
            
   
         

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ
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ฉบับที่ ๔๖ 

วันท่ี ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 ม.ร. ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา จำนวน 725 ทุน

(อ่านต่อหน้า 2)

  อ.ภัทระ  ลิมป์ศิระ          คณะนิติศาสตร์ 

แนะนำคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล

ของอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน

ศิลปินทั่วฟ้ารวมพลมหกรรม ‘ทุ่ง กรุง เฟส’ ที่รามคำแหง

(อ่านต่อหน้า 11)

 ศิลปินลูกทุ่ง ลูกกรุง เพ่ือชีวิต รวมพลในมหกรรม 

ดนตรี “ทุ่ง กรุง เฟส” บรรยากาศแห่งความรัก เผยแพร่ 

หลากสีสันดนตรี เปิดเวทีอาจารย์-นักศึกษา โชว์บทเพลง 

อมตะตลอดค่ำคืนวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2556 บริเวณ 

ลานพระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 
 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัด 

มหกรรมดนตรี “ทุ่ง กรุง เฟส” (Thung Krung Fest) มีศิลปิน 

ชั้นแนวหน้าของเมืองไทยร่วมมหกรรมดนตรีกันล้นหลาม  

ภายในงานมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ  เกตุแก่นจันทร์  

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์รังสรรค์  

แสงสุข อดีตอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์  

และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย มาร่วมด้วย

 อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธาน ปฐมนิเทศและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 พร้อมท้ังบรรยายพิเศษ  

เรื่อง “จิตสำนึกความรับผิดชอบของนักศึกษาทุนการศึกษา” โดยมีคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณะ  

ผู้แทนจากหน่วยงานภายนอกที่มอบทุนการศึกษา และนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาร่วม 

ในงาน จัดโดยงานแนะแนวจัดหางาน และทุนการศึกษา กองกิจการนักศึกษา ม.ร. ณ ห้อง 0321  

ชั้น 3 อาคารสุโขทัย  เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556

 โอกาสนี้ อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า แม้ว่า 

การศึกษาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีค่าใช้จ่ายน้อย โดยค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตร 

ต่ำกว่า 10,000 บาท แต่ยังมีนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์จำนวนมากที่เข้ามาศึกษาใน 

มหาวิทยาลัย ดังน้ันมหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงจัดสรรเงินจากงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย  

จำนวน 3,000,000 บาท ให้เป็นทุนการศึกษาแก่นักศึกษาเป็นประจำทุกปีการศึกษา แบ่งออก 

เป็นทุนการศึกษาประเภททุนเรียนดี สำหรับการเชิดชูเกียรติในเร่ืองของการศึกษา ทุนการศึกษา 

ประเภทขัดสน สำหรับผู้ท่ีมีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และทุนการศึกษาประเภท 

กิจกรรม เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนนักศึกษากลุ่มท่ีมีความรู้ ความสามารถพิเศษ ท้ังด้านวิชาการ   

ด้านกีฬา  ด้านศิลปวัฒนธรรม  และด้านบำเพ็ญประโยชน์ 

 การดำเนินงานของอาเซียนในด้านสิทธิมนุษยชนพัฒนา 

ไปอย่างล่าช้ามาก เมื่อเทียบกับองค์กรระดับภูมิภาคเดียวกันใน 

ภูมิภาคอ่ืน แม้แต่ในปัจจุบันก็ยังคงได้ยินถึงทางด้านเศรษฐกิจและ 

การค้าเป็นหลัก ท้ังๆท่ีปัญหาทางด้านสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประเทศ 

อาเซียนเป็นปัญหาใหญ่ที่ประชาชน แต่รัฐบาลกลับเพิกเฉย ทั้งที่ 

รัฐสมาชิกท้ังหมดต้องให้ความสนใจในการท่ีจะส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  

และแก้ไขปัญหาการละเมิดอย่างจริงจัง เพราะปัญหาสิทธิมนุษยชน 

ในกลุ่มประเทศอาเซียนเป็นปัญหาท่ีมีมาอย่างยาวนาน และซับซ้อน  

และลุกลามถึงปัญหาระดับระหว่างประเทศ ประเทศใดประเทศหน่ึง 

จึงไม่อาจแก้ไขปัญหานี้ได้โดยลำพัง

 เมื่อย้อนกลับไป อาเซียนมีการพูดถึงเรื่องสิทธิมนุษยชน 

มานานแล้ว แต่ต่อมาเม่ือสมาชิกอาเซียนได้ขยายตัวเพ่ิมข้ึน โดยมี  



 
        
   

๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

  
ศิลปินทั่วฟ้ารวมพลฯ                   (ต่อจากหน้า 1) นานาสาระฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

 บรรยากาศตลอดการจัดงานคึกคักไปด้วยการ 

ขับร้องจากศิลปินลูกทุ่ง  ลูกกรุง  เพลงเพื่อชีวิต นำโดย 

ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ แอ๊ด คาราบาว แดง จิตรกร 

โฉมฉาย อรุณฉาน วินัย พันธุรักษ์ ดอกรัก ดวงนรา 

ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล นนทิยา จิวบางป่า ชมพู ฟรุตตี้ 

คำหวาน วีรเวศร์ ไอซ์ AF9 แมทธิว ดีน หยก รณพร  

นอกจากนี้ ยังมีวงดนตรีแชมป์รายการชิงช้าสวรรค์   

วงดนตรีหมอลำ “รังสรรค์บันเทิงศิลป์” การแสดงจาก 

กรมศิลปากร และบรรเลงเพลงจากวง RAM Band 

โดยอาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์            

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา แฟนเพลง ผู้มีใจรัก 

ดนตรีลูกทุ่ง ลูกกรุงและเพ่ือชีวิต ตลอดจนส่ือมวลชน 

หลายแขนง เข้าชมดนตรีกันอย่างเนืองแน่น  

 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์  เกตุแก่นจันทร์ 

คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานว่า คณะ 

ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งและ 

เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2550 เพื่อให้การศึกษา 

ด้านศิลปกรรมศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมตามดำริ 

ของ รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข อดีตอธิการบดี 

และผู้ก่อต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมุ่งผลิตให้นักศึกษา 

มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์ และ 

ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาศาสตร์ด้านดนตรี 

ให้ประชาชนทุกระดับชั้นให้มีโอกาสเรียนหนังสือได้ 

อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่เป็นตลาดวิชา   ปัจจุบัน 

ได้เปิดการสอนระดับปริญญาตรีใน 3 สาขาวิชา คือ 

ดนตรีไทย ดนตรีสมัยนิยม และนาฏกรรมไทย 

 สำหรับงานมหกรรมดนตรี “ทุ่ง กรุง เฟส” 

คร้ังน้ี จัดข้ึนเป็นคร้ังแรกมีวัตถุประสงค์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย 

ในสาธารณะ และเป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  

นักศึกษาและศิษย์เก่า ได้ฝึกฝนและพัฒนาศักยภาพ 

ในด้านการแสดงและการบริหารจัดการ อีกทั้ง ยังเป็น 

การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับศิลปิน ดารา และ 

นักร้องที่มีชื่อเสียงด้วย

        ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า  

ขอแสดงความยินดีกับคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้ 

มีโอกาสเปิดเวทีแสดงฝีมือของอาจารย์ ศิษย์เก่า และ 

นักศึกษา ซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์มีศิลปินแห่งชาติ  

อาจารย์ผู้เช่ียวชาญในดนตรีแขนงต่างๆ และบุคลากร 

ชั้นแนวหน้า มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักศึกษา 

จนเป็นผู้มีฝีมือด้านดนตรีมาอย่างต่อเนื่อง การจัดงาน 

คร้ังน้ีจึงเป็นการฉลองความสำเร็จของคณะศิลปกรรมศาสตร์  

ซ่ึงเยาวชนหรือผู้ใดท่ีมีใจรักดนตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

เปิดรับผู้ท่ีสนใจท้ังดนตรีไทยและดนตรีสากล คนท่ีมี 

ความสามารถก็สามารถเข้ามาแสดงฝีมือและบ่มเพาะ 

ทักษะของตนเองให้มีความสามารถยิ่งขึ้นได้ 

 “รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาส 

ทุกด้าน และการศึกษาด้านศิลปกรรมก็เป็นอีกแขนงหน่ึง 

ที่รามคำแหงพร้อมจะเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 

ศิลปวัฒนธรรมให้แก่ผู้สนใจมากข้ึน ในนามของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ขอขอบคุณคณะศิลปกรรมศาสตร์ คณะ- 

กรรมการฯ ศิลปิน อาจารย์ นักศึกษา และผู้สนับสนุน 

ทุกภาคส่วน ขอขอบคุณท่ีได้เป็นส่วนหน่ึงในการช่วย 

ให้คณะศิลปกรรมศาสตร์มีความเป็นปึกแผ่นและ 

ความเข้มแข็งด้านดนตรี ซ่ึงเช่ือม่ันว่าการดำเนินกิจกรรม 

ต่างๆของคณะจะมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป”

เวียดนาม ลาว พม่า และกัมพูชาตามลำดับ จึงเกิดความ 

หลากหลายทางการเมืองของประเทศในกลุ่มอาเซียน 

มากขึ้น การประสานงานในการท่ีจะแก้ปัญหาทางด้าน 

สิทธิมนุษยชนในกลุ่มอาเซียนจึงยากขึ้นตามไปด้วย

 อย่างไรก็ตามในกฎบัตรอาเซียนข้อ 14 ได้มีการ 

กำหนดให้จัดตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียนขึ้น ตามที่ 

บัญญัติไว้ว่า “I. ในการปฏิบัติตามจุดประสงค์และหลักการ 

ของกฎบัตรอาเซียนในเรื่องที่เกี่ยวกับการสนับสนุนและ 

ปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน อาเซียน 

ต้องตั้งกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน”

 ดังน้ัน ภายใต้กฎบัตรอาเซียนมีกลไกสิทธิมนุษยชน 

อาเซียน (ASEAN Human Rights Body: AHBR) คือ  

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลของอาเซียนว่าด้วยสิทธิ 

มนุษยชน (ASEAN Intergovernmental Commission on  

Human Rights- AICHR) เข้ามามีบทบาทในด้านนี้นั่นเอง 

อันเป็นผลมาจากการจัดต้ังคณะทำงานสูงสุดว่าด้วยกลไกสิทธิ 

มนุษยชนอาเซียน (High Level Panel on an ASEAN 

Human Rights Body) ขึ้น เพื่อทำการยกร่างขอบเขต 

อำนาจหน้าที่ (Terms of Reference - TOR) ขององค์กร 

สิทธิมนุษยชนบนหลักการที่เป็นการปกป้อง คุ้มครอง 

และสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในอาเซียน

 ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ที่มีการประชุมระหว่าง 

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนและคณะทำงานสูงสุดด้าน 

สิทธิมนุษยชนขึ้นที่ประเทศไทย จึงมีการตกลงร่วมกัน 

และได้มีการประกาศ คำประกาศหัวหินชะอำว่าด้วย 

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลของอาเซียนว่าด้วยสิทธิ 

มนุษยชนข้ึน (Cha-Am Hua Hin on the Intergovernmental  

Commission on Human Rights) โดยมีคณะทำงานสูงสุด 

ด้านสิทธิมนุษยชนอาเซียน (AHBR) จึงเปลี่ยนชื่อมาเป็น  

คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลของอาเซียนว่าด้วยสิทธิ 

มนุษยชน (AICHR) อย่างเป็นทางการ 

 ตาม Terms of Reference ได้กำหนดจุดประสงค์ 

ของ AICHR ดังนี้

 1. เพื่อส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนและ 

เสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอาเซียน

 2. เพื่อรักษาสิทธิของประชาชนอาเซียนที่จะอยู่ 

อย่างสันติ มีศักดิ์ศรี และเจริญรุ่งเรือง

 3. เพื่ออุทิศที่จะตระหนักถึงจุดประสงค์ของ 

อาเซียนท่ีบัญญัติไว้ในกฎบัตรอาเซียนเพ่ือท่ีจะสนับสนุน 

ความม่ันคงและความกลมกลืนในภูมิภาค ความเป็นมิตร  

และความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียน ตลอดจนความ 

ปลอดภัย การทำมาหากิน สวัสดิการ และการมีส่วนร่วม 

ของประชาชนอาเซียนในกระบวนการสร้างประชาคม 

อาเซียน 

 4. เพื่อสนับสนุนสิทธิมนุษยชนในบริบทของ 

ภูมิภาค รับรู้ถึงลักษณะเฉพาะท้ังระดับประเทศและระดับ 

ภูมิภาค ตลอดจนเคารพในพ้ืนฐานทางศาสนา ประวัติศาสตร์  

และวฒันธรรมทีแ่ตกตา่งกนั และตระหนกัถงึความสมดลุ 

ระหว่างสิทธิและความรับผิดชอบ

 5. เพ่ือขยายความร่วมมือระดับภูมิภาคในลักษณะ 

ชื่นชมความพยายามระดับชาติและระดับนานาชาติใน 

การสนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชน

 6. ยืนยันในมาตรฐานสิทธิมนุษยชนระดับนานาชาติ 

ตามที่บัญญัติในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน 

ปฏิญญาและแผนปฏิบัติการเวียนนา และส่วนสิทธิมนุษยชน 

ระดับนานาชาติอื่นๆที่อาเซียนมีส่วนร่วม

 เนื่องจากพื้นที่จำกัด ครั้งหน้าผู้เขียนจะกล่าวถึง 

รายละเอียดของ AICHR ต่อไปครับ



 
        
