
            
   

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๔๐ 

วันท่ี ๑๔ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 อาจารย์ ม.ยูนนาน เยี่ยมชมสถาบันภาษา ม.ร.

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. เปิดรับสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็น ส.ม.ร. และ อ.ศ.ม.ร.
เชิญชวน นศ.ใช้สิทธิลงคะแนน 7 ก.พ. นี้

(อ่านต่อหน้า 2)

บัณฑิตรามฯ รับรางวัลเยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม

อ.ดร.สรตี   ปรีชาปัญญากุล   

รับ นศ.ป.โท คณะรัฐศาสตร์ 
สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

ม.ร. จัดกิจกรรมเสริมสร้าง
ศักยภาพความเป็นผู้นำแก่นักศึกษา

(อ่านต่อหน้า 11)

	 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ร่วมกับ	บริษัท	ซีพี	 

ออลล์	จำกัด	(มหาชน)	จะจัดโครงการ	“Leadership  

Development Program”	 จำนวน	 2	 รุ่นๆละ	

40	คน	ดังนี้

 รุ่นที่ 35	 วันที่	 19-21	 เมษายน	 2556	 

ณ	ศูนย์ธาราพาร์ค	ถนนแจ้งวัฒนะ

 รุ่นที่ 36 วันที่	 26-28	 เมษายน	 2556	 

	 โครงการสหวิทยาการเพื่อการพัฒนา 

ท้องถ่ิน	 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อระดับ 

ปริญญาโท	 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขา 

สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น	 ภาคเรียน 

ท่ี	 1/2556	 เรียนแบบ	Block	Course	 เรียนวันเสาร์- 

วันอาทิตย์	 คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์	 โดย 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 

2556 (อ่านต่อหน้า 10)

   ชื่อนี้	หากอ่านตามตัวสะกด	จะต้องออกเสียงว่า 

“เหวียต นาม”	 แต่สำหรับคนไทยแล้ว	 คงไม่คุ้นเคยเท่ากับการเรียกว่า  

“เวียดนาม” 

 ช่ือประเทศ																							น้ี	ประกอบด้วยความว่า

มีท่ีมาจากภาษาจีน	 หมายถึง	 ไกลออกไป	 เดินทางผ่านไป	 เดินทางข้าม	 

เดินทางถึง	 ลุกข้ึน	ทรงตัวข้ึนอีกคร้ัง	 จึงมีผู้สรุปไว้ว่า	 คำว่า “เหวียต” น้ี	 

น่าจะมีความหมายถึง	 ประเทศหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากจีน	 และสามารถ 

ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆ	 จนสร้างตัวขึ้นมาเป็นบ้านเมืองได้	 และคำว่า 

Nam	 หมายถึง	 ทิศใต้	 หลายท่านอาจสงสัยว่า	 ทิศใต้โดยมีจุดเริ่มต้น 

จากพื้นที่บริเวณไหน	หากดูแผนที่ทุกท่านคงพบคำตอบว่า	ทิศใต้ 

ที่ว่านี้	 คือทิศใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน	 สรุปแล้ว	 

	 	 	 	 	 จึงหมายถึง	 ดินแดนทางตอนใต้ของ 

ชาวเวียด	หรือ	ดินแดนทางตอนใต้ที่มีชาวเวียดอาศัยอยู่

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้ารับการเลือกตั้งเป็น 

สมาชิกสภานักศึกษา	(ส.ม.ร.)	และ	คณะกรรมการองค์การนักศึกษา	(อ.ศ.ม.ร.) 

เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารงานกิจกรรมนักศึกษา	 และส่งเสริมการปกครองใน 

ระบบประชาธิปไตย

  อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่าย 

กิจการนักศึกษา	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เปิดเผยว่า	 

มหาวิทยาลัยกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา- 

นักศึกษา	 (ส.ม.ร.)	 และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา	 

(อ.ศ.ม.ร.)	ประจำปีการศึกษา	2556	ในวันท่ี	7	กุมภาพันธ์	 

2556	 โดยจะเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ารับการเลือกตั้ง 

ระหว่างวันท่ี	 22-23	มกราคม	2556	 ต้ังแต่เวลา	09.30	 –	 

15.00	น.	ท่ีห้องประชุมกองกิจการนักศึกษา	อาคารกิจกรรม- 

นักศึกษา

	 	 	 	 	 	 	 	 บัณฑิตรามคำแหงสร้างชื่อทำคุณงามความดี	 ได้รับคัดเลือกรับรางวัล 

เยาวชนดีเด่นด้านศาสนาและจริยธรรม	 จากสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ ์

ของชาติ	 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี	 เมื่อวันที่	 29	 พฤศจิกายน	 2555  

ณ		ตึกสันติไมตรี	ทำเนียบรัฐบาล

 ดร.ปนัดดา ศรีสุวรรณ อาจารย์ 
พิเศษภาษาจีน	 ของสถาบันภาษา	
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 นำคณะ 
อาจารย์จากมหาวิทยาลัยยูนนาน 
ประเทศจีน	รองศาสตราจารย์ ดร. 
ชวี่เจี้ยนเหวิน ผู้อำนวยการศูนย์ 
ไทยศึกษา	ศาสตราจารย์ต้วนลี่เซิง 
ท่ีปรึกษาศูนย์ไทยศึกษา	 ดร.หล่ีจงหวา  
ผู้อำนวยการศูนย์การฝึกอบรม	 เย่ียมชม 
และหารือเรื่องความร่วมมือในการ 
แลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์	 
โดยมี	รองศาสตราจารย์ ดร.ระพิณ  
ทรัพย์เอนก	 ผู้อำนวยการสถาบัน 
ภาษา	 ให้การต้อนรับ	 เมื่อวันที่	 17 
ธันวาคม		2555



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑๔ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

นานาสาระฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

บัณฑิตรามฯ                               (ต่อจากหน้า 1)

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	 กองกิจการ- 

นักศึกษา	 ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัยอุบัติเหต ุ

ส่วนบุคคล	 โดยเสียค่าเบ้ียประกันในอัตรา 120 บาท 

ต่อปี	 คุ้มครองตลอด	 24	 ชั่วโมง	 กรณีได้รับอุบัติเหตุ 

เบิกค่ารักษาพยาบาลได้	ครั้งละไม่เกิน	10,000	บาท	 

และกรณีเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพ	 จะได้รับ 

เงินชดเชย	120,000	บาท

 ผู้สนใจ	 ส่งธนาณัติเงินจำนวน	 120	 บาท	 ส่ังจ่าย 

ในนาม	 (หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา)	 

ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	 หรือบัตรประจำตัว 

ข้าราชการ	 1	 ฉบับ	 และสำเนาใบเสร็จลงทะเบียน 

ภาคล่าสุด	 1	 ฉบับ	 เปิดบริการตั้งแต่วันที่ 1-20  

มกราคม 2556	 คุ้มครองวันที่	 30	 มกราคม	 2556	 

ส่งมาท่ี	งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ- 

นักศึกษา	อาคารกิจกรรมนักศึกษา	 ช้ัน	2	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 หัวหมาก	 บางกะปิ	 กรุงเทพฯ	 10240	 

โทร.	0-2310-8076

 อน่ึง	 ให้นักศึกษาส่งซองเปล่า	 2	 ซอง	 ติดแสตมป์ 

ซองละ	3	บาท	 เขียนชื่อที่อยู่ของตนเอง	 ให้ชัดเจน	

ส่งแนบมาในซองธนาณัติ

ขอเชิญนักศึกษาทำประกันภัย
อุบัติเหตุทางไปรษณีย์

ม.ร. เปิดรับสมัครฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

 ความเป็นมาของชื่อประเทศเวียดนาม	 ก่อนที่ 

จะเรียกขานในปัจจุบันนี้	 มีการเปลี่ยนแปลงตามลำดับ 

เรื่อยมาดังนี้		 	 	 	 												-

หลาก)																				(นาม	เหวียต)		

                                       

                                                      An Nam 

(อาน	นาม)		อีกครั้ง																																									อีกครั้ง 

	 	 	 	 	และ	

	 การพยายามบ่งชี้อัตลักษณ์ทางชาติพันธ์ุของ 

ตนเองให้มีความแตกตา่งจากชาวฮั่น	ของประเทศจีน					 

ทำให้ช่ือท่ีปรากฏข้างต้นน้ี	 ส่วนมากประกอบด้วยคำว่า	 

 ช่ือ																																										ปรากฏเป็นคร้ังแรก 

ในสมัยจักรพรรดิยาลอง	 (Gia	Long)	พระองค์ได้ส่ง 

ราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศจีน	 ในปี	พ.ศ.	 

2345	 และขออนุญาตรวมดินแดนเก่าของ	 An Nam 

(อาน		นาม)		กับดินแดนใหม่ของ

(เหวียต	 เทือง)	 โดยขอเปลี่ยนชื่อจากอานนาม	 เป็น 

นามเหวียต	 จักรพรรดิจีนเกรงว่า	 การใช้ชื่อเดิมเช่นนี้ 

จะเป็นการเรียกร้องเอาดินแดนคืน	เน่ืองจากช่ือ								นามเหวียต	 

ใช้ในรัชสมัยราชวงศ์เตรียว	 อาณาบริเวณรวมถึงแคว้น 

กวางตุ้ง	 และกวางสี	 จึงสั่งให้แก้ไขโดยสลับคำทั้งสอง 

นำคำข้างหน้าไปไว้ข้างหลัง	 จึงได้ใช้ชื่อว่า	 เหวียต	 นาม  

จากนั้นเป็นต้นมา

	 นอกเหนือจากนี้	 ชาวต่างชาติ	 ประเทศต่างๆ	 

ได้เรียกช่ือประเทศเวียดนามต่างกันออกไป	เช่น	มาร์โคโปโล	 

บันทึกไว้ว่า	 ดินแดนบริเวณน้ีเรียกว่า	 เกากิกุ	 (Caugigu)	 

หรือช่ือท่ีคล้ายกับจีนในสมัยราชวงศ์ฮ่ัน	 คือ	 ยาวจิกวาน	 

(Giao	Chi	Quan)	ชาวมาเลย์	 เรียกว่า	กุตชิ	 (Kutchi)	 

ชาวญ่ีปุ่นเรียกว่า	 ก็อตชิ	 (Kotchi)	 ชาวโปรตุเกสเรียกว่า	 

โคชิน	(Cochin)	ชาวฝร่ังเศสเรียกว่า	โคชินไชน่า	(Cochin	China)	 

และอีกช่ือหน่ึงท่ีคุ้นเคยกันดี	 คือ	 อินโดจีน	 (Indochina)	 

ตั้งขึ้นโดย	คอนราด	มัลเต้	 เบิร์น	(Konrad	Malte	Burn) 

นักภูมิศาสตร์ชาวเดนมาร์ก	บันทึกไว้ในหนังสือ	Universal	 

Geographic	 โดยได้รับการยอมรับ	 และใช้กันต่อเนื่อง 

มาอย่างยาวนาน	 มีความหมายว่า	 ดินแดนในคาบสมุทร 

ที่อยู่ตรงกลาง	 และมีบทบาทสำคัญในการติดต่อค้าขาย 

ระหว่างประเทศอินเดียกับประเทศจีน	รวมท้ังการอพยพ 

ย้ายถิ่นฐานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโบราณอันยิ่งใหญ่

ของทั้งสองประเทศ

	 ความเป็นมาของชื่อเรียกประเทศเวียดนาม 

มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน	 หลายร้อยปี	 แต่ไม่ว่า 

จะมีชื่อเรียกอย่างไร	 ก็เชื่อมั่นได้ว่า	 ชาวเวียดนามต่างก็ 

ภาคภูมิในความเป็นชาติหน่ึงท่ีฝังรากลึกอยู่ในดินแดน 

เอเชียตะวันออกเฉียงใต้	และกำลังจะก้าวอย่างมั่นคง 

เข้าไปสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมๆกันกับทุกประเทศ

 นายอำพล พานิชวัฒนา	 บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์	 

ม.รามคำแหง	 ปัจจุบันพนักงานธนาคารสแตนดาร์ต- 

ชาร์เตอร์ด	 ประจำสาขาพัฒนาการ	 เผยในโอกาสที่ 

ได้รับรางวัลดังกล่าวว่า	 รู้สึกภูมิใจที่ตนเองได้รับเกียรติ 

ในครั้งนี้	 ซึ่งผมมีวันนี้ได้เพราะมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ให้โอกาสในการแสดงความรู้ความสามารถ	 และได้ 

แสดงศักยภาพของตนเองให้สาธารณชนได้ประจักษ์		 

ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอนมอบ 

วิชาความรู้ให้ผมได้นำไปประพฤติปฏิบัติตนในแนวทาง 

ที่ดีจนได้รับรางวัล

 “ถือเป็นความภูมิใจของลูกพ่อขุนฯคนหนึ่ง 

ที่สามารถประกาศให้สังคมได้รู้ว่า “รามคำแหงสอนให้ 

ลูกศิษย์เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรมอย่างแท้จริง” ซ่ึงทุกวันน้ี 

เวลาที่เรียนหนังสือหรือทำงาน ผมจะมีคติคือ ขันติ  

อดทน  มานะ ซื่อสัตย์  มีคุณธรรม  พร้อมทั้งน้อมนำ 

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ทุกพระราชดำรัสมาเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตทั้ง 

ชีวิตส่วนตัวและชีวิตในการทำงานด้วย”

 นายอำพล	 บอกด้วยว่า	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีส่วนช่วยในการพัฒนาแนวคิด	 สติปัญญาของผม 

อย่างมาก	 ไม่ว่าจะเป็นความรู้ในห้องเรียนหรือประสบการณ์ 

จากการทำกิจกรรมในรั้วมหาวิทยาลัย		ซึ่งสิ่งเหล่านี้ 

ไม่ได้เป็นเพียงแรงผลักดันให้ผมได้รับรางวัลครั้งนี้ 

เพียงอย่างเดียว		แต่หากยังจะเป็นแนวคิด		และจินตนาการ 

ที่สำคัญ	 ที่จะทำให้ผมนำไปใช้กับชีวิตในอนาคตบน 

เส้นทางที่ถูกต้อง	 และทำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเอง 

และประเทศชาติ

 “หลังจากที่เรียนจบมา ผมก็เข้าทำงานและตั้งใจ 

จะเรียนต่อระดับปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงแห่งเดิม  เพราะเชื่อมั่นในคุณภาพการศึกษา 

ของรามคำแหงที่สามารถสร้างบุคคลที่มีความรู้คู่ 

คุณธรรมออกไปรับใช้สังคม และทำงานที่เป็นประโยชน์ 

แก่ประเทศชาติมาตลอดระยะเวลา 41 ปี... 

