
            
   

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
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วันที่ ๒๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. จับมือ อิออน ร่วมโครงการ RAM 3000

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. มุทิตาจิตคณาจารย์ ในงาน 41 ปี

สาขาวิทยบริการฯ จ.สุโขทัย
รับสมัครนักศึกษา ป.โท

ม.ร. รับสมัคร นศ.ป.เอก
สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 6

(อ่านต่อหน้า 11)

 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กับบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)  

จำกัด (มหาชน) ในการรับนักศึกษาเข้าทำงาน และเข้าร่วมโครงการ 

รับนักศึกษาฝึกงานกระบวนวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา โดยมี  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสุพร วัธนเวคิน กรรมการบริหาร และ 

นายวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายควบคุม 

และจัดการองค์กรบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด 

(มหาชน) ร่วมลงนาม เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2555 ณ ห้องรับรอง 

 ช้ัน 1 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีมุทิตาจิตคณาจารย์ผู้อาวุโส 

เพื่อระลึกถึงคุณูปการ และแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทิตาแก่ 

คณาจารย์ผู้อาวุโส ที่เปรียบเสมือนปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัย  

ในโอกาสวันสถาปนา ม.ร. ครบรอบ 41 ปี เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 

2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี ม.ร. 

คณาจารย์ ผู้บริหาร ลูกศิษย์ และชาวรามคำแหง มอบพวงมาลัย 

และดอกกุหลาบที่แสดงถึงความรักความผูกพันที่มีแก่คณาจารย์

ผู้อาวุโส

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทัย รับสมัครผู้สำเร็จ 

การศึกษาช้ันปริญญาตรีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท  

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต รุ่นท่ี 4  

แผน ข ไม่ทำวิทยานิพนธ์ เรียนวันเสาร์ เวลา 

10.00-18.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 09.00-

15.00 น. ที่สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุโขทัย 

ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.สุโขทัย 

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์คว้ารางวัล

 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เข้าร่วม  

การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

ระดับอุดมศึกษา “ศาลปกครอง  

ชวนพี่น้อง ประลองวิชา คว้า 

รางวัล” จัดโดย สำนักงานศาล- 

ปกครอง เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน  

2555 ผลการแข่งขันปรากฏว่า 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ม.ร. 

ทีม “ต้นไม้ใหญ่”  ได้รับรางวัล 

รองชนะเลิศ อันดับ 3 จากทีม 

ท่ีเข้าร่วมการแข่งขันท้ังหมด 34 ทีม 

แข่งขันตอบปัญหากฎหมายศาลปกครอง

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รับสมัครนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาการเมือง รุ่นที่ 6 ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันท่ี  

28 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องโครงการปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง คณะรัฐศาสตร์ ช้ัน 1 

 ผู้สนใจสอบถามได้ท่ีโทร. 0-2310-8482,  

0-2310-8483-9 ต่อ 85 มือถือ 084-388-2932 

โทรสาร 0-2310-8482 เว็บไซต์ www.phdpol.ru.ac.th 



 • 
ม.ร. จัดอบรมภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา
นำผลไปใช้แทนผลการสอบ RU Test ได้

๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๒๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

 ม.ร. จับมือ อิออนฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสน้ี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง กล่าวว่า มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ต้องการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ชีวิต 

การทำงานจริง เพ่ือให้ดูแลตัวเองได้ในอนาคต เพราะ 

มหาวิทยาลัยทราบว่ามีนักศึกษาจำนวนมากท่ีมีปัญหา 

เร่ืองการเงินและต้องทำงานหาเงินในการเรียนหนังสือ 

 “รู้สึกยินดีท่ี บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ เปิด 

โอกาสให้นักศึกษาไปทำงานท้ัง part time และ full time  

สนับสนุนให้นักศึกษาได้มีความม่ันคงในชีวิต ได้ทำงาน  

ฝึกงาน และเรียนหนังสือไปพร้อมๆกัน รวมท้ังช่วย 

ให้นักศึกษาสามารถแข่งขันในตลาดแรงงานได้มากข้ึน 

เม่ือสำเร็จการศึกษาด้วย ขอขอบคุณท่ีให้ความร่วมมือ 

รับนักศึกษาไปฝึกงาน และอำนวยความสะดวกในการ 

จัดรถรับส่งนักศึกษา หากทางบริษัทต้องการขยายความ 

ร่วมมือในคร้ังน้ีไปสู่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ในจังหวัดต่างๆ มหาวิทยาลัยก็ยินดี ถือเป็นประโยชน์

ร่วมกันท้ังสองฝ่าย ท้ังยังช่วยให้ลูกศิษย์ได้เข้าสู่ตลาด 

แรงงานอย่างแท้จริง และบริษัทก็ได้นักศึกษามาช่วย 

งานในด้านต่างๆด้วย”

 ด้าน นางสุพร วัธนเวคิน กรรมการบริหาร บริษัท  

อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า  

บริษัทได้ลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา 

ในเร่ืองของทุนการศึกษา และได้เร่ิมรับนักศึกษาฝึกงาน  

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นแห่งแรก ซ่ึงหวังอย่างย่ิง 

ว่าจะมีโอกาสขยายขอบเขตการรับนักศึกษาฝึกงาน 

ออกไปสู่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดต่างๆ ท่ัวประเทศ 

และท่ัวโลกด้วย เพราะบริษัทเห็นว่าโอกาสในการมีงาน 

ทำ และการได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

มีส่วนสำคัญในการฝึกนักศึกษาให้มีวินัย มุมานะ อดทน 

 และสามารถทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ดี

 นายวิชชศร  สุวรรณนาคินทร์ รองกรรมการ 

ผู้จัดการฝ่ายควบคุมและจัดการองค์กร กล่าวว่าการ 

สร้างบุคลากรท่ีมีคุณภาพเพ่ือรับใช้สังคม เป็นหน้าท่ี 

ขององค์กรภาครัฐและเอกชนท่ีต้องทำร่วมกัน และขอ 

ขอบคุณหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย

ต่างๆ ท่ีช่วยกันวางรากฐานความรู้ให้นักศึกษา ออกไป 

เป็นพลเมืองท่ีเก่งและดีของสังคม ปัจจุบันบริษัทมีพนักงาน 

ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็น 

จำนวนมาก ซึ่งเป็นพนักงานระดับคุณภาพที่บริษัท 

ภาคภูมิใจ 

 “วันน้ีเป็นโอกาสดีท่ีได้ลงนามความร่วมมือกับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ในภาคการศึกษา นับเป็นการส่งเสริมและเพ่ิมประสบการณ์ 

ด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา ท้ังเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็น

ประโยชน์ และเตรียมตัวล่วงหน้า รวมท้ังปรับตัวให้ 

เข้ากับชีวิตการทำงานอย่างเต็มเวลาในอนาคต อีกท้ัง 

สนับสนุนการจัดการศึกษาในวิชาสหกิจศึกษา RAM 

3000 เพ่ือพัฒนาบุคลากรควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบ 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป”

  ผศ.อดุลย์ ไทรเล็กทิม รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู จัดพิธีบวงสรวง 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน  

2555 โดยมี นายรพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัด 

หนองบัวลำภู เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าท่ี  

ศิษย์เก่า  และนักศึกษาร่วมพิธี

 นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ฯ            (ต่อจากหน้า 1)

โดยได้รับเกียรติบัตรพร้อมโล่เกียรติคุณและทุนการศึกษา  

10,000 บาท จาก ดร.หัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล ประธาน 

ศาลปกครองสูงสุด

 สำหรับนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ท่ีได้รับรางวัล 

คร้ังน้ี ประกอบด้วย นายวรกาล ทิพย์ธารา, นายกฤษดา  

วิลัยวรรณ  และนายธีรพล  สุขแถม   

 ส่วนทีมอ่ืนๆ ท่ีได้รับรางวัล ได้แก่ รางวัลชนะเลิศ 

ได้แก่ ทีมเสรีชน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัล 

รองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ทีม As a whole จาก 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2  

ได้แก่ ทีมนิติไท บ้านสำนักทุ่งรังสิต จากมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์

 นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ท่ีสมัครในภาค  

1/2555 และภาค 2/2555 ด้วยวุฒิปริญญาตรีหรือ 

เทียบเท่าในสาขาบริหารธุรกิจทุกสาขา สามารถ 

เทียบโอนกระบวนวิชา STA 2016 เพิ่มได้อีก  

1 กระบวนวิชา โดยให้นักศึกษานำสำเนาวุฒิ- 

การศึกษามาติดต่อได้ท่ี หมวดเทียบโอน ห้องแนะแนว  

ชั้น 1 คณะบริหารธุรกิจ  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 ห้องสมุดวิทยาเขตบางนาจัดอบรมเรื่อง 

“การสืบค้นสารสนเทศโดยใช้ Google ในระดับ  

Advanced Search” สำหรับนักศึกษาและบุคคล 

ทั่วไป จำนวน 2 ครั้ง ดังนี้

 ครั้งที่ 1 วันที่ 1  ธันวาคม  2555 ถึงวันที่ 31  

มกราคม 2556

      ครั้งที่ 2 วันที่ 3  มิถุนายน  2556 ถึงวันที่ 31 

กรกฎาคม  2556

 โดยมีหัวข้อและปฏิบัติการดังนี้

  eทุกคำเหล่านี้    

 eคำหรือวลีที่ตรงตามน้ี

  eคำใด ๆ เหล่านี้    

 eไม่มีคำเหล่านี้

        เปิดแนะแนว ในวันจันทร์ - วันศุกร์ วันละ  

2 รอบ รอบละ 14 คน เวลา 09.00-11.30 น. 

และเวลา 13.30-18.00 น. (นักศึกษาควรจะเข้า 

รับการอบรมอย่างน้อย 1 ชั่วโมง) จุดประสงค์ 

ของการจัดอบรมเพ่ือให้นักศึกษาสามารถหาข้อมูล 

ให้ได้ผลลัพธ์ท่ีดีท่ีสุด โดยมีขอบเขตการค้นหาท่ีเล็กลง 

และประหยัดเวลาในการคัดเลือกเนื้อหาให้ตรงกับ 

ความต้องการ 

 เปิดแนะแนวฟรี ท่านใดที่สนใจขอเชิญ 

ลงทะเบียนได้ท่ีเคาน์เตอร์ ช้ัน 3 งานบริการทรัพยากร 

สารสนเทศ ฝ่ายห้องสมุดวิทยาเขตบางนา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง 2  ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วิทยาเขตบางนาจัดอบรมฯ

 สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
จัดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี 
คร้ังท่ี 2/56 หลักสูตร “การใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน 
ระดับต้น และระดับกลาง” ผลสอบผ่านบันทึกลงใน 
ทรานสคริปท์
 ระดับต้น รุ่นท่ี 100 ค่าสมัคร+ตำรา 300 บาท 
 อบรมวันที่ 26 ม.ค. ถึง 1 มี.ค. 56
 ระดับกลาง รุ่นท่ี 78 ค่าสมัคร+ตำรา 500 บาท 
 อบรมวันที่ 26 ม.ค. ถึง 1 มี.ค. 56
 rหลักสูตรตกแต่งรูปภาพด้วย Photoshop รุ่นท่ี 67  
ค่าสมัคร 800 บาท 
 อบรมวันที่ 30 ม.ค. ถึง 27 ก.พ. 56
 rหลักสูตรการสร้าง Animation ภาพเคล่ือนไหว  
ด้วย Flash Player รุ่นที่ 48  ค่าสมัคร 800 บาท 
 อบรมวันที่ 26 ม.ค. ถึง 23 ก.พ. 56
 ผู้สนใจสมัครได้ที่ สถาบันคอมพิวเตอร์ ชั้น 1  
และสอบถามรายละเอียด โทร. 0-2310-8851, 0-2310-8800  
ต่อ 2269 หรือ www.ctc.ru.ac.th ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ม.ร. จัดอบรมคอมพิวเตอร์

 ภาควิชาภาษาอั งกฤษและภาษาศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง       จัดโครงการ 
อบรมภาษาอังกฤษบัณฑิตศึกษา (Ramkhamhaeng Graduate  
English: RGE) ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2555 สำหรับ 
นักศึกษาระดับปริญญาโทที่ประสงค์จะสอบ RU-Test 
และผู้ท่ีจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท อบรม 30 ช่ัวโมง  
(5 สัปดาห์ๆละ 6 ชั่วโมง) ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา  
16.30-19.30 น. (วันที่ 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 
มกราคม และ 2, 3 กุมภาพันธ์ 2556) ณ อาคาร 2 ชั้น 4  
ห้อง 2411 คณะมนุษยศาสตร์ ค่าอบรม 3,200 บาท 
(รวมค่าเอกสาร) ผู้สอบผ่านสามารถนำผลสอบไปใช้ 
แทนผลสอบ RGE ท่ีเป็น S ไปใช้แทนผลสอบ RU-Test ได้  
(สำหรับผู้ท่ียังไม่ได้เป็นนักศึกษาปริญญาโท ต้องทำการสอบ  
RU-Test ก่อน หากไม่ผ่านจึงจะสามารถนำผล RGE ไปแทนได้)  
ผลสอบมีอายุ 2 ปี นับแต่วันสอบและภาควิชาฯ จะออก 
ใบประกาศนียบัตรให้เป็นหลักฐาน  
 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ต้ังแต่ 
วันที่ 24-26 ธันวาคม 2555 ที่ภาควิชาภาษาอังกฤษและ 
ภาษาศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 4 คณะมนุษยศาสตร์ เวลา 
16.00-19.00 น. โทร. 0-2318-0930, 0-2310-8272 และ 
0-2310-8263 ต่อ 1107, 1109