   

๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

เปิดบ้านสื่อสารพัฒนาการรามคำแหง SEASON 2

 ก่อนถึงวัน “วาเลนไทน์” ๑๔ กุมภาพันธ์ 

หรือ “วันแห่งความรัก”

 วันที่ อรุณ  วัชระสวัสดิ์ นักเขียนการ์ตูน 

ในหน้า ๓ หนังสือพิมพ์มติชนบอกว่า เป็นวันที่ 

ประเทศไทยควรมีทั้งปี นั้น

 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ได้จัดเทศกาลที่ตั้งชื่ออย่างค่อนข้างจะ “เก๋ไก๋” ว่า 

 “ทุ่ง กรุง เฟส”  ซึ่งก็ได้แก่

 เทศกาลเพลงลูกทุ่ง  และลูกกรุง 

 ท่ีจริงเพลงไทยท่ีร้องๆ ฟังๆกัน อยู่แต่ก่อนน้ัน  

ยังไม่มีการแบ่งเป็นประเภทใด

 กระทั่ง อาจารย์จำนงค์  รังสิกุล  ผู้บุกเบิก 

วงการโทรทัศน์ไทย สมัยที่เป็นสถานีโทรทัศน ์

ไทยทีวี ช่อง ๔ บางขุนพรหม เป็นผู้จำแนกเพลง 

ออกเป็น ๒ ประเภท คือ

  เพลงลูกทุ่ง และ เพลงลูกกรุง ซึ่งก็มีทั้ง 

ผู้ที่เห็นด้วย  และไม่เห็นด้วย แต่

 ก็ใช้กันสืบมาจนกระทั่งทุกวันนี้

  เทศกาลเพลงลูกทุ่งและเพลงลูกกรุงที่ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จัดข้ึน ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช หรือที่คนรามคำแหง เรียกกันติดปากว่า 

“ลานพ่อขุนฯ” เมื่อวันที่ ๑๒ และ ๑๓ กุมภาพันธ์ 

เวลาเย็นๆ “แดดร่มลมตก” ทั้ง ๒ วัน นั้น

  นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี

  มีศิลปินนักร้อง ทั้งที่เป็นศิษย์เก่าและมิได้ 

เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้ มาร่วมงานด้วย 

เป็นจำนวนมาก

 มีผู้ฟัง ซ่ึง น่ังฟัง ยืนฟังและเดินฟัง เป็นจำนวน 

ไม่น้อยทั้ง ๒ วัน

  ท้ังผู้ร้อง ผู้บรรเลงดนตรีและผู้ฟัง มีความสุข 

กันถ้วนหน้า

  “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความยินดีและ 

ความช่ืนชมต่อคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ไว้ตรงนี้

 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดงาน “เปิดบ้านการสื่อสาร 

พัฒนาการ (DEVCOM R.U. OPEN HOUSE  SEASON 2)  

ตอน วัยรุ่นกับการละเมิดลิขสิทธ์ิผลงานบนอินเทอร์เน็ต”  

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน เม่ือวันท่ี  

6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ บริเวณลานปสาน ชั้น 1 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.

 ภายในงานมีรองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  รองศาสตราจารย์อรุณทวดี 

พัฒนิบูลย์ ประธานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ 

นักศึกษาโครงการฯ สาขาวิชาการส่ือสารพัฒนาการ รุ่นท่ี 7  

นักเรียน สื่อมวลชน และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมงาน   

ท้ังน้ี มีการนำเสนอส่ือสาระบันเทิงโดยนักศึกษาของโครงการฯ  

อาทิ หนังสั้น หนังสือทำมือ และนิทรรศการที่สะท้อน 

ปัญหาวัยรุ่นกับการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานอินเทอร์เน็ต  

และเวทีเสวนา เรื่อง “สมรภูมิลิขสิทธิ์กับความคิดที ่

แตกต่าง” จากมุมมองของเจ้าของ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน 

ลิขสิทธิ์  นักวิชาการ  และนักวิชาชีพด้านการสื่อสาร

 โอกาสน้ี รศ.ทวีศักด์ิ ป่ินทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์  

กล่าวว่า หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การสื่อสารพัฒนาการ คณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 

ปี 2548 เปิดสอนมาแล้ว 7 รุ่น และมีผู้สำเร็จการศึกษา 

ไปแล้ว 594 คน หลักสูตรนี้เน้นการศึกษาและปัจจัย 

ที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย เพื่อเป็นกลไกในการ 

พัฒนาสังคมเมืองและชนบท ศึกษาหลักการและวางแผน 

การดำเนินการและการประเมินผลการสื่อสาร โดยม ี

รายวิชา DEV 7302 การสัมมนาประยุกต์การสื่อสาร 

ซึ่งศึกษาวิเคราะห์ประเด็นปัญหา และสถานการณ์การ 

ส่ือสารในมิติต่างๆของสังคม เช่น การส่ือสารด้านสาธารณสุข  

ด้านการเมือง และด้านการศึกษา เป็นต้น

        การจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจากผลการวิจัย เรื่อง 

“การละเมิดลิขสิทธ์ิผลงานบนอินเทอร์เน็ตของนักเรียน 

ระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” โดยผู้ช่วย- 

ศาสตราจารย์ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ อาจารย์ประจำ 

คณะมนุษยศาสตร์ พบว่า นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา 

ในเขตกรุงเทพมหานคร มีพฤติกรรมการละเมิดลิขสิทธิ์ 

ในเรื่องเกี่ยวกับการดาวน์โหลดเพลงบนอินเทอร์เน็ต  

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธ์ิ  การดาวน์โหลดภาพ  

ภาพถ่ายโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของผลงาน และ 

การคัดลอกข้อความ งานวิจัย และวิทยานิพนธ์บน 

อินเทอร์เน็ตมาใช้ประโยชน์โดยไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มา

 “วัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อเป็นการแสดง 

บทบาทช้ีนำการแก้ไขป้องกันปัญหาสังคมในฐานะท่ีเป็น 

สถาบันการศึกษาด้านการสื่อสาร และให้สอดคล้องกับ 

พันธกิจด้านการบริหารทางวิชาการแก่สังคม รวมถึง 

การนำผลงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหา 

และจุดประกายให้เกิดสำนึกที่ดีในสังคม อีกทั้ง ยังเป็น 

การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองในด้านการจัดกิจกรรม 

พิเศษด้านการส่ือสาร ฝึกฝนให้เข้าใจแนวทางการตัดสินใจ 

การบริหารจัดการด้านการสื่อสาร และแนวทางการ 

บริหารจัดการ โดยนำทฤษฎีจากการศึกษาในรายวิชา 

ต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการจัดสัมมนาได้เป็นอย่างดี” 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์กล่าว

 ด้าน ผศ.ดร.บุญชาล รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย กล่าวว่า ขอแสดงความชื่นชมคณะผู้จัดงาน 

ท่ีได้ริเร่ิมและจัดโครงการสัมมนาวิชาการด้านการส่ือสาร 

พัฒนาการขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งการสื่อสารเป็นหัวใจ 

สำคัญในการขับเคลื่อนความสำเร็จในทุกองค์กร เพราะ 

ในสังคมยุคข้อมูลข่าวสารเช่นทุกวันนี้ต้องการความ 

เข้าใจในบทบาท หน้าที่ของการสื่อสารทุกบริบท เพื่อ 

ให้สามารถประยุกต์ใช้ในการวางแผน การบริหารจัดการ  

การควบคุม และประเมินผลของการสื่อสาร ดังนั้น  

การสื่อสารจึงเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสังคมและ

ประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้า

        ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชาที่ให้โอกาสด้านการศึกษาให้กับผู้เรียนอย่าง 

เท่าเทียมกัน และหลักสูตรฯสาขาวิชาการส่ือสารพัฒนาการ  

เป็นหลักสูตรหนึ่งที่สามารถผลิตนักศึกษาให้มีความรู้ 

ความสามารถด้านการสื่อสาร สามารถบูรณาการความ 

รู้เพื่อพัฒนาองค์กรและสังคม เพราะเมื่อนักศึกษาได้นำ 

ทฤษฎีจากการเรียนรู้ในห้องเรียนมาใช้จริงในการปฏิบัติ  

ยิ่งทำให้นักศึกษามีประสบการณ์ในการทำงานเป็นทีม 

เกิดความรู้และความเชี่ยวชาญในการทำงานมากขึ้น

 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กล่าวต่อไปว่า  

ปัจจุบันการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานบนอินเทอร์เน็ต  

เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมาก เมื่อสังคมมีข่าวสารมากการ 

ละเมิดลิขสิทธ์ิก็มีมากข้ึนตามมา ไม่ว่าจะเป็นการดาวน์โหลด 

หนัง  เพลง หรือผลงานวิชาการที่ไม่ได้รับอนุญาตจาก 

เจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ได้อ้างอิงแหล่งที่มา ซึ่งเป็นจุด 

เร่ิมต้นท่ีจะเป็นปัญหาสังคมในอนาคต ประเด็นน้ีจึงเป็น 

เรื่องที่น่าสนใจที่นักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องจะได้มาให้

ความรู้แก่เยาวชนและผู้เข้าร่วมงาน 

 “ในนามของมหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความภูมิใจ 

ที่นักศึกษาของโครงการฯได้แสดงออกถึงศักยภาพทาง 

วิชาการในด้านการสื่อสาร รวมทั้ง ผลงานการศึกษาที ่

สะท้อนให้เห็นถึงความคิดริเริ่ม บทบาทชี้นำสังคมใน 

ภาวะวิกฤตหลายรูปแบบไปสู่สังคมแห่งการพัฒนาด้าน 

การส่ือสาร ย่ิงแสดงให้เห็นว่า นักศึกษาสามารถประยุกต์ 

ใช้แนวคิดทฤษฎีที่ได้ศึกษาเล่าเรียนเข้ากับสภาพสังคม 

เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาสังคม และสร้างโอกาสใน 

การพัฒนาสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างมี 

ศักยภาพ” รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัยกล่าว        



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

เชิญชวนนักวิจัย นักศึกษา อบรมการวิจัยคณิตศาสตร์นานาชาติ

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากร “สุพรรณิการ์เกมส์”  

คร้ังท่ี 37 โดยมีพิธีเปิดการแข่งขัน เม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ์ 2556 ณ สนามกีฬากลาง  

ม.ร. บรรยากาศเต็มไปด้วยสีสันสดใสของขบวนพาเหรดจากคณะ/สำนัก

 โอกาสนี้ อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา กล่าวว่า 

การแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ. 2519 มาจนถึงปัจจุบัน ได้ทำ 

การแข่งขันมาแล้ว 36 คร้ัง สำหรับในปีน้ีเป็นการแข่งขันกีฬา “สุพรรณิการ์เกมส์”  

ครั้งที่ 37 มีหน่วยงานเข้าร่วมทั้งสิ้น 29 หน่วยงาน จัดการแข่งขัน 16 ชนิดกีฬา 

ทำการแข่งขันระหว่างวันท่ี 11-15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยใช้สนามแข่งขันท้ังภายใน 

และภายนอกมหาวิทยาลัย 

 การจัดการแข่งขันครั้งนี้ เพื่อมุ่งให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ออก 

กำลังกาย มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ 

ปฏิบัติหน้าที่และพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป อีกทั้งเป็นการเตรียมนักกีฬาเพื่อ 

เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากร สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา คร้ังท่ี 32  

ประจำปีการศึกษา 2556 ในปีนี้มหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

และได้กำหนดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2556 

 “ขอขอบคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่เห็นความสำคัญและสนับสนุน 

การเล่นกีฬา ขอขอบคุณโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ บริษัทไบรท์เบรน 

บิซิเนส จำกัด และหน่วยงานต่างๆท่ีให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันคร้ังน้ี”  

 จากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประธานในพิธี กล่าวว่ามีความยินดีที่ได้มาร่วมใน 

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร สุพรรณิการ์เกมส์ คร้ังน้ี ขอขอบคุณคณะกรรมการ 

จัดการแข่งขัน และทุกหน่วยงานที่จัดงานนี้ขึ้นด้วยความตั้งใจ การแข่งขันกีฬา 

แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น ตั้งใจ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยที่ต้องสนับสนุน 

และส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง และยังเป็น 

การเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรขององค์กรให้มีความ 

สามัคคีด้วย

 “ผมรู้สึกดีใจที่ได้เห็นหลายหน่วยงานให้ความสำคัญในเรื่องปัญหา 

ยาเสพติด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจของมหาวิทยาลัยที่ต้องช่วยกันรณรงค ์

และต่อต้านปัญหายาเสพติด ให้ห่างไกลจากลูกหลาน และนักศึกษาของเรา 

ท้ายนี้ขอให้นักกีฬาและบุคลากร ม.ร. ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ 

และขอให้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี”

 ต่อจากนั้น เป็นการแสดง 4 ชุด ประกอบด้วย การขับร้องเพลงของ 

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด RU Singing Contest การขับร้อง 

เพลงของนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด AF ต่อด้วยการเต้น 

ประกอบเพลงของกลุ่มนักศึกษา RU STEP จากกองงานวิทยาเขตบางนา ซ่ึงได้รับ 

รางวัลชนะเลิศ TO BE NUMBER ONE ปิดท้ายด้วยการแสดงของ 

วงโยธวาทิตโรงเรียนสารสาสน์วิเทศนิมิตใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศ 

อันดับที่ 1 และโล่รางวัล Music & Sound ในการประกวด Thailand Music  

Competition ก่อนที่จะมีการแข่งขันฟุตบอล 2 คู่ ระหว่างสำนักพิมพ์กับ 

คณะวิทยาศาสตร์ และสถาบันคอมพิวเตอร์กับสำนักเทคโนโลยีการศึกษา  

ผลการแข่งขันปรากฏว่าสำนักพิมพ์ชนะไปด้วยคะแนน 5-2 และสถาบัน 

คอมพิวเตอร์  ชนะไปด้วยคะแนน 4-1 

 ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจ  

ร่วมโครงการประชุมอบรมการวิจัยทางคณิตศาสตร์นานาชาติ เรื่อง Graphs,  

Codes, and Designs (GCD)โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ จัดขึ้นระหว่าง 

วันที่ 20-31 พฤษภาคม 2556 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. เปิดรับสมัครบัดนี้- 

17 มีนาคม 2556  ผู้เข้าอบรมไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

        รองศาสตราจารย์ ดร.สมพร สูตินันท์โอภาส 

ประธานโครงการฯ เปดิเผยวา่ ภาควชิาคณติศาสตร ์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ 

Centre International de Mathematiques Pures et  

Appliquees (CIMPA) และองค์กรเครือข่าย จะจัด 

โครงการประชุมอบรมการวิจัยทางคณิตศาสตร์ 

นานาชาติ เรื่อง Graphs, Codes, and Designs (GCD) 

ให้แก่นักวิชาการ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ 

ท่ัวไปท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ ระหว่างวันท่ี 20-31 พฤษภาคม 2556 อบรม 

ที่ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)

โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เป็นวิทยากร 

 “การจัดโครงการครั้งนี้ ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร.  