 ...อยากให้เพ่ือนๆนักศึกษา ม.รามคำแหงทุกคน 

ภาคภูมิใจในความเป็นลูกพ่อขุนฯ ไม่หลงระเริงกับชีวิต  

ใช้ชีวิตในทางท่ีดีงามและอุทิศตนเพ่ือมหาวิทยาลัยและ 

ประเทศชาติ ด่ังปณิธานของมหาวิทยาลัยท่ีสอนให้นักศึกษา 

ระลึกเสมอว่า “รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุนฯ 

สนองคุณชาติ” 	นายอำพลกล่าว

 ผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งจะต้องเป็นผู้ที่มี 

สถานภาพเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี	 และเป็น 

สมาชิกพรรคนักศึกษาที่จดทะเบียนถูกต้องตาม 

ประกาศกองกิจการนักศึกษา	 ว่าด้วยพรรคนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	พ.ศ.	2550	และจะต้องสมัคร 

ในนามพรรคนักศึกษาเท่านั้น	 ทั้งนี้	 ผู้สนใจสามารถ 

ขอรับแบบฟอร์มใบสมัครได้ท่ีงานกิจกรรมนักศึกษา	 

กองกิจการนักศึกษา	 หรือดาวน์โหลดได้ท่ี	 www.stdaffair. 

ru.ac.th 

 สำหรับการเลือกต้ังน้ัน	 กำหนดให้มีข้ึนในวันพฤหัสบดี 

ท่ี	7	 กุมภาพันธ์	2556	 เวลา	08.30-16.00	น.	โดยนักศึกษา 

สามารถลงคะแนนได้ตามสถานที่เลือกตั้ง	ดังนี้

      นักศึกษาชั้นปีที่ 1	 สามารถใช้สิทธิเลือกตั้ง 

ได้ที่วิทยาเขตบางนา	 ตั้งแต่เวลา	 08.30-11.30	 น.	 และ 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (หัวหมาก)	 ต้ังแต่เวลา	13.00- 

16.00	น.

 นักศึกษาต้ังแต่ช้ันปีท่ี 2 ข้ึนไป	 สามารถใช้สิทธิ 

เลือกต้ังได้ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (หัวหมาก)	 ต้ังแต่ 

เวลา	08.30-16.00	น.

 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 	 

สามารถใช้สิทธิออกเสียงเลือกต้ังได้ท่ีสาขาวิทยบริการ 

เฉลิมพระเกียรติท่ีตนศึกษาอยู่		ส่วนนักศึกษาท่ีลงทะเบียน 

สอบไล่ตามศูนย์สอบต่างจังหวัดสามารถใช้สิทธิได้ 

ตามสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติที่ใกล้ศูนย์สอบ 

ของท่าน

	 สุดท้ายนี้	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

ได้เชิญชวนพรรคนักศึกษาต่างๆ	 ส่งสมาชิกเข้าสมัคร 

รับเลือกตั้งดังกล่าว	 และขอเชิญชวนให้นักศึกษาไป 

ใช้สิทธิเลือกต้ังผู้แทนของตนเข้าไปบริหารงานกิจกรรม 

นักศึกษา		ตามวันเวลาและสถานที่ที่กำหนดข้างต้น

 ชมรมพุทธศาสตร์และวัฒนธรรมไทย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดกิจกรรม	 “ตักบาตร 

ต้อนรับปีใหม่”	 แด่คณะพระภิกษุสงฆ์	 จำนวน	 

100	 รูป	 เมื่อวันที่	 3	 มกราคม	 2556	 ณ	 บริเวณ 

ลานพ่อขุนฯ	 	 โดยมีผศ.วุฒิศักดิ์	 ลาภเจริญทรัพย์	

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธาน	

และมีคณาจารย์	 บุคลากร	 รวมทั้งนักศึกษา	 และ 

สาธุชนร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 รศ.ทวีศักด์ิ ป่ินทอง	 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 นายกสมาคมภาษาและหนังสือ 

แห่งประเทศไทย	 ในพระบรมราชูปถัมภ์	 รศ.บุปผา  

บุญทิพย์	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

และอ.ดร.พรธาดา  สุวัธนวนิช		คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ	 ประสานมิตร	 เสวนา  

“ก้าวท่ีสองของวรรณกรรมรามคำแหง”	 ในงานมอบรางวัล 

การประกวด	 “วรรณกรรมรามคำแหง คร้ังท่ี 2”	 โดยมี 

นักเรียน	 นักศึกษา	 ครู	 อาจารย์	 ตลอดจนนักคิด 

และนักเขียนรุ่นใหม่	 ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน	 เม่ือวันท่ี	 

19	ธันวาคม	2555	 	ณ	ห้องประชุมพวงแสด	ชั้น	2	 

อาคาร	2		คณะมนุษยศาสตร์	ม.ร.

 การเสวนาเร่ิมด้วย	รศ.บุปผา บุญทิพย์ กล่าวถึง 

วรรณกรรมรามคำแหงปีที่	 2	 ว่า	 ผลงานร้อยกรอง 

ในกลุ่มนักเรียนที่ส่งเข้าประกวดมีเพียง	 20	 สำนวน 

แต่มีคุณภาพท่ีเข้มข้นมากข้ึนจนคณะกรรมการต้องใช้ 

เวลาในการตัดสิน	ซ่ึงกรรมการท้ัง	7	ท่าน	7	ความคิด	 

ตัดสินได้อย่างยุติธรรมและกล่ันกรองอย่างละเอียด	 

ส่วนผลงานท่ีส่งเข้ามากลุ่มนิสิต	 นักศึกษาและประชาชน	 

มี	 64	 สำนวน	 โดยทาง	 ม.รามคำแหงไม่ได้กำหนด 

หัวข้อ	 ทำให้ได้ผลงานที่หลากหลายแนวคิด	 มีสาระ 

ที่แปลกใหม่	 และชื่อเรื่องบ่งบอกถึงเนื้อหาของเรื่อง 

ที่ชัดเจนมากขึ้น	

 รศ.บุปผา	 กล่าวต่อไปว่า	 สารัตถะประเด็นใหญ่ 

ของผลงานที่ส่งเข้าประกวด	 ส่วนใหญ่เน้นเรื่อง 

ความรักชาติ	 ความเป็นชาติไทย	 การเทิดทูนพระมหากษัตริย์  

ความสามัคคีของคนไทย	 และหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 เช่น	 เร่ืองใต้ร่มฉัตร	 รักเมืองไทย	 ไทยไม่แบ่งสี	 

รวมเลือดเนื้อเชื้อชาติไทย	 และอยากให้ไฟใต้มอด 

นอกจากนี้	 ยังมีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เช่น	 เร่ืองลานพ่อขุนฯ	 ภาพของลูกพ่อขุนฯ 

คนหนึ่ง	 เป็นต้น	 ซึ่งแต่ละชิ้นงานจะมีวรรคทอง 

มีฝีมือไม่แตกต่างกัน	 แต่กรรมการฯต้องคัดเลือก 

ผลงานที่เด่นออกมาให้ได้เพียง	3	รางวัล

 “การพิจารณาผลงานน้ัน กรรมการจะอ่านผลงาน 

ทั้งหมดโดยที่ไม่ทราบว่าใครเป็นผู้แต่ง คัดเลือกชิ้น 

ท่ีไม่ตรงตามเกณฑ์หรือแต่งไม่ถูกฉันทลักษณ์ออกก่อน  

แล้วพิจารณาจากแนวคิด เน้ือหาสาระท่ีนำเสนอ กลวิธี 

การกระทำสร้างเรื่อง เสียงเสนาะไพเราะ กะทัดรัด 

รวมถึงการสร้างภาพพจน์โวหารท่ีโดดเด่น ซ่ึงผลงาน 

ท่ีส่งเข้าประกวดนักเรียนสามารถแต่งกลอนได้ไพเราะ 

จับใจจนผ่านการคัดเลือกมาได้สำเร็จ”

 ขณะท่ี	อ.ดร.พรธาดา  สุวัธนวนิช		คณะมนุษยศาสตร์	 

มศว.	ประสานมิตร	กล่าวว่าผลงานวรรณกรรมเปรียบเหมือน 

การประกวดนางสาวไทย	 ท่ีมีคุณภาพดีหลายคน	 แต่ก็ 

ต้องแข่งขันกันเพ่ือให้ได้ผู้ชนะเลิศ	 ซ่ึงการตัดสินคร้ังน้ี 

ระหว่างรางวัลชนะเลิศกับรองชนะเลิศ	 แทบจะไม่มี 

อะไรแตกต่างกันมากนัก	 จึงอยากให้รางวัลครั้งนี้เป็น 

กำลังใจให้ผู้เขียนได้ช่วยกันสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรม 

ที่ดีให้สังคมไทยกันต่อไป	

 อ.ดร.พรธาดา	 กล่าวต่อไปว่า	 ภาพรวมของเร่ืองส้ัน	 

จำนวน	 66	 เรื่อง	 ซึ่งกรรมการตัดสินจากเนื้องานอย่าง 

แท้จริง	 โดยไม่ทราบว่าใครเป็นผู้เขียนผลงาน	 และมี 

ส่ิงหน่ึงท่ีกรรมการมีความคิดเห็นตรงกัน	 คือ	 80%	 ของ 

ผลงานเป็นนักเขียนที่มีคุณภาพ	 และสามารถส่งพิมพ์ 

ในนิตยสารได้โดยไม่ต้องแก้ไข	 ท้ังน้ี	 กรรมการได้พิจารณา 

เรื่องสั้นจากเกณฑ์	คือ	ปัญหาหรือแนวคิดที่นำเสนอ 

กลวิธี และสำนวนภาษาที่ผสมกลมกลืนกัน	 ฉะนั้น  

บางคนเขียนเร่ืองส้ันมีความเด่นเร่ืองปัญหา	 แต่ด้อยเร่ือง 

กลวิธี	 ซ่ึงปัญหาท่ีผู้เขียนส่งเข้ามาส่วนใหญ่เป็นเร่ืองท่ี 

เก่ียวกับปัญหาความขัดแย้งในสังคม	 ปัญหาความรุนแรง 

สามจังหวัดชายแดนภาคใต้	 ปัญหาความขัดแย้งของมนุษย์  

เป็นต้น	 และหลายเร่ืองยังมีการนำเสนอโดยใช้จิตวิทยา 

เข้ามาแทรก	 เน้นความรุนแรงของครอบครัว	 ปัญหา 

ของระบบการศึกษา	 ปัญหาโลกาภิวัตน์ที่ทำลายความ 

เรียบง่ายและชีวิตที่สุขสบายในอดีต	

 “ด้านกลวิธีส่วนใหญ่ผูกเรื่องเน้นให้เห็นความ 

ขัดแย้ง สร้างตัวละครจงใจให้เกิดการหักมุมตอนจบ  

โดยบางครั้งไม่ได้ปูพื้นฐานเอาไว้ ทำให้ตัวละครไม่มี 

ความสม่ำเสมอ ขอฝากว่า เรื่องสั้นที่จะสมบูรณ์ได้ 

คือ การใช้มุมมองของตัวละครเพียงตัวเดียวเล่าเรื่อง  

ส่วนเร่ืองสำนวนภาษาของผลงานมีคุณภาพเกือบทุกเร่ือง  

เพราะถ้าสำนวนดีก็จะทำให้เร่ืองส้ันเด่น ต้องมีประโยค 

เด็ดคลุมเรื่อง และภาษาต้องสม่ำเสมอทั้งเรื่อง ดังนั้น 

ภาพรวมของวรรณกรรมรามคำแหงคร้ังน้ี เป็นเร่ืองส้ัน 

ที่มีคุณภาพ และอยากให้จัดต่อเนื่องไปทุกปี ถ้าต่อไป 

มีนักเขียนท่ีมีฝีมือดีเช่นน้ี วรรณกรรมรามคำแหง จะก้าวไป 

เป็นรางวัลระดับประเทศได้อย่างแน่นอน”