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 ในขณะที่กลิ่นอายของความสุข  

และความปิติยินดีอันเนื่องมาจากความ 

จงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ของพสกนิกรชาวไทย ในโอกาส

 วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาท 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๕ พรรษา ๕ ธันวาคม 

๒๕๕๕ 

 ยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ 

 “ข่าวรามคำแหง” ใคร่ขอกล่าวถึง 

หนังสือเล่มหนึ่ง ซึ่ง

 มูลนิธิคึกฤทธิ์ ๘๐ ในพระอุปถัมภ์ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม 

ราชกุมารี

 จัดพิมพ์ขึ้น คือ

 “เอกกษัตริย์ ใต้รัฐธรรมนูญ” เขียนโดย 

วิมลพรรณ ปิตธวัชชัย 

 หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือดีมีคุณค่า

ทั้งในแง่ของเนื้อหาสาระ และ

 ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้น 

ในบ้านเมือง ต้ังแต่สมัยเปล่ียนแปลงการปกครอง 

พุทธศักราช ๒๔๗๕ มาจนถึง

 ปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงครองราชย์ ๖๐ ปี ในเดือนมิถุนายน 

๒๕๔๘ 

 ผู้ที่สนใจจะได้ทราบถึงเหตุการณ์ 

ต่างๆในช่วง ๗๐ ปีที่ผ่านมา

 รวมถึงได้ตระหนักและเห็นคุณค่า 

แห่งบทบาทของพระมหากษัตริย์ภายใต้ 

รัฐธรรมนูญ

 มูลนิธิคึกฤทธ์ิ ๘๐ ฯ ได้รับการสนับสนุน

จากองค์กรท้ังภาครัฐและภาคเอกชนจัดพิมพ์

หนังสือนี้ได้ถึง ๘๐,๐๐๐ ชุด

 ส่งไปยังห้องสมุดต่างๆทั่วประเทศ

 “ข่าวรามคำแหง” จึงหวังว่าผู้สนใจ 

จะได้อ่านหนังสือดีๆเล่มนี้โดยทั่วถึงกัน 

 ‘จิตวิญญาณของการเป็นนักทรัพยากรมนุษย์ 

เร่ิมต้นต้องเช่ือก่อนว่า...ทุกคนสามารถทำได้ดีเท่ากัน        

โดยเฉพาะ ครู อาจารย์ และครอบครัว ต้องเปิดโอกาส 

ให้เด็กไทยดึงเอาศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ในตัวออกมา

ทำประโยชน์ให้สังคมและประเทศชาติ’

 ยืนยันจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการ 

อาเซียน ปาฐกถาพิเศษ “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

สู่ประชาคมอาเซียน” ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติ 

คร้ังท่ี 3 จัดโดยคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ม.รามคำแหง 

ร่วมกับสมาคมนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แห่ง 

ประเทศไทย เน่ืองในโอกาสวันสถาปนา ม.ร. ครบรอบ 

41 ปี เม่ือวันท่ี 24 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารหอประชุม

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 การบรรยายเริ่มด้วย ดร.สุรินทร์ กล่าวถึง 

รามคำแหงในโอกาสครบรอบ 41 ปีว่า ขอแสดง 

ความยินดีกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ครบรอบ 

41 ปี ซึ่งเป็นการเดินทางที่เต็มไปด้วยคุณประโยชน์ 

ท่ีมีให้กับสังคมและประเทศชาติ 41 ปีท่ีได้เปล่ียนแปลง 

ประเทศไทย 41 ปีแห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

เพื่อชาติบ้านเมือง และมีส่วนในการแปรเปลี่ยนโฉม

ของสังคมไทยในระยะเวลา 4 ทศวรรษที่ผ่านมา

 “อาเซียนมีอายุ 45 ปีครึ่ง มากกว่ารามคำแหง 

ไม่มากนัก แต่ภารกิจที่มีร่วมกัน คือการสร้างกรอบ 

ของการบริหารจัดการ สำหรับรามคำแหง คือ การจัดการ 

กับประชากรเพื่อที่จะไปเป็นผู้รังสรรค์และเป็นผู้นำ 

การเปลี่ยนแปลง ส่วนอาเซียนสร้างขึ้นมาเพื่อให ้

ประเทศในอาเซียนมีเวทีแลกเปลี่ยนในการกำหนด 

ทิศทางอนาคตของภูมิภาคน้ี ฉะน้ันภารกิจท่ีเหมือนกัน 

ของรามคำแหงกับอาเซียน คือ ทำอย่างไรจึงจะพัฒนา 

ท้ังคน ประชากร โครงสร้างของสังคม และประเทศชาติ 

ให้อยู่ได้อย่างยั่งยืน และพัฒนาต่อเนื่องต่อไป เพื่อ 

ที่จะเป็นเวทีในการสร้างสันติภาพ ความมั่นคง และ 

ความรุ่งเรืองให้กับภูมิภาค”

 เลขาธิการอาเซียน กล่าวต่อไปว่า ตลอดการ 

ทำงานมา 4 ปี 10 เดือน สิ่งที่ต้องการพัฒนา คือ  

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อภูมิภาคเอเซีย 

ตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือสืบทอดเจตนารมณ์ท่ี นายถนัด 

คอมันตร ์ คิดค้นขึ้น และเพื่อให้คนไทยได้มีส่วน 

ในการช่วยประคองให้ภูมิภาคนี้ได้วิวัฒนาการต่อไป 

ดังน้ัน เคล็ดลับและกุญแจท่ีสำคัญท่ีสุด คือ การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ ให้ทุกคนตระหนักว่า โลกขณะนี ้

บูรณาการเข้าหากันอย่างแยกออกจากกันไม่ได้ใน 

ทุกระบบ ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองสังคม วัฒนธรรม การศึกษา 

สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม และภาษา 

เพราะในความหลากหลายของมนุษยชาติ ถ้าไม่สามารถ 

สร้างความรู้สึกให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ก็จะ 

เกิดปัญหา ไม่ว่าจะเป็นสงคราม ความขัดแย้ง หรือ 

การเผชิญหน้า 

 อย่างไรก็ตาม มนุษย์ทุกคนต้องมีความตระหนัก 

รู้ว่า มนุษย์เป็นผู้ที่ก่อให้เกิดการทำลายล้างเบ็ดเสร็จ 

หมดส้ินในพ้ืนผิวของโลกใบน้ี ในอาเซียนเองต้องสร้าง 

ความรู้สึกให้ได้ว่า ทุกประเทศเป็นอาเซียนและใน 

จำนวนประชากร 600 ล้านคน จะช่วยให้เราสามารถ 

ต่อรองกับคนอื่นได้ ต้องเข้าใจและตระหนักในความ 

หลากหลายของอาเซียน เคารพความแตกต่าง ช่วยกันคิด 

แสวงหาลู่ทางที่มนุษยชาติเผชิญอยู่และช่วยกันแก้ไข

ปัญหานั้นๆ 

 เลขาธิการอาเซียน กล่าวด้วยว่า เสาหลักท่ีอาเซียน 

ต้ังไว้ คือ เร่ืองสังคม วัฒนธรรม การศึกษา ส่ิงแวดล้อม 

สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม ภาษา และประวัติศาสตร์ 

เพื่อสร้างอัตลักษณ์นั้นขึ้นมาว่า พวกเราคืออาเซียน 

มิฉะนั้น ทุกประเทศจะไม่เข้าใจกัน จะเป็น 600 ล้าน 

ท่ีมีพลัง หรือจะกลายเป็น 10 ระบบเศรษฐกิจท่ีแยกกัน 

เหมือนเดิม สิ่งจำเป็นที่ต้องให้ความสำคัญ คือ การ 

สร้างทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรแต่ละแห่งให้มี  

ประสิทธิภาพ 

 “ประเทศไทย มีสิ่งที่เป็นห่วง คือ ยังสู้เขาไม่ได ้

เพราะเตรียมตัวไม่พอ การศึกษายังไม่พร้อม และ 

ไม่กล้าท่ีจะก้าวออกไปแข่งขันกับใคร เศรษฐกิจในยุค 

โลกาภิวัตน์ เป็นยุคที่ต้องออกไปโตนอกประเทศ แต่ 

จะออกไปอย่างไรถึงจะสู้กับเขาได้ และไม่แพ้เขา น่ันคือ 

หัวใจต้องแกร่ง และความสามารถในทุกสาขาอาชีพ

‘เลขาธิการอาเซียน’ เชื่อคนไทยมีศักยภาพสูง

ดึงมาสร้างประโยชน์แก่สังคม - พัฒนาสู่เออีซี

(อ่านต่อหน้า 8)



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

“คณาจารย์อาวุโส” ร่วมยินดี 41 ปีรามคำแหง
 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดพิธีมุทิตาจิตคณาจารย์ 

ผู้อาวุโสเพื่อระลึกถึงคุณูปการ และแสดงออกซึ่ง 

ความกตัญญูกต เวทิตาแก่คณาจารย์ผู้ อ าวุ โส  

ที่ เปรียบเสมือนปูชนียบุคคลของมหาวิทยาลัย 

ในโอกาสวันสถาปนา ม.ร. ครบรอบ 41 ปี เมื่อวันที่ 

26 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี “ข่าวรามคำแหง” ได้พูดคุยกับคณาจารย์

อาวุโสที่ได้เข้าร่วมพิธีมุทิตาจิตในครั้งนี้

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ชโลธร จาก 

คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงาน 

ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยครั้งนี้  และขอ 

ขอบคุณมหาวิทยาลัยท่ียังไม่ลืมอาจารย์อาวุโสท่ีเกษียณ 

ไปนาน เพราะการกลับมาคร้ังน้ีก็เหมือนได้กลับมาบ้าน 

อีกครั้ง ตนเองอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้มาเกือบ 20 ปี  

และเห็นว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถพัฒนา 

ทั้งทางด้านหลักสูตรการสอน และเทคโนโลยีต่างๆ 

ให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลง  

 รองศาสตราจารย์ ดร. รุจิ  ภู่สาระ  จากคณะ 

ศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีได้กลับมาบ้านหลังน้ี

อีกคร้ัง และเห็นว่ามหาวิทยาลัยได้ก้าวมาถึงจุดท่ีบรรลุ 

ตามปรัชญาของมหาวิทยาลัย และได้เปิดโอกาสทาง

การศึกษาให้แก่ทุกเพศทุกวัย บัณฑิตจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจะต้องแข่งขันกับบัณฑิตมหาวิทยาลัย 

อ่ืนๆ ซ่ึงน่าภูมิใจท่ีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากสถานประกอบการ

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

 “แต่ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ควรมีการจัดการศึกษาให้มีความเข้มขึ้น หรือการ 

จัดหลักสูตรเสริมทักษะการเรียนรู้ใหม่ๆ แก่นักศึกษา 

ในหลายๆด้านเพื่อจะได้บัณฑิตที่มีคุณภาพพร้อม 

ก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนอย่างสมบูรณ์” 

  ศาสตราจารย์เดือน  จิตรกร  จากคณะนิติศาสตร์ 

กล่าวว่า ขณะนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษสอนอยู่ที่ คณะ- 

นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  และมีความสุข 

ที่ได้มาสอนหนังสือให้แก่นักศึกษา การสอนอย่าง 

ต่อเนื่องนั้นทำให้ เห็นว่าการสอนของอาจารย์  

มหาวิทยาลัยต้องมีความเข้มงวดข้ึน อย่ามุ่งเน้นการค้า 

มากเกินไป ถ้าต้องการเห็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงมีความรู้ทางด้านกฎหมายท่ีดี และไม่ต้องการ 

เห็นนักศึกษาเป็นเช่นดัง “ศรีธนญชัย” ดังน้ันนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยจะต้องนำหลักกฎหมายมาใช้ให้เกิด 

ความบริสุทธิ์ยุติธรรมมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ในทุกๆด้าน

 รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน  บุญเปี่ยม จาก 

คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ 

ได้มาร่วมงานมุทิตาจิตครั้งนี้ และภูมิใจที่ได้เป็นครู 

เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสทาง 

การศึกษาให้แก่บุคคลทั่วไป 

  “สำหรับการศึกษาส่วนใหญ่ของนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงน้ัน จะเป็นแบบทำงานไปด้วย 

เรียนไปด้วย ทำให้มีการเตรียมตัวน้อย แต่บางรายก็

มีการเตรียมตัวในการเรียนของตนเอง โดยสม่ำเสมอ 

นักศึกษากลุ่มนี้จะทำให้สถานประกอบการเห็นว่า 

บัณฑิตที่จบจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงไปนั้น  

สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

 รองศาสตราจารย์พัชราภรณ์  พสุวัติ  จากคณะ- 

ศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกตื่นเต้นและยินดีเป็น 

อย่างมากที่ได้กลับมาพบปะเพื่อนอาจารย์ด้วยกัน 

อีกครั้ง และมีความเห็นว่าการจัดการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยควรมีการพัฒนาหลักสูตรการสอน