และองค์กรเครือข่าย จัดข้ึนเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรของภาคคณิตศาสตร์ทำวิจัย 

เพ่ิมข้ึน เป็นการเปิดโอกาสให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงและสถาบัน 

แห่งอ่ืนๆท้ังในประเทศไทยและต่างประเทศได้แลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกันและกัน  

อันจะนำไปสู่การทำวิจัยร่วมกัน และยังเป็นการบริการทางวิชาการแก่นักวิจัย 

ในประเทศตลอดจนประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจด้านวิจัยของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย” 

 หัวข้อการบรรยาย โดยผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ  ประกอบด้วย

         1)  C.C. Lindner  (Auburn University, USA) บรรยายเรื่อง Existence 

of Steiner triple systems, Maximum packings of Kn with triangles, Kirkman 

triple systems, The intersection problem for Steiner triple systems, Embedding  

of Steiner triple systems (both partial and complete)

 2) Terry Griggs  (The Open University, UK)  บรรยายเรื่อง Extended  

lectures on Steiner triple systems and other combinatorial designs

 3) Ling San (Nanyang Technological University, Singapore)  บรรยาย 

เรื่อง Introduction to constant weight codes and constant composition codes 

 4) Yeaw Meng Chee (Nanyang Technological University, Singapore)   

บรรยายเรื่อง Coding theory: combinatorial approaches and new applications 

 5) Simeon Ball (Universitat Politecnica de Catalunya, Spain)  

บรรยายเรื่อง Linear algebra methods applied to combinatorial objects

 6) Diane Donovan (University of Queensland, Australia) บรรยาย 

เรื่อง Classes of block designs and their connections to graph theory and 

algebra

 7) Akihiro Munemasa (Tohoku University, Japan) บรรยายเรื่อง 

 Codes generated by designs, and designs supported by codes

 8) Joe Ryan (University of Newcastle, Australia) บรรยายเรื่อง 

Applications of graph theory to coding theory

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี-17 มีนาคม 2556 ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆท้ังส้ิน  

สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมท่ี ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โทร. 0-2310-8388 หรือที่ www.cimpa2013.ru.ac.th

บุคลากร ม.ร. ร่วมแข่งขันกีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 37



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

 
    
 

   พลอย   แสงลอย    aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตัวเลขลาว

คณะเศรษฐศาสตร์ จัดบรรยาย
“การพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานหลังการเปิด AEC”

 ประเทศลาวใช้ตัวเลข 2 แบบ คือ แบบตัวเลขอารบิกและตัวเลขที ่

เป็นลักษณะเฉพาะของตนเอง ตัวเลขที่มีเฉพาะในภาษาลาวนั้นมีทั้งลักษณะ 

เหมือน  คล้าย  และแตกต่างกับตัวเลขในภาษาไทย  ดังนี้

   โครงการการศึกษา  

ภาคพิเศษระดับบัณฑิตศึกษา 

หลักสูตรเศรษฐศาสตร- 

มหาบัณฑิต สำหรับผู้บริหาร 

รุ่นใหม่ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดบรรยาย 

พิเศษเรื่อง “การพัฒนา 

ทั ก ษ ะ ฝี มื อ แ ร ง ง า น 

หลังการเปิด AEC” โดยมี นายฉัตรชัย  มงคลวิเศษไกวัล รองประธานคณะ- 

กรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และ นายสันโดษ  

เต็มแสวงเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนา 

ฝีมือแรงงาน เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมชั้น 8 

อาคารเศรษฐศาสตร์ใหม่ 

 โอกาสนี้ นายฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล รองประธานคณะกรรมการ 

หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ประชาคมเศรษฐกิจ 

อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) มีเป้าหมายในการรวมกลุ่ม 

เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกให้เป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยให้มีการ 

เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุนและแรงงานฝีมือ รวมทั้งเงินทุน ที่เสรี 

มากขึ้นภายในปี พ.ศ. 2558 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจึงเป็นประโยชน์ต่อ 

ประเทศไทยในการขยายการส่งออกและโอกาสทางการค้า การบริการในสาขา 

ที่ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันเช่น การท่องเที่ยว โรงแรมและ 

ภัตตาคารสุขภาพ ฯลฯ นอกจากนี้ ยังจะช่วยเสริมสร้างโอกาสในการดึงดูด 

การลงทุน เพิ่มอำนาจการต่อรองของอาเซียนในเวทีการค้าโลก รวมทั้งส่งผล 

ให้เกิดความร่วมมือทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงด้วย

` “การเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ก่อให้เกิดผลกระทบกับประเทศไทย  

คือ เมื่อภาษีนำเข้าเป็นศูนย์ จะทำให้เกิดคู่แข่งทางการค้ารายใหม่ขึ้น และเกิด 

ฐานการผลิตร่วม ซึ่งบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมรองรับ อาจถูกแย่งลูกค้าโดย 

คู่แข่งจากประเทศอื่นที่ได้เปรียบกว่าด้านฐานการผลิต รวมทั้งคู่แข่งก็จะเข้าใช้ 

แรงงานฝีมือของประเทศอ่ืนๆได้ จึงจำเป็นอย่างย่ิงท่ีผู้ประกอบการต้องเตรียม 

ความพร้อมโดยศึกษาและเสาะหาแหล่งวัตถุดิบเพ่ือการนำเข้าสินค้าท่ีได้เปรียบ 

ทั้งด้านราคาและคุณภาพ เรียนรู้รสนิยมของผู้บริโภค มองหาฐานการผลิตใหม่ 

ที่ลดต้นทุน รวมทั้งเร่งพัฒนาและปรับระบบต่างๆของบริษัทให้ใช้ประโยชน ์

จากโลจิสติกส์ได้เต็มที่ ตลอดจนศึกษาและแสวงหาฐานธุรกิจในอาเซียนและ 

แก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานฝีมือ และต้องเจาะตลาดคู่ค้าของอาเซียน 

ให้ได้”

 ด้าน นายสันโดษ เต็มแสวงเลิศ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและ 

เทคโนโลยีการฝึก กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กล่าวถึงการเปิดเสรีวิชาชีพและ 

การเคลื่อนย้ายแรงงานมีทักษะอย่างเสรีว่า ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เป็น 

การรวมตลาดและฐานการผลิตให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ซึ่งจะเกิดการไหลเวียน 

อย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุน และแรงงานฝีมือ ดังนั้น การ 

เคลื่อนย้ายเสรีของบุคลากรวิชาชีพ จึงมีข้อตกลงร่วมกัน ด้านคุณสมบัติของ 

บุคลากรวิชาชีพท่ีจะเคล่ือนย้ายไปทำงานระหว่างกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน  

ซึ่งรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจทุกประเทศต้องลงนามข้อตกลงยอมรับร่วมกันก่อน 

ถึงจะมีผลบังคับใช้ 

 ปัจจุบันการเคลื่อนย้ายเสรีของบุคลากรวิชาชีพ (Mutual Recognition  

Arrangement : MRA) ที่มีผลบังคับใช้แล้ว จำนวน 7 วิชาชีพ ได้แก่ วิศวกร  

นักสำรวจ สถาปนิก แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาลและนักบัญชี รวมทั้งสาขา 

การท่องเที่ยว ได้แก่ 1) Travel Services คือ ช่องทางเลือกสำหรับลูกค้าในการ 

จองตั๋วการเดินทาง และบริการอื่นๆเกี่ยวกับการเดินทาง ซึ่งลูกค้าจะเลือกใช้ 

บริการกับผู้ให้บริการโดยตรง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 สาขา จำนวน 9 ตำแหน่งงาน  

คือ 1. ธุรกิจผลิตรายการนำเที่ยว (Travel Operation) และ 2. ธุรกิจตัวแทน 

การเดินทาง (Travel Agencies) และ 2) Hotel Services คือ การบริการทาง 

ด้านสถานท่ีพัก โรงแรมให้กับลูกค้า แบ่งออกเป็น 4 แผนก จำนวน 23 ตำแหน่งงาน 

คือ 1. Front Office 2. House Keeping 3. Food Production และ4. Food &  

Beverage Service

 “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ได้เตรียมความพร้อมเพ่ือรองรับการปรับตัวเข้าสู่ 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยได้แต่งต้ังคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ เพ่ือวิเคราะห์ 

ข้อมูล วางแผนพัฒนากำลังคนในระดับชาติ ศึกษาตำแหน่งงานของบุคลากร 

การท่องเที่ยว และพัฒนาศักยภาพแรงงานด้านภาษาและวัฒนธรรม เพื่อรองรับ 

การเคล่ือนย้ายแรงงานเสรี รวมท้ังจัดทำสมรรถนะตำแหน่งงานด้านการท่องเท่ียว  

55 ตำแหน่งงาน 6 คณะ และจัดอบรมหลักสูตรฝึกอบรมภาษาต่างประเทศ เช่น 

อังกฤษ ญี่ปุ่น เกาหลี จีน ฯลฯ”

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

 ก่อนอื่นใด ผู้เขียนขอแก้ไขหัวข้อเรื่องในฉบับที่ 41 ที่มีข้อผิดพลาด หัวข้อ 

เรื่องที่ถูกต้องคือ Commonly Confused Words (1)  ค่ะ ขออภัยท่านผู้อ่านและ 

นักศึกษาไว้  ณที่นี้ด้วยค่ะ

 คำที่มีความหมายสับสนที่นำมาให้เรียนรู้ในฉบับนี้คือ Almost - Nearly 

มีความหมายตรงกับภาษาไทยคือ “เกือบ, เกือบจะ หรือ ใกล้จะ” ทั้งสองคำเป็น 

คำกริยาวิเศษณ์ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน หรืออาจจะไม่ต่างกันเลยในบางกรณี 

นั่นย่อมหมายถึงว่าสามารถใช้แทนกันได้ ตัวอย่าง 

  One of our two workers almost/ nearly won the tennis championship  

at Hua-Hin.

 (หน่ึงในคนงานสองคนของเราเกือบชนะเลิศในการแข่งขันเทนนิสท่ีหัวหิน)   

          My daughter almost/ nearly fell off the stairs last night. 

 (เมื่อคืนนี้ลูกสาวของฉันเกือบตกบันได)                    

         At present, Dara is almost/ nearly six feet tall.  

 (ตอนนี้ดาราสูงเกือบ 6 ฟุตแล้ว)

 Narong is almost/ nearly as clever as Perapon.  

 (ณรงค์ฉลาดน้อยกว่าพีรพล)

 ประโยคดังกล่าวนี้จะเห็นว่าถ้าดูความหมายภาษาไทยแล้วไม่ว่าจะใช้คำใด

ก็ตามความหมายไม่แตกต่างกันเลย  และเมื่อทั้งสองคำนี้ใช้แทนกันได้นักศึกษา 

ก็เริ่มมีคำถามในใจแล้วใช่ไหมคะว่า เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วผู้เขียนนำมากล่าวทำไม 

ขอตอบว่าคำท้ังสองน้ีใช้แทนกันได้ไม่เสมอไปหรอกค่ะ เป็นเพียงบางกรณีเท่าน้ันเอง  

เพราะในความเป็นจริงแล้วผู้ที่เป็นเจ้าของภาษาอังกฤษจะทราบดีว่าทั้งสองคำ

นี้มีความหมายที่แตกต่างกันค่ะ ผู้เขียนจึงอยากให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ส่วนที่ต่าง 

เอาไว้บ้าง เพื่อจะได้เข้าใจความหมายที่แท้จริงของแต่ละข้อความที่ได้พบหรือจะ

ได้ยินในภายหน้าค่ะ

 Almost  = very nearly, but not completely มีความหมายคือ ใกล้มากๆ 

แต่ก็ยังไม่ถึงจุดหรือเป้าหมายที่ต้องการ ซึ่งก็เหมือนที่เราพูดกันในภาษาไทยเช่น 

“เมื่อวานนี้ฉันเกือบได้ไปเที่ยวที่เชียงใหม่แล้ว” หรือ “สมพรเกือบสอบได้”   

ทั้งสองประโยคนี้ต่างก็บอกความหมายว่า  “ฉันไม่ได้ไปเชียงใหม่” และ “สมพรก็ 

สอบไม่ได้หรือสอบตก” นั่นเอง 

 Nearly =   not quite, close to   มีความหมายว่า “เกือบ หรือ เกือบจะ” 

ถึงจุดมุ่งหมายที่ต้องการ แต่ก็ยังไม่เข้าใกล้เป้าหมายมากนัก หากเปรียบระยะห่าง 

ที่จะเข้าใกล้จุดหมายกันแล้ว almost จะอยู่ใกล้จุดหมายมากกว่า nearly

 เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและเห็นความแตกต่างที่ชัดเจนของทั้งสองคำนี้  

ขอให้นักศึกษาดูภาพประกอบ  ดังนี้                                                                                                  

    ___________________________X_______X _______                                                

                                                                    Nearly      almost

 หรือถ้าแสดงด้วยตัวเลขจะมองเห็นความต่างได้ชัดเจนมากขึ้น เช่น เวลา 

ท่ีเราได้หยุดพักทานอาหารกลางวันคือ 12.00 น.  และ ณ เวลา 11.50 น. เราจะบอกว่า 

It’s nearly lunchtime.   แต่ถ้าเป็นเวลา 11.57 น. เราจะบอกว่า It’s almost lunchtime.    