 ด้าน	 รศ.ทวีศักด์ิ ป่ินทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	 

ม.รามคำแหง	 กล่าวถึงภาพรวมของร้อยแก้ว	 เรียงความ 

ในกลุ่มนักเรียนว่า	 ผลงานของนักเรียนส่วนใหญ่เป็น 

เรียงความที่มีคุณภาพ	 เพราะการให้นักเรียนซึ่งเป็น 

เยาวชนของชาติร่วมส่งผลงาน	 สิ่งที่สะท้อนออกมา	 

คือ	 เนื้อหาเป็นมุมมองที่เด็กมองผู้ใหญ่	 มุมมองที่เด็ก 

ก้าวที่สอง “วรรณกรรมรามคำแหง” 
เชื่อสร้างคลื่นลูกใหม่สู่แวดวงวรรณกรรมไทย

(อ่านต่อหน้า 10)

 เมื่อฉบับที่แล้ว	“ข่าวรามคำแหง”	ตรงนี้ 

ได้รายงาน	“ก้าวท่ีสองวรรณกรรมรามคำแหง” ว่า  

รางวัลประเภทร้อยกรอง	 ได้แก่	 ผลงานของผู้ใดบ้าง 

	 อาทิ	 ชนะเลิศกลุ่มนักเรียน	 นายแมน  

คล้ายสุวรรณ		เขียน	“คำสารภาพถึงพ่อขุนรามคำแหง”  

บทสุดท้ายที่หนักแน่นมากกว่า

 “ลูกคือลูกพ่อขุนรามฯงามยศศักดิ์

     จะสืบรักษ์ภาษาไทยให้คงที่

     คำสารภาพเขียนไว้ในวันนี้

     ด้วยภักดีถึงพ่อ ขอเทิดคุณ”

	 สำหรับรางวัลประเภทร้อยแก้วนั้น	

มีผู้ได้รับรางวัล	คือ	

 กลุ่มนักเรียน	 ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหน่ึง	 

คือ	นายสิทธิศักดิ์ บุญมา	 จากเรียงความเรื่อง	

“ปณิธานของชาวนา”

 รางวัลรองชนะเลิศอันดับสองคือ  

นางสาวแพรวพรรณ ชวานนท์	 จากเรียงความ 

เรื่อง “สามัคคี” 

					 ประเภทนี้ไม่มีผู้ใดสมควรได้รับรางวัล

ชนะเลิศ

	 ส่วนร้อยแก้ว	กลุ่มนิสิต	นักศึกษา	และ 

ประชาชนทั่วไป

	 รางวัลชนะเลิศเป็นของนางสาวรมณ 

กมลนาวิน	 จากเร่ืองส้ันเร่ือง	 “เปลวไฟแห่งความ 

เกรี้ยวกราด”

 “ข่าวรามคำแหง”	 ขอแสดงความยินด ี

ต่อผู้ได้รับรางวัลทุกคน	และ

					 ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดครั้งนี้ทุกคน

     แม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัล	 แต่กรรมการตัดสิน 

ผลงานแต่ละประเภทก็แสดงความช่ืนชมผลงาน 

ทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด

	 หวังว่า	“นักเขียน” เหล่านี้จะได้ร่วมกัน 

ก้าวไปกับ

 “ก้าวที่สาม และก้าวต่อๆไป” ของ

     “วรรณกรรมรามคำแหง” 



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย
		 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม	 

ครั้งที่	 16/2555	 เมื่อวันที่	 24	 ธันวาคม	 2555	 โดยมี	 

นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัยเป็น 

ประธาน	มีผลการประชุมที่น่าสนใจ		ดังนี้

 1. แต่งตั้งคณะกรรมการฯ

	 	 อนุมัติแต่งตั้ง	 คณะกรรมการประจำคณะ- 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์		มีรายนามดังนี้

		 	 1.	คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

	 											ประธานกรรมการ

	 	 2.	รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 	

	 	 	 กรรมการ

  3.	 รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา 

	 	 	 กรรมการ

  4.	 รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน	 และประกัน 

	 	 	 คุณภาพ กรรมการ

	 	 5.	ผู้อำนวยการบัณฑิตศึกษา	

	 	 	 กรรมการ

  6.	 หัวหน้าสำนักงานคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

	 										กรรมการและเลขานุการ

		 	 7.	นางสาววไลพร		อาจารีวัฒนา	 	

	 										กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

 2. ร่างระเบียบและร่างข้อบังคับ 

   -	 อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและ 

การศึกษาของบุตรของพนักงานมหาวิทยาลัย	พ.ศ.	 2555 

   -	 อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 

พ.ศ.	2555

  -	 อนุมัติร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

ว่าด้วยการให้รางวัลเรียนดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	พ.ศ.	2555

  -	 อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี	 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

พ.ศ.	2555

 3. อนุมัติหลักสูตร

		 	 อนุมัติหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน	 (หลักสูตร 

ปรับปรุง	พ.ศ.	2555)

 4. บรรจุหลักสูตร

		 	 อนุมัติบรรจุหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่	 ไว้ใน 

แผนปฏิบัติราชการ	 ประจำปีงบประมาณ	 พ.ศ. 2555 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จำนวน	 4	 หลักสูตร/สาขาวิชา 

ดังนี้

		 	 1.	หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา 

อาชีวศึกษาและการงานอาชีพ	(หลักสูตร	5	ปี)

   2.	หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขา 

วิชาการจัดการอาชีวศึกษา

   3.	หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	 สาขา 

วิชานวัตกรรมหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้

		 	 4.	หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคม- 

ศาสตร์		สาขาวิชาสุขศึกษา		พลศึกษาและนันทนาการ

 5. ปรับปรุงหลักสูตร

   อนุมัติปรับปรุงหลักสูตรจากรหัสวิชา	 5	หลัก  

เป็น	7	หลัก	ของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณทิต	สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์	ฉบับปี	พ.ศ.	2546

 6. แผนกลยุทธ์ ม.ร.

   อนุมัติร่างแผนกลยุทธ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

พ.ศ.	 2555-2557	 เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการพัฒนา 

มหาวิทยาลัยให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

 7. แผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 

		 	 อนุมัติแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยี- 

สารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประจำปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556	รวม	3	ยุทธศาสตร์	11	โครงการ 

 8. ผลปฏิบัติงาน

		 	 ให้ความเห็นชอบรายงานผลปฏิบัติงาน 

ในแผนพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์	 ประจำปีงบประมาณ	 2555	 และอนุมัติ 

แผนพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของภาควิชาเคมี							คณะวิทยาศาสตร์	 

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	2556

 9. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

   -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	ภาค	1	ปีการศึกษา  

2555	ภูมิภาค	(ครั้งที่	2)		ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา)		แบบ	1

 1.	 นายจำรัส	กล่ินหนู	 รหัสประจำตัว	 5029	 42380	 1  

(เชียงราย)		ตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2555

  -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	ภาค	1	ปีการศึกษา	 

2555	ภูมิภาค	(ครั้งที่	4)		ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์  

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)		แบบ	2

	 1.	 นางเพ็ญศรี		จารุกำเนิดกนก		รหัสประจำตัว 

5319	10001	7		ตั้งแต่วันที่	29	พฤศจิกายน		2555	

สถาบันการศึกษานานาชาติ นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

(ภาคภาษาอังกฤษ) แบบ	1

 1.	 นางสาวมณทิชา		ภักดีคง		รหัสประจำตัว	4919		01201	5   

ตั้งแต่วันที่	22	พฤศจิกายน	2555

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) ภาคภาษาอังกฤษ 

แบบ	1

	 1.	 นายสุพรชัย			เตธวัช

			 	 รหัสประจำตัว	5219	14009	1	

	 	 ตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2555

	 2.	 นายศักดิ์ชาย			นาคนก

				 	 รหัสประจำตัว		5219		14204		8	

	 	 ตั้งแต่วันที่	30	พฤศจิกายน	2555

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) แบบ	2

	 1.	 นางสาวฟ้ารัตน์			สมแสน	

	 	 รหัสประจำตัว	4819	83204	3	

	 	 ตั้งแต่วันที่	16	พฤศจิกายน	2555

	 2.	 นางจันทนา			อินทฉิม	

	 	 รหัสประจำตัว	4819	83216	4		

	 	 ตั้งแต่วันที่	28	พฤศจิกายน	2555

	 3.	 นายเกรียงไกร		กระจ่างยุทธ	

	 	 รหัสประจำตัว		4819	83207	0

	 4.	 นางสาวอรพินธ์			แซ่อึ๋ง

			 	 รหัสประจำตัว		4819		83211	3

	 5.			นางสาวพรนภา			แซ่เตีย

		 	 รหัสประจำตัว	4819	83212	5

	 6.			นางศศิกานต์			จัตุปา

		 	 รหัสประจำตัว	4819	83214	0

	 7.			ร้อยเอกหญิงอโณทัย			สินธุวงศานนท์	

	 	 รหัสประจำตัว		4819	83222	2

	 8.		 นางสาวพรทิพย์			เจียมสุชน	 	

	 	 รหัสประจำตัว		4819	83225	9

	 9.			นางสาวบุษรา			วงศ์รักศักดิ์	 	

	 	 รหัสประจำตัว		4819	83227	4

	 10.	นางสาวชนิกามาศ			เนตรจุ้ย	 	

	 	 รหัสประจำตัว		4819	83228	6	 	

	 11.	นายสมญา			อินทรเกษตร		 	

	 	 รหัสประจำตัว		4819	83235	6	 	

	 12.	นายพีระ			อินทรทูต	 	 	

	 	 รหัสประจำตัว		4819	83234	4	 	

	 13.	นางสาวอุมาหฤทัย			วรรณศรี	 	

	 	 รหัสประจำตัว		5019	83029	5	

	 ลำดับที่	 	 3	 -13	 	สำเร็จการศึกษาตั้งแต่วันที่	 30	

พฤศจิกายน	2555

    -		 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	ภาค	2	ปีการศึกษา	 

2555		(ครั้งที่	1)		ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์ 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต		แบบ	2		เทียบโอน

	 1.	 พันตำรวจเอกจักรพงษ์		วิวัฒน์วานิช

				 	 รหัสประจำตัว	5019	01008	1	

	 	 ตั้งแต่วันที่	20		ธันวาคม		2555

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิจัยการศึกษา)	แบบ	2		(เทียบโอน) 

	 1.	 นายสัมภาษณ์			คำผุย			

	 	 รหัสประจำตัว	5219	54004	7	

	 	 ตั้งแต่วันที่		20		ธันวาคม		2555

สถาบันการศึกษานานาชาติ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)  

ภาคภาษาอังกฤษ		แบบ	1

	 1.	 นางสาวสนิทนุช			นิยมศิลป์		

	 	 รหัสประจำตัว	5219	14012	2	

	 	 ตั้งแต่วันที่	18	ธันวาคม	2555

โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) แบบ	2 
(อ่านต่อหน้า 10)
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ข้อสังเกตเบื้องต้นบางประการเกี่ยวกับโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย
	 สืบเนื่องมาจากอาเซียนจะดำเนินการเพื่อการ 

เชื่อมโยงไร้พรมแดนอาเซียน	 (ASEAN	 Connectivity)	 

อันเป็นการเตรียมความพร้อมสู่การรวมตัวเป็นประชาคม 

อาเซียนในปี	พ.ศ.	2558	ภายใต้แผนแม่บทว่าด้วยความ 

เชื่อมโยงระหว่างกันในอาเซียน	(Master	Plan	on	ASEAN	 

Connectivity)	ตามยุทธศาสตร์ที่	 5	สร้างระบบการขนส่ง 

ต่อเนื่องหลายรูปแบบที่คล่องตัวเพื่อให้อาเซียนเป็น 

ศูนย์กลางการขนส่งในเอเชียตะวันออกและภูมิภาคอ่ืนๆ	 

หน่ึงในมาตรการสำคัญ	 คือ	 ส่งเสริมแนวเส้นทางเศรษฐกิจ 

แม่โขง-อินเดีย	ในฐานะเป็นสะพานเศรษฐกิจ	โดยหนึ่ง 

ในโครงการท่ีตอบสนองต่อแนวทางน้ี	 จึงเป็นการพัฒนา 

ท่าเรือน้ำลึกทวาย	 ก่อสร้างทางหลวงเช่ือมโยงกาญจนบุรี 

และทวาย	 และศึกษาความเป็นไปได้และการออกแบบ 

ข้ันต้นสำหรับระบบรางรถไฟระหว่างกาญจนบุรีและทวาย	 

ภายในปี	 พ.ศ.	 2558	 อันนำไปสู่โครงการท่าเรือน้ำลึก 

และนิคมอุตสาหกรรมทวาย	 (โครงการทวาย)	 ซึ่งเป็น

โครงการที่น่าสนใจสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างมาก 

เนื่องมาจากบริษัทอิตาเลียนไทย	 ดีเวล๊อปเมนต์	 จำกัด 

(มหาชน)	ได้รับสิทธิสัมปทานในการพัฒนาพื้นที่ของ 

โครงการฯ	 จากรัฐบาลพม่า	 ในนามของบริษัททวาย 

ดีเวล๊อปเมนต์	 จำกัด	 (Dawei	Development	 Company 

Limited:	DDC)	

 โครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 

ต้ังอยู่ในเขตตะนาวศรีในทางตอนใต้ของประเทศพม่า	 

และมีระยะทางประมาณ	 350	 กิโลเมตร	 จากกรุงเทพฯ	 

พื้นที่ดังกล่าวเป็นการสร้างใหม่	 (Greenfield)	 และอยู่ 

ภายใต้กฎหมายเขตเศรษฐกิจพิเศษ	(Special	Economic	 

Zone)	จึงมีแผนท่ีจะพัฒนาทวายเป็นศูนย์รวมของอุตสาหกรรม 

ต่างๆ	 สาธารณูปโภค	 และโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ 

อันประกอบไปด้วยการพัฒนาท่าเรือน้ำลึก	 นิคมอุตสาหกรรม  

และท่อส่งก๊าซธรรมชาติผ่านทางถนนเช่ือมโครงการทวาย- 

ประเทศไทย	 โดยท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 

ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ	 205	 ตารางกิโลเมตร	 ซึ่งจะ 

เป็นศูนย์หรือนิคมอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 

ตะวันออกเฉียงใต้	 โดยแบ่งการก่อสร้าง	 คือ	 ระยะที่	 1	 

ช่วงปี	 พ.ศ.	 2554-2558	 เป็นการก่อสร้างท่าเรือด้านใต ้

และถนนเช่ือมทวายและชายแดนพม่า-ไทยท่ีบ้านพุน้ำร้อน	 

จังหวัดกาญจนบุรี	 ระบบสาธารณูปโภคต่างๆ	 ระยะที่	 2	 

ช่วงปี	พ.ศ.	2556-2561	ครอบคลุมการสร้างถนนทั้งหมด 

ศูนย์การค้าและส่ิงอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ	และ	 ระยะท่ี	 3	 

ช่วงปี	พ.ศ.	2559-2563	ครอบคลุมท่าเรือด้านเหนือ	รถไฟ	 

สายส่งไฟฟ้า	 ท่อก๊าซและท่อน้ำมันเช่ือมโยงประเทศไทย	 

สอดคล้องตามบันทึกความเข้าใจ	 (Memorandum	 of	 

Understanding:	MOU)	ระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาล 

แห่งสหภาพพม่า	 เมื่อวันที่	 19	 พฤษภาคม	 2551	 ที่จะ 

พัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรม	 ท่าเรือน้ำลึกทวาย 

และถนนเชื่อมต่อไปยังประเทศไทย

 การพัฒนาโครงการนี้จึงเป็นเครื่องมือขับเคลื่อน 

เศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย	 ประกอบกับขนาด 

และท่ีต้ังของโครงการท่าเรือน้ำลึกและนิคมอุตสาหกรรมทวาย 

ทำให้โครงการน้ีเป็นเคร่ืองมือในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจ 

ที่สำคัญในภูมิภาคเอเชีย	รวมทั้งมีศักยภาพในการเชื่อม 

									อาจารย์ภัทระ		ลิมป์ศิระ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 																		คณะนิติศาสตร์

โยงเศรษฐกิจและการค้าของเอเชียตะวันออกและประเทศ 

ฝั่งตะวันตก	ได้แก่	เอเชียใต้	ตะวันออกกลาง	และยุโรป

 ด้านความสำคัญของโครงการน้ีสำหรับประเทศไทยน้ัน  

นอกจากจะเป็นประตูการค้าใหม่ในการเช่ือมโยงเศรษฐกิจแล้ว	 

นักลงทุนไทยสามารถขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรม 

ต้นน้ำ	 โดยเฉพาะอุตสาหกรรมปิโตรเคมี	 เหล็ก	 และเหล็กกล้า	 

รวมท้ังจะเป็นการพัฒนาพ้ืนท่ีเศรษฐกิจใหม่ขนาดใหญ่ทาง 

ภาคตะวันตกของไทย	

 จุดที่น่าสังเกต	 คือความมุ่งมั่นที่จะได้รับสัมปทาน 

โครงการนี้ของกลุ่มอิตาเลียนไทยที่สามารถบุกเบิกและ 

ต่อสู้จนได้้สัมปทาน	 ว่าใช้กลวิธีในการเจรจาอย่างไร จึง 

สามารถได้รับสัมปทาน	 ท่ามกลางกระแสการแข่งขัน 

จากประเทศอื่น	 ไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนที่ลงทุนสูงเป็น 

อันดับหนึ่งในพม่าด้วยเงินลงทุนสูง	 14	 พันล้านดอลลาร์ 

หรือประเทศญี่ปุ่นที่ยอมยกเงินช่วยเหลือถึง	 3.2	พันล้าน 

ดอลลาร์แก่พม่า	 แต่ท้ายในท่ีสุดรัฐบาลพม่ากลับตัดสินใจ 

ให้สัมปทานแก่บริษัททวาย	ดีเวล๊อปเมนต์	จำกัด	ซึ่งเป็น 

จากบริษัทไทยให้ได้สิทธิในโครงการนี้	

 ทางประเทศพม่า	 ได้มีการออกกฎหมายเขตเศรษฐกิจ 

พิเศษ	(Special	Economic	Zone	Law)	และกฎหมายเขต 

เศรษฐกิจทวาย	 (Dawei	 Special	 Economic	 Zone	 Law)	 

เพื่อให้สิทธิพิเศษเบื้องต้นแก่นักลงทุนต่างชาติที่มาลงทุน 

ในโครงการน้ี	 ซ่ึงพม่ายังดำเนินการออกกฎหมายน้ีได้รวดเร็ว 

กว่าการออกกฎหมายลงทุนต่างชาติ	 (Foreign	 Investment	 Law)	 

ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่ประกาศใช้เป็นกฎหมายแต่อย่างใด	 

นอกจากนี้พม่ายังรับความช่วยเหลือจากกองทุนการเงิน 

ระหว่างประเทศ	 (International	 Monetary	 Fund:	 IMF)	 

เข้ามาสำรวจและช่วยแนะนำระบบการเงินของพม่าเพื่อ 

รองรับการลงทุนจากต่างชาติ

	 พัฒนาการล่าสุดของโครงการนี้	คือ	ผลการหารือ 

ระหว่างนางสาวยิ่งลักษณ์	 ชินวัตร	 นายกรัฐมนตรีและ 

พลเอกเต็ง	 เส่ง	 ประธานาธิบดีพม่า	 เมื่อวันที่	 17	 ธันวาคม 

พ.ศ.	2555	ที่ผ่านมา	พบว่าทางรัฐบาลพม่าเสนอขอปรับ 

ลดพื้นที่โครงการเหลือประมาณ	 150	 ตารางกิโลเมตร	 

จากเดิมท่ีได้ลงนามในกรอบข้อตกลงบริหารโครงการทวายฯ	 

กับบริษัทอิตาเลียนไทย	 ดีเวล็อปเมนต์	 ไว้ท่ี	 204.5	 ตาราง- 

กิโลเมตร	 อันจะกระทบต่อเน้ือท่ีภายในนิคมอุตสาหกรรมทวาย 

ส่งผลต่อความเป็นไปได้ของโครงการที่จะลดลง	 จึงยังไม่มี 

ข้อสรุปในข้อเสนอนี้และจำเป็นต้องรอศึกษารายละเอียด 

ให้รอบคอบก่อน	 ประกอบกับท่าทีของรัฐบาลไทยจึงไม่ต้องการ 

เข้าไปต้ังนิติบุคคลเฉพาะกิจเข้าไปลงทุนพัฒนาแต่ประการใด	 

แต่จะปล่อยให้เป็นเรื่องของเอกชนจัดการด้วยตนเอง

	 นอกจากนี้	 เป็นครั้งแรกที่ประธานาธิบดีพม่า 

กล่าวอย่างชัดเจนว่าจะเชิญนักลงทุนประเทศท่ี	 3	 มาร่วม 

ลงทุน	 โดยเฉพาะนักลงทุนญ่ีปุ่นซ่ึงถือว่าเป็นประโยชน์ 

เรื่องการลงทุน	 เพราะญี่ปุ่นมีแหล่งเงินกู้ระยะยาว	 

สามารถลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทั้งท่าเรือและถนน 

ได้ดี

 จากผลการหารือดังกล่าว	 ทำให้สามารถเข้าใจ 

ได้ว่า	 การขอลดพื้นที่และการดึงให้ญี่ปุ่นเข้ามาร่วม 

ลงทุนเพ่ิมเติมเท่ากับเป็นการส่งสัญญาณว่าทางการพม่า 

เร่ิมมีความเห็นและท่าทีต่อโครงการน้ีเปล่ียนแปลงไป	 

เพราะโครงการทวายในวันนี้เมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อ 

สามสี่ปีก่อนมีสถานะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง	 เพราะ 

การทำความตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลพม่า 

และสัมปทานเกิดขึ้นในยุคที่พม่ายังอยู่ภายใต้ระบอบ 

เผด็จการทหารเต็มตัว	 ถูกการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ 

จากสหรัฐฯ	สหภาพยุโรป	และประเทศอื่นๆ	รวมทั้ง 

ญี่ปุ่นด้วย	 แต่ปัจจุบันพม่ามีพัฒนาการทางการเมือง 

ทำให้ชาติมหาอำนาจตะวันตกยอมผ่อนคลายและยกเลิก 

มาตรการคว่ำบาตร	 แม้ประเทศพม่าจะเป็นเหล้าเก่า 

ในขวดใหม่ก็ยังคงเนื้อหอมที่สุดในสายตานักลงทุน 

ทั่วโลก	

	 นอกจากนี้	 โครงการทวายเมื่อสามสี่ปีที่แล้ว 

มีนักลงทุนชาติอ่ืนๆน้อยมาก	 หากแต่ในวันน้ีประเทศพม่า 

มีทางเลือกมากมาย	 เช่น	 จากการท่ีรัฐบาลญ่ีปุ่นประกาศ 

ยกเลิกหนี้มูลค่า	 3	 แสนล้านเยน	 ให้พม่า	 และจะให้ 

ความช่วยเหลือทางการเงินแก่พม่าเป็นครั้งแรกในรอบ	 

25	 ปี	 ประเทศพม่าจึงตอบแทนด้วยการให้สิทธิแก่ญ่ีปุ่น	 

ในการพัฒนาและบริหารเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา 

ซ่ึงอยู่ห่างจากกรุงย่างกุ้งเพียง	 25	 กิโลเมตรเท่าน้ัน	 โดยต้ัง 

บริษัทร่วมทุนข้ึนมาดำเนินโครงการมีฝ่ายพม่าถือหุ้นใหญ่ 

และฝ่ายญี่ปุ่นถือหุ้นโดยเอกชน	 หรือการที่ประเทศพม่า 

ยังร่วมทุนกับบริษัทเอกชนเกาหลีสร้างเมืองใหม่รอบๆ	 

ท่าเรือในเขตเศรษฐกิจพิเศษติละวา

	 ไม่ว่าอนาคตของโครงการท่าเรือน้ำลึกและ 

นิคมอุตสาหกรรมทวายจะเป็นไปอย่างไร	 ส่ิงท่ีปฏิเสธ 

ไม่ได้	 คือ	 โครงการทวายจึงมีความสำคัญกับประเทศไทย 

มากกว่านัยเชิงเศรษฐกิจเท่านั้น	 แต่ยังเป็นสะพานเชื่อม 

ความสัมพันธ์อันลึกซ้ึงทางด้านการเมืองระหว่างประเทศ 

และสังคมของทั้งสองประเทศอีกด้วย

*ผู้เขียนขอขอบคุณ		นายศิริพล  ฤทธิประศาสน์		และอาจารย์ปริญญาภรณ์  แสงสุข		สำหรับข้อแนะนำ



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

กำหนดการฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 38

           วันพิธี/วันฝึกซ้อม                        คาบเช้า                         คาบบ่าย

รับจริง

วันจันทร์ที่		4		มีนาคม		2556

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย)

วันจันทร์ที่	18	กุมภาพันธ์	2556

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่)

วันจันทร์ที่	25	กุมภาพันธ์	2556

ปริญญาเอก รวม 12 คน

-ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

	สาขาวิชารัฐศาสตร์	

	สาขาวิชารัฐศาสตร์	(อังกฤษ)

	สาขาวิชาการเมือง

	สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

	สาขาวิชาเคมีประยุกต์

ปริญญาโท  รวม 750 คน

-ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

	ส่วนกลาง	ต่างประเทศ		EX-Pol	

	ผู้นำภาครัฐฯ		น่าน	การเมือง	

	สุราษฎร์ธานี	นครสวรรค์	บางนา

ปริญญาตรี รวม 2,200 คน

-ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต	

ปริญญากิตติมศักดิ์ 

ปริญญาโท รวม 877 คน

-ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

	หนองบัวลำภู	ชัยภูมิ	เพชรบูรณ์	บุรีรัมย์

	เชียงราย	กาญจนบุรี		สุรินทร์	อุดรธานี	

	ร้อยเอ็ด	การจัดการงานสาธารณะ

ปริญญาตรี รวม 3,200 คน

-ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

รวม 2 คาบ  7,039 คน รวม   2,962  คน รวม   4,077   คน

รับจริง

วันอังคารที่	5	มีนาคม	2556

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย)