อย่างต่อเนื่องให้ทันต่อกับการเปลี่ยนแปลงของโลก

ปัจจุบันเพื่อทำให้นักศึกษาทันต่อการเปลี่ยนแปลง

 “สิ่งสำคัญอาจารย์อยากฝากให้นักศึกษา 

ทุกคนมีความพยายามในการค้นคว้าหาความรู้  

เพิ่มเติมทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และ 

ความรู้รอบตัว  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเองต่อไป”

 รองศาสตราจารย์ประทุมวรรณ  อุดมสุวรรณกุล 

จากคณะบริหารธุรกิจ กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้เห็น

ความเจริญรุ่งเรืองของมหาวิทยาลัย  และยินดีอย่างย่ิง 

ท่ีเป็นส่วนหน่ึงในการพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความ 

เจริญรุ่งเรือง และเป็นที่ยอมรับของสังคม 

 “สิ่งที่อาจารย์เป็นห่วงนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงคือเร่ืองของการใช้ภาษา เน่ืองจากประเทศไทย

กำลังก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 

มหาวิทยาลัยจึงควรมีการเสริมหลักสูตรทางด้าน 

ภาษาต่างๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมและเป็นการ 

เพิ่มศักยภาพของไทยต่อไป”

  รองศาสตราจารย์ทิพย์สุเนตร  อนัมบุตร 

จากคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจ 

เป็นอย่างมากท่ีได้เข้าร่วมงานมุทิตาจิตในวันน้ี เพราะ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ให้โอกาสในการเป็นครู 

ที่ให้ความรู้แก่นักศึกษา ถึงแม้ว่าการเรียนการสอน

ของมหาวิทยาลัยจะมีความแตกต่างจากสถาบันอ่ืนๆ 

ก็ไม่ย่อท้อแต่กลับเพิ่มความปรารถนาในการสอน 

ให้ลูกศิษย์มีความรู้เพิ่มมากขึ้น ทำให้รู้สึกภูมิใจที่ได้

มาเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 รองศาสตราจารย์เตือนใจ  จุลดุลย์  จากคณะ- 

มนุษยศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกยินดีและดีใจท่ีได้มาร่วม

งานครบรอบ 41 ปี ของการสถาปนามหาวิทยาลัย  

ทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัย 

ที่ได้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็น 

สภาพแวดล้อม บรรยากาศ รวมถึงหลักสูตรการเรียน

การสอนที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้ทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน 

 “เมื่อประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ความเป็น 

ประชาคมอาเซียน ในปี 2558  ทำให้มหาวิทยาลัย 

ต้องตื่นตัวทางการศึกษาอย่างจริงจัง และนักศึกษา 

จำเป็นต้องพัฒนาตนเองให้มีศักยภาพทัดเทียมกับ 

นักศึกษาในประเทศต่างๆต่อไป”

รศ.ดร.สุพรรณี ชโลธร รศ.ดร. รุจิ  ภู่สาระ ศ.เดือน  จิตรกร รศ.ดร.น้ำเงิน  บุญเปี่ยม

รศ.พัชราภรณ์  พสุวัติ รศ.ประทุมวรรณ  อุดมสุวรรณกุล รศ.ทิพย์สุเนตร  อนัมบุตร รศ.เตือนใจ  จุลดุลย์
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    ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

    ประเสริฐ  เย็นประสิทธ์ิ  aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตัวเลข และการนับ

 Apa khabar para pembaca semua? (อาปา คาบัร ปารา เปอมบาจา 

ซือมูวา) เป็นอย่างไรบ้าง บรรดาท่านผู้อ่านทั้งหลาย   ผมขอพูดเรื่องสรรพนาม 

บุรุษท่ีสองต่อจากฉบับท่ีแล้ว ในภาษามลายูคําสรรพนามบุรุษท่ีสองมีหลายคํา 

ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น อายุ เพศ และฐานะทางสังคมของผู้ฟัง/คู่สนทนา 

ซึ่งมีความจําเป็นต้องเรียนรู้วิธีการใช้คําสรรพนามให้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

มิฉะนั้นแล้วจะทําให้เสียบรรยากาศในการสนทนาได้ ผมขอยกตัวอย่างคํา 

ดังต่อไปนี้ 

 - Anda (อันดา) คุณ ใช้ในกรณีท่ีเป็นทางการ ซ่ึงถ้ามีหลายๆ คนเติมคําว่า 

Anda Semua (อันดา ซือมูวา) พวกท่านทั้งหลาย 

 - Kamu (กามู) ใช้กับคนที่สนิทกันหรือผู้ที่มีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากัน 

 - Encik (เอินชิก) ใช้กับสุภาพบุรุษ บางครั้งก็ออกเสียงเป็น cik 

 - Puan (ปูวัน) ใช้กับสุภาพสตรี โดยเฉพาะที่มีครอบครัวแล้ว 

 - Cik (ชิก)ใช้กับหนุ่มสาวที่ยังไม่มีครอบครัว 

 - Tuan (ตูวัน) ใช้เพ่ือให้เกียรติแก่สุภาพบุรุษ ซ่ึงมักใช้กับคนสูงวัยหรือมีฐานะ 

 - Awak (อาเวาะ) ใช้กับคนที่สนิทหรือผู้ใหญ่ใช้เรียกผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 

 - Engkau (เอิงเกา) ใช้กับคนที่สนิทสนม เช่น พี่น้อง หรือเพื่อนสนิทกัน 

การใช้คําสรรพนามยังมีอีกหลายคํา ถ้าผู้ใดสนใจสามารถเลือกเรียนวิชาภาษามลายูได้ 

ซ่ึงเปิดสอนทุกภาคการศึกษา ในภาษามลายู นอกจากเราจําเป็นต้องรู้คําท่ีใช้เรียก 

แทนตัวเองและผู้อ่ืน (คําสรรพนามต่างๆ) แล้วน้ัน เร่ืองตัวเลขและการนับเป็น 

อีกสองสิ่งที่ขาดไม่ได้เช่นกัน ผมเคยกล่าวไว้แล้วว่าในตอนแรกว่าตัวเขียน 

ภาษามลายูน้ันมี 2 รูป ตัวเขียนด้วยอักษรยาวีและตัวอักษรรูมี การเขียนตัวเลข 

ด้วยอักษรทั้งสองจึงแตกต่างกันดังนี้ (จํานวนตัวเลข 0-9) 

 - การเขียนด้วยอักษรยาวี(ใช้เลขอาหรับ) 

 - การเขียนด้วยอักษรรูมี (ใช้เลขอารบิก) 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

เม่ือนํามาเทียบกัน แล้วทําให้เราเห็นถึงความแตกต่างระหว่างเลขอาหรับด้ังเดิม 

(ด้านบน) และเลขอารบิกที่มี ดัดแปลงรูปแล้ว ตัวเลขบางตัวมีเค้าโครง 

เหมือนกัน ตัวเลขบางตัวมีความแตกต่างกันอย่างส้ินเชิง แต่สําหรับการอ่านน้ัน 

เหมือนกันคือเลขศูนย์ถึงเก้า สําหรับการนับเลขนั้นใช้ภาษามลายูเหมือนกัน 

ดังน้ี Kosong / Sifir (โกซง/ซีฟีร ) = 0 ส่วนใหญ่จะใช้คําว่า Kosong ส่วน Sifir เป็นคํา 

ที่ยืมมาจากภาษาอาหรับ มักพบในวิชาเกี่ยวกับการคํานวณ 

 3 อาจารย์ภูมิใจได้รับการประกาศผลยกย่องเป็นอาจารย์ดีเด่น ในโอกาส 

ครบรอบ 41 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 26 พฤศจิกายน 2555  

ในฐานะผู้มีผลงานโดดเด่นด้านวิชาการ มีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อส่วนรวม  

และมีความเป็นครูตามจรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์  

 ศาสตราจารย์ ดร.ร่ืนฤทัย สัจจพันธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและ 

ภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกปลื้มใจที่ได้รับการยกย่อง 

ให้เป็นอาจารย์ดีเด่น ขอขอบคุณ ม.ร.ที่มอบรางวัลนี้ ซึ่งจะเป็นกำลังใจ และ 

เป็นรางวัลตัวอย่างที่จะกระตุ้นให้คณาจารย์มีความกระตือรือร้นในการผลิต 

ผลงานวิชาการ และเพิ่มเติมความรู้ให้ตรงกับคุณสมบัติของอาจารย์ดีเด่น ที่ต้อง 

มีความมุ่งมั่นในการค้นคว้าหาความรู้ เขียนตำรา ผลิตผลงานวิจัย เพื่อถ่ายทอด 

ความรู้ให้กับนักศึกษา นับเป็นคุณสมบัติของอาจารย์ที่แท้จริง

 “รางวัลน้ีแม้จะเป็นรางวัลแรกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่ีผ่านมาได้รับ 

โอกาส กำลังใจ การสนับสนุน การยอมรับนับถือ ซึ่งนับว่ามีค่าเช่นเดียวกับ 

รางวัลนี้ ตรงกับคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา” เป็นคำที่น่าซาบซึ้งใจ และ 

ตรงใจทุกคน ในโอกาสที่รามคำแหงก้าวเดินมาครบ 41 ปี เปรียบได้กับผู้ใหญ่ 

วัยกลางคนที่มีความมุ่งมั่น หนักแน่น ดังนั้น เชื่อมั่นว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จะเดินหน้าต่อไปอย่างเข้มแข็ง และสร้างประโยชน์ให้ประเทศชาติ และประชาชน 

ตลอดไป”

 รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล ศตวุฒิ อาจารย์ประจำภาควิชาหลักสูตรและ 

การสอน คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกดีใจท่ีได้รับการพิจารณาให้ได้รับรางวัล 

อาจารย์ดีเด่น ซึ่งตลอดระยะเวลาการทำงานที่ผ่านมา ได้ยึดหลักความตั้งใจที่จะ

ทำงานทุกอย่างให้ดีที่สุด 

 “โอกาสนี้ ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนให้ได้รับรางวัลในครั้งนี ้

ทั้งคณะกรรมการตัดสิน หัวหน้าภาควิชาหลักสูตรและการสอน และคณบดี 

คณะศึกษาศาสตร์ที่ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด รู้สึกดีใจที่มีผู้มองเห็นสิ่งที่ 

ได้ทำตลอดระยะเวลาที่เป็น “ครู” ใน ม.ร.

 รางวัลนี้เป็นรางวัลแรกและรางวัลสุดท้ายในการทำงานปีสุดท้ายที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ท่ีผ่านมารามคำแหงผลิตบัณฑิตท่ีทำประโยชน์มากมาย 

ให้กับสังคม หวังว่ามหาวิทยาลัยจะดำเนินภารกิจนี้ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้นไป 

ในขณะเดียวกัน อยากเห็นบุคลากร ม.ร. ทุกคนทุ่มเท ต้ังใจพัฒนา ม.ร. ให้เป็นสถาบัน 

แนวหน้าระดับประเทศ”  

 รองศาสตราจารย์สุภาวดี จุลละศร อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา 

คณะวิทยาศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มหาวิทยาลัย 

มอบรางวัลอาจารย์ดีเด่นให้ นับว่าเป็นรางวัลของความตั้งใจทำงานสอน และ 

งานวิจัยมาตลอด 40 ปี ทั้งนี้ เพราะได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากม.ร. 

