการแสดงดนตรีจาก 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ และการขับร้องเพลง “มีรามฯ  

จึงมีเรา” จากผู้เข้าร่วมประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง  

“RU Singing Contest ต่อต้านยาเสพติด” ทั้งสิ้น 

กว่า 70 คน

 ด้านคณะกรรมการผู้ตัดสินได้รับเกียรติจาก  

อาจารย์ชลธี ธารทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง  

(นักแต่งเพลงลูกทุ่ง) อาจารย์จงรัก  จันทร์คณา นักแต่งเพลง 

ที่มีชื่อเสียง และอาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร ์

ม.ร. ได้แก่ อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ  เกตุแก่นจันทร์ คณบดี 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ อาจารย์วณี ลัดดากลม และ 

อาจารย์มนตรี  นุชดอนไผ่

 สำหรับ ผลการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง 

“RU Singing Contest ต่อต้านยาเสพติด” รางวัลชนะเลิศ  

ได้แก่ นางสาวปริศญา คูหามุข นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  

เพลงท่ีใช้ประกวดคือ “โอ้โฮบางกอก”  ได้รับทุนการศึกษา  

10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร รองชนะเลิศ  

อันดับ 1 ได้แก่ นางสาวพัชรนันท์  ทองเกิด นักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ เพลงท่ีใช้ประกวดคือ “คนเร่ิมมีความรัก”  

ได้รับทุนการศึกษา 7,000 บาท รองชนะเลิศ อันดับ 2  

ได้แก่ นางสาวสุภาวดี ศรีจันทร์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์  

เพลงที่ใช้ประกวดคือ “กรรมกรสอนลูก” ได้รับทุน 

การศึกษา 5,000 บาท รางวัลชมเชย 1 รางวัล ได้แก่ 

นายธวิทย์  ตาลประเสริฐ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

เพลงที่ใช้ประกวดคือ “เพชรร่วงในสลัม” ได้รับทุน 

การศึกษา 3,000 บาท และรางวัล Popular Vote  

1 รางวัล ได้แก่ นางสาวพัชรดา พานแก้ว นักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ เพลงที่ใช้ประกวดคือ “ฝนซาฟ้าใส”  

ได้รับทุนการศึกษา 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรทุกรางวัล 

 โอกาสน้ี นายเปรมกมลย์ กรรมการและประธาน 

อนุกรรมการ CSR ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 

กล่าวว่า ผมได้รับมอบหมายจากธนาคารอิสลามแห่ง 

ประเทศไทย เป็นผู้แทนมอบทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพื่อนำไปพิจารณามอบทุนให้แก่นักศึกษา 

ที่ต้องการความช่วยเหลือด้านการศึกษา ซึ่งธนาคาร 

อิสลามแห่งประเทศไทย ตั้งใจจะดำเนินการสนับสนุน 

การศึกษาให้นักศึกษา ม.รามคำแหงอย่างต่อเน่ือง เพราะ 

เห็นว่า ม.รามคำแหงเป็นแหล่งความรู้ที่สามารถผลิต 

บุคลากรออกไปรับใช้สังคมในหลากหลายอาชีพ และ 

ประสบความสำเร็จทั้งในประเทศและทั่วโลก 

การศึกษาตลอดหลักสูตร รวมศึกษาดูงานในประเทศ 

140,000 บาท หรือดูงานต่างประเทศ 163,000 บาท 

แบ่งชำระ 7 งวด คุณสมบัติผู้สมัคร ต้องสำเร็จการ 

ศึกษาชั้นปริญญาตรีหรือกำลังศึกษาอยู่ในภาคสุดท้าย 

ชั้นปริญญาตรีและคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวัน 

ขึ้นทะเบียนนักศึกษา

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 12 มกราคม  

2556 ที่ ห้อง 309 A ชั้น 3 อาคารสุโขทัย ม.ร.  

(เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) หรือสมัครทางเว็บไซต์ www. 

advanced-mba.ru.ac.th  และชำระเงินค่าสมัครผ่าน 

ธนาคารทหารไทยหรอืธนาคารออมสนิ      (นำหลกัฐาน 

การสมัครยื่นในวันสัมภาษณ์) สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติม โทร. 0-2310-8591-2, 085-043-5665 และ 

089-487-4839

ม.ร. รับสมัคร ป.โทฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือกำลัง 

ศึกษาอยู่ในภาคสุดท้ายชั้นปริญญาตรี และคาดว่าจะ 

สำเร็จการศึกษาก่อนวันข้ึนทะเบียนนักศึกษา ค่าธรรมเนียม 

การศึกษาตลอดหลักสูตรรวมศึกษาดูงานในประเทศ 

150,000 บาท หรือดูงานต่างประเทศ 173,000 บาท 

แบ่งชำระ 7 งวด

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 14 มกราคม  

2556 ที่สำนักงานโครงการฯ ห้อง 309 A ชั้น 3 อาคาร 

สุโขทัย ม.ร. (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) และที่โรงเรียน 

ชลราษฎรอำรุง อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี เฉพาะวันเสาร์ 

ที่ 12 มกราคม และวันอาทิตย์ที่ 13 มกราคม 2556 

เวลา 09.00-16.00 น. หรือสมัครทางเว็บไซต์ www. 

advanced-mba.ru.ac.th โดยชำระค่าสมัครผ่านธนาคาร 

ทหารไทย หรือธนาคารออมสิน (นำหลักฐานการสมัคร 

ย่ืนในวันสัมภาษณ์) สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม โทร.  

0-2310-8591-2, 085-043-5665, 089-487-4839

รับสมัครนศ. ป.โท M.B.A.ฯ        (ต่อจากหน้า 1)