วันอังคารที่	19	กุมภาพันธ์	2556	

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่)

วันอังคารที่	๒๖	กุมภาพันธ์	๒๕๕๖

ปริญญาเอก รวม 19 คน

-ปริญญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

-ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

	สาขาวิชาบริหารธุรกิจ	(ภาคภาษาอังกฤษ)

ปริญญาโท รวม 1,328 คน

-ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต

	นครศรีธรรมราช	ปราจีนบุรี	อุทัยธานี

	อำนาจเจริญ	นครพนม	แพร่	นครราชสีมา

	สุโขทัย	ขอนแก่น	ศรีสะเกษ	ตรัง	ลพบุรี

ปริญญาตรี รวม 1,745 คน

-ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต

ปริญญากิตติมศักดิ์ 

ปริญญาโท รวม 2,064 คน

-ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

	ส่วนกลาง		SMEs		CEOs+CMOs

	Ex+Inc	Mba		การจัดการกอล์ฟ	

	อุตสาหกรรม	อุตสาหกรรม	บางนา	

	 Innovation	 Logistic	 ต่างประเทศ	 Inter	 กฎหมายธุรกิจ 

นครสวรรค์	 อยุธยา	 ระยอง	 นครศรีธรรมราช	

ปราจีนบุรี		อุทัยธานี		อำนาจเจริญ		นครพนม		แพร่

ปริญญาตรี รวม 2,209คน

-ปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต+นานาชาติ

รวม 2 คาบ  7,365 คน รวม   3,092  คน รวม   4,273   คน

 ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา	 	 ประจำปีการศึกษา	 2554-2555	 (รุ่นที่	 38)ระหว่างวันที่	 4-8	 มีนาคม	

2556	รวม	5	วัน	ท้ังคาบเช้าและ คาบบ่าย	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	โดยมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	จำนวน	36,189	คน	แยกเป็นปริญญาเอก	 

86	คน	ปริญญาโท	18,621	คน	ประกาศนียบัตรบัณฑิต	61	คน	และปริญญาตรี	17,421	คน	นั้น

	 มหาวิทยาลัยกำหนดการฝึกซ้อม	ครั้งที่ 1	(ซ้อมย่อย)	ระหว่างวันที่	18-22	กุมภาพันธ์	2556		ครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่)	ระหว่างวันที่	25	กุมภาพันธ์	-	1	มีนาคม	2556	

โดยมีรายละเอียดดังนี้	

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

      กำหนดการฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  รุ่นที่ 38

           วันพิธี/วันฝึกซ้อม                        คาบเช้า                         คาบบ่าย

รับจริง

วันพุธที่	6	มีนาคม	2556

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย)

วันพุธที่	20	กุมภาพันธ์	2556

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่)

วันพุธที่	27	กุมภาพันธ์	2556

ปริญญาเอก  รวม 15 คน

-ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต

-ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

	สาขาวิชาการวิจัยการศึกษา

	สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา

	สาขาวิชาสังคมวิทยา	

ปริญญาโท รวม 1,319 คน

-ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต

	ส่วนกลาง	บางนา	หนองบัวลำภู	ปราจีนบุรี

	นครศรีธรรมราช	นครพนม	นครราชสีมา

	เชียงใหม่	เชียงราย	สุรินทร์	สุโขทัย	

	อุทัยธานี	อุดรธานี	อำนาจเจริญ	บุรีรัมย์

	สงขลา	ขอนแก่น

ปริญญาตรี รวม 1,700 คน

-ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท รวม 2,364 คน

-ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

	ทวิปริญญาโท		Advance		

	Advance	บางนา	Saturday		ทศท

	สงขลา		เชียงใหม่		จันทบุรี		ชลบุรี		ชุมพร

ปริญญาตรี รวม 1,714 คน

-ปริญญานิติศาสตรบัณฑิต

รวม 2 คาบ 7,112 คน รวม  3,034  คน รวม 4,078 คน

รับจริง

วันพฤหัสบดีที่	7	มีนาคม	2556

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย)

วันพฤหัสบดีที่	21	กุมภาพันธ์	2556

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่)

วันพฤหัสบดีที่	28	กุมภาพันธ์	2556

ปริญญาเอก รวม 16 คน

-ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

	สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

ปริญญาโท รวม 2,154 คน

-ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

	Y-Mba		Y-Mba	บางนา		ML+MLW		

	ผู้ประกอบการ		Smart+IT-Smart

	MMM	ปกติ		MMM			MMM		ภาคค่ำ	Sunday

-ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (มษ.)

	สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ	

	ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร		ไทยศึกษา		

	การแปล		ภาษาเยอรมัน		ประวัติศาสตร์	

	สื่อสารมวลชน		เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน	

	การสื่อสารพัฒนาการ	

ปริญญาตรี รวม 1,049 คน

-ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต(มษ.)

	รวมนานาชาติ

ปริญญาโท รวม 1,967 คน

-ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

 นครราชสีมา		สุโขทัย		ขอนแก่น		ศรีสะเกษ		ตรัง		ลพบุรี	

หนองบัวลำภู		ชัยภูมิ		เพชรบูรณ์		บุรีรัมย์		เชียงราย	

กาญจนบุรี		สุรินทร์		อุดรธานี

VL+VLT		ปริญญาที่	2		นนทบุรี	

สมุทรสาคร		ภูเก็ต

ปริญญาตรี รวม 2,281 คน

-ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต(มษ.)

-ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	

	(เทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน)	

	รวมนานาชาติ

รวม 2 คาบ  7,665 คน รวม  3,219  คน รวม  4,446  คน

(อ่านต่อหน้า 8)

(ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

      กำหนดการฝึกซ้อมและวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  รุ่นที่ 38 (ต่อจากหน้า 7)

  การฝึกซ้อมครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย)

 ส่วนกลาง ระหว่างวันจันทร์ที่ 18 - วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ณ อาคารสุโขทัย (SKB)  ชั้น 2 และชั้น 3	กำหนดรายงานตัวคาบเช้าก่อนเวลา	06.00	น. 

และคาบบ่ายก่อนเวลา	11.00	น.

 ส่วนภูมิภาค ให้สาขาวิทยบริการฯ	แต่ละแห่งกำหนดวัน	เวลา	สถานที่	ตามความเหมาะสม

  การฝึกซ้อมครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่)  บัณฑิตสวมครุยวิทยฐานะเหมือนวันพิธีจริง 

 ระหว่างวันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ - วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2556 ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 และอาคารกงไกรลาศ	 (KLB)	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง คาบเช้า บัณฑิตรายงานตัว	ก่อนเวลา	05.00	น.	และคาบบ่าย	รายงานตัวก่อนเวลา	09.00	น.

  วันพิธีพระราชทานปริญญาบัตรฯ (รุ่นที่ 38)

 ระหว่างวันจันทร์ที่ 4-วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ทั้งคาบเช้าและคาบบ่าย	 	 ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 และอาคารกงไกรลาศ	 (KLB)	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 รายละเอียดดูได้จาก www.ru.ac.th หรือคณะที่บัณฑิตสังกัด โทร. 0-2310-8000 ต่อคณะที่สังกัด และบัณฑิตวิทยาลัย โทร. 0-2310-8560-65  

www.grad.ru.ac.th  โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตฯ  โทร. 0-2310-8566-7  www.phd.ru.ac.th 

           วันพิธี/วันฝึกซ้อม คาบเช้า   คาบบ่าย

รับจริง
วันศุกร์ที่	8	มีนาคม	2556

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 1 (ซ้อมย่อย)
วันศุกร์ที่	22	กุมภาพันธ์	2556	

วันฝึกซ้อม ครั้งที่ 2 (ซ้อมใหญ่)
วันศุกร์ที่	1	มีนาคม	2556

ปริญญาเอก รวม 24 คน

-ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

	สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

ปริญญาโท รวม 2,947 คน

-ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

เคมีประยุกต์	คณิตศาสตร์	ชีววิทยา	ฟิสิกส์

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ	สารสนเทศ

ทางสุขภาพ	เทคโนโลยีสารสนเทศ

จิตวิทยาพัฒนาการ		จิตวิทยาอุตสาหกรรม

และองค์การ		จิตวิทยาคลินิกและชุมชน

จิตวิทยาครูการศึกษาพิเศษ

-ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

สุขศึกษา	การวิจัยการศึกษา	

คณิตศาสตรศึกษา	การสอนภาษาอังกฤษ	

การสอนภาษาไทย	การสอนสังคมศึกษา

การสอนวิทยาศาสตร์	การบริหาร

การศึกษาพิเศษ

-ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

คหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน	

เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาสังคม

-ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

(การบริหารการศึกษา)

ส่วนกลาง	 Inter	 ภูเก็ต	 ระนอง	 น่าน	 สกลนคร	

เชียงใหม่	 แพร่	 เชียงราย	 สุโขทัย	 นครศรีธรรมราช 

ตรัง	 ปราจีนบุรี	 อุทัยธานี	 ลพบุรี	 อำนาจเจริญ	

นครพนม	 เพชรบูรณ์	 บุรีรัมย์	 นครราชสีมา	

ขอนแก่น	 ศรีสะเกษ	 หนองบัวลำภู	 ชัยภูมิ	 กาญจนบุรี	

สุรินทร์	อุดรธานี	ร้อยเอ็ด

ปริญญาตรี รวม 216 คน

-ปริญญาศิลปศาสตรบัณฑิต	

-ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ปริญญาโท รวม 2,913 คน

-ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

(การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) 

ส่วนกลาง		CCOs	

-ปริญญาวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต

-ปริญญาเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต

ส่วนกลาง		Y-Econ		X-Econ		นครราชสีมา	สงขลา	

เศรษฐศาสตร์การเมืองฯ

-ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

	ภูมิศาสตร์	จิตวิทยาการให้คำปรึกษา

-ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต

การวัดและประเมินผลการศึกษา		เทคโนโลยีการศึกษา 

นวัตกรรมหลักสูตรและการเรียนรู้			พลศึกษา

การอุดมศึกษา

-ปริญญารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต

ส่วนกลาง	 ต่างประเทศ	 นนทบุรี	 สงขลา	 บางนา	

สุโขทัย	ลพบุรี	เชียงใหม่	ระยอง	ขอนแก่น

-ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ	 การบริหารรัฐกิจ 

และกฎหมาย

-ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต(สหวิทยาการเพื่อการ

พัฒนาท้องถิ่น)

กรุงเทพฯ	อุบลราชธานี	ตาก	อุดรธานี	สมุทรสาคร	

ภูเก็ต	 ราชบุรี	 หนองคาย	 พะเยา	 ลำปาง	 สงขลา	 

กระบี่	สุพรรณบุรี	ลำพูน	ยโสธร	สกลนคร

-ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

ส่วนกลาง	 Inter	 เชียงราย	 อุทัยธานี	 แพร่	 สุโขทัย	

บางนา	ขอนแก่น

ปริญญาตรี รวม 909 คน

-ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต

-ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต

-ปริญญาทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต

-ปริญญาเศรษฐศาสตรบัณฑิต

รวม 2 คาบ 7,009 คน รวม  3,187  คน รวม 3,822 คน



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๔ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

ถาม	 	 	 	 	 ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์	

สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ	 แต่มีความประสงค ์

จะเรียนสาขาวิชาเอกสารสนเทศศาสตร์และ 

บรรณารักษศาสตร์	 จึงลงทะเบียนเรียนวิชาของสาขา

สารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์จนจบ

หลักสูตร	 ซึ่งในภาคสุดท้ายที่เรียนครบหลักสูตร 

ไม่ได้กากบาทขอจบในใบเสร็จลงทะเบียนเรียน

และในขณะนี้ได้เรียนครบหลักสูตรแล้ว	 แต่ไม่ 

สามารถไปแจ้งจบหลักสูตรท่ีคณะมนุษยศาสตร์ได้ 

ขอความกรุณาแนะนำด้วยว่าจะทำอย่างไรจึงจะ 

ได้รับอนุมัติให้จบในสาขาสารสนเทศศาสตร์	

และบรรณารักษศาสตร์

ตอบ			 	 เนื่องจากนักศึกษาเรียนครบหลักสูตร 

ในสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  

โดยยังไม่ได้ดำเนินการทำเรื่องย้ายมาสาขาใหม่ 

และไม่ได้แจ้งขอจบในช่วงของการลงทะเบียนเรียน 

(กากบาทขอจบในใบเสร็จลงทะเบียนเรียน)	 

นักศึกษาจึงต้องไปทำเรื่องย้ายสาขาก่อนที่งาน 

One	 Stop	 Service	 (อาคาร	 KLB	 ชั้น	 1)	 โดย 

ชำระค่ าธรรม เนี ยมย้ ายสาขากรณีพิ เศษ	

ค่าธรรมเนียมจำนวน	500	บาท	 เน่ืองจากนักศึกษา

ทำการย้ายสาขาภายหลังสำเร็จการศึกษาแล้ว	เมื่อ 

ดำเนินการย้ายสาขาแล้วให้นักศึกษาไปติดต่อที่ 

คณะของนักศึกษาเพื่อทำเรื่องจบหลักสูตร	 คณะ 

จะตรวจสอบว่านักศึกษาเรียนครบหลักสูตรมาแล้ว

ก่ีภาค	 จากน้ันนักศึกษาต้องนำใบแจ้งจากคณะไปท่ี	

ฝ่ายหนังสือสำคัญ	(อาคาร	สวป.	ชั้น	1	ช่องที่	6) 