ท้ังเงินทุน และการอบรมดูงานต่างประเทศ การส่ังสมประสบการณ์ความรู้จาก

วารสารไทยและต่างประเทศ ทุกส่วนล้วนสำคัญในการเพิ่มศักยภาพให้เก่งขึ้น 

เมื่อทำงานควบคู่กับคติที่ว่า ไม่ว่าจะทำสิ่งใดต้องตั้งใจทำให้ดีสุดความสามารถ 

ทำให้มีการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์กับการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น 

การบันทึกการสอนและดาวน์โหลดขึ้น YouTube เพื่อให้นักศึกษาที่ไม่ได้เข้า 

ชั้นเรียนและผู้สนใจทั่วไปได้ติดตามด้วย 

 “รู้สึกดีใจที่การทุ่มเททำงานให้มหาวิทยาลัยที่ผ่านมาจนถึงวันนี้  

มีผลงานเป็นท่ีประจักษ์ ขอขอบคุณ ท่านผู้หญิงอังกาบ  บุณยัษฐิติ ท่ีช่วยพิจารณา 

ผลงานและทูลเกล้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

จนได้รับการตีพิมพ์ ขอขอบคุณเพื่อนร่วมงานที่มีส่วนสนับสนุนช่วยเหลือ 

ในการทำงานจนกระท่ังได้รับรางวัลในคร้ังน้ี จากน้ีไปจะพยายามทดแทนคุณแผ่นดิน 

ทำงานสร้างช่ือเสียงให้ ม.ร. อย่างไรก็ตาม ขอฝากให้คณาจารย์ ขยัน ต้ังใจทำการสอน 

การวิจัย รวมถึง นักศึกษาขอให้มีความมุ่งมั่น ตั้งใจเรียน ทำคุณประโยชน ์

เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงให้มหาวิทยาลัย”  

(อ่านต่อหน้า 9)

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

เปิดใจ “อาจารย์ดีเด่น” ในโอกาส “41 ปี รามคำแหง”
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นักศึกษา “เพชรประดับรามฯ”
ยึดมั่นสร้างสรรค์ความรู้-ควบคู่คุณธรรม

นายชยิน  แซ่พุ่น นายพลวัฒน์  มีอินทร์ นายมนูญศักดิ์  กลิ่นหอม นายมนตรี  เภาสี นายธนัสฆ์  จงปัญญานนท์ น.ส.จินดารัตน์  มณีแก้ว

นายอาณัติ  สนธิใจ นายธนาวุฒิ  จงกำโชค นายเดชณรงค์  ยวงสุวรรณ

 ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ วุฒิศั กดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง              เป็นประธานมอบโล่เกียรติยศ 

ทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรแก่นักศึกษา 

“เพชรประดับรามฯ”               เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติ 

และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติตน 

เป็นแบบอย่างท่ีดีเพ่ือสังคมต่อไป                เน่ืองใน 

โอกาสวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ 

41 ปี เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย  สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวถึงความเป็นมาในการ 

มอบรางวัล “เพชรประดับรามฯ” ว่า ในโอกาส 

ครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ครบรอบปีที่ 41 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2555  

มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาที่มี 

ความรู้ ความสามารถ และมีกิจกรรม ผลงานดีเด่น 

นำมาซึ่งชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย  

ให้ได้รับรางวัลเพชรน้ำหนึ่งและเพชรประดับรามฯ 

ประจำปี 2555 โดยพิจารณาจากการศึกษาเล่าเรียน 

ทักษะในการจัดการและการทำงาน สุขภาพอนามัย 

คุณธรรมจริยธรรม การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้โดยคำนึงถึงคุณประโยชน์ คุณภาพ 

และสร้างสรรค์

 สำหรับปีการศึกษา 2555 มีคณะส่งนักศึกษา 

เข้ารับการคัดเลือก จำนวน 9 คน ซ่ึงผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการปรากฏว่าไม่มีผู้ได้รับรางวัลเพชรน้ำหน่ึง 

และมีนักศึกษาได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ 

จำนวน 9 คน ซึ่งจะได้รับโล่เกียรติยศ ทุนการศึกษา 

จำนวน 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร  

 นายชยิน  แซ่พุ่น  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

กล่าวว่า รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ได้รับรางวัลเพชร- 

ประดับรามฯคร้ังน้ี ถือเป็นรางวัลท่ีน่าภาคภูมิใจเป็น 

อย่างย่ิง และในอนาคตต้ังใจจะพัฒนาการทำแผนธุรกิจ 

เพ่ือสังคมให้ประสบความสำเร็จตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้   

 ผลงานท่ีผ่านมาเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 

ที่ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจในโครงการ K SME 

สานฝันธุรกิจไทยปี 2554-2555 จาก “ผลงาน TPN 

Rubber ยางธรรมชาติ เทอโม-พลาสติก” ซึ่งมีผู้เข้า 

ประกวดทั่วประเทศ จำนวนกว่า 4,000 คน จัดโดย 

ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

 นายพลวัฒน์  มีอินทร์  นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจที่ได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ 

เป็นอย่างมาก ถือเป็นความใฝ่ฝันจะได้รับรางวัลจาก 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผลงานที่ผ่านมาเคยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2 ประเภทประชาชนทั่วไป จากการประกวด 

วีดิทัศน์สั้น หัวข้อ “บอกรักพ่อในแบบของคุณ” จาก 

ผลงาน “รักพ่อที่สุด” ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย 

รัฐสภา ในโครงการเฉลิมพระเกียรติรวมใจไทยเป็นหน่ึง 

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ 62 ปี บรมราชาภิเษก 

 นายมนูญศักด์ิ  กล่ินหอม นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

กล่าวว่า การได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ ถือเป็น 

รางวัลที่มีความหมายอย่างมาก ที่ผ่านมาได้มีโอกาส 

เข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมอ เช่น 

กิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และ 

กิจกรรมด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี ้

ยังมีผลงานด้านการเขียนร้อยแก้ว ร้อยกรอง และ 

ต้ังใจจะช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

ให้ดีท่ีสุด ตลอดจนช่วยเหลือสังคมต่อไป

  นายมนตรี  เภาสี นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

กล่าวว่า การได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ 

ถือเป็นรางวัลท่ีน่าภาคภูมิใจอย่างมาก และ 

ยังถือเป็นตัวแทนของคณะศึกษาศาสตร์ 

ท่ีผ่านมาได้ร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

มาโดยตลอดไม่ว่ าจะเป็นกิจกรรมทางสังคม 

หรือกิจกรรมของมหาวิทยาลัยก็จะให้ความร่วมมือ 

เสมอมา เช่น โครงการหนังสือเพื่อน้อง และโครงการ 

รณรงค์ประชาธิปไตย กิจกรรมที่อยากจะทำต่อไป 

คือ การเขียนแผนด้านการศึกษาและพัฒนาชนบท 

เพื่อจะได้เป็นประโยชน์กับชุมชนและสังคมต่อไป

 นายธนัสฆ์ จงปัญญานนท์ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ 

กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจเป็นเกียรติมากที่ได้รับรางวัล 

เพชรประดับรามฯครั้งนี้ ที่ผ่านมาได้ทำกิจกรรม 

หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ และด้านสาธารณ- 

ประโยชน์แก่ชุมชนและสังคม อีกทั้งยังมีโอกาสไป

แนะแนวน้องๆตามต่างจังหวัด ให้มีความเข้าใจใน 

ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

นอกจากนี้ยังได้ช่วยซ่อมแซมห้องสมุดที่ได้รับ 

ความเสียหายจากเหตุการณ์น้ำท่วม และในอนาคต

ต้ังใจว่าจะพยายามช่วยเหลือกิจกรรมของมหาวิทยาลัย 

และกิจกรรมของสังคมให้มากที่สุด 

 น.ส.จินดารัตน์  มณีแก้ว  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ 

กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการ

รับรางวัลเพชรประดับรามฯครั้งนี้ ทำให้ตนเองและ 

ครอบครัวมีความภูมิใจอย่างมาก ที่ผ่านมามีโอกาส 

เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย จึงทำให้ได้รับ 

คัดเลือกให้ได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ และต้ังใจว่า 

จะนำความรู้ท่ีได้รับจากคณาจารย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 

ต่อสังคม และประเทศชาติต่อไป ความรู้สึกที่ได้มี 
(อ่านต่อหน้า 7)
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ผลการสำรวจฯ                             (ต่อจากหน้า 6)

โอกาสเป็นส่วนหน่ึงในการรับรางวัลเพชรประดับรามฯ 

มีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง และจะนำความรู้ 

ความสามารถท่ีได้รับจากคณาจารย์ ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

แก่ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ  

 นายอาณัติ สนธิใจ นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

กล่าวว่า การได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ นับเป็น 

ความภาคภูมิใจในชีวิตการเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย

รามคำแหง  ต่อจากน้ีจะพยายามทำประโยชน์เพ่ือสังคม 

และมีความฝันที่อยากจะทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ 

รุ่นน้องกับรุ่นพี่ให้มีความสนิทสนมกลมเกลียว เพื่อ

จะได้มีความผูกพันและรู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ต่อไป

 ผลงานที่ผ่านมาเคยได้รับรางวัลชนะเลิศ 

จากการแข่งขัน “คอนกรีตพลังช้าง คร้ังท่ี 13” ประเภท 

คอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย จัดโดยภาควิชา 

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 นายธนาวุฒิ  จงกำโชค นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากท่ีได้รับรางวัลเพชร- 

ประดับรามฯ ถือเป็นรางวัลที่น่ายกย่อง เพราะจะให้ 

กับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย  

สำหรับสิ่งที่ตั้งใจจะทำเพื่อสังคมและมหาวิทยาลัย

ต่อไป คือ การปลูกป่า และค่ายอาสาพัฒนาเพ่ือสร้าง 

อาคารอเนกประสงค์ให้กับโรงเรียนในต่างจังหวัด 

อีกด้วย   

นักศึกษา “เพชรประดับรามฯ” ฯ  (ต่อจากหน้า 6)

อาจารย์ ม.ร. ร่วมสัมมนา 

“วิสัยทัศน์มุสลิมไทยกับประชาคมอาเซียน”

 เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2555 อาจารย์ ดร. 

เสาวภา งามประมวญ และอาจารย์ ดร.ปรัชญา 

ชุ่มนาเสียว อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ และที่ปรึกษา 

คณะอนุกรรมาธิการอาเซียน สภาผู้แทนราษฎร 

ได้รับเชิญจากคณะกรรมาธิการกิจการชายแดนไทย 

สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการ 

กิจการอาเซียน สภาผู้แทนราษฎร เป็นวิทยากร 

ในการสัมมนาทางวิชาการเร่ือง “วิสัยทัศน์มุสลิมไทย 

กับประชาคมอาเซียน” ร่วมกับ นายอภิสิทธ์ิ  เวชชาชีวะ 

และ นายกษิต ภิรมย์ ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ 

หมายเลข 213-216 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ตั้งแต่ 

เวลา 08.30-16.30 น. โดยมีผู้นำทางศาสนาและ 

ผู้นำชุมชนมุสลิมในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล 

เข้าร่วมฟังการเสวนาประมาณ 500 คน

 โดยไฮไลท์ของงานมี 3 ช่วง ช่วงที่ 1 เป็นการ 

บรรยายพิเศษเรื่อง “อาเซียนเรื่องใกล้ตัว เข้าใจง่าย 

นิดเดียว” โดย อาจารย์ ดร.เสาวภา งามประมวญ 

อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ซึ่ง ดร.เสาวภา บรรยายว่า เราในฐานะประชาชน 

คนไทยไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดอยู่จังหวัดใดก็ล้วนแล้ว 

แต่เป็นประชากรของประเทศไทยที่เป็นหนึ่งใน 

สมาชิกของสมาคมอาเซียน เราต้องอาศัยการเช่ือมโยง 

ของประชาชนในการให้ความรู้ซึ่งกันและกัน เพื่อ 

เตรียมตัวเราเข้าเป็นประชากรของอาเซียน โดยได้ 

สรุปความรู้และส่ิงท่ีคนไทยจะได้รับจากการเข้าเป็น 

ประชาคมอาเซียนภายในธันวาคม 2558

 ช่วงที่ 2 เป็นการเสวนาทางวิชาการเร่ือง 

“มุสลิมไทยกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตในประชาคม 

อาเซียน” โดย นายกษิต ภิรมย์ อดีตรัฐมนตรี 

ว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รศ.ดร.ปกรณ์ 

ปรียาธร อดีตคณบดีคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และ รศ.วิทยาธร 

ท่อแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการส่ือสาร

การเมืองและสังคม  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 โดย นายกษิต ภิรมย์ ได้กล่าวเสวนาความ 

ตอนหนึ่งว่า “เราอยู่ในโลกที่ยอมรับความเป็นพห ุ

หลากหลายความต่าง การยอมรับซึ่งกันและกัน 

และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ช่วยเหลือ ร่วมมือ 

เกื้อกูลซึ่งกันและกัน และในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธ 

สิ้นเชิงซึ่งความรุนแรงทางความคิด และการปฏิบัติ 

ประชาคมอาเซียน มีประเทศมุสลิมเป็นสมาชิกถึง 

3 ประเทศ คือมาเลเซีย บรูไน และอินโดนีเซีย  

ขณะที่ประเทศที่เหลือก็มีประชากรนับถือศาสนา 

อิสลามท่ีเป็นชนกลุ่มน้อยท่ีใหญ่ท่ีสุดของทุกประเทศ  

โดยรวมแล้วประชากรอาเซียนก่ึงหน่ึงจาก 600 ล้านคน  

นับถือศาสนาอิสลาม”

 ต่อจากน้ันเป็นช่วงท่ี 3 ของงาน นายอภิสิทธ์ิ 

เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้แสดงปาฐกถา 

พิเศษเรื่อง “ประเทศไทยได้อะไรจากประชาคม 

อาเซียน” โดย นายอภิสิทธ์ิ กล่าวเน้นถึงความสำคัญ 

ทางเศรษฐกิจที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็น 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและให้ประชาชน 

เตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนท้ัง 3 ด้าน 

ที่รวมเรื่อง การเมือง ความมั่นคงและสังคมและ 

วัฒนธรรมด้วย

 ผลงานที่ผ่านมาได้รับรางวัลชนะเลิศจาก 

การแข่งขัน “คอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 13” ประเภท 

คอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย จัดโดยภาควิชา 

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 นายเดชณรงค์  ยวงสุวรรณ นักศึกษาคณะ- 

วิศวกรรมศาสตร์ กล่าวว่า รู้สึกประทับใจและภูมิใจ 

เป็นอย่างมากท่ีได้รับรางวัลคร้ังน้ี และยังได้ทำช่ือเสียง 

ให้กับตนเองและวงศ์ตระกูล รวมทั้งยังได้ร่วมทำ 

กิจกรรมต่างๆกับมหาวิทยาลัยอีกด้วย และสิ่งที ่

อยากจะทำต่อไปในอนาคตคือ ต้องการนำความรู ้

ที่มีอยู่ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และทำค่าย 

อาสาพัฒนาชนบทต่อไป 

 ผลงานที่ผ่านมาได้มีโอกาสสร้างชื่อเสียง 

ให้แก่มหาวิทยาลัยในการคว้ารางวัลชนะเลิศจาก 

การแข่งขัน “คอนกรีตพลังช้าง ครั้งที่ 13” ประเภท 

คอนกรีตกำลังสูงตามเป้าหมาย จัดโดยภาควิชา 

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

 ศูนย์นักศึกษา จังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดโครงงานค่ายอาสาพัฒนาชนบท ณ  

โรงเรียนบ้านวังตะเคียน ม.8 ต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย  

จ.นครราชสีมา เมื่อวันที่ 17-23 พฤศจิกายน 2555  

โดยมีรองศาสตราจารย์คิม ไชยแสนสุข อดีตอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง        ให้โอวาทแก่นักศึกษาผู้เข้า 

ร่วมโครงการ ซ่ึงคณะนักศึกษาได้ดำเนินการซ่อมแซม 

ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียนบ้านวังตะเคียน  

เป็นระยะทางยาว 120 เมตร และร่วมกิจกรรมวัฒนธรรม 

ประเพณีท้องถ่ินกับชาวบ้านในพ้ืนท่ี ท้ังน้ี โครงการฯ 

ดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากอธิการบดี 

และงบประมาณกลางกิจกรรมนักศึกษาจากองค์การ 

นักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

นักศึกษารามฯออกค่ายอาสาพัฒนาชนบท



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

ต้องเป็นเลิศ ให้พร้อมออกไปแข่งขัน ฉะนั้น การจัด 

ระบบโครงสร้างของประเทศเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ 

ทุกคนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพสูงสุดที่มีอยู่ในตัว... 