 ทั้งสองตัวอย่างที่แสดงนี้ เราสรุปได้ว่า almost  แสดงความหมายว่า 

“ใกล้จุดหมาย” มากกว่า nearly ดังนั้นเมื่อเราทราบความแตกต่างแล้ว ต่อไป 

เม่ือเราไปอ่านหรือได้ยินคำท้ังสองน้ีในข้อความต่างๆ เราก็ย่อมจะทราบความหมาย 

ที่แท้จริงของข้อความนั้นๆได้ชัดเจนขึ้น จริงอยู่แม้ว่านักศึกษาจะบอกว่าไม่ว่าจะ 

ใช้คำไหน มันก็ไม่เห็นจะต่างกันเลย เพราะความหมายของทั้งสองคำต่างก็ไป 

ไม่ถึงดวงดาวเหมือนกัน เม่ือเป็นเช่นน้ีแล้ว จะต้องมาเรียนรู้ทำไมกัน   แต่ในความ 

เป็นจริงแล้ว ท้ังสองคำน้ียังมีความแตกต่างลึกๆอยู่บ้าง หากได้เรียนรู้เอาไว้ ผู้เขียน 

คิดว่ามันก็ดีกว่าใส่บ่าแบกหามไว้ไม่ใช่หรือคะ 

 คราวน้ีมาลองศึกษาความหมายอย่างละเอียดกันดีกว่าว่านอกจากความต่าง 

ที่ไม่มากนักหรือจะเรียกว่ามีระยะห่างจากจุดหมายไม่เท่ากันแล้ว ทั้งสองคำนี ้

ยังมีความแตกต่างในเร่ืองใดอีกบ้าง ซ่ึงแน่นอนว่าเราจำเป็นต้องพ่ึงพาพจนานุกรม 

เป็นหลักในการค้นหาความหมายและวิธีใช้ท้ังสองคำต่อไป พจนานุกรมท่ีผู้เขียน 

ใช้ค้นคว้าในเรื่องนี้มีหลายเล่มด้วยกันซึ่งผู้เขียนจะบอกชื่อหนังสืออ้างอิง  

ไว้ในตอนท้ายของบทความนี้ค่ะ ทั้งสองคำมีวิธีใช้ดังนี้  

 I. Almost  และ  Nearly ที่ใช้ได้ในความหมายที่ไม่ต่างกันมากนักในกรณี 

ดังต่อไปนี้

 1. ใช้กับตัวเลขต่างๆ ที่บอกจำนวน เวลา   ตัวอย่าง

  I’ve been a teacher for nearly 30 years now. 

  (ฉันเป็นครูมาจนถึงขณะนี้เกือบ 30 ปีแล้ว) 

  Dr. Penporn has saved money in a bank and nearly £30,000 in  

  traveller’s cheques.

         (คุณเพ็ญพรออมเงินเป็นเช็คเดินทางไว้ในธนาคารได้เกือบสามหม่ืนปอนด์) 

        Lora is three years old and Sally is almost/nearly six.

         (ลอร่าอายุได้ 3 ขวบ ส่วน แซลลี่ เกือบจะ 6 ขวบ) 

 2. ใช้เพื่อบอกให้ทราบว่างานที่ทำหรือเหตุการณ์ใดๆที่เกิดขึ้นนั้นเข้าใกล ้

เป้าหมายหรือใกล้จะสำเร็จเสร็จสิ้นแล้ว ตัวอย่าง

  We were almost at the top of the mountain when it began to rain.

          (เมื่อตอนที่ฝนตกนั้น พวกเราใกล้จะถึงยอดเขาแล้ว)

         The river has nearly dried up; there’s been so little rain this year.

          ( ปีนี้ฝนตกน้อยมากจนแม่น้ำเกือบจะแห้งขอดเลยทีเดียว) 

          As the bus rattled round the last bend, the journey was nearly over.

  (ขณะที่รถเมล์เลี้ยวโค้งสุดท้ายด้วยเสียงดังสนั่นนั้น การเดินทางก็ใกล้ 

  จะสิ้นสุดลง)

 3. ใช้เม่ือต้องการจะบอกว่างานหรือการปฏิบัติการใดๆกำลังจะเร่ิมต้น 

ในเวลาอันใกล้  ตัวอย่าง

  The little boy almost fell down the stairs at the department store  

  this morning.

  (เมื่อเช้านี้เด็กเล็กๆคนนั้นเกือบจะตกบันไดที่ห้างสรรพสินค้า)  

  Joy nearly screamed with anger, but managed to restrain herself.

  (จอยเกือบส่งเสียงร้องด้วยความโกรธ แต่ยังดีท่ีเธอระงับอารมณ์ไว้ได้)

  Tanong will have to sell the house because he is very nearly bankrupt.

       (ทนงจะต้องขายบ้านเพราะเขากำลังใกล้จะล้มละลายแล้ว)

  Dinner’s just about ready, so wash your hands now.

   (อาหารเย็นพร้อมแล้ว ไปล้างมือรอได้เลย)

 4. ใช้ในกรณีเปรียบเทียบสิ่งของ บุคคล ความรู้สึก  หรือ คุณสมบัติต่างๆ 

ที่ใกล้จะเป็น “ที่สุด” ของแต่ละเรื่อง แต่ละอย่าง เช่น almost the best/ the worst, 

almost impossible/ unbearable ตัวอย่าง

         Your son is almost the best student in the English class.

 (ลูกชายของท่านเกือบได้รับเลือกให้เป็นนักเรียนที่เยี่ยมยอดในชั้นเรียน 

 ภาษาอังกฤษ)

 Persuading Sutep to change his mind is nearly impossible.

 (การทำให้สุเทพเปลี่ยนใจนั้นเป็นสิ่งที่เกือบจะเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว)  

 I was almost unbearable when I heard what Naree said about me. 

 (ฉันเกือบจะทนไม่ไหวเมื่อได้ยินนารีพูดในเรื่องของฉัน)

 ข้อควรจำ   ทั้ง almost และ nearly ที่ใช้ทดแทนกันได้น้ี นักศึกษาอย่าลืม 

Commonly Confused Words (2) Almost - Nearly                                                                            
   รศ.เพ็ญศรี   รังสิยากูล

Start Finish

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

ความหมายที่แท้จริงของคำทั้งสองนี้ว่ามีระยะห่างที่จะถึงจุดมุ่งหมายดังกล่าว 

ไม่เท่ากันเอาไว้ด้วย เพื่อที่เราจะได้เข้าใจความหมายของเนื้อหานั้นๆได้ชัดเจนขึ้น 

ว่าใกล้จะเกิดหรือเกือบจะเสร็จสิ้นเหตุการณ์นั้นมากน้อยในสัดส่วนที่ต่างกัน

 II.    Almost มีวิธีใช้เฉพาะตัวดังนี้   (ไม่ ใช้ Nearly ) 

 1. Almost จะให้ความหมายท่ีต้องการจะบอกว่า “การกระทำน้ันๆเป็นความ 

ล้มเหลว” มากกว่าท่ีจะบอกว่าใกล้จะเป็นผลสำเร็จ เช่น Pichit almost succeeded  

in beating Decha at tennis. ประโยคนี้แสดงความหมายว่าพิชิตแพ้เดชาในการ 

แข่งเทนนิส (ถือเป็นความล้มเหลวในการแข่งขันครั้งนี้)

 2. ใช้ Almost  เมื่อต้องการแสดงความคล้ายหรือมีคุณสมบัติใกล้เคียงกับ

ของอีกสิ่งหนึ่ง เช่น

 After years of living in the jungle with a group of gorillas, they seemed 

almost humans to her. 

 (การใช้ชีวิตกับฝูงกอริลลาในป่านานหลายปีทำให้กอริลลาพวกน้ันมีความ 

ใกล้เป็นคนเหมือนเธอมาก)

  In this light, Jim looks almost handsome.

 (ท่ามกลางสีแสงเช่นนี้ ดูเหมือนจิมจะหล่อขึ้น)

 3. ใช้ Almost  เมื่อต้องการแสดงความคล้ายในเรื่องรูปร่าง ขนาด หรือ 

สีต่างๆ เช่น

              The hole in the ground was almost perfectly round.

             (หลุมนี้เกือบจะกลมมากๆ)   

             Her hat is almost blue, but not quite. 

 (หมวกของเธอใบนี้เกือบจะเป็นสีน้ำเงิน แต่ก็ไม่เหมือนทีเดียว)

 4. Almost จะใช้กับคำที่มีความหมายปฏิเสธ เช่น never, nobody, nothing, 

no money, etc หรือใช้คำ hardly  แทน almost  ก็ได้ในกรณีท่ีไม่อยากใช้คำปฏิเสธ 

ในประโยค เช่น. 

  almost never (=not)  =    hardly ever                        

                almost nobody  =    hardly anybody        

                almost no money  =     hardly any money

      ตัวอย่าง    He hardly works at all.   =    He almost never works at all.

                (เขาไม่ใคร่จะได้ทำงานเลย)          (เขาเกือบจะไม่เคยทำงานเลย)

                       I’ve got hardly any money.  =    I’ve almost got no money.

               (ฉันไม่ใคร่จะได้รับเงินเลย) ( ฉันเกือบจะไม่ได้รับเงินเลย)

                       He knows hardly anything about geography.

                         (เขาไม่ใคร่จะทราบอะไรที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์)

                     = He almost knows nothing about geography.

                (เขาเกือบจะไม่ทราบอะไรที่เกี่ยวกับภูมิศาสตร์)

 หมายเหตุ  แม้ว่า almost จะใช้กับคำที่มีความหมายปฏิเสธได้ แต่เจ้าของ 

ภาษานิยมใช้ hardly  กับกลุ่มคำท่ีเป็นบอกเล่ามากกว่า หรือพูดให้เข้าใจง่ายมากข้ึน

ก็คือเราไม่ค่อยจะเห็นการใช้  almost never , almost nobody, etc. นั่นเอง

 III.   Nearly   มีวิธีใช้เฉพาะตัวดังนี้

 1. จะไม่ใช้ nearly กับคำที่มีความหมายปฏิเสธ เช่น never, nobody,  

nowhere, nothing แต่จะใช้ almost แทน  (ดังที่กล่าวไว้ในข้อ 4 ข้างต้น)

 2. กรณีที่ใช้ ‘not nearly’ จะใช้เพื่อ ‘เน้น’ ว่าที่กล่าวมานั้นไม่ใกล้เคียง 

สิ่งนั้นจริงๆ หรือมีความหมายว่า ‘nowhere near’, ‘not at all’  or ‘far from’  

ซึ่งหมายถึง  “ไม่มีอะไรที่เหมือนหรือคล้ายกันเลย”

 ตัวอย่าง   Jay’s not nearly as good-looking as his brother.

 (เจไม่ได้มีหน้าตาดีเหมือนน้องชายของเขาเลย)

 My sister and I have saved some money for a trip, but it’s not nearly 

enough.

 (ฉันกับน้องสาวได้ออมเงินจำนวนหนึ่งไว้เพื่อการท่องเที่ยว แต่มันก ็

ยังไม่พอสักที)

 ผู้เขียนหวังว่าความหมายที่ต่างกันของทั้งสองคำนี้คงไม่ทำให้นักศึกษา 

สับสนนะคะ เพราะจริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากจนเกินไป อีกประการหนึ่งเท่าที่ 

ผู้เขียนได้อ่านประโยคภาษาอังกฤษท่ีมีใช้คำท้ังสองน้ีแล้วสังเกตว่า โดยส่วนใหญ่แล้ว 

almost จะใช้กับเรื่องของการกระทำ หรือกับเหตุการณ์ที่เกือบจะเกิดขึ้น ส่วน 

nearly น้ันจะใช้กับเร่ืองของเวลาหรือเก่ียวกับเลขจำนวนต่างๆดังประโยคตัวอย่าง

ต่อไปนี้ 

 1. He was almost the only boy to get a good mark: there were only one 

or two others to get a good mark also.

 2. That was nearly the only one time he ever came to school early. He 

may have  come to school early once or twice before.

 3. It was nearly eight o’clock when he arrived. After three minutes it 

would have been eight o’clock.

