
            
   
        

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

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

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

ฉบับที่ ๔๘ 

วันท่ี ๑๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 10)

   
 ม.ร. แสดงความยินดีกับบัณฑิตกิตติมศักดิ์

   
 

   
 คณะรัฐศาสตร์ รับ นศ.ป.โท

สาขาการจัดการงานสาธารณะ รุ่น 14

(อ่านต่อหน้า 11) (อ่านต่อหน้า 11)

อธิบดีกรมสรรพากรชื่นชมรามคำแหง
สอนนักศึกษาให้รู้จักพึ่งพาตนเอง

(อ่านต่อหน้า 11)

 สาขาวิชาภาษาสเปน ภาควิชาภาษาตะวันตก  

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. จัดอบรมภาษาสเปน 

ครั้งที่ 40 สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป 

อบรมระหว่างวันที่ 20 เมษายน-29 มิถุนายน 

2556 ณ อาคารท่าชัย ค่าอบรม 3,200 บาท 

(42 ชั่วโมง) ค่าเอกสาร 100 บาท จำนวน 

2 หลักสูตร ดังนี้ SP1 อบรมวันเสาร์ เวลา 

08.30-12.30 น. และ SP2 อบรมวันเสาร์ เวลา  

08.30-12.30 น.

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต ม.ร.
 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เสด็จฯแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก ่
ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปี 
การศึกษา 2554-2555 ระหว่างวันที่ 4-8 มีนาคม  
2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  
โดยมี นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 
รามคำแหง ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์   
อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  
คณาจารย์ ข้าราชการ ผู้แทนบัณฑิต ผู้แทนนักศึกษา  
และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
เฝ้ารับเสด็จฯ 
 ในวโรกาสน้ี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ได้พระราชทานพระราโชวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงมีใจความว่า 

   
 

มษ. อบรมภาษาสเปน
สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ดร.สาธิต รังคสิริ  อธิบดีกรมสรรพากร  

ฝากหลักคิด ‘ทำทุกสิ่งให้ดีที่สุด’ 

ในการทำงาน พร้อมยึดหลัก ‘ลูก+น้อง’  

ในการปกครองคน ในโอกาสเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎี- 

บัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ 4 

มีนาคม 2556  ณ อาคารหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้ ดร.สาธิต กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได ้

รับปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะตนเลือกเข้าศึกษาในสาขาเศรษฐศาสตร์ 

มาต้ังแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงระดับปริญญาเอก เม่ือจบก็เข้าทำงาน 

โดยได้รับตำแหน่งด้านการบริหารหลายตำแหน่งหลายองค์กร เช่น  

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  กระทรวงการคลัง 

(อ่านต่อหน้า 10)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และ 

รองศาสตราจารย์รังสรรค์  แสงสุข  อดีตอธิการบดี ม.ร. พร้อมคณะผู้บริหาร

 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตร- 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานสาธารณะ 

รุ่นท่ี 14 นอกจากน้ียังรับสมัครนักศึกษาท่ีกำลัง 

ศึกษาในระดับปริญญาตรี ที่มีหน่วยกิตสะสม  

50 หน่วยกิตข้ึนไป เข้าศึกษารายกระบวนวิชาเพ่ือ 

เตรียมศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (Pre-Master Degree) ด้วย  

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ค่าธรรมเนียม 

ตลอดหลักสูตรรวมศึกษา



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 “สุพรรณิการ์” หรือ “ฝ้ายคำ” พรรณไม้ 

ทีส่มเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมารี พระราชทานพระราชดำริให้เป็นพรรณไม้ 

ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ ๑๕ 

มกราคม พุทธศักราช ๒๕๔๒ และ 

 พระราชทานต้นจากพระราชวังดุสิต 

ให้มหาวิทยาลัยเชิญมาปลูกไว้หน้าหอประชุม 

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช เม่ือวันท่ี ๑๘ มกราคม  

พุทธศักราช ๒๕๔๒ นั้น

 “ออกดอกรับเสด็จฯ” อีกคร้ังเม่ือ พระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า 

โปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  

สยามบรมราชกุมาร ี เสด็จฯแทนพระองค์ในพิธ ี

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในวันที่ ๔ ๕ ๖ 

๗ และ ๘ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๖

 เป็นบัณฑิตรามฯ รุ่นที่ ๓๘ ซึ่งมีทั้ง 

ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต และบัณฑิต รวม 

จำนวนหลายหมื่นคน

 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า 

ล้นกระหม่อม  หาท่ีสุดมิได้

 บัณฑิตในรุ่นนี้ เข้ ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรด้วยความปลื้มปีติ

 ด้วยความถูกต้อง สวยงาม เป็นการถวาย 

พระเกียรติฯ 

 ด้วยความรวดเร็ว เป็นการ “ถวายเวลาคืน”  

 ดังเช่นบัณฑิตรุ่นก่อนๆ ซ่ึงมีจำนวนรวม 

แล้วหลายแสนคน จนเกือบจะครบล้านคนอยู่แล้ว 

 “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความช่ืนชมต่อ  

“บัณฑิตรามฯ”  ทุกคนไว้ ณ ที่นี้

 ‘เบนซ’์ พรชิตา เผยเรียนรัฐศาสตร์ช่วยเปิด 

มุมมองใหม่ด้านการเมือง เป็นประโยชน์ต่ออาชีพและ 

ชีวิตประจำวัน ด้าน ‘มิค’ บรมวุฒิ ระบุคณาจารย์-เพ่ือน  

ดูแลดี  รามคำแหงอบอุ่นเสมือนบ้านหลังที่ 2

 พรชิตา ณ สงขลา ดารา นักแสดง และพิธีกร 

ชื่อดัง สำเร็จการศึกษา สาขาการจัดการทางการเมือง  

รุ่นท่ี 9 คณะรัฐศาสตร์  กล่าวถึงการศึกษาระดับปริญญาโท  

ว่า ต้องใช้ความพยายามมาก ท้ังการอ่านและการเขียน   

โชคดีที่ตนชอบเรียนหนังสือและสนุกกับการเรียน  

ดังนั้น เวลาเรียนจะตัดขาดทุกอย่าง และตั้งใจเรียน 

อย่างเต็มที่   สำหรับการทำงานในวงการบันเทิงไม่เป็น 

อุปสรรคต่อการเรียน แต่กลับมีส่วนช่วยเรื่องการอ่าน 

และจำเน้ือหาวิชา ทำให้สามารถเขียนคำตอบในการสอบ 

ได้เน้ือหา สาระครบถ้วน และสอบผ่านไปด้วยดี จนกระท่ัง 

สำเร็จการศึกษาในที่สุด 

 “...การเรียนรัฐศาสตร์ทำให้ได้ตระหนักในสิทธิ  

หน้าที่บางอย่างที่เราไม่เคยรู้ หลายเรื่องเป็นเรื่องใน 

ชีวิตประจำวัน ทำให้เราเรียนได้อย่างสนุก ในห้องเรียน 

มีเพื่อนๆที่ทำงานอยู่ในหลายองค์กร มีนักการเมือง 

แต่ไม่มีการแบ่งพรรค แบ่งสี ยิ่งทำให้ทุกคนรักกัน 

ในทางตรงข้ามกลับเป็นผู้ช้ีแนวตัวอย่าง ยกสถานการณ์จริง 

มาอภิปรายให้เพื่อนในห้องเห็นภาพชัดเจนขึ้น ทำให ้

ได้ความคิด มุมมองท่ีหลากหลาย เพราะการเรียนทฤษฎี 

รัฐศาสตร์อย่างเดียวจะมองไม่เห็นภาพ และยังเป็น 

เครือข่ายท่ีสามารถช่วยเหลือกันได้ต่อไปในอนาคต” 

 “ในวันนี้มุมมองของตัวเองเปลี่ยนไป เป็นการ 

มองแบบคนที่เรียนรัฐศาสตร์  ซึ่งทำให้เรารู้มากขึ้น 

เวลาฟังข่าวการเมือง เราเข้าใจมากข้ึน รู้ท่ีมาท่ีไป หลายคน 

มักคิดว่าการเมืองเป็นเร่ืองไกลตัว ไม่ใส่ใจในหน้าท่ี  

แต่แท้จริงแล้วการเมืองเป็นเร่ืองท่ีต้องใส่ใจในสิทธิ  

หน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตประจำวันของทุกคน สำหรับ 

เบนซ์เองคงไม่ถึงข้ันท่ีคิดจะเล่นการเมือง เพราะเป็น 

เร่ืองใหญ่ แต่ขอทำหน้าท่ีเป็นประชาชนท่ีรู้สิทธิ หน้าท่ี 

ของประเทศต่อไป”   

 ‘เบนซ์’ พรชิตา กล่าวเพ่ิมเติมว่า การเรียนท่ี 

รามคำแหง ทำให้เราผูกพันกับคณาจารย์ เพ่ือนทำให้ 

เราอยากมาเรียน และพยายามเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ  

และมหาวิทยาลัยเสมือนเป็นบ้านหลังที่สอง

 “การเรียนท่ีรามคำแหงไม่ด้อยไปกว่าสถาบันอ่ืน  

เป็นมหาวิทยาลัยท่ีให้โอกาสผู้ท่ีไม่มีเวลาเข้าห้องเรียน 

ได้มีความรู้ นอกจากนี้ คณาจารย์ให้ความใส่ใจมาก 

ทำให้เราสามารถทำสิ่งยากให้ประสบความสำเร็จได้ 

เบนซ์รู้สึกภูมิใจที่สำเร็จเป็นมหาบัณฑิต ภูมิใจและ 

รักมหาวิทยาลัยมาก ขอเป็นกำลังใจให้รุ่นน้องที่ 

กำลังศึกษาอยู่ฝ่าฟันอุปสรรคให้ผ่านไป แม้จะ 

สอบตกบ้าง แต่ขอให้มองให้เป็นเร่ืองปกติ เป็นธรรมชาติ 

ของการเรียน ต้ังใจสอบให้ผ่าน และประสบความสำเร็จ 

ในที่สุด”

 ร้อยเอกบรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ นักแสดง พิธีกร  

และนายทหารรักษาความปลอดภัย กรมราชองครักษ์  

กล่าวว่า ตนสนใจที่จะศึกษาต่อทางด้านรัฐศาสตร ์

เพราะเป็นความรู้พื้นฐานที่ทำให้สามารถเข้าใจเรื่อง 

ต่างๆรอบตัวได้ เมื่อมีโอกาสได้ตามขบวนเสด็จ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ได้รับคำแนะนำจากคณาจารย์ให้มาเรียน 

ในคณะน้ี และได้เห็นตัวอย่างของผู้สำเร็จการศึกษา 

ไปแล้ว ทำให้รู้สึกมั่นใจ และเริ่มจัดสรรเวลาเพื่อ 

เข้าเรียนอย่างจริงจัง

 “บรรยากาศการเรียนรัฐศาสตร์ท่ีรามคำแหง  

ทำให้การเรียนเป็นเรื่องสนุก ยิ่งเรียน ยิ่งรู้ ยิ่งเข้าใจ 

ระบบการเมืองของประเทศ ผมสามารถจัดสรรเวลา  

โดยทำงานที่กรมราชองครักษ์ช่วงกลางวัน มาเรียน 

ช่วงเย็น และไปถ่ายละคร จนถึงตี 2 บางช่วงเครียด 

ที่ต้องเรียนและทำงานหลายอย่างพร้อมกัน ทั้งนี้  

ต้องขอบคุณคณาจารย์ท่ีจัดการเรียนอย่างเคร่งครัด  

กระตุ้นให้ส่งงานทุกครั้ง ทำให้การเรียนผ่านไปได ้

ด้วยดี และเป็นสิ่งที่ภูมิใจ ว่าผมสามารถผ่านจุดนั้น 

มาได้”

 ‘มิค’ บรมวุฒ ิ กล่าวเพิ่มเติมว่า ความรู้ด้าน 

รัฐศาสตร์สอดคล้องกับอาชีพในปัจจุบันของตนเอง  

และในอนาคต สนใจเรียนปริญญาโทที่รามคำแหง 

เพิ่มเติมอีกในด้านการทูต

 “ขอขอบคุณรามคำแหง คณาจารย์ทุกท่าน 

ที่ให้ความรู้ และบุคลากรทุกฝ่าย และเพื่อนๆที่ม ี

ส่วนสนับสนุนความสำเร็จในคร้ังน้ี ได้รับความดูแล 

อย่างดีเสมือนเป็นครอบครัวรามคำแหงครับ”

เบนซ์-มิค  คว้าปริญญาโทรัฐศาสตร์
ขอบคุณโอกาสและความรู้จากรามคำแหง



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

 สภามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการประชุม  

ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมี  

นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภามหาวิทยาลัย 

เป็นประธาน  มีผลการประชุมที่น่าสนใจ  ดังนี้ 

 1. ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

  - ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้ง 

รองศาสตราจารย์พลศักด์ิ จิรไกรศิริ เพ่ือดำรงตำแหน่ง 

ศาสตราจารย์ คณะรัฐศาสตร์ โดยจะนำเสนอ สกอ. 