 ...ส่ิงท่ีครู อาจารย์ และครอบครัว ต้องตระหนัก 

คือ เด็กทุกคนเกิดมามีศักยภาพและต้องนำเอาศักยภาพ 

นั้นออกมาใช้ ให้ เป็นประโยชน์ต่อสังคมและ 

ประเทศชาติอย่างสูงสุด เชื่อว่าไม่มีใครดีกว่าใคร 

แต่อยู่ท่ีโอกาส การศึกษา และการอบรม ทุกคนมีสิทธิ 

เท่าเทียมกันตามกฎหมาย ฉะนั้น วิญญาณของการ 

เป็นนักทรัพยากรมนุษย์ เร่ิมต้นต้องเช่ือก่อนว่าทุกคน

สามารถทำได้ดีเท่ากัน โดยเฉพาะกฎหมาย สถาบัน 

องค์กร ต้องเอื้อให้ทุกคนสามารถที่จะก้าวไปถึงจุด

สูงสุดของตนเอง ถ้าทำได้เช่นนั้นสังคมก็จะบรรลุ 

ความสำเร็จ”

‘เลขาธิการอาเซียน’ฯ                  (ต่อจากหน้า 3)

 ด้วยภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชา 

วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มีความ 

จำเป็นบางประการได้ขอเปลี่ยนแปลงการ 

จัดสอบของกระบวนวิชา COS 3108, COS 3301 

FDT 3404 และ FDT 3454 ในการสอบซ่อม  

ภาค 1 ปีการศึกษา 2555

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้เปลี่ยนแปลง 

การจัดสอบของกระบวนวิชาดังกล่าว จากที่ได้ 

ประกาศไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาค 1 ปีการศึกษา 

2555 เป็นคณะดำเนินการจัดสอบเอง

 เลขาธิการอาเซียน กล่าวในแง่ของรามคำแหงว่า 

เป็นกลไกที่ จะสร้างความเสมอภาคให้ เกิดขึ้น 

ในสังคมผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ต้องสร้าง 

สังคม ระบบ และองค์กร เพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาส 

และพื้นที่ ให้คนได้แสดงออกซึ่ งความเป็นเลิศ 

และนักทรัพยากรมนุษย์จะต้องคาดคะเนและ 

เสาะแสวงหาจุดอ่อนก่อนที่ จะทำให้ล้มไปทั้ ง 

ระบบ เพราะบางครั้งปัญหาเกิดขึ้นได้โดยที่ไม่มีใคร 

กำหนดให้เกิดขึ้น แต่เกิดเพราะมนุษย์สร้างความ 

วุ่นวายขึ้นมาเอง เหมือนทฤษฎี Chaos Theory หรือ 

ทฤษฎี Butterfly Effect คือ ถ้า ‘ผีเสื้อกระพือปีก’ 

ตัวเดียว แล้วมีอีกหลายล้านตัวกระพือปีกตาม 

สร้างกระแสลมให้แปรเปลี่ ยนเกิดผลกระทบ 

เป็นลูกโซ่ แสดงให้เห็นว่า ในโลกน้ีทุกอย่างบูรณาการ 

กันจนแยกไม่ออก เกิดอะไรขึ้นที่ไหน หากกระทบ 

ห่วงโซ่ที่อ่อนแอก็จะพังไปทั้งระบบเหมือนสึนามิ 

ท่ีเมืองเซนได ประเทศญ่ีปุ่นหรือน้ำท่วมประเทศไทย 

เมื่อปี 2554 แล้วส่งผลกระทบไปทั่ว

         ...ผมขอยกตัวอย่างคำคมของ ดร.ไสว บุญมา 

ที่บอกว่า “จงมาเป็นผีเสื้อผู้เชื่อมั่น ว่าสักวันภาวะ 

จะเหมาะสม ปีกบางบางจะสร้างกระแสลม เป็นพายุ 

แห่งสังคมอุดมการณ์” รามคำแหงก่อตั้งมาเมื่อ  

41 ปีที่แล้ว ด้วยปีกผีเสื้อไม่กี่คู่ แต่ 41 ปีของการ 

เดินทางได้สร้างแรงกระทบเป็นกระแสลมแห่งการ 

เปลี่ยนแปลงให้กับสังคมทั่วประเทศและทั่วโลก 

รามคำแหงเป็นผู้สร้างพลังให้กับปีกผีเส้ือหลายหม่ืน 

หลายแสน เป็นล้านคู่เพ่ือท่ีจะสร้างให้เป็นกระแสพายุ 

เพื่อสร้างสังคมอุดมการณ์ ความเป็นธรรม ความ 

เท่าเทียม และเปิดโอกาสให้ทุกคนสามารถที่จะ 

ดึงเอาศักยภาพสูงสุดท่ีมีอยู่ในตัวออกไปทำประโยชน์ 

ให้สังคมและประเทศชาติได้” ดร.สุรินทร์ กล่าวท้ิงท้าย   

 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์ ได้มีการเปล่ียนแปลงตารางสอน 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 โดยปิดบรรยายกระบวนวิชา 

ENS 3107 (EN315) ENGLISH FOR  HEALTHCARE 

PROFESSIONALS  W. เวลา 13.30-15.20  SKB 4A  

ASST.PROF.DR.SALINEE

 ด้วยคณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ 

และคณะวิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการ 

ได้ขอยกเลิกเง่ือนไขของกระบวนวิชา ACC 4348, 

CMS 4203, CMS 4204, CMS 4303, CMS 4307, 

CMS 4606, CMS 4701, CMS 4953 และ LAW 3031 

ที่เปิดสอนในภาค 2 ปีการศึกษา 2555

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้ยกเลิกเงื่อนไข 

ของกระบวนวิชาดังกล่าวจากที่ได้ประกาศ 

ไว้เดิมใน ม.ร. 30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2555

 

 ด้วยคณะบริหารธุรกิจ  คณะศึกษาศาสตร์ 

และคณะรัฐศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการ 

ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา EDF 4103 

HRM 4325 HRM 4326 POL 4112 POL 4232 

SBM 4307 TOM 3202 และ SECTION 03 

ของกระบวนวิชา FIN 2101 ที่ประกาศเปิดสอน 

ใน ม.ร.30 ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 นี้ได้ 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา 

และ SECTION ดังกล่าวในภาค 2 ปีการศึกษา 

2555 นี้

 ฉะนั้น ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน 

กระบวนวิชาดังกล่าว ไปสับเปล่ียนเป็นกระบวนวิชาอ่ืนได้ 

(ยกเว้นกระบวนวิชา FIN 2101) ก่อนการสอบ 

ของกระบวนวิชาท่ีจะสับเปล่ียนน้ัน หรือไปติดต่อ 

ขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้ท่ี ฝ่ายจัดตารางสอน และ 

ลงทะเบียนเรียน อาคารกงไกรลาศ (KLB ชั้น1) 

ภายในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 หาก 

นักศึกษาผู้ใดไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเอง 

ได้ให้มอบฉันทะให้ผู้อ่ืนดำเนินการแทนพร้อมท้ัง

นำใบเสร็จรับเงินไปด้วย

 ด้วยมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับการจัดพิมพ์ 

กระบวนวิชางดสอนในประกาศมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เร่ืองการงดสอนกระบวนวิชา (ครั้งที่ 4) 

ฉบับลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 ภาค 2 

ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงได้ระบุให้งดสอนกระบวนวิชา 

HEC 3006

 ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงให้แก้ไขประกาศ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงฉบับดังกล่าวโดยขอยกเลิก 

การงดสอนกระบวนวิชา HEC 3006 ภาค 2 

ปีการศึกษา 2555 นี้

 ด้วยคณะมนุษยศาสตร์  คณะศึกษาศาสตร์ 

และคณะวิทยาศาสตร์ มีความจำเป็นบางประการ 

ไม่สามารถเปิดสอนกระบวนวิชา COS 2206 

COS 2251 COS 2256 COS 2261 COS 2266 

COS 4104 COS 4454 COS 4503 HEC 2502 

HEC 3006  INT 2257  INT 3109 INT 4152 

OPR 3306 และ SECTION 02 ของกระบวนวิชา 

ENG 2101 ที่ประกาศเปิดสอนใน ม.ร.30 ภาค2 

ปีการศึกษา 2555 นี้ได้ 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงให้งดสอนกระบวนวิชา 

และ SECTION ดังกล่าวในภาค 2 ปีการศึกษา 

2555 นี้

 ฉะนั้น ให้นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนใน 

กระบวนวิชาดังกล่าว ไปสับเปล่ียนเป็นกระบวนวิชา 

อ่ืนได้ (ยกเว้นกระบวนวิชา ENG 2101) ก่อนการสอบ 

ของกระบวนวิชาท่ีจะสับเปล่ียนน้ัน หรือไปติดต่อ 

ขอเงินค่าหน่วยกิตคืนได้ที่ ฝ่ายจัดตารางสอน และ 

ลงทะเบียนเรียน อาคารกงไกรลาศ (KLB ชั้น 1) 

ภายในวันพฤหัสบดีท่ี 4 เมษายน 2556 หากนักศึกษา 

ผู้ใดไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเองได้ให้มอบฉันทะ 

ให้ผู้อื่นดำเนินการแทนพร้อมทั้งนำใบเสร็จรับเงิน 

ไปด้วย

เปล่ียนแปลงการจัดสอบซ่อม 1/2555

การงดสอนกระบวนวิชาและ SECTION
ภาค 2 ปีการศึกษา 2555

การยกเลิกเงื่อนไขกระบวนวิชา

ภาค 2 ปีการศึกษา 2555

ปิดบรรยายวิชา ENS 3107

การงดสอนกระบวนวิชาและ
SECTION ภาค 2 ปีการศึกษา 2555

การแก้ไขประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ภาค 2 ปีการศึกษา 2555



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

 สำนักพิมพ์ ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน พฤศจิกายน 2555  จำนวน 10 วิชา ดังน้ี
 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 55242 CHI 2001 119/25 ภาษาจีน 3 รศ.เสาวภาคย์ วรลัคนากุล

  (CN 201)   

 55236 CHI 2002 145/25 ภาษาจีน 4 รศ.เสาวภาคย์  วรลัคนากุล  

  (CN 202)

 55256 CMS 1104 (L) 83/25 ปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน ผศ.ดร.จินตนา  สุวรรณรัตน ์ 

 55255 CSO 4201 55/25 การศึกษานอกสถานที่ รศ.สุจิตรา  ภักดีสงคราม  

  (SD 401)  ในวิชาสังคมศึกษา

 55195 EN 405 48/25 การเขียนย่อความบท รศ.ชูทิพย์  เลาหวิเชษ  

    แสดงความคิดเห็นและ รศ.ดร.ระพิณ  ทรัพย์เอนก

    จดหมาย

 55204 ENG 3901 35/25 วรรณคดีสำหรับเด็ก รศ.นัญ เจริญพันธุ์ศิริกุล 

 55252 GER 1001 (H) 51/25 ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1   ผศ.ดร.ประภาวดี  กุศลรอด 

 55193 LAW 3032 37/25 ปัญหาในกฎหมายอาญา รศ.นิมิตร  ชิณเครือ  

  (LA 332) (LW 439)

 55220 LAW 3035 19/25 การสืบสวนและสอบสวน รศ.ประโมทย์  จารุนิล  

  (LA 335) (LW 443) 

 55188 SBM 4522 46/25 การกำหนดค่าบริการการขนส่ง ผศ.ชยุดา  ศุภทรัพย์  

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ 1101, 1103

                                               ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

 
ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้ฯ                (ต่อจากหน้า 5)