 4. This suit cost me nearly $10; it’s about $ 8.5 to be exact.

 5. Dang almost succeeded in swimming to the other side of the river.

 6. My horse almost won the race yesterday. It was beaten by a head.
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Commonly Confused Words (2) Almost - Nearly                                                                             (ต่อจากหน้า 6)

 

 โป้ง โป้ง โป้ง ปัง ปัง ปัง ดังสนั่น

ครูอาสัญด่าวดิ้นสิ้นชีพสูญ

ไม่เว้นวันวางวายใจอาดูร

ไม่มีมูลเรื่องเคืองขุ่นเป็นทุนเดิม

    เหล่าคุณครูดูแลลูกลูกเขา

   ผิดใดเล่าจึงเป็นเหยื่อเพื่อฮึกเหิม

   แล้วลูกครูไร้แม่พ่อรอค่าเทอม  

   ใครจะเติมเต็มชีวิตคิดดูซี

 ประเทศไทยเคยร่มเย็นเคยเป็นสุข

หากมีทุกข์ร่วมฝ่าฟันไม่พรั่นหนี

แสนเสียดายเราเคยรักสามัคคี

เราเคยมีน้ำใจให้แก่กัน       

    ซาตานใดไหนเล่ามาเข้าสิง

   จึงมายิงผู้คนจนอาสัญ   

   โปรดเห็นใจคนดีพลีชีวัน

   โปรดจงหันใจห่างเส้นทางเดิม

สะเทือนไทยสะท้านทรวง
รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

 สังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่หยุดยั้ง 

วันเวลาเป็นสาเหตุสำคัญแห่งการเปลี่ยนแปลงของ 

สรรพสิ่งทั้งหลายในโลกนี้รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ 

มนุษยชาติด้วย  มนุษย์มี 2 ประเภท คือ 1) ประเภทกลัวการ 

เปล่ียนแปลง 2) ประเภทชอบท้าทายกับการเปล่ียนแปลง 

อาจกล่าวได้ว่า ประเภทที่กลัวการเปลี่ยนแปลงอาจจะมี 

สาเหตุว่าตนเองไม่ได้คุ้นชินกับสภาพใหม่ ซึ่งจะทำให้ 

เกิดการสูญเสีย “บางอย่าง” ไป กับอีกพวกหน่ึงชอบท้าทาย

กับการเปล่ียนแปลง คือ กลุ่มคนท่ีมีความพร้อม  รักและ

ยืนหยัดอยู่กับสภาวะกดดันจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ 

ได้อย่างมีความสุข

  เปลี่ยนแปลง  เปลี่ยนไป  และเปลี่ยนผ่าน

 ก่อนอื่นผู้ เขียนขออนุญาตทำความเข้าใจกับ 

คำศัพท์ เหล่าน้ีเสียก่อน เปล่ียนแปลง (change) เปล่ียนไป 

(transformation) และเปลี่ยนผ่าน (transaction) การ 

เปลี่ยนแปลง หมายถึง สภาพต่างๆที่มีการเปลี่ยนเเปลง 

ไปจากสภาพที่เป็นอยู่เดิม  เช่นสภาพความเป็นอยู่ของ 

คนไทยในอดีตมีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย แต่เมื่อสภาพการ 

เปลี่ยนแปลงของความทันสมัยและเทคโนโลยีเข้ามา

กอดรัดทำให้ยึดถือและสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ของ 

วัตถุนิยมมากขึ้น แต่อย่างไรการเปลี่ยนไป หมายถึง 

การเปล่ียนไปของสภาพสังคม/องค์กรท่ีมีการปรับเปล่ียน 

ให้เกิดสภาวะทันสมัย แต่ยังคงเหลือไว้ซึ่งอัตลักษณ์ 

วัฒนวิถี จารีต ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่ดีงามไว ้

สว่นการเปล่ียนผ่าน (transaction) คือ สภาวะท่ีปรับเปล่ียน 

ไปจากสภาพเดิมแต่สามารถดำรงไว้ได้โดยมีกระบวนการ 

ด้านต่างๆเข้าเป็นตัวเสริมเช่นกระบวนการทางเทคโนโลยี 

กระบวนการทางสังคมเป็นต้น ผู้เขียนขอยกตัวอย่าง 

ง่ายๆคือ การเบิกถอนเงินผ่านเครื่องอัตโนมัติ(ATM)ที ่

ผ่านบัตรเอทีเอ็มของตู้บริการต่างธนาคารระบบก็จะแจ้ง 

ว่าระบบกำลังเปลี่ยนผ่าน( transaction is processing.) 

กลับมาชำเลืองวันเวลากันบ้าง  ส่ิงน้ีทำให้มนุษย์หวนคิด

คำนึงถึงเร่ืองเก่าๆในอดีต  เพราะอดีตจะทำให้เข้าใจเร่ืองราว 

ที่เกิดขึ้นและสามารถนำมาเป็นบทเรียนสอนใจได้ อดีต 

จะมีคุณค่ามากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับการกระทำของ 

ตนเอง มนุษย์บางคนทิ้งอดีตไว้ด้วยความประทับใจ 

บางคนปล่อยอดีตไว้กับความสลดใจ ทั้งนี้มนุษย์จะต้อง 

เข้าใจในแก่นแกนท่ีว่า “รู้อดีต ขีดปัจจุบัน รู้ทันอนาคต” 

อนึ่งอดีตทำให้มนุษย์เห็นตนเองได้ง่ายขึ้นและชัดเจน 

(the past saw the self. )  หันกลับมามององค์กรทั่วไปบ้าง 

วิธีคิดในเร่ืองของอำนาจของคนบางกลุ่ม บางท่ีดูเหมือน

จะยังมีผูกขาดอยู่  ฉะนั้น สังคมเปลี่ยนคนต้องเปลี่ยน

คนไม่เปลี่ยนต้องเปลี่ยนคน เป็นอีกวาทกรรมหนึ่งที่จะ

ช่วยและกระตุ้นปลูกเร้าให้มนุษย์หันมาต่ืนตัวกับสภาพ 

ที่ไม่จีรังและยั่งยืนตลอดจนความเป็นอนัตตาได้บ้าง

 บางคนในบางองค์กรมีมุมมองของตนเองว่า 

วันเวลาจะช่วยให้อะไรดีข้ึนจริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่วลี 

ของที่ลมออกจากช่องปาก ซึ่งจะช่วยปลอบประโลมใจ 

ให้มีกำลังใจมากขึ้น แต่บางวิถีชีวิตของผู้คนบางกลุ่ม 

วันเวลามิได้ช่วยนำพาพวกเขา/เธอเหล่าน้ันให้เข้าถึงความสุข 

ได้อย่างแท้จริง เพราะยังมีความอยากมีอยากเป็น คอยหนุนนำ 

กิเลสแห่งตนจนทำให้เกิดสภาวะความจอมปลอมแห่ง 

ความสุขได้  การเข้าถึงพุทธวาจาท่ีว่า กาลเทศะหรือหลัก 

สัปปุริสธรรมน้ันก็ยังไม่แจ่มแจ้งเท่าท่ีควร  ฉะน้ันสังเวียน 

ของการดำรงชีวิตในขณะที่มีชีวิตอยู่  จึงจำเป็นอย่างยิ่ง 

จะต้องตระหนักในการเปล่ียนแปลงเปล่ียนไปและเปล่ียนผ่าน 

กล่าวคือ ต้องมีสติมั่นโดยไม่ต้องตระหนกสิ่งต่างๆที่เกิด

ขึ้นแต่ให้ตระหนักมากกว่า

 วันเวลา : การทำดีที่ต้องยึดถือ

 วันเวลาของมวลหมู่มนุษยชาติดูเหมือนว่าจะมี 

ความเลวร้ายลงไปทุกที  แต่พวกเรายังมีความโชคดีที่ได ้

แนวทางในการฝึกจิตและหมั่นกระทำความดีให้ปรากฏ 

อยู่เสมอ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะนำมาสู่ความปกติสุขได้อย่างชัดเจน 

การกระทำดีของผู้คนในองค์กรอย่างน้อยจะต้องมีสารัตถะ

ดังต่อไปนี้

 1 ดีที่หู หมายถึง การหัดฝึกจิตให้เป็นกุศล มีระบบ 

ระเบียบในการฟังและการรับรู้ข้อมูลที่ดี กล่าวได้ว่าเป็น

การนำกระบวนการโยนิโสมนสิการเข้ามาเป็นบทต้ังและ 

ไตร่ตรองให้รอบคอบ ฟังทุกเร่ืองท่ีเข้ามาเผชิญกับหูของเรา 

แต่จะต้องเลือกเฉพาะเรื่อง/สาระที่เป็นประโยชน์และ 

นำมาปรับใช้กับตนเองเพราะ  “เสียงของฅน”  มีมาก โดย 

ท่ัวไปแล้ว การฟังจะทำให้เกิดการพัฒนาความรู้  แต่อย่างไร  

ฟังแล้วจะต้องเข้าใจและเข้าถึงในสิ่งที่ฟังด้วย อย่างนี ้

เรียกว่า ดีที่หู อย่างไม่มีข้อสงสัย 

 2 ดีที่หัน  กล่าวคือ เป็นการพิจารณาถึงสังคมโลก 

ว่ามีการเปล่ียนแปลงไปมากน้อยเพียงใดย่ิงใครก็ตามท่ีถูก 

สังคมยกย่องให้เป็นครูผู้สอนยิ่งต้องหันดูว่าศาสตร์หรือ 

สิ่งที่ตนเองสอนนั้นโลกต่างแดนเขาพัฒนาไปถึงไหน  

อย่าติดกับดักแห่งตนเองว่าส่ิงท่ีตนเองรับรู้ในอดีตเป็นส่ิง 

ที่ถูกต้องและสวยงามถ้าคิดได้เพียงแค่นี้ก็จะทำให้เกิด 

จินตทัศน์ท่ีน้อยลงและทำให้โลกทัศน์ไม่กว้างไกลสุดท้าย 

ชีวทัศน์ก็มีความหดหู่ เฉกเช่นวาทกรรมของรวมกลุ่ม 

ประชาคมอาเซียนที่มี จำเป็นต้องหันมาดูซึ่งกันและกัน   

รวมทั้งเข้าใจในอัตลักษณ์ของคนอื่นและที่อื่นให้มากขึ้น

(what else the other does?) ส่ิงน้ีจะทำให้ประชาคมอาเซียน 

มีความเหนียวแน่นมากขึ้น

 3 ดีหลายๆเท่า กล่าวคือ ผู้คนในสังคม/องค์กร 

จะต้องมีการส่ังสมความดีงามไปเร่ือยๆ ทำดีต้องมีคนเห็น 

ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีใครเห็น อย่างน้อยคือตัวเรา เพราะ 

ตัวเราก็เป็นคน! การทำดีหลายๆเท่า ถือว่าเป็นการส่ังสมบุญ 

เพราะบุญคือการกระทำดีนั่นเอง ดังคำที่ว่า มีบุญเป็น 

สะพานมีทานเป็นเสบียง

 4 ดีอย่าห่างเหิน เป็นคำกล่าวท่ีเตือนสติได้ดีย่ิงนักว่า 

การกระทำความดีอย่าเลือกปฏิบัติทั้งกับคนและวันเวลา 

เช่น การทำดีกับคน ถ้าเขา/เธอเป็นผู้บังคับบัญชาถึงจะทำ 

ดีด้วย แต่ถ้าไม่ใช่ก็ไม่ทำ อย่างน้ี เรียกว่า ดีห่างเหินแน่นอน   

หรือแม้แต่กรณีตัวอย่าง เช่น คนส่วนใหญ่มักทำความด ี

ในวันสำคัญทางศาสนาส่วนในวันธรรมดาไม่ค่อยใส่ใจ 

เท่าที่ควร จึงถูกเรียกว่า ทำดีแบบห่างเหิน

 วันเวลาทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งมีทั้งสิ่งที่

ดีและไม่ดี การเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมและสามารถ 

นำพาความสุขมาให้ได้ภาษาทางวิชาการ เรียกว่า การพัฒนา 

ฉะนั้นการทำงานทุกอย่างต้องตั้งคำถามกับตนเอง 

เสมอว่า ได้ทำหรือทำได้ เข้าใจหรือเข้าสมอง ถ้าคิด 

เช่นนี้ได้ การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพและไม่ต้อง 

กลับมาหวนคิดคำนึงวันเวลาและการเปลี่ยนแปลงอีก 

และจะได้ไม่ต้องถามตนเองว่า วันเวลาผันผ่านไป หลงเหลือ 

สิ่งใดไว้บ้าง ฤามีเพียงความอ้างว้าง เปล่าเปลี่ยวและ 

เงียบเหงา  แค่นี้ก็คงทำให้เข้าใจในความดีที่ทิ้งไว้กับคน 

ในองค์กรได้อย่างแน่นอน !!!!!

