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ฉบับที่ ๔๔ 

วันท่ี ๑๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 เชิญชมมหกรรมดนตรี “ ทุ่ง กรุง เฟส”  12-13 ก.พ.นี้

(อ่านต่อหน้า 2)

 อาจารย์เสาวภา   งามประมวญ        คณะรัฐศาสตร์           

(อ่านต่อหน้า 2)

พม่า (สาวน้อยที่ควรรู้จัก) ตอนที่ 2

คณาจารย์-นศ. จากประเทศมาเลเซียเยือน ม.ร. ประชุมคณาจารย์ ม.ร. ทำความเข้าใจ
‘บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ’ ของอาจารย์

	 กองการเจ้าหน้าที่	 ร่วมกับ	 กองบริการ- 

การศึกษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดโครงการ 

สัมมนาทางวิชาการ	 “บทบาท หน้าที่ และ 

ความรับผิดชอบของอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง”  

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธาน	 

มีผู้ช่วยศาสตราจารย์     ดร.บุญชาล       ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร	คณาจารย์	และพนักงานอาจารย ์

ที่บรรจุใหม่เข้าประชุม	 เมื่อวันที่	 17	 มกราคม	 2556	 ณ	 ห้องประชุมชั้น	 5	

อาคารบริการและบริหาร	กองอาคารสถานที่	

	 โอกาสนี้	 ผศ.ดร.บุญชาล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	 กล่าวว่า 

การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการบริหาร 

จัดการองค์กรที่ดี	โดยเฉพาะตามหลักของการเรียนรู้องค์กร

 รศ.รำไพ สิริมนกุล	 รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	 พร้อมด้วย	 รศ.เอมอร  

ดิสปัญญา	 อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์	 และอาจารย์ 

ประเสริฐ เย็นประสิทธิ์	 อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร์	 ให้การต้อนรับ	Mr.Syahir Ezzudin	 อาจารย์คณะบริหารธุรกิจ 

และนักศึกษาจาก  Management and Science University (MSU) 

	 คณะศิลปกรรมศาสตร์	 จัดมหกรรมดนตรี	 “ทุ่ง กรุง เฟส” (Thung Krung Fest) 

ในบรรยากาศแห่งความรัก	 วันที่	 12	 -	 13	 กุมภาพันธ์	 2556	 เวลา	 16.00	 -	 21.00	 น.	 ณ	

บริเวณลานพ่อขุนฯ	

 การจัดกิจกรรมครั้งนี้	 เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์คณะศิลปกรรมศาสตร์	 และเป็นเวที 

ให้นักศึกษา	 คณาจารย์ได้ฝึกประสบการณ์การแสดง	 รวมท้ังเพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านศิลปกรรม 

แก่สังคม	 โดยจัดการแสดงมหกรรมลูกทุ่ง-ลูกกรุง	 ของคณาจารย์	 นักศึกษา	 ศิษย์เก่า	 และ 

ศิลปินรับเชิญ	 พร้อมวงดนตรีจากสถาบันการศึกษาต่างๆ	 การจัดนิทรรศการและออกร้าน 

เก่ียวกับดนตรีและนาฏศิลป์	 รวมท้ังการเผยแพร่ข้อมูลด้านการศึกษาของคณะศิลปกรรมศาสตร์	 

และมหาวิทยาลัยรามคำแหง	แก่ผู้สนใจด้วย

	 สำหรับรายชื่อศิลปิน	 นักร้อง	 นักแสดงที่ตอบรับร่วมแสดงในมหกรรมดนตรี	 “ทุ่ง 

กรุง เฟส” ได้แก่	 ปกรณ์	 	 พรพิสุทธิ์	 	 แอ๊ด	 คาราบาว	 	 แดง	 	 จิตกร	 	 สาวมาด	 	 เมกะแดนซ ์

โฉมฉาย	 	 อรุณฉาน	 วินัย	 	 พันธุรักษ์	 	 ธานินทร์	 	 อินทรเทพ	 	 ทิพวัลย์	 	 ปิ่นภิบาล	 	 นนทิยา 

จิวบางป่า	 ชมพู	 ฟรุตตี้	 คำหวาน	 วีรเวศร์	 ไอซ์	 AF9	 แมทธิว	 ดีน	 หยก	 รณพร	 วงดนตร ี

แชมป์รายการชิงช้าสวรรค์		และวง	RAM	Band	

	 ขอเชิญชวนชาวรามคำแหงและผู้สนใจร่วมชมมหกรรมดนตรี	 “ทุ่ง กรุง เฟส” ตาม 

กำหนดการและสถานที่ดังกล่าว

	 อันที่จริงแล้วสาวน้อยร้อยชั่งอย่างพม่าได้เปิดตัวกับโลก 

ภายนอกมาตั้งแต่เข้าเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน	 ในปี	ค.ศ.	 1997 

โดยได้รับการยอมรับจาก	 8	 ประเทศสมาชิกให้เข้าเป็นหนึ่งใน 

สมาชิกอาเซียน	 ท่ามกลางเสียงคัดค้านจากประเทศตะวันตก	 เพราะพม่า 

ยังคงมีปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนและการเมืองอย่างต่อเน่ือง	 แต่สมาชิก 

อื่นในอาเซียน	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาเลเซีย	 และอินโดนีเซียได้ให ้

เหตุผลหลายประการในการตัดสินใจรับพม่าเป็นสมาชิก	 ประการแรก	 

คือ	 เหตุผลความเป็นเอกภาพทางภูมิศาสตร์	กล่าวคือ	 เพราะพม่า 

มีที่ตั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นเดียวกับประเทศ 

สมาชิกอื่นๆ	 ซึ่งการรวมประเทศพม่าเข้าเป็นหนึ่งในสมาชิก	 จะทำ 

ให้พ้ืนท่ีของอาเซียนในด้านภูมิศาสตร์มีขนาดใหญ่ข้ึน	 มีความเป็น 

ปึกแผ่น	 และจะมีอำนาจต่อรองกับประเทศมหาอำนาจมากขึ้น	 ซึ่ง 

ในความเป็นจริงแล้ว	 การที่อาเซียนรับพม่าเข้ามาในขณะนั้น	 ไม่ได ้



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

คณาจารย์-นศ.ฯ                           (ต่อจากหน้า 1)

ประเทศมาเลเซียที่มาเยี่ยมชมการดำเนินงานของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจำนวน	45	คน	 เมื่อวันที่	 25	 

มกราคม	 2556	ณ	 ห้องประชุมช้ัน	 3	 อาคารวิทยบริการ 

และบริหาร	

 โอกาสน้ี	 คณะผู้เย่ียมชมได้เย่ียมชมการดำเนินงาน 

ของสถาบันภาษา	 ทั้งระบบการเรียนการสอน	 พร้อม 

ทดลองเรียนภาษาไทย	โดยมี	รศ.ดร.ระพิณ ทรัพย์เอนก  

ผู้อำนวยการสถาบันภาษา	ให้การต้อนรับ	ณ	สถาบันภาษา	 

ชั้น	4	อาคารสุโขทัย	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้พัฒนาเป็นเวลา	 42	 ปี	 

จนเป็นที่ยอมรับของสังคมในทุกพันธกิจ	 ผลิตบัณฑิต 

ท่ีมีคุณธรรมและความรู้ออกสู่สังคม	 ท้ังน้ี	 การดำเนินงาน 

ท่ีผ่านมาประสบความสำเร็จได้	 เน่ืองจากการทุ่มเทการ 

ทำงานเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา	 ซึ่ง 

มีแบบการบริหารงานที่เป็นลักษณะเฉพาะของอาจารย์	 

ม.รามคำแหง	 คือบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่แตกต่างจาก 

สถาบันการศึกษาอื่น	เช่น	รูปแบบการเรียนการสอน 

การวัดและประเมินผล	

 “ช่วงระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ม.รามคำแหง 

ได้รับอาจารย์ใหม่จำนวนประมาณ 250 คน เนื่องจาก 

อาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่เดิมในแต่ละปีเริ่มเกษียณอาย ุ

ราชการจำนวนมาก และมีแนวโน้มจะทำให้เกิดปัญหา 

ด้านการเรียนการสอน ถือว่าเป็นจุดเปล่ียนท่ีสำคัญของ  

ม.ร. ดังนั้น การสัมมนาครั้งนี้หวังว่าอาจารย์ใหม่จะได ้

ตระหนักและเรียนรู้แนวทางการปฏิบัติท่ีดีตามวัฒนธรรม 

องค์กรของมหาวิทยาลัยรามคำแหง และให้เกิดความสามัคคี 

ในหมู่คณะ ท่ามกลางความท้าทายในการบริหารจัดการ 

สถาบันอุดมศึกษาปัจจุบันและอนาคต ซ่ึงถ้าวัตถุประสงค์น้ี 

บรรลุจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดผลดี คือความก้าว

หน้าของมหาวิทยาลัยรามคำแหงอย่างยั่งยืน”