ถาม ผมกำลังจะสำเร็จการศึกษา ขอสอบถามว่า 

 1. การลงทะเบียนเรียนถ้ ากากบาท 

ขอจบการศึกษา ลงได้ 30 หน่วยกิต แต่ผมเหลือ 

31 หน่วยกิต ผมจะลงได้ทั้งหมดเลยหรือไม่

 2. อยากทราบเรื่องการขอสอบซ้ำซ้อน

ตอบ 1. ไม่ได้ ถ้านักศึกษาเหลือวิชาที่เรียน 

ในหลักสูตรเกิน 30 หน่วยกิต นักศึกษายังไม่สามารถ 

กากบาทขอจบได้ ให้ลงทะเบียนได้เพียง 24 หน่วยกิต  

ส่วนวิชาท่ีเหลือให้นำไปลงทะเบียนพร้อมกากบาท 

ขอจบในภาคถัดไป ซึ่งในภาคปกติกากบาทขอจบ 

ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 30 หน่วยกิต ภาคฤดูร้อน 

กากบาทขอจบลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต

 กรณีนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ปีท่ี 8 (ปีสุดท้าย) 

และเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายสามารถลงทะเบียนเรียน 

ขอจบการศึกษาได้ในภาคปกติได้ไม่เกิน 36 หน่วยกิต 

และภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียนขอจบการศึกษา

ได้ไม่เกิน 24 หน่วยกิต

 2.  การขอสอบซ้ำซ้อนน้ัน ต้องเป็นนักศึกษา 

ท่ีขอจบ และวิชาท่ีจะขอสอบซ้ำซ้อนต้องเป็นวิชา 

พ้ืนฐาน, วิชาเอก, วิชาโทบังคับเท่าน้ัน ถ้าสามารถ 

เลือกวิชาอื่นได้ก็ไม่สามารถขอสอบซ้ำซ้อนได้  

การขอสอบซ้ำซ้อนให้ดำเนินการในช่วงของการ

ลงทะเบียนเรียนในภาคนั้นๆ หรือวันสุดท้ายของ 

กำหนดการลงทะเบียนเรียนในภาคนั้น ๆ ให้ถ่าย

เอกสารใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน ติดต่อที่ 

ฝ่ายทะเบียนคณะ เพื่อทำเรื่องขอสอบซ้ำซ้อน

ถาม ผมเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 4 

ขอสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนกันไว้

 1. ผมจบการศึกษาในภาคฤดูร้อน/2554  

แต่ผมได้ทำการลงทะเบียนกันไว้ในภาค 1/2555  

ถ้าผมสอบผ่านจะขอเงินคืนจากการลงทะเบียน 

กันไว้ได้ที่ไหน 

 2. การทำเร่ืองขอจบน้ันต้องทำอย่างไรบ้าง 

ติดต่อที่ใด

ตอบ	1. นักศึกษาดำเนินการแจ้งจบที่คณะ 

ให้เรียบร้อยก่อน เมื่อได้รับใบรับรองสภาแล้ว 

ให้นำใบรับรองสภา ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงของ 

ภาคที่นักศึกษาต้องการขอคืนเงิน พร้อมสำเนา 

ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนที่ฝ่ายจัด 

ตารางสอนและลงทะเบียนเรียน อาคาร สวป. 

ชั้น 1 ช่อง 11 - 13 จากนั้นจึงมารับคำร้องคืน 

ภายในกำหนดนัด และขอรับเงินคืนที่กองคลัง 

สำนักงานอธิการบดี ช้ัน 1 ภายใน 3 เดือนนับแต่วัน

ที่นัดรับคำร้องคืนภายในกำหนด หากพ้นกำหนด

จะถือว่านักศึกษาสละสิทธิ

 2. นักศึกษาเรียนครบหลักสูตรแล้ว ให้บันทึก 

ข้อมูลภาวะการมีงานทำที่หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง www.ru.ac.th พร้อม Print เอกสารยืนยัน 

การแจ้งจบ ใบเช็คเกรด และใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 

2 ภาคสุดท้าย นำเอกสารทั้งหมดไปเขียนคำร้องเพื่อ

แจ้งจบที่ ฝ่ายทะเบียนคณะฯ ที่สังกัด

Satu (ซาตู ) = หนึ่ง  Dua (ดูวา) = สอง   

Tiga (ตีฆา) = สาม Empat (เอิมปัต) = สี่ 

Lima ( ลีมา) = ห้า  Enam (เออนัม) = หก 

Tujuh (ตูยูฮ์) = เจ็ด  Lapan (ลาปัน) = แปด

 สําหรับเลขแปดในภาษาอินโดนีเซียจะ De อยู่ข้างหน้า 

จะเป็น Delapan 

Sembilan (เซิมบีลัน) = เก้า 

 การนับเลข 1-9 ก็นับกันเป็นปกติ พอมาถึงหลักสิบ 

ท่ีลงท้ายด้วยสิบเช่น 10, 20, 30.. เราก็จะต่อท้ายด้วยคําว่า puluh  

(ปูลูฮ์) ยกเว้นเลข 10 เราจะเปล่ียนจาก satu เป็น se- แทน 

กลายเป็น sepuluh (เซอปูลูฮ์) เช่นเดียวกับ 100 ก็จะ 

เป็น seratus (เซอราตุส), 1,000 ก็เป็น seribu (เซอรีบู)  

จะมีพิเศษก็ตรงระหว่าง 11-19 เราจะต่อท้ายด้วย Belas แทน  

เช่น sebelas, dua belas... sembilan belas คล้ายๆ 

ภาษาอังกฤษท่ีลงท้ายว่า teen ดูตัวอย่างจากข้างล่างพอสังเขป 

 10 sepuluh (เซอปูลูฮ์) 
 11 sebelas (เซอเบอลัส) 
 12 dua belas (ดูวาเบอลัส) 
 20 dua puluh (ดูวาปูลูฮ์) 
 21 dua puluh satu (ดัวปูลูฮ์ซาตู) 
 25 dua puluh lima (ดูวาปูลูฮ์ลิมา)
 30 tiga puluh (ติฆาปูลูฮ์) 
 50 lima puluh (ลิมาปูลูฮ์)
 75 tujuh puluh lima (ตูยูฮ์ปูลูฮ์ลิมา) 
 79 tujuh puluh sembilan (ตูยูฮ์ปูลูฮ์เซิมบิลัน) 
 80 lapan puluh (ลาปันปูลูฮ์) 
 90 sembilan puluh (เซิมบิลันปูลูฮ์) 
 100 seratus (เซอราตุส) 
 110 seratus sepuluh (เซอราตุสเซอปูลูฮ์)
 150 seratus lima puluh (เซอราตุสลิมาปูลูฮ์) 
 200 dua ratus (ดูวาราตุส)
 900 sembilan ratus (เซิมบิลันราตุส) 
  1000 seribu (เซอรีบู) 

ส่วนตัวเลขท่ีมากกว่าน้ีจะใช้หลักเหมือนภาษาอังกฤษ 

เช่น หนึ่งหมื่น ก็จะเป็น sepuluh ribu (สิบพัน) 

เซอปูลูฮ์ รีบู, หน่ึงแสน = seratus ribu (หน่ึงร้อยพัน) 

เซอราตุส รีบู เป็นเช่นนี้ไปเรื่อยๆ จนถึง หนึ่งล้าน 

จะใช้ sejuta (เซอยูตา) เมื่อเราได้เรียนรู้ตัวเลขและ 

การนับเป็นเบ้ืองต้นแล้ว คราวต่อไปผมจะมาพูดเร่ือง

เกี่ยวกับการถามต่อรองราคากัน Bye Jumpa lagi 



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

                        • 

ภาค 2/2555

 GER (GN 411)
ภาษาเยอรมันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1
German for Sciences and Technology 1

ENG 3201 (EN 309)
การฟังภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ 1

English Listening for Comprehension 1

ผศ.ดร.อัญชลี  โตพึ่งพงศ์ อ.ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

วัน/เวลา/สถานท่ีเรียน  

 Section 1 วันพุธ  09.30 -11.20 น. ห้อง SBB 315 

  Section 2 วันศุกร์ 13.30 - 15.20 น. ห้อง SBB 316 

อาจารย์ผู้สอน   Section 1: อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล  

   Section 2: อาจารย์  Rick  Whisenand

ตำราที่ใช้   EN 309 การฟังเพื่อความเข้าใจ 1  แต่งโดย 

รศ. จารุพรรณ เพ็งศรีทอง

คำอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาวิธีและฝึกฟัง โดยการ 

เน้นการจำแนกเสียงของคำท่ีมีการออกเสียงคล้ายกัน คำท่ี 

มีการลงเสียงเน้นหนัก พร้อมท้ังจับทำนองเสียงตลอดจน 

ฝึกฟังข้อความสั้น ๆ ได้แก่ บทสนทนา บทสัมภาษณ์ 

ข่าว บทโฆษณา ฝึกเขียนตามคำบอก และเขียนบทสรุป

จากข้อความที่ได้ยิน 

จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 1. เพื่อให้ผู้ เรียนเข้าใจวิธีการฟังและฝึกฟัง 

ภาษาอังกฤษจากเจ้าของภาษา

 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจการลงเสียงเน้นหนัก และ

ทำนองเสียงซ่ึงเป็นลักษณะสำคัญของภาษาอังกฤษ

 3. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกฟังข้อความส้ัน ๆ  เช่น บทสนทนา 

บทสัมภาษณ์ ข่าว และบทโฆษณา 

 4. เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนตามคำบอก

 5. เพ่ือให้ผู้เรียนได้ฝึกเขียนบทสรุปจากข้อความ 

ที่ได้ยิน

แนวทางการเรียน การบรรยายและฝึกฟังจาก CD ซึ่งมี 

จำหน่ายพร้อม script และตัวอย่างข้อสอบ 2 ชุด พร้อม 

คำเฉลยที่ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

เนื้อหาวิชา  ตัวเลขที่ใช้ในชีวิตประจำวัน  ความสำคัญ 

ของเสียงท้ายคำและเสียงซึ่งเกิดจากการลดพยางค์ 

ความสำคัญในการ เน้นพยางค์และทำนองเสียง 

การเช่ือมเสียงระหว่างคำ การตัดเสียงและการกลมกลืนเสียง 

คำบอกลักษณะคน ส่ิงของ รูปร่าง ทิศทางและคำแนะนำ 

ต่างๆบทสนทนาทางโทรศัพท์ Active Voice และ  

Passive Voice และการละคุณศัพท์ กริยา สรรพนาม 

ที่คู่สนทนาเคยกล่าว

ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ อัตนัยผสมปรนัย 100 ข้อ 

ภาควิชาฯจัดสอบเอง เวลาและสถานที่สอบจะประกาศ 

ให้ทราบในภายหลังทาง website ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และประกาศที่ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์

รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ  ข้อสอบ แบ่งออกเป็น 

6 part ดังน้ี 

 Part 1 Write down the numbers, dates, times  

etc you hear.  ข้อสอบ part น้ีมี 10 ข้อ 10 คะแนน ข้อสอบ  

part น้ี เป็นการเขียนจากการบอกตัวเลขต่าง ๆ วัน เดือน ปี 

เวลาและตัวเลขอื่นๆ เช่น ถ้านักศึกษาได้ยินว่า “January 

the seventh nineteen-eighty” นักศึกษาต้องเขียน January 7, 

1980 หรือถ้าได้ยินว่า “two-hundred  thousand nine- 

hundred forty” นักศึกษาต้องเขียน 200,940 หรือถ้า 

ได้ยินว่า “sixty-three dollars forty-nine cents” นักศึกษา 

ต้องเขียน $63.49 เป็นต้น

 Part 2 Word Differentiation.  Each of the 

sentences - spoken twice - will contain one of the four  

words in    A to D.  Choose  the  word  that  you  hear. ข้อสอบ 

part นี้มี 15 ข้อ 15 คะแนน นักศึกษาจะได้ยินเสียง 

อ่านประโยคคร้ังละหน่ึงประโยค ส่ิงท่ีนักศึกษาต้องทำ 

ใน part นี้คือหาตัวเลือกที่ถูกต้องจากบรรดาตัวเลือก 

ที่ออกเสียงคล้าย ๆ กันจากตัวเลือก A ถึง D ว่าตัวเลือก

ใดเป็นคำท่ีมีอยู่ในประโยคท่ีนักศึกษาได้ยิน

 Part 3 Contractions. Find the contraction in 

each sentence and write the contracted part in its 

full form, e.g. If you hear: “At last I’ve found a boy 

friend” -you can write either “I have” or just “have.” 