ฤาจะหวนคิดคำนึงถึงวันเวลาและการเปลี่ยนแปลง 
(The Nostalgia of Time and Change)

  รศ.ดร.ธงชัย  สมบูรณ์ 

 นายสมาน วงศ์วรายุทธ รองผู้ว่าราชการ 

จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานประกอบพิธ ี

ถวายพานพุ่ม ถวายราชสักการะ และถวายราชสดุดี 

เฉลิมพระเกียรติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช เนื่องใน 

งานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี  

2556 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2556 ณ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

หนองบัวลำภู โดยมีหน่วยงานท้ังฝ่ายพลเรือน ตุลาการ  

อัยการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

และผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ ไทรเล็กทิม รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมวางพานพุ่ม 

ดอกไม้ ถวายเป็นราชสักการะ และเข้าร่วมพิธีอย่าง 

พร้อมเพรียง ทั้งนี้เพื่อแสดงความจงรักภักดีและ 

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของ 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช พระมหากษัตริย์องค์ท่ีสาม 

แห่งกรุงสุโขทัยที่ทรงรวบรวมบ้านเมืองให้เป็น 

ปึกแผ่นมั่นคง และขยายอาณาเขตอย่างกว้างขวาง 

ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรด้วยการปกครอง 

บ้านเมืองแบบพ่อปกครองลูก ทรงทำนุบำรุงส่งเสริม 

พระพุทธศาสนา ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง  

และเจริญความสัมพันธ์กับหัวเมืองแว่นแคว้นต่างๆ  

และในปี พ.ศ. 1826 ทรงประดิษฐ์อักษรไทย หรือ 

ลายสือไทย ให้ประเทศไทยได้เป็นชนชาติท่ีมีภาษาพูด 

ภาษาเขียนเป็นของตนเองมาตราบจนทุกวันนี้  

จนพระองค์ได้รับการสรรเสริญแซ่ซ้องและถวาย 

พระราชสมัญญานาม “พ่อขุนรามคำแหงมหาราช” 



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

ถาม   ถ้าในภาคฤดูร้อน/2555 ผมลงทะเบียน 

กันวิชาที่รอผลสอบภาค 2/2555 ไว้ทั้งหมด แต่เมื่อ 

ผลสอบภาค 2/2555 ประกาศแล้ว ผมเรียนครบ 

หลักสูตรผมจะต้องดำเนินการอย่างไรถึงจะได้ 

ค่าลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน/2555 คืน 

ตอบ :  ตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เรื่องการขอคืนเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา 

ค่าลงทะเบียนเรียน และค่าบำรุงมหาวิทยาลัย 

ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2552 ข้อ  

3. นักศึกษาผู้ใดได้ลงทะเบียนกระบวนวิชาใดซ้ำไว้ 

เพราะยังไม่รู้ผลสอบของภาคก่อน ต่อมารู้ผลว่า 

สอบได้ครบตามหลักสูตร นักศึกษาผู้นั้นมีสิทธ ิ

ขอคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนกระบวนวิชาน้ันเป็น 

รายหน่วยกิตเต็มจำนวน ค่าบริการลงทะเบียนเรียน 

ไม่ตรงวัน (ถ้ามี) และค่าบำรุงมหาวิทยาลัยได้โดย

นักศึกษาต้องนำหนังสือสำคัญรับรองปริญญา 

ท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติไปดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ภายใน 3 เดือนนับแต่วันท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ 

มิฉะน้ันมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินให้ ท้ังน้ีเม่ือสภา 

มหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้สำเร็จการศึกษาในภาคใด 

แล้วให้ถือว่าการลงทะเบียนเรียนในภาคถัดไป

น้ันมหาวิทยาลัยมีสิทธิยกเลิกได้ทุกกระบวนวิชา 

และจะคืนเงินค่าลงทะเบียนเรียนให้เฉพาะกระบวน 

วิชาที่ลงซ้ำไว้เพราะยังไม่รู้ผลสอบของภาคก่อน 

เท่านั้น ข้อ 4. เมื่อนักศึกษาได้ไปยื่นคำร้องไว้

ที่ฝ่ายจัดตารางสอนและลงทะเบียนเรียนแล้ว  

ให้ไปขอรับคำร้องคืนภายในกำหนดนัดและไป 

ขอรับเงินคืนที่ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี  

ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ภายใน 3 เดือน 

นับแต่วันนัดรับคำร้อง หากพ้นกำหนดดังกล่าว 

มหาวิทยาลัยถือว่าท่านสละสิทธิ

 ดังน้ัน เม่ือนักศึกษาเรียนครบหลักสูตรและ 

ได้ใบรับรองสภาแล้ว ให้นำใบรับรองสภาพร้อม 

ใบเสร็จรับเงินฉบับจริงภาคฤดูร้อน/2555 (ถ่าย 

สำเนาไปด้วย 1 ฉบับ) ไปติดต่อท่ีฝ่ายจัดตารางสอน

และลงทะเบียนเรียน อาคาร KLB ชั้น 1

ถาม   ผมเป็นนักศึกษา Pre-degree รหัส 55  

ในขณะน้ีผมจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว 

ผมจะต้องดำเนินการอย่างไรเพื่อจะเป็นนักศึกษา

แบบปกติ และบัตรนักศึกษาของผมจะต้องเปล่ียนใหม่

หรือไม่ และถ้าเปล่ียนใหม่สมุดบัญชีธนาคารต้องเปล่ียน

ด้วยหรือไม่ 

ตอบ  เมื่อนักศึกษามีวุฒิการศึกษามัธยม 

ศึกษาตอนปลายแล้ว นักศึกษาสามารถสมัครเป็น

นักศึกษาใหม่ได้ แต่ก่อนการสมัครนักศึกษาใหม ่

นักศึกษาต้องทำเรื่องลาออกจากการเป็นนักศึกษา 

Pre-degree ก่อนตามประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เรื่อง ห้ามนักศึกษาสมัครเข้าเป็นนักศึกษาในขณะที่ 

ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่ ประกาศ ณ วันที่ 

25 กุมภาพันธ์ 2553 ข้อ 3. ผู้ที่เป็นผู้สมัครเรียน 

รายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมรับปริญญา (Pre-degree)  

มีความประสงค์จะสมัครเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

จะต้องลาออกจากการเป็นผู้สมัครเรียนรายกระบวนวิชา 

เพื่อเตรียมรับปริญญา (Pre-degree) แต่ยังสามารถ 

ใช้สิทธิในการสอบซ่อมภาคล่าสุดได้ ดังนั้น เมื่อ 

นักศึกษาทำเรื่องลาออกจากการเป็นนักศึกษาแล้ว 

นักศึกษาสามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ตามวัน 

 สวัสดีครับสมาชิกข่าวรามคำแหงและนักศึกษา 

ทุกท่าน เราก็พบกันอีกเช่นเดิมนะครับ สำหรับ 

สัปดาห์น้ีจะลงตีพิมพ์ข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555 

ตอนสุดท้ายแล้วนะครับ คือตั้งแต่ ข้อ 6 - ข้อ 9 

โดยเฉพาะข้อ 9 นักศึกษาตั้งแต่รหัส 47 เป็นต้นไป 

ก็จะต้องใช้ระบบเกรดใหม่ด้วยครับ

 ข้อ 6 ให้ยกเลิกความใน 20.3 ของข้อ 20  

แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการ 

ศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551 และให้ใช้ความ 

ต่อไปนี้แทน

 “20.3 นักศึกษาที่จะได้รับเกียรตินิยม ต้อง 

เรียนจบหลักสูตรปริญญาตรีภายในระยะเวลาที่ 

กำหนด มีความประพฤติดี และมีระดับคะแนน 

เฉล่ียสะสมของกระบวนวิชาท่ีสอบได้ตลอดหลักสูตร 

ตามเกณฑ์ที่กำหนดให้ได้รับปริญญาเกียรตินิยม  

โดยสภามหาวิทยาลัยพิจารณาการอนุมัติปริญญา 

เกียรตินิยมแก่ผู้ได้รับการเสนอช่ือจากคณะตามเกณฑ์  

ดังนี้

  20.3.1 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึง 

เหรียญทอง ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉล่ียสะสมต้ังแต่  

3.75 ขึ้นไป

  20.3.2 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหน่ึง  

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

  20.3.3 ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง  

ต้องเป็นผู้ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25”

 ข้อ 7 ให้ยกเลิกข้อ 23 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2551  

และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

 “ข้อ 23 การให้เหรียญรางวัลแก่ผู้เรียนดี

   23.1 เหรียญรางวัลเรียนดีตลอดหลักสูตร 

เป็นเหรียญทอง ซ่ึงมีรูปร่างลักษณะและขนาดตามแบบ 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

   23.2 การมอบเหรียญรางวัลเรียนดใีห้ 

เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกำหนดตามความใน 20.3.1 ของข้อ 20” 

บทเฉพาะกาล

 ข้อ 8 ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับกับนักศึกษาระดับ 

ปริญญาตรีท่ีเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย ต้ังแต่ปีการศึกษา  

2547 เป็นต้นไปโดยอนุโลม

 ข้อ 9 ให้อธิการบดีรักษาการตามข้อบังคับนี้ 

ในกรณีมีปัญหาให้อธิการบดีโดยความเห็นชอบของ 

คณะกรรมการที่ปรึกษาของสภามหาวิทยาลัยมีอำนาจ 

สั่งและปฏิบัติตามที่เห็นสมควร

  จบแล้วครับสำหรับข้อบังคับฯฉบับท่ี  3   ผมหวังว่า 

ท่านท้ังหลายคงจะเข้าใจระบบเกรดใหม่มากข้ึนนะครับ  

แต่ถ้าไม่เข้าใจหรือสงสัยก็ส่งคำถามมาถามได้นะครับ  

และในสัปดาห์หน้าเป็นต้นไปผมจะนำข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ฉบับที่ 4  

พ.ศ. 2555 มาลงให้อ่านและทำความเข้าใจเก่ียวกับการ 

เทียบโอนจากระบบเกรด G P มาเป็น A B C D.... เป็น 

เรื่องต่อไป สำหรับสัปดาห์นี้ สวัสดีครับ พบกันใหม่ 

สัปดาห์หน้า

ถาม-ตอบ 
“เกรดระบบใหม่”

สุทธิกุล  ศรีสุทธิ์

เวลาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร ส่วนผลการสอบ 

ที่นักศึกษาสอบผ่านในรหัสนักศึกษา Pre-degree 

นักศึกษาสามารถเทียบโอนมาได้ ซึ่งนักศึกษาต้อง 

ไปขอ Transcript ที่ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 1 

เพื่อใช้ในการเทียบโอน แต่ถ้านักศึกษายังมีผลสอบ

ที่ยังไม่ปรากฏใน Transcript ทั้งหมด ให้นักศึกษา 

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่ไปก่อนและใช้สิทธิเทียบโอน

ภายหลัง ในกรณีบัตรนักศึกษา นักศึกษาต้องทำบัตร 

นักศึกษาใหม่และต้องเปิดบัญชีธนาคารใหม่ ซึ่งใน 

ขณะนี้เป็นของธนาคารไทยพาณิชย์

 ม.ร. สาขาวิทยบริการฯจ.สงขลา จัดโครงการ 

“ปันน้ำใจ ให้รอยยิ้ม สู่น้องสงขลาพัฒนา” โดยมี  

รศ.เพชรน้อย เวทยประสิทธิ์ รองอธิการบดีฝ่าย 

วิทยบริการ จ.สงขลา เป็นประธาน และมีนักศึกษา 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รุ่นท่ี 10 จังหวัดสงขลา  

ร่วมจัดและมอบของขวัญให้กับเด็กพิการทางสมอง 

และปัญญา ณ โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา เมื่อวันท่ี  

17 กุมภาพันธ์ 2556



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

  ตามประกาศกระบวนวิชาท่ีเปิดสอน พร้อมวันและเวลาสอบไล่ (ม.ร.30) 

ประจำภาค 2 ปีการศึกษา 2555 กำหนดวันและเวลาสอบของกระบวนวิชา ENG1001 

และ ENG 1002 กระบวนวิชาละ 2 คาบเวลา นั้น

 เพื่อให้การดำเนินการสอบไล่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จึงกำหนดวัน เวลาสอบ รหัสประจำตัวนักศึกษา ของกระบวนวิชา

ดังกล่าวในแต่ละคาบเวลา ให้นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ ดังนี้

 

          

   

          

กระบวนวิชา วัน/เวลาสอบ รหัสประจำตัวนักศึกษา

ENG1001 เสาร์ 23 มีนาคม 2556

คาบเช้า 09.30-12.00 น.

คาบบ่าย 14.00-16.30 น.

4704019209-5404022831

5404022864-5590527429

ENG 1002 เสาร์ 30 มีนาคม 2556

คาบเช้า 09.30-12.00 น.

คาบบ่าย 14.00-16.30 น.