	 	 	 	 	 	 	 	 ด้าน	ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

รามคำแหงเติบโตมาได้ถึง	 42	ปี	 ด้วยหยาดเหงื่อของ 

คณาจารย์และบุคลากรรุ่นเก่าทุกฝ่าย	 ซ่ึงผมเข้ามาทำงาน 

ท่ีรามคำแหงเม่ือปี	 2516	 ทำให้ได้เห็นบรรยากาศในอดีต 

ท่ีบุคลากรได้ช่วยกันฟันฝ่ามา	 รามคำแหงไม่เหมือนสถาบัน 

แห่งอื่น	 รัฐบาลให้งบประมาณมาน้อย	 แต่พวกเราก็ 

ช่วยกันสร้างให้รามคำแหงเป็นสถาบันที่เป็นที่พึ่งของ 

ลูกหลานคนไทย	 และชื่อเสียงเกียรติคุณของบัณฑิต 

ก็เป็นที่ยอมรับจากองค์กรต่างๆภายนอกด้วย

 อธิการบดี ม.ร.	กล่าวต่อไปว่า	สิ่งที่คณาจารย ์

ต้องตระหนัก	คือการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย													มีภารกิจ	 

4	 ประการ	 ได้แก่	 1) การเรียนการสอน	 ซึ่งอาจารย ์

อาวุโสต้องให้โอกาสอาจารย์ใหม่ได้สอนหนังสือเพื่อ 

ที่พวกเขาจะได้มีความเชี่ยวชาญ	 และเรียนรู้เทคนิควิธ ี

การสอนจากอาจารย์อาวุโส	 2) การวิจัย	 เคยบอกเสมอว่า	 

อาจารย์ใหม่ที่เพิ่งเข้ามาสอนยังมีไฟอยู่	 ให้เขียนตำรา 

ก่อนที่จะมีภาระงานมากขึ้นแล้วจะไม่ได้ทำ	 ถ้าจะเขียน 

ตำราก็ขอให้เขียนด้วยตนเองอย่าไปคัดลอกมาจาก 

ของคนอื่น	 ขอให้ดูแลตัวเองและอย่าละทิ้งลูกศิษย์	 

สอนให้เขาคิด	 ให้มีสำนึก	 มีความรับผิดชอบและใส่ใจ 

ในการเขียนผลงานด้วยตนเอง	 อีกท้ัง	 ครู-อาจารย์ต้องทำตน 

ให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์	 บางครั้งลูกศิษย์อาจจะมี 

อายุมากกว่า	 ก็ต้องรู้จักวางตนและครองตนให้เหมาะสม		 

3) การบริการชุมชน	 ต้องเป็นโครงการที่ออกไปสร้าง 

ประโยชน์ให้แก่สังคม	 เช่น	 โครงการหอพักติดดาว 

หอพักสีขาว	 เป็นต้น	 4) การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่ลูกศิษย์	 ทั้งการใช้ชีวิต 

และการรักษาไว้ซึ่งความเป็นไทย	 เพราะวัฒนธรรม 

ประชุมคณาจารย์ ม.ร.ฯ               (ต่อจากหน้า 1)

เป็นสายใยที่ผูกมัดให้เราใช้ชีวิตในสังคมเกิดเป็น 

ความผูกพันต่อกัน	

 “สถาบันการศึกษาใดก็ตาม ถ้าไม่มีครูอาจารย์ท่ี 

เก่งกล้าทางวิชาการ จะอยู่ได้ยาก ครูอาจารย์ต้องหมั่น 

ศึกษาหาความรู้ใหม่ๆให้เป็นนักปราชญ์ท่ีเก่งกล้าอย่าง 

แท้จริง การเป็นครูอาจารย์ ต้องตระหนักหน้าที่ที ่

ศักด์ิสิทธ์ิ ซ่ึงหลายคนคาดหวังว่าเราจะเป็นกำลังสำคัญ 

ของสถาบันการศึกษา และขอให้มีความนอบน้อมถ่อมตัว 

เพราะมหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายสนับสนุนที่ช่วย 

ทำงานให้มหาวิทยาลัย ซึ่งพวกเขาเป็นกำลังสำคัญ 

ขององค์กร ต้องเห็นคุณค่า ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

และเคารพต่อกัน โดยเฉพาะรามคำแหงมีวัฒนธรรม 

ในความผูกพันระหว่างบุคลากรมาตั้งแต่อดีต ขอให้

ช่วยกันรักษาสิ่งที่ดีเหล่านี้ไว้ด้วย” 

 อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวถึงการเป็นอาจารย์ว่า 

มีหน้าท่ีสอนให้ลูกศิษย์ตระหนักว่า	 เม่ือเข้ามาเรียนหนังสือ 

แล้วจะได้รับความรู้จริง	 อย่าไปดูถูกดูแคลนลูกศิษย ์

ขอให้ทุ่มเทในการสอนและเตรียมการสอนให้เป็นอย่างดี	 

ที่สำคัญต้องเตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นประชาคม 

อาเซียนของไทย	 แต่ทว่าการเป็นอาจารย์จะต้องมีความ 

พร้อมในตนเองมาต้ังแต่แรกเร่ิม	 ไม่ใช่เป็นไปตามกระแส 

รอบด้าน	 	 อีกท้ัง	อาจารย์จะต้องพัฒนาตนเอง	โดยเฉพาะ 

เร่ืองภาษาและเพ่ิมเติมความรู้เร่ืองวิชาการท่ีตนเองถนัด 

อยู่เสมอ	

 “ขอย้ำคณาจารย์ทุกท่านว่า ทำสิ่งใดอย่าคำนึง 

ถึงผลประโยชน์ระยะสั้น คืออยากให้อาจารย์รุ่นใหม ่

ทุ่มเทในการทำงานด้านวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์ 

และเป็นที่ยอมรับในสังคม และขอให้รัก สามัคค ี คือ 

ทำความรู้จักระหว่างเพ่ือนอาจารย์ด้วยกัน รวมถึงขอให้ 

มาร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วยความรู้สึก 

และความผูกพันที่มาจากใจของตนเอง 

 นอกจากนี้ ยังมีเรื่องสำคัญเกี่ยวกับความเป็น 

อาจารย์ คือเม่ือท่านก้าวเข้ามาเป็นอาจารย์แล้ว ต้องปฏิบัติ 

หน้าที่ให้สมกับบทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบที่

อาจารย์ต้องมี ต้องมีความภูมิใจในสิ่งที่เราเป็น ภูมิใจ 

ในความเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตลอดจน 

ให้เป็นกำลังสำคัญและเป็นทัพหน้าในการสร้างผลงาน 

ทางวิชาการให้มหาวิทยาลัยต่อไป”	 อธิการบดีกล่าว 

ในที่สุด

ส่งผลให้อาเซียนมีอำนาจมากข้ึนตามขนาดแต่อย่างใด 

ในทางกลับกัน	 กลับถูกประเทศมหาอำนาจท้ังเก่า	 และ 

ใหม่ต้ังข้อกังขา	 และประณามองค์กรท่ีไม่สามารถจัดการ 

ใดๆกับพม่าได้เลย	 แต่ทว่าตรรกะดังกล่าวกำลังจะ 

เป็นจริง	 เม่ือพม่ามีการปฏิรูปการเมืองอย่างสร้างสรรค์	 

ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ทางการเมืองในอาเซียน	 และพม่า 

กำลังเป็นสาวน้อยเนื้อหอมในขณะนี้	ประการถัดมา 

อาจกล่าวได้ว่าเป็นเกมการเมืองของอาเซียนที่ต้อง 

การคานอำนาจพี่เบิ้มอย่างจีน	 (Balance	 of	 Power) 

และการรักษาผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก	 (Self	 

Interest)	 เพราะนับจากพม่าถูกตัดความสัมพันธ์	 และ 

ความช่วยเหลือจากโลกภายนอก	 เสี่ยใหญ่อย่างจีน 

ซ่ึงถือเป็นหน่ึงในประเทศเพ่ือนบ้านของพม่าได้เข้ามา 

ดำเนินนโยบายความสัมพันธ์อันดีต่อสาวพม่าอย่าง 

แนบแน่น	 ส่งผลให้อาเซียนต้องหันกลับมาให้ความ 

สำคัญกับหน้าบ้านตนเองมากขึ้น	 	 เพื่อลดการพึ่งพา 

จีนของพม่า	 รวมถึงบทบาทและอิทธิพลของจีนที่ม ี

ต่อพม่าลง	 นอกจากนี้	 เนื่องด้วยประเด็นปัญหาเรื่อง 

การอ้างสิทธิเหนือหมู่เกาะสแปรตลีย์ระหว่างเวียดนาม	

บรูไน	 มาเลเซีย	 ฟิลิปปินส์	 กับจีนก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่ง 