เป็นม้ือเป็นคราวและใช้เงินใช้ทองอย่างมีเหตุผลประหยัด 

มัธยัสถ์  ในขณะท่ีอีกคนหน่ึงชอบซ้ือข้าวซ้ือของโดยไม่คิด 

ไม่อะไรทั้งนั้น เห็นนึกชอบใจก็จะซื้อ ซื้อกลับมาแล้ว 

ยังบอกไม่ได้เลยว่าจะเอาไปใช้อะไรทำประโยชน์อะไร  

ดังนั้นระหว่างลูกสองคนคนไหนที่เราควรจะให้รักษา 

ทรัพย์ คนไหนควรเป็นผู้ถือทรัพย์ใช้จ่าย คนไหนควร 

ที่จะมาขอสตางค์เราหรือว่าเราควรจะให้สตางค์เขาใน 

โอกาสพิเศษต่างๆ เราควรจะให้อย่างไรในรูปไหน เราก็ 

ต้องพิจารณา ดังน้ันก็จะเห็นต่างไปว่าพ่อทำไมให้คนน้ัน 

เป็นอย่างน้ัน ทำไมให้เราเป็นอย่างน้ีอะไรต่างๆ ผมก็สอน 

ลูกผม ผมก็แยกแยะให้ดูว่าก็เพราะการกระทำของลูก 

นั้นมันมีข้อแตกต่างกัน แต่ถ้าถามในเรื่องความรักโดย 

หลักแล้วพ่อจะรักลูกทุกคน เราไม่รักลูกเราเราจะไปรัก 

อะไรได้ เราไม่รักตัวเราเราจะไปรักใครได้อย่างนี้เป็นต้น 

เป็นหลักการธรรมดา ดังนั้นขอให้ลูกศิษย์รู้จักแยกแยะ 

อย่างนี้ แล้วครูก็สอนลูกว่าครูเป็นคนสวดมนต์ทุกวัน 

ลูกก็เห็นไม่ว่าเช้าไม่ว่าเย็นครูก็สวดมนต์ ไม่เกิน 8 โมงเช้า  

9 โมงเช้าส่วนภาคเช้านั้นก็เป็นการสวดมนต์เสร็จแล้ว  

เพราะฉะนั้นก็บอกว่าการสวดมนต์นั้นเป็นการทำบุญ 

อย่างหน่ึง เป็นการฟังธรรมอย่างหน่ึงตนเองก็ได้ฟังธรรม 

คือพ่อเองเป็นคนสวด ก็ได้เนื้อหาสาระจากบทสวดนั้น 

ในเรื่องของพระธรรม และในขณะเดียวกันก็ไม่ได้คิดชั่ว 

ในระหว่างที่สวด ไม่ได้คิดผิดศีล แล้วก็ไม่มีโอกาสได ้

ทำบาป ดังนั้นบุญจึงเกิดขึ้นทั้งทางตรงและทางอ้อม 

สมาธิก็มี แล้วก็ในขณะเดียวกันเมื่อสวดมนต์เสร็จก ็

อธิษฐานบุญทานทั้งหลายให้กับลูกกับหลาน ให้กับ 

ลูกศิษย์ลูกหา ให้กับครูบาอาจารย์ บรรพบุรุษทั้งหลาย 

โคตรวงศ์ทั้งหลายเราก็อธิษฐานให้ อธิษฐานให้เจ้ากรรม 

นายเวรตัดเวรตัดกรรมอะไรต่างๆ เราก็อธิษฐานให้จิตใจ 

เราก็สงบผ่องใสแล้วก็รู้สึกว่าตื่นมาเราก็ได้ให้บุญให้ทาน 

แก่ผู้คนอื่นเขา โดยที่เราไม่ได้ไปทำบุญโดยตรงอย่างอื่น 

ก็ตามเถิด การสวดมนต์นั้นเป็นบุญถ้าไม่เข้าใจตรงนี ้

ก็ให้ไปถามพระดูอย่างนี้เป็นต้น ครูก็สอนลูกไปว่าทุกเช้า 

อย่างต่ำจริงๆ แล้วท้ังกลางคืนและตอนเช้า ทุกเช้าไม่เกิน  

9 โมงเช้าให้ยกมือข้ึน ไม่ว่าอยู่ท่ีไหนก็ตามแต่ให้อนุโมทนา 

บุญทานท่ีพ่อได้สวดมนต์ในตลอดเช้าน้ันอย่างน้ีเป็นต้น  

ก็จะทำให้เกิดอย่างน้อยก็คือลูกจะได้รำลึกถึงพ่อโดยตลอด 

และในขณะที่พ่อสวดมนต์เสร็จเวลาจะอุทิศส่วนบุญ 

ส่วนกุศลก็จะนึกถึงลูกก็คือความผูกพัน คือสิ่งที่เราควร 

จะแยกแยะว่าเมื่อใดเราจะคิดอะไรเป็นอย่างใด เมื่อไร 

ควรจะแยกเมื่อไรควรจะแยะ นี่ก็คือการที่อยากจะพูด 

กับลูกศิษย์ในวันนี้ เอาไว้วันข้างหน้าเราจะคุยกันอีก 

สวัสดีครับ



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๖) วันที่ ๑๗ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๕

   

แยกแยะ

(อ่านต่อหน้า 11)

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดสัมมนา
ท่องเที่ยวไทยกับ AEC

 สวัสดีครับลูกศิษย์ท่ีรักท้ังหลาย วันน้ีอยากจะคุย 

ถึงเรื่องการรู้จักใจของตนเอง การเข้าใจในเรื่องของ 

สังคม การเข้าใจในเรื่องความเคล่ือนไหว การเข้าใจ 

ในเรื่องการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆ อาจจะไม่ครบถ้วน 

ทุกเรื่องก็มีเรื่องที่จะยกเป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ได้ใน 

หลายๆเร่ือง แล้วลูกศิษย์ก็เอาไปประยุกต์ เอาไปดัดแปลง  

เอาไปใช้ให้เป็นแล้วก็จะมีความสุขกับทั้งเสริมกำลัง 

ความรู้ความสามารถของตน คิดเสียว่าสิ่งที่ครูพูดนั้น 

แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆ แต่ว่าเรื่องเล็กๆนี้แหละที่มัน 

จะพาให้เป็นจุดใหญ่ได้ ทำให้เราขยับขยายในความคิด 

ความอ่านของเราให้กว้างไกลไปได้ 

 ลูกศิษย์ครับ เราลองมองดูว่าเรามีเพ่ือนคนหน่ึง  

เป็นคนที่ เรารักมากแล้วเขาก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่ง 

