
            
   
        

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 ๕๐ 

วันท่ี ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 ‘รองประธานศาลฎีกา’ ฝากบัณฑิตนิติศาสตร์รามฯ
นำหลักกฎหมายทำงานด้วยความเป็นกลาง-ยุติธรรม

อ.ภัทระ ลิมป์ศิระ             คณะนิติศาสตร์

แนะนำคณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาล

ของอาเซียนว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (ต่อ)

   
 

   
 คณะทัศนมาตรศาสตร์

รับสมัครนักศึกษาใหม่

(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 2)

คณาจารย์แสดงความยินดีมหาบัณฑิตตามโครงการ 

ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร์

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 
 

	 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน	กระทรวงศึกษาธิการ 

ได้ ร่ วมมื อกับคณะศึ กษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจัดโครงการ 

ยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ	 ภายใต ้

แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็งประจำปี 

งบประมาณ	 2553	 -	 2555	 ในระดับ 

ปริญญาโท	นั้น

	 บัดน้ี	 นักศึกษาโครงการดังกล่าว 

ได้สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร	ประจำปีการศึกษา	2554 

-	2555	 รุ่นท่ี	38	 เม่ือวันท่ี	8	 มีนาคม	2556 

ณ	 อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช	มหาวิทยาลัยรามคำแหง
(อ่านต่อหน้า 10)

   นายธานิศ เกศวพิทักษ์	 รองประธานศาลฎีกา	 ฝากบัณฑิต 

นิติศาสตร์รามคำแหงใช้หลักกฎหมายในการทำงาน	โดยให้ยึดมั่น 

ความมีคุณธรรมและจริยธรรมในกระบวนการยุติธรรม	 ในโอกาส 

เข้ารับพระราชทานปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	 สยามบรมราชกุมารี	 เมื่อวันที ่

5	มีนาคม	2556	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 โอกาสนี้	 นายธานิศ	 เปิดเผยว่า	 มีความปลาบปลื้มที ่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เกียรติมอบปริญญากิตติมศักด์ิ	 สาขานิติศาสตร์ให้คร้ังน้ี	 ซ่ึงตนจะ 

รักษาเกียรติที่สูงส่งนี้ไว้ด้วยการทำหน้าที่รับราชการให้ดีที่สุดและจะตั้งใจทำงานเพื่อ 

ประโยชน์ของบ้านเมือง	

	 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 สถาบัน 

คอมพิวเตอร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จัดอบรม 

คอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี	

ครั้งที่	3/56	รุ่นที่	2	ดังนี้

 * หลักสูตร Adobe Photoshop ค่าสมัคร 

800	บาท	การอบรมประกอบด้วย	การตกแต่ง 

รูปภาพด้วย	Adobe	Photoshop	และ	Project		

อบรมวันที่	5	เม.ย.	ถึง	15	พ.ค.	56

 *หลักสูตร Adobe Flash Player 

ค่าสมัคร	800	บาท	

	 คณะทัศนมาตรศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 รับสมัครนักศึกษาใหม่	 ปีการศึกษา 

2556	 หลักสูตรทัศนมาตรศาสตรบัณฑิต	

สาขาวิชาทัศนมาตรศาสตร์	รุ่นที่	12	(รอบ	2)	

คัดเลือกเข้าศึกษาโดยการสอบข้อเขียนและ

สอบสัมภาษณ์	 เรียนวันจันทร์-วันศุกร์	 เวลา	

08.00-17.00	น.	ที่คณะทัศนมาตรศาสตร์	ม.ร. 