ท่ีเข้ามาสนับสนุนให้อาเซียนต้องรับพม่าเข้าเป็นสมาชิก 

เพื่อลดบทบาทของจีนในภูมิภาคเอเชียตะวันออก- 

เฉียงใต้ลงอีกทางหนึ่ง	 และท้ายสุดเพราะอาเซียนม ี

เจตจำนงที่ต้องการสนับสนุน	 และช่วยเหลือเพื่อนำ 

ไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเมืองภายในของพม่าให้เป็น 

ไปในทางท่ีดีข้ึน	 	แม้ว่าบรรทัดฐานและค่านิยมของอาเซียน 

ท่ีไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันจะเป็นหน่ึง 

ในความลักลั่นต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว	 แต่ด้วย 

พลวัตการเมืองโลกท่ีเปล่ียนแปลงไป	 และการประนีประนอม	 

การเจรจาปรึกษาหารือ	 รวมถึงการสร้างความไว้เนื้อ 

เชื่อใจกันตามวิถีอาเซียนสามารถเป็นแรงสนับสนุน 

อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในของประเทศพม่า 

อย่างสร้างสรรค์	 แม้ว่าจะต้องใช้เวลานานกว่าทศวรรษ 

ก็ตาม	 ในทางกลับกันสาวน้อยพม่าเองก็ได้เล็งเห็นถึง 

ผลประโยชน์ในการเป็นหนึ่งในสมาชิกเช่นกัน	 เพราะ 

การที่พม่าได้เข้าเป็นหนึ่งในสมาชิกอาเซียนนั้น	 เป็น 

สัญลักษณ์ว่าประเทศพม่าไม่ได้ถูกโดดเด่ียวจากประชาคมโลก 

ต่อไป	 อาเซียนเปรียบด่ังหนังหน้าไฟให้พม่าในเวทีโลก	 

นอกจากนี้	 การผูกมิตรกับองค์กร	 และประเทศใน 

ภูมิภาคยังสร้างความชอบธรรม	 และคะแนนนิยมให ้

กับรัฐบาลทหารได้อีกทางหน่ึง	 เช่นเดียวกับมิตินโยบาย 

ระหว่างประเทศของรัฐบาลทหารพม่า	 การมีอาเซียน 

เปรียบดั่งการมีพื้นที่ในการหายใจมากขึ้น	 โดยไม่ต้อง 

พึ่งจีนเพียงอย่างเดียว	 เพราะการพึ่งพาจีนเป็นการเปิด 

ช่องทางให้จีนเข้ามามีอิทธิพลต่อตนมากขึ้น	 ขณะที่ 

รัฐบาลทหารพม่ายังไม่สามารถจัดการและรักษาเอกภาพ 

ของประเทศตามชายแดน	 และคนกลุ่มน้อยได้	 จึงอาจ 

สุ่มเส่ียงต่อการตกอยู่ใต้อิทธิพลของจีนจนพม่าไม่สามารถ 

ควบคุมได้อีกต่อไป

นานาสาระฯ                                (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

	 รางวัลทางวรรณกรรมในบ้านเรา 

อีกรางวัลหนึ่งซึ่งได้รับความสนใจและ 

ถูกจับตามองกันเป็นพิเศษ	คือ

 รางวัลนักเขียนอมตะ

	 เนื่องเพราะเป็นรางวัลที่มูลนิธิอมตะ

อันมีประธาน	 คือ วิกรม กรมดิษฐ์ นักคิด 

นักเขียนคนสำคัญดำริให้มีข้ึนเม่ือหลายปีก่อน	 

โดยมอบรางวัลเป็นเงินถึง	๑,๐๐๐,๐๐๐	บาท 

	 ผู้ได้รับรางวัลน้ีเป็นคนแรก	คือ	ศักด์ิชัย  

บำรุงพงศ์	 ท่ีใช้นามปากกาว่า	 “เสนีย์ เสาวพงศ์”  

และ

 รายล่าสุด	 เมื่อปีที่แล้วคือ	พระไพศาล 

วิสาโร

 สำหรับปีนี้	 คณะกรรมการตัดสิน 

รางวัลน้ี	ทำใจไม่ได้ท่ีจะให้รางวัลน้ีแก่นักเขียน

คนใดคนหนึ่งในสองคนนี้	คือ

 คำสิงห์   ศรีนอก  	และ

 ฉัตรชัย   วิเศษสุวรรณภูม ิ	

	 จึงมีมติให้รางวัลอมตะแก่นักเขียน 

ทั้งคู่

 รางวัลอมตะปีน้ีจึงเป็นปีแรกท่ีมีนักเขียน

ได้รับรางวัลถึง	๒	คน	คือ

 คำสิงห์ ศรีนอก	 ผู้ใช้นามปากกาว่า	

“ลาว คำหอม”	 เจ้าของผลงานเรื่องสั้น 

อันลือชื่อ		“ฟ้าบ่กั้น”		และ

 ฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ	 ซ่ึงเป็นท่ีรู้จัก 

กันดีในนามปากกา	 “พนมเทียน”	 เจ้าของ 

นวนิยายลือชื่อ	“เพชรพระอุมา”

 “ข่าวรามคำแหง”	 ขอแสดงความยินดี 

ต่อนักเขียนรางวัลอมตะทั้ง	๒	คน	ในปีนี้

 ยอดนักทุ่มดีกรีทีมชาติไทย	 ค้นหาตัวเองท่ีรามคำแหง 

เรียน	Pre-degree	สะสมได้ถึง	107	หน่วยกิต	หวังเรียนจบ 

ปริญญาตรีไม่เกิน	1	ปี	พร้อมยืนยันเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัย 

แข่งขันกีฬายูโดทุกแมตช์เพื่อสร้างชื่อให้รามคำแหง 

ในแวดวงกีฬาระดับชาติ

 นายสหชัย  ชัชวาลย์	หรือ	กอล์ฟ 	นักศึกษาภาควิชา 

พลานามัย	 คณะศึกษาศาสตร์	 	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง		

รหัส	 5504010090	 เคยลงสัมภาษณ์ในหนังสือพิมพ์ 

ข่าวรามคำแหงคร้ังหน่ึงไปแล้ว	 ซ่ึงขณะน้ันยังเป็นนักเรียน 

มัธยมที่เข้ามาเรียนระบบ	 Pre-degree	 ที่รามคำแหง	 

ด้วยคำแนะนำของโค้ชจากโรงเรียนเดิมซึ่งเป็นอดีต 

นักศึกษารามคำแหงมาก่อน	มาบัดนี้กอล์ฟได้ก้าวเข้ามา 

เป็นนักศึกษารามคำแหงอย่างเต็มตัวและเต็มภาคภูมิ	

ด้วยหน่วยกิตสะสมที่มากถึง	 107	 หน่วยกิต	 เท่ากับว่า 

กอล์ฟเรียนอีกไม่กี่วิชาก็จะคว้าปริญญาตรีให้กับตัวเอง

และครอบครัว	

 กอล์ฟ	 บอกว่า	 “ตนเข้ามาเรียนที่รามคำแหง  

มาถึงวันนี้สามารถสะสมหน่วยกิตได้ถึง	 107	 หน่วยกิต	

ซึ่งล้วนมาจากความพยายามและการวางแผนเรื่อง 

ของการเรียนอย่างตั้งใจ	 เมื่อก่อนผมยอมรับว่าเหนื่อย	

แต่มาตอนนี้เห็นเกรดที่สะสมได้	หายเหนื่อยเลยครับ”	

 							แต่ทว่า	ส่ิงท่ีกอล์ฟภูมิใจ	ก็คือ	“การได้เหรียญทอง 

กีฬามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 40 พลบดีเกมส์ ที่ผ่านมา”  

กอล์ฟสามารถทำเหรียญทองให้รามคำแหงได้สำเร็จ 

ซึ่งก่อนหน้านั้น	 กอล์ฟก็สามารถคว้าเหรียญทองกีฬา 

แห่งชาติ	 ครั้งที่	 41	 ที่จังหวัดเชียงใหม่ได้หนึ่งเหรียญ	

และยังเป็นตัวแทนทีมชาติไทย	 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา 