เพื่อคิดค่าปรับและดำเนินการชำระค่าปรับที่ 

กองคลัง	 สำนักงานอธิการบดี	 ชั้น	 1	 แล้วจึงนำ 

ใบเสร็จฯ	 กลับไปที่	 ฝ่ายหนังสือสำคัญ	 (อาคาร	

สวป.	 ชั้น	 1	 ช่อง	 6)	 ฝ่ายหนังสือสำคัญจะถ่าย 

สำเนาใบเสร็จฯดังกล่าวให้นักศึกษานำไปให้ที่ 

คณะของนักศึกษา	 เพื่อประกอบการทำเรื่องจบ 

หลักสูตร	 และเมื่อคณะของนักศึกษาตรวจสอบ 

ว่านักศึกษาเรียนครบหลักสูตรจริง	 คณะของนักศึกษา 

จะส่งรายช่ือให้สภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติปริญญา 

ในสาขาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

ต่อไป

ถาม อยากทราบว่าจำเป็นหรือไม่ที่ต้องเลือก 

วิชาโทท่ีเก่ียวข้องกับสาขาวิชาเอกท่ีเราเรียนเท่าน้ัน  

จะเลือกวิชาโทเป็นสาขาวิชาอ่ืนท่ีไม่เ ก่ียวข้อง 

กันเลยได้หรือไม่	และจะมีผลอะไรหรือไม่

ตอบ	 ทุกคณะและสาขาที่มีหลักสูตรวิชาโท	 

ไม่มีการบังคับว่านักศึกษาต้องเลือกเรียนวิชาโทอะไร	 

นักศึกษาสามารถตัดสินใจเลือกเรียนได้ตามความ 

ต้องการ	 ไม่จำเป็นจะต้องเก่ียวข้องกับสาขาวิชาเอกก็ได้	 

เพียงแต่บางคณะมีข้อกำหนดว่า	ถ้าจะนำวิชาโทของ 

คณะไปเป็นวิชาโทของคณะอ่ืนๆ	 จะต้องลงทะเบียนเรียน 

กระบวนวิชาตามท่ีคณะกำหนด	 หรือในกรณีท่ีคณะ 

มีวิชาโทในหลักสูตรด้วยและนักศึกษาของคณะ 

มีความประสงค์จะนำวิชาโทของคณะไปเป็นวิชาโท 

ในหลักสูตร	 คณะจะกำหนดวิชาให้ลงทะเบียนเรียน	

ซึ่งจะต้องลงทะเบียนตามที่คณะกำหนด

 สวัสดีครับ	 สมาชิกข่าวรามคำแหง	 และนักศึกษา 

ทุกท่าน	ก็พบกันอีกเช่นเคย	

 และก่อนอ่ืนก็ต้องขอขอบคุณสมาชิกท่ีส่งคำถาม 

เก่ียวกับเกรดระบบใหม่ท่ีมีประโยชน์กับเพ่ือนสมาชิก 

ข่าวรามฯ	และนักศึกษาเป็นอย่างมาก		บางคนอาจมี 

ข้อสงสัยแต่ไม่กล้าถาม	 ไม่เป็นไรครับพยายามติดตาม 

อ่านข่าวรามคำแหงทุกฉบับก็อาจมีคำตอบท่ีท่านต้องการ 

ทราบก็ได้นะครับ

 คำถามวันนี้	 มีคำถามจากสมาชิกที่ส่งทาง	

e-mail	:	prr_ruu@hotmail.com			3	ข้อ	คือ

	 1.	 เกรดของดิฉันที่เคยเป็น	 P	 G	 ระบบจะ 

ถูกเปลี่ยนเป็นเกรดอะไรคะ.

	 2.	 ดิฉันสามารถเช็คเกรดดังกล่าวได้ที่ไหน

และช่วงเดือนอะไร

 3.	 เมื่อจบการศึกษา	 ทรานสคริปท์ของดิฉัน 

จะออกมาเป็นเกรด		A	B	C	ใช่ไหมคะ

  ท้ัง	 3	คำถามเป็นคำถามท่ีดีมากครับ	ผมขอตอบ 

ดังนี้ครับ

 จากคำถามข้อที่ 1	 เมื่อการสอบไล่ภาค	 1	 

ปีการศึกษา	 2555	 เสร็จส้ิน	 ผลการสอบก็จะเข้าระบบ	 

A	B	C	D	ส่วนผลการสอบก่อนภาค	1	ปีการศึกษา	2555  

ที่นักศึกษาสอบได้เกรด	 G	 P	 ก็จะถูกปรับเป็น	 A	 

และ	C+	โดยอัตโนมัติ	 (G	=	A,	P	=	C+)	ส่วนวิชา 

ถาม-ตอบ 
“เกรดระบบใหม่”

สุทธิกุล  ศรีสุทธิ์

ที่สอบในภาค	1	ปีการศึกษา	2555	ก็จะเป็นเกรด	A 

B+	 B	 C+	 C	 D+	 D	 F	 ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี	 

(ฉบับที่	3)	พ.ศ.	2555	รายละเอียดของข้อบังคับฯ 

ผมจะลงตีพิมพ์ให้นักศึกษาที่สนใจไปอ่านดูใน 

โอกาสหน้าครับ

 จากคำถามข้อท่ี 2	 หลังจากนักศึกษาสอบไล่ 

ภาค	1	ปีการศึกษา	2555	เสร็จสิ้น	จากนั้นประมาณ 

30	 วันนับจากการสอบวันสุดท้ายของภาค	คณะต่างๆ 

ก็จะทยอยประกาศผลการสอบรายวิชาที่เป็นเกรด 

ระบบใหม่	 คือ	 A	 B+	 B	 C+	 C	 D+	 D	 F 

แทนระบบเก่าท่ีเป็น	G	 P	 F	 ซ่ึงในระหว่างน้ีนักศึกษา 

ก็สามารถตรวจสอบผลการสอบรายวิชาไปก่อน 

แต่ถ้านักศึกษาต้องการทราบผลการสอบทุกวิชา 

ท่ีสอบไปแล้ว	 ก็ต้องรอตรวจสอบผลการเรียน	 นับจาก 

การสอบไล่วันสุดท้ายของแต่ละภาคและต้องประมวลผล 

การสอบเสร็จสิ้นทุกวิชาแล้ว	ประมาณ	9	สัปดาห์ 

นักศึกษาก็ไปขอตรวจสอบผลการเรียนได้ที่ 		 

งานบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 ช้ัน	 1	อาคารกงไกรลาศ	 

(KLB)	 ต้องเสียค่าธรรมเนียมการตรวจสอบผล 

การเรียนชุดละ	20	บาท	

 จากคำถามข้อที่ 3	เป็นคำถามสุดท้าย	คือ	 

ใบรับรองผลการศึกษา	หรือ	 transcript	ที่ออกให้ 

นักศึกษา	หลังจากภาค	1	 ปีการศึกษา	2555	 เป็นต้นไป	 

เกรดที่ปรากฏบนใบรับรองผลการศึกษาจะเป็น	 

A	 B+	 B	 C+	 C	 D+	 D	 F	 ครับ	 แต่ใบรับรอง 

ผลการศึกษาสำเร็จการศึกษาจะไม่มี	 F	 ปรากฏ 

นะครับ

	 	พบกันใหม่ฉบับหน้า	สวัสดีครับ	

 ด้วยภาควิชาหลักสูตรและการสอน	 คณะศึกษาศาสตร์ 

ได้ขอเปล่ียนแปลงรหัสกระบวนวิชาของบางกระบวนวิชา 

ที่เปิดสอนในภาค	2	ปีการศึกษา	2555

 ดังนั้น	 มหาวิทยาลัยจึงให้เปลี่ยนแปลงรหัส 

กระบวนวิชา	 ของบางกระบวนวิชาดังกล่าว	 จากท่ีได้ 

ประกาศไว้เดิมใน	ม.ร.30	ภาค	2	ปีการศึกษา	2555	

เป็นดังนี้	

 เดิม CBE	 3153	 (BE313)	 Method	 of 

		 Teaching	Business

	 CBE	4155	 (BE422)	Teaching	Behavior 

		 in	Business

 เปลี่ยนเป็น	CBE	3106	(BE313)	Method		

	 of	Teaching	Business

	 CBE	4105	 (BE422)	Teaching	Behavior 

		 in	Business

การเปลี่ยนแปลงรหัสกระบวนวิชา



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๔ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

ก้าวที่สองฯ                                   (ต่อจากหน้า 3)

รับ นศ.ป.โทฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่	 สำนักงาน 

โครงการฯ	 ห้อง	 505,	 506	 ชั้น	 5	 คณะรัฐศาสตร์	

วันและเวลาราชการ	 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ 

ที่	โทร.	0-2310-8483-9	ต่อ	73,	084-917-5336,	084-

917-5337	หรือที่	www.islocol.ru.ac.th

มองปัญหาของชาติ	 เน้นแนวคิดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียง	 และการน้อมนำพระราชดำรัสของพระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 มาใช้ในชีวิต	 เป็นต้น	 ซึ่งผลงาน 

ที่ได้รับรางวัลครั้งนี้	 มีความโดดเด่นในเชิงศิลปะการ 

ประพันธ์	คือเร่ือง	“ปณิธานของชาวนา”	 มีการเดินเร่ือง 

เป็นคู่ขนานระหว่างพ่อกับลูก	 มีการเขียนดี	 นำเสนอ 

เน้ือหาท่ีมีความสวยงาม	 ซ่ึงผู้เขียนมีพรสวรรค์	 เขียนเร่ือง 

ได้คลาสสิค	 เช่ือว่าผลงานน้ีสามารถสร้างความเคล่ือนไหว 

ในแวดวงวรรณกรรมได้

 “ภาพรวมของเรียงความส่วนใหญ่เน้ือหาของเร่ือง 

น่าสนใจ แต่รูปแบบยังไม่ดี เพราะการเขียนเรียงความ 

ต้องมีคำนำ เนื้อเรื่อง และบทสรุปที่ชัดเจน เนื้อเรื่อง 

ควรเขียนเว้นวรรคตอน มีการข้ึนย่อหน้าใหม่ ตามสมควร 

ของเน้ือเร่ืองท่ีทำให้ผู้อ่านสามารถจับใจความสำคัญของ 

เรื่องได้ ผู้เขียนต้องเขียนให้เป็นแนวสารคดี คือ ต้องมี 

ข้อเท็จจริง ภาษาที่เรียบง่ายและน่าเชื่อถือ จึงตั้งใจว่า 

การประกวดครั้งต่อไป มหาวิทยาลัยจะเผยแพร่เรื่อง 

รูปแบบการเขียนเรียงความให้ผู้ท่ีสนใจได้ศึกษารูปแบบ 

และเข้าใจความหมายของเรียงความก่อนส่งผลงาน  

ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยจะได้เขียนผลงานส่งเข้า 

ประกวดได้ถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย”	 	คณบด ี

คณะมนุษยศาสตร์กล่าว

 1.	 นางจันทร์จารี			เกตุมาโร	

	 	 รหัสประจำตัว	5019	48022	4	

	 	 ตั้งแต่วันที่	19	ธันวาคม	2555

	 	2.	 นายบัณฑิต			ประสานตรี	

  รหัสประจำตัว	5119	48011	2	

	 	 ตั้งแต่วันที่	20	ธันวาคม	2555

	 3.	 นางสาวณัชชารีย์			ทินกร	ณ	อยุธยา

   รหัสประจำตัว	5319	48000	9	

	 	 ตั้งแต่วันที่	13	ธันวาคม	2555

  -	 อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต	 ภาค	 2	 ปีการศึกษา	 

2555	ภูมิภาค	(ครั้งที่	1)		ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บริหารธุรกิจ)	แบบ	2	(เทียบโอน)

	 1.	 นางสาวชื่นจิตร			อังวราวงศ์		

	 	 รหัสประจำตัว	 5429	 10180	 2	 (ขอนแก่น)	 

	 	 ตั้งแต่วันที่	20	ธันวาคม	2555

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การบริหารการศึกษา)	แบบ	2	(เทียบโอน) 

	 2.		 นางสาวภัคพร			บุญเคล้า		

	 	 รหัสประจำตัว	5429	47060	1	(อำนาจเจริญ)		 

	 	 ตั้งแต่วันที่	13	ธันวาคม	2555

ผลการประชุมสภาฯ                     (ต่อจากหน้า 4)

 ] กำหนดการสอบส่วนภูมิภาคประจำภาคซ่อม 1 ปีการศึกษา 2555	 จัดสอบระหว่าง	 วันเสาร์-อาทิตย์	 ท่ี	 19-20 

มกราคม	2556		และวันเสาร์-อาทิตย์			ที่		26-27	มกราคม		2556

 ] คาบเวลาสอบปกติและซ้ำซ้อน

	 	 (ปกติ)	 	 คาบเช้า	 09.00-11.30		น.	 	 คาบบ่าย		13.00-15.30		น.

	 	 (ซ้ำซ้อน)	 คาบเช้า	 09.00-12.30		น.	 	 คาบบ่าย		13.00-16.30		น.