โดยหลักสูตร	 4	 ปี	 สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จ 

การศึกษาระดับปริญญาตรี	

	 คณะกรรมาธิการระหว่างรัฐบาลของอาเซียนว่าด้วยสิทธิ- 

มนุษยชน	(ASEAN	Intergovernmental	Commission	on	Human	Rights: 

AICHR)	 เป็นองค์กรระหว่างรัฐบาล	และเป็นกลไกหน่ึงในโครงสร้าง 

ของอาเซียน	 ทำหน้าที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา	 โดยผู้แทนของ	

AICHR	 ได้รับการแต่งตั้งจากแต่ละประเทศสมาชิก	 โดยคำนึงถึง 

ความเท่าเทียมกันทางเพศ	ความซื่อสัตย์	 และความเชี่ยวชาญด้าน 

สิทธิมนุษยชน	 ผู้แทนนั้นจะดำรงตำแหน่งในวาระ	 3	 ปี	 และอาจ 

ดำรงตำแหน่งได้อีก	1	วาระ

	 สำหรับประเทศไทยมี	 ดร.	 เสรี	 นนทสูติ	 รองเลขาธิการมูลนิธิ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาองค์กรภาครัฐ	 ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทย	 

โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งต้ังแต่วันท่ี	 29	มกราคม	 2556	 ถึงวันท่ี	

31	 ธันวาคม	2558	สืบต่อจาก	ดร.	ศรีประภา	 เพชรมีศรี	 ซ่ึงครบวาระ 

การดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยคนแรกใน	AICHR	

รศ.ดร.สุรเดช	สำราญจิตต์		คณบดีคณะศึกษาศาสตร์	และคณาจารย์ถ่ายภาพแสดงความยินดี

กับมหาบัณฑิต	คณะศึกษาศาสตร์ตามโครงการความร่วมมือกับ	สพฐ.

สพฐ.



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

และดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

ต่อไป

 รองประธานศาลฎีกา	 กล่าวถึงมุมมองที่มีต่อ

รามคำแหงด้วยว่า	รามคำแหงเป็นสถาบันที่เปิดสิทธิ	

เปิดโอกาสให้กับทุกคน	สอนให้ลูกศิษย์เติบโตและ 

ยืนอยู่บนขาของตนเองได้	 ไม่เพียงเท่าน้ันยังเปิดกว้าง 

ไปยังต่างจังหวัดหลายแห่งและอีกหลายประเทศท่ัวโลก

ให้คนไทยได้มีโอกาสเรียนหนังสือ	 คงไม่มีมหาวิทยาลัย 

แห่งไหนท่ีจะสามารถจัดการเรียนการสอนท่ีเปิดกว้าง 

ได้เช่นนี้	 จึงอยากให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้มุ่งมั่น 

ขยายโอกาสทางการศึกษาต่อไปเพื่อให้ประชาชน 

ทุกคนมีโอกาสและมีความเท่าเทียมในการศึกษา 

เล่าเรียน

 “ผมเริ่มทำงานครั้งแรกที่คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและปัจจุบันก็เป็นอาจารย์ 

พิเศษให้ที่นี่ ขณะเดียวกันก็เป็นผู้บรรยายพิเศษของ

สำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา และเป็น 

กรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษา 

ฉะน้ัน เม่ืออยู่ในแวดวงกฎหมายมานาน ทำให้เห็นว่า 

บัณฑิตของรามคำแหงเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพสามารถ

สอบได้เป็นลำดับที่ 1 ของเนติบัณฑิตยสภาหรือใน

ลำดับต้นๆทุกปี และเชื่อว่าในอนาคตจะมีประธาน 

ศาลฎีกาท่ีมาจากรามคำแหง ส่ิงเหล่าน้ีจึงถือเป็นเคร่ือง- 

ประกันคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของรามคำแหง 

ได้เป็นอย่างดี”