เพื่อดำเนินการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งต่อไป

          - อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิมล พูพิพิธ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

คณะรัฐศาสตร์

  - อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

รวิภา ธรรมโชติ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 

คณะรัฐศาสตร์

  - อนุมัติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วรัชยา ศิริวัฒน์ ให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย ์

คณะรัฐศาสตร์

 2. แต่งตั้งผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสัตว์ฯ

  - อนุมัติแต่งต้ังอาจารย์พรชัย วงศ์วาสนา 

คณะวิทยาศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน 

วิจัยสัตว์ในภูมิภาคเขตร้อน

 3. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย 

  - อนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประจำมหาวิทยาลัยรามคำแหง ดังมีรายนามต่อไปน้ี 

  นายวีระพล จิรประดิษฐกุล

  ประธานกรรมการ

  นายสมศักดิ์   ลีสวัสดิ์ตระกูล

  รองประธานกรรมการ

  รองศาสตราจารย์ ดร.แก้วตา ผู้พัฒนพงศ์ 

  กรรมการ

  รองศาสตราจารย์วันชัย   ริมวิทยากร

  กรรมการ

  ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ 

  กรรมการ

  นายบุญชอบ   ล้ออุไร     กรรมการ

  นายสุเทพ   พงษ์พิทักษ์    กรรมการ

  นายชัยมงคล   เสน่หา     กรรมการ

  นายชูพงศ์    เก่งตรง         กรรมการ

  หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน

  กรรมการและเลขานุการ

 4. ร่างข้อบังคับ

          - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าด้วยคณะกรรมการประจำคณะวิศวกรรม- 

ศาสตร์ พ.ศ.2556

  - อนุมัติร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

 นายอุดม เศษโพธิ์ ผู้ประสานงานสาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 

“แข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด” เม่ือวันท่ี 2 กุมภาพันธ์  

2556 เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่  

นักศึกษาปริญญาตรี และปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ 

รามคำแหงว่าด้วยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (ฝ่ายประถม) (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2556

 5. อนุมัติหลักสูตร

  - อนุมัติหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาพลศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2556)

 6. บรรจุหลักสูตร

  - อนุมัติบรรจุหลักสูตร/สาขาวิชาใหม่ 

ไว้ในแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์เสนอ 

 7. แผนปฏิบัติราชการประจำปี

  - อนุมัติร่างแผนปฏิบัติราชการประจำปี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556  

ประกอบด้วยประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

  การสร้างและกระจายโอกาสความเสมอภาค 

และความเป็นธรรมทางการศึกษาและการเรียนรู้ 

ตลอดชีวิตแก่ปวงชนในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัด 6 ตัวชี้วัด

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของ 

ผลผลิตให้เป็นท่ียอมรับในภูมิภาคอาเซียน ประกอบด้วย 

ตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3

  การพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อการศึกษา  ประกอบด้วยตัวชี้วัด 5 ตัวชี้วัด

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

  การพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนา  

ประกอบด้วยตัวชี้วัด 4 ตัวชี้วัด

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5

  การส่งเสริมการศึกษาเพื่อความมั่นคงของ 

ประเทศ  ประกอบด้วยตัวชี้วัด 1 ตัวชี้วัด

  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6

  การพัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษา 

ให้ได้มาตรฐาน ประกอบด้วยตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัด

 8. โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

   - อนุมัติปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมโครงสร้าง 

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ความรับผิดชอบของ

คณะรัฐศาสตร์

 9. จัดตั้งส่วนงานภายใน

   - อนุมัติจัดต้ังส่วนงานภายในสถาบันภาษา  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 10.  แผนพัฒนาบุคลากร

  - อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

         11. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

  - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาค 2  

ปีการศึกษา 2555 (ครั้งที่ 3) ดังนี้

 สถาบันการศึกษานานาชาติ

     ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) ภาคภาษา 

อังกฤษ (แบบ 1)

 1. นายณัฐเศรษฐ์ พูนทรัพย์มณี รหัสประจำตัว  

4919802030  ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 

 โครงการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการเมือง

 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2

 2. นางสาวสุขวสา แสงเสรีสถิตย์ รหัสประจำตัว  

5119 860153  ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอชื่นชม นายจำลอง   

พรมมา บัณฑิตคณะ 

รัฐศาสตร์และปัจจุบัน 

กำลังศึกษาคณะนิติศาสตร์ 

เป็นปริญญาที่สอง ที่ม ี

ความซื่อสัตย์สุจริต 

นำเงินสด จำนวน 2,000.- บาท ซึ่งค้างอยู่ใน 

ตู้รับฝากเงินอัตโนมัติ ของธนาคารไทยพาณิชย์  

มาส่งคืนให้กับ นางสาวคิดดาวรรณ ถวิลการ  

พนักงานธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง (หัวหมาก) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 

2556

ชื่นชมนักศึกษารามคำแหง



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

2 บัณฑิตเศรษฐศาสตร์เกียรตินิยม
เชื่อมั่นเรียนเศรษฐศาสตร์ทำให้พร้อมรับ AEC

 บัณฑิตเกียรตินิยมเศรษฐศาสตร์การันตี  

เรียนเศรษฐศาสตร์รามคำแหง ไม่ผิดหวัง มีทั้ง 

ความเข้มข้นทางวิชาการ สร้างความเข้มแข็งทาง 

ปัญญาก่อนก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 นายสมหวัง ศรีสุรางค์ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 

สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ สำเร็จการศึกษาใน 

ระยะเวลาเพียง 2 ปีครึ่ง ด้วยเกรดเฉลี่ย 3.26 กล่าวว่า  

ภูมิใจในความสำเร็จคร้ังน้ีเป็นอย่างมาก เพราะนอกจาก 

จะประสบความสำเร็จได้รับเกียรตินิยมแล้ว ยังมี 

โอกาสได้เป็นผู้แทนบัณฑิตถวายดอกไม้แด่สมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวัน 

พระราชทานปริญญาบัตรอีกด้วย

 “รู้สึกภาคภูมิใจที่สำเร็จเป็นบัณฑิตจาก 

รั้วรามคำแหง หายเหนื่อยกับสิ่งที่ได้ทุ่มเทมาตลอด 

ระยะเวลาที่ผ่านมา ผมเป็นเด็กต่างจังหวัด ไม่คิดว่า 

จะประสบความสำเร็จ สำเร็จการศึกษาเกียรตินิยม 

และได้รับโอกาสที่ดีได้รับเลือกเป็นผู้แทนบัณฑิต 

เชิญมาลัยกร เป็นเกียรติกับชีวิต เป็นความภาคภูมิใจ 

และยินดียิ่ง” 

 หลังจากสำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย จาก 

โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติสุนธราภิวัฒก์ จังหวัด 

นครศรีธรรมราช นายสมหวังตั้งใจสมัครเรียนที ่

รามคำแหงโดยไม่สอบเอ็นทรานซ์  โดยเหตุผลท่ีเลือกเรียน 

เศรษฐศาสตร์ เพราะทำให้รู้เท่าทันสถานการณ์เศรษฐกิจ 

ในชีวิตประจำวัน ไม่จำเป็นว่าต้องมุ่งเป็นนักเศรษฐศาสตร์ 

เท่านั้น ปริญญานี้สร้างความเชื่อมั่นว่าจะสามารถ 

นำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ต่อไปได้ในอนาคต 

อย่างแน่นอน 

 “ผมมีพื้นฐานทางคณิตศาสตร์มาบ้างแต่ 

ไม่ดีนัก ประกอบกับมีคำบอกเล่ามามากมายว่าเรียน 

ท่ีรามคำแหงยากมาก ทำให้ผมย่ิงต้องขยันเป็น 2 เท่า  

เพ่ือให้เรียนทันเพ่ือน ซ่ึงการเข้าเรียนอย่างสม่ำเสมอ 

ทำให้อาจารย์เห็นความตั้งใจ และอธิบายข้อสงสัย 

ให้อย่างละเอียด ช่วยเน้นเนื้อหาสำคัญก่อนสอบ 

นอกจากน้ี ก่อนสอบผมเตรียมอ่านหนังสือสอบล่วงหน้า 

ประมาณ 1 เดือน การอ่านต้องมีเวลา มีสมาธิ เพ่ือทำ 

ความเข้าใจข้อผิดพลาดให้เข้าใจได้ลึกซึ้ง โชคดีที่ม ี

รุ่นพ่ีท่ีชมรมเศรษฐศาสตร์ เป็นท่ีปรึกษา คอยให้คำแนะนำ  

ทั้งการเรียน  และการลงทะเบียนด้วย” 

