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(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. รับรางวัลส่งเสริมศาสนาและจริยธรรมดีเด่น 

 ธนาคารไทยพาณิชย์ จะทำการเปิดท่ีทำการ สาขามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก) ให้บริการแก่นักศึกษา เจ้าหน้าที่ ข้าราชการ  

อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ณ ชั้น 1 ของสำนักบริการทางวิชาการ 

และทดสอบประเมินผล ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2555 มีรายละเอียด 

การให้บริการดังนี้

 วันจันทร์-วันศุกร์      เปิดทำการ เวลา  08.30-16.30 น.

 วันเสาร์-วันอาทิตย์      เปิดทำการ เวลา  10.00-16.00 น.

 การรับบัตรประจำตัวนักศึกษาทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง นักศึกษาต้องติดต่อขอรับ ณ ที่ทำการของธนาคาร 

ไทยพาณิชย์ ตามวันเวลา ดังกล่าว โดยนำเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐาน 

ในการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา ดังนี้

 นักศึกษาที่มีบัตรประจำตัวประชาชน

 1. หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จ) ตัวจริงไม่ต้อง 

ถ่ายสำเนา

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงนามสำเนาถูกต้อง 

พร้อมบัตรตัวจริง (ที่ไม่หมดอายุ)  2 ฉบับ 

         มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

รับรางวัลผลการจัดงานสัปดาห์ 

ส่งเสริมศาสนาและจริยธรรม 

ดีเด่น ประจำปี 2554 จากสำนักงาน 

เสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  

ซ่ึงรามคำแหงเป็นสถาบันอุดมศึกษา 

แห่งเดียวท่ีได้รับรางวัลในคร้ังน้ี

 รองศาสตราจารย์สุธินี 

รัตนวราห รองอธิการบดีฝ่าย 

ศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทน  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล  ทองประยูร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมผู้บริหาร และบุคลากร ม.ร. ร่วมลงนาม 

ถวายพระพร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงมี 

พระพลานามัยแข็งแรง ณ ห้องโถงชั้นล่าง อาคารอานันทมหิดล  โรงพยาบาล 

จุฬาลงกรณ์  เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2555

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดสอบซ่อมภาค 1  

ปีการศึกษา 2555 ระหว่างวันที่ 9-16 มกราคม 2556  

รวมทำการสอบ 8 วัน โดยสอบวันละ 2 คาบเวลา คาบเช้า 

เวลา 09.30-12.00 น. คาบบ่าย  เวลา 14.00- 16.30 น.

 สถานที่สอบ   ใช้ทั้งรามฯ1 และ รามฯ 2 

 รามฯ 1  อาคาร  KLB, NMB, SBB, SWB, VKB, 

 และ VPB

 รามฯ 2 อาคาร BNB801-803, BNB10, KTB  

 และ PBB  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับมอบเกียรติบัตรจากนางสาวศันสนีย์ นาคพงษ์  

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในโอกาสท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้รับ 

การคัดเลือกให้เป็นหน่วยงานที่มีผลการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา 

และจริยธรรมดีเด่น  เนื่องในโอกาสพระราชพิธี

   

ม.ร. ประกาศผลรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ 2

เตรียมพบคอลัมน์ใหม่

 นานาสาระ... 
  ประชาคมอาเซียน  

ตั้งแต่ฉบับหน้าเป็นต้นไป
เตรี ยมความพร้ อมแก่  
ประชากรรามคำแหงในการ 
ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

 โปรดติดตาม

ชาวรามฯ ลงนามถวายพระพร

      มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า 

ม.รามคำแหง และสมาคม 

ภาษาและหนังสือแห่ง 

ประเทศไทย ในพระบรม- 

ราชูปถัมภ์ จัดพิธีมอบ 

รางวัลการประกวด 

“วรรณกรรมรามคำแหง  

คร้ังท่ี 2” ประเภทร้อยกรอง 

และร้อยแก้ว  กลุ่มนักเรียน 

และกลุ่มนิสิต นักศึกษา 

ประชาชน โดยมีรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นประธาน 

พร้อมด้วยนายชัยมงคล เสน่หา นายกสมาคมศิษย์เก่า ร่วมมอบรางวัล เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๖ มกราคม ๒๕๕๖

2555 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 อาคาร 2 

คณะมนุษยศาสตร์ 

 ภายในงานมีผู้มีชื่อเสียงในแวดวงวรรณกรรม 

ทั้งคณาจารย์ คณะกรรมการผู้ตัดสิน ศิษย์เก่า นักคิด  

นักเขียน อาทิ รศ.บุปผา บุญทิพย์ รศ.ประทีป 

วาทิกทินกร  ศ.ดร.รื่นฤทัย สัจจพันธ์ุ  ผศ.อุดมพร 

ชั้นไพบูลย์ อ.ดร.พรธาดา สุวัธนวนิช อ.ดร.สรตี  

ปรีชาปัญญากุล คุณเฉลิมศักดิ์ แหงมงาม คุณพินิจ  

นิลรัตน์ คุณเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ และคุณอุเทน  

พรมแดง ตลอดจนอาจารย์จากโรงเรียนมัธยมศึกษา  

นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนผู้สนใจ 

เข้าร่วมงาน 

 โอกาสนี้ รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดีคณะ 

มนุษยศาสตร์ กล่าวว่า การจัดประกวดวรรณกรรม 

รามคำแหงจัดข้ึนเป็นคร้ังแรกเม่ือปี 2554 คร้ังน้ีจึงนับ 

เป็นก้าวท่ีสองของการจัดประกวด ซ่ึงคณะมนุษยศาสตร์ 

และสมาคมศิษย์เก่า ม.รามคำแหง โดยนายชัยมงคล 

เสน่หา นายกสมาคมฯ ได้มีปณิธานอย่างแน่วแน่ที ่

จะส่งเสริมและสร้างสรรค์แวดวงวรรณกรรมของไทย 

ให้ก้าวเดินและพัฒนาต่อไป ซ่ึงคร้ังน้ีสมาคมภาษาและ 

หนังสือแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ร่วม 

สนับสนุนกิจกรรมด้วย

 “การตัดสินการประกวดในปีน้ีมีคณะกรรมการฯ  

ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญ ทั้งครู อาจารย์ กวีซีไรต์และ 

ผู้มีประสบการณ์งานเขียนหลายท่านมาร่วมคัดเลือก 

ผลงาน ฉะนั้น ผู้ที่ได้รับรางวัลจงภูมิใจว่าผลงานของ 

ตนเองมีคุณภาพและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศ... 

 ...สำหรับรามคำแหงกับวรรณกรรม ถือเป็นส่ิง 

ที่อยู่คู่กันมาตั้งแต่เริ่มแรกก่อตั้ง เพราะรามคำแหง 

ได้ผลิตนักคิด นักเขียน เข้าสู่แวดวงวรรณกรรมของไทย 

มายาวนาน และตั้งใจจะผลิตเยาวชนรุ่นใหม่เข้าไป 

สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมไทยอย่างต่อเนื่อง”

 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวด้วยว่า ขอแสดง 

ความยินดีกับผู้ได้รับรางวัลทุกคน ซึ่งวันนี้ก็เป็นอีก 

บรรยากาศหนึ่งที่ผู้มีใจรักวรรณกรรมมารวมตัวกัน 

อยู่ท่ีรามคำแหง เพราะนอกจากความสุขของผู้ท่ีได้รับ 

รางวัลแล้ว ยังได้เห็นความสุขของคณะกรรมการฯ 

ที่ได้อ่านงานเขียนคุณภาพของทุกคน ในนามของ ม.ร. 

และสมาคมศิษย์เก่า ยืนยันว่าจะมีพันธกิจร่วมกันที่จะ 

จัดให้มีการประกวดวรรณกรรมรามคำแหงต่อไป  

พร้อมทั้งยินดีรับข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุง 

แก้ไขด้วย ผมขอขอบคุณคณะกรรมการฯ และผู้มีส่วน 

เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่ช่วยกันเสนอแนวคิดและพัฒนา 

วรรณกรรมรามคำแหงให้เกิดข้ึนและคงอยู่กับประเทศไทย 

 ด้านนายชัยมงคล เสน่หา นายกสมาคมศิษย์เก่า  

ม.รามคำแหง กล่าวว่า วรรณกรรมรามคำแหง เป็น 

งานวรรณกรรมที่มีเกียรติ เพราะได้อัญเชิญพระนาม 

ขององค์พ่อขุนรามคำแหง มาเป็นช่ือของงานวรรณกรรม  

ซึ่งพระองค์เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทยให้คนไทยมีภาษา 

ใช้มาจนถึงวันนี้ ฉะนั้น สมาคมศิษย์เก่าร่วมกับคณะ 

มนุษยศาสตร์ ริเริ่มก่อตั้งวรรณกรรมรามคำแหงขึ้นมา  

ปีนี้เป็นปีที่ 2 โดยเห็นว่ารามคำแหงมีศิษย์เก่าอยู่ใน 

แวดวงวรรณกรรมหลายท่าน จึงน่าจะมีผลงานที่แสดง 

ออกว่าเป็นผลงานของรามคำแหงโดยเฉพาะ ผมจึง 

เห็นด้วยและสนับสนุนให้คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  

จัดการประกวดวรรณกรรมรามคำแหงขึ้น เมื่อปี 2554  

โดยได้เชิญอาจารย์อาวุโสผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านเข้า 

ร่วมประชุม และเป็นคณะกรรมการตัดสินการประกวดด้วย 

 “การจัดประกวดวรรณกรรมปีน้ีมีการกล่ันกรอง 

ผลงานที่เข้มงวดมากขึ้น และได้คัดเลือกผลงานที่ม ี

คุณภาพช้ินใหม่เข้าสู่วงการวรรณกรรมไทย โดยต้ังใจ 

ผลักดันให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชน หันมา 

สนใจการเขียน การอ่านให้มากขึ้นกว่าเดิม เพราะ 

วรรณกรรมน้ันมีพลังผลักดันแนวคิด วิธีคิด และความเช่ือ 

ของคน ซ่ึงสามารถส่งผลถึงการพัฒนาประเทศชาติได้  

และเช่ือว่าจะต้องมีวรรณกรรมรามคำแหงคร้ังต่อๆไป 

เกิดขึ้นตามมาในอนาคต อยากให้ศิษย์เก่าและผู้รัก 

วรรณกรรมช่วยกันสนับสนุนให้งาน “วรรณกรรม 

รามคำแหง”  ดำรงอยู่ตลอดไป”

 จากนั้น รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง คณบดีคณะ 

มนุษยศาสตร์ พร้อมด้วย นายชัยมงคล เสน่หา 

นายกสมาคมศิษย์เก่า ได้มอบรางวัลและใบประกาศ 

เกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับรางวัล โดยผลการประกวด 

วรรณกรรมรามคำแหงประเภทต่างๆมีดังนี้ 

1) ประเภทร้อยกรอง (เน้ือหาแนวสร้างสรรค์สังคมไทย) 

 กลุ่มนักเรียน : รางวัลชนะเลิศ เร่ือง “คำสารภาพ 

ถึงพ่อขุนรามคำแหง” โดย นายแมน คล้ายสุวรรณ   

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม รางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 1 เรื่อง “รักเมืองไทย” โดยนางสาวภัทรวรรณ  

สัมมาวรณ์ โรงเรียนปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “ภาพเหล่านั้น” 

โดย นายเกียรติพงศ์ กลับดี โรงเรียนสตรีพัทลุง 

จังหวัดพัทลุง

 กลุ่มนิสิต นักศึกษา ประชาชน : รางวัลชนะเลิศ  

เรื่อง “เล่นขายของ” โดย นางจามรี  ตันไพฑูรย์ดิถี   

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เรื่อง “เหตุการณ์ตอน 

แปดนาฬิกา” โดย นายจักรินทร์ สร้อยสูงเนิน และ 

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เรื่อง “ลมหายใจแห่ง 

ยุคสมัย” โดย นายเอกรัตน์  จิตรมั่นเพียร

2) ประเภทร้อยแก้ว (เน้ือหาแนวสร้างสรรค์สังคมไทย) 

 กลุ่มนักเรียน : รางวัลชนะเลิศ ไม่มีผู้ผ่านการ 

พิจารณาให้ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   

เรื่อง “ปณิธานของชาวนา”  โดย นายสิทธิศักดิ์  บุญมา  

โรงเรียนประชาราชวิทยา  และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2   

เร่ือง “สามัคคี” ส่ิงสำคัญท่ีสุดแห่งความเจริญของชาติ  

โดย นางสาวแพรวพรรณ ชวานนท์ โรงเรียนสารสาสน์- 

วิเทศ บางบอน

 กลุ่มนิสิต นักศึกษา ประชาชน : รางวัลชนะเลิศ  

เร่ือง “เปลวไฟแห่งความเกร้ียวกราด” โดย นางสาวรมณ   

กมลนาวิน รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เร่ือง “ข้าง-บนถนน”  

โดย นายชนาธิป ไชยเหล็ก และรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับ 2  เรื่อง “มั่นคง ปลอดภัย” โดย นางสาวภัทรา 

พิทักษานนท์กุล 

 ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 30,000 บาท  

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 15,000 บาท 

และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 10,000 บาท  

พร้อมใบประกาศเกียรติคุณทุกรางวัล

 ม.ร. ประกาศผลรางวัลวรรณกรรมรามคำแหง ครั้งที่ 2                     (ต่อจากหน้า 1)