มาแนะนำให้เรารู้จัก เราสามคนก็เป็นเพื่อนกันสนิท 

ชิดเชื้อกันพอสมควร แต่เพื่อนคนที่เขามาแนะนำให ้

รู้จักแล้วมาเป็นเพื่อนทีหลังนั้นโกรธกันกับเพื่อนเรา 

ท่ีเราสนิทมาก่อน โกรธกันไม่มองหน้ากัน แล้วก็ไม่พูดกัน  

เสร็จแล้วตัวเราจะอยู่ตรงไหน เราอยู่ตรงกลางนั้นจะ 

กระโดดไปทางโน้น ทางน้ี หรือทางไหนมันไม่ใช่ปัญหา 

ตรงนั้น ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราก็พูดกับคนทั้งสอง 

คนนั้น คบคนทั้งสองคนเป็นเพื่อน มิได้หมายความ 

ว่าถ้าเขาโกรธเพื่อนคนหนึ่งแล้วจะมาให้เราไปโกรธ 

ด้วยก็ไม่ถูก ตรงนี้ยังมองไม่ชัด ถ้าสมมติว่าลูกศิษย์มี 

พี่ชายแล้วเราก็มีพี่สะใภ้ มาวันหนึ่งพี่ชายกับพี่สะใภ้ 

เขาหย่ากันเลิกกัน วันหนึ่งเราไปเจอพี่สะใภ้เดินอยู่ตาม 

ถนนหนทาง เราก็ไม่พูดด้วย เราไม่ชอบหน้าเพราะ 

ถือว่าเขาทิ้งร้างกันกับพี่ชายเรา ตรงนี้ที่อยากจะพูดถึง 

ความสัมพันธ์และความคิดในเรื่องอย่างนี้ ง่ายๆ ก็คือ 

ว่าเรื่องเขาจะเลิกกันหรือไม่เลิกกัน เรื่องที่เขาจะหย่า 

หรือไม่หย่าก็เป็นเรื่องของเขาสองคน เราทำไมจะต้อง 

เข้าไปเป็นคนที่รังเกียจเดียดฉันท์ด้วย สองคนเขาอาจ 

จะไม่รังเกียจกันก็ได้ อาจจะไม่เข้าใจกันไม่สามารถจะ 

อยู่ร่วมกันได้ หรือว่าเขาอาจจะมีวิถีชีวิตที่ไปกันไม่ได้  

เขาตกลงกันว่าเราไม่ควรจะอยู่ด้วยกันอะไรต่างๆ 

เหล่านี้มันก็เรื่องของคนสองคน แต่เราจะเอาตัวของ 

เราเข้าไปรังเกียจเดียดฉันท์คนอีกคนหนึ่งนั้นไม่ได้ 

อย่างนี้เป็นต้น 

 เราไปเอาอีกเร่ืองหน่ึง ถ้าหากว่าสะใภ้มาเลิกรา 

กันกับคู่สมรส แล้วสะใภ้กับแม่ย่าหรือคุณแม่ของสามี 

กลายเป็นว่าไม่ถูกกันไปด้วยเพราะว่าเลิกรากันไป  

ตัวอย่างก็คล้ายๆกับสองกรณีแรก ก็คือว่าเขาจะเป็น 

อย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา เราเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่อง 