 นายสมหวัง ศรีสุรางค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า  

ส่ิงสำคัญในการเรียนท่ีรามคำแหงคือ การลงทะเบียน  

ต้องวางแผน เพ่ือไม่ให้เสียโอกาสในแต่ละเทอม ท้ังน้ี  

ตนโชคดีมีรุ่นพ่ีท่ีชมรมเศรษฐศาสตร์คอยให้แนะนำ  

จึงลงทะเบียนเทอมละ 8 วิชา และจะสอบผ่านเฉลี่ย 

เทอมละ 6-7 วิชาเสมอ วิชาท่ีทำคะแนนได้ดีคือ วิชาชีพ 

เฉพาะทางเศรษฐศาสตร์ การเรียนเศรษฐศาสตร์เป็น 

คณะที่ไม่มีเอกสารบรรยายสรุป ทำให้ต้องอ่านทบทวน 

เนื้อหาด้วยตนเอง ควบคู่กับการอ่านคำบรรยายจาก 

รุ่นพี่ ในที่สุดสามารถสำเร็จการศึกษาด้วยเกรดเฉลี่ย  

3.26 ได้เกรด G ทั้งหมดจำนวน 27 วิชา หรือเฉลี่ย 

เทอมละ 7 วิชา  ได้รับทุนเรียนดี 4 ภาคการศึกษา 

 “การเรียนที่รามคำแหงสอนให้มีความอดทน  

เพราะการสอบที่รามคำแหงไม่มีคะแนนเก็บ  แต่เป็น 

การสอบคะแนนเต็ม 100 คะแนน เราจึงต้องทำคะแนน 

สอบปลายภาคให้ดีท่ีสุด ผมจึงต้องอ่านทบทวนประมาณ  

80 เปอร์เซ็นต์ และปรึกษาอาจารย์เพ่ิมเติม ทำให้ท่ีผ่านมา 

สามารถเรียนแบบไม่กดดัน และไม่เหน่ือยในการเตรียมตัวสอบ 

 ...การทำกิจกรรมไม่ได้ทำให้การเรียนแย่ลง อยู่ท่ีเรา 

จะแบ่งเวลาได้ดีแค่ไหน ผมชอบทำกิจกรรมเพราะได ้

รู้จักเพ่ือนมากข้ึน รู้จักการทำงานเป็นทีม ได้สังคม ถึงวันน้ี 

ผมได้รู้ว่า รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีอบอุ่น นอกจาก 

จะให้ความรู้วิชาการแล้ว ยังได้ความผูกพันเสมือนอยู ่

ในครอบครัวเดียวกัน เป็นเบ้าหลอมสร้างความเข้มแข็ง 

ให้เราก้าวต่อไป”

 “ขอขอบคุณคณาจารย์ที่ถ่ายทอดวิชาความรู้  

สอนการมีสัมมาคารวะ และรุ่นพ่ีมีส่วนสนับสนุนการเรียน  

กิจกรรมเกิดมิตรภาพ ขอบคุณเพ่ือนๆ ท่ีมีความฝันเดียวกัน  

ต่างคนช่วยกัน ทำให้การเรียนที่รามคำแหงไม่โดดเดี่ยว 

เหมือนท่ีหลายคนบอกไว้ เป็นความผูกพันในร้ัวมหาวิทยาลัย”  

 นายสรเดช แปรคันธ์ สาขาเศรษฐศาสตร์ระหว่าง 

ประเทศ บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 2 เกรดเฉลี่ย 3.17  

ปัจจุบันทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าท่ีอำนวยสินเช่ือ ธนาคาร 

กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวด้วยความภูมิใจว่า ตนใช ้

เวลาในการศึกษา 3 ปี โดยเลือกเรียนเศรษฐศาสตร ์

เพราะรู้สึกชอบคณิตศาสตร์มากกว่าวิชาอื่น รวมถึงได้ 

วิเคราะห์เศรษฐกิจ รู้ปัญหาการเงินในสถานการณ์ปัจจุบัน  

เข้าใจภาพรวมของเศรษฐกิจ และสามารถเป็นแนวทาง 

ในการทำงานกับบริษัทการเงินได้ ทั้งนี้ ตนเลือกสาขา 

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ เพราะสนใจเรื่องการ 

ลงทุนระหว่างประเทศ เร่ือง AEC ท่ีเร่ิมมีบทบาทสำคัญ 

 “ในวันนี้ ผมมีมุมมองเรื่อง AEC กว้างขึ้น  

ได้เห็นข้อดีที่จะทำให้เศรษฐกิจในภูมิภาคดีขึ้น เข้าใจ 

ลักษณะเศรษฐกิจของเพ่ือนบ้าน การเช่ือมโยงลักษณะ 

เศรษฐกิจของเพ่ือนบ้าน การขนส่ง การแลกเปล่ียนสินค้า  

ตลาดการเงิน ที่จะมี free trade area แต่อาจม ี

ผลกระทบ ทั้งเรื่องอาชญากรรม แรงงานต่างด้าว”  

 ภายหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา 

ตอนปลายจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา 

ตามอัธยาศัย จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุรเดช 

ตั้งใจมาเรียนที่รามคำแหง โดยไม่สอบเอ็นทรานซ ์

ตั้งเป้าหมายว่าจะต้องสำเร็จการศึกษาด้วยเวลาสั้น 

ที่สุด จึงลงทะเบียนเต็มทุกภาคเรียน ทั้งนี้ มีหลัก 

ในการเรียนคือ ต้องพยายามทำทุกอย่างให้ดีข้ึนอยู่เสมอ 

 “ผมอ่านหนังสือเป็นประจำทุกวันจนเป็น 

นิสัย ฝึกทำข้อสอบเก่า และอ่านคำบรรยายจากรุ่นพ่ี  

เข้าเรียนทุกวิชา ทำให้ผลสอบในปี 1 ได้คะแนนดี  

ประกอบกับได้เข้าชมรมเศรษฐศาสตร์ และซุ้มเศรษฐศาสตร์ 

การเงิน ท่ีมีอาจารย์คณะเศรษฐศาสตร์คอยให้คำปรึกษา 

ทั้งด้านกิจกรรมและวิชาการ

 ...ขอฝากให้น้องๆ มีความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง 

ทุ่มเทให้การเรียนอย่างสุดความสามารถ รามคำแหง 

เปิดโอกาสให้ประชาชนในวงกว้าง กำจัดข้อผิดพลาด  

เปลี่ยนจุดด้อยให้เป็นจุดเด่น ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อน 

ท่ีกำลังศึกษาอยู่ให้มีความมุ่งม่ัน ต้ังใจจริงในการศึกษา  

เพื่อที่จะได้จบมาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ 

คู่คุณธรรม เพ่ือท่ีจะก้าวมาเป็นผู้ท่ีพัฒนาสังคมต่างๆ  

และประเทศชาติต่อไปครับ”

นายสมหวัง   ศรีสุรางค ์ นายสรเดช  แปรคันธ์

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษา 

ปริญญาโท ด้านนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการส่ือสาร 

พัฒนาการ (Development Communication) รุ่นท่ี 9  

ตั้งแตบ่ัดนี้-วันที่ 28 เมษายน 2556 โดยเปิดรับ 

ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาตรี หรือผู้ที่กำลัง 

ศึกษาในภาคการศึกษาสุดท้ายของช้ันปริญญาตรี 

เข้าศึกษาและคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 

วิชาการส่ือสารพัฒนาการ จัดการศึกษาแบบ Block  

Course (เรียนและสอบ ครั้งละ 1 วิชา) โดยมีให ้

เลือกเรียนทั้งหลักสูตรแผน ก. (ทำวิทยานิพนธ์) 

และแผน ข. (ไม่ทำวิทยานิพนธ์) เรียนวันศุกร ์

เวลา 17.00-21.00 น. และวันเสาร์ เวลา 08.00- 

17.00 น. ณ คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. (ห้องประชุม 

พวงแสด) โดยหลักสูตรเน้นกิจกรรมสร้างเสริม 

ประสบการณ์ในทุกรายวิชา พร้อมศึกษาดูงาน 

ในประเทศ (ค่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร 135,000 บาท) 

หรือดูงาน ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (ค่าธรรมเนียม 

ตลอดหลักสูตร 155,000 บาท)

 ผู้สนใจสมัครได้ที่สำนักงานโครงการ 

ปริญญาโท ภาคพิเศษ อาคารวิทยบริการและบริหาร  

ช้ัน 4 หรือท่ีสำนักงานบัณฑิตศึกษา คณะมนุษยศาสตร์  

อาคาร 2 ชั้น 2 หรือสมัคร Online ที่ www.oros. 

ru.ac.th/Mrgrad.jsp สอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติม 

ที่โทร. 0-2310-8041 หรือ 0-2369-2667 หรือดู 

รายละเอียดที่ www.devcom.ru.ac.th

ม.ร. รับ นศ.ป.โท ด้านนิเทศศาสตร์
สาขาวิชาการสื่อสารพัฒนาการ รุ่นที่ 9



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

 ปิดฉากสพุรรณิการ์เกมส์ ครั้งที่ 37 กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ชาวรามฯ 

สำนักพิมพ์คว้าแชมป์ขบวนพาเหรด สมัยท่ี 4 ด้านสถาบันคอมพิวเตอร์คว้าแชมป์ 

ฟุตบอล สมัยแรก

 มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดงานเลี้ยงขอบคุณ และปิดการแข่งขันกีฬา 

บุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” คร้ังท่ี 37 ประจําปี 2556 โดยมี อาจารย์ปรีชา 

ประยูรพัฒน ์ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา เป็นประธาน ภายในงานมีคณะผู้บริหาร 

คณะกรรมการดําเนินการจัดการแข่งขันฯ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมใน 

งานจํานวนมาก เม่ือวันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ลานออกกําลังกาย ข้างสํานักกีฬา  

ด้านทิศเหนือ ม.ร.

 อาจารย์ปรีชา ประยูรพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักกีฬา กล่าวว่า การแข่งขัน 

กีฬาสุพรรณิการ์เกมส์ เป็นกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนให้จัดขึ้น 

เพราะเล็งเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย และส่งเสริมการเล่นกีฬาของ 

ชาวรามคำแหงมาโดยตลอด ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยจะพิจารณาคัดเลือก 

นักกีฬาประเภทต่างๆจากการแข่งขันคร้ังน้ี เพ่ือเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยไปแข่งขัน 

กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน 

 “ส่ิงสำคัญสำหรับการแข่งขันกีฬาบุคลากร คือ ความสมัครสมานสามัคคี  

และส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรชาวรามคำแหงให้เป็นผู้ที่มีสุขภาพแข็งแรง 

สมบูรณ์ ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยที่ให้ความร่วมมือในการ 

แข่งขันให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ความสามัคคี เพื่อที่จะพร้อมทำงานเพื่อ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงต่อไป” 

 ด้านผลการแข่งขันกีฬาบุคลากรภายใน “สุพรรณิการ์เกมส์” ประเภทต่างๆ  

มีดังนี้

 Gross Score ชนะเลิศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ รองอันดับ 1 คณะบริหารธุรกิจ 

 เซปักตะกร้อ ชนะเลิศ สํานักเทคโนโลยีการศึกษา รองอันดับ 1 สํานักงาน 

อธิการบดี  รองอันดับ 2 วิทยาเขตบางนา  และคณะศึกษาศาสตร์

 ตะกร้อลอดห่วง ชนะเลิศ สํานักงานอธิการบดี รองอันดับ 1 สํานักเทคโนโลยี- 

การศึกษา  รองอันดับ 2  สํานักพิมพ์

 เทนนิส ชนะเลิศ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล รองอันดับ 1  

สํานักเทคโนโลยีการศึกษา รองอันดับ 2 สํานักงานอธิการบดี

 เทเบิลเทนนิส ชนะเลิศ สํานักงานอธิการบดี รองอันดับ 1 คณะทัศนมาตร- 

ศาสตร ์ รองอันดับ 2  คณะวิทยาศาสตร์

 แบดมินตัน ชนะเลิศ สํานักงานอธิการบดี รองอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร ์

รองอันดับ 2 สถาบันคอมพิวเตอร์

 โบว์ลิ่ง ชนะเลิศ คณะบริหารธุรกิจ รองอันดับ 1 สํานักพิมพ์ รองอันดับ 2  

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

 ปาเป้า ชนะเลิศ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา รองอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์ 

รองอันดับ 2  สํานักงานอธิการบดี

 เปตอง ชนะเลิศ บัณฑิตวิทยาลัย รองอันดับ 1 สํานักงานอธิการบด ี

รองอันดับ 2  กองงานวิทยาเขตบางนา 

 ฟุตบอลทีมชาย 11 คน ชนะเลิศ สถาบันคอมพิวเตอร์ รองอันดับ 1  

คณะนิติศาสตร์ รองอันดับ 2 คณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร์ ทีมมารยาท 