In the case of “won’t” you write “will not.”  ข้อสอบ 

part น้ีมี 15 ข้อ 15 คะแนน นักศึกษาจะได้ยินประโยค 

ครั้งละหนึ่งประโยค โดยที่ประโยคทุกประโยคที่ได้ยิน 

จะมีคำท่ีมีการลดเสียงหรือการย่อให้ส้ันลง ส่ิงท่ีนักศึกษา 

ต้องทำคือเขียนรูปเต็มของคำที่มีการลดเสียง เช่น ถ้า 

ประโยคที่ได้ยินเป็น “He’ll” go with you tomorrow 

morning.” คำที่มีการลดเสียงคือคำว่า ’ll ให้นักศึกษา 

เขียนรูปเต็มคำเสียงที่ลดนี้ คือ will นั่นเอง ถ้าเสียง 

ท่ีลดคือ “We won’t...”  ให้นักศึกษาเขียน will not  ถ้าเป็น 

 “I’m not...” ให้นักศึกษาเขียน I am เป็นต้น

 Part 4 Read the questions below, then listen  

to the dialogues and answer them. ข้อสอบ part นี้

เป็นการตอบคำถามจากการฟังบทสนทนาสองบท  

20 คะแนน นักศึกษามีเวลาอ่านคำถามของแต่ละบทสนทนา 

ก่อนการฟังเพื่อให้นักศึกษารู้จักจับประเด็นก่อน และ 

นักศึกษาสามารถเขียนตอบแบบสั้นๆ ให้ได้ใจความ  

ไม่จำเป็นต้องตอบเป็นประโยคที่สมบูรณ์ 

 Part 5 Listening Comprehension Look at 

the questions below, then listen to each passage - 

spoken twice - and write short answers.  ข้อสอบ  

part นี้มี 20 คะแนน นักศึกษาจะมีเวลาอ่านคำถาม 

ก่อนการฟังเรื่องอ่านที่ยาวขึ้น ซึ่งจะคล้ายกับข้อสอบ 

ใน part 4 ต่างกันที่ข้อสอบ part นี้ไม่ใช่บทสนทนา 

เท่าน้ันเอง การตอบก็ตอบแบบส้ัน ๆ ให้ได้ใจความเช่น 

เดียวกับการตอบคำถามใน part 4

 Part 6 Cloze Dictation Fill in the blanks 

in the following passage, spoken twice, with the 

words that you hear.  ข้อสอบ part น้ีมี 20 คะแนน  

ให้นักศึกษาฟังแล้วเติมคำท่ีหายไปในช่องว่างท่ีเว้นว่าง 

ไว้ให้

วันเวลาและสถานที่เรียน   พุธ  09.30 - 11.20 น. 

 ห้อง AV อาคาร HOB 1 ชั้น 3

อาจารย์ผู้สอน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี โตพ่ึงพงศ์ 

กระบวนวิชา GER (GN 411) มุ่งเน้นให้นักศึกษามีความรู้ 

เก่ียวกับคำศัพท์ สำนวน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

มองเห็นภาพรวมและความก้าวหน้าในประเทศเยอรมนี 

ตลอดจนพัฒนาและฝึกฝนทักษะการอ่านเพ่ือความ 

เข้าใจ รวมทั้งฝึกทำกิจกรรมกลุ่มร่วมกัน

คำอธิบายกระบวนวิชา  ศึกษาคำศัพท์ สำนวนจาก 

บทอ่านภาษาเยอรมันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที่คัดเลือกมา โดยเน้นการอ่านเพื่อความเข้าใจ

จุดมุ่งหมายกระบวนวิชา  1. นักศึกษาเรียนรู้จักคำศัพท์ 

สำนวน ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2. นักศึกษาพัฒนาทักษะในการอ่านเพื่อความเข้าใจ 

ควบคู่ไปกับการทำกิจกรรม โดยเน้นท่ีตัวผู้เรียนเป็น 

ศูนย์กลาง 3. นักศึกษามองเห็นและมีความเข้าใจใน 

แง่มุมต่างๆ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

เยอรมนี ผ่านบทอ่านที่คัดเลือกมา

วิธีประเมินผล     การสอบปลายภาค  (ข้อสอบอัตนัย) 

100 คะแนน  (สอบตามวันเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด

เนื้อหาวิชา  บทที่ 1 มนุษย์กับธรรมชาติ 

   บทท่ี 2 เทคโนโลยียานยนต์ในเยอรมนี  

   บทที่ 3 อิเล็กทรอนิกส์ 

   บทท่ี 4  นักประดิษฐ์คิดค้นผู้ย่ิงใหญ่ 

   บทที่ 5 พลังงานนิวเคลียร์ 

   บทที่ 6 พลังงานทางเลือก 

   บทที่ 7 ประวัติศาสตร์การบิน  

   บทท่ี 8 สถาปัตยกรรมและการก่อสร้าง 

   บทที่ 9 คอมพิวเตอร์สมองกล  

   บทที่ 10 โลกอนาคต



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 ๒๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

  ด้วยรักและผูกพัน                    (ต่อจากหน้า 12) ม.ร. มุทิตาจิตฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

สาขาวิทยบริการฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

 โอกาสน้ี  อาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์  

รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ กล่าวว่า วันท่ี 26 พฤศจิกายน 

2555 นับว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหน่ึง เพราะเม่ือส่ีสิบปี 

ท่ีแล้วมหาวิทยาลัยแห่งน้ีเร่ิมก่อสร้างมหาวิทยาลัยข้ึน 

บนพ้ืนฐานของความไม่พร้อมท้ังอาคาร สถานท่ี จำเป็น 

ต้องใช้อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อจัดแสดงสินค้าเป็นอาคาร 

สำนักงานและอาคารเรียน อุปกรณ์ เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้  

เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดการเรียน 

การสอนก็เป็นปัญหาหนักของมหาวิทยาลัย แต่ด้วย 

ความวิริยะ อุตสาหะ ความอดทนและความเสียสละ 

ของคณาจารย์ ข้าราชการ ลูกจ้าง ทุกภาคส่วนของ 

มหาวิทยาลัย  ทำให้ปัจจุบันนี้หากกล่าวถึงมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงแล้วนับเป็นมหาวิทยาลัยที่มีผู้ลงทะเบียน 

มากที่สุด เป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตบัณฑิต มหาบัณฑิต 

และดุษฎีบัณฑิตรวมกันมากท่ีสุด และเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่มีสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติกระจายอยู่ทุก 

ภูมิภาคมากที่สุดในประเทศ มีศูนย์สอบทั้งในประเทศ 

และต่างประเทศ  

 “ความเจริญก้าวหน้าดังกล่าวน้ีคณาจารย์อาวุโส 

มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดขึ้น พวกท่านเป็นผู้วางรากฐาน 

เอาไว้ หากกล่าวว่าถ้าไม่มีพวกท่านในวันนั้นก็คงไม่มี 

พวกเราในวันนี้ก็คงไม่ผิดนัก”

 จากนั้น อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า  มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเปิดการเรียนการสอนมาได้จนทุกวันนี้ 

เพราะได้รับความช่วยเหลือจากคณาจารย์ทุกท่าน  

ที่ช่วยสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยและสร้างลูกศิษย์ให้ม ี

ความรู้คู่คุณธรรม มหาวิทยาลัยเชื่อว่าถ้ามหาวิทยาลัย 

ปราศจากอาจารย์ทุกท่าน มหาวิทยาลัยก็คงจะไม่ประสบ 

ความสำเร็จ ถือได้ว่าคณาจารย์ทุกท่านเป็นปูชนียบุคคล  

และเป็นบูรพคณาจารย์ ในการสร้างคุณประโยชน์ต่อ 

บ้านเมือง 

 “เพราะฉะนั้นการจัดงานมุทิตาจิตจึงถือเป็น 

หัวใจสำคัญยิ่งต่อการจัดงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย  

เนื่องจากเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาแก่ 

คณาจารย์ผู้อาวุโส ที่มีส่วนในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย 

ให้มีความแข็งแกร่งและมีความก้าวหน้ามาจนถึงทุก 

วันน้ี พร้อมท้ังสามารถผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม 

และความสามารถออกไปรับใช้สังคม” 

  สำหรับคณาจารย์อาวุโสที่ร่วมพิธีในครั้งนี้  

ประกอบด้วย คณะนิติศาสตร์ ศาสตราจารย์เดือน จิตรกร    

คณะบริหารธุรกิจ  รองศาสตราจารย์ประทุมวรรณ   

อุดมสุวรรณกุล รองศาสตราจารย์บัญญัติ จุลนาพันธุ์   

รองศาสตราจารย์วิสาข์  หงษ์ศิริรัตน์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

พ.ต.ธวัช  สัณฑิติ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาลี  คันธรักษ์   

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายพิณ  ศมาวรรตกุล  รองศาสตราจารย์ 

สุมาลี  ศรีบุญเรือง  คณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 

ชูทิพย์ เลาหวิเชษ รองศาสตราจารย์พรสุข บุญสุภา   

รองศาสตราจารย์ศิริกันยา  นาคะวิสุทธิ  รองศาสตราจารย์ 

ทิพย์สุเนตร  อนัมบุตร รองศาสตราจารย์เตือนใจ  จุลดุลย์   

รองศาสตราจารย์ชัยวัฒน์  อัตพัฒน์  รองศาสตราจารย์ 

พัฒน์  เพ็งผลา รองศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน  บุญเปี่ยม   

รองศาสตราจารย์ศิริพันธ์         ถาวรทวีวงษ์         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ศิวพร  ชัยประสิทธิกุล  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเอิญศร ี

อิศรางกูร  ณ อยุธยา  และ รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย  

ภิรมย์รื่น คณะศึกษาศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.รุจิ   

ภู่สาระ  รองศาสตราจารย์เรืองศรี  ศรีทอง  รองศาสตราจารย์ 

สังคม ลาภเจริญ รองศาสตราจารย์ทวี ทองสว่าง   

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพรรณี ชโลธร คณะวิทยาศาสตร์  

รองศาสตราจารย์มานพ พราหมณโชติ รองศาสตราจารย์ 

วารุณี  ยงสกุลโรจน์  คณะรัฐศาสตร์  ศาสตราจารย์ ดร. 

จิรโชค วีระสย รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ   

คณะเศรษฐศาสตร์ ศาสตราจารย์ (พิเศษ) อัมพร วิจิตรพันธ์   

ศาสตราจารย์ (พิเศษ) เอนก เธียรถาวร รองศาสตราจารย์ 

ไกรสร คือประโคน และคณะศิลปกรรมศาสตร์   

รองศาสตราจารย์รังสรรค์   แสงสุข  

ค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร 140,000 บาท 

แบ่งชำระ 5 งวด เรียนระบบ Module แบบ Block 

Course System 

 ผู้สนใจขอรับใบสมัครและสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี 

ถึงวันท่ี 20 มกราคม 2556 ท่ีสาขาวิทยบริการฯจังหวัด 

สุโขทัย โทร. 055-945-112-4, www.sukhothai.ru.ac.th  

และที่โครงการรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สำนักงานอธิการบดี ช้ัน 5 ม.ร. หัวหมาก โทร. 0-2310- 

8007, 8030, 8033, 081-400-8816, 087-497-6009 หรือ 

ดาวน์โหลดใบสมัครท่ี www.mpa.ru.ac.th 

คณะกรรมการฯจัดงาน และขอบคุณบุคลากรทุกคณะ/สำนัก/ 

สถาบัน และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทุกจังหวัด  

สมาคมมหาวิทยาลัยรามคำแหง และคณะกรรมการจัดงาน 

ทุกฝ่ายที่จัดงานให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี” 

 จากนั้น อธิการบดี ได้สาธิตการปรุงผัดไทยกุ้งสด 

สูตรสุพรรณบุรี และคณะผู้บริหาร ม.ร. ได้ร่วมประมูล 

ผัดไทย โดยเงินที่ได้จะนำไปสมทบทุนองค์กรการกุศล  

หลังจากนั้นอธิการบดีได้เดินเยี่ยมชมและแจกอาหาร 

คาว-หวานร่วมกับซุ้มต่างๆ ทั่วทั้งบริเวณงาน

ม.ร. จัดโรงทานฯ                        (ต่อจากหน้า 12)

เขายิ่งดูถูกดูแคลนขึ้น แต่ถ้าหากว่าเขามาพบความจริง 

จากการที่ดูถูกดูแคลนอยู่ เขาก็เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจได ้

ในคนที่เขามีความรู้สึกเป็นธรรม ส่วนคนที่ไม่มีความ 

รู้สึกเป็นธรรม เป็นคนที่คิดในเรื่องอยุติธรรมตลอด 

อันนั้นก็ช่วยไม่ได้ มันเป็นความคิดชั่วอย่างหนึ่งที่ติด 

กาย ติดตัว ติดชีวิตของคนบางคนไป 

 ลูกศิษย์ครับ ในการที่เราจะไปจะมาทุกวันนี้นั้น  

ท่ีครูพูดเร่ืองน้ีน้ันก็เพราะว่าครูเห็นพวกเราเปล่ียนในเร่ือง 

การกิน การอยู่ การกระทำอะไรต่างๆ ครูก็พยายามมานึก 

หาว่ามันมีสาเหตุอะไร และในขณะเดียวกันสาเหตุต่างๆ  

นั้นเราจะต้องมาวิเคราะห์ดู มาคิดดู ตรงนี้ไม่ได้อาศัย 

ความรู้ว่ามีความรู้อะไร แต่อาศัยว่ามีประสบการณ์ใน 

การมีชีวิตที่ผ่านมา 10 ปี 20 ปี 30 ปี เคยมีอายุ 40 ปี  

เคยมีอายุถึง 50-60 ปี อะไรต่างๆเหล่านี้ หมายความว่า 

ผ่านร้อนผ่านหนาว ผ่านอะไรต่างๆ มาย่อมเห็นความ 

เปลี่ยนแปลง และความเปลี่ยนแปลงอันนั้นมันก็ไม่เกิน 

ความคาดหมาย มันก็ไม่เกินความที่เราสัมผัส หรือว่า 

ไม่เกินประสบการณ์ของเรา ดังนั้นเราต้องคิดว่าคนที่มี 

อายุมากในปัจจุบันนี้นั้นเขาก็จะมองคนที่มีอายุน้อยไป 

ในอีกอย่างหนึ่งก็เป็นไปได้ ถ้าหากเขาไม่มีประสบการณ ์

ในการมอง และในขณะเดียวกันคนที่อายุน้อยก็อาจจะ 

มองคนที่มีอายุมากไปในอีกอย่างหนึ่ง ถ้าหากว่าไม่ได ้

ผ่านตัวเลขมากมาย ไม่ได้ผ่านชีวิตอะไรต่างๆ อย่างที่ครู 

เล่าให้ฟังนั้น มันก็เป็นไปได้ที่จะมองแตกต่างแล้วก็ไม ่

เข้าใจกัน ผู้ใหญ่หลายคนเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเวลานักศึกษา 