มหาวิทยาลัยอาเซียน	ครั้งที่	16		ณ	ประเทศลาว	ในฐานะ 

ตัวแทนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 โดยคว้าได้ 

2	เหรียญเงินจากการแข่งขันกีฬายูโด	

 จากการเป็นนักศึกษา	Pre-degree	ก้าวเป็นนักศึกษา 

รามคำแหงเต็มตัว	 บทบาทของกอล์ฟในฐานะตัวแทน 

นักกีฬาจากรามคำแหง	เขามุ่งมั่นฝึกซ้อมอย่างเต็มกำลัง 

โดยหวังอย่างเดียวว่าจะต้องคว้าเหรียญทองให้กับ 

รามคำแหงให้ได้		แล้ววันน้ันก็มาถึง		วันท่ีกอล์ฟลงชิงชัย 

ยูโดในรุ่นน้ำหนัก	ไม่เกิน	55	กิโลกรัม

 “ผมซ้อมหนักครับ	และหวังว่าจะต้องทำเหรียญทอง 

ให้รามคำแหงให้ได้	 เพราะปีน้ีเป็นปีแรกท่ีผมเข้ามาเรียน 

ความภูมิใจลูกพ่อขุนฯ ยอดนักทุ่ม ‘เรียนดี-กีฬาเด่น’
ที่รามคำแหง	 และอยากจะตอบแทนรามคำแหงที่เป็น 

สถาบันที่ให้โอกาสผมเข้ามาค้นหาตัวเอง	 ซึ่งผมสามารถ 

สะสมหน่วยกิตได้ถึง	 107	 หน่วยกิต	 และยังสามารถทำ 

เหรียญทองให้กับรามคำแหงด้วย		พ่ีม้วยซ่ึงเป็นผู้จัดการทีม 

ยูโดของรามฯบอกกับผม	 ตอนรับเหรียญรางวัลเสร็จว่า	

กอล์ฟ...เธอคว้าเหรียญทองเหรียญแรกให้รามฯนะรู้หรือ

เปล่า...เป็นสิ่งที่ทำให้ผมดีใจมากๆครับ”

	 	 	 	 	 	 	 	 ก้าวแรกของการเป็นนักศึกษารามคำแหง	 กอล์ฟ	

ก็ทำชื่อเสียงให้กับรามคำแหง	 ในฐานะนักกีฬายูโด	 ส่วน 

เรื่องของการเรียน	 กอล์ฟก็ไม่เคยละทิ้ง	 ยังคงมาเรียน 

อย่างสม่ำเสมอและเข้าสอบตรงตามเวลาทุกครั้ง	

 สำหรับความสำเร็จท้ังเร่ืองการเรียนและกีฬา	 กอล์ฟ 

บอกด้วยว่า	 “เราต้องรู้จักวางแผนชีวิตครับ	 โค้ชยูโดเคย 

บอกว่า		เวลาของคนเรามี	24	ชั่วโมงเท่ากัน	อย่ามีข้ออ้าง 

ว่าไม่มีเวลาเด็ดขาด	ถ้าเราจะทำ		เราต้องทำได้	อย่างเวลาเรียน 

ก็ต้องเรียน	 เวลาซ้อมก็ต้องซ้อม	 ผมก็มองว่า	 เวลาสอง 

อย่างนี้	ไม่มีทางชนกันได้เลย	ซ้อมก็ซ้อมตอนเช้า	หกโมง 

ถึงเจ็ดโมง	 เรียนก็แปดโมง	 บางวันเรียนตอนบ่ายก็มี	 พอเย็น 

ก็ซ้อมเทคนิคกีฬา	 ไม่ตรงกันเลยครับ!!!	 ผมเลยไม่ค่อยมี 

ข้ออ้างให้กับตัวเองในเร่ืองเวลาเพราะจะวางแผนไว้ล่วงหน้า 

เสมอ	 แรกๆ	 อาจจะดูยากและอึดอัด	 แต่พอทำไปเรื่อยๆ	

มันก็เคยชิน	 เหมือนเราต้องเข้าห้องน้ำ	แปรงฟันทุกเช้า...

เหมือนกันครับ	มันจะเป็นไปตามขั้นตอนของมันเอง”

 ยอดนักทุ่ม	ฝากถึงเพ่ือนๆชาวรามคำแหงว่า		ความ 

สำเร็จท่ีได้มาในวันน้ี	 หลายคนอาจมองว่า	 ...เก่งจัง	 แต่กว่า 

ที่ผมจะมาถึงวันนี้ได้	ใครจะรู้ว่า	มันเหนื่อยครับ	ตอนเรียน 

“พรีดีกรี”	หลายคนดูถูกผมว่า				ไปเรียน	“ฟรีดีกรี”	หรือเปล่า 

	แต่ผมก็ไม่สนใจ	ตั้งใจเรียนต่อไป	แม้ว่าจะหนักกว่าคนอื่น	

เวลาเขาได้พัก	 ผมก็อ่านหนังสือ	 ขึ้นรถมาเรียน	 มาสอบ	

พยายามจะไม่ให้ขาด		

	 “ส่วนเรื่องกีฬา	 ผมก็ซ้อมหนัก	 บางครั้งมีอาการ 

บาดเจ็บ		อย่างตอนที่ผมเจ็บเข่า...เจ็บมากครับ	แต่ผมไม่ท้อ	

พยายามรักษาตัวให้ดี	แล้วซ้อมต่อ	ซ้อมแล้วก็ซ้อม	จนมา 

ถึงวันนี้	 และผมก็คิดว่า	 ถ้าอยากเป็นทีมชาติ	 ก็ต้องซ้อม 

ต่อไปเรื่อยๆ	 เพราะผมยังรักที่จะซ้อมและเล่นกีฬาต่อไป 

ในอนาคตผมอยากเป็นทีมชาติและอยากเรียนต่อปริญญาโท 

สาขาวิชาพลศึกษาที่รามคำแหงต่อไปด้วย”

 กอล์ฟ	 บอกทิ้งท้ายไว้ว่า	 “ครั้งหนึ่งผมเคยได้ยิน 

สโลแกนของบรรดาศิษย์เก่าและนักศึกษารามคำแหง

ที่ว่า “ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา” เมื่อก่อนผมไม่รู้ความหมาย 

ตีความไม่ออก แต่วันนี้ ผมเข้าใจแล้วครับ” 

	 ความสำเร็จที่แลกมาด้วยหยาดเหงื่อ...ก่อนที่จะ 

ประสบความสำเร็จ...อาจดูยากลำบากแต่พอได้สัมผัส 

แล้วรู้สึกคุ้ม...คุ้มยิ่งกว่าคุ้ม	ซึ่ง ‘สหชัย  ชัชวาลย์’	 เข้าใจ 

แล้วกับความพยายามของลูกพ่อขุนฯท่ี	‘เรียนดี...กีฬาเด่น’ 

อย่างแท้จริง
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๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

หมายเหตุ :	กระบวนวิชาที่มีเครื่องหมายดอกจัน	(*)	ข้างหน้า 
รหัสวิชา	 ให้นักศึกษาตรวจสอบเงื่อนไขของวิชานั้นจาก	
ม.ร.	30	ฉบับสมบูรณ์		หรือจากอินเทอร์เน็ต	(www.ru.ac.th)

ให้ นศ. นำต้นฉบับหนังสือสำคัญ
แสดงคุณวุฒิไปแสดงต่อเจ้าหน้าท่ี

	 ตามที่สํานักบริการทางวิชาการและทดสอบ 
ประเมินผล	 มหาวิทยาลัยรามคําแหง	 ได้ส่งสําเนา 
หนังสือสําคัญแสดงคุณวุฒิของนักศึกษาไปตรวจสอบ
ความถูกต้องยังสถานศึกษาเดิมหรือหน่วยงานที่ออก 
หลักฐานการศึกษาดังกล่าว	 ปรากฏผลการตรวจสอบ 
หน่วยงานต้นสังกัดแจ้งให้ทราบว่าหนังสือสําคัญ 
แสดงคุณวุฒิของนักศึกษาบางรายมีปัญหาบางประการ 
ซึ่งจะต้องทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
	 ดังน้ัน	 จึงขอให้นักศึกษานําต้นฉบับวุฒิการศึกษา 
ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับสมัครและตรวจสอบ 
วุฒิบัตร	หน่วยบริการตรวจสอบวุฒิบัตร	อาคาร	สวป.	
ชั้น	3	ตั้งแต่วันออกหนังสือนี้ถึงวันที่	29	มีนาคม	2556	
จํานวน	16	ราย	ดังรายชื่อต่อไปนี้
	 นายคมสัน		อินณรงค์	 5401606073
	 น.ส.วันวิสาข์		ตั้งเซียน	 5402500838
	 น.ส.กิตติยา		แก่นจักร	 5403507972
	 น.ส.สาธิตา		กาญจนามณีสุข	5403512881
	 น.ส.พรพิมล		พรหมอินทร์	 5403519019
	 น.ส.ขนิษฐา		เพ็ญภักดี	 5413600338
	 นายสภาวัฒน์		บุญนาค	 5404507377
	 นายนักรบ		กันยา	 	 5406087915
	 พระหัสฎา		ขุนจันทร์	 5406119189
	 นายพัฒนพงศ์		อ่องแก้ว	 5406509371
	 นายชนาธิป		ชลิงสุ	 	 5406524552
	 นายอาเด็ล		หะมะ	 	 5406527050
	 นายณัฐภพ		ศิริจร	 	 5406527514
	 น.ส.นันทนา		อังกินันทน์	 5456500825
	 น.ส.หนึ่งฤทัย		ชัยมาลา	 5456500973
	 น.ส.อัญชลี		มีศิลป	 	 5490504775
 ทั้งนี้	 หากพ้นกําหนดดังกล่าวแล้วนักศึกษา 
ไม่ปฏิบัติตาม	 มหาวิทยาลัยรามคําแหงจะถอนสถานภาพ 
การเป็นนักศึกษา	 ถือว่าผลการสอบท่ีผ่านมาเป็นโมฆะ	 
และจะดําเนินการตามควรแก่กรณีต่อไป