ประเภทร้อยกรอง  กลุ่มนักเรียน ประเภทร้อยแก้ว  กลุ่มนักเรียน

ประเภทร้อยแก้ว  กลุ่มนิสิต  นักศึกษา  ประชาชน

รัฐศาสตร์ จัดเสวนาทางวิชาการ

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

เสวนาทางวิชาการ เร่ือง “ประเทศไทยกับความท้าทาย 

ของประชาคมอาเซียน” โดยมี รองศาสตราจารย์  

ดร.ประภัสสร์ เทพชาตรี ผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์  

ดร.วราภรณ์ จุลปานนท์ และอาจารย์เสาวภา  

งามประมวญ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.ร. ร่วม 

เสวนา ดำเนินรายการโดย อาจารย์อัญชลี เอกภักดีวัฒนกุล  

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประภาศน์  

อวยชัย อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 



เปิดใจ

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๖ มกราคม ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

ประธานบริหาร 
RU Golf คนใหม่

  หาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีคำส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ 

บริหารโครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร- 

จัดการกอล์ฟ ชุดใหม่เมื่อเดือนพฤศจิกายน ที่ผ่านมา ซึ่ง  

“ข่าวรามคำแหง” มีโอกาสสัมภาษณ์ อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ   

ฮันตระกูล ประธานกรรมการ RU Golf คนใหม่ ถึง 

แนวทางการดำเนินงานของหลักสูตรการบริหารจัดการกอล์ฟ  

นับแต่นี้เป็นต้นไป 

 ในฐานะผู้บริหารโครงการกอล์ฟคนใหม่ ท่านมี 

นโยบายและแนวทางสำหรับ RU Golf อย่างไร

 ในแนวทางของนโยบายน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดี และ รศ.รังสรรค์ แสงสุข ผู้ก่อต้ังโครงการกอล์ฟ  

ได้วางแบบแผนนโยบายมาอย่างดีแล้ว ในส่วนของผม  

คงจะเป็นการเข้ามาสานต่อนโยบายต่างๆท่ีท่านได้วางไว้ให้  

โดยจะใช้ยุคน้ีว่า “Big Change” จะมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลง 

แก้ไขในส่วนของรายละเอียดต่างๆของโครงการกอล์ฟ  

ให้สอดคล้องกับระบบของทางมหาวิทยาลัยตลอดจน 

การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรให้ดียิ่งขึ้น ให้ทันกับยุคสมัย 

ท่ีมีการเปล่ียนไปของตลาดในวงการกอล์ฟในยุคสหัสวรรษใหม่  

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆ หรือความรู้ใหม่ๆ 

ในวงการกอล์ฟท่ีมีข้ึนมาทุกวัน ส่วนในด้านของแนวทางน้ัน  

ผมคิดว่าแนวทางการเดินของโครงการกอล์ฟนั้น กำลัง 

เดินไปในทางที่ถูกแล้ว ทางมหาวิทยาลัยได้ผลิตบุคลากร 

คุณภาพเข้าสู่วงการธุรกิจกอล์ฟอย่างมากมาย ตามนโยบาย 

ของท่านอธิการบดี และรศ.รังสรรค์  แสงสุข ที่ต้องการ 

ให้ธุรกิจกอล์ฟในประเทศไทยไม่ต้องพึ่งพาชาวต่างชาต ิ

เช่นสมัยก่อน ผมก็จะดำเนินการตามแนวทางน้ีต่อไป แต่จะ 

พัฒนาให้โครงการกอล์ฟดีขึ้นกว่าเดิมยิ่งขึ้นไปครับ

 มุมมองของท่านสำหรับธุรกิจและวงการกอล์ฟ 

ในประเทศไทย  เป็นเช่นไร

 ธุรกิจกอล์ฟในประเทศไทยปัจจุบันได้เดินทาง 

มาไกลมาก จำนวนผู้เล่นกอล์ฟในประเทศไทยเพิ่มขึ้น 

อย่างต่อเน่ือง รวมถึงสนามกอล์ฟและธุรกิจเก่ียวกับกอล์ฟ 

ที่เจริญเติบโตในทุกๆด้าน ธุรกิจกอล์ฟทำเงินเข้าประเทศ 

ในแต่ละปีมากมายมหาศาล เรียกได้ว่าเป็นธุรกิจท่ีดึงเม็ดเงิน 

เข้าประเทศได้อย่างมากมาย เน่ืองด้วยประเทศไทย มีสภาวะ 

ภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมที่สามารถเล่นกอล์ฟได้ 

ตลอดท้ังปี ท้ังยังมีบริการต่างๆท่ีประเทศอ่ืนๆไม่มี รวมถึง 

ราคาค่าบริการต่างๆ ซ่ึงถูกกว่าประเทศในเอเชียอีกหลายประเทศ  

ปัจจุบันนักกอล์ฟชาวญ่ีปุ่น หรือเกาหลี ยังต้องมาตีกอล์ฟ 

ในประเทศไทยนับแสนคนต่อปีเลยทีเดียว  ประเทศไทย 

จึงเป็นเป้าหมายท่ีชาวต่างชาติต้องการเดินทางมาเล่นกอล์ฟ  

และพักผ่อนท่องเที่ยวไปพร้อมๆกัน เมื่อมีผู้มาใช้บริการ 

สนามกอล์ฟ แน่นอนว่าธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องไม่ว่าจะ 

เป็นโรงแรม สปา อาหาร เป็นต้น นั้นก็จะเจริญเติบโต 

ตามกันไปเพราะนักกอล์ฟเองจะต้องใช้บริการต่างๆ 

เหล่านี้ และธุรกิจต่างๆเหล่านี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตาม 

จำนวนผู้เล่นกอล์ฟทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เข้ามาใช้ 

บริการ ดังน้ันบุคลากรท่ีจะต้องใช้รองรับธุรกิจต่างๆเหล่าน้ี 

ก็เพ่ิมข้ึนตามตัว โครงการกอล์ฟก็จะเข้ามามีส่วนในส่วนน้ี  

คือการผลิตบุคลากรคุณภาพไปรองรับธุรกิจกอล์ฟประเภท 

ต่างๆที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในวงการกอล์ฟ

 ท่านมองอนาคตของโครงการกอล์ฟเมื่อเข้าสู่ 

AEC  หรือประชาคมอาเซียนเป็นอย่างไร

 ในอนาคตข้างหน้าเม่ือประเทศไทยเข้าสู่ประชาคม 

อาเซียน ธุรกิจต่างๆจะเปิดกว้างมากข้ึน รวมถึงธุรกิจกอล์ฟ 

ด้วยเช่นกัน ประเทศต่างๆในอาเซียนจะเข้ามามีบทบาทกับ 

ธุรกิจในทุกภาคส่วนเช่นเดียวกับประเทศไทยที่จะไปมี 

บทบาทกับธุรกิจต่างๆกับต่างชาติมากขึ้นด้วยเช่นกัน  

ในส่วนของ RU Golf ทางเราได้มองเห็นถึงความสำคัญ 

ในการเดินไปข้างหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งเราต้องการ 

ให้บุคลากรที่เป็นผลผลิตจากโครงการกอล์ฟ สามารถไป 

ทำงานในประเทศต่างๆได้ หรือสามารถร่วมงานกับชาว

ต่างชาติได้อย่างไม่มีปัญหา 

 คิดว่า นักศึกษาที่เข้ามาเรียนที่ RU Golf จะได้ 

อะไรไปจากที่นี้

 ผมอยากให้ผู้ท่ีสนใจเข้าเรียน เข้าใจก่อนว่าโครงการกอล์ฟ 

เป็นส่วนหน่ึงของคณะบริหารธุรกิจ เพราะฉะน้ันปริญญาท่ีท่าน 

จะได้รับมาจากคณะบริหารธุรกิจโดยตรง วิชาความรู้ต่างๆ 

จะเป็นของส่วนบริหารถึง 60 เปอร์เซ็นต์ และจะเป็นส่วน 

ของกอล์ฟ 40 เปอร์เซ็นต์ ความรู้ท่ีนักศึกษาจะได้ไปจะเป็น 

การบริหารงานต่างๆ ซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้กับ 

ธุรกิจต่างๆในการประกอบอาชีพได้ท้ังหมด ไม่ใช่จะสามารถ 

นำไปประกอบธุรกิจเก่ียวกับกอล์ฟเท่าน้ัน แต่ในส่วน 40 เปอร์เซ็นต์ 

ของกอล์ฟนั้น เราจะเจาะจงให้ท่านสามารถเดินตรงเข้า 

สายบริหารธุรกิจกอล์ฟได้ทันที ยกตัวอย่างเช่น วิชาการ 

ออกแบบสนามกอล์ฟ วิชาการตัดแต่งไม้กอล์ฟ วิชาการ 

บริหารโปรช็อป วิชาต่างๆเหล่านี้ เป็นวิชาสายตรงที่เมื่อ 

นักศึกษาเรียนจบ สามารถนำไปบริหารงานหรือประกอบ 

อาชีพได้ทันที

 หลักสูตรปริญญาโทของ RU Golf มีความน่าสนใจ 

อย่างไร

 หลักสูตรปริญญาโทของโครงการกอล์ฟนั้นเป็น 

การเพิ่มความรู้และต่อยอดการศึกษาในระดับสูงขึ้น การ 

เจาะจงในวิชาสายกอล์ฟน้ันจะน้อยลงกว่าหลักสูตรปริญญาตรี  

แต่เราจะเน้นเจาะจงในการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 

เป็นผู้บริหารในระดับสูงมากขึ้น  วิชาต่างๆจะเป็นวิชาที ่

จะสอนให้ท่านเป็นผู้ควบคุมดูแลธุรกิจในระดับสูง หรือ 

ระดับผู้บริหาร

 RU Golf ขอเชิญชวนผู้สนใจท้ังระดับปริญญาตรี 

และปริญญาโท  สมัครเรียนต้ังแต่บัดน้ีจนถึงเดือนมิถุนายน 

ปี 2556 

“ผมสัญญาว่าจะดูแลนักศึกษาเหมือนคนในครอบครัว” 

 แล้วปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ก็ผ่าน 

เข้ามาในชีวิตของเรา

 “ข่าวรามคำแหง” ขอทำในส่ิงท่ีควรทำ

และนิยมทำกันคือ

 ขออาราธนาคุณพระรัตนตรัย และ 

สิ่ งศักดิ์สิทธิ์ที่ แต่ละคนเคารพนับถือ 

รวมทั้งพระบารมีแห่งองค์

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

 อานุภาพแห่งองค์

 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ได้โปรดอำนวยพรให้ผู้อ่าน “ข่าวราม 

คำแหง” ทุกคน

 มีพลกำลังเป็นยอด

 มีสติปัญญาเป็นเยี่ยม

 มีความเพียรไม่รู้จบรู้สิ้น

 ขอให้สุขกาย สุขใจ คิดส่ิงใดจงสำเร็จ

สมความมุ่งหมายทุกประการ

 ปีใหม่นี้ เป็นปีที่น่าจะมีความหวัง 

ใหม่ๆหลายประการ

 เป็นปีที่ เราอยากเห็นความเจริญ 

ก้าวหน้าของมหาวิทยาลัยอันเป็นท่ีรักของเรา 

 เป็นปีที่เราอยากเห็นความสงบสุข 

ร่มเย็น และการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้งของ

สังคมและประเทศชาติ และ

 เป็นปีท่ีเราร่วมถวายพระพรชัยมงคล แด่

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

 และ

 พระบรมวงศานุวงศ์

 ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมพรรษา 

ยิ่งยืนนาน

ม



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๖ มกราคม ๒๕๕๖

 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์ 

กำหนดจัดสอบภาคปฏิบัติและจัดสอบเอง 

ในการสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2555 รวม  

12 กระบวนวิชา ดังนี้

 . ENG 2101 (EN 203) สอบปฏิบัติ 

วันที่ 17 มกราคม 2556 เวลา 09.30-11.00 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 4 ห้อง 1401, 

ห้อง 1403 และห้อง 1415

 . ENG 2102 (EN 204) สอบปฏิบัติ 

วันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 09.30-16.30 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB 1-2 

 . ENG 3201 (EN 309) จัดสอบเอง 

วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 09.30-12.00 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 3 ห้อง LAB. 1-2

 . ENG 3902 (EN 392) จัดสอบเอง 

วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 09.30-11.30 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 4 ห้อง HOB 1408 

 . ENG 4201 (EN 407) จัดสอบเอง 

วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 13.30-16.00 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 ห้อง LAB.1-2

 . ENL 3504 (LI 388) จัดสอบเอง  

วันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 09.30-12.00 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร2 ชั้น 2 ห้องพวงแสด

 . ENL 3604 (LI 398) จัดสอบเอง  

วันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 09.30-12.00 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องพวงแสด

 . ENL 4103 (LI 413) จัดสอบเอง  

วันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 14.00-16.30 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องพวงแสด

 . ENL 4701 (LI 495) จัดสอบเอง  

วันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 14.00-16.30 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องพวงแสด 

 . ENS 3102 (EN 325) จัดสอบเอง 

วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 14.00-16.30 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องพวงแสด

 . ENS 3401 (EN 319) จัดสอบเอง 

วันที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 09.30-12.00 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องพวงแสด

 . ENS 4401 (EN 410) จัดสอบเอง 

วันที่ 7 มกราคม 2556 เวลา 14.00-16.30 น. 