 ] กระบวนวิชาที่จัดสอบ			 มีจำนวนแห่งละ		184	วิชา

  เป็นข้อสอบปรนัย 			จำนวน				64			วิชา

  ANT3057,	APR2101,	ART1003,	BUS3103,	BUS3104,	ECO1003,	ECO1101,	ECO1102,		ENG1001,		

ENG1002,	ENG2001,	ENG2002,	HIS1001,	HIS1003,	HIS1201,	HPR1001,	HPR2101,	HRM3206,	HRM3207,	

INT1004,	LAW1004	,	LIS1001,	LIS1003,	MCS1100,	MCS1101,	MCS1300,	MCS1400,	MCS2100,	MCS2106,	

MCS2108,	MCS2200,	MCS2203,	MCS2603,	MCS3100,	MCS3204,	MCS3300,	MCS3301,	MCS3403,	MCS4106	, 

MCS4201,	 MCS4403,	 MGT2101,	 MGT2102,	 MGT2202,	 MGT3203,	 MGT3301,	 MKT2101,	 MTH1003,	

MTH1103,	MTH1104,	PHI1003,	POL1100,	POL1101,	PSY1001,	RAM1000,	SCI1003,	SOC1003,	SOC2033,	

SOC2043,	SOC2065,	SOC4077,	THA1001,	THA1002,	THA1003

  เป็นข้อสอบอัตนัย				จำนวน				120			วิชา

	 	 ACC1001,	 ACC1002,	 ACC2134,	 ANT1013,	 ANT4078,	 APR3107,	 BIO2202,	 FIN2101,	 FIN2203, 

GAS2802,	 LAW1001,	 LAW1002,	 LAW1003,	 LAW2001,	 LAW2002,	 LAW2003,	 LAW2004,	 LAW2005,	

LAW2006,	 LAW2007,	 LAW2008,	 LAW2009,	 LAW2010,	 LAW2011,	 LAW2012,	 LAW2013,	 LAW2015,	

LAW3001,	 LAW3002,	 LAW3003,	 LAW3004,	 LAW3005,	 LAW3006,	 LAW3007,	 LAW3008,	 LAW3009,	

LAW3010,	 LAW3011,	 LAW3012,	 LAW3015,	 LAW3033,	 LAW3035,	 LAW3038,	 LAW3041,	 LAW3054,	

LAW4001,	 LAW4002,	 LAW4003,	 LAW4004,	 LAW4005,	 LAW4006,	 LAW4007,	 LAW4008,	 LAW4009,	

LAW4010,	 LAW4011,	 LAW4012,	 LAW4013,	 LAW4017,	 MCS2201,	 MCS3104,	 MCS3205,	 MCS3206,	

MCS3208,	 MCS3309,	 MCS3400,	 MCS4103,	 MCS4304,	 MCS4603,	 MGT1001,	 MGT2201,	 MGT3101,	 

MGT3102,	 MGT3204,	 MGT3205,	 MGT3401,	 MGT3402,	 MGT3403,	 MGT3404,	 MGT3405,	 MGT3408,	

MGT3409,	 MGT4004,	 MGT4006,	 MGT4007,	 MGT4206,	 MGT4207,	 MGT4208,	 MGT4209,	 PHI1000, 

POL2100,	 POL2102,	 POL2103,	 POL2200,	 POL2203,	 POL2300,	 POL2301,	 POL2302,	 POL2303,	 POL3300,	

POL3301,	POL3302,	POL3311,	POL3313,	POL3316,	POL3329,	POL3330,	POL4100,	POL4128,	POL4310	 , 

POL4312,	POL4348,	POL4349,	POL4350,	SOC2091,	SOC4074,	SOC4083,	STA1003,	STA2003,	STA2016	

 ]	สถานที่สอบ		ประจำศูนย์สอบซ่อม	1	ปีการศึกษา	2555		และสาขาวิทยบริการฯ		จำนวน		26		แห่ง		คือ

 ลำดับ    ชื่อศูนย์        CODE      ชื่อโรงเรียน      ชื่อย่อ

   1	 เชียงใหม่	 01	 โรงเรียนพุทธิโศภน									 PT

			2	 เชียงราย	 02	 โรงเรียนดำรงราษฎร์-	 DS

																					 	 สงเคราะห์	 							

	 3	 แพร่		 03	 โรงเรียนนารีรัตน์	 NR

	 4	 อุดรธานี	 06	 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ	 RN

	 5	 นครพนม	 07	 โรงเรียนนาแก-	 NS

	 	 	 	 	 สามัคคีวิทยา	

	 6	 ขอนแก่น	 08	 โรงเรียนบ้านไผ่	 BP

	 7	 สุรินทร์	 09	 โรงเรียนสิรินธร	 ST

	 8	 นครราชสีมา	 10	 โรงเรียนสุขานารี	 SN

	 9	 สุราษฎร์ธาน	ี 17	 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา	 SR

	 10	 นครศรีธรรมราช	 18	 วิทยาลัยเทคนิค-	 NT

	 	 	 	 นครศรีธรรมราช	

	 11	 ตรัง	 19	 โรงเรียนสภาราชินี	 SP

	 12	 สงขลา	 20	 โรงเรียนวรนารีเฉลิม	 VC

	 13	 เพชรบูรณ์	 21	 สาขาฯเพชรบูรณ์	 NSB

 ]	จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น			9,125			คน					คิดเป็นที่นั่งสอบ				30,588			ที่นั่งสอบ

 ]	ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์	 ก่อนการสอบประมาณ	 2	 อาทิตย์	 และนักศึกษา 

  สามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ	 INTERNET	 ท่ี	WEBSITE WWW.RU.AC.TH 

   ]	ในกรณีที่มีปัญหา	 เกี่ยวกับตารางสอบไล่	 ให้นักศึกษาติดต่อไปที่	ฝ่ายจัดสอบ สำนักบริการทางวิชาการ 

  และทดสอบประเมินผล   มหาวิทยาลัยรามคำแหง  10240  โทร.  0-2310-8611

การสอบส่วนภูมิภาคประจำภาคซ่อม 1

ปีการศึกษา 2555

ลำดับ       ชื่อศูนย์      CODE         ชื่อโรงเรียน               ชื่อย่อ

 14	 ปราจีนบุรี								22	 สาขาฯปราจีนบุรี	 PB

	 15	 อุทัยธานี										23	 สาขาฯอุทัยธานี	 UT

	 16	 อำนาจเจริญ      24	 โรงเรียนอำนาจเจริญ	 AM

	 17	 สุโขทัย													26	 โรงเรียนอุดมดรุณี	 UD

	 18	 ศรีสะเกษ									27	 โรงเรียนสตรีสิริเกศ	 SK

	 19	 ลพบุรี														28	 โรงเรียนสาธิต	ม.ร.	 DL

	 	 	 	 เทศบาลเมืองลพบุรี	

	 20	 หนองบัวลำภู     29	 โรงเรียนหนองบัว-	 NP

	 	 	 	 พิทยาคาร	

	 21	 นครปฐม									30	 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ	 PA

	 22	 ชัยภูมิ														32	 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร	 CK

	 23	 บุรีรัมย์												34	 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย	์ BT

	 24	 กาญจนบุรี						 36	 โรงเรียนบ่อพลอย-	 BC

	 	 	 	 รัชดาภิเษก	

	 25	 น่าน																37	 วิทยาลัยเทคนิคน่าน	 TN

	 26	 พังงา															39	 โรงเรียนท้ายเหมืองวิทยา	 TW

วันชัย   เทียบพุฒ



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 ๑๔ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

  ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

ณ	ศูนย์ธาราพาร์ค	ถนนแจ้งวัฒนะ
 มีวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้างทักษะทางปัญญา 
และเสริมสร้างความเป็นผู้นำให้กับนักศึกษา	 รวมถึง 
เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงปรัชญาการดำเนินธุรกิจ 
ของบริษัท	 ซีพี	 ออลล์	 จำกัด	 (มหาชน)	 และบริษัท 
ในกลุ่มฯ	 ท้ังน้ีนักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด 
เพ่ิมเติมได้ท่ี	 สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	 อาคาร 
กิจกรรมนักศึกษา	 ชั้น	 1	 โทร.	 0-2310-8503	 โทรสาร 
0-2310-8504	หรือที่	www.ru300.ru.ac.th

ม.ร. จัดกิจกรรมฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

ทั้งหลาย	 ขออำนาจคุณพระรัตนตรัย	 หรือขออำนาจ 

ส่ิงท่ีเรานับถืออยู่	 เรานับถือพระศาสดาองค์ใดเราก็เอ่ยนาม 

พระเป็นเจ้าด้วยความเคารพ	 แล้วก็ขอพระเป็นเจ้าได้ 

ปกป้องคุ้มครองรักษาสิ่งนั้นสิ่งนี้เราก็พูดไป	 อันนั้น 

ก็เป็นเร่ืองท่ีผู้น้อย	 หรือว่าผู้ท่ีอาวุโสต่ำกว่า	 ขอส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 

ทั้งหลายอวยชัยให้พร	 ไม่ใช่เราเป็นคนให้เอง	 เราอ้าง 

เอาคุณพระรัตนตรัยอย่างน้ีเป็นต้น	 ขออ้างเอาคุณพระ- 

รัตนตรัยเป็นท่ีต้ัง	 ขอให้เป็นอย่างน้ันเป็นอย่างน้ีอะไรต่างๆ	 

อย่างนี้เป็นต้น	 อันนี้ก็เป็นเรื่องการให้พร	 แต่ว่าเรา 

อาวุโสน้อยกว่าเราก็ไม่สามารถท่ีจะไปกล่าวให้พรโดย 

ตรงได้	 เราก็อ้างเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 ขอให้ด้วยบารมีของ 

หลวงพ่อโสธร	 ด้วยบารมีของพระแก้วมรกต	 ด้วยบารมี 

พระเส้ือเมืองทรงเมือง	 ด้วยบารมีของบิดรมารดา	 ด้วยบารมี 

ของอะไรก็ว่าไป	 หรือว่าด้วยบารมีของผู้อาวุโสท้ังหลาย 

ท้ังปวงท่ีอยู่	ณ	 ท่ีน้ีขอให้ท่านท้ังหลายได้เจริญงอกงาม	 

ได้หายเจ็บหายไข้อะไรก็เป็นคำพูดจาไพเราะที่ใช้ได้	

 รวมความแล้วนะครับ		ไม่ว่าการให้พรหรือการ 

ขอพร	 ล้วนแต่เกิดขึ้นจากจิตใจที่ดีงาม	 ล้วนจากจิตใจ 

ที่เคารพนับถือหรือด้วยความรัก	 ความผูกพันทั้งสิ้น 

ท้ังปวง	 ถ้าขอพรก็หมายความว่าผู้ขอมีความเคารพนับถือ	 

มีความรัก	 มีความผูกพัน	 และในขณะเดียวกันผู้ให้พร 

ก็เป็นผู้ที่รู้สึกมีความเมตตา	 มีความสงสาร	 หรือว่ามี 

จิตใจท่ีดีงามท่ีอยากจะให้	 อยากจะเห็นผู้อ่ืนได้มีความสุข	 

ส่วนที่มีอยู่แล้วก็ให้มียิ่งขึ้นไป	 ที่มีทุกข์อยู่ก็ขอให้ขจัด 

ทุกข์น้ันเสียได้	 หรือว่าขจัดปัดป้องไม่ให้เข้ามากล้ำกรายได้	 

อย่างนี้เป็นต้น	 รวมความแล้วการกระทำตามที่ครูพูด 

ฉบับท่ีแล้วกับท่ีพูดในฉบับน้ีน้ัน	 ก็เป็นเร่ืองของความรู้สึก 

ที่ดีงาม	 ครูคิดว่าลูกศิษย์ลองคิดทบทวนดูว่าในกาล 

อย่างไร	 ในเวลาใด	 หรือในขณะใดเราควรจะขอพร 

อย่างไร	 และก็ในขณะใด	 เวลาใด	 เราควรให้พรผู้อื่น 

หรือไม่และให้อย่างไร	 หรือว่าให้ด้วยความรู้สึกอย่างไร	 

อย่างนี้เป็นต้น

	 ในเทศกาลปีใหม่ที่ผ่านมา	 ลูกศิษย์ก็คงได้พร 

มากมายแล้ว	 แต่จะอย่างไรก็ตามแต่	 ตรงน้ีก็จะส่งท้าย 

ให้นิดหน่ึง	 ด้วยบารมีของครู	 บารมีหมายความว่า	 ความดี 

ท่ีได้กระทำ	 การส่ังสมความดีเป็นบารมี	 ด้วยบารมีของ 

บูรพคณาจารย์	 และบารมีของครูในปัจจุบันแล้วก ็

ครูเองด้วย	 ถ้าครูมีคุณงามความดีใดอยู่ก็ขอให้คุณงามความดี	 

ซ่ึงเป็นบารมีของครูน้ันได้ปกป้องคุ้มครองผองภัยอันตราย 

ของลูกศิษย์ของเรา	 อย่าให้ใครทำอันตรายได้	 อย่าให้ใคร 

ข่มเหงรังแก	 อย่าให้ใครใช้ความอยุติธรรมข่มเหงพวกเราได้	 

มีความสุขมากๆนะครับ		สวัสดีครับ

มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อ 

ความอุดมสมบูรณ์ทางระบบนิเวศอย่างยั่งยืน	 ส่งเสริม 

และสนับสนุนการร่วมปลูกและอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล	 

รวมทั้งรณรงค์ปลูกจิตสำนึกเยาวชนและสังคมให้รู้จัก 

หวงแหนชายฝั่งทะเลอย่างจริงจัง	 และเป็นการพัฒนา 

ป่าชายเลนให้เป็นแหล่งศึกษาระบบนิเวศและเป็น 

การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์		ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะทำ 