รวม  1,400 กระบวนวิชา
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๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

ภาค 2/2555

 ENG 2402 (EN206) 
การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ

 เนื้อหาโดยสรุป	 ศึกษาลักษณะและฝึกเขียน 

อนุ เฉทตามแบบที่กำหนดและแบบอิสระโดยมี  

องค์ประกอบการเขียนท่ีถูกต้อง	 ได้แก่	 การย่อหน้า	 ประโยค 

แสดงความคิดหลัก	 ประโยคขยายความ	 ประโยคสรุป 

การจัดเรียงประโยค	และการใช้คำเชื่อมความคิด

 ตำรา	 Effective	 Academic	 Writng	 1:	 The	 

Paragraph	 โดย	 Alice	 Savage	 และ	 Patricia	 Mayer,	 

Oxford	University	Press	(ซื้อได้จากร้านหนังสือทั่วไป)

 ข้อแนะนำในการเรียน	 นักศึกษาควรเข้าเรียน 

ในชั้นเรียนเป็นประจำ	ส่วนนักศึกษาที่ทำงานแล้ว	ควร 

ติดต่ออาจารย์ผู้สอนท่านใดท่านหนึ่ง	 (ตามวัน-เวลา 

ท่ีอาจารย์แต่ละท่านกำหนดเพ่ือให้คำปรึกษาทางวิชาการ 

กับนักศึกษา)	 เพื่อซักถามข้อข้องใจหรือขอคำแนะนำ 

ในการเรียนและการเขียนอนุเฉทตั้งแต่เปิดภาคเรียน

 การวัดผล ข้อสอบจะมี	 3	 ข้อใหญ่	 คะแนนเต็ม	

100	คะแนน	ดังต่อไปนี้

 Part I:  Editing a Paragraph	(10	คะแนน)

 Part II: Controlled Writing	(30	คะแนน)

(อาจารย์ผู้ออกข้อสอบจะกำหนดภาพ/ข้อมูลเพื่อให้ 

นักศึกษาเขียนเป็นหนึ่งอนุเฉทที่สมบูรณ์ตามคำสั่ง)

 Part III:  Free Writing (2	เรื่องๆ	ละ	30	คะแนน) 

(อาจารย์ผู้ออกข้อสอบจะกำหนดชื่อเรื่องในการเขียน 

3	 ประเภทๆ	 ละ	 2	 เรื่อง	 ให้นักศึกษาเลือกประเภท 

ของการขียน	 2	 ประเภท	 และเลือกเขียน	 1	 ชื่อเรื่อง/ 

ประเภทเป็นหน่ึงอนุเฉทท่ีสมบูรณ์ตามคำส่ังในแต่ละข้อ)

 การประเมินผล	ตัดเกรด	A,	B+,	B,	C+,	C,	D+,	

D	หรือ	F	ตามเกณฑ์มาตรฐาน	

 ข้อแนะนำในการสอบ	ในการเขียนแต่ละตอน/ข้อ 

นักศึกษาควรทำข้อสอบด้วยปากกาเท่านั้นและควร 

คำนึงถึงรูปแบบการเขียนอนุเฉท	 การเขียนให้ถูกต้อง 

ตามหลักการเขียนในแต่ละแบบที่ได้ศึกษาในกระบวน

วิชานี้	นอกจากนี้	นักศึกษาควรตรวจสอบความถูกต้อง 

ของรูปประโยค	 การสะกดคำศัพท์และการใช้เคร่ืองหมาย 

วรรคตอนฯลฯ	อันเป็นส่ิงสำคัญในการเขียนเช่นเดียวกับ

องค์ประกอบส่วนอื่นๆ	ในการเขียนแต่ละอนุเฉท

รองศาสตราจารย์ เอมอร  ดิสปัญญา

กำหนดรหัสนักศึกษาลงทะเบียนเรียน
ภาคฤดูร้อน / 2555

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษา
วัน

ลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5501006679-5501519887

5502019358-5502521437

5503018755-5503519893

5504044479-5504515114

5405502237-5505503184

5506043784-5506542744

5507000965-5507501632

5554003748-5554502467

5556002896-5556501103

5590506290-5590527429

5	
	เม

ษ
าย
น
		2
55
6

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5301522800-5501006661

5402020431-5502019341

5403026312-5503018748

5504004192-5504044461

5305017591-5405502229

5406074160-5506043776

5407000792-5507000957

5454006932-5554003730

5556001195-5556002888

5590041413-5590506282

6	
	เม

ษ
าย
น
		2
55
6

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5201095956-5301522792

5202512785-5402020423

5303014251-5403026304

5404017971-5504004184

5205012411-5305017583

5306050187-5406074152

5207006775-5407000784

5354004508-5454006924

5456500460-5556001187

5590003363-5590041405

7	
		เ
มษ

าย
น
		2
55
6

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5101015138-5201095949

5102017547-5202512777

5103042080-5303014244

5304005290-5404017963

5005016521-5205012403

5106142945-5306050179

5007501082-5207006767

5154003171-5354004490

5456001212-5456500452

5490018263-5590003355
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นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

4801000011-5101015120

4802000010-5102017539

4803000019-5103042072

4804000018-5304005282

4805000017-5005016513

4806000016-5106142937

4807000015-5007501074

4854000017-5154003163

5356000017-5456001204

4890000013-5490018255
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ถาม-ตอบ 
“เกรดระบบใหม่”

สุทธิกุล  ศรีสุทธิ์

 สวัสดีครับ	 สมาชิกข่าวรามคำแหง	 และนักศึกษา 

ทุกท่าน	 ขณะน้ียังไม่มีคำถามเข้ามา	 ผมก็จะลงรายละเอียด 

เกี่ยวกับข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	ฉบับที่	3	พ.ศ.	2555	ต่อจาก 

ฉบับที่แล้ว	 และในระหว่างที่อ่านคอลัมน์นี ้ หากมี 

ข้อสงสัยหรือต้องการความชัดเจนของข้อบังคับฯ	

เพ่ือจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้อง	 ก็ส่งคำถามมาท่ีบรรณาธิการ

ข่าวรามคำแหงทางจดหมายหรือ	e-mail	:	prr_ruu@

hotmail.com	 ก็ได้นะครับ	 ผมยินดีที่จะอธิบายให ้

สมาชิกข่าวรามฯ	และนักศึกษาทราบโดยละเอียด

	 16.2	 อาจารย์ผู้รับผิดชอบต้องแจ้งเกณฑ์ 

การวัดและประเมินผลแต่ละรายกระบวนวิชาให้ 

ภาควิชา	สาขาวิชา	หรือผู้บริหารโครงการพิเศษพิจารณา 

ก่อนประกาศผลสอบ	

 16.3	 การประเมินผลในแต่ละรายกระบวนวิชา 

ให้ใช้ระดับคะแนนตัวอักษร	ตามข้อ	16.7	

	 16.4	 การประเมินผลการศึกษา	 เพื่อคำนวณ 

ระดับคะแนนเฉลี่ย	(Grade	Point	Average:GPA.)จะ

แสดงเมื่อสิ้นสุดภาคการศึกษาแต่ละภาค

	 16.5	 วิธีคำนวณระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม	

(Cumulative	Grade	Point	Average:CGPA)

	 	 16.5.1	 ให้นำผลคูณของจำนวนหน่วยกิต 

กับค่าระดับคะแนนของทุกกระบวนวิชามารวมกัน	 

แล้วหารด้วยจำนวนหน่วยกิตสะสมของกระบวนวิชาท่ี 

นักศึกษาสอบได้ทั้งหมด	 ผลลัพธ์ที่ได้	 คือ	 ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยสะสม	GPA=	(NA	x	4)	+	(NB+	x	3.5) 

+	(NB	x	3)	+	(Nc+	x	2.5)	+	(Nc	x	2)	+	(ND+	x	1.5) 