ของเรา อย่าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับจิตใจของตนเอง 

หรือสร้างความรังเกียจเดียดฉันท์ให้แก่ผู้อื่นหรือว่า 

ไปกลั่นแกล้งผู้อื่นเขาเพราะเหตุที่ว่าเรารักเพื่อน เรารัก 

ญาติพี่น้อง เรารักคนนั้นคนนี้ เสร็จแล้วถ้าญาติพี่น้องเรา 

ไปไม่ชอบใครไม่รักใครอะไรต่างๆ เราพลอยไปเป็นศัตรู 

ด้วยอะไรด้วย มันก็จะขยายวงกว้างขึ้นแล้วเราจะไปอยู ่

กันอย่างไร ฝ่ายที่เราไปเกลียดเขาเขาก็มีเพื่อน เพื่อนเขา 

ก็จะมาเกลียดเราด้วยใช่หรือไม่ หรือว่าญาติพี่น้องเขาก็ 

จะพลอยมาเกลียดเราด้วยใช่หรือไม่ อย่างน้ีก็ย่อมไม่ถูกต้อง  

ความเกลียดความชังก็จะขยายตัวออกไปในที่สุดสังคม 

ก็จะเอาชนะ เอาแต่ความเกลียดความชัง พูดอะไรก็จะ 

เป็นผิดหมด ทำอะไรก็จะเป็นถูกหมดอะไรก็แล้วแต่อย่างน้ี 

เป็นต้น 

 เพราะฉะนั้นการรักการชัง การเกลียดการกลัว 

การอะไรต่อมิอะไรต่างๆ เราจะต้องแยกแยะให้ดีว่ามีเหตุผล 

อะไรที่จะไปทำอย่างนั้น และถ้าหากว่ามีเหตุผลก็จะต้อง 

เป็นเหตุผลที่เราพิสูจน์ได้ เหตุผลที่เรามีส่วนร่วมมีส่วน 

ท่ีทำให้เกิดทำให้มีข้ึนอย่างน้ันเป็นต้น ไม่ใช่ว่าเรารักก็เพราะ 

ว่าเพื่อนเราบอกว่ารัก เราเลยรักเขาไปด้วยไม่ใช่ จะต้อง 

มีเหตุผลมากไปกว่านั้นว่าเราคบหาสมาคมกับเขาได้ 

หรือไม่ เราไม่ไปรักเขาก็ไม่เห็นจะเป็นอะไร เราก็เฉยๆเสีย  

คือเป็นเร่ืองอุเบกขาวางเฉย แต่ถ้าหากว่าเขาดีกับเราเขามี 

พระคุณต่อเราอันน้ันเป็นปัญหาว่าเราก็จะต้องนึกถึงพระคุณ 

ของผู้อ่ืนเขาจึงจะเป็นคนดีได้ จึงจะเป็นผู้ท่ีกตัญญูกตเวทิตาได้  

เรื่องผู้มีพระคุณนั้นเห็นกันเยอะแยะมากมาย บางคนนั้น 

ครูเห็นในหลายๆสังคม คนที่ไม่นึกถึงพระคุณของผู้ที่ม ี

พระคุณต่อตนน้ันก็น่าจะเจริญได้ยาก ถ้าหากว่าเราไม่สอน 

ลูกของเราให้รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ ให้รู้จักผู้ที่มีพระคุณต่อเรา  

ลูกของเราโตข้ึนก็จะเลียนแบบ แม่ปูกับลูกปูฉันใดก็ฉันน้ัน 

อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นในเรื่องผู้มีพระคุณนั้นเรา 