คณะมนุษยศาสตร์ อาคาร 2 ชั้น 2 ห้องพวงแสด

 ให้นักศึกษาดูช่ือ-นามสกุล แถวและท่ีน่ังสอบ 

ได้ที่หน้าห้องสอบของแต่ละกระบวนวิชา และ 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ของภาควิชาภาษาอังกฤษ 

และภาษาศาสตร์ อาคาร 1 ช้ัน 4 คณะมนุษยศาสตร์ 

โดยให้นักศึกษาเตรียมใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน 

ของการสอบซ่อมภาค 1 ปีการศึกษา 2555 พร้อมบัตร 

ประจำตัวนักศึกษา บัตรประจำตัวประชาชน และ 

โปรดแต่งกายสุภาพ ตรงต่อเวลาให้มากท่ีสุด (หาก 

มาสายเกิน 5 นาที ในกำหนดเวลาเข้าห้องสอบจะ 

หมดสิทธิในการสอบไล่)

จัดสอบเอง วิชา ENG, ENL, ENS

 สถานที่สอบพิเศษ

 สถานที่สอบซ้ำซ้อน  สอบกรณีพิเศษ  ห้อง 

สโมสร  อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 สถานที่สอบพระภิกษุสามเณร  อาคารเวียงคำ 

101  (VKB 101)

 รับตารางสอบไล่รายบุคคล ได้ตั้งแต่วันที่  

2-16  มกราคม 2556 โดย

 นักศึกษาชั้นปีที่  1 ให้ไปรับที่วิทยาเขตบางนา 

อาคาร PRB ชั้น 1 (รามฯ2)

 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ให้ไปรับที่คณะที่ตน 

สังกัด (รามฯ1)    

 สำหรับนักศึกษา Pre-degree ทุกชั้นปี ให้ไป 

รับท่ี  ศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ  (ONE STOP SERVICE)   

อาคาร KLB  ชั้น 1 (รามฯ1)      

 นอกจากนี้ นักศึกษายังสามารถทราบข้อมูล 

ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากสื่อที่มหาวิทยาลัยจัด

ทำให้  ดังนี้

 1. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์   

หมายเลข  0-2310-6000   และ  0-2310-6100

 2. จากระบบข้อมูลข่าวสารทางคอมพิวเตอร์  

ตามจุดบริการของมหาวิทยาลัย  คืออาคารเวียงผา 

ชั้น 1, อาคารศิลาบาตรชั้น 1, สถาบันคอมพิวเตอร์

 3. จากระบบ INTERNET  ที่เว็บไซต์  www. 

ru.ac.th หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี (ส่วนกลาง) 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ download  ออกดูสถานที่สอบ  

หมายเลขแถวและที่นั่งสอบได้  แต่ไม่สามารถใช้เป็น 

หลักฐานในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้และ

สามารถเข้าไปดูได้ตั้งแต่วันที่  27  ธันวาคม 2555      

 บัญชีติดท่ีน่ังสอบ    เป็นเอกสารท่ีแสดงรายละเอียด 

เก่ียวกับช่ือกระบวนวิชา  หมายเลขแถว  หมายเลขท่ีน่ังสอบ   

รหัสประจำตัว  ชื่อ - นามสกุล  เป็นภาษาไทย  ซึ่งมี 

รอยปรุทุกระยะ  1  นิ้ว   สามารถฉีกออกเป็นรายชื่อ 

ของนักศึกษาแต่ละคน  และนำไปติดที่นั่งสอบได้   เป็น 

กระดาษสีชมพู                                                     

ม.ร. สอบซ่อม ฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

 บัญชีเซ็นชื่อ    เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียด 

เช่นเดียวกับบัญชีติดท่ีน่ังสอบ   แต่บัญชีเซ็นช่ือจะไม่มี 

รอยปรุ   เป็นเอกสารที่นักศึกษาที่เข้าสอบทุกคนจะ 

ต้องลงลายมือชื่อของตนเองไว้  เพื่อแสดงว่าได้เข้า 

สอบกระบวนวิชานั้นๆ จริง  เป็นกระดาษสีขาว

 ในกรณีที่มีปัญหา  เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให ้

นักศึกษาติดต่อไปที่ ฝ่ายจัดสอบ สำนักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำแหง   

10240  โทร. 0-2310-8611

 วางพวงมาลา นายจักรกฤช ศรีธนกฤช  

ผู้อำนวยการกองกลาง เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

วางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองใน 

วันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว เพ่ือเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2555 ณ บริเวณหน้าอาคาร 

เนติบัณฑิตยสภา

หลานพ่อขุนฯคนเก่ง

 เด็กชายภูมิสิษฐ์ อภิวิเศษแก้ว นักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปีท่ี 5 โครงการหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ  

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม) 

รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นตราเหรียญทองดิเรก- 

คุณาภรณ์ ในการจัดอันดับให้เป็นนักกีฬากอล์ฟอันดับ 5  

ของโลก จากการแข่งขันกีฬากอล์ฟรายการ Junior World  

เมืองซานดิเอโก้ รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา 

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555

 นายกฤษฎา ศึกษาศิลป์ นักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่ 6 สมาชิกชมรมถ่ายภาพ โรงเรียนสาธิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน 

ประกวดถ่ายภาพ ชิงถ้วยพระราชทานพระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโครงการมหัศจรรย์ใต้ฟ้าบารมี  

หัวข้อ “ภาพเล่าเรื่อง เบื้องพระยุคลบาท” จัดโดย 

การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (ททท.) และสมาพันธ์ 

สมาคมการถ่ายภาพแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21  

กันยายน 2555 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๖ มกราคม ๒๕๕๖

 
    ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

    พลอย   แสงลอย                aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตัวเลขลาว

 ประเทศลาวใช้ตัวเลข 2 แบบ คือแบบตัวเลขอารบิกและตัวเลขที่เป็น 

ลักษณะเฉพาะของตนเอง ตัวเลขท่ีมีลักษณะเฉพาะในภาษาลาวน้ันมีท้ังลักษณะ 

เหมือน คล้าย และแตกต่างกับตัวเลขในภาษาไทย ดังน้ี

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย เป็นประธานให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษา 

โครงการบริหารธุรกิจบัณฑิต เพ่ือความเป็นเลิศ สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่นท่ี 2/1 โดยมี รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า ประธาน 

กรรมการบริหารโครงการฯ คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษารุ่นพ่ี ร่วมต้อนรับ 

อย่างอบอุ่น เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2  

อาคารศรีชุม

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็น 

หลักสูตรท่ีขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ท่ีประกอบอาชีพ 

อยู่แล้ว มีความประสงค์จะเพ่ิมวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ  

เพ่ือให้สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในการพัฒนางาน 

ของตน โดยมีจุดเด่นด้านการอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เรียนนอกเวลา 

ราชการ สอนโดยอาจารย์ประจำและผู้มีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจโดยตรง  

เพ่ือให้เกิดความเป็นเลิศท้ังด้านวิชาการ คุณธรรม และกิจกรรมนักศึกษา รวมท้ัง 

มีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิด และมีการวัดผลโดยการเก็บ 

คะแนนระหว่างเรียนในแต่ละวิชา อีกทั้งมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อให้เกิด 

การบูรณาการความรู้ที่เรียน และเกิดความสัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษาและ

คณาจารย์ด้วย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย กล่าวว่า ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พิธีปฐมนิเทศถือเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะสร้างความเข้าใจและทำให้รู้จักกับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงมากย่ิงข้ึน ท้ังประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย แนวทางการเรียน 

การสอน การใช้ชีวิตระหว่างเรียน และการทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างความรู้ 

ความเข้าใจ  และให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในสถาบันแห่งนี้

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา ที่เปิดโอกาสและ 

ขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับผู้ใฝ่เรียนรู้ ทุกเพศ ทุกวัย และผู้ที่มีงานทำ 

ก็สามารถเรียนได้ เพราะมีช่องทางการศึกษาที่หลากหลาย อำนวยความสะดวก 

ให้กับผู้เรียนได้เลือกเรียนตามต้องการ ท้ังการมาเรียนด้วยตนเองท่ีมหาวิทยาลัย  

หรือเรียนผ่านส่ือการเรียนการสอนทางไกลและทางอินเทอร์เน็ต ปัจจุบันมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ครบรอบ 41 ปี ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า 8 แสนคน 

ซ่ึงได้รับการยอมรับจากสังคมในทุกแวดวงอาชีพว่าบัณฑิตท่ีจบจากรามคำแหง  

เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ขยัน อดทน และรับผิดชอบ รวมทั้งสามารถ 

ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี”

 ผศ.ดร.บุญชาล กล่าวต่อไปว่า ขอให้นักศึกษาภาคภูมิใจในสถาบันการศึกษา 

แห่งนี้ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย  

มีความรัก สามัคคี และความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ ช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน และร่วมกิจกรรม 

ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังนำความรู้ท่ีได้รับไปพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถ 

มากยิ่งขึ้น สำเร็จเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้คู่คุณธรรม และออกไปรับใช้ 

สังคมและประเทศชาติในอนาคตต่อไป

 “การก้าวสู่ประชาคมอาเซียนและการเป็นพลเมืองของโลก ต้องอาศัยบัณฑิต  

ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านภาษา เทคโนโลยีสมัยใหม่ และมีวิสัยทัศน์ 

ท่ีกว้างไกล รวมท้ังทันต่อเหตุการณ์และการเปล่ียนแปลงของโลกท่ีเร็วข้ึน จึงขอ 

ให้นักศึกษาต้ังใจพัฒนาตนเองให้เป็นท้ังคนดีและคนเก่ง เพ่ือช่วยกันนำพาประเทศชาติ 

ไปสู่การเป็นประชาคมโลกต่อไป” 

โครงการบริหารธุรกิจฯ เพื่อความเป็นเลิศ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๖ มกราคม ๒๕๕๖

 นายจรูญ อินทจาร ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่า ในฐานะศิษย์เก่าคนหน่ึง 

มีความชื่นชมและยินดีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้เจริญเติบโตและขยายโอกาสทางการศึกษาไป 

ทั่วประเทศและทั่วโลก ให้คนทุกชนชั้นได้เข้ามาศึกษา 

พัฒนาองค์ความรู้ และสร้างทุนมนุษย์ให้แก่สังคมจน

ทุกภาคส่วนของประเทศท้ังภาครัฐและเอกชน มีลูกศิษย์ 

รามคำแหงท่ีทำคุณประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติ 

 “สมัยที่เรียนรามคำแหง ผมได้พัฒนาตนเอง 

จนประสบความสำเร็จในชีวิตการรับราชการและเข้าสู่ 

การเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ฉะน้ัน ลูกศิษย์ท้ังหลาย 

เมื่อมีโอกาสได้เข้ามาเรียนที่รามฯแล้ว เมื่อเรียนจบ  

นอกจากจะต้องตอบแทนคุณประโยชน์ของแผ่นดิน 

ที่เกิดมาแล้ว อย่าลืมนึกถึงสถาบันที่ให้ความรู้จนเรา 

สามารถยืนหยัดอยู่ในสังคมได้อย่างมีศักด์ิศรี ถ้ามีส่ิงใด

ที่สามารถช่วยดูแลมหาวิทยาลัยได้ก็ต้องช่วยกันทำ”

 นายสมศักดิ์ ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการสภา 

มหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ  ศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจ 

กล่าวว่า มาถึงวันนี้ปีที่ 41 และก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 ผม

มีความภูมิใจที่รามคำแหงได้ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ออกไปสร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติได้อย่าง 

สร้างสรรค์ ในฐานะศิษย์เก่าและกรรมการสภา ม.ร. 

ได้เห็นการทำงานของบุคลากรมาตลอด หวังเป็น 

อย่างย่ิงว่า คณาจารย์ท้ังหลายจะต้ังใจประสิทธ์ิประสาท 

วิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์อย่างต่อเน่ือง รวมถึงบุคลากร 

ชาวรามฯขอให้ต้ังใจช่วยกันพัฒนาการทำงานเพ่ือนำพา 

มหาวิทยาลัยให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง  

 ศาสตราจารย์ ดร.เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ  ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่า ผมมีความภูมิใจท่ีได้กลับมาบ้านน้ีอีกคร้ังและ 

เป็นวันที่ครบรอบ 41ปีรามคำแหง ในฐานะศิษย์เก่า 

คนหน่ึงรู้สึกปลาบปล้ืมและช่ืนชมยินดีกับความสำเร็จ 

ของมหาวิทยาลัยที่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 

ก้าวหน้าและสามารถรักษาปรัชญาท่ีย่ิงใหญ่ คือ การให้

โอกาสแก่ผู้ที่ต้องการเรียนหนังสือ 

 “จากวันน้ันถึงวันน้ี เรียนรามคำแหงเราได้ความ 

เป็นคน เพราะสมัยก่อนที่เรียนหายาก และไม่มีโอกาส 

ได้สอบแข่งขันเข้าเรียนที่ไหนจึงมุ่งมั่นเข้ามาเรียน 

ที่รามฯ รามคำแหงได้พัฒนาแบบอย่างที่ดีให้นักศึกษา 

ด่ังท่ีครูบาอาจารย์ได้ทุ่มเทการสอนและได้วางรากฐาน 

ทางความคิด ปรัชญา อุดมการณ์ สร้างนักศึกษาให้ 

ก้าวไปเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมือง และมีความม่ันคงจนเป็น

ที่พึ่งของคนในสังคมได้”