+	(ND	x	1)	หารด้วยจำนวนหน่วยกิตสะสมท่ีนักศึกษา

สอบได้ท้ังหมด

	 NA	 คือ	 จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษา 

สอบได้	อักษรระดับคะแนน	A

	 NB+	 คือ	 จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษา 

สอบได้	อักษรระดับคะแนน	B+

	 NB	 คือ	 จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษา 

สอบได้	อักษรระดับคะแนน	B

	 Nc+	 คือ	 จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษา 

สอบได้	อักษรระดับคะแนน	C+

	 Nc	 คือ	 จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษา 

สอบได้	อักษรระดับคะแนน	C

	 ND+	 คือ	 จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษา 

สอบได้	อักษรระดับคะแนน	D+

 ND คือ	 จำนวนหน่วยกิตสะสมที่นักศึกษา 

สอบได้	อักษรระดับคะแนน	D

	 	 16.5.2	 ค่าคะแนนเฉลี่ยให้ใช้จุดทศนิยม	 

2	ตำแหน่ง

	 	 16.5.3	 นักศึกษามีสิทธิปรับอักษรระดับ 

คะแนนได้เฉพาะกระบวนวิชาท่ีได้ผลการสอบต่ำกว่า 

อักษรระดับคะแนน	C	ท้ังน้ีให้นับวิชาท่ีสอบได้อักษร 

ระดับคะแนนสูงสุดเพียงครั้งเดียว

  16.5.4	 ผู้ที่จะสำเร็จการศึกษาได้ต้องได้ระดับ 

คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่	2.00	ขึ้นไป

		 อ่านแล้วเป็นยังไงบ้างครับ	 ยังมีอีกหลายข้อครับ	 

ฉบับหน้าเราก็จะตีพิมพ์ข้อบังคับฯ	 ข้อท่ี	 16.6........เก่ียวกับ 

ใบรับรองผลการศึกษาและอักษรระดับคะแนนท่ีปรากฏ 

บนใบรับรองผลการศึกษา		พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับ 



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	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
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 ๑๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

  ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

ตรงน้ี	ยังไม่ครบถ้วน	ก็สรุปกันว่า	ใครจะเรียนวิชาอะไร	

เรียนคณะอะไรก็ตาม	 แต่จะต้องเรียนวิชาเบื้องต้นของ

ศาสตร์อื่นเขา

	 ทำไม	 ถ้าเราเรียนรัฐศาสตร์	 เราจะต้องไปเรียน 

เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น	 เราเรียนกฎหมายทำไมต้อง 

ไปเรียนเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น	 ทำไมต้องไปเรียน 

วิทยาศาสตร์เบื้องต้น	หรือเรียกว่าวิทยาศาสตร์ทั่วไป	

ทำไมจะต้องเรียนอารยธรรม	 ทำไมจะต้องเรียน 

ประวัติศาสตร์	อย่างน้ีเป็นต้น	ครูสังเกตเห็นว่า	นักศึกษา 

มักจะไม่ค่อยสนใจในศาสตร์อื่นนอกคณะที่ตน 

ควรที่จะต้องศึกษา	 ในความหลากหลายควรจะไป 

ลงทะเบียนเรียนด้วยซ้ำไปแม้ว่าในหลักสูตรไม่ได้ 

กำหนดไว้	ก็สามารถไปลงทะเบียนเรียนได้ในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 อย่างเช่น	 คนเรียนคณะบริหารธุรกิจ	 

ถ้าหากว่าคณะไม่ได้บังคับให้เรียนกฎหมายเบื้องต้น 

ก็ควรที่จะไปลงวิชากฎหมายเบื้องต้นของคณะ 

นิติศาสตร์	 เพื่อที่เราจะได้รู้ว่ากฎหมายนั้นมันเป็น 

อย่างไร	 เขาจะบังคับกันอย่างไร	 กฎหมายแพ่งเป็น 

อย่างไร	กฎหมายอาญาเป็นอย่างไร	การดำเนินคดีต่าง	ๆ 

ข้ึนโรงข้ึนศาลกันน้ันเป็นอย่างไร	 แล้วก็จะเป็นรากฐาน 

ให้เราคิดไปได้ว่า	 ความยุติธรรมน้ันอยู่ตรงไหน	 และ 

เวลาเกิดเร่ืองในบ้านในเมือง	 การพูดถึงเร่ืองกฎหมาย 

การพูดถึงเร่ืองการแก้ไขรัฐธรรมนูญ	 การพูดถึงเร่ือง 

การตีความกฎหมายมาตรานั้น	 มาตรานี้ที่เขาพูดกัน 

ในสังคมอยู่น้ัน	 อย่างน้อยเราก็มีพ้ืนฐานให้รู้ว่ากฎหมาย 

นั้นเป็นข้อบังคับกับทุกคนให้เสมอภาคกัน	 จะต้อง 

เป็นกฎเกณฑ์	 เป็นข้อบังคับให้กระทำหรืองดเว้น 

กระทำ	จะต้องเป็นเรื่องที่มาจากรัฎฐาธิปัตย์	จะต้อง 

เป็นเหตุเป็นผลอะไรอีกมากมาย	 กฎหมายย้อนหลัง 

คืออะไร	การตีความไม่ให้เป็นผลร้ายแก่จำเลย	ไม่ให ้

เป็นผลร้ายแก่ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยกัน	จะต้องใช ้

กฎหมายเป็นปัจจุบัน	 อะไรเหล่านี้ถ้าหากว่าไม่ได ้

เรียนกฎหมายเบื้องต้น	ก็จะฟังคนนั้นพูดกันที	คนนี้ 

พูดกันที	 ในที่สุดเราก็จะเกิดความสับสน	 เพราะ 

เราจับหลักไม่ได้เสียตั้งแต่แรก	 แต่ถ้าหากว่าเราจับ 

หลักเสียได้ตั้งแต่แรก	 ก็จะทำให้เราคิดตามได้	 ไม่ว่า 

นักวิชาการชั้นไหนเขาจะพูดอย่างไรเราก็พอจะ 

มองเห็นได้	 พูดได้	 ว่าอะไรยุติธรรม	 ไม่ยุติธรรม	

หรืออะไรควรที่จะศึกษาต่อ	 หรือถ้าหากว่าเราเรียน 

กฎหมายก็เรียนแต่กฎหมาย	 ทำไมจะต้องไปรู้เรื่อง 

เศรษฐศาสตร์	อันนั้นก็ไม่ได้	เพราะเราอยู่ร่วมกันกับ 

มนุษย์	 อยู่ร่วมกันกับผู้อื่นที่ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง

จำกัดนั้น	ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล	อันนี้ก็

คือหัวใจของวิชาเศรษฐศาสตร์

 ดังน้ัน	 เราจะเป็นนักกฎหมาย	 จะเก่งขนาดไหน 

จะท่องกฎหมายได้ทุกบท	 ทุกมาตรา	 คิดได้ในเรื่อง 

กฎหมายอย่างไรก็ตาม	 แต่ถ้าหากไปข้องแวะกับการ 

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้มีประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลขึ้นมาเมื่อใดนั้น	 นั่นหมายความว่าเรา 