 นายธานิศ กล่าวถึงหัวใจในการทำงานด้วยว่า	

การทำหน้าที่ของศาล	 คือ	 ต้องดำรงความเป็นกลาง 

ในการทำหน้าท่ีพิจารณาพิพากษาคดี	 ซ่ึงการท่ีจะดำรง

ความเป็นกลางได้น้ัน	 ต้องยึดม่ันในความซ่ือสัตย์สุจริต	

โดยไม่มีอคติ	 ถ้าสามารถดำรงตนได้เช่นน้ี	คำพิพากษา 

ก็จะเป็นท่ียอมรับนับถือและเป็นผลงานท่ีสร้างช่ือเสียง 

เกียรติคุณให้แก่บุคคลผู้นั้นได้ตลอดไป	อีกทั้ง	 ผู้ที่ได้

รับผลการตัดสินท่ีถูกต้อง	ก็จะยอมรับในความถูกต้อง 

เป็นธรรมของการทำงานที่ตั้งอยู่บนความยุติธรรม 

ของผู้พิจารณาพิพากษาคดีด้วย

 “บัณฑิตที่จบด้านนิติศาสตร์ส่วนมากแล้ว 

จะออกไปทำงานด้านกฎหมาย ซึ่งงานด้านกฎหมาย 

ที่สำคัญก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมทั้ง 

เจ้าหน้าท่ีตำรวจ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษ พนักงาน 

อัยการ หรือผู้พิพากษาก็ตาม ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ใน 

กระบวนการยุติธรรมทุกฝ่าย นอกจากความรู้ความ 

สามารถทางวิชาการแล้ว จะต้องเป็นผู้ที่ยึดมั่นใน 

คุณธรรมและจริยธรรม เมื่อนั้นผลงานที่ออกมาก็จะ

สามารถสร้างสรรค์และอำนวยความยุติธรรมให้แก่

ประชาชนได้อย่างแท้จริง 

 ผมขอฝากสิ่งนี้ เอาไว้ให้บัณฑิตนิติศาสตร์ 

ให้ตระหนักถึงความสำคัญในการทำหน้าที่ของแต่ 

ละคนแต่ละฝ่าย ซึ่งผลงานแต่ละภาคส่วนจะช่วยกัน 

อำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมได้ถูกต้อง 

และเป็นธรรม นอกจากนั้นแล้ว ขอให้นักศึกษา 

ได้เห็นแบบอย่างของรุ่นพี่ที่ประสบความสำเร็จ 

จากสถาบันแห่งนี้ และได้ออกไปทำงานด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต จนกระทั่งเติบใหญ่ก้าวไปเป็นอธิบด ี

ประธานศาลหรือตำแหน่งอ่ืนๆ เพ่ือจะได้ช่วยกันรักษา 

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ยั่งยืนได้ 

ตลอดไป”	รองประธานศาลฎีกากล่าวในที่สุด

 
‘รองประธานศาลฎีกา’ฯ                (ต่อจากหน้า 1)

การอบรมประกอบด้วยการสร้างภาพเคล่ือนไหวด้วย 

Adobe	Flash	Player		และ	Project			อบรมวันที่	7	เม.ย. 

	ถึง	11	พ.ค.	56

	 ซึ่งนักศึกษาที่จะอบรมหลักสูตรนี้จะต้อง 

สอบผ่านหลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน	

ระดับต้น	และเมื่อผ่านการอบรมตามเกณฑ์จะได้รับ

วุฒิบัตร	

	 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป	ท่ี	อาคาร 

สถาบันคอมพิวเตอร์ชั้น	 1	 โทร.	 0-2310-8800	 ต่อ	

2269,	0-2310-8853		หรือ	www.ctc.ru.ac.th	

 
ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์                 (ต่อจากหน้า 1)

 
คณะทัศนมาตรศาสตร์ฯ              (ต่อจากหน้า 1)

และหลักสูตร	6	ปี	สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษา

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย	

 ผู้สนใจสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ีถึงวันท่ี	15	พฤษภาคม 