4701000418-5501027626

5501027642-5590526033

กำหนดวัน เวลา รหัสประจำตัวของการสอบ 
ENG1001 และ ENG 1002 ภาค 2/55

 ด้วยมีข้อผิดพลาดในการกำหนดวันเวลาสอบไล่กระบวนวิชา POL 3102  

มีผลทำให้ข้อมูลในประกาศในกระบวนวิชาที่เปิดสอนพร้อมกับวันและเวลา 

สอบไล่ (ม.ร.30) กับตารางสอบไล่รายบุคคลไม่ถูกต้อง 

 ดังน้ัน มหาวิทยาลัยจึงขอกำหนดวันเวลาสอบไล่กระบวนวิชา POL 3102 ใหม่  

โดยสอบวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2556 เวลา 17.00-19.30 น. ดังรายละเอียด 

ดังนี้

     รหัสประจำตัวนักศึกษา  สถานที่สอบ

  4801008279-5206031733     KLB 201

  5206031741-5406002971     KLB 301

  5406002989-5590519764     KLB 401

แก้ไขวันเวลาสอบไล่กระบวนวิชา POL 3102
ภาค 2 ปีการศึกษา 2555

 ตามที่ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ได ้

ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบและเวลาที่ใช้สอบ ภาค 2 ปีการศึกษา 2555 ไปแล้วนั้น 

ต่อมาได้ตรวจพบข้อผิดพลาดบางประการ จึงขอเปลี่ยนแปลงข้อมูล ดังนี้

 เดิม        THA 2102  ปรนัย 100 ข้อ 

    เวลาทำข้อสอบ  2 ชั่วโมง 30 นาที

 เปลี่ยนเป็น  THA 2102  อัตนัย 3 ข้อ 

    เวลาทำข้อสอบ  2 ชั่วโมง 30 นาที

แก้ไขข้อมูลจำนวนข้อสอบและเวลาที่ ใช้สอบ
ภาค 2 ปีการศึกษา 2555

 ตามที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะมพีิธพีระราชทานปริญญาบตัรแก่ผู้ 

สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 - 2555 (รุ่นที่ 38) ระหว่างวันที่  

4 - 8 มีนาคม 2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช โดยมี 

การซ้อมใหญ่ ระหว่างวันที่ 25 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2556 นั้น พิธี 

พระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 36,233 คน  

ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกในการเดินทางและป้องกันปัญหาการจราจร มหาวิทยาลัย 

ขอความร่วมมือบัณฑิต ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้อง ใช้บริการรถสาธารณะ 

หากมีความจำเป็นต้องนำรถยนต์มา ให้ไปจอดที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย 

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ (สาขารามคำแหง) ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี (สาขา 

หัวหมาก) และร้านอาหาร 13 เหรียญ (สาขาพระราม 9)  ทั้งนี้ ผู้ไม่เกี่ยวข้อง 

โปรดหลีกเลี่ยงเส้นทาง หรือเผื่อเวลาในการเดินทางด้วย 

รามคำแหงแจ้งเตือนการจราจร
ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อมรับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรและจัดที่นั่งบัณฑิต งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 38  

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.โฆษิต อินทวงศ์ คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากร 

มนุษย์และประธานคณะกรรมการดำเนินการฯ และรองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช  

สำราญจิตต์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และประธานอนุกรรมการฝ่ายฝึกซ้อม 

รับปริญญาและจัดท่ีน่ังบัณฑิต ร่วมช้ีแจงรายละเอียดด้วย เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ์  

2556 ณ ห้อง 321 อาคารสุโขทัย

ม.ร. ประชุมอนุกรรมการฝึกซ้อมงานปริญญาบัตร

 กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักศึกษาและบัณฑิต  

สมัครเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาชีพงานด้านบริการ 

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์-1 มีนาคม 2556 โดยมีหัวข้อการฝึกอบรม ดังนี้

 e การบรรยายและฝึกปฏิบัติการจัดทำเอกสารแนะนำตัวเองของผู้สมัครงาน 

เป็นภาษาอังกฤษ การเขียนจดหมายสมัครงาน การเขียนประวัติย่อ การกรอก 

ใบสมัครงานภาษาอังกฤษ การสัมภาษณ์งาน กรณีตัวอย่าง อาชีพพนักงาน 

ต้อนรับบนเคร่ืองบิน อาชีพพนักงานต้อนรับลูกค้า และพนักงานประชาสัมพันธ์  

 eศิลปะการสนทนาทางโทรศัพท์ท่ีน่าประทับใจ ภาษาอังกฤษท่ีเก่ียวข้อง 

กับอาชีพงานด้านบริการ กลยุทธ์การสร้างความประทับใจในงานด้านบริการ  

การต้อนรับและบริการที่ดี การเสริมสร้างภาพลักษณ์ บุคลิกภาพของผู้ให้ 

บริการ 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ งานแนะแนวจัดหางาน 

และทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร ชั้นลอย (ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น) 

ม.ร. พัฒนาศักยภาพนักศึกษา  จัดอบรมสู่อาชีพงานด้านบริการ



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 ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

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

ในปัจจุบันและในอนาคตมีโรคมีภัยต่างๆที่บางเรื่อง 

อาจจะถึงข้ันท่ีอาจจะหนักหนาสาหัสมากกว่าท่ีเคยเป็น  

เคยมี  เคยอยู่ก็ได้

 เอาเป็นว่าถ้าเราคิดว่าในโลกนี้มีผู้คนมากมาย  

ถึงขั้นที่จะต้องจำกัดจำนวน หรืออาจจะถึงขั้นกำจัด 

จำนวน จำกัดก็คือหาทางป้องกันไม่ให้มีมากขึ้น เช่น  

คุมกำเนิด กำจัดก็คือการขจัดไม่ให้มีชีวิตอยู่ หรือหาทาง 

ไม่ให้มีชีวิต ดังน้ันถ้าหากว่าเราไม่กำจัดหรือจำกัดชีวิต  

คนก็น่าจะมากขึ้นๆล้นโลก แย่งกันหารับประทาน 

แย่งอาหาร  แย่งท่ีอยู่อาศัย  แย่งยารักษาโรค  แย่งอากาศ 

แย่งอะไรต่อมิอะไรต่างๆ ก็จะเกิดการแย่งชิง เกิดการ 

ขวนขวายกันมากขึ้นๆ คนที่ดีก็มีมากขึ้น คนที่เลวก็มี 

มากขึ้น เป็นเงาตามตัว สิ่งเหล่านี้นั้นจะจำกัดขอบเขต 

อย่างไร ครูคิดว่าทุกวันน้ีธรรมชาติกำลังทำงาน ธรรมชาติ 

กำลังจะกำจัดหรือจำกัดก็ตาม แต่ส่ิงท่ีเราเห็นได้ชัดเจน 

ก็คือว่า สิ่งที่ไม่น่าจะเกิดก็อาจจะเกิดได้ สิ่งที่เกิดไป 

แล้วก็อาจจะเกิดซ้ำขึ้นมาได้ อย่างนี้เป็นต้น ดังนั้น 

ไม่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นสิ่งดี หรือเป็นสิ่งที่ไม่ดีก็ตาม 

แต่ก็เป็นวงจรของชีวิต เป็นวงจรของสิ่งมีชีวิตที่ถูก 

กำหนดโดยธรรมชาติ เม่ือส่ิงใดมีมากเกินไป ธรรมชาติก็ 

อาจจะมีวิธีการกำจัด หรือมีภัยพิบัติ อาจจะมีบางสิ่ง 

บางอย่างท่ีบางคร้ังมากระตุ้นความคิดเรา ว่าส่ิงเหล่าน้ี 

นั้นอาจจะเป็นเครื่องมืออันสำคัญของธรรมชาติก็ได ้

ท่ีพูดว่าธรรมชาติก็เพราะว่าไม่ทราบว่าจะไปโยนความผิด 

ให้ใคร และหาข้อยุติโดยตรงก็ย่ิงจะต้องค้นคว้า ขวนขวาย  

จะต้องวิจัยไปกันมากทีเดียว

 ลูกศิษย์ลองคิดดูนะครับว่า ทุกวันน้ีคนท่ีแต่งงาน 

กันก็จะแต่งในวัยท่ีสูงอายุข้ึนทุกที แต่ก่อนน้ันผู้คนอาจจะ 

แต่งงานกันอายุยังไม่ถึง 20 ปี ในบางชาติ บางประเทศ 

อายุ 11 ปีเขาก็ให้แต่งงานกันแล้ว บางชาตินั้นก็อาจจะ 

แต่งกันเมื่ออายุ 20 กว่าปี จะอย่างไรก็ตามแต่ ในวัย 

เจริญพันธ์ุ ในวัยหนุ่มสาว โอกาสที่จะสืบสายพันธ์ ุ

มนุษย์ก็มีมากเป็นลำดับ แต่พอสังคมยุ่งยากซับซ้อน 

มากข้ึน ผู้คนมีการแก่งแย่งมากข้ึน จะเห็นได้ว่าการเป็น 

อยู่ที่เปลี่ยนแปลง การเป็นอยู่ที่เป็นไปโดยอัตโนมัต ิ

ก็มีการแต่งงานกันบ้าง ไม่แต่งงานกันบ้างก็ตามแต ่

แต่ในเร่ืองการสืบสายพันธุ์น้ัน บ้างก็ควบคุมไม่ให้เกิด 

คือคุมกำเนิด บ้างก็กำจัด ก็คือจะเกิดมาก็ไม่ให้เกิด 

ทำลายเสียอย่างน้ีเป็นต้น ในการท่ีจะอยู่ร่วมกันต่อไป 

ในกาลภายหน้า ถ้าหากว่าดูตัวเลขคร่าวๆ จากที่อ่าน 

ซึ่งครูเองก็ไม่อยากจะยืนยัน ที่เป็นสถิติกันว่าผู้หญิง 

มากกว่าผู้ชาย ในขณะเดียวกันคำว่าผู้หญิงผู้ชายนั้น 

ถ้าเรามองแต่เพียงเพศก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมาก  

แต่ถ้ามองในเรื่องจิตใจแล้ว เราจะต้องแยกให้ดีว่า 

เขาคิดไม่ตรงกับเพศของตนน้ันมีมากมาย ส่ิงเหล่าน้ี 

ก็เป็นเรื่องการที่จะจำกัดการเกิด การจำกัด การที่จะ 

เพิ่มประชากรได้ในทางหนึ่ง ซึ่งต่อไปถ้าหากว่าการ 

เพิ่มโดยธรรมชาติไม่ได้ก็อาจจะต้องเพิ่มโดยวิธีอ่ืน  

มิฉะนั้นมนุษย์ก็คงจะต้องสูญพันธ์ุสักวันหนึ่ง ซึ่ง 

เรื่องนี้ครูจะขยายความในโอกาสที่สมควรต่อไป  

แต่ในครั้งนี้อยากจะชวนคิดว่าถ้าเราตั้งชื่อปัญหา 

แล้วเราก็มองเหตุ มองผล มองที่ผ่านมา มองปัจจุบัน 

และมองไปในอนาคต เป็นจินตนาการไป แต่ทั้งนี้จะ 

จินตนาการแค่ไหนก็จะต้องรู้ว่าจะต้องคิดอยู่ในหลักเกณฑ์ 

ท่ีมีความเป็นไปได้  เท่าน้ีก็คงจะไม่ทำให้การจินตนาการ 

พริ้งเพริศไปเสียจนควบคุมสติปัญญาไม่ได้ ควบคุม 

อารมณ์ไม่ได้ วันหลังคุยกันอีกนะครับ วันน้ีเอาไว้เพียง 

เท่านี้ครับ  สวัสดีครับ

และนอกจากทุนการศึกษาที่จัดสรรจากงบประมาณ 

มหาวิทยาลัยแล้ว ยังได้รับการสนับสนุนงบประมาณ 

จากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน  

และผู้มีจิตศรัทธา ที่เห็นความสำคัญของการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ

 อาจารย์สมหมาย กล่าวต่อไปว่า สำหรับการ 

มอบทุนการศึกษาในคร้ังน้ี เป็นการมอบทุนการศึกษา  

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวนทั้งสิ้น 725 ทุน 

เป็นเงิน 2,250,000 บาท ประกอบด้วยทุนเรียนดี 

จำนวน 75 ทุน เป็นเงิน 300,000 บาท ทุนขัดสน 

สำหรับนักศึกษาส่วนกลาง จำนวน 413 ทุน เป็นเงิน  

1,239,000 บาท ทุนขัดสนสำหรับนักศึกษาสาขา 

วิทยบริการฯส่วนภูมิภาค จำนวน 31 ทุน เป็นเงิน 

93,000 บาท และทุนกิจกรรม จำนวน 206 ทุน เป็นเงิน  

618,000 บาท และการจัดงานครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก 

หน่วยงานภายนอก ผู้บริจาคทุนจากภายนอก เข้าร่วม 

ในพิธีคร้ังน้ีด้วย ได้แก่ ทุนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

ทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน ทุนบริษัท 

บุญรอด บริวเวอร่ี จำกัด กองทุนเงินให้กู้เพ่ือการศึกษา 

 สำหรับการปฐมนิเทศและบรรยายพิเศษ 

ในคร้ังน้ี มุ่งสร้างความสำนึกนำให้นักศึกษาท่ีได้รับทุน  

รู้จักคุณค่าของทุนการศึกษา  สำนึกในพระคุณของผู้ให้ 

ทุนการศึกษา มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 

ของทุนต่างๆอย่างเคร่งครัด รู้จักหน้าที่ของตนเอง 

และสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม

 อาจารย์ ดร.มนตรี กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายธุรการ กล่าวในการบรรยายพิเศษเรื่อง “จิตสำนึก  

ความรับผิดชอบของนักศึกษาทุนการศึกษา” ว่า คำว่า  

กตัญญูกตเวที หมายถึง บุคคลผู้รู้คุณที่คนอื่นกระทำ 

แล้วและทำตอบแทนทันทีที่มีโอกาส 

 “3 สิ่งที่เราควรจะตอบแทน คือ หนึ่ง ผู้ที่มี 

พระคุณ คนที่ทำคุณประโยชน์ให้กับเรา ไม่ว่าจะเป็น  

พ่อ แม่ หรือ ครู อาจารย์ สอง สิ่งของ หรือ สถานที่  

เช่น มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งเป็นแหล่งให้ความรู้ 

กับเรา ดังนั้น จะต้องรู้จักกตัญญูต่อมหาวิทยาลัยที ่

ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้กับเรา ดังคำกล่าวของ  

รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีตอธิการบดี 

ม.ร. เคยกล่าวไว้ว่า “กินน้ำในบ่อ อย่าลืมคนขุดบ่อ”  