 นายปริญญา นาคฉัตรีย์ ประธาน 

กรรมการมาตรฐานการบริหารงาน 

บุคคลส่วนท้องถิ่น  ศิษย์เก่าคณะ 

รัฐศาสตร์ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดี 

ที่วันนี้รามคำแหงก้าวมาถึง 41 ปี  

และก้าวสู่ทศวรรษท่ี 5 ด้วยความศรัทธา 

ท่ีเกิดข้ึนจากลูกศิษย์ทุกคน สามารถ 

ผลิตบัณฑิตไปรับใช้ประเทศท้ังองค์กรภาครัฐและเอกชน 

เป็นจำนวนมาก ผมเรียนรามคำแหงมา 4 ปี ต้องใช้ความ 

พยายามและมุ่งม่ัน เพราะรามฯไม่ได้บังคับในการเข้าเรียน 

จึงต้องรู้จักวางแผนรับผิดชอบตนเองและควรทำ 

กิจกรรมในระหว่างเรียนคู่กันไปเพ่ือเป็นรากฐานในการ 

ดำเนินชีวิต และความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วย

 นายเปรมกมลย์ ทินกร ณ อยุธยา กรรมการบริษัท 

อสมท จำกัด (มหาชน) นักศึกษาปริญญาเอก คณะพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์ ม.รามคำแหง กล่าวว่าขอแสดง 

ความยินดีกับมหาวิทยาลัยรามคำแหงครบรอบ 41 ปี 

ซึ่งเป็นที่ทราบดีของทุกคนว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ได้ 

ผลิตบัณฑิตออกสู่สังคมเพื่อพัฒนาประเทศเป็น 

จำนวนมาก    ในโอกาสครบรอบ 41 ปี  และฐานะนักศึกษา 

ปริญญาเอกของรามคำแหง หวังว่ารามคำแหงจะพัฒนา 

บุคลากรให้เป็นผลิตผลที่ดีต่อสังคม ขอฝากให้น้องๆ 

นักศึกษาทุกคนเม่ือเข้ามาศึกษาแล้วขอให้เคารพสถาบัน  

มุ่งมั่นในการเรียนและตั้งใจให้สำเร็จการศึกษาออกไป

 นายจักร์กฤษ เพ่ิมพูล ประธานสภาการหนังสือพิมพ์ 

แห่งชาติ ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่าการเรียนที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงต้องใช้ความพยายามและ 

ความตั้งใจ เพราะผมทำงานเป็นนักข่าวต้องเป็นผู้ใหญ ่

รู้จักบังคับตนเองและจัดสรรเวลาในชีวิตให้ถูกต้อง 

เม่ือสำเร็จการศึกษาคณะนิติศาสตร์ ก็ไปประกอบอาชีพ 

ทางด้านกฎหมาย เป็นทนายความช่วงหนึ่ง และกลับ 

มาทำอาชีพนักข่าวอีกครั้ง ปัจจุบันก็ได้รับตำแหน่งเป็น

คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเนชั่น ด้วย

 “ขอแสดงความยินดี 41 ปีรามคำแหง ที่ได้สร้าง 

บุคลากรที่มีคุณภาพออกไปทำประโยชน์ให้แก่สังคม  

วันนี้ศิษย์เก่าจากรามคำแหงก็มีอยู่ทุกหนทุกแห่งและมี

บทบาทในสังคม การเมือง และเศรษฐกิจ โดยได้ช่วยกัน

สร้างความชื่นชมยินดีให้กับมหาวิทยาลัยตลอดมา”

 นายบุญชอบ ล้ออุไร  ผู้อำนวยการฝ่ายส่ือสารมวลชน 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่าผมชื่นชมในความเป็นรามคำแหงตั้งแต่เข้ามา 

เรียนช้ันปริญญาตรีจนจบปริญญาโท รามคำแหงให้ความรู้

และความเชื่อมั่นในตนเองที่จะออกไปใช้ในการทำงาน 

ขอแสดงความยินดีกับรามคำแหงในโอกาสครบรอบ 

41 ปี ก้าวต่อไปของรามคำแหง อยากเห็นรามคำแหง 

เป็นที่หนึ่งและติดอันดับโลก 

 “ขอฝากให้คนรุ่นหลังช่วยกันดูแลมหาวิทยาลัย 

ขอให้ตั้งใจเรียน เพราะไม่มีสิ่งใดเกินความสามารถ 

หลายคนกลัวว่า เข้าประตูกว้าง แต่ทางออกแคบ ขอเพียง 

ตั้งใจและมีความพยายามก็จะประสบความสำเร็จ  

เรียนท่ีรามฯไม่ใช่เพียงแต่ได้วิชา  ผมยังได้สังคมได้เพ่ือน 

ที่แต่ละคนต่างมีความรู้ที่แตกต่างกัน เมื่อเรียนจบแล้ว 

ไปประกอบอาชีพหลายด้านท่ีสามารถช่วยเหลือเก้ือกูล 

กันได้ รวมถึง คณาจารย์ก็มีเมตตาต่อลูกศิษย์ช่วยแนะนำ 

เรื่องการเรียนและวิชาการต่างๆให้ลูกศิษย์เป็นอย่างดี”

 นายเฉลียว  คงตุก บรรณาธิการข่าว “ระวังภัย” 

ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่าช่วงที่เรียนรามคำแหง 

ผมทำงานและทำกิจกรรมของมหาวิทยาลัยควบคู่  

ไปด้วย โดยแบ่งเวลาอย่างดีเพื่อไม่ให้เสียการเรียน และ 

เมื่อสำเร็จการศึกษาก็ยังคงติดตามข่าวสารและ 

พัฒนาการของมหาวิทยาลัยอยู่ตลอดเวลา ท้ังด้านผลงาน 

ทางวิชาการและการช่วยเหลือสังคม และปีน้ี มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ครบรอบ 41 ปีแล้ว ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

นายสรศักดิ์  โชติพิบูลทรัพย์ นายสุทธิศักดิ์  ประศาสน์ครุการ

นายสมศักดิ์  ลีสวัสดิ์ตระกูล ศ.ดร.เรืองวิทย์  เกษสุวรรณ นายปริญญา  นาคฉัตรีย์ นายเปรมกมลย์  ทินกร ณ อยุธยา นายจรูญ  อินทจาร

“ศิษย์เก่ารามฯ” ร่วมยินดีรามคำแหงก้าวสู่ทศวรรษที่ 5

ผศ.ดร.นิภา  แก้วศรีงาม



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๖ มกราคม ๒๕๕๖

มีความรู้คู่คุณธรรม ออกไปรับใช้สังคมกว่า 8 แสนคน 

ทำให้ทุกแวดวงอาชีพมีศิษย์เก่าที่จบจากรามคำแหง  

ยิ่งทำให้ผมรู้สึกภูมิใจที่ เป็นศิษย์ เก่าคนหนึ่งของ 

รามคำแหง มหาวิทยาลัยของประชาชนอย่างแท้จริง 

ขอให้มหาวิทยาลัยรักษาคุณภาพทางด้านวิชาการ 

พัฒนาศักยภาพ และขยายโอกาสเพ่ือให้ความรู้แก่คนไทย 

ต่อไป

 นายยุทธพงศ์  วิชัยดิษฐ  ผู้บริหารและผู้ดำเนินรายการ 

“คลื่นเมืองไทยแข็งแรง” FM 99.00 อสมท ศิษย์เก่า 

คณะรัฐศาสตร์ กล่าวว่ารามคำแหงก้าวสู่ทศวรรษที่ 5 

ได้สร้างบัณฑิตออกไปรับใช้ประเทศชาติอย่างไม่หยุดย้ัง 

ในฐานะลูกศิษย์คนหน่ึงอยากเห็นรามฯกว้างไกลไปท่ัวโลก 

ให้มากขึ้น และขอให้คงคุณภาพของการศึกษาเอาไว ้

ฝากน้องๆรุ่นใหม่เม่ือเข้ามาเรียนรามฯแล้วขอให้ต้ังใจเรียน 

ช่วยเหลือตนเอง มีความใฝ่รู้ แล้วจะประสบความสำเร็จ 

เช่นรุ่นพ่ีหลายๆรุ่นท่ีออกไปสร้างคุณค่าให้แก่บ้านเมือง

 นายสรศักด์ิ  โชติพิบูลทรัพย์ เจ้าของกิจการ บริษัท 

ส.สินทรัพย์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ 

กล่าวว่ารามคำแหงเป็นสถาบันท่ีทำให้ลูกศิษย์หลายคน 

ได้มีโอกาสเรียนและนำความรู้ออกไปใช้ในการทำงาน 

จนเจริญเติบโตในหน้าที่นั้น มีความยินดีที่รามคำแหง 

ก้าวมาถึงปีท่ี 41 ทำให้ลูกศิษย์หลายคนได้รู้ว่า เรียนรามฯ 

ได้ชีวิตท่ีแตกต่าง เจอเพ่ือนและสังคมท่ีได้ช่วยกันแสดง 

ความคิดเห็น รู้จักการให้ท่ีทำให้ชีวิตมีความสุขกับการเรียน 

 “ฝากให้คนรุ่นใหม่ศึกษาหาความรู้และค้นคว้า 

หาประสบการณ์ในร้ัวรามคำแหงให้มากท่ีสุด เพราะรามฯ 

เป็นตลาดวิชาที่ให้วิชาความรู้และทำให้ชีวิตเรามีความ 

แตกต่างจากสังคมอ่ืน ทุกคนต้องขยันทบทวนวิชาท่ีเรียน 

ไม่ว่าอายุจะมากหรือน้อยแค่ไหน 

ทุกคนเรียนได้ที่รามคำแหง”

 นายสุทธิศักด์ิ ประศาสน์ครุการ 

กรรมการและผู้อำนวยการ บริษัท 

จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด ในเครือ 

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) 

ศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์ กล่าวว่า 

ในโอกาสท่ีรามคำแหงก้าวมาถึง 41 ปี สามารถผลิตบัณฑิต 

ออกไปรับใช้สังคม และสร้างคุณูปการอย่างมหาศาล 

ผมเองเมื่อเข้ามาเรียนรามฯ ทำให้มีความรับผิดชอบ 

ความอดทน ความกล้าหาญ ได้เจอเพื่อน พี่น้อง และ 

ร่วมกิจกรรมนักศึกษาหลายด้าน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานที่ดี

ก่อนที่จะก้าวออกไปทำงานนอกรั้วมหาวิทยาลัย

 “ลูกศิษย์ทุกคนมีความภาคภูมิใจและเม่ือมีโอกาส

กลับมารามคำแหงในวันสำคัญเช่นน้ี ได้เห็นสถาบันพัฒนา 

การเรียนการสอนท่ีรุดหน้าไปท่ัวประเทศและต่างประเทศ 

ในฐานะลูกศิษย์คนหนึ่งขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้คณะ- 

ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษา ที่จะได้เป็น 

แรงขับเคลื่อนช่วยกันดูแลรามคำแหงให้เจริญรุ่งเรือง 

ไปตราบนานเท่านาน”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิภา  แก้วศรีงาม  อดีตอาจารย์ 

ประจำคณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง    ศิษย์เก่าคณะ- 

ศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า รามคำแหงเป็นสถาบันท่ีให้โอกาส 

ทุกคนได้ศึกษาหาความรู้ และแสดงศักยภาพของตนเอง

อย่างเต็มท่ีในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีหลากหลาย โดยเปิดการ 

ศึกษาต้ังแต่ระดับช้ันอนุบาลถึงปริญญาเอก และมุ่งสร้าง 

บุคลากรที่มีศักยภาพออกสู่สังคม เป็นพลเมืองที่ด ี

ทำประโยชน์และดูแลประเทศชาติ 

 “ภูมิใจท่ีได้เป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์รุ่นแรก  

และจบการศึกษาด้วยเกียรตินิยมอันดับหน่ึงเหรียญทอง 

ฉะนั้น เมื่อได้เข้ามาเป็นอาจารย์ก็ตั้งใจถ่ายทอดความรู ้

แนะแนวการศึกษาและเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา 

ทุกคน ในโอกาสครบรอบ 41 ปีรามคำแหง ครูขอ

ร่วมแสดงความยินดีกับสถาบันที่เข้าสู่วัยกลางคน 

ผ่านอุปสรรคต่างๆมามาก จนเป็นที่ยอมรับของสังคม 

ประเทศชาติ และก้าวออกไปทั่วโลกด้วย”

อ.ประมาณ  เลืองวัฒนะวณิช    น.ส.ณัชชารีย์  ทินกร ณ อยุธยา น.ส.ปริศนา  กัมพูสิริ

นายจักร์กฤษ  เพิ่มพูล นายบุญชอบ  ล้ออุไรนายเปรมกมลย์  ทินกร ณ อยุธยา 

“ศิษย์เก่ารามฯ” ร่วมยินดีรามคำแหงก้าวสู่ทศวรรษที่ 5

นายเฉลียว  คงตุก นายยุทธพงศ์  วิชัยดิษฐ

 อาจารย์ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช ประธาน 

บริหารบริษัท อาณาจักรกฎหมาย จำกัด ศิษย์เก่าคณะ- 

นิติศาสตร์ กล่าวว่า ตนเองเข้าเรียนท่ีรามคำแหง ปี 2518 

ขณะเรียนได้ทำกิจกรรมและก่อตั้งชมรมปาฐกถา 

โต้วาทีขึ้น เมื่อสำเร็จการศึกษาจากรามคำแหง ก็เรียน 

เนติบัณฑิต และนำความรู้ที่ได้รับจากทั้งสองสถาบัน 

ไปประกอบอาชีพทางด้านกฎหมายและทำรายการโทรทัศน์ 

รวมทั้งเขียนหนังสือเกี่ยวกับกฎหมายเรื่อยมาจน 

ถึงปัจจุบัน จึงพูดได้ว่า “หากไม่มีรามคำแหงในวันนั้น 

ก็ไม่มีเราในวันนี้” รามคำแหงให้โอกาสทางการศึกษา

อย่างแท้จริง เป็นเปลวเทียนท่ีส่องแสงนำทางให้ตนเอง

ยืนอยู่ในสังคมอย่างภาคภูมิใจ

 “41ปีที่ผ่านมาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ให้ทั้งความรู้ ประสบการณ์และเส้นทางชีวิต สอนให้ 