จะต้องสอนกัน เราจะต้องบอกกัน เราจะต้องบอกพ่ีบอกน้อง  

บอกลูกบอกหลาน สอนกันให้ไปถ่ายเทถ่ายทอดไปว่าผู้ใด 

มีพระคุณต่อแผ่นดิน ผู้ใดทำงานให้แผ่นดิน ผู้ใดท่ีทำอะไร 

ต่อมิอะไรเป็นเรื่องความดีความงามอะไรต่างๆอย่างนี้  

แต่ว่าก็จะต้องมั่นคงด้วยในความดีอันนั้นแล้วก็จะต้อง 

เป็นพระคุณที่มีประโยชน์ต่อบ้านต่อเมือง มีพระคุณต่อ 

ตนเอง มีพระคุณต่อครอบครัว มีพระคุณต่อสิ่งแวดล้อม 

มีพระคุณต่ออะไรทุกส่ิงทุกอย่างต้องดูให้ดี มิได้หมายความว่า 

เขามีพระคุณต่อเราแล้วเขาจะสามารถประพฤติชั่วต่อเรา 

ได้ไม่ใช่ 

 ในขณะเดียวกันนั้นถ้าเขามีพระคุณต่อเรา เราก็ 

ต้องหาทางที่จะตอบแทนบุญคุณ เพราะว่าการที่รำลึก 

ถึงอย่างนั้นมันเป็นเรื่องจิตใจที่ดีงาม ครูสอนลูกของครู 

เม่ือวันพ่อท่ีผ่านมา เขาพาไปรับประทานอาหาร ครูก็บอก 

เขาบอกว่าลูกทั้งหลาย พ่อรักลูกทุกคนรักเท่ากัน ไม่มี 

หรอกที่จะลำเอียงคนนั้นคนนี้ ถ้าเช่นนั้นพ่อก็เป็นพ่อที่ 

ประพฤติไม่ถูกต้อง แต่ในส่วนท่ีปฏิบัติต่ออาจจะไม่เท่ากัน  

เพราะว่าลูกแต่ละคนนั้นมีลักษณะนิสัยแตกต่างกัน  

อย่างเช่นคนหนึ่งอดออมพออยู่พอเพียง อยากจะกินก็กิน 

 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการสัมมนาการท่องเท่ียวไทยกับ AEC เน่ืองใน 

โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ  

41 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน มี 

รองศาสตราจารย์จรินทร์ เจริญศรีวัฒนกุล คณบดี 

คณะเศรษฐศาสตร์ บุคลากรชาวรามคำแหง นักศึกษา  

และผู้สนใจเข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 

2555 ณ ห้องประมวล กุลมาตย์ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่าย 

วิชาการและวิจัย กล่าวว่า การจัดสัมมนาทางวิชาการ 

เรื่อง “การท่องเที่ยวไทยกับ AEC” ครั้งนี้ เพื่อเผยแพร่ 

ความรู้เกี่ยวกับสาขาการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสาขาหนึ่ง 

ในภาคบริการที่จะเปิดเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน (AEC) ที่จะก่อตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการในปี  

2558 ซึ่งผลจากการเปิดเสรีย่อมส่งผลกระทบต่อการ 

ท่องเที่ยวของประเทศไทยในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง 

 อย่างไรก็ตาม   เนื่องจากประเทศไทยมีแหล่ง 

ท่องเที่ยวหลายแห่งที่เกี่ยวข้องในเชิงประวัติศาสตร์ 

วัฒนธรรมขนบประเพณีและทรัพยากรธรรมชาติที่ 

งดงาม ท้ังยังมีศักยภาพเก่ียวกับการท่องเท่ียวทางการแพทย์  

และมีอาหารรสชาติเป็นท่ีนิยมของชาวต่างชาติ จึงเป็น 

ที่คาดกันว่า หลังจากเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว  

การท่องเที่ยวของไทยหากได้รับการส่งเสริมและ 

ประสานงานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาค 

เอกชนอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมส่งผลเชื่อมโยง 

ต่อธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในวงกว้าง เช่น ธุรกิจนำเที่ยว  

โรงแรม ร้านอาหาร ร้านจำหน่ายของที่ระลึก ซึ่งเป็น 

ช่องทางที่จะนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยได้เพิ่มมากขึ้น

 “ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอขอบคุณ 

วิทยากรท้ังสองท่าน คือ คุณจันทรา อุไรรัตน์ ผู้อำนวยการ 

สถาบันพัฒนาบุคลากรการท่องเที่ยว กระทรวงการ- 

ท่องเที่ยวและกีฬา และคุณไกรฤกษ์ นานา นักเขียน 

นักวิชาการอิสระ ท่ีมามอบความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมสัมมนา 

ในวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้และประสบการณ์ 

ในแง่มุมต่างๆท่ีมาจากสององค์กรท้ังภาครัฐและเอกชน  

จะทำให้ผู้เข้าร่วมงานได้นำไปคิดวิเคราะห์และปรับใช้ 

ในการเรียนหรือการทำงาน เพ่ือรองรับกับการท่องเท่ียว 

ในประชาคมอาเซียนท่ีกำลังจะถึงในอนาคต” รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าว