2556	ที่คณะทัศนมาตรศาสตร์	อาคารสุโขทัย	ชั้น	2 

ห้อง	 0212	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	หรือ	 สอบถาม 

รายละเอียดที่	โทร.0-2310-8906,	www.ihs.ru.ac.th	

 หลักการขั้นพื้นฐานของการทำงานของ	

AICHR	มีขอบเขตอำนาจหน้าท่ี	(Terms	of	Reference	

-	TOR)	ขององค์กรสิทธิมนุษยชน	ดังต่อไปนี้

	 1.	 เคารพหลักการของอาเซียนซึ่งปรากฏใน 

ข้อ	2	ของปฏิญญาอาเซียนดังต่อไปนี้	

	 	 -	 เคารพความเป็นอิสระ	อำนาจอธิปไตย 

ความเสมอภาค	บูรณภาพแห่งดินแดน	และลักษณะ 

เฉพาะของชาติ	ของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด	

					 	 -		 ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศ

สมาชิก

					 	 -	 เคารพสิทธิของทุกประเทศสมาชิก 

ที่จะดำรงความเป็นอยู่ของชาติที่เป็นอิสระจากการ 

แทรกแซง	การบีบบังคับและการทำลายจากภายนอก	

	 	 -	 ยึดมั่นในกฎหมาย	 การปกครองที่ด ี

หลักการของประชาธิปไตยและรัฐบาลภายใต้  

รัฐธรรมนูญ

  -	 เคารพเสรีภาพข้ันพ้ืนฐาน	 การสนับสนุน 

และปกป้องสิทธิมนุษยชนและส่งเสริมความยุติธรรม 

ในสังคม

  -	 ค้ำจุนกฎบัตรสหประชาชาติ	 และกฎหมาย 

ระหว่างประเทศ	 ซึ่งประกอบด้วย	 กฎหมายมนุษย ์

ระหว่างประเทศ	 ซึ่งได้รับการยอมรับโดยประเทศ 

สมาชิกอาเซียน

					 -	 เคารพความแตกต่างทางวัฒนธรรม	 ภาษา	

และศาสนาของประชาชนอาเซียน	 ในทางเดียวกันก็

เน้นในคุณค่าพื้นฐานในการเป็นหนึ่งเดียวบนความ

หลากหลาย

	 2.	 เคารพหลักการพ้ืนฐานของสิทธิมนุษยชน 

ระหว่างประเทศ	 ซึ่งรวมถึง	 ความเป็นสากล	 ไม่อาจ 

แบ่งแยกได้	 การพึ่งพาอาศัยกัน	 ความเชื่อมโยงกัน

ในสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพ้ืนฐานท้ังหลาย 

เช่นเดียวกับความเป็นธรรม	 การไม่เอาเรื่องส่วนตัว 

เข้ามาเกี่ยวข้อง	 การไม่เลือกปฏิบัติ	 การไม่แบ่งแยก 

เช้ือชาติ	 และการหลีกเล่ียงสองมาตรฐานและอิทธิพล

การเมือง

	 3.	 ระลึกไว้ว่าความรับผิดชอบพื้นฐานในการ

สนับสนุนและปกป้องสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพ 

ขั้นพื้นฐาน	ขึ้นอยู่กับประเทศสมาชิกแต่ละประเทศ

	 4.	 แสวงหาการเข้าถึงที่สร้างสรรค์และไม่ 

เผชิญหน้า	 และร่วมมือที่จะขยายการสนับสนุนและ

ปกป้องสิทธิมนุษยชน

	 5.	 ปรับตัวให้กับการพัฒนาการในการเข้าถึง

ที่จะเป็นไปเพื่อการพัฒนามาตรฐานสิทธิมนุษยชน 

ในอาเซียน

	 แต่อย่างไรก็ตาม	 AICHR	 ถูกวิพากษ์วิจารณ์

อย่างหนักจากนักวิชาการ	 แม้ว่าบรรดาผู้แทนใน 

AICHR	ประกอบไปด้วยผู้เช่ียวชาญด้านสิทธิมนุษยชน 

ของแต่ละประเทศ	 ที่มุ่งหวังจะช่วยส่งเสริม	 และ

ผลักดันแก้ไขปัญหาด้านสิทธิมนุษยชนในกลุ่มประเทศ 

อาเซียน	 ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากขึ้น	 หาก 

แต่ว่าอำนาจของ	 AICHR	 กลับไม่สามารถบังคับรัฐ

สมาชิกให้ปฏิบัติตามมาตรฐานของสิทธิมนุษยชนได้ 

รวมไปถึงลงโทษรัฐสมาชิกที่ละเมิดสิทธิมนุษยชน 

จึงจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพของ	AICHR	นั้น	ต่ำกว่า 

กลไกทางด้านสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ 

เสียอีก	 ความสามารถอย่างเดียวที่	 AICHR	 พอจะ 

กระทำได้ก็คงแต่เพียงเป็นปากเป็นเสียงให้กับ 

ประชาชนที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนไปสู่รัฐสมาชิก	

และในเวทีระหว่างประเทศ

	 ล่าสุด	ภาพพจน์ของ	AICHR	ก็ต้องมัวหมอง 

อีกคร้ัง	 เพราะแม้ว่าจะมีปฏิญญาอาเซียนว่าด้วยสิทธิ- 

มนุษยชน	 (ASEAN	 Human	 Rights	 Declaration)	 

ซึ่งได้รับการรับรองโดยผู้นำอาเซียน	 ในการประชุม 

สุดยอดอาเซียนคร้ังท่ี	21	เม่ือวันท่ี	18	พฤศจิกายน	2555	

ที่กรุงพนมเปญ	แล้วก็ตาม	แต่เมื่ออาเซียนต้องเผชิญ 

กับปัญหาผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาที่กลายมาเป็นข่าวอีก 

คร้ังหน่ึง	แต่	AICHR	ก็ไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหา 

การละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ประจักษ์เช่นนี้ได้	 และ 

อาจต้องนำไปสู่ความแตกแยกในอาเซียนในอนาคต 

อีกด้วย	 จึงเท่ากับว่าเป็นการเปิดเผยให้เห็นถึงความ

อ่อนแอและขาดประสิทธิภาพของ	 AICHR	 และการ 

คุ้มครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคอาเซียนให้เห็น 

เด่นชัด	

 
นานาสาระฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 เสร็จงานพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 รุ่นที่	 ๓๘	 เมื่อตอน 

ต้นเดือนมีนาคม	พุทธศักราช	๒๕๕๖	แล้ว

	 ท้ังดุษฎีบัณฑิต	 มหาบัณฑิต	 และบัณฑิต 

รวมท้ังบัณฑิตกิตติมศักด์ิต่างช่ืนชมพระฉายาลักษณ์ 

ของ	สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม- 

ราชกุมาร ี	 ที่กำลังพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่บัณฑิตแต่ละคน

	 แต่มีพระฉายาลักษณ์องค์หนึ่ง	 ซึ่งเป็น 

ที่กล่าวขวัญถึงกันมาก	คือ

 พระฉายาลักษณ์ท่ีทรงยืนข้ึนโน้มพระองค์

และเอื้อมพระหัตถ์	พระราชทานปริญญาบัตร

แก่บัณฑิตพิการคนหนึ่งที่นั่งอยู่บนรถเข็น

	 หลายคนเห็นภาพนี้แล้วน้ำตาคลอ

	 ด้วยซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณและ 

พระจริยาวัตรอันงดงามของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดิน

ของเรา

 ท่ีจริง	 ภาพท่ีว่าน้ีชาวมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่ร่วมอยู่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

ค่อนข้างจะชินตา

	 เน่ืองเพราะในแต่ละปีจะมีบัณฑิตท่ีพิการ 

ในลักษณะต่างๆเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

อยู่เสมอ	ปีละหลายๆ	คน

	 เหตุที่เรามีบัณฑิตพิการจำนวนมากก็ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีผู้พิการ 

สมัครเข้ามาเป็นนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยได้ดูแลนักศึกษาดังกล่าวน้ี