ต้องเอาวิชาทางเศรษฐศาสตร์เข้ามาคิดเอามาเป็น 

พ้ืนฐาน	 หรือหากว่าเราไม่ได้เรียนการเมืองการปกครอง 

เราจะรู้วิธีการจำแนกแยกแยะว่าอำนาจไหนเป็น 

อำนาจไหน	 อำนาจอธิปไตยย่อมาจากปวงชนชาวไทย 

ทุกคนทราบ	 แต่จะต้องลงไปลึกด้วยว่าการใช้อำนาจ 

น้ันเป็นอย่างไร	 ไม่เช่นน้ันก็จะไปก้าวก่ายกัน	 ก็จะต้อง 

ไปทำให้เกิดความยุ่งเหยิงในบ้านในเมืองอย่างนี้ 

เป็นต้น	เพราะฉะน้ันในการศึกษา	ครูเห็นว่านักศึกษา 

ควรท่ีจะลงทะเบียนในวิชาอ่ืนเพ่ิม	 ไม่จำเป็นว่าจะต้อง 

ไปเรียนเฉพาะวิชาที่เราจะต้องไปสอบ	 เพื่อให้จบ 

ปริญญาเท่าน้ัน	ครูคิดว่าทางมหาวิทยาลัยต่าง	ๆ	เขาก็ 

คิดเหมือนกัน	 เพียงแต่ว่าโอกาสจะอำนวยให้หรือไม่ 

เท่านั้น	 เพราะประกอบด้วยเหตุผลหลายประการ 

อาจจะเป็นเพราะครูบาอาจารย์	 อาจจะเป็นเพราะว่า 

บางแห่งไม่มีกำลังท่ีจะดำเนินการได้	อะไรต่าง	ๆ	เหล่าน้ี	

อันนั้นก็คงจะต้องยกยอดเอาไปพูดในเรื่องอื่น	 

เพราะถ้าหากว่าพูดในเรื่องสหวิทยาการนี้แล้ว	 

ครูต้องการมุ่งเน้นให้	 แต่ว่าลูกศิษย์ไม่ควรที่จะ 

เรียนจมลึกลงไปอยู่ในวิชาหรือในศาสตร์ของตน 

อย่างเดียว	 จะต้องรู้อย่างกว้างขวางในช้ันปริญญาตรี 

ครูย้ำนะครับ	 ในช้ันปริญญาตรีจะต้องมีความรู้	 ความคิด 

เรื่องพื้นฐานต่าง	ๆ	ในศาสตร์ต่าง	ๆ	พอสมควรเลย 

ทีเดียว	 จึงจะเจริญก้าวหน้าในสังคมได้	 จะคิดไปแต่ทาง 

ของตัวเราเองอย่างเดียวไม่ได้	 พวกที่คิดแต่ทางของ 

ตนเองอย่างเดียว	 ถ้ามีอำนาจก็จะหลับหูหลับตาใช ้

อำนาจ	 เพราะถือว่าข้ามีอำนาจ	 แต่ในขณะเดียวกัน 

ผู้ท่ีไม่ได้ร่ำได้เรียนในเร่ืองกฎ	 ในเร่ืองระเบียบ	 ในเร่ือง 

อะไรต่าง	 ๆ	 เวลาผู้อื่นเขาออกกฎ	 ออกระเบียบมา 

ก็ไม่สามารถรู้เท่าเอาทันเขา	เม่ือไม่รู้เท่าเอาทันก็ปล่อย 

ให้เขาข่มเหง	 ก็ปล่อยให้เขากดขี่	 อย่างนี้เป็นต้น	

เพราะฉะนั้นให้คิดเอา	 แล้วก็ลองไปทดลองดู	 ว่าสิ่ง

ที่ครูพูดมาน่าจะเป็นจริงหรือไม่

	 ลูกศิษย์ครับ	บางเรื่องบางอย่างต้องแยกแยะ	

ครูเน้นคำน้ีอยู่เสมอว่า	 ความคิดความเห็นน้ันบางอย่าง

ก็ถูก	 บางอย่างก็ไม่ถูก	 บางอย่างก็มีทั้งถูกและไม่ถูก	

อย่างนี้เป็นต้น	เพราะฉะนั้น	 เวลาดูสิ่งที่ครูพูด	หรือ 

ฟังในสิ่งที่ครูแยกแยะ	 หรือทราบจากสิ่งที่ครูเขียน 

ไว้ให้นี้นั้น	 ก็ควรจะเอาไปคิดแยกแยะดูว่าเป็นเหต ุ

เป็นผลอย่างไรหรือไม่	 จะสงสัยหรือจะคิดอย่างไร	

เขียนจดหมายมาบ้าง	 ครูอยากจะทราบเหมือนกัน	 

ไม่ใช่ให้ครูคุยอยู่โดยที่ไม่ทราบว่าผู้อ่านหรือลูกศิษย์

มีความคิดเห็นอย่างไร			เอาไว้คุยกันฉบับหน้านะครับ	

สวัสดีครับ

 กลุ่มเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรม	ม.ร.	 จัดกิจกรรม 

รับน้องใหม่ภาค	 2/55	 ซ่ึงเป็นประเพณีท่ีกลุ่มดำเนินการ 

มาอย่างต่อเน่ือง	โดยนักศึกษารุ่นพ่ีและศิษย์เก่าท่ีสำเร็จ 

การศึกษาแล้ว	 จะมาร่วมรับน้องใหม่ด้วยความอบอุ่น 

และเป็นกันเอง	 เม่ือวันท่ี	 2	 กุมภาพันธ์	 2556	 ณ	 ซุ้มหน้า 

คณะเศรษฐศาสตร์	 โดยมี	 รองศาสตราจารย์กฤช	 ภูริสินสิทธ์ิ	 

อาจารย์ท่ีปรึกษากลุ่มฯ	 เป็นประธานให้โอวาทการใช้ชีวิต 

ในมหาวิทยาลัยว่า	 ขอให้นักศึกษามีความต้ังใจในการเรียน	 

และเมื่อเรียนจบแล้วขอให้เป็นคนดีของสังคมและ

ประเทศชาติต่อไป

“แข่งกีฬาสุราษฎร์ฯสัมพันธ์”

 ศูนย์นักศึกษา	 จังหวัดสุราษฎร์ธานี	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 จัดโครงการ	 “กีฬาสุราษฎร์ธานีสัมพันธ์”  

ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เม่ือวันท่ี	 21-22	 มกราคม	 2556	 ณ	 โรงยิมเนเซียม	 2 

ม.ร.	โดยมี	รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์  ชีวโศภิษฐ  

รองอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประเมินผล	 เป็น 

ประธาน	ภายในงาน	มีนายนรรถพล  แสงขำ	และ 

นายวินิต ทองชะอม	 ที่ปรึกษาศูนย์นักศึกษาฯ 

นายกองค์การนักศึกษา	 และนักศึกษาศูนย์นักศึกษาฯ	 

เข้าร่วมโครงการ	

	 กิจกรรมการแข่งขันในโครงการฯ	มีการ 

แข่งขันฟุตซอลและกีฬามหาสนุก	 ซ่ึงผลการแข่งขัน	 

มีดังนี้	 รางวัลชนะเลิศ	 ได้แก่	 ทีมชัยบุรี	 รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 1		ได้แก่	ทีมพระแสง		รางวัล 

รองชนะเลิศอันดับ 2	 ได้แก่	ทีมสุราษฎร์เสรี	 และ 

รางวัลทีมมารยาทยอดเย่ียม	 ได้แก่	 ทีมสายเลือดราม 



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๔) วันที่ ๑๑ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

    
 
 
 

สหวิทยาการ

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. จัดงาน“นัดพบแรงงาน ’56”
                สำนักสหกิจศึกษาและ 

พัฒนาอาชีพ	 ขอเชิญชวน 

นักศึกษา	บัณฑิตและศิษย์เก่า 

ท่ีกำลังมองหางานหรือต้องการ 

ทำงานทั้งงาน	 Full-time	 

และ	 Part-time	 เข้าร่วม	 

โครงการนัดพบแรงงาน’56	 

“เสริมสร้างรายได้ขยายโอกาส 

ในการทำงาน”	 คร้ังท่ี	 3	 ซ่ึงจัดข้ึนโดยความร่วมมือจาก 

สถานประกอบการช้ันนำกว่า	 20	 บริษัท	 มีตำแหน่งงานว่าง 

มากกว่า	100	ตำแหน่ง	300	กว่าอัตรา

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย	 รองอธิการบดีฝ่าย 

กิจการนักศึกษา	 กล่าวว่า	 “เพื่อเปิดโอกาสให้บัณฑิต  

ศิษย์เก่าและนักศึกษาปัจจุบันมีงานทำตามความต้องการ 

ของผู้กำลังมองหางานและช่วยเหลือไม่ให้ต้องไปตระเวน 

หางานทำในสถานท่ีต่างๆ สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ  

จึงได้เชิญชวนบริษัทช้ันนำต่างๆ ให้มาเปิดรับสมัครบัณฑิต  

ศิษย์เก่าและนักศึกษาที่มหาวิทยาลัย โดยงานจะจัดขึ้น 

ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ์ 2556 ต้ังแต่เวลา 09.00-16.00 น.  