ยอดเยี่ยม  คณะรัฐศาสตร์

 วอลเลย์บอลชายหาดชาย ชนะเลิศ สํานักพิมพ์ รองอันดับ 1 สํานัก 

เทคโนโลยีการศึกษา  รองอันดับ 2  คณะบริหารธุรกิจ และคณะศึกษาศาสตร์

 วอลเลย์บอลชายหาดหญิง ชนะเลิศ บัณฑิตวิทยาลัย รองอันดับ 1 คณะนิติศาสตร์  

รองอันดับ 2  สำนักพิมพ์

 วอลเลย์บอลทีมชาย ชนะเลิศ สํานักพิมพ์ รองอันดับ 1 คณะบริหารธุรกิจ 

รองอันดับ 2  คณะรัฐศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ 

 วอลเลย์บอลทีมหญิง ชนะเลิศ บัณฑิตวิทยาลัย รองอันดับ 1 คณะวิทยาศาสตร์  

รองอันดับ 2  คณะบริหารธุรกิจ  และสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

 สนุกเกอร์และบิลเลียด ชนะเลิศ คณะนิติศาสตร์ รองอันดับ 1 สำนักพิมพ์  

รองอันดับ 2  สํานักเทคโนโลยีการศึกษา

 หมากกระดาน ชนะเลิศ สำนักพิมพ์ รองอันดับ 1 สำนักเทคโนโลยี- 

การศึกษา  รองอันดับ 2  บัณฑิตวิทยาลัย

 แอโรบิก ชนะเลิศ สำนักงานอธิการบดี รองอันดับ 1 คณะนิติศาสตร์ 

รองอันดับ 2  สำนักพิมพ์ 

 กีฬามหาสนุก ชนะเลิศ คณะบริหารธุรกิจ รองอันดับ 1 คณะนิติศาสตร ์

รองอันดับ 2  คณะวิทยาศาสตร์  และสำนักหอสมุดกลาง

 ขบวนพาเหรด ชนะเลิศ สํานักพิมพ์ รองอันดับ 1 สํานักงานอธิการบด ี

รองอันดับ 2 สํานักหอสมุดกลาง รางวัลชมเชย คณะนิติศาสตร์ และ คณะศึกษาศาสตร์ 

 สำหรับ “สำนักพิมพ์” คว้าแชมป์ขบวนพาเหรดเป็นสมัยท่ี 4 ด้วยแนวคิด 

ที่สะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ด้วยการรณรงค์เลือกตั้ง 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน ผสานเทศกาล 

ตรุษจีน ด้วยชุดกี่เพ้า ชุดเจ้าพ่อเซี่ยงไฮ้ และสร้างสีสันสดใสด้วยกลิ่นอายของ 

วันวาเลนไทน์ให้สมกับเป็นเทศกาลแห่งความรัก

ปิดฉากสุพรรณิการ์เกมส์ คร้ังท่ี 37
“สำนักพิมพ์” เจ๋ง คว้าแชมป์ขบวนพาเหรด สมัยท่ี 4

 ภาควิชาภาษาไทย 

และภาษาตะวันออก 

คณะมนุษยศาสตร์   

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดโครงการแลกเปล่ียน 

ภาษาและวัฒนธรรม 

ญ่ีปุ่นกับมหาวิทยาลัย 

ฮิเมจิ ดกเคียว คร้ังท่ี 2  

โดยมี รองศาสตราจารย์ทวีศักด์ิ ป่ินทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. เป็นประธาน  

มีอาจารย์วาคาบายาชิ ทาคุชิ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์   

ม.ร. อาจารย์มาสะคัทสึ โอซากิ จากมหาวิทยาลัยฮิเมจิ ดกเคียว พร้อมด้วย 

คณาจารย์ นักศึกษาชาวญี่ปุ่น และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. ร่วมในงาน  

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมพวงแสด ชั้น 2 คณะมนุษยศาสตร์  

 โอกาสนี้ รศ.ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า ในนาม 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอต้อนรับคณาจารย์ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น 

คณะมนุษยศาสตร์ นักศึกษาชาวญี่ปุ่นจากมหาวิทยาลัย ฮิเมจิ ดกเคียว และ 

มหาวิทยาลัยโอบิริง  ประเทศญี่ปุ่น  ที่มาเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ 

 “สำหรับการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เปิด 

สอนเป็นวิชาเอกในคณะมนุษยศาสตร์ มีอาจารย์ผู้สอนที่เป็นทั้งชาวไทยและ 

สาขาภาษาญี่ปุ่น จัดโครงการ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุ่น

(อ่านต่อหน้า 11)



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

เชิญนักวิชาการ นักวิจัย ด้านพฤกษศาสตร์
ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย

 เนื่องจากมีผู้เคยเข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับ

ปริญญาตรี (Pre-degree) สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่และประสงค์จะใช้สิทธิ 

เทียบโอนหน่วยกิตพร้อมกับขอสำเร็จการศึกษา เนื่องจากมีหน่วยกิตสะสม

ครบหลักสูตรในวันที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

 เพื่อให้การขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษา 

เป็นรายกระบวนวิชาเพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) ที่สมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีหน่วยกิตสะสมครบหลักสูตรในวัน 

สมัครจะขอสำเร็จการศึกษาได้ ให้ปฏิบัติตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ว่าด้วยปีการศึกษา ภาคการศึกษา  และวันสำเร็จการศึกษา พ.ศ. 2540 เช่นเดียวกับ 

นักศึกษาท่ีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตต้ังแต่ 2 รหัสข้ึนไป คือ ต้องลงทะเบียนเรียน 

เพิ่มเติมโดยผ่านความเห็นชอบของคณบดีหรือผู้ที่คณบดีมอบหมายที่ 

นักศึกษาสังกัด ในภาคที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต และ 

ต้องสอบได้อักษรระดับคะแนนตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2555 ข้อ 16.7 คือ A B+ 

B C+ C D+ D และข้อ 16.4.4 คือต้องมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 2.00 

ขึ้นไป  จึงจะมีสิทธิขอสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้นได้

การขอสำเร็จการศึกษาของผู้เคยเป็นผู้เข้าศึกษาเป็นรายกระบวนวิชา
เพื่อเตรียมศึกษาระดับปริญญาตรี (Pre-degree) 

(กรณีใช้สิทธิเทียบโอนและมีหน่วยกิตครบหลักสูตรในวันท่ีสมัครเข้าเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี)

พ. 13 ก.พ. 56 - จ. 13 พ.ค. 56 รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทาง INTERNET 
 (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
จ. 18 มี.ค. 56 - อ. 30 เม.ย. 56 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ทางไปรษณีย์
จ. 18 มี.ค. 56 - ศ. 10 พ.ค. 56 รับสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนกลางทางไปรษณีย์ 
 (เฉพาะผู้ที่ไม่ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต)
จ. 18 มี.ค. 56 - จ. 13 พ.ค. 56 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ท่ีมหาวิทยาลัย 
 (เว้นเ ฉพาะวันหยุดตรงกับเทศกาลสงกรานต์)
ส. 4 พ.ค. 56 - จ. 13 พ.ค. 56 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ 
 และนักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต ท่ีมหาวิทยาลัย
ศ. 7 มิ.ย. 56 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ท่ีรามฯ 2)

จ. 10 มิ.ย. 56 - ศ. 27 ก.ย. 56 บรรยายในชั้นเรียน
ศ. 14 มิ.ย. 56 - จ. 17 มิ.ย. 56 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2556 
 ที่มหาวิทยาลัย
อ. 25 มิ.ย. 56 - พ. 24 ก.ค. 56 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่า ภาค 1/2556 
 ทาง INTERNET
ศ. 14 มิ.ย. 56 - ศ. 20 ก.ย. 56 ลงทะเบียนสอบ e-Testing
ศ. 21 มิ.ย. 56 - ศ. 2 ส.ค. 56 
จ. 19 ส.ค. 56 - จ. 23 ก.ย. 56 
ส.   6 ก.ค. 56 - อ.  9 ก.ค. 56 ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน /2555 
ศ. 19 ก.ค. 56 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทาง 
 ไปรษณีย์ ภาค 1/2556 ของนักศึกษาเก่า
อ. 6 ส.ค. 56 เตรียมสอบซ่อม
พ. 7 ส.ค. 56 - พฤ. 15 ส.ค. 56 สอบซ่อม ภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2555 
 (เว้นวันที่ 12 ส.ค. 2556)
จ. 30 ก.ย. 56 เตรียมสอบไล่ (งดบรรยาย)
พฤ. 3 ต.ค. 56 - ส. 26 ต.ค. 56 สอบไล่ภาค 1/2556 
  (เว้นวันที่ 6, 13, 20 และ 23 ต.ค. 2556)
อา. 27 ต.ค. 56 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนกลาง ภาค 1/2556

}

ภาค 1 ปีการศึกษา 2556

การรับสมัครนักศึกษาใหม่  ภาค 1/2556

สอบ e-Testing

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญ 

นักวิชาการ นักวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ 

ประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 3 - 5 

เมษายน 2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้สนใจสมัครได ้

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสภณ  บุญมีวิเศษ 

 หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง   ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดงานฯ  

เปิดเผยว่า ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร ์

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับภาควิชาชีววิทยา 

 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

 ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่ และสมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จะจัดการประชุม 

วิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 

2556 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

(หัวหมาก) 

 ภายในงานมีการบรรยายพิเศษ เร่ือง พุทธพฤกษ์ โดย ดร.วีระชัย ณ นคร  

ท่ีปรึกษาด้านพฤกษศาสตร์และส่ิงแวดล้อมสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  

การนำเสนอผลงานแบบปากเปล่าโดยนักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษา 

เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์พืชไลเคน ณ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง รวมทั้งทัศนศึกษา ณ สวนหลวง ร.9 หรือศูนย์ศึกษาการพัฒนา 

เขาหินซ้อน  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  จังหวัดฉะเชิงเทรา

 “การเปิดเวทีวิชาการคร้ังน้ี จัดข้ึนเพ่ือสนับสนุนให้มีการนำเสนอ เผยแพร่ 

ผลงานทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์  

ความคิดเห็นระหว่างอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ อีกท้ัง ยังเป็น 

การประสานความร่วมมือทางวิชาการ อันจะนำไปสู่การเพ่ิมพูนความรู้ และเพ่ิม 

ความเข้มแข็งทางวิชาการด้านพฤกษศาสตร์ของประเทศให้เจริญก้าวหน้าย่ิงข้ึนไป” 

  ผู้สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ท่ี www.bct7.ru.ac.th คอลัมน์ : ลงทะเบียน   

ค่าลงทะเบียน สมัครก่อน 15 มีนาคม 2556 สำหรับอาจารย์ นักวิชาการ 

และบุคคลทั่วไป 1,000 บาท และนิสิต นักศึกษา 500 บาท สมัคร 16 มีนาคม- 

5 เมษายน 2556 สำหรับอาจารย์ นักวิชาการและบุคคลทั่วไป 1,300 บาท 

และนิสิต นักศึกษา 800 บาท 

 ชำระเงินโดยโอนเงินท่ีช่ือบัญชี : งานประชุมพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย 7  

โดย นายโสภณ บุญมีวิเศษ และนายเอก แสงวิเชียร ธนาคารทหารไทย สาขา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง-หัวหมาก บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 156-2-13602-6 

พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่ e-mail: botcon7@gmail.com, biology@ 

ru.ac.th หรือ Fax. 0-2310-8418 

 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร. 0-2310-8418  หรือ www.bct7.ru.ac.th 



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

คอนเสิร์ตคาราบาวเพื่อการกุศล จัดอบรม “ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานใน 

พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 1,420 รูป ณ บริเวณรอบสระน้ำและลานพระรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ครบรอบการสถาปนาปีที่ 42 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 และในโอกาสปีมหากุศลพุทธชยันตี โดยมี  

ผู้บริหาร  นักศึกษา  ชาวรามคำแหง  และพุทธศาสนิกชนร่วมตักบาตรเป็นจำนวนมาก

 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข อดีต 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ก่อต้ังสาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  และ อาจารย์ ดร.มนตรี  

กวีนัฏธยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ รับมอบ 

เงินรายได้จากการแสดงคอนเสิร์ตคาราบาวเพื่อ 

การกุศล จำนวนเงิน 100,000 บาท จากนายคณีธิป 

บุญยเกตุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ตัวแทน 

ชมรมนักศึกษาและศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง  

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพ่ือใช้ในการบูรณะพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน- 

รามคำแหงมหาราช  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 

 กองคลัง สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง จัดอบรมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง 

 “ระบบบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ”

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธาน 

เปิดการอบรม โดยได้รับเกียรติจาก นายบรม  ศรีสุข  

อัยการอาวุโส เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ มีบุคลากร 

ท่ีปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 

เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก เม่ือวันท่ี 6 กุมภาพันธ์  

ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมอาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช 

  การจัดอบรมคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูน 

ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของหน่วยงานภายใน 

มหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 

กับการบริหารงานพัสดุ การใช้งาน ระบบจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐ และร่วมแลกเปล่ียนปัญหาและอุปสรรค 

ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถนำความรู้มาใช ้

ดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา กองกิจการ- 

นักศึกษา จัดโครงการ “อบรมภาษามือไทยข้ันพ้ืนฐาน 

สำหรับบุคลากร” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธานเปิดการอบรม และมีบุคลากร ม.ร. จาก 

หลายหน่วยงานเข้าร่วมอบรม เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์  

2556  ณ ห้อง 304  อาคารนพมาศ 

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

และกองกิจการนักศึกษาได้ตระหนักและเล็งเห็น 

ถึงความสำคัญของความเท่าเทียมกันทางการศึกษา 

สำหรับนักศึกษาพิการ ได้เป็นไปตามยุทธศาสตร ์

การจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการในระดับ 

อุดมศึกษา โครงการอบรมภาษามือไทยขั้นพื้นฐาน 

สำหรับบุคลากร เป็นภารกิจหลักท่ีสำคัญของกองกิจการ- 

นักศึกษา ในอันท่ีจะส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง สามารถช่วยเหลือแนะนำ 

ทางการศึกษาแก่นักศึกษาพิการทางการได้ยินได้เข้าถึง 

การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยได้

 การจัดโครงการอบรมภาษามือไทยข้ันพ้ืนฐาน 

สำหรับบุคลากร เพื่อให้บุคลากรของ ม.ร. มีความรู้  

ความเข้าใจในทักษะการใช้ภาษามือ เพื่อสื่อสารกับ 

นักศึกษาพิการทางการได้ยิน มีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 

บรรยาย สาธิตและฝึกปฏิบัติภาษามือไทยข้ันพ้ืนฐาน  

รวมถึงล่ามแปลภาษามือจากสมาคมคนหูหนวกแห่ง 

ประเทศไทย 

 จากน้ัน ผศ.วุฒิศักด์ิ กล่าวว่า ภาษาเป็นส่ิงสำคัญ 

ในชีวิตประจำวัน มนุษย์มีความพยายามในการส่ือสาร  

ตั้งแต่สมัยโบราณที่มีการสื่อสารกันทางภาษากาย  

แต่สื่อสารได้ไม่ดีนัก ดังนั้น การไม่รู้ภาษาอาจกลาย 

เป็นอุปสรรคในการส่ือสาร ในทางตรงข้ามหากสามารถ 

สื่อสารได้หลายภาษา หลายช่องทาง จะทำให้เข้าถึง 

ผู้รับสารได้หลากหลายมากขึ้น  

 อธิการบดี อ้างถึงข้อความของ Noam Chomsky  

นักภาษาศาสตร์ กล่าวไว้ว่า มนุษย์ไม่ว่าเกิดในชาต ิ

พันธ์ุใดก็ตามจะมีโครงสร้างพื้นฐานด้านภาษาอยู่ 

ในสมอง เช่น มนุษย์หลายเผ่าพันธ์ุออกเสียงเรียก  

พ่อ แม่ เป็นเสียงใกล้เคียงกัน มีโครงสร้างที่กำหนด 

การออกเสียงตามธรรมชาติ ท่ีนับเป็นการพัฒนาภาษา  

ในขณะเดียวกัน สังคมมีความหลากหลาย ทำให้ภาษา 

มีการพัฒนาเปล่ียนแปลง ทำให้แต่ละชาติ แต่ละภาษา 

จะมีวัฒนธรรมการพูดที่แตกต่างกัน

 “ภาษามือเป็นสื่อสำคัญที่ให้ผู้พิการทางการ 

ได้ยินสามารถส่ือสารได้ เป็นส่ิงท่ีต้องช่ืนชมนักคิดค้น 

ภาษามือในการเปิดโอกาสให้ได้ส่ือสารรับรู้ซ่ึงกันและกัน  

ทำให้คนกลุ่มหนึ่งมีโอกาสได้แสดงออกถึงความคิด  

ความรู้สึก ไม่ถูกความเงียบเป็นอุปสรรคในการปิดก้ัน 

ข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ รวมถึงภาษาเบรลล์ที่เป็นช่องทาง 

ให้ผู้พิการทางสายตาใช้เป็นสื่อเพื่อเข้าถึงกันได้  

ขอขอบคุณกองกิจการนักศึกษาท่ีให้ความสำคัญกับ 

ภาษามือ ขอให้ทุกคนต้ังใจฝึกฝน เพราะวันหน่ึงเราไม่รู้ว่า 

จะมีความจำเป็นต้องใช้ภาษานี้หรือไม่ เพราะมนุษย ์

เมื่อถึงจุดที่ต้องการสื่อสารจะพยายามดิ้นรนให้ถึง 

ที่สุดแม้จะมีความสามารถจำกัดเพียงใดก็ตาม”  

อธิการบดีกล่าวในช่วงท้าย 

ม.ร. จัดอบรมภาษามือเพื่อสื่อสารกับนศ.พิการ



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

 • 

กองบรรณาธิการ

ถาม ผมเป็นนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 มีข้อสงสัยขอสอบถาม 

เก่ียวกับวันเวลาสอบซ้ำกัน ถ้าผมลงไปแล้วจะมีปัญหา 

อะไรหรือไม่  หรือลงทะเบียนใหม่ได้หรือไม่ครับ 

ตอบ  วันเวลาสอบซ้ำกัน  คือ กระบวนวิชาที่ม ี

วันเวลาสอบตรงกัน  ตัวอย่างเช่น  SCI 1003 W. 13  

MAR. 2013 B และ SOC 1003 W. 13 MAR.  

2013 B แสดงว่าทั้งสองวิชา สอบวันที่ 13 มีนาคม  

2556 วันเดียวกันคาบบ่ายเหมือนกัน ซ่ึงถ้านักศึกษา 

คนใดท่ีเลือกวิชาท่ีมีวันเวลาสอบตรงกัน และลงทะเบียน 

ไปแล้ว ให้เลือกเข้าสอบวิชาใดวิชาหนึ่ง อีกวิชา 

ให้นำไปลงทะเบียนซ่อม หรือลงทะเบียนใหม่ใน 

ภาคถัดไป ดังนั้น ก่อนการลงทะเบียนเรียนทุกครั้ง 

ให้ตรวจสอบวัน เวลาสอบ และเลือกวิชาท่ีวันเวลา 

สอบไม่ตรงกัน ดูได้จากตารางเรียน ม.ร.30 โดย 

มหาวิทยาลัยจะแจกตารางเรียน ม.ร.30 ของแต่ละภาค 

ตามคณะต่างๆ นักศึกษาขอรับได้, ประกาศทาง 

หน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยที่ www.ru.ac.th และ 

ประกาศลงในข่าวรามคำแหงก่อนวันลงทะเบียนเรียน 

ถาม ดิฉันสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เม่ือภาค 1/2555 ในคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ 

การเคล่ือนไหว (หลักสูตร 4 ปี) โดยใช้สิทธิการเทียบโอน 

แบบนักศึกษาโอนต่างสถาบัน และตรวจสอบแล้ว 

เทียบโอนได้ 30 หน่วยกิต ถ้าดิฉันเรียนครบหลักสูตร 

ภายใน 2 ปีการศึกษา ดิฉันจะทำเรื่องจบการศึกษา 

ได้หรือไม่  กรุณาตอบปัญหาให้ทราบด้วย 

ตอบ  ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2555 ข้อ 8.10  

นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจะต้องใช้เวลาศึกษาอยู่ใน 

มหาวิทยาลัยไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา จึงจะมีสิทธ ิ

ขอสำเร็จการศึกษาได้ ข้อ 8.11 ระยะเวลาศึกษา 

และกระบวนวิชาท่ีต้องศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เป็น 

ไปตามข้อ 14 (ข้อ 14 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่าด้วยการศึกษาช้ันปริญญาตรี พ.ศ. 2551  

เร่ืองระยะเวลาศึกษาได้กำหนดไว้ว่า “ระยะเวลาศึกษา 

เพื่อรับปริญญาตรี กำหนดไม่ให้เกิน 8 ปีการศึกษา  

สำหรับหลักสูตร 4 ปี”)

 ทั้งนี้ ต้องลงทะเบียนเรียนในมหาวิทยาลัย 

ไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษา  และต้องศึกษากระบวนวิชา 

ตามท่ีคณะกรรมการประจำคณะท่ีรับเข้าศึกษากำหนด  

ให้ได้หน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของหน่วยกิต 

รวมทั้งหมด

 ดังน้ัน นักศึกษาสามารถเรียนจบปริญญาตรี 

ได้ภายใน 2 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันสมัครเป็น 

นักศึกษาใหม่ ซ่ึงเป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ดังกล่าว

ตารางออกอากาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง เตรียมสอบ ภาค 2/2555 
ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ความถี่ 1467 KHz. ระบบ AM

วันที่  11 - 17  มีนาคม  2556  

    เวลา/วัน        จ. 11 มี.ค.         อ. 12 มี.ค.          พ. 13 มี.ค.       พฤ. 14 มี.ค.       ศ. 15 มี.ค.      ส. 16 มี.ค.        อา. 17 มี.ค.