เป็นอย่างดี

	 อำนวยความสะดวกให้ทั้งการมาเรียน	

การติดต่อ	 และที่สำคัญที่สุดคือ	 การสอบ	

และในที่สุด

	 เมื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 

ก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณดังเช่นที่เห็น

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

	 หลังจากที่ในโซเชียลเน็ตเวิร์คได้เผยแพร่ 

ภาพเหตุการณ์อันปลื้มปีติประทับใจคนไทย 

ท้ังประเทศ								เป็นภาพท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี	 ทรงโน้มพระวรกายพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตสาวพิการนั่งวีลแชร์จนสุด

พระหัตถ์อย่างไม่ถือพระองค์	 ในพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

รุ่นที่	 38	ประจำปี	 2556	 เมื่อวันที่	 8	 มีนาคม	 2556	 

ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความปลื้มปีติและ 

ซาบซ้ึงในพระมหากรุณาธิคุณแก่บัณฑิตรามคำแหง

และชาวรามคำแหงทุกหมู่เหล่า

 “น้อย” นางสาวอภิรดี  โปร่งใจ	บัณฑิตสาวพิการ 

วัย	 28	 ปี	 สำเร็จการศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์	

สาขาวิชาจิตวิทยา	 โดยใช้เวลาเรียน	 5	 ปี	 จบด้วย 

เกรดเฉลี่ย	 2.6	 เผยถึงความปลื้มปีติในวันนั้นว่า	

รู้สึกตื่นเต้นและปลาบปลื้มใจ	 ดีใจจนบอกไม่ถูกที่ 

พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อบัณฑิตทุกคน	โดยเฉพาะ 

บัณฑิตพิการ	 ดิฉันยอมรับย่ิงใกล้ช่วงรับพระราชทาน 

ปริญญายิ่งตื่นเต้น	 เมื่อถึงช่วงที่อาจารย์อ่านรายชื่อ 

และเข้าไปรับ	 ขณะน้ันพยายามจะรับให้ได้เหมือนกับ 

คนอื่น	 แต่เพราะมือสองข้างอ่อนแรงและกลัวว่า 

ใบปริญญาจะหล่น	 ก็ได้ยินสมเด็จพระเทพฯ	 ตรัสถามว่า 

‘สามารถจับสองมือได้ไหม’	 จากน้ันทรงโน้มพระวรกาย 

ลงมามอบใบปริญญาบัตรให้แก่ตน

	 “ช่วงเวลาน้ันต่ืนเต้นมาก	 ดิฉันพยายามย่ืนมือ

ไปรับปริญญาบัตร	 แต่พระองค์คงเห็นว่าหนูรับไม่ถนัด 

เลยโน้มพระองค์ลงมา	 นำใบปริญญาใส่มือ	 รู้สึก 

ประทับใจท่ีพระองค์ท่านห่วงใยดิฉันซ่ึงมีความพิการ		

อย่างที่เห็นในรูปดิฉันพยายามจับใบปริญญาไว้ให้ 

แน่นท่ีสุด	 ซ่ึงเหตุการณ์คร้ังน้ีนอกจากจะสร้างความ 

ปลื้มปีติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณแก่ 

ตนเองแล้ว	 ยังความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวและ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงด้วย”

 บัณฑิตอภิรด	ี เล่าว่า	 ดิฉันพิการแต่กำเนิด 

เนื่องจากคลอดก่อนกำหนดส่งผลให้มีอาการ 

สมองพิการ	 กล้ามเน้ืออ่อนแรง	 มีอุปสรรคต่อการเดิน 

และการเคล่ือนไหวของมือ	แต่โชคดีท่ีเกิดมาในครอบครัว 

ที่มีฐานะทางสังคมและคอยอยู่ เคียงข้างเป็น 

กำลังใจ	 โดยเฉพาะคุณแม่และครอบครัว	 จะสอน 

ให้น้อยรู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุขกล้าแสดงออก 

บัณฑิตสาวพิการ ‘น้อย-อภิรดี’เปิดใจนาทีแห่งความปลื้มปีติ

เหมือนกับเด็กทั่วไป	อีกทั้งยังสนับสนุนเรื่องการ

ศึกษามาตลอด	ด้วยการเข้าเรียนชั้นประถมศึกษา

ที่โรงเรียนศรีสังวาลย์	ปากเกร็ด	จังหวัดนนทบุรี	 

แล้วเรียนต่อการศึกษานอกระบบโรงเรียน	(กศน.) 