รู้จักความอดทน รับผิดชอบ และเข้มแข็ง จนสำเร็จ 

การศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพออกไปรับใช้สังคม  

ขอให้สถาบันแห่งน้ีอยู่คู่กับทุกคน และช่วยสร้างบุคลากร

ที่ดีให้กับประเทศชาติต่อไป”

 นางสาวณัชชารีย์  ทินกร ณ อยุธยา นักศึกษา 

ปริญญาเอก คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ม.รามคำแหง 

กล่าวว่าดีใจที่ได้มาเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพราะนอกจากจะให้ความรู้ในด้านต่างๆ ยังได้แลกเปล่ียน 

ประสบการณ์ระหว่างคณาจารย์และเพื่อนๆ ทำให้ได้ 

ความรู้และแนวคิดใหม่ สามารถนำมาพัฒนาตนเอง  

และนำไปพัฒนาการทำงานด้านทรัพยากรมนุษย์ได้อย่างดี 

 “ขอแสดงความยินดีในโอกาสครบรอบ 41 ปี 

รามคำแหง ท่ีได้พัฒนาบุคลากร นักศึกษา และประชาชน

ทั่วประเทศให้มีความรู้ ความสามารถ ที่จะดูแลตนเอง 

สังคม และประเทศชาติได้ และมีความยินดีที่ศิษย์เก่า 

จากมหาวิทยาลัยแห่งน้ีได้สร้างช่ือเสียงและทำประโยชน์ 

ให้กับสังคม เป็นแบบอย่างท่ีดีให้กับรุ่นน้องได้ก้าวตาม

ต่อไป”

 นางสาวปริศนา  กัมพูสิริ นางสาวไทย ประจำปี 

2555 กล่าวว่าในโอกาสครบรอบ 41 ปีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ขอแสดงความยินดีที่มหาวิทยาลัยสามารถ 

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ ออกสู่สังคม 

ตลอดมา และขอให้มหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพทาง 

การเรียนการสอนและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อไป  

เพ่ือให้คนไทยได้มีการศึกษาท่ีท่ัวถึงทุกภูมิภาคท่ัวประเทศ 

มีความรู้ ดูแลตนเอง และเป็นพลเมืองท่ีดีของชาติบ้านเมือง



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๖ มกราคม ๒๕๕๖

“นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า วิทยาเขตบางนา”

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง กองงานวิทยาเขตบางนา    

ซ่ึงมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร ศุภลักษณ์นารี รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยาเขต และนายปรารภ ลีลาศเจริญ ผู้อำนวยการ 

กองงานวิทยาเขตบางนา ได้เล็งเห็นความสำคัญในการ 

ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการบำเพ็ญ 

ประโยชน์  และรักษาส่ิงแวดล้อม   ทำให้นักศึกษามีความ 

เจริญงอกงามในด้านสติปัญญา ร่างกาย จิตใจ และสังคม 

มีกิจกรรมปลูกฝังนักศึกษาให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย 

รักประชาธิปไตย  รู้จักบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์  รู้จัก 

อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม มีคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบ 

ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม การใช้ประโยชน์ 

จากทรัพยากรธรรมชาติและคุ้มครองสิ่งแวดล้อมตาม

หลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

 การบำเพ็ญประโยชน์จะหมายรวมถึงการจำกัด 

ภาวะมลพิษท่ีมีผลต่อสุขภาพ อนามัย  และคุณภาพชีวิต 

เช่น  การจัดค่ายอาสาสมัคร  การพัฒนาชุมชน การบำเพ็ญ 

ประโยชน์และรักษาสิ่งแวดล้อม การปกป้องรักษาป่า 

และส่งเสริมการปลูกป่า การทำแนวกันไฟเพื่อป้องกัน 

ไฟป่า การรักษาแหล่งน้ำ เช่น การสร้างฝายชะลอน้ำ  

การให้บริการแก่นักเรียนในชุมชนใกล้เคียง การช่วย 

ทะนุถนอมแผ่นดินไทยให้อยู่ด้วยความเขียวชอุ่ม 

สมบูรณ์ ลดภาวะโลกร้อน ทั้งนี้เป็นการเสริมสร้าง 

ให้นักศึกษามีคุณสมบัติ เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์  

มีความสามัคคี      มีความรับผิดชอบ  เห็นประโยชน์ส่วนรวม 

มากกว่าส่วนตนและนำไปสู่การเสียสละเพื่อสังคม    

อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติ  และสอดคล้อง

กับเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนานักศึกษา

 กองงานวิทยาเขตบางนา ได้จัดโครงการด้านการ 

บำเพ็ญประโยชน์และการปลูกป่า ได้มีนักศึกษากลุ่ม 

กิจกรรมวิทยาเขตบางนาหลายกลุ่มร่วมในการ 

บำเพ็ญประโยชน์สำหรับการปลูกป่า วิทยาเขตบางนา

มีกลุ่มกิจกรรมชื่อกลุ่มรามฯรักษ์ป่า โดยมีนางผ่องศรี      

เสียมไหม นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษเป็น 

ที่ปรึกษากลุ่ม ได้ดำเนินกิจกรรมมากว่า 13 ปี มีผลงาน 

ซ่ึงได้รับรางวัลและทุนสนับสนุนกิจกรรมจากหน่วยงาน

ภายนอก ประมาณ 13 ทุน ได้ปลูกป่าบกและป่าชายเลน 

มากกว่า 65,000 ต้น ได้ต้นไม้ท้ังป่าชายเลนเช่น ต้นโกงกาง  

ต้นแสมดำ และ ป่าบก เช่น ต้นสัก ต้นยางนา ต้นประดู่   

ไม้ยืนต้นนานาชนิด ในพ้ืนท่ีเกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทย  

ดังนี้

 ปี 2550 ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ไป 

เรียนรู้วิถีชุมชนในโครงการค่ายเรียนรู้      ร่วมกันสรรค์สร้าง 

ชีวิตพอเพียง ณ จังหวัดอุทัยธานี ได้รับทุน 100,000- บาท 

 ปี 2551 ได้รับทุนจากองค์การเภสัชกรรม (GPO)  

ให้ไปสร้างอาคารอเนกประสงค์และห้องพยาบาลได้รับเงิน 

และอุปกรณ์ในห้องพยาบาล รวมงบประมาณ 160,000-บาท  

จังหวัดชลบุรี

 ปี 2552 ได้รับทุนจากสถานทูตออสเตรเลีย ให้ไป 

สร้างฝาย ปลูกป่า และทำแนวกันไฟ ได้รับทุน 166,400 บาท 

จังหวัดอุทัยธานี (โครงการต่อเนื่อง 1 ปี)

 ปี 2553 ได้รับทุนจากโครงการรุ่งอรุณแสงทอง ให้ไป 

สร้างบ้านดิน ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพ่ือเป็น 

แหล่งท่องเท่ียวและแหล่งเรียนรู้ ได้รับทุนกว่า  100,000 บาท 

จังหวัดเชียงใหม่

 ปี 2553 ได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้จัด 

โครงการร่วมใจอาสา พัฒนาส่ิงแวดล้อม ท่ีวิทยาเขตบางนา  

ได้รับทุน 5,000- บาท

 ปี 2553, 2554 ได้รับทุนจากรายการคนค้นฅน  

(ได้รับจากรายการนี้ 3 ครั้ง) ให้ไปสร้างฝายถวายในหลวง  

จังหวัดอุทัยธานี และสร้างห้องน้ำให้น้อง ๆ นักเรียน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับทุนรวม 100,000.-บาท

 ปี 2554 -  ปัจจุบัน (ทุนน้ีปลูกต่อเน่ือง 6 ปี) ได้รับทุน 

จากบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด กว่า 500,000.- บาท 

ปลูกป่าชายเลน ณ ปัจจุบันได้ป่า กว่า 70 ไร่ (ไร่ละ 720 ต้น) 

ได้ป่าโกงกางจำนวน 50,400 ต้น จังหวัดระยอง ซึ่งเป็น 

โครงการระยะยาวทำให้เป็นโครงการท่ีต่อเน่ืองและย่ังยืน

 ปี 2554 ได้รับทุนจากโครงการกระดานดำกับ 

กระทิงแดง ให้ไปสร้างห้องสมุดเพ่ือน้องจำนวน 100,000- บาท   

และเครื่องใช้อุปโภคบริโภคจำนวนมาก จังหวัดลำปาง

 ปี 2554 ปลูกป่า ณ แปลงปลูกป่า ปตท.จังหวัด 

กาญจนบุรี ได้ต้นไม้กว่า 1,000 ต้น

 ปี 2555  ได้รับทุนจากรายการคนค้นฅน ทางช่อง 9 

โมเดิร์นไนน์ทีวี 50,000.-บาท ให้ไปดำเนินการสร้าง 

ห้องสุขาเพื่อน้อง จังหวัดชัยภูมิ

 ปี 2555  ได้รับทุนจากโครงการกระดานดำกับ 

กระทิงแดง ให้ไปสร้างโรงอาหารเพื่อน้องจำนวนเงิน 

100,000.- บาท และเครื่องใช้อุปโภคบริโภคจำนวนมาก 

จังหวัดเลย  

 ผลงานที่ภาคภูมิใจ 

    -   ได้รับการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยให้ได้รับรางวัล 

เพชรประดับรามฯ ซ่ึงได้รับโล่รางวัลและใบประกาศเกียรติคุณ 

จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  (ประเภททีม  

ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)  เมื่อวันที่ 25  

พฤศจิกายน 2553 (วันสถาปนามหาวิทยาลัย) 

 -   ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิรังสรรค์   แสงสุข 

 จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท  ดังนี้

 นายเจษฎา  พรหมรักษ์  (ประธานกลุ่ม) ได้รับทุน 

เรียนดี และนางสาวภาวินี  จันทร์มณี (เลขานุการกลุ่ม)  

ได้รับทุนกิจกรรม เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2553 

(วันสถาปนามหาวิทยาลัย)

 - ได้รับรางวัล Popular Vote  ในรายการประกวด 

singing contest  ของมหาวิทยาลัย ได้รับเงิน 3,000.- บาท 

นางสาวพัชรดา  พานแก้ว

 กองงานวิทยาเขตบางนา ได้จัดโครงการบำเพ็ญ 

ประโยชน์และการปลูกป่าร่วมกับนักศึกษากลุ่มกิจกรรม 

วิทยาเขตอย่างต่อเน่ืองเป็นประจำทุกปี รวมท้ังได้ร่วมกับ 

ภาคราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่  กรมป่าไม้ ปตท. 

และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม     

ปีละ 1-2 ครั้ง ได้ปลูกป่ากว่า 15,000 ต้น (เฉลี่ยปีละ กว่า 

1,000 ต้น) นอกจากนี้ยังได้ดำเนินกิจกรรมสร้างฝาย 

ชะลอน้ำอีก รวม 17 ฝาย นับเป็นการมีส่วนร่วมระหว่าง 

ชุมชน สังคม ในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ตาม 

นโยบายของมหาวิทยาลัย ที่จะผลิตบัณฑิตนอกจากม ี

ความรู้แล้วยังต้องทำในสิ่งที่ถูกที่ควรและทำสิ่งที่ดี 

แก่สังคม สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 

“ความรู้คู่คุณธรรม”

 และในขณะนี้นักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่ า 

วิทยาเขตบางนา  เปิดรับสมัครสมาชิกกลุ่มท่ีมีอุดมการณ์ 

เดียวกันมาร่วมกันรักษาโลกใบน้ีของเราด้วยมือของเราค่ะ 

สนใจติดต่อ นายดนุพล เลแก้ว ประธานนักศึกษา 

กลุ่มรามฯรักษ์ป่า โทร.089-842-7211

ผ่องศรี  เสียมไหม             วิทยาเขตบางนา



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๖ มกราคม ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