  05.00 น.       HIS 1001     MTH 1003     STA 2003    LAW 1002   สังคีตภิรมย์  

  05.30 น.     (HI 101) - 1    (MA 103) - 1    (ST 203) - 1    (LA 102) - 1   สังคีตภิรมย์  

  06.00 น.     HIS 1001    MTH 1003     STA 2003    LAW 1002   สังคีตภิรมย์ 

  06.30 น.     (HI 101) - 2    (MA 103) - 2   (ST 203) - 2    (LA 102) - 2   สังคีตภิรมย์์ 

  19.30 น.    Radio show    นานาน่ารู้  Radio show      นานาน่ารู้      ข่าวมหาวิทยาลัยฯ        เวลาดีด ี          Radio show

  20.30 น.      LAW 4013    MTH 1101   ENG 2001    MTH 1003  STA 1003 PSY 1001 ENG 1001

  21.00 น.     (LA 401) - 1    (MA 111) - 1   (EN 201) - 1    (MA 103) - 1  (ST 103) - 1 (PC 103) - 1 (EN 101) - 1     

  23.00 น.     LAW 4013    MTH 1101   ENG 2001    MTH 1003  STA 1003 PSY 1001 ENG 1001

  23.30 น.     (LA 401) - 2    (MA 111) - 2   (EN 201) - 2     (MA 103) - 2  (ST 103) - 2 (PC 103) - 2 (EN 101) - 2

     

    เวลา/วัน        จ. 18 มี.ค.         อ. 19 มี.ค.        พ. 20 มี.ค.        พฤ. 21 มี.ค.       ศ. 22 มี.ค.      ส. 23 มี.ค.         อา. 24 มี.ค.

  05.00 น.     LAW 4006      HIS 1003    MTH 1104    LAW 3012   สังคีตภิรมย์  

  05.30 น.     (LA 406) - 1    (HI 103) - 1   (MA 114) - 1   (LA 312) - 1   สังคีตภิรมย์  

  06.00 น.     LAW 4006      HIS 1003    MTH 1104    LAW 3012   สังคีตภิรมย์ 

  06.30 น.     (LA 406) - 2    (HI 103) - 2   (MA 114) - 2   (LA 312) - 2   สังคีตภิรมย์์ 

  19.30 น.    Radio show    นานาน่ารู้  Radio show      นานาน่ารู้      ข่าวมหาวิทยาลัยฯ        เวลาดีด ี         Radio show

  20.30 น.      ENG 2002    MKT 2101   POL 2105    ACC 1102   POL 2101 LAW 2008 ECO 1101

  21.00 น.     (EN 202) - 1    (MK 203) - 1   (PS 290) - 1   (AC 102) - 1 (PS 190) - 1 (LA 208) - 1 (EC 111) - 1

  23.00 น.        ENG 2002    MKT 2101   POL 2105    ACC 1102   POL 2101 LAW 2008 ECO 1101

  23.30 น.     (EN 202) - 2    (MK 203) - 2   (PS 290) - 2       (AC 102) - 2 (PS 190) - 2 (LA 208) - 2 (EC 111) - 2

     

วันที่  18 - 24  มีนาคม  2556  

    เวลา/วัน        จ. 25 มี.ค.        อ. 26 มี.ค.         พ. 27 มี.ค.        พฤ. 28 มี.ค.       ศ. 29 มี.ค.      ส. 30 มี.ค.         อา. 31 มี.ค.

  05.00 น.       HIS 1002     LAW 3006     LIS 1003     THA 1003   สังคีตภิรมย์  

  05.30 น.     (HI 102) - 1    (LA 306) - 1    (IS 103) - 1    (TH 103) - 1   สังคีตภิรมย์  

  06.00 น.      HIS 1002     LAW 3006     LIS 1003     THA 1003   สังคีตภิรมย์ 

  06.30 น.     (HI 102) - 2    (LA 306) - 2    (IS 103) - 2    (TH 103) - 2   สังคีตภิรมย์ 

  19.30 น.    Radio show    นานาน่ารู้  Radio show      นานาน่ารู้      ข่าวมหาวิทยาลัยฯ        เวลาดีด ี         Radio show

  20.30 น.        POL 2300      STA 2006    LAW 3038     ENG 1002   LAW 3003         CHI 1002   LAW 2006

  21.00 น.      (PS 200) - 1    (ST 206) - 1    (LA 338) - 1    (EN 102) - 1 (LA 303) - 1       (CN 102) - 1   (LA 206) - 1

  23.00 น.       POL 2300      STA 2006    LAW 3038     ENG 1002   LAW 3003   CHI 1002   LAW 2006

  23.30 น.      (PS 200) - 2     (ST 206) - 2   (LA 338) - 2      (EN 102) - 2  (LA 303) - 2 (CN 102) - 2   (LA 206) - 2

    

วันที่  25 - 31  มีนาคม  2556  



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชา 

ต่างๆ ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ในพิธ ี

พระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556  

ได้แก่ นายธานิศ เกศวพิทักษ์ ปริญญานิติศาสตรดุษฎ ี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์ นายพินิจ ฉายสุวรรณ ปริญญา 

ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชา 

ดนตรีไทย นายยืนยง โอภากุล ปริญญาศิลปกรรม 

ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาดนตรีไทยสมัยนิยม  

พล.ต.ท.ชัยวัฒน์ โชติมา ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต 

กิตติมศักดิ์ พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ปริญญา 

นิติศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักด์ิ  นายเดโช  ทรัพย์บุญ  

ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ นายสมพงษ์ ทองท่ัว  

ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา 

วิศวกรรมโยธา และนายตำรวจชุดเก็บกู้ระเบิดใน 3 จังหวัด 

ชายแดนภาคใต้ จำนวน 5 นาย ท่ีได้รับปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 

กิตติมศักด์ิ ได้แก่ ร.ต.ท.พรพิทักษ์  สมศรี ร.ต.ต.สุภาส   

พรหมมณี ส.ต.อ.จิระวัตน์ บัวจุด ส.ต.อ.เสน่ห์ คงจันทร์   

และส.ต.อ.ยืนชนม์  มีช ู  

  ม.ร. แสดงความยินดีฯ                (ต่อจากหน้า 1)

กรมสรรพากร เป็นต้น 

        “เมื่อเข้ามาทำงานแล้วทำให้รู้ว่าการที่ได้ตั้งใจ 

เรียนมาตลอดสามารถนำความรู้ไปใช้ในการทำงาน 

และพัฒนาประเทศชาติได้ สำหรับปริญญากิตติมศักดิ ์

ที่ได้รับครั้งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่น 

ในการทำงาน และเดินหน้าทำหน้าท่ีเพ่ือประเทศชาติให้ 

ดีที่สุดต่อไป” 

 ดร.สาธิต เผยด้วยว่า รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่ให้โอกาสทางการศึกษาและมีความท้าทาย     เพราะ 

ครั้งหนึ่งผมเคยเรียนสาขานิติศาสตร์ที่รามคำแหง  

ยิ่งทำให้รู้ว่าสถาบันสอนให้นักศึกษามีความมุ่งมั่น 

และรู้จักช่วยเหลือพึ่งพาตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับโลก 

ความเป็นจริงอย่างมาก นักศึกษารามคำแหงต้องเป็น 

ผู้รู้จักแสวงหาความรู้ ค้นคว้าหาตำรา หาเพื่อน และ 

มีวินัยต่อตนเองซ่ึงต่างจากมหาวิทยาลัยแห่งอ่ืน วันน้ี 

ผมจึงมีความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบัณฑิตรามคำแหงม ี

ความพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและช่วยกันสร้าง 

ชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

 ในโอกาสเดียวกัน ดร.สาธิต ฝากหลักการทำงาน 

ไว้ด้วยว่า ผมเชื่อว่าถ้าเราทำทุกอย่างให้ดีที่สุดในทุก 

โอกาสแล้ว ส่ิงน้ันจะตอบแทนกลับมา ถ้าทำแล้วประสบ 

ความสำเร็จก็เป็นส่ิงท่ีดี แต่ถ้าไม่สำเร็จก็ให้เป็นบทเรียน  

เมื่อเราทำวันนี้ดี...เราก็จะได้รับสิ่งที่ดีๆ เมื่อถ้าวันหนึ่ง 

เราเดินไปข้างหน้าแล้วหันกลับมามองจะมีความภาคภูมิใจ 

ว่า ‘เราได้ทำดีที่สุดแล้ว’

 ท้ังน้ี ในฐานะท่ีเป็นนักบริหาร ผมมีข้อคิดสำคัญ  

คือต้องมุ่งมั่นทำงานในทุกเรื่องให้ดีที่สุด เมื่อเราเป็น 

นักบริหารต้องกล้าตัดสินใจ ย่ิงตำแหน่งสูงเท่าไร ย่ิงต้อง 

ใช้ความเป็นศิลป์มากกว่าศาสตร์ ต้องถูกต้องและยืดหยุ่น  

เพราะการบริหารงานท่ีทำให้ทุกคนมีความสุขเป็นเร่ืองยาก  

ยิ่งการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ เช่น กรมสรรพากร  

ที่มีบุคลากร จำนวนกว่า 2 หมื่นคน ถ้าหากเรารัก 

ลูกน้องทุกคนเหมือน ลูก + น้อง ดังที่เรารักลูกกับ 

น้องของเราอย่างไรน้ัน เม่ือนำมาปรับใช้ในการปกครอง 

คนจะทำให้การทำงานและการบริหารจัดการเป็นไปได ้

อย่างมีความสุข 

 ท้ายท่ีสุด อธิบดีกรมสรรพากร ฝากถึงการเรียน 

สาขาเศรษฐศาสตร์ว่า “ปัจจุบันคนเรียนสาขาเศรษฐศาสตร์ 

น้อยลง ซ่ึงจริงๆแล้ววิชาเศรษฐศาสตร์...ไม่ใช่วิชาท่ียาก  

คนที่ชอบเรียนด้านนี้ต้องเป็นนักคิดและชอบคำนวณ  

แม้ว่าความชอบของแต่ละคนจะต่างกัน แต่เศรษฐศาสตร์ 

จะทำให้คนมองโลกกว้างขึ้นและรู้ว่าโลกเกิดอะไร 

ข้ึนใหม่ เราต้องเดินให้ทันพลวัตของโลก ถ้าเราไม่รู้... 

ก็จะอยู่ในสังคมได้ยาก เชื่อว่าการเรียนไม่ว่าจะเรียน 

สาขาใดก็ตาม ขอให้เข้าใจในหลักการมากกว่าการท่องจำ  

ใครท่ีรู้ว่าตนเองชอบเรียนด้านไหนแล้ว ก็ขอให้มุมานะ  

มุ่งมั่น และใช้ความพยายามก้าวไปสู่จุดนั้นให้ประสบ 

ความสำเร็จให้ได้”

  อธิบดีกรมสรรพากรฯ                (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. รับ นศ.ป.โท สื่อสารมวลชน
 คณะส่ือสารมวลชน ม.ร. รับสมัครคัดเลือก 

เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาส่ือสารมวลชน  

ภาคพิเศษ รุ่นที่ 2 ทั้งแผน ก (2) ทำวิทยานิพนธ์ 

และแผน ข ศึกษาค้นคว้าอิสระ เรียนวันเสาร์  

เวลา 17.00-21.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 08.00- 

17.00 น. ที่ อาคารนพมาศ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หัวหมาก โดยเรียนทีละวิชา วิชาละ 4 สัปดาห ์

สอบสัปดาห์ท่ี 5 ตลอดหลักสูตรฯ เรียน 48 หน่วยกิต  

การศึกษาตามแผน ข เหมาจ่าย 135,000 บาท 

แบ่งชำระเป็น 5 งวดๆละ 27,000 บาท 

 ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองท่ีอาคารสุโขทัย  

ช้ัน 10 ห้อง 1011 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก  

ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 17 พฤษภาคม 2556 วันจันทร์-ศุกร์  