จนจบ	 จากนั้นในปี	 2550	 ก็ตัดสินใจเข้าเรียน 

คณะศึกษาศาสตร์	 สาขาวิชาจิตวิทยา	 ท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	

	 ช่วงเวลา	5	ปีในรั้วสถาบันแห่งนี้	บัณฑิต 

สาวพิการ	 บอกถึงการใช้ชีวิตวัยเรียนว่า	 น้อย 

ตั้งใจและมาเข้าเรียนเป็นประจำโดยให้พี่เลี้ยง 

ช่วยจดคำบรรยาย	 แล้วกลับไปอ่านเน้ือหาทบทวน 

ท่ีบ้าน					ใช้ความพยายาม											มุมานะ	และมีเพ่ือนๆช่วยกัน 

ดูแล	 น้อยไม่เคยท้อถอยและมองโลกในแง่บวก 

มาเสมอ	 การได้เข้ามาเรียนท่ีรามคำแหงทำให้ได้พบ

ประสบการณ์ใหม่	 เพื่อนใหม่	 สิ่งแวดล้อมใหม่	

ท่ีสอนให้ปรับตัวให้ดีข้ึน	 จนสามารถฟันฝ่าอุปสรรค

ก้าวมาสู่ความสำเร็จในวันนี้ได้	ส่วนที่เลือกเรียน

สาขาจิตวิทยาเพราะอยากเรียนรู้การบริหารจัดการ 

คนด้วยหลักจิตวิทยา	 ซึ่งตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกว่า	 

จะใช้ความรู้ท่ีเรียนบริหารจัดการธุรกิจของครอบครัว 

นางสาวอภิรดี	 บอกต่อไปว่า	 

ขอขอบคุณกำลังใจ 

จากครอบครัวโดยเฉพาะ 

คุณแม่		นางจิราพร				โปร่งใจ 

และคุณสมจิตร	 เสนาพงษ์ 

 พ่ีเล้ียงท่ีดูแลและคอยอยู่ 

เคียงข้างตลอด	 24	 ช่ัวโมง 

 ที่สำคัญขอขอบคุณ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่ให้โอกาสเด็กพิเศษ 

อย่างน้อยได้เรียนหนังสือ	 และการดูแลเอาใจใส่

จากครูอาจารย์ทุกท่าน

 “น้อยขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน อยากให ้

ผู้ปกครองที่มีลูกหลานเป็นเด็กพิการร่างกาย 

ไม่สมบูรณ์ สอนให้เขากล้าแสดงออก อย่าเก็บตัว 

อยู่แต่ในบ้าน และให้พาไปทำความรู้จักกับโลก 

ให้มากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมให้ลูกมีการศึกษา  

ถึงแม้ว่าเขาจะเรียนช้ากว่าเด็กปกติ เพราะการเรียน

เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ นอกจากนี้ น้อยอยาก

ให้สังคมเปิดโอกาสให้คนพิการได้เรียนหนังสือ 

ได้ทำงาน และใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างคนปกติ  

 ขอฝากถึงเพ่ือนผู้มีความพิการว่าอย่าท้อถอย 

กับชีวิต ให้ต่อสู้ ใช้ชีวิตให้เหมือนคนปกติ และ 

ขอให้ฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆไปให้ได้เหมือนกับ 

ท่ีน้อยทำจนประสบความสำเร็จสามารถเรียนจบ 

ระดับปริญญาตรีได้อย่างภาคภูมิใจ” บัณฑิต 

คนเก่งบอกในที่สุด



   พลอย   แสงลอย    aseanlang_ram@yahoo.co.th

การถาม/ต่อรองราคาภาษาเขมร

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้
 

    