ถาม ผมมีปัญหาอยากเรียนถาม ดังนี้

 1) ผมต้องได้เกรด A ก่ีตัวถึงจะได้เกียรตินิยม 

อันดับ 2

 2) ในทรานสคริปท์จบการศึกษาจะมีวิชา 

ท่ีเคยได้เกรด Fปรากฏในทรานสคริปท์หรือไม่

 3) วิชาที่ได้เกรด F จะนำไปคิดเกรดเฉลี่ย 

ด้วยหรือไม่

ตอบ 1)  นักศึกษาต้องได้จำนวนหน่วยกิต 

ที่คิดเกรดเฉลี่ยแล้วไม่ต่ำกว่า 3.25 ถึงจะมีสิทธิ 

ได้เกียรตินิยมอันดับ 2 ไม่ใช่นับกระบวนวิชา 

ว่าได้เกรด A กี่วิชา หรือกี่หน่วยกิต

 2)  ในทรานสคริปท์จบการศึกษาจะมีผลสอบ 

ที่สอบผ่านเท่านั้น จะไม่มีกระบวนวิชาที่ผลสอบ 

เป็นเกรด F ปรากฏอยู่

 3) มหาวิทยาลัยไม่นำวิชาท่ีได้เกรด F ไปคิด 

คะแนนเฉลี่ย จะนำเฉพาะวิชาท่ีได้เกรด A, B+, B, 

C+, C,  D+ , D เทา่นัน้ไปคดิเกรดเฉลีย่สะสมทัง้หมด 

ถาม กระผมนักศึกษาสมัครเรียนไว้ในภาค 2 

ปีการศึกษา 2555 ในใบเสร็จผมลงทะเบียนไว้เพียง 

5 กระบวนวิชา ผมต้องการขอเพ่ิมอีก 3 กระบวนวิชา 

ให้ครบ 24 หน่วยกิต ผมสามารถทำได้หรือไม่ 

ถ้าได้ต้องดำเนินการอย่างไร และที่ใด

ตอบ      นักศึกษาท่ีสมัครใหม่ภาค 2/2555 ต้องการ 

บอกเลิก - บอกเพ่ิมกระบวนวิชา  นักศึกษาขอแก้ไข 

ข้อมูลได้ โดยขอสับเปลี่ยนวิชาและขอลงทะเบียน 

เรียนเพิ่มเติมได้ 1 ครั้ง รวมแล้วไม่เกินเกณฑ ์

ที่กำหนด คือ 24 หน่วยกิต หลักฐานที่ใช้มีดังนี้

 1. ใบเสร็จรับเงิน (ม.ร.18) ฉบับจริง พร้อม 

ถ่ายสำเนา 1 ฉบับ

 2. บัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมตัดแถบ 

รหัสกระบวนวิชาที่บอกเลิก - บอกเพิ่มใส่ในสมุด 

ลงทะเบียนเรียน (ม.ร.36) 

 3. เขียนคำร้องที่อาคารกงไกรลาศ (KLB) 

ชั้น 1 ช่อง 11 - 13

 4. กรณีขอลงทะเบียนเรียนเพ่ิม ต้องชำระเงิน 

ค่าหน่วยกิตท่ีเพ่ิมด้วยท่ีกองคลัง สำนักงานอธิการบดี 

ชั้น 1 ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2555 - วันที่ 28 

กุมภาพันธ์ 2556 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที ่

งานบอกเลิก - บอกเพิ่มกระบวนวิชา โทรศัพท์ 

0-2310-8616

 สวัสดีปีใหม่ 2556 ครับ สมาชิกข่าวรามคำแหง 

ทุกท่าน ก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณรองอธิการบดี 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต 

บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง ที่ได ้

ติดต่อให้ผมช่วยตอบปัญหาของนักศึกษารามคำแหง

เกี่ยวกับงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ผมก็ได้ตอบรับและยินดีท่ีจะดำเนินการให้โดยใช้ช่ือ 

คอลัมน์ ถาม-ตอบ “เกรดระบบใหม่” จะเป็นเวที 

สนทนาปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ท่ีมีต่อระบบงานทะเบียนของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ 

การเรียนการสอน ท้ังน้ี สืบเน่ืองมาจากการท่ีได้รับฟัง 

ปัญหาและตอบปัญหาเก่ียวกับระบบทะเบียนของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงโดยเฉพาะอย่างย่ิงเม่ือมหาวิทยาลัย 

ได้ดำเนินนโยบายเปลี่ยนแปลงระบบการประเมิน

ผลการเรียนจากระบบ G P F มาเป็น  A B+ B C+ 

C D+ D และ F  โดยเริ่มตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 

2555  และการสอบภาค 1 ก็ได้ผ่านไปแล้ว  ก่อนที่ 

ข่าวรามคำแหงฉบับต้อนรับปีใหม่ 2556 ออกสู ่

สายตาสมาชิกข่าวรามคำแหง ผลการสอบภาค1 

ก็คงประกาศผลออกไปหลายวิชาแล้ว โดยภาพรวม

ขณะน้ีผลการสอบท่ีปิดประกาศท่ีบอร์ดแต่ละคณะ 

เพ่ือให้นักศึกษาตรวจสอบกระบวนวิชาท่ีได้สอบไปแล้ว

เม่ือภาค 1 จะมีผลสอบที่เป็นอักษรระดับคะแนน 

A B+B C+ C D+ D และF คละกันไป ทั้งนี้ก็ขึ้น

อยู่กับความสามารถของนักศึกษาที่ทำข้อสอบ 

ได้คะแนนตามเกณฑ์ที่อาจารย์กำหนดระดับ 

อักษรคะแนนอะไร  การเปลี่ยนวิธีการประเมินผล 

การเรียนจากระบบเก่ามาเป็นระบบใหม่ ไม่ใช่เร่ือง 

น่ากลัวหรือต้องวิตกกังวล ถ้านักศึกษาเตรียมพร้อม 

ที่จะเข้าสอบเต็มที่ นั่นหมายถึงการอ่านตำราและ 

ทำความเข้าใจกับเนื้อหาของวิชาที่จะต้องสอบ 

จากอาจารย์โดยการเข้าชั้นเรียน หรือการอ่านตำรา 

เองท่ีบ้านหรือท่ีทำงาน ซ่ึงการเตรียมตัวเข้าสอบเพ่ือ 

เข้าระบบการประเมินผลการเรียนระบบใหม่ก็ไม่ต่าง 

จากระบบเก่าเลย นักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาในป ี

การศึกษา  2555 คงจะไม่มีปัญหาสักเท่าไร  แต่นักศึกษา 

เก่าซ่ึงหมายถึงนักศึกษาท่ีกำลังศึกษาอยู่ระหว่าง 

การเปลี่ยนแปลงระบบรวมทั้งนักศึกษาเก่าที่ 

หมดสถานภาพเกิน 8 ปีการศึกษา หรือหมดสถานภาพ 

เพราะขาดการลงทะเบียนเกิน 2 ภาคการศึกษา 

โดยไม่ได้ชำระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพ  หรือ 

ผู้เข้าศึกษาก่อนระดับปริญญาตรี Pre- degree ก็อาจ 

มีปัญหาหรือข้อสงสัยบ้าง และต้องการความชัดเจน 

ของระบบการประเมินผลการสอบระบบใหม่  

เพ่ือเตรียมตัวให้เข้ากับการประเมินผลระบบใหม่ 

ท่ีมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการไปแล้วในการสอบไล่ 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 ท่ีผ่านมา   การทำความเข้าใจ

กับระบบการเรียนเป็นส่ิงสำคัญ การให้ความกระจ่าง 

และสร้างความเข้าใจ ก็เป็นส่ิงสำคัญท่ีส่งความสุขใจ 

ให้กับผู้ที่สงสัยและมีปัญหาได้รับความกระจ่าง 

และปฏิบัติได้ถูกต้องจะไม่เกิดความผิดพลาด 

ในการวางแผนการศึกษา  โอกาสที่จะประสบผล

สำเร็จการศึกษาก็มีมากข้ึนใช่ไหมครับ      หากมีสมาชิก 

ข่าวรามฯหรือนักศึกษาท่านใดมีข้อสงสัยต้องการ 

ซักถามปัญหาระบบการเรียนการสอน  ผมยินด ี

ที่จะรับฟังและตอบข้อสงสัยที่เป็นประโยชน์กับ 

นักศึกษา หรือผู้สนใจ เพื่อให้เกิดความกระจ่าง 

ความเข้าใจกับข้อบังคับต่างๆ ระเบียบ และกฎเกณฑ์ 

ระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพ่ือท่ีจะได้ปฏิบัติถูกต้อง  โดยส่งคำถามมาได้นะครับ  

ที่ www.ru.ac.th หรือที่ e-mail : prr_ruu@ 

hotmail.com ต้องระบุตอนท้ายคำถามด้วยนะครับว่า  

ส่ง คอลัมน์ ถาม-ตอบ “เกรดระบบใหม่” ผมยินดี

ท่ีจะตอบปัญหาท่ีเก่ียวกับระบบการเรียนการสอน 

ให้กับสมาชิกข่าวรามคำแหงและนักศึกษาทุกท่านครับ 

พบกันอีกครั้งฉบับหน้า  สวัสดีครับ

  

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ กำหนด 

กระบวนวิชาท่ีภาควิชาฯ จัดสอบเองในการสอบซ่อม 

ภาค 1 ปีการศึกษา 2555 ดังนี้ 

MTH 2207 สอบวันที่ 8 มกราคม 2556  

  เวลา 09.30-12.00 น. ที่ SCL 316

MTH 2604 สอบวันที่ 8 มกราคม 2556 

  เวลา 09.30-12.00 น. ที่ SCL 313

MTH 3107 สอบวันที่ 3 มกราคม 2556 

  เวลา 13.30-16.00 น. ที่ SCL 316

MTH 3207 สอบวันที่ 7 มกราคม 2556 

  เวลา 13.00-15.30 น. ที่ SCL 313

MTH 3306 สอบวันที่ 8 มกราคม 2556 

  เวลา 09.30-12.00 น. ที่ SCL 313

MTH 3307 สอบวันที่ 7 มกราคม 2556 

  เวลา 09.00-11.30 น. ที่ SCL 313

MTH 3407 สอบวันที่ 7 มกราคม 2556 

  เวลา 13.00-15.30 น. ที่ SCL 313

MTH 3603 สอบวันที่ 8 มกราคม 2556 

  เวลา 13.00-15.30 น. ที่ SCL 315

MTH 3604 สอบวันที่ 8 มกราคม 2556 

  เวลา 13.00-15.30 น. ที่ SCL 315

MTH 3606 สอบวันที่ 8 มกราคม 2556 

  เวลา 09.30-12.00 น. ที่ SCL 313

MTH 3608 สอบวันที่ 8 มกราคม 2556 

  เวลา 13.00-15.30 น. ที่ SCL 314

MTH 3610 สอบวันที่ 8 มกราคม 2556 

  เวลา 09.00-11.30 น. ที่ SCL 314

MTH 4203 สอบวันที่ 7 มกราคม 2556 

  เวลา 09.00-11.30 น. ที่ SCL 313

กระบวนวิชาที่ภาควิชาฯ จัดสอบเองถาม-ตอบ 
“เกรดระบบใหม่”

สุทธิกุล  ศรีสุทธิ์



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๖ มกราคม ๒๕๕๖

                       • 

ตำรา   การแปลภาษาสเปน - ไทย 1 (  SN 411 )  