เวลา 10.00-18.00 น. หรือดาวน์โหลดใบสมัคร หรือ 

กรอกใบสมัคร ได้ท่ี http://www.qn.ru.ac.th/regis_mass/  

โครงการฯ จะคัดเลือกผู้เข้าศึกษาโดยการสัมภาษณ์  

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี โทร. 087-064-2021  

หรือ www.masscom.ru.ac.th 

 กูรูด้านประชาสัมพันธ์ เผยหลักการประชาสัมพันธ์ 

เชิงรับ-รุก เน้นสร้างกิจกรรม CSR รับผิดชอบต่อสังคม 

พร้อมปลูกจิตสำนึกรักมหาวิทยาลัยรามคำแหงในชุมชน

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

เรื่อง   “นักประชาสัมพันธ์เชิงรุก”  โดยมี   นายบุญชอบ 

ล้ออุไร ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารมวลชน โรงแรมและ 

รีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ 

เร่ือง      “มหาวิทยาลัยรามคำแหงกับการประชาสัมพันธ์ 

เชิงรุก”  เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม             

ชั้น 8 อาคาท่าชัย

 นายบุญชอบ  กล่าวถึงความสำคัญของการ 

ประชาสัมพันธ์ว่า เป็นส่วนหน่ึงของการส่ือสารการตลาด 

ในการสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีกับ

สาธารณชน ให้มีทัศนคติ ความเชื่อและมุมมองที่

ดีต่อองค์กร ซึ่งจะช่วยส่งเสริมบุคลากร ผลิตภัณฑ์ 

และกิจกรรมต่างๆ ขององค์กรให้เป็นท่ีรู้จักและได้รับ

การยอมรับ ดังนั้น บุคลากรด้านประชาสัมพันธ์จึง 

จำเป็นต้องมีความรู้หลักการประชาสัมพันธ์ท้ังเชิงรับ 

และเชิงรุก เพ่ือการประชาสัมพันธ์ท่ีถูกต้องตามความ 

เหมาะสมกับสถานการณ์

 “การประชาสัมพันธ์ที่ดีต้องมีทั้งเชิงรับและ 

เชิงรุก โดยเชิงรับนั้น เพื่อจัดการกับการเปลี่ยนแปลง 

ที่มีผลเชิงลบขององค์กร กระตุ้นยอดขายที่ถดถอย 

หรือข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์ รวมทั้งตอบโต้ข่าว 

ทางลบที่กำลังถูกโจมตี สำหรับการประชาสัมพันธ ์

เชิงรุก คือ การแสวงหาโอกาสมากกว่าการแก้ไข ทำให้ 

สาธารณชนรู้สึกดี ส่งเสริมผลิตภัณฑ์โดยผ่านทาง 

สื่อมวลชนแขนงต่างๆ เพื่อให้สังคมภายนอกได้รับรู้

ถึงองค์กรของเรามากยิ่งขึ้น”

 นายบุญชอบ  กล่าวต่อไปว่า การดำเนินงาน 

ประชาสัมพันธ์น้ัน นอกจากองค์กรจะทำเองแล้ว ยังต้อง 

อาศัยสื่อมวลชนเข้ ามาช่วยให้การทำงานเกิด 

ประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ 

และ Social Network เพราะส่ือเหล่าน้ีเข้าถึงประชาชน 

ได้สะดวกและรวดเร็ว องค์กรต้องรู้จักการสร้างกระแส 

และประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ 

ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมด้วย และที่สำคัญต้อง 

ทำกิจกรรมที่เป็น Corporate Social Responsibility 

(CSR) ที่แสดงถึงการดำเนินธุรกิจขององค์กรภายใต ้

หลักจริยธรรมและการจัดการท่ีดี รับผิดชอบต่อสังคม 

และสิ่งเเวดล้อมทั้งในระดับไกลและใกล้องค์กร 

เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งช่วยให้องค์กรเข้าไปอยู่ 

ในใจของสาธารณชนได้ยาวนาน 

 “ บุ ค ล า ก ร ด้ า น ก า ร ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ข อ ง 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค 

ต้องรู้จักนำกระแสของสังคม เข้ามาประสานความ 

ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและชุมชนใกล้เคียง 

นำส่ิงท่ีมีช่ือเสียงหรือประเพณีสำคัญของจังหวัดต่างๆ 

มาจัดเป็นกิจกรรมเชิง CSR เช่น การนำนักศึกษา 

เข้าไปให้คำปรึกษาปัญหาทางด้านกฎหมาย   การพัฒนา 

ชุมชน เป็นต้น เพื่อปลูกจิตสำนึกรักในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงให้กับประชาชนในท้องถิ่นด้วย”

กูรูด้านประชาสัมพันธ์
เผยหลักเชิงรับ-รุก เน้นการทำ CSR



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 มีนาคม ๒๕๕๖

  ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)
  
สาขาภาษาญี่ปุ่นฯ                          (ต่อจากหน้า 6)

ชาวญ่ีปุ่น ซ่ึงล้วนเป็นผู้มีประสบการณ์ในการสอนอย่าง 
เช่ียวชาญ อีกท้ัง ยังเห็นว่าภาษาญ่ีปุ่นเป็นภาษาท่ีได้รับ 
ความนิยมและเป็นท่ีสนใจในการเลือกเรียนของนักศึกษาไทย 
มากข้ึนทุกๆปี การจัดงานคร้ังน้ีเพ่ือแลกเปล่ียนภาษาและ 
ศิลปวัฒนธรรมต่างๆร่วมกันระหว่างนักศึกษาไทยและ 
นักศึกษาชาวญ่ีปุ่น ขอให้กิจกรรมท่ีจัดข้ึนเกิดการแลกเปล่ียน 
เรียนรู้และบรรลุผลไปได้ด้วยดี”
 ภายในงานมีกิจกรรมแนะนำ “Tradition and  
Creation of Yokai (Monstrous Beings) Culture in  
Japan”  แนะนำ “Dagashi (Cheeps sweets) in Japan”  
โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยฮิเมจิ ดกเคียว และมหาวิทยาลัย   
โอบิริง ประเทศญ่ีปุ่น แนะนำขนมมงคลของไทย การแสดง 
นาฏศิลป์ : การรำวงมาตรฐาน สาธิตและร่วมกิจกรรมการพับ 
ดอกบัว โดยนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น คณะมนุษยศาสตร์  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ให้ลูกศิษย์ทำตามได้ครูก็เหนื่อย

 ในรูปแบบวิธีการอันนี้นั้น จะทำให้คนไทย 

เราไม่ค่อยกล้าที่จะเรียนภาษาต่างประเทศ และก็ทำ 

ให้เรียนได้ช้า กลายเป็นต้องไปเรียนเอง เรียนเองก็ 

อ่านออก เขียนได้ ไปจนถึงการอ่านออกแล้วก็เขียนได้ 

เป็นอย่างดี แต่พอไปพูดกลับพูดไม่ได้ แต่ถ้าให้สอบ 

ก็สอบได้คะแนนดี เพราะเขียนตอบได้ แต่เวลาพูด 

กลับฟังไม่ได้ศัพท์ ที่ว่าฟังไม่ได้ศัพท์นี้ ครูพูดใน 

ความหมายที่ว่า พูดออกมาแล้วไม่ทราบว่าแปลว่า 

อะไร ไม่ทราบว่าพูดว่าอะไร สังเกตดูว่าบางท่านชอบ 

ล้อคนต่างชาติว่าคนต่างชาติพูดภาษาไทยไม่ชัด  

คนต่างชาติพูดว่า ไคไคไค ในขณะที่คนต่างชาต ิ

คนนั้นเขาต้องการจะพูดว่า ใครขายไข่ ก็เลยกลาย 

เป็นว่า ไคไคไค ไปหมด อย่างนี้เป็นต้น พอไปมอง 

คนอื่นเขา แล้วก็นึกว่าทำไมเขาถึงพูดไม่ชัด แล้วก็ 

กลับมาถึงตัวเราเอง พอจะพูดภาษาเขาบ้าง เราก ็

ตะกุกตะกักแล้วเราก็พูดไม่ชัด ในการพูดไม่ชัดน้ันก็เกิด 

อายที่จะพูด หรือพูดไปแล้วก็อายอยู่นั่น ว่าผิดพลาด 

ตรงนั้น ผิดพลาดตรงนี้ เกิดความไม่มั่นใจ เกิดความ 

ไม่เชื่อมั่นในตัวเองที่จะแสดงออก ตรงนี้ที่ครูอยากจะ 

บอกว่า เร่ืองอย่างน้ีไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีควรอาย เราก็ไม่จำเป็น 

จะต้องไปอาย ท่ีบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องอายก็เพราะว่า  

ทุกชาติทุกภาษา ในการท่ีพูดภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาแม่  

หรือภาษาที่ตนเองเกิดมาโดยท้องถิ่น โดยการเรียนรู้ 

เฉพาะภาษานั้น เช่น คนไทยก็ย่อมพูดภาษาไทยได ้

ชัดเจนมากกว่าคนต่างชาติที่พูดภาษาไทย แม้ว่าคน 

ต่างชาติที่พูดภาษาไทยจะเก่งสักเพียงใดก็ตามแต่ ก็จะ 

ต้องมีคำเล็ดลอด มีคำที่โผล่ออกมาให้ทราบว่า เขาพูด 

ในบางคำนั้นไม่ชัดหรือไม่ถูกต้องตามการเขียน หรือ 

การออกเสียงของเรา เช่นเดียวกันกับที่เราพูดภาษา 

ของเขา ไม่มีคนต่างชาติคนใดพูดภาษาไทยได้ชัดจนไม่มี 

ข้อบกพร่อง ไม่มีข้อตำหนิ แม้แต่ในประเทศเดียวกัน 

ภาษาพื้นเมือง คนพื้นเมืองหรือว่าพูดภาษาพื้นเมือง  

คนภาคเหนือก็อาจจะพูดภาษากลางออกสำเนียงให้ 

เราทราบได้ว่าเขาเป็นคนภาคเหนือ หรือคนภาคอีสาน 

เวลาพูดอาจจะหลงถ้อย หลงคำ หลงตัวอักษร เช่น  

เรียกช้างเป็นซ้าง อย่างนี้เป็นต้น คือตัว ช กลายเป็น 

ตัว ซ เพราะว่าคนทางอีสานนั้นพูดคำว่าช้างเป็นซ้าง  

เวลามาพูดในภาคกลางก็จะมีคำหลงติดออกมาบ้าง  

หรือคนในทางภาคใต้เวลาพูดภาษาภาคกลาง ก็อาจจะ 

มีภาษาที่พูดกันว่าทองแดง อย่างนี้เป็นต้น เป็นเรื่อง 

ธรรมดาของโลก เป็นเร่ืองธรรมชาติท่ีสุด จะเห็นได้ว่า 

บางจังหวัดก็มีติดเหน่อ บางจังหวัดก็พูดไม้เอกเป็นไม้โท  

ไม้โทเป็นไม้เอก อย่างภาษาพื้นเมืองของทางจังหวัด 

นครราชสีมา หรือโคราชก็พูดอย่างที่ครูว่า เมื่อมาพูด 

ภาษากลางก็จะพูดติดออกไปอยู่บ้าง ในบางคำ ในบางเร่ือง  

หรือจะออกเสียงอย่างเช่นคนจังหวัดขอนแก่น บางที 

จะหลงออกเสียงตัว ก เป็นตัว จ ตัว จ เป็นตัว ก  

อย่างนี้เป็นต้น เรื่องอย่างนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องน่าอับอาย  