ณ บริเวณใต้อาคารศิลาบาตร (SBB) และในงานดังกล่าว 

มีการจัดกิจกรรมของบริษัทชั้นนำต่างๆท่ีเข้าร่วมงาน 

เพ่ือให้นักศึกษา บัณฑิตและผู้ร่วมงานได้ร่วมทำกิจกรรมใน 

การสมัครงานในครั้งนี้ด้วย”

 ท้ังน้ี	 ผู้ร่วมงาน/ผู้สมัครงานจะต้องเตรียมหลักฐาน 

การสมัครงานต่างๆ	 เช่น	ใบรับรองผลการศึกษา,	 รูปถ่าย,	 

บัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา,	สำเนาทะเบียนบ้าน,	 

และหลักฐานอื่นๆ	 เพื่อความพร้อมในการสมัครและ 

สัมภาษณ์งาน

	 ผู้สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	 

ฝ่ายจัดหางาน	สำนักสหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ	อาคาร 

กิจกรรมนักศึกษาช้ัน	1	 (ในเวลาราชการ)	 เวลา	08.30- 

16.00	น.	โทร.	0-2310-8503	หรือ	www.ru300.ru.ac.th 

 รศ.นพคุณ คุณาชีวะ	 ผู้อำนวยการโรงเรียน 

สาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (ฝ่ายประถม)	 เป็น 

ประธานเปิดการแข่งขันโบว์ล่ิงการกุศล	 “ครอบครัวสุขสันต์  

ผูกพันฉันมิตร สาธิตประถม”	 ครั้งที่	 2	 ชิงถ้วยรางวัล 

เกียรติยศจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ณ	 

SF	 STRIKE	 BOWL	 เดอะมอลล์	 4	 รามคำแหง	 เมื่อ 

วันที่	26	มกราคม	2556	

 ฝ่ายกิจการพิเศษ	 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง(ฝ่ายประถม)	จัดโครงการฯ	เพื่อกระชับ 

ความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัวของนักเรียน	 

สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปกครองกับโรงเรียน	 

และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับบุคคล 

ท่ัวไปในชุมชน	 โดยการแข่งขันเป็นไปอย่างสนุกสนาน  

มีคณาจารย์		เจ้าหน้าที่		ผู้ปกครอง		และนักเรียนเข้า 

ร่วมการแข่งขันอย่างพร้อมเพรียงกัน

 ผลการแข่งขัน	 ทีมชนะเลิศประเภททีมบุคคล 

ทั่วไป	 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศจากอธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 คือ	 ทีม RU. Engineer 

ได้คะแนน	2,060	คะแนน	และทีมชนะเลิศ ประเภท 

ทีมครอบครัวสุขสันต ์	 ได้รับถ้วยรางวัลเกียรติยศ 

จาก	รศ.นพคุณ คุณาชีวะ	ผู้อำนวยการโรงเรียน	คือ 

ทีม ป.1-1 ทีม C	ได้คะแนน	1,973	คะแนน	

สาธิตฯประถม จัดโบว์ลิ่งการกุศล

คณะศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรม
ในโอกาสวันครู

 คณะศึกษาศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัด 

โครงการ	“การศึกษาสร้างชาติ ศึกษาศาสตร์สร้างครู” 

และโครงการ	 “ศึกษาศาสตร์สัมพันธ์”	 เมื่อวันที่	 21 

มกราคมที่ผ่านมา	 เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 

ในโอกาสวันครูและเริ่มศักราชใหม่	 ในปี	 2556	 อีกทั้ง 

ยังเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานและกระชับ 

ความสัมพันธ์อันดีภายในองค์กร	 โดย	 รองศาสตราจารย์  

 ลูกศิษย์ครับ	หลายคนอาจจะเกือบจะทุกคน 

ก็ว่าได้	 คงเคยได้ยินคำว่าสหวิทยาการ	 คนเขา 

บอกว่า	 การที่คนเราจะมีความรู้เรื่องอะไรต่าง	 ๆ 

ให้ได้ดีนั้น	 ควรจะมีพื้นฐานทางสหวิทยาการ	

น่ันหมายความว่ามีความรู้รากฐานของแต่ละวิชา 

หรือรากฐานของแต่ละศาสตร์ให้มากที่สุดเท่าที ่

จะมากได้น่ันเอง	ในหลักสูตรต่าง	ๆ 	ของมหาวิทยาลัย 

หลายมหาวิทยาลัยได้คำนึงถึงข้อนี้และทำ 

อย่างชัดเจน	 วางเป็นกฎ	 เป็นระเบียบไว้ชัดมาก	

มหาวิทยาลัยรามคำแหงของเราก็เหมือนกัน 

ของเรานั้นเมื่อเริ่มแรกตั้ง	 พุทธศักราช	 2514 

การลงทะเบียนเรียนใน	 2	 ปีแรก	 หรือหลักสูตร 

จาก	 4	 ปี	 ใน	 2	 ปีแรกนั้น	 จะเป็นวิชาที่เรียกว่า 

เป็นสหวิทยาการ	 คือเรียนวิชาที่คล้ายคลึงกัน 

ในทุกคณะ	 ที่ว่าคล้ายคลึงนั้น	 อย่างเช่น	 ความรู ้

เบื้องต้นเกี่ยวกับการเมืองการปกครอง	 ความรู ้

เบ้ืองต้นเก่ียวกับสังคมวิทยา	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับ 

เศรษฐศาสตร์	 ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับวิทยาศาสตร์ 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับคณิตศาสตร์	 ความรู้เบ้ืองต้น 

เกี่ยวกับอารยธรรม	 ความรู้เกี่ยวกับอารยธรรม 

ก็เป็นอารยธรรมตะวันออก	 ตะวันตก	 ความรู้ 

เกี่ยวกับวิชาตรรกศาสตร์	 ความรู้เกี่ยวกับวิชา 

ปรัชญา	ความรู้เก่ียวกับวิชาภาษาไทย	 และความรู้ 

ในเรื่องภาษาต่างชาติ	ซึ่งแต่ก่อนนั้นกำหนดเป็น

ภาษาอังกฤษ	

	 ตรงนี้ที่ ครูอยากจะให้ข้อสัง เกตว่ า	

ทุกวันน้ีน้ัน	คนท่ีเรียนหนังสือไม่ค่อยอ่านหนังสือ 

ในศาสตร์อ่ืน	ๆ	มักจะมุ่งตรงไปแต่ในศาสตร์ท่ีตน 

ศึกษาอยู่	 และบางคณะวิชา	 บางแห่งก็เกือบจะ 

เรียกได้ว่ายกเลิกคำว่าสหวิทยาการออกไป	 ไปมุ่งเน้น 

แต่ศาสตร์ของชื่อคณะ	เช่น	นิติศาสตร์	บางแห่ง 

นั้นก็จะเน้นมุ่งเรียนแต่กฎหมายอย่างเดียว 

ไม่ได้ไปพิจารณาว่าในโลกน้ียังมีความรู้อ่ืน	ๆ	 อีกท่ี 

นักกฎหมายควรจะมีพื้นฐานควรจะทราบได้ 

เช่น	 คนเรียนนิติศาสตร์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้อง 

เรียนทางตรรกศาสตร์	 ต้องเรียนจิตวิทยา	 ต้องเรียน 

วิชาปรัชญา	ต้องเรียนวิชาต่าง	ๆ 	ท่ีจะเป็นพ้ืนฐานได้	

ต้องเรียนการปกครองเบ้ืองต้น	ต้องเรียนเศรษฐศาสตร์ 

เบื้องต้นอะไรเหล่านี้ที่มันเป็นเบื้องต้น	 ที่จะ 

เป็นพ้ืนฐาน	 และท่ีสำคัญต้องเรียนวิทยาศาสตร์ 

เบื้องต้นอีกด้วย	 อย่างนี้เป็นต้น	 ที่ครูยกตัวอย่าง 

ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร ์

เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยบุคลากรคณะศึกษาศาสตร์ 

ทำพิธีสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 จากนั้นได ้

ร่วมทำบุญตักบาตร	 ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ ์

9	รูป	ณ	อาคารศึกษาศาสตร์	ชั้น	3	(EOB	302)	เสร็จ 

พิธีทางศาสนาได้มอบทุนการศึกษา	 ดังนี้	 จากกองทุน 

ละม่อม	 ทองเอี่ยม	 1	 ทุน	 กองทุน	 พลโทสมศักดิ์	

เผ่านาค	 5	 ทุน	 กองทุน	 รศ.ระวิวรรณ	 ศรีคร้ามครัน 

5	ทุน	และกองทุนเพิ่มเติม(ผู้ใหญ่ใจดี)		12	ทุน

 ต่อจากนั้น	 มีพิธีแสดงมุทิตาจิต	 ซึ่งมีคณาจารย์	 

เจ้าหน้าที่	 และนักศึกษาร่วมกันมอบดอกไม้และของ 
ที่ระลึกแก่คณาจารย์อาวุโส	 พร้อมรับประทานอาหาร 
ร่วมกัน	 จากน้ัน	 เวลา	 17.00	น.	 คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ 
เป็นประธานเปิดงาน	“วันศึกษาศาสตร์สัมพันธ์” พร้อมได้ 
รับเกียรติจาก	 รศ.รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี	 
ร่วมขับกล่อมบทเพลงร่วมกับวงดนตรีโรงเรียนมัธยมสาธิต 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง	สร้างสีสันและบรรยากาศให้บุคลากร 
คณะศึกษาศาสตร์รำวงร่วมกันอย่างสนุกสนาน	ณ	บริเวณ 
ลานศิลปวัฒนธรรม	หน้าอาคารนครชุม	มีการจัดกิจกรรม 
การแสดงพร้อมจับสลากของขวัญสร้างความสุข	 สนุกสนาน 
แก่ผู้ร่วมงานอย่างทั่วถึง