ผู้เขียน รศ.สมร  วิเศษมณี

ขอบเขตเน้ือหาวิชา  ศึกษาทฤษฎีการแปลเบ้ืองต้นและ 

ฝึกปฏิบัติแปลตามหัวข้อต่างๆดังต่อไปนี้  

 -  ความหมายและความสำคัญของการแปล 

 -  ปัญหาและข้อผิดในการแปล 

 - ประเภทของความหมายและการวิเคราะห์ 

ความหมาย   

 - ความแตกต่างของระบบภาษาและความแตก

ต่างทางสังคมและวัฒนธรรม  

 - งานแปลแบบต่างๆ  

 - การแปลคำศัพท์เฉพาะ  

 -  การแปลสำนวนโวหาร คำพังเพยและสุภาษิต  

 - การแปลประโยคชนิดต่าง ๆ   การแปลประโยค 

ลักษณะพิเศษ  

 - วิธีการถ่ายทอดภาษาสเปนเป็นภาษาไทย 

ให้ได้ความหมายท่ีถูกต้องและได้ภาษาแปลท่ีสละสลวย 

นักศึกษาจะได้ฝึกฝนการแปลคำ สำนวน รูปประโยค 

ลักษณะต่าง ๆ ตามขั้นตอนการแปล วิธีการแปล 

และการปรับบทแปล โดยมีการเปรียบเทียบลักษณะ 

ภาษาระหว่างภาษาสเปนและภาษาไทย 

วธิกีารสอน - บรรยายเนือ้หาวชิาในแตล่ะบท โดยใช้ 

ส่ือท่ีเป็นตำรา เอกสารประกอบเพ่ิมเติมโปรแกรม 

Power Point  ตัวอย่างหนังสือแปลต่างๆและเว็บไซต์ 

ภาษาสเปน

 - ฝึกแปลประโยคและข้อความในกิจกรรม 

แต่ละบท และในเอกสารเพิ่มเติม

 - ฝึกวิเคราะห์ความหมายของคำ ประโยค และ

หาความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ

 - ฝึกวิเคราะห์ข้อผิดต่างๆจากงานแปลในกิจกรรม

 - ฝึกการอ่านเพื่อวิเคราะห์ความหมายและ 

การปรับบทแปล

ข้อแนะนำ นักศึกษาควรอ่านตำราและปฏิบัติตามคำแนะนำ 

ในตำรา (ในกรณีที่ตำราหมด นอกจากใช้บริการที ่

สำนักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัย นักศึกษายังสามารถ 

ศึกษาได้จาก e-Book ที่ www.ru.ac.th ) วิชาการแปล 

จะต้องมีความรู้ในเรื่องทฤษฎีการแปล ดังนั้น 

ภาค 2/2555

 SPN 4201(SN 411)
การแปลภาษาสเปน-ไทย 1 

รศ.สมร  วิเศษมณี

นักศึกษาจึงควรฝึกแปลตามขั้นตอนต่างๆของ 

ทฤษฎีการแปล โดยนักศึกษาควรให้ความสำคัญกับ 

การวิเคราะห์ระบบของภาษามากกว่าการหาคำศัพท์จาก 

พจนานุกรม หมั่นทำแบบฝึกหัดหรือกิจกรรมใน 

ทุกบทเรียนเพื่อให้เกิดความชำนาญในการแปล  

และนักศึกษาสามารถตรวจสอบสำนวนแปลได้จาก 

แนวเฉลยกิจกรรมท้ายเล่ม หรือส่งให้อาจารย์ผู้สอน 

ตรวจงานแปลน้ันๆ ท่ีสำคัญควรฝึกการอ่านประโยค 

ภาษาสเปนทั้งการอ่านออกเสียงและการอ่านเพ่ือ 

ความเข้าใจเพราะนอกจากเป็นการฝึกทักษะการอ่าน 

แล้วยังจะช่วยเสริมทักษะการเขียนภาษาสเปนด้วย  

แ ล ะ ค ว ร อ่า น เ อ ก ส า ร แ ล ะ ห นัง สือ ภ า ษ า ไ ท ย 

ที่หลากหลายสาขาความรู้เพื่อหาความรู้รอบตัวและ 

เป็นการเพ่ิมพูนคลังคำรวมท้ังสำนวนและประโยค 

ภาษาไทยท่ีจะเป็นภาษาในฉบับแปล  

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

อาคาร HOB 1 ชั้น 3 ห้อง AV 

การวัดผล  ข้อสอบอัตนัย 2 ตอน 

 - ตอนที่ 1 เลือกเขียนบรรยายทฤษฎีการแปล 

หัวข้อต่างๆ 

 - ตอนท่ี 2 แปลประโยค ข้อความและเน้ือเร่ือง 

จากภาษาสเปนเป็นภาษาไทย

เวลาสอบ 2 ช่ัวโมง 30 นาที คะแนนเต็ม 100 คะแนน 

คะแนนสอบผ่าน 50 %  

 วัน-เวลาสอบเป็นไปตามตารางของมหาวิทยาลัย

Qนักศึกษาที่ไม่ได้มาเข้าชั้นเรียนที่มหาวิทยาลัย  

สามารถติดต่อผู้สอนได้ท่ีช้ันเรียนตามตารางการบรรยาย 

หรือท่ีภาควิชาภาษาตะวันตก  คณะมนุษยศาสตร์และ 

ที่อีเมล wsamorn@hotmail.com     

 ENS 4201 (EN 411)
ภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์
English in Interviewing

อ.ดร.แก้วกัลยา  อภัยบัณฑิตกุล

วัน/เวลา/สถานท่ีเรียน  วันอังคาร เวลา 07.30-09.20 น. 

ห้อง SBB 301

อาจารย์ผู้สอน อาจารย์ ดร.แก้วกัลยา อภัยบัณฑิตกุล 

เอกสารประกอบคำบรรยาย กระบวนวิชาน้ียังไม่มีตำรา 

แต่นักศึกษาสามารถซ้ือเอกสารประกอบคำบรรยาย 

ได้ท่ีร้านถ่ายเอกสาร ช้ัน 1 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์

คำอธิบายกระบวนวิชา ศึกษาหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์และผู้ให้

สัมภาษณ์ในสถานการณ์ต่าง ๆ

จุดมุ่งหมายของกระบวนวิชา

 1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้สัมภาษณ์

 2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ วิธีการ กลวิธี 

แบบแผนและการเตรียมตัวของผู้ให้สัมภาษณ์ 

 3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจคำถามชนิดต่าง ๆ  และ 

ประโยชน์ของคำถามชนิดนั้น ๆ ในการสัมภาษณ์

 4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสร้างคำถาม 

แบบต่าง ๆ ในการสัมภาษณ์

 5. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ

หาข้อมูล

 6. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ

การทำวิจัย

 7.  เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ

รับคนเข้าทำงาน

 8. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจวิธีการสัมภาษณ์เพื่อ

การสมัครงาน

แนวทางการเรียน การบรรยายประกอบ Power Point      

เนื้อหาวิชา  ส่วนประกอบสำคัญต่าง ๆ  ของการ 

สัมภาษณ์ ลักษณะสำคัญของกระบวนการสื่อสาร 

ระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ถูกสัมภาษณ์ ลักษณะ 

ของคำถามประเภทต่าง ๆ  และประโยชน์ของคำถาม 

ประเภทนั้น ๆ ในการสัมภาษณ์ โครงสร้างของการ

สัมภาษณ์ การสัมภาษณ์เพ่ือหาข้อมูล การสัมภาษณ์ 

เพื่อการทำวิจัย การสัมภาษณ์เพื่อรับคนเข้าทำงาน 

และการสัมภาษณ์เพื่อการสมัครงาน

ลักษณะข้อสอบ/วันสอบ ข้อสอบเป็นอัตนัยผสม 

ปรนัย 100 คะแนน สอบตามตารางสอบใน ม.ร.30 

รายละเอียดของลักษณะข้อสอบ ข้อสอบท้ังหมดเป็น 

ภาษาอังกฤษ แบ่งออกเป็น 3 part ดังนี้

 Part 1: Choose the correct answer.  

 ข้อสอบ part นี้มี 60 ข้อ 60 คะแนน เป็นการ

ตอบคำถามจากตัวเลือกจากเนื้อหาที่เรียน 

 Part 2: Identify the following questions 

in terms of open-ended, open-to-closed, curious 

probe, quiz show, leading push, clearinghouse  

probe, double-barreled, informational probe, 

guessing game and bipolar. 

 ข้อสอบ part น้ีมี 10 ข้อ 10 คะแนน ในข้อสอบ

ชุดนี้จะมีคำถามลักษณะต่าง ๆ 10 ชนิด นักศึกษา 

ต้องตอบว่าคำถามน้ัน ๆ   เป็นชนิดใด  เช่นเป็นคำถามแบบ 

open- ended, open-to-closed, curious probe, quiz 

show, leading push, clearinghouse probe, double-

barreled, informational probe, guessing game หรือ 

bipolar

 Part 3:  Answer the following questions 

in detail.  

 ข้อสอบ part นี้มี 3 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน  

ในการตอบให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษ        โดยมีภาษาไทย 

สลับได้บ้าง แต่ห้ามตอบเป็นภาษาไทยล้วน



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 ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๖ มกราคม ๒๕๕๖

  ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

หรือไม่ โดยเฉพาะเดี๋ยวนี้มอเตอร์ไซค์เราไม่ได้ว่าผู้ที่ 

เป็นคนต่างด้าว เราว่าคนท่ีเขากระทำการบางประการ 

นั้นเสมือนหนึ่งว่าไม่ได้สนใจไยดีชีวิตของเจ้าของ 

ประเทศ ไม่ได้ไยดีกับกฎหมายอะไรทั้งสิ้น อย่างขับ 

มอเตอร์ไซค์ปรากฏว่าเฉียดไปเฉียดมา รถติดอยู่ก็เฉ่ียวไป 

เฉ่ียวมา ข้างๆรถครูมีรอยอยู่ตลอดเวลา ไปซ่อมมาแล้ว 

ไปทำสีมาแล้วก็ยังต้องมีรอยมือจับของมอเตอร์ไซค์ 

นั้นขูดขีดอยู่ตลอด แล้วก็ไม่เคยขอโทษเราด้วยนะครับ 

เวลาเอารถมาถูเรา ไม่มองเลยขับรถต่อไปไม่สนใจ แล้วก็ 

ขับตัดไปตัดมาโดยไม่คำนึงถึงกฎหมาย ตรงนี้เป็น 

ข้อสำคัญ ตรงน้ีเป็นเร่ืองท่ีบ้านเมืองเราจะต้องจัดการ  

ต้องจัดการอย่างต่อเนื่องโดยเด็ดขาด ไม่ใช่ปล่อยปละ 

ละเลยให้คนต่างด้าว แม้กระท่ังคนไทยเอง ปล่อยปละละเลย 

มากไปแล้วก็จะต่างคนต่างทำก็จะสร้างความเสียหายให้ 

สังคม เสมือนว่าเขาเองไม่ได้ทำความเสียหายอะไร  

เขาไม่ได้รู้สึกเพราะเขาเกิดความเคยชิน เพราะฉะนั้น 

อย่าทำให้เกิดความเคยชิน และตำรวจหรือจราจรก็เหมือนกัน 

ถ้ามองไปแล้วบอกว่าเป็นความเคยชินใครก็ทำแบบนี ้

ตำรวจก็เหน่ือยเป็น อย่างน้ีมันก็เรียกว่าผสมผสานกัน 

ทำให้เกิดความเสียหายในสังคมข้ึนได้ แต่ท่ีสำคัญท่ีสุด 

ก็คือตัวเราเอง ตัวเราเองต้องระมัดระวัง ถามว่าจะระมัด 

ระวังอย่างไร ต้องมีจินตนาการครับ เวลาเราไปไหน 

มาไหนต้องมีจินตนาการ เวลาครูขับรถแล้วมีมอเตอร์ไซค์ 

ขับอยู่ข้างหน้าเราก็ต้องชะลอความเร็วลงบ้างเวลา 

จะแซง ต้องระมัดระวังและให้สัญญาณ บีบแตรค่อยๆ  

แต่ถ้าบีบแตรดังก็จะน่าเกลียด การที่จะขับนั้นต้อง 

มองหน้ามองหลังให้เรียบร้อย มิฉะน้ันแค่พริบตาเท่าน้ัน 

ก็จะเกิดอุบัติเหตุถึงชีวิตได้ อย่าลืมนะครับว่าพริบตา 

ทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงตายได้ บาดเจ็บสาหัสได้ จะกลาย 

เป็นคนพิการไปให้เกิดความลำบากแก่ชีวิตได้อย่างนี้

เป็นต้น

 ลูกศิษย์ครับไม่ใช่ว่าจะเป็นแต่นิทัศน์อุทาหรณ์ 

ของเรื่องมอเตอร์ไซค์หรือเรื่องอะไรต่างๆ เหล่านี้มัน 

ทุกเร่ืองครับ ไม่ใช่เฉพาะมอเตอร์ไซค์ถ้าไปพูดถึงการขับรถ  

วินัยของการขับรถของคนที่เรียกว่าคนต่างด้าวออก 

จะพบอยู่ เพราะว่าพวกเขาเหล่านี้มาประกอบอาชีพ 

หลายเรื่องหลายราวที่คนไทยเราทำกันไม่ทั่วถึง  

เขาก็ทำกันในแบบของเขาแล้วบางทีเขาก็ไม่ค่อย 

เข้าใจว่าเราเป็นอย่างไร เพราะฉะน้ันบางทีเรามีเพ่ือนเรา 

ก็ควรบอกเขาว่ากฎหมายเป็นอย่างน้ี หรือว่าทำแบบน้ี 

ไม่ถูก บ้านเราก็มีกฎหมาย บ้านเราก็มีสังคมความเป็นอยู่ 

อะไรต่างๆ ต้องบอกเขา และในขณะเดียวกันเราเอง 

ก็เป็นแบบอย่าง มิได้หมายความว่าเราจะไปตำหนิคน 

ต่างด้าวว่าเป็นทุกคน บางคนเขาก็ดี บางคนมาเป็น 

แบบอย่างให้เราเสียด้วยซ้ำไป สรุปความแล้วภัยต่างๆ  

ไม่ว่าตอน 1 หรือตอน 2 เกิดขึ้นก็เป็นเพราะว่ามัน 

จะต้องมีส่วนในเร่ืองของความเปล่ียนแปลง เปล่ียนแปลง 

นิสัยใจคอ เปล่ียนแปลงในเร่ืองสภาพเป็นอยู่ เปล่ียนแปลง 

ในเร่ืองการกินการอยู่ การประกอบอาชีพ ความเช่ือถือ 

อะไรต่างๆ มันเข้ามาปะมาปนหมด แต่ถ้าหากว่าใน 

ทุกขั้นตอนเราใช้ความพินิจพิจารณาว่าจะเป็นอย่างไร  

จะทำอย่างไร ก่อนทำคิดเสียก่อนว่าจะเกิดผลร้ายให้แก่ 

ใครบ้าง คือพูดง่ายๆว่าเราบ้วนน้ำลายลงถนนเราคิด 

แต่แค่บ้วนน้ำลายลงถนนไม่ได้ เราต้องคิดว่าเรากำลัง 

นำส่ิงสกปรกจากตัวเราลงไปสู่พ้ืนถนน แล้วไม่ใช่เฉพาะ 

ตัวเราเท่านั้นที่จะไปเหยียบ อาจจะเป็นลูกหลานเรา 

ท่ีเดินมาข้างหลัง อาจจะเป็นคนท่ีเราไม่รู้จักก็ได้ เดินมา 

อาจจะสะดุด อาจจะล่ืนล้มเพราะเสลดน้ำลายเอยอะไรเอย 

อะไรต่างๆ หรือว่าสิ่งที่เราทำไว้ ก่อไว้ สร้างไว้นั่นเอง  

ถ้าหากเรามองไปให้ทั่วๆ มองไปจนถึงว่ามันจะเป็น 

เช้ือโรคร้ายเกิดข้ึนกับผู้คนได้ มันอาจจะไปติดเช้ือคนอ่ืนได้  

ทำให้คนอ่ืนเดือดร้อนเสียเงินรักษาพยาบาล มันเกิดผล 

กระทบไปได้หมดทุกเรื่อง ลองยกตัวอย่างดูว่ามันเป็น 

อย่างน้ันอย่างน้ีจะเป็นผลกระทบไปอย่างไร หมายความ 

ว่าเราทำอะไรเราจะต้องไตร่ตรองเสียว่าการกระทำ 

ของเรานั้นมันจะเกิดผลร้ายอย่างไรหรือไม่ และใน 

ขณะเดียวกันกฎหมายของบ้านเมืองของเราก็มี การจะทำ 

อะไรต้องคิดถึงกฎหมายบ้านเมืองของเรา ว่าเราจะ 

อยู่ร่วมกันอย่างไรได้ เมื่อไปคิดถึงกฎหมายแล้วเรา 

อย่าไปทำความผิดกฎหมาย ถ้ากฎหมายไม่ถูกต้องเราก็ 

จะต้องไปแก้ไขท่ีกฎหมาย แต่ถ้าหากว่าเราไม่แน่หรือว่า 

ในขณะท่ีเรากระทำ กฎหมายบัญญัติอย่างไรเราก็จำเป็น 

จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแม้ว่าเราไม่เห็นพ้องด้วย 

ก็ตาม อันน้ีเป็นเร่ืองท่ีจะทำให้เราคิดเร่ืองอ่ืนๆ ได้อย่างท่ี 

ควรมีควรเป็น สำหรับคนท่ีผ่านโลก ผ่านร้อน ผ่านหนาว  

ผ่านการเรียนรู้มา เอาไว้แค่น้ีก่อนนะครับ สวัสดีปีใหม่ 

นะครับ ขอให้มีความสุขกันมากๆ คุณพระคุณเจ้า 

รักษาทุกเมื่อครับ  สวัสดีครับ

ม.ร. รับรางวัลฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 

2554 จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ สำนักงาน 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ร่วมกับคณะอนุกรรมการส่งเสริม 

ศาสนาและจริยธรรมในคณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ  

เม่ือวันท่ี 29 พฤศจิกายน 2555 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบ 

รัฐบาล

 ทั้งนี้ นอกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็น 

สถาบันอุดมศึกษาแห่งเดียวที่ได้รับการคัดเลือกให้ 

รับรางวัลในครั้งนี้แล้ว  ยังมี นายอำพล   พานิชวัฒนา  

บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง เข้ารับรางวัล 

โล่เกียรติคุณ เยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม  

ประจำปี 2555 ด้วยอีกหนึ่งรางวัล โดยภายในงานม ี

พระภิกษุ ผู้นำองค์กรศาสนา ผู้แทนส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา และ 

นักเรียน ร่วมงานจำนวนมาก

 นักศึกษา Pre-degree ท่ีไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน 

 1. หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จ) ตัวจริง 

ไม่ต้องถ่ายสำเนา

 2. สำเนาบัตรนักเรียน (ท่ียังไม่หมดอายุ) พร้อมบัตร 

ตัวจริงมาในวันรับสมุด 2 ฉบับ

 3.  สำเนาทะเบียนบ้าน ลงนามรับรองสำเนา 

ถูกต้อง 2 ฉบับ

 นักศึกษา ที่เป็นพระภิกษุ

 1. หลักฐานการลงทะเบียนเรียน (ใบเสร็จ) ตัวจริง 

ไม่ต้องถ่ายสำเนา

 2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ลงนามสำเนา 

ถูกต้อง พร้อมบัตรตัวจริง (ที่ไม่หมดอายุ)

 3. ใบสุทธิ (ตัวจริง) และสำเนาทะเบียนบ้าน 

ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 2 ฉบับ  

 ส่วนการขอทำบัตรประจำตัวนักศึกษา กรณี 

บัตรชำรุด บัตรหาย เปล่ียนคำนำหน้านาม ยศ ช่ือ สกุล  

ให้ติดต่อท่ีงานบัตรประจำตัวนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนประวัติ 

นักศึกษา สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

ชั้น 2 ช่องที่ 2

ธ.ไทยพาณิชย์ฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานเปิดงาน 

คริสต์มาสชาวรามฯ ปีท่ี 41 จัดโดยกลุ่มคริสตสัมพันธ์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเครือข่ายศิษย์เก่าชมรม 

คริสต์ศาสนา มหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 12 

ธันวาคม 2555 ณ บริเวณลานพ่อขุนฯ



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๘) วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕ - ๖ มกราคม ๒๕๕๖

    
 
 

ภัย 2

(อ่านต่อหน้า 11)

คณะนิติศาสตร์ เสนอผลงานวิทยานิพนธ์

ม.ร. จัดงานเทศกาลของขวัญช่วยการกุศล

 ลูกศิษย์ครับในวันก่อนนี้เราพูดกันถึงภัย 

ต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พูดถึงเรื่องการมองเหต ุ

มองผลที่มันเกิดขึ้น แต่ยังไม่ได้มีนิทัศน์อุทาหรณ์ 

อะไรให้ชัดเจน ในคราวนี้เราลองมาดู ลองมาดูว่า 

ข่าวเร็วๆนี้บอกว่ามีคนออสเตรเลียมาบ้านเรา 

เป็นแฟนกัน แล้วขับข่ีมอเตอร์ไซค์ไปเกิดมีอุบัติเหตุ 

ชนกันข้ึนและมีคนเสียชีวิต เขาไปโพสต์ไปบอกเว็บไซต์ 

ไปอะไรต่างๆ ครูต้องใช้คำว่าโพนทะนา ขอใช้เถอะ 

ว่าโพนทะนา มันน่าจะเข้าใจกันได้ดี เขาไปโพนทะนา 

ออกไปทั่วโลกว่าพอเกิดอุบัติเหตุเขาไม่ผิด ไม่ผิด 

แล้วถูกจับแล้วเอาไปขังไว้ 6 วัน 7 วัน บังคับให้ 

เซ็นหนังสืออันนั้นอันนี้ เหมือนเจ้าหน้าที่ตำรวจ 

จะไปรีดไถเงินเขาอะไรต่างๆมากมาย ภาพนี้ข่าวน้ี 

มันออกไปทั่วโลก โดยเฉพาะคนที่มีเหตุอะไรต่างๆ 

น้ีน้ันเป็นคนท่ีอยู่ในวงการส่ือ ตรงน้ีนะครับให้มอง 

ให้ดี บางทีถ้าหากว่าเรามองเพียงแต่ว่าเอาอีกแล้ว 

ประเทศไทยเรา ทำไมตำรวจเป็นอย่างนี้ ต้องมอง 

ทันทีว่าเหตุที่เกิดขึ้นนั้นตำรวจจะกล้าดีอย่างไร 

จะทำอะไรต่างๆ ให้มันเป็นการละเมิดกฎหมายเพื่อ 

ไปจับคนอื่นเขา จับกุมคุมขังเขาอะไรเขาอย่างนี้ 

มันใช้ได้อย่างไร แต่ในขณะเดียวกันน้ัน ทำไมไม่คิด 

บ้างว่าข่าวอันน้ีมันจริงจังแค่ไหน ในท่ีสุดแล้วก็เกิด 

ข้อเท็จจริงปรากฏขึ้นว่า 2 คนนั้นเขาซ้อนท้ายกัน 

และขับตัดหน้ารถก็ถูกรถชนและเสียชีวิตในท่ีสุด  

แล้วพอไปดูภาพวงจรปิดท่ีมีอยู่ในบริเวณน้ันก็พบว่า 

ฝ่ายขับรถมอเตอร์ไซค์ท่ีซ้อนกันท่ีเป็นคนต่างชาติ 

น่าจะเป็นฝ่ายผิด และในขณะเดียวกันเม่ือเกิดเหตุถึง 

ขั้นมีคนตายอย่างนั้น ตำรวจก็จะต้องควบคุมตัว 

คนที่เกี่ยวข้อง คนที่อะไรต่างๆ เพื่อสอบสวน  

ต้องมีการอะไรต่อมิอะไรต่างๆ ตามวิธีการทางกฎหมาย 

ที่ไหนก็คล้ายๆกัน อย่าไปคิดว่าถ้าไปต่างประเทศ 

แล้วชนกันเป็นเหตุแบบบ้านเราแล้วเขาจะลอยนวลได้  

มันไม่ใช่ เขาย่ิงจะร้ายแรงกว่าเราเสียอีกในบางประเทศ  

มาตรการกฎหมายเขาและคนท่ีใช้กฎหมายเขาเข้มข้น 

กว่าเรา แต่บ้านเราก็ไม่ได้ยิ่งหย่อนไป เราก็มีความ 

เป็นนานาชาติอยู่พอสมควรเลยทีเดียว นอกจาก 

จะเป็นบางเร่ืองบางราวนานๆคร้ัง อาจจะออกนอกลู่ 

นอกรอยกันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของคน 

 ดังนั้นการที่เราจะมองอะไร เหตุอะไร เราก็ 

ต้องดูว่าเรามีผลมีส่วนในการที่ทำให้เกิดเหตุร้าย 

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงานมหกรรมเทศกาล 

ของขวัญประจำปี The 6th International Bazaar 2012 โดย รองศาสตราจารย์รำไพ สิริมนกุล 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาจากสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ ร่วมนำสินค้า 

ของขวัญคุณภาพดีจากประเทศต่างๆ ทั่วโลก จำหน่ายในงาน เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2555 ณ ด้านล่าง 

อาคารวิทยบริการและบริหาร โดยรายได้ท้ังหมดจากการจำหน่ายสินค้าจะนำไปช่วยเหลือองค์กรการกุศล 

ต่อไป

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

ประชุมวิชาการเพ่ือนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ สาขา 

วิชานิติศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554-2555 เรื่อง 

“การพัฒนางานวิจัยเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในเชิงแข่งขัน”  

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เป็นประธาน มีรองศาสตราจารย์สุขสมัย สุทธิบดี 

รองอธิการบดีฝ่ายนิติการ ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ คณาจารย์ และนักศึกษา ม.ร. ร่วมในงาน  

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 

อาคาร 1 คณะนิติศาสตร์ ม.ร.

 โอกาสนี้ รศ.สุขสมัย สุทธิบดี รองอธิการบดี 

ฝ่ายนิติการ กล่าวรายงานว่า การจัดประชุมวิชาการ 

ครั้งนี้ สืบเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมา การเผยแพร ่

ผลงานทางวิชาการและผลงานวิทยานิพนธ์มีข้อจำกัด 

ในการตีพิมพ์ ซึ่งการจัดให้มีเวทีเพื่อเผยแพร่ผลงาน 

ทางวิชาการจึงเป็นทางเลือกอีกทางหน่ึงในการแลกเปล่ียน 

ประสบการณ์และความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนเครือข่าย 

และความร่วมมือระหว่างกันของนักวิชาการ และการ 

จัดทำผลงานทางวิชาการในรูปแบบของวิทยานิพนธ์น้ัน  

ยังเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นเครื่องมือสำคัญ 

ในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ และเป็นองค์ความรู้ท่ีเช่ือถือได้  

สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาด้านกฎหมาย  

การพัฒนาสังคมและประเทศชาติในโอกาสต่อไป

 “การนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ สาขาวิชา 

นิติศาสตร์คร้ังน้ี จัดข้ึนเพ่ือนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 

ท่ีมีคุณค่าทางวิชาการและมีประโยชน์ในการนำไปพัฒนา 

สังคมและประเทศชาติ  เป็นการเผยแพร่แลกเปลี่ยน 

ผลงานทางวิชาการงานวิจัยระหว่างสถาบัน และต้องการ 

ส่งเสริมให้นักศึกษาสร้างผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพ 

ให้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่และพัฒนาความสามารถ 

ในเชิงแข่งขันได้ โดยเป็นการนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ 

ของนักศึกษาสาขาวิชาต่างๆ ได้แก่ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ  

สาขาวิชากฎหมายมหาชน สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ  

สาขาวิชาบริหารงานยุติธรรม สาขาวิชากฎหมายเพ่ือการพัฒนา  

และสาขาวิชากฎหมายภาษีอากร”

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวว่า การจัดประชุมเรื่องดังกล่าว 

ถือเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ต้องดำเนินการให้ครบ 

ภารกิจหน้าที่ในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งนักศึกษา 

จะต้องนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ท่ีมีคุณค่าให้สาธารณชน 

ได้รับทราบและไปสร้างประโยชน์ให้สังคม เพราะงาน 

วิจัยหรือวิทยานิพนธ์จะมีคุณค่าหรือไม่ ตามภาษาทั่วไป 

ที่อาจจะเคยได้ยินมาก็คือ งานวิจัยขึ้นหิ้ง และงานวิจัย 

ขึ้นห้าง จึงหวังว่างานวิจัยของนักศึกษาจะเป็นงานวิจัย 

ข้ึนห้าง คือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างท่ัวถึง และ 

เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเอง ไม่ว่าจะเป็นความภาคภูมิใจ 

หรือการเรียนรู้ในการฝ่าฟันอุปสรรคในการเขียนงานวิจัย 

จนประสบความสำเร็จมาเป็นผลงานของตนเอง และเมื่อ 

ทำส่ิงน้ีได้สำเร็จก็ต้องนำไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆ เช่น  

เวทีนำเสนอผลงานวิทยานิพนธ์หรือเวทีอ่ืนๆ ซ่ึงมหาวิทยาลัย 

ก็ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีเวทีในการเสนอผลงาน เกิดความ 

ร่วมมือระหว่างสถาบัน และมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ต่อกัน 

 จากนี้ไป หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความร่วมมือที่ดีใน 

เครือข่ายด้านนิติศาสตร์กับสถาบันต่างๆในการนำเสนอ 

ผลงานจะขยายวงกว้างให้โอกาสแก่นักศึกษาในการ 

พัฒนาขีดความสามารถในเชิงแข่งขันอย่างต่อเนื่อง  

เพื่อให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเขียนวิทยานิพนธ์ 

ให้มีคุณค่าและเป็นเครื่องพิสูจน์คุณภาพของนักศึกษา 

ให้เป็นที่ยอมรับต่อสังคมด้วย 