ไม่ใช่เป็นเร่ืองท่ีผิดพลาดอะไร มันเป็นเร่ืองท่ีภาษาเกิด  

หรือภาษาแม่ที่ทุกคนพูดได้อย่างชัดเจน แต่เมื่อไปพูด 

ภาษาอ่ืนท่ีไม่ใช่ภาษาเกิด ไม่ใช่ภาษาแม่ ก็อาจจะผิดพลาด 

ไปได้ กรณีเช่นนี้เป็นนิทัศน์อุทาหรณ์ที่พวกเราควร 

จะได้คิดให้ชัดเจน ให้ถ่องแท้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา  

แล้วก็อย่าดูถูกดูแคลนใครเขา ในขณะเดียวกันเราก ็

ต้องคิดถึงตัวเราเองด้วย ว่าเวลาเราพูดภาษาต่างชาต ิ

เราก็จะมีทองแดงอยู่บ้าง หรือว่ามีช้างเป็นซ้างบ้าง เวลา 

เราพูดภาษาของประเทศลาวอย่างนี้เป็นต้น

 เพราะฉะน้ัน เราก็จะติดในเร่ืองภาษาแม่ของเรา  

อยู่ในภาษาท่ีเราพูดออกไป เม่ือเราเข้าใจอย่างน้ีเสียได้  

เราก็จะกล้าพูดภาษาลาว กล้าพูดภาษาเขมร กล้าพูด 

ภาษาอังกฤษ กล้าที่จะพูดภาษาต่างชาติได้ และเมื่อ 

ฝึกฝนไป เมื่อเกิดทักษะไป ทองแดงที่ว่าหรือว่าภาษา 

ท่ีไม่ตรงอักขระ หรือว่าไม่ตรงเสียงน้ันก็อยู่ท่ีการฝึกหัด  

ถ้าฝึกหัดบ่อยๆเข้า พูดกับคนที่เขาชำนาญ ก็จะทำให ้

เรามีความชำนิชำนาญ ก็ไม่จำเป็นต้องอายอะไร แล้วก็ 

คนท่ีเขาพูดกับเรา ถ้าเขาเข้าใจอย่างเรา เขาก็จะไม่มองเรา 

ในแง่ท่ีควรอายแต่อย่างใด ดังน้ันเร่ืองใดควรอาย เร่ืองใด 

ไม่ควรอายก็ให้แยกแยะดู ถ้าใครเห็นว่าครูพูดไม่ถูก 

ตรงไหน ก็ลองบอกมาบ้าง ครูจะได้เอามาคิดบ้างเหมือนกันว่า  

พูดกับลูกศิษย์ไปเรื่อย แต่ว่าข้อไหนผิด ข้อไหนถูก 

ไม่ได้มองตัวเอง บางคร้ังก็อยากมองตัวเอง โดยให้คนอ่ืน 

เขามองบ้าง  พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ  สวัสดีครับ

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณา 

โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ข้าพเจ้ามาปฏิบัติพระราช- 

กรณียกิจแทนพระองค์ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีน้ี ขอแสดงความ 

ช่ืนชมกับบัณฑิตทุกคนท่ีได้รับเกียรติและความสำเร็จ 

 บัณฑิตทั้งหลายคงจะเคยได้ยินที่กล่าวกันว่า 

การจะปฏิบัติกิจการงานให้ประสบความสำเร็จและ 

เจริญก้าวหน้าน้ัน ต้องอาศัยท้ังความรู้และประสบการณ์ 

ประกอบส่งเสริมควบคู่กันไป สำหรับความรู้น้ัน บัณฑิต 

คงจะต้องได้ศึกษาเล่าเรียนมาเป็นอย่างดีแล้ว แต่สำหรับ 

ประสบการณ์ อาจจะยังด้อยอยู่ จำเป็นจะต้องสั่งสม 

เพ่ิมพูนให้มาก คำว่าประสบการณ์น้ี หมายถึง ความจัดเจน 

ชำนาญ อันเป็นผลจากความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่ได ้

กระทำหรือได้พบเห็นมา โดยนัยนี้ ผู้มีประสบการณ ์

จึงไม่ได้หมายถึงผู้ที่ได้กระทำหรือพบเห็นสิ่งต่างๆ  

มามาก แล้วปล่อยผ่านเลยไป แต่หมายถึงผู้ที่เมื่อกระทำ 

สิ่งใดหรือพบเห็นสิ่งใดมา ก็นำมาใคร่ครวญพิจารณา 

ทบทวนให้เข้าใจ จนเกิดเป็นคว ามรู้ ความจัดเจนใน 

งานน้ันเร่ืองน้ัน ขอให้บัณฑิตนำส่ิงท่ีพูดน้ีไปพิจารณา 

ให้เข้าใจชัดและนำไปปฏิบัติ เช่ือว่าแต่ละคนจะมีความรู้ 

ความชำนาญในงานท่ีทำเพ่ิมพูนข้ึน เป็นผลให้กิจการ 

งานประสบความสำเร็จและเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดี 

 ในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ขออวยพรให้บัณฑิตใหม่ทุกคนและทุกท่านที่มาร่วม 

ในพิธีนี้ ประสบความสุข ความสำเร็จ พร้อมทั้งความ 

เจริญก้าวหน้าทุกประการ

  สมเด็จพระเทพฯ                         (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี 10 เมษายน  

2556 ที่ห้องเลขาภาควิชาภาษาตะวันตก หรือที่สาขา 

วิชาภาษาสเปน ห้อง 2302, 2305 คณะมนุษยศาสตร ์

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2310-8268,  

0-2318-0054-5 ต่อ 1093, 084-655-8938, 089-144-1997,  

086-885-2887, Email: spanishram@windowslive.com 

  มษ.อบรมภาษาสเปนฯ                 (ต่อจากหน้า 1)

ดูงานต่างประเทศ 160,000 บาท  แบ่งชำระ 6 งวด

 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 เมษายน  

2556 ท่ีโครงการหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การจัดการงานสาธารณะ ช้ัน 5 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง โทร.0-2310-8483-9 ต่อ 36, 0-2310-8498,  

081-817-6016 และดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.

pol.ru.ac.th/mpm

  คณะรัฐศาสตร์ฯ                           (ต่อจากหน้า 1)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๘) วันที่ ๑๑ - ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๖

    
 
 
 
 

เร่ืองไม่น่าอาย

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ท่ีรักครับ วันน้ีครูข้ึนหัวข้อสนทนาว่า  

เร่ืองไม่น่าอาย หรือจะพูดให้เต็มก็คือว่า เร่ืองควรอาย 

ก็อาย เรื่องไม่ควรอายก็ไม่เห็นจะต้องไปอาย ที่พูด 

อย่างนี้นั้นก็เพราะว่า ไปที่ไหนๆในบ้านในเมือง 

ของเรา ก็มักจะพบเร่ืองท่ีควรอายก็ไม่อาย แต่เร่ือง 

ท่ีไม่ควรอายกลับรู้สึกอับอาย รู้สึกไม่กล้า รู้สึกกลัว 

 อันท่ีจริงแล้ว เร่ืองท่ีคนมักจะอายก็เป็นเร่ือง 

การที่คนอื่นมองไปในทางที่ไม่ดี มองไปในทาง 

ลามกอนาจาร มองไปในทางว่าเราเป็นผู้ท่ีกระทำผิด 

ทำนองคลองธรรม หรือผิดรูปแบบอะไรต่างๆ 

เยอะแยะ แต่ในขณะเดียวกัน ถ้าหากว่าเรารู้สึก 

ตัวว่าเราทำในสิ่งที่ไม่ดีงาม ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

นั่นก็เป็นเรื่องของความอับอายที่เกิดขึ้นในใจ 

ท่ีเรียกว่าละอาย แต่มีบางเร่ืองท่ีเม่ือดูแล้วไม่เห็นว่า 

จะน่าอับอายหรือละอายตรงไหน 

 ครูสังเกตเห็นว่า คนไทยเวลาพูดภาษาต่างประเทศ  

ก็ดูว่าจะอาย อายก็เพราะว่าไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก  

เป็นภาษาอ่ืนท่ีเราไม่คุ้นเคย แม้ว่าบางท่าน บางคน เขารู้ 

ภาษาอย่างนั้นในการเขียนได้ ในการพูดได้ ในการ 

แสดงออกได้อย่างดีก็ตาม แต่ก็น่ิงเสียไม่แสดงออก 

ไม่กล้าพูด จะสังเกตเห็นได้ชัดอย่างเช่น เวลาครูสอน 

นักเรียนให้พูดภาษาต่างประเทศ ครูจะต้องออกเสียงดัง  

ออกเสียงซ้ำแล้วซ้ำอีก พยายามชักจูงให้ลูกศิษย ์

ออกเสียงตาม ชักจูงให้ลูกศิษย์ทำตาม กว่าที่จะ 

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชารัฐศาสตร์  
แก่ นายสอนไซ สีพันดอน เจ้าแขวงจำปาศักดิ์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ ์
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ แก่ ดร.สาธิต รังคสิริ อธิบดีกรมสรรพากร ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชาพลศึกษา  
แก่ พลโทเดชา เหมกระศรี เลขาธิการสมาคมจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ ์ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  
ครั้งที่ 38 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2556  ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

 นักศึกษาระดับชั้นปริญญาโท ปริญญาตร ี

และ Pre-degree มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขา 

วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี 

เข้าร่วมกิจกรรม “พิธีไหว้ครู” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

ดร.บุญชาล ทองประยูร เป็นประธานในพิธี และ 

เป็นตัวแทนเหล่าคณาจารย์ รับมอบพานดอกไม้  

เพื่อเคารพบูชาพระคุณครู จากตัวแทนนักศึกษา 

ทุกระดับชั้น และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา 

ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติจังหวัดกาญจนบุรี เม่ือวันท่ี 27 มกราคม  

2556

 คณะส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดเสวนาเร่ือง “ส่ือสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้”  

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  ศิริโรจน์ รองอธิการบดี 

ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและรักษาการในตำแหน่ง 

คณบดีคณะสื่อสารมวลชน เป็นประธานเปิดงาน 

และมีการเสวนาเรื่อง “บทบาทของแม่ผู้สูญเสียใน 

การเรียกร้องความเป็นธรรมจากรัฐ” โดย ภาวิณี  

ชุมศรี ทนายความ และดร.พญ.ปานใจ  โวหารด ี

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม เป็น 

วิทยากร ดำเนินรายการโดย นวลน้อย  ธรรมเสถียร  

กลุ่มเอฟทีมีเดียและเพ่ือน ท้ังน้ีได้รับความสนใจจาก 

คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษา ร่วมฟังการเสวนา 

เป็นจำนวนมาก เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 ณ 

อาคารสุโขทัย ชั้น 5 ห้อง 501

 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ 

ประเมินผล จัดโครงการ “สุขภาพดี ชีวีเป็นสุข” 

เพื่อให้บุคลากรได้ตระหนักถึงการออกกำลังกาย 

สาขากาญจนบุรีจัดพิธีไหว้ครู เสวนา “สื่อสันติภาพฯ”

สวป. จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ

เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจ พร้อมให้บริการอย่าง 

มปีระสทิธภิาพ และกอ่ใหเ้กดิความรกัสามคัคใีนหมู่ 

บุคลากรของ สวป.  โดยมี รองศาสตราจารย์สุวรรณี  

เดชวรชัย ผู้อำนวยการ สวป. พร้อมด้วยผู้บริหาร 

และบุคลากร สวป. ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก 

ณ อาคาร สวป. ชั้น 1 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 

ที่ผ่านมา