ไปมหาวิทยาลัยหรือนักเรียนไปเรียน ทำไมจะต้องทำตัว 

อย่างน้ัน ทำไมจะต้องเป็นอย่างน้ี ทำไมต้องเป็นอย่างน้ัน 

อย่างน้ี แล้วก็ไม่เหมือนในสมัยท่ีตนเรียนมา ในสมัยท่ีตน 

เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยไม่เหมือนกับตอนที่ตนเป็น 

คนอายุ 20 หรือว่าตอนอายุ 30-40 อะไรต่างๆ อันนี้ 

ก็เป็นเร่ืองของคนท่ีมีอายุเสียเปล่า ไม่ทราบความเปล่ียนแปลง 

แล้วก็ไม่นึกย้อนหลังว่าในความเปล่ียนแปลงอันน้ันเป็นเพราะ 

อะไร และในขณะเดียวกันน้ันมองในมุมมองของผู้ท่ีอายุน้อย  

ผู้ท่ีอายุน้อยไปว่าตาแก่คนน้ันเป็นอย่างน้ัน ตาแก่คนน้ัน 

เป็นอย่างน้ี หรือว่าคนแก่คนน้ันไม่รู้เร่ือง คนแก่ก็เป็นอย่างน้ี

แต่ว่าลืมไปว่าตนเองน้ันวันหน่ึงจะต้องแก่ เพราะเกิด แก่  

เจ็บ ตาย นั้นไม่มีใครที่จะหลีกพ้นเป็นสัจธรรม เมื่อ 

เป็นสัจธรรมและหลีกพ้นไม่ได้เราก็ต้องไปคิดว่า ถ้าเรา 

แก่อายุขนาดคุณลุงคุณป้า หรือคุณตาคุณยายอย่างนั้น 

เราจะเป็นอย่างไรหนอ ลองสร้างจินตนาการดูก็จะมอง 

เห็นเหตุการณ์เปล่ียนแปลง จะมองย้อนหลังไปว่าตนเอง 

นั้นมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไร เมื่อตอนอายุ 10 ขวบ 

เป็นอย่างไร ตอนอายุ 20 ขวบเป็นอย่างไร อย่างน้ีเป็นต้น  

ก็จะเข้าใจเหตุผลข้ึน พูดง่ายๆว่าอยู่ท่ีการฝึกปรือ การฝึก 

ย่อมทำให้เรามีความรู้ ย่อมทำให้เรามีประสบการณ์ได ้

ฉบับน้ีเอาไว้แค่น้ีก่อน ฉบับหน้าเราจะมาพูดเร่ืองภัยอีกครับ  

โปรดติดตามฉบับหน้าต่อนะครับ ฉบับน้ีเอาไว้แค่น้ีก่อน  

สวัสดีครับ



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๗) วันที่ ๒๔ - ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๕

    
 

ภัย 1

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. จัดโรงทานเฉลิมพระเกียรติฯ

 กองกิจการนักศึกษา และสถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ร่วมกับกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการปฏิบัติธรรมเน่ืองในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555 โดยมี อาจารย์สมหมาย 

สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธาน พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 

และผู้มีจิตศรัทธา ร่วมพิธีตักบาตรพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต จำนวน 85 รูป ณ บริเวณ 

ด้านหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2555

ชาวรามคำแหง ร่วมตักบาตรเฉลิมพระเกียรติฯ

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานเปิดงาน 

โรงทานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา 

ร่วมในพิธี และมีประชาชนจากชุมชนใกล้เคียง เข้าร่วมงาน 

อย่างคึกคักท่ามกลางซุ้มอาหารนับร้อยร้าน จากคณะ/ 

สำนัก/สถาบัน และสาขาวิทยบริการฯ ม.ร. ท่ัวประเทศ 

ที่มาให้บริการ ณ บริเวณริมสระน้ำ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง  เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2555 

 โอกาสน้ี ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่า การจัดโรงทานเฉลิม- 

พระเกียรติฯ ดำเนินการมาอย่างต่อเน่ืองในปีน้ีจัดข้ึน 

เป็นคร้ังท่ี 7 เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 

5 ธันวาคม 2555 และเป็นการร่วมกันบำเพ็ญทานบารมี 

ของบุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำแหงทุกหน่วยงาน  

การจัดงานในปีนี้ มีหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

ม.ร. ร่วมออกร้านจำนวน 72 หน่วยงาน มีอาหาร 

คาว-หวานมาบริการให้ชาวรามคำแหง และพี่น้อง 

ประชาชนที่มาร่วมงานนับร้อยรายการ 

 จากน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

ม.ร.      กล่าวว่าวันน้ีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว ท่ีประชาชนชาวไทยมีความปล้ืมปีติเป็น 

อย่างย่ิง  ม.ร. ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ 

ที่มีต่อพสกนิกร

 “สำหรับการจัดงานโรงทานเฉลิมพระเกียรติฯ  

ครั้งนี้ ขอบคุณ รศ.วิไลวรรณ ทองประยูร ประธาน 

 นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดม คว้ารางวัลชนะเลิศการ 
แข่งขันคณิตศาสตร์พ้ืนฐานมหาวิทยาลัยระดับมัธยมศึกษา  
คร้ังท่ี 6 ปีการศึกษา 2555 จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกับ 
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วรานนท์ คงสง คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นประธาน 
มอบรางวัล เม่ือวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้อง 
ประภาศน์  อวยชัย  อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
 โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนระดับ 
มัธยมศึกษามีความรู้ ความสนใจ และเพ่ิมศักยภาพความสามารถ 
ของตนเอง ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงยังมีคณะต่างๆเปิดสอน 
อีกมากมาย          สำหรับผู้ท่ีได้รับรางวัลคร้ังน้ีท่ีมีความประสงค์จะ 
ศึกษาต่อท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ก็จะพิจารณาเพ่ือให้ทุนการศึกษา และคณะวิทยาศาสตร์ยังมี 
ทุน 84 พรรษา ให้กับนักศึกษาท่ีสนใจอีกด้วย 
 สำหรับนักเรียนท่ีเข้าร่วมแข่งขันในเขตกรุงเทพฯ 
ปริมณฑล และต่างจังหวัด จำนวน 47 ทีม จาก 29 โรงเรียน 
ผลการแข่งขัน : รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายวีรชัย  นีรนาทวงศ์ 
และนายณัฐ โสธนะพันธ์ุ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับ 
เงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ  
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายกฤตกร กานติกูล และ 
นายฌาน นำชัยศิริ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
ได้รับเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายจิรวัชร อนันต์โรจน์วงศ์  
และนายวรุตม์ ต.ศรีวงษ์ จากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ได้รับ 
เงินรางวัล จำนวน 5,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ รางวัลชมเชย 
จำนวน 12 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย โรงเรียน 
หอวัง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โรงเรียน 
ราชวินิตบางแก้ว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 3 ทีม โรงเรียน 
เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า โรงเรียนอัสสัมชัญ 3 ทีม โรงเรียน 
สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับรางวัลชมเชยจะได้รับ 
เงินรางวัล  รางวัลละ 1,000 บาท  พร้อมเกียรติบัตร  

“เตรียมอุดม” ชนะเลิศแข่งขันฯ ที่ ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 11)

 สวัสดีครับลูกศิษย์ท่ีรักท้ังหลาย ในเร่ืองเก่ียวกับ 

ความเป็นมาเป็นไปเกิดข้ึนหลายเร่ือง ถ้าหากว่าเราต้ังข้อ 

สังเกตให้ดี นึกให้ดีว่าเร่ืองท้ังหลายมันเกิดข้ึนได้อย่างไร  

ครูพยายามย้ำในเร่ืองอย่างน้ีมากมายเพราะว่า ณ วันน้ีน้ัน 

ผู้คนต่างๆ ท้ังหลายเปล่ียนวิธีการเรียนรู้ เปล่ียนวิธีการคิด 

หรือว่ามีวิธีการคิดท่ีเปล่ียนแปลงไปจากท่ีเดิมๆ อะไรต่างๆ  

เหล่านี้ ที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าทุกอย่างย่อมมีความ 

เปล่ียนแปลง ขอย้ำนะครับว่าทุกอย่างย่อมมีความเปล่ียนแปลง  

ทุกสรรพส่ิงย่อมมีการเปล่ียนแปลง ได้เคยย้ำมาหลายคร้ังแล้ว 

 ท่ีบอกว่าภัยมันเกิดจากทุกส่ิงมีการเปล่ียนแปลงน้ัน  

เราคิดง่ายๆ เช่นผู้คนท่ีเดินไปตามถนนหนทางทุกวันน้ี 

เรามองเราทอดสายตาไปกันให้ท่ัวว่ามีคนไทยอยู่ในจำนวน 

ผู้ที่เดินอยู่ตามถนนหนทางหรืออยู่ในกิจกรรมอะไร 

ก็แล้วแต่น้ันมีจำนวนเท่าไหร่ มีคนต่างชาติปะปนอยู่บ้าง 

หรือไม่ แล้วก็ในขณะเดียวกันท่ีบอกว่ามีต่างชาติปนอยู่ 

ต่างชาติเหล่าน้ันเขามีความคิดอย่างไร มีวิธีการอย่างไร 

ในรูปแบบของการกระทำของเขา เขามีวิธีคิดวิธีกระทำ 

เหมือนเราหรือแตกต่างกับเราอย่างไรอันนั้นเป็นเรื่องที ่

ครูเคยบอกว่า การท่ีจะอยู่อย่างสันติสุขในประชาคมโลก  

ในพลเมืองโลกน้ันก็จะต้องดูว่าการท่ีจะอยู่อย่างสันติสุขน้ัน  

เราก็จะต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา แค่น้ันไม่พอก็ยังจะต้อง 

ดูว่าการเอาใจเขามาใส่ใจเราน้ันเราจะต้องงอนง้อ เราก็จะต้อง 

ตามอะไรไปทุกอย่าง เขาทำผิดก็จะเป็นถูก ทำถูกก็ยิ่ง 

ดีไปยิ่งบูชายิ่งเคารพนับถือกันไปมากขึ้นอะไรต่างๆ 

มันไม่ใช่เท่านั้นหรือจะไปคิดอย่างนั้นก็ไม่ควรคิด

 ลูกศิษย์ครับ คนต่างชาติบางเร่ืองเขาก็ทำเร่ืองดีๆ  

บางเร่ืองเขาก็ทำเร่ืองท่ีแย่ๆ มาเท่ียวบ้านเราก็ทำเร่ืองแย่ๆ  

ก็มีเยอะแยะมากมายไป เพราะเขาอาจจะไม่ทราบศิลป- 

วัฒนธรรม ความเช่ือ เขาอาจจะไม่ทราบกฎหมาย อาจจะ 

ทำอะไรต่างๆ เขาก็คิดว่าเขาเป็นคนท่ีเจริญแล้วงอกงามแล้ว  

เป็นคนท่ีมีวัฒนธรรมท่ีสูงกว่าเราอย่างน้ีก็มี คือพูดง่ายๆ  

ว่ามาเที่ยวบ้านเราไม่ได้เที่ยวเปล่า มาดูถูกชีวิตจิตใจ 

ความเป็นอยู่วัฒนธรรมของเราเสียอีก แล้วก็ไปแปลง 

ข้อมูลข่าวสารจากผิดให้มันเป็นถูก ถูกให้มันเป็นผิด 
ให้เกิดมีความเข้าใจผิดกันไปท่ัวอย่างน้ีเป็นต้น อย่างน้ีเรา 

ก็ต้องระมัดระวัง และที่สำคัญที่สุดนั้นการระมัดระวัง 

อะไรต่างๆเหล่านี้พวกเราเองที่เป็นคนไทย เราก็จะต้อง 

รักษาน้ำใจของความเป็นคนไทยด้วยกันด้วย และใน 

ขณะเดียวกันน้ันเราก็ต้องดูว่าเราเป็นคนไทย ถ้าหากว่า 

เราไม่รักบ้านรักเมืองของเรา ไม่รักชื่อเสียงเกียรติยศ 

เกียรติคุณของบ้านของเมืองของเรา            เราจะไปรักใคร 

ท่ีไหน และในขณะเดียวกันถ้าหากว่าคนท่ีเขามาบ้านเรา  

ถ้าหากว่าเขามองเราอย่างดูถูกดูแคลนอยู่แล้ว ก็จะทำให้ 