ให้ชาวบ้านและชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบเป็นผู้ได้

รับประโยชน์อย่างแท้จริง	 และยังมีจิตสำนึกร่วมกัน 

ในการฟื้นผืนป่าชายเลน	 ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และ 

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติชายฝั่งทะเลให้คงอยู่อย่าง 

ยั่งยืน	

กลุ่มรามฯรักษ์ป่าฯ                    (ต่อจากหน้า 12)

นานาชาติจากนักเรียนแต่ละระดับช้ัน	 และมีการร่วมเล่น 

กิจกรรมของประเทศอาเซียน	10	ประเทศ	โดยภายในซุ้ม 

แต่ละประเทศ	 ให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการ

พูดคำทักทายเป็นภาษาของแต่ละประเทศ	ดังนี้		

 “ประเทศไทย  คำทักทาย-สวัสดี  บรูไนดารุส- 

ซาลาม  คำทักทาย-ซาลามัต ดาตัง  กัมพูชา  คำทักทาย 

-ซัวสเด อินโดนีเซีย คำทักทาย-ซาลามัต เซียง ลาว 

คำทักทาย-สะบายดี มาเลเซีย คำทักทาย-ซาลามัต ดาตัง  

พม่า คำทักทาย-มิงกาลาบา ฟิลิปปินส์ คำทักทาย- 

กูมุสตา สิงคโปร์ คำทักทาย-หนีห่าว เวียดนาม คำทักทาย- 

ซินจ่าว”

สาธิตฯ                                       (ต่อจากหน้า 12)

	 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อ 

ทำนุบำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ไหว้พระ	9	วัด	 

2	 สมุทร	ณ	 จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม  

ในวันอาทิตย์ที่	3	กุมภาพันธ์	2556	

	 เชิญผู้สนใจเข้าร่วมไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล 

ในวัดสำคัญของจังหวัด	 เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ  

(ราคาเพียง	 390	บาท)	 รวมค่าอาหารว่างเช้า	 ข้าวกล่อง  

1	 ม้ือ	 เคร่ืองด่ืม	 และประกันชีวิต	 ติดต่อสอบถามและ 

ชำระเงินได้ที่	 สถาบันศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช	 โทร.	 0-2310-8885	 ตั้งแต่บัดนี ้

เป็นต้นไป	 และสามารถโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารออมสิน	 

สาขารามคำแหง	 ประเภทเผ่ือเรียก	 ช่ือบัญชี	 นางสายพิน	 

สำนักนี้	 หรือ	 นางสาวธัญลักษณ์	 โพธิกุล	 เลขบัญชี 

020086455654	 และนำสำเนาการโอนเงินมาที่เบอร์	

0-2310-8885	หลังจากสำรองที่นั่งภายใน	24	ชม.	

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	 จังหวัด 
เพชรบูรณ์	 จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาท- 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนม- 
พรรษา	 5	 ธันวาคม	 เมื่อวันที่	 5	 ธันวาคม	 2555	 
โดยมีกิจกรรมทำบุญตักบาตร	 ปลูกต้นไม้	 ปล่อยปลา 
ถวายเป็นพระราชกุศล	 โดยมีนายอุดม	 เศษโพธิ์	 
ผู้ประสานงานสาขาวิทยบริการฯจังหวัดเพชรบูรณ์	 
เป็นประธาน	 มีเจ้าหน้าท่ี	 และนักศึกษา	 ร่วมกิจกรรม	 
นอกจากน้ี	 ยังได้ร่วมกับประชาชนในพ้ืนท่ีอำเภอ 
หล่มสัก	 หน่วยงานภาครัฐและเอกชน	 ร่วมวาง 
พานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร	 ณ	 สนามหน้า 
ท่ีว่าการอำเภอหล่มสัก	 อำเภอหล่มสัก	 จังหวัดเพชรบูรณ์	 
ในช่วงเวลา	18.00	น.

รามฯเพชรบูรณ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๐) วันที่ ๑๔ - ๒๐ มกราคม ๒๕๕๖

    
 
 
 

ให้พร

(อ่านต่อหน้า 11)

สาธิตฯ ฝ่ายประถมจัดงาน
“ปีใหม่ Say Hello ASEAN”

สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน จัดงาน ‘The GIFT’

กลุ่มรามฯ รักษ์ป่า ม.ร. ร่วมโครงการ CPF 
ชวนคนไทยปลูกป่าชายเลน

 ลูกศิษย์ท่ีรักท้ังหลายครับ	 คราวท่ีแล้วครูพูดไว้ 

บอกว่าเราจะไปขอพร	 จะไปขอพรผู้ใด	 ก็หมายความว่า 

เราจะไปขอพรผู้ที่เคารพนับถือในฐานะที่ท่านเป็น 

ผู้ใหญ่กว่าเรา	 ในฐานะท่ีอาวุโสกว่าเรา	 หรือมีตำแหน่งสูง 

กว่าเรา	 หรือว่าเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อจิตต่อใจต่อการ 

กระทำใดๆของเราเป็นต้น	 เราก็ไปขอพรท่าน	 ทีนี้ 

การให้พร	 การให้พรนั้นโดยทั่วไปแล้วเป็นเรื่องของ 

ผู้ใหญ่	 หรือว่าผู้ที่เราไปขอพรนั้นท่านให้พรเรา 

มันก็กลับกัน	 กลับกันก็เป็นเรื่องผู้ใหญ่ปฏิบัติต่อ 

ผู้อาวุโสน้อย	 ต่อเด็ก	 หรือต่อผู้ท่ีมาขอพรเราอย่างน้ี 

เป็นต้น	 เมื่อให้พรนั้น	 ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านก็จะตั้งอก 

ตั้งใจ	 ท่านก็จะมีความนึกถึงความเมตตา	 อยากให้ 

เรามีความสุข	 ความเจริญ	 อยากให้เราพ้นทุกข์ 

พ้นภัย	 พ้นพิบัติทั้งปวง	 อยากให้เราเจริญงอกงาม 

มีสติปัญญา	อยากให้เรามีพร	5	ประการ	ก็คือ	อายุ	 

วรรณะ	สุขะ	พละ	และปฏิภาณ	อย่างนี้เป็นต้น

 เพราะฉะนั้นผู้ที่ให้พรนั้น	 ท่านก็จะเป็นผู้ที่ 

เราเชื่อมั่นว่าท่านเป็นแบบอย่าง	 แบบอย่างในการ 

กระทำความดี	 แบบอย่างในการเป็นผู้อาวุโส	 เป็นผู้ให้	 

เป็นผู้เติมเต็ม	 เป็นผู้มีเมตตา	 อย่างนี้เป็นต้น	หรือ 

อยู่ในฐานะที่แม้ว่าอายุน้อย	 แต่ว่าท่านอยู่ในฐานะ 

ท่ีเป็นพระ	 เป็นเณร	 หรือว่าอยู่ในฐานะท่ีเป็นนักบวช	 

เป็นนักพรต	 อย่างน้ีเป็นต้น	 ก็จะเป็นผู้ท่ีอยู่ในฐานะ 

ที่ให้ศีลให้พร	หรือแม้กระทั่งที่เราขอพรพระจาก 

พระพุทธรูปก็ได้	 หรือเราเห็นพระบรมรูปของพระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลใดก็แล้วแต่	 เรายกมือข้ึน 

เหนือเศียรเหนือเกล้า	 แล้วเราก็บอกว่าขอพระองค์ 

ทรงพระเจริญ	 หรือขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

ยิ่งยืนนาน	 เป็นมิ่งขวัญของแผ่นดิน	 เป็นมิ่งขวัญ 

ของประชาชน	 และก็ขอให้ข้าพเจ้าเกิดในภพชาติใด 

ก็ตาม	 ขอให้เป็นข้าแผ่นดินของพระองค์	 ทุกภพ 

ทุกชาติไป	 อย่างนี้เป็นต้น	 อันนี้ก็เป็นเรื่องการที่ 

เหมือนเป็นการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์	 ถวายพระพร 

ให้พระองค์	 หรือว่าให้ส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท้ังหลายได้ปกปัก 

รักษาคุ้มครองอยู่นั้น	 ได้ให้พรแก่ผู้ใด	 อันนี้ต้อง 

แยกแยะให้ดีนะครับ		ถ้าไม่เข้าใจให้อ่านทบทวนดู	

 การขอพรหรือการให้พรนั้น	 เป็นเรื่องที่ผู้น้อย 

ไม่พึงกระทำที่จะไปให้พรผู้ใหญ่	 แต่ก็มีวิธี	 มีวิธี 

ท่ีจะให้พรผู้ใหญ่ได้ก็ด้วยการขออำนาจส่ิงศักด์ิสิทธ์ิ 

 สมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดโครงการ	 “คริสต์มาสเเห่งการให้ : 

THE GIFT”	โดยมี	ภาณุพันธ์ ครุฑโต ‘พัน พลุเเตก’ พิธีกร-นักเเสดงจาก	บริษัท	เวิร์คพ้อยท์	เอ็นเทอร์										

เทนเมนท์	 จำกัด	 (มหาชน)	 เป็นวิทยากรเเบ่งปันประสบการณ์การให้เเละช่วยเหลือสังคม	 เมื่อวันที่	 19 

ธันวาคม	2555		ณ	ห้องสโมสร	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	

	 ภายในงานได้รับความสนใจจากสมาชิกสมาพันธ์นักศึกษาคริสเตียน	 และนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เข้าร่วมงานพร้อมรับฟังและร่วมเผยเเพร่ความหมายของวันคริสต์มาส	 ซึ่งเป็นเทศกาลเเห่ง 

การให้	 ให้ประชากรทั่วโลกได้รู้จัก	 อีกทั้ง	 ยังมีการบรรยายพิเศษเรื่อง	 การให้	 จิตสาธารณะ	 เเละการส่งเสริม 

ปลูกฝังค่านิยมของการให้	 การเเบ่งปันเเละช่วยเหลือสังคม	 เเง่คิดเเละประสบการณ์การทำงานเพ่ือสังคมด้วย 

     กองงานวิทยาเขตบางนา	 โดยนักศึกษากลุ่มรามฯ 

รักษ์ป่า	 จำนวน	 42	 คน	 พร้อมนางผ่องศรี	 เสียมไหม  

นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ	 ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษา 

กลุ่มฯ	 ได้ไปดำเนินการกิจกรรมปลูกป่าชายเลน 

และขุดเพรียงที่เกาะติดตามต้นโกงกาง	 โดยมี 

ชาวบ้านพังราด	 ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก	 เม่ือวันท่ี	 

22-23	ธันวาคม	2555	ณ	หมู่ที่	3	ตำบลพังราด	

อำเภอแกลง	จังหวัดระยอง

 ท้ังน้ี	 กลุ่มรามฯรักษ์ป่า	ม.ร.	 ได้รับคัดเลือก 

ร่วมโครงการ	 CPF	 ชวนคนไทยปลูกป่าชายเลน 

และได้รับทุนสนับสนุนอย่างต่อเน่ือง	 จากบริษัท 

เจริญโภคภัณฑ์อาหาร	 จำกัด	 (มหาชน)	 เป็นระยะ 

เวลา	 6	 ปี	 และได้ดำเนินการครั้งนี้เป็นปีที่	 2	 

โดยได้ร่วมกับชาวบ้านตำบลพังราด	 จังหวัดระยอง 

ปลูกป่าชายเลน	ณ	หมู่ที่	3	ตำบลพังราด	อำเภอ 

แกลง	 จังหวัดระยอง	 บนพื้นที่กว่า	 70	 ไร่	 ซึ่ง 

ขณะนี้ต้นโกงกางที่ได้ช่วยกันปลูกเจริญเติบโต 

แล้วประมาณ	150	เซนติเมตร	

	 สำหรับการปลูกป่าชายเลนที่กลุ่มรามฯ 

รักษ์ป่า	ม.ร.	เข้าร่วม (อ่านต่อหน้า 11)

	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(ฝ่ายประถม)	จัดโครงการสุขสันต์วันปีใหม่	 2556 

“สาธิตสุขใจ ปีใหม่อาเซียน Say Hello ASEAN” 

โดยมี	 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ	 ผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (ฝ่ายประถม)	 

เป็นประธาน	 พร้อมด้วยอาจารย์	 นักเรียนและผู้ปกครอง 

เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก	ณ	บริเวณสนามโรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (ฝ่ายประถม)	 เม่ือวันท่ี	 

28	ธันวาคม	ที่ผ่านมา

 บรรยากาศภายในงานเร่ิมด้วยการทำบุญตักบาตร 

ข้าวสาร	อาหารแห้ง	เพื่อเป็นสิริมงคลให้กับตนเอง 

และครอบครัว		จากน้ันเป็นการแสดง (อ่านต่อหน้า 11)