สาม ตัวเอง หมายถึง ร่างกายของเรา เพราะในช่วงท่ีมี 

ชีวิตนั้น เสมือนกับว่าเราได้หยิบยืมเขามาใช้งาน และ 

ระหว่างใช้งานนั้น จะต้องรู้จักใช้อย่างกตัญญูรู้คุณ 

เช่น ไม่ทำการส่ิงใดท่ีจะเป็นการทำลายสรีระของตน 

เช่น การเสพสุรา ยาเมา หรือ ยาเสพติด ซึ่งสิ่งเหล่านี้ 

ล้วนเป็นการกระทำท่ีถือว่าไม่มีความกตัญญูต่อตนเอง”  

อาจารย์ ดร.มนตรี กล่าว

 อาจารย์ ดร.มนตรี กล่าวต่อว่า ทุกชนชาติใน 

โลกต่างยึดถือเร่ืองความกตัญญูเป็นสรณะ เช่น ชาวจีน 

จะให้ความสำคัญในเร่ืองของความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ 

เป็นอย่างมาก และจะสังเกตเห็นว่าคนที่มีความกตัญญ ู

มักจะประสบความสำเร็จในชีวิต และประสบความ 

สำเร็จในหน้าที่การงาน ดังนั้น นักศึกษาที่ได้รับทุน 

การศึกษาในคร้ังน้ี จึงควรยึดความกตัญญูรู้คุณต่อบุคคล  

หรือสถานที่ที่มีบุญคุณกับเรา 

 “อยากฝากคาถาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

ให้กับนักศึกษาในเวลาที่มีปัญหา หรือมีเรื่องทุกข์ใจ 

ต้องคอยเตือนตัวเองไว้ว่า “อึด ฮึด สู้” คำว่า อึด หมายถึง 

การเป็นคนที่มีความอดทน อดกลั้น จึงจะสามารถ 

ทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ ต้องรู้จักหนักเอาเบาสู้  

ฮึด หมายถึง การมีพลังใจท่ีจะฝ่าฟันปัญหาและอุปสรรค 

ให้ผ่านพ้นไป และหากเรามีทั้ง อึด และ ฮึด แล้ว 

คำว่า สู้ ก็จะตามมาในที่สุด”

 ต่อจากน้ัน นางสาวไพจิตร จันทร์ภักดี นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์ กล่าวในนามผู้แทนนักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา  

ว่า รู้สึกซาบซ้ึงและเป็นเกียรติอย่างย่ิงท่ีได้รับทุนการศึกษา 

ในวันนี้ เพราะทุนการศึกษามีความสำคัญต่อการศึกษา 

อย่างมาก ทำให้แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองในเรื่อง 

ค่าใช้จ่ายระหว่างเรียน ทั้งค่าครองชีพและค่าเล่าเรียน 

ในฐานะผู้แทนนักศึกษาขอสัญญาว่าจะนำทุนการศึกษา 

ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ต่อการศึกษาให้มากที่สุดและ 

จะประพฤติปฏิบัติตนเป็นเยาวชนที่ดี มีความซื่อสัตย์ 

สุจริตต่อครอบครัว สถาบัน และประเทศชาติ รวมท้ัง 

จะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาใช้เป็นหลักคิดใน 

การดำรงชีวิตต่อไป



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๖) วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๓ มีนาคม ๒๕๕๖

    
 
 
 
 

คิดตรง คิดต่าง

(อ่านต่อหน้า 11)

ลูกยางชายหาด “ลูกพ่อขุนฯ” เจ๋ง
คว้าแชมป์กีฬาปัญญาชน 3 สมัยรวด

 ลูกศิษย์ที่รักทั้งหลายครับ เราคงจะได้ยิน 

ถ้อยคำ คิดว่าเป็นถ้อยคำสำนวนหรือไม่สำนวน 

อะไรก็ช่างเถิด ที่ปรากฏบ่อยๆ ในสังคมที่มีความ 

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ครูชอบพูดถึงเรื่อง 

ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และความคิดที่ 

ไม่ตรงกัน คือคิดต่างกัน จะคิดต่างแค่ไหนเพียงใด 

ก็ขอให้คิดตรงๆเถิด มันก็จะช่วยให้เราได้เห็น 

ความเป็นจริงของโลกว่า ความเป็นจริงของโลก

นั้นเป็นอย่างไร ประการใด การคิดตรงนั้นก็คือ 

การท่ีเราอยากจะมองภาพอะไร หรือมีจินตนาการ 

อย่างไร การมองย้อนเหตุการณ์ หรือการมองเหตุการณ์ 

ในปัจจุบัน หรือการคิดว่าในกาลข้างหน้านั้นจะมี 

อะไร  สิ่งใดอุบัติขึ้นบ้าง  หรือจะวิบัติไปบ้าง

 ลูกศิษย์ครับ ถ้าเราคิดย้อนในบางเร่ือง แล้วเรา 

ก็เอามาเทียบกับปัจจุบัน แล้วก็เอามาจินตนาการ 

ว่า ในกาลต่อไปข้างหน้านั้นควรจะเป็นอย่างไร  

การคิดอย่างนี้นั้น เป็นการคิดเป็นลำดับ แต่ก็จะ 

ต้องประกอบไปด้วยหลัก หลักก็คือความเป็นจริง  

หาเหตุผลแห่งความเป็นจริงน้ันให้ได้ หรือถ้าไม่ได้ 

เราก็ใช้วิธีการทดลองคิด ทดลองสมมติเหตุการณ์ข้ึน  

หรือทดลองโดยการจินตนาการว่าสิ่งนั้นจะเกิด 

ส่ิงน้ันจะไม่เกิด แต่ก็จะต้องอยู่ในหลัก ในหลักก็คือ 

ว่าทำไมจึงเกิด ทำไมจึงไม่เกิด ทำไมจึงอุบัติ ทำไม 

จึงวิบัติ ทำไมจึงทรงตัว ทำไมจึงทรุด สิ่งเหล่านี้ 

จะเป็นเคร่ืองคอยถ่วง คอยหน่วงไม่ให้เราคิดออกไป 

จนเลยท่ีจะจินตนาการได้ หรือเกินความเป็นจริงไป 

เกินกว่าที่ควรจะมี  ควรจะเป็น

 แต่ก่อนน้ี มีคนวิตกกันอยู่มากมายว่า ประชากร 

โลกหรือชีวิตมนุษย์ท่ีเกิดข้ึนมาน้ัน มีมากมายเสียจน 

ถ้าหากปล่อยไว้ ก็จะทำให้โลกน้ีขาดแคลนอาหาร 

ขาดแคลนเคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ขาดแคลนชีวิต 

ที่ดี ชีวิตที่มีคุณภาพ ขาดแคลนในหลายๆเรื่อง 

ท่ีจะดำรงชีวิต กล่าวคือว่า เม่ือมีประชากรมากมายเข้า  

ความต้องการต่างๆ ก็จะเกิดความหลากหลาย บ้านเรือน 

ที่อยู่อาศัยก็จะต้องขยับขยาย และต้องการที่อยู่ 

อาศัยมากข้ึน ในขณะเดียวกันโรคภัยไข้เจ็บ ถ้าหาก 

ว่ามีอยู่เท่าเดิมก็จะต้องการยา การรักษา การป้องกัน 

อะไรมากกว่าเดิม แต่ถ้าหากว่าเชื้อโรคได้พัฒนา 

สายพันธ์ุได้ อะไรต่างๆมากขึ้นไปอีก ก็จะทำให้ 

 ม.ร. รณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 สำนักงานเขตบางกะปิ 

จัดกิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นำโดย นายสิน  

นิติธาดากุล ผู้อำนวยการเขตบางกะปิ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์  

ม.ร. พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานเขตบางกะปิ บุคลากรชาวรามคำแหง และนักศึกษา จำนวนกว่า 200 คน  

ร่วมเดินรณรงค์ เพื่อให้ข้อมูล คำแนะนำ และเชิญชวนนักศึกษา บุคลากรรามคำแหง และประชาชน 

บริเวณโดยรอบ ม.รามคำแหง (หัวหมาก) ให้ออกมาใช้สิทธิเลือกต้ังผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ท่ีจะมีข้ึน 

ในวันที่ 3 มีนาคม 2556 นี้ 

 ลูกยางชายหาดทีมชาย “ลูกพ่อขุนฯ” เฉือนชนะ 

ทีมเจ้าภาพ สถาบันการพลศึกษา คว้าเหรียญทองใน 

กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย คร้ังท่ี 40 “พลบดีเกมส์”  

ระหว่างวันท่ี 10-19 มกราคม 2556 ณ สถาบันการพลศึกษา  

วิทยาเขตจังหวัดชลบุรี   

 เส้นทางสู่ชัยชนะคร้ังน้ีของทีมนักกีฬาวอลเลย์บอล 

ชายหาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง เริ่มจากในรอบแรก 

เอาชนะ ว.นครราชสีมา 2 : 1 เซต และชนะ มรภ. 

เพชรบุรี 2 : 1 เซต เข้ารอบเป็นที่ 1 ในสาย A ไปพบ 

กับ ม.ทักษิณ โดยชนะ 2 : 1 เซต ในรอบที่สอง 

ส่วนรอบที่สาม ทีมจาก ม.รามคำแหง ชนะทีมเก่งจาก 

ม.ศรีปทุม 2 : 0 เซต ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศ ซึ่ง 

สามารถเอาชนะ มรภ.มหาสารคาม  2 : 0 เซต 

 ในรอบชิงชนะเลิศ ทีมลูกยางลูกพ่อขุนฯ ต้องพบ 

กับเจ้าภาพ สถาบันการพลศึกษา (สพล.)  ซึ่งมีดีกรี 

เป็นทีมชาติ ท่ามกลางกองเชียร์ฝ่ายเจ้าภาพเต็มสนาม  

ทำให้ทีมลูกพ่อขุนฯตกเป็นรอง ตั้งแต่เซตที่ 1 คะแนน 

ตามหลัง สพล. จนจบเซตที่ 1 ทีมลูกพ่อขุนฯ แพ้ไป 

15 : 21 คะแนน ในเซตที่ 2 ทีม สพล. เจ้าภาพ เป็น 

ฝ่ายเก็บคะแนนนำลิ่ว แต่การเล่นมาสะดุดทำให้ทีม 

ลูกพ่อขุนฯ ไล่มาทันคะแนนที่ 20 : 20 คะแนน พลิก 

กลับชนะ ด้วยคะแนน 22 : 20 จบ 2 เซตเสมอกัน  

1 : 1 เซต ต้องตัดสินในเซตที่ 3 

 เริ่มต้นเซตที่ 3 ทีม สพล. เริ่มต้นนำห่าง  9 :  

5 คะแนน แต่นักกีฬาลูกพ่อขุนฯฮึดสู้ ทำคะแนนไล่มา 

ทันที่ 14 : 14 คะแนน จากนั้น สพล.ไม่สามารถทำ 

แต้มได้อีกทำให้ทีมลูกพ่อขุนฯเฉือนชนะไปด้วยคะแนน  

16 : 14 ในเซตนี้ และสร้างประวัติศาสตร์เป็นแชมป์ 

3 สมัยติดต่อกัน   

 สำหรับทีมลูกยางชายหาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นเจ้าของเหรียญทองอย่างต่อเนื่องมาแล้ว 2 สมัย ใน 

การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 

(จามจุรีเกมส์) และครั้งที่ 39  (สงขลานครินทร์เกมส์) 

สมาชิกของทีม  ประกอบด้วย นายภูเบศร์  เจษฎาพงศ์ 

และนายธนาดล ศรีทำบุญ นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา   

คณะศึกษาศาสตร์ 

  ตามที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการ 

เลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการ 

องค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.)  ประจำปีการศึกษา 2556 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ณ หน่วยเลือกตั้ง รามฯ 1, 

รามฯ 2 และสาขาวิทยบริการฯ ทั่วประเทศ นั้น

 การเลือกตั้งครั้งนี้มีนักศึกษาใช้สิทธิ 8,468 คน 

ปรากฏผลการเลือกตั้ง ดังนี้

หมายเลข 1  พรรคสานแสงทอง ได้ 3,326 คะแนน

หมายเลข 2  พรรคตะวันใหม่ ได้ 3,315 คะแนน

หมายเลข 3  พรรคพลังราม  ได้ 1,469  คะแนน

 บัตรเสียและหย่อนบัตรผิดหีบบัตร 358  บัตร

 ผลการเลือกต้ังคณะกรรมการองค์การนักศึกษา  

(อ.ศ.ม.ร.) ประจำปีการศึกษา 2556 ได้แก่ พรรคสานแสงทอง   

ซึ่งผู้สมัครนายก อ.ศ.ม.ร. คือ นายอุทัย ยอดมณี รหัส 

ประจำตัว 5106123671 เป็นนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์

 ส่วนผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิก 

สภานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ดังนี้

 1. สมาชิกสภานักศึกษา ประเภทระบุตัวบุคคล  

32 คน เป็นผู้สมัครจากพรรคสานแสงทอง 23 คน และ 

พรรคตะวันใหม่  9 คน

 2. สมาชิกสภานักศึกษา ประเภทระบุพรรค 32 คน  

เป็นผู้สมัครจากพรรคสานแสงทอง 13 คน พรรคตะวันใหม่  

14 คน และพรรคพลังราม 5 คน

 สรุป ผลการเลือกต้ังสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.)  

ทั้งสิ้น จำนวน 64 คน ได้แก่ พรรคสานแสงทอง  36 คน   

พรรคตะวันใหม่  23 คน  และพรรคพลังราม 5 คน

พรรคสานแสงทองได้รับเลือกเป็น อ.ศ.ม.ร.