	 การถามต่อรองราคาสินค้าเป็นการต่อราคาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย

รวมทั้งการต่อรองราคาค่าโดยสารอื่นๆ	 เช่น	 ค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้าง	 แท็กซี ่

สามล้อเคร่ือง	สามล้อถีบ	เรือจ้าง	เป็นต้น	คำถามราคาสินค้าหรือค่าโดยสารในภาษาเขมร 

ใช้คำว่า															/	ปน	หมาน	/	หรือ																		/	ทไล	ปน	หมาน	/	ราคาเท่าไร	

คำต่อรองราคาภาษาเขมรให้	คำว่า																	/	บาน	เต๋	/	ได้ไหม	ถ้าเราจะบอกว่า 

แพงจังภาษาเขมรจะใช้คำว่า															/	ทไล	แมะฮ	/																/	อ็อด	ทไล	เต	/ 

ไม่แพงหรอก	ส่วนคำว่าราคาถูกภาษาเขมรใช้คำว่า										/	ท้อก	/	คือราคาถูก 

	 การซ้ือขายสินค้าหรือค่าโดยสารในประเทศกัมพูชาใช้สกุลเงินดอลลาร์	

และเงินเรียล	 ส่วนสกุลเงินไทยมีใช้อยู่บ้างตามแนวจังหวัดชายแดน	 แต่คิดตาม 

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

	 													/	เนียะ	ติญ	/	ผู้ซ้ือ																																		/	ซกอ	มวย	กีโล	ปน	หมาน	/	 

น้ำตาลทรายหน่ึงกีโลราคาเท่าไร																/	เนียะ	ลัวะ	/	ผู้ขาย														/	ปี	เปือน	/	2,000 

สองพัน	 ผู้ซื้อ	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 /	 ทไล	 แมะ	มวย	 เปือนปรำ	บานเต๋	 /	 

แพงจัง	1,500	ได้ไหม	ผู้ขาย														/มวย	เปือน	ปรำ	มวย	โรย	/	1,600	พันหก 

	 ผูู้ซื้อ																																												/	ซัจ	จรูก	มวย	กีโล	ทไล	ปนหมาน	/ 

เน้ือหมูหน่ึงกีโลราคาเท่าไร																									/	ซัจ-โก	/	เนื้อวัว																													/	ซัจ		เมือน	/	เน้ือไก่  

												/	ซัจ	เตีย	/	เนื้อเป็ด						/	เตร็ย	/	ปลา	ต่อด้วยคำว่า																																							/ 

มวย	กีโล	ทไล	ปน	หมาน	/	1	กีโลราคาเท่าไร	ผู้ขาย													/						/	ปรำ	เปือน	/	5,000 

ห้าพัน	ผู้ซื้อ																											/	บวน	เปือน	ปรำ	บาน	เต๋		/	4,500	ได้ไหม	ผู้ขาย											 

												/	บวน	เปือน	ปรำ	ปี	โรย	/4,700	สี่พันเจ็ดร้อย

	 ผู้ซื้อ								/	พซึด	/	เห็ด,									/	ลเป็อว	/	ฟักทอง,								/	ตร็อบ	/	มะเขือ,	 

												/	ตรอ	เซาะ	/	แตงกวา,															/	ซเป็ย	กะดอบ	/	กะหล่ำปี,															/	

เปง	เปาะฮ	/	มะเขือเทศ,														/	คตึม	บา	รัง	/	หอมหัวใหญ่									/	ปอม	/	 

แอบเปิล,																		/	ด็อม	โลง	บา	รัง	/	มันฝรั่ง,										/	เตียบ	/	น้อยหน่า,														 

												/		ซวาย	/	มะม่วง	,																														/	ตุม	เปียง	บาย	จู	/	องุ่น,												/	โกรจ	/	ส้ม	 

ต่อด้วยคำว่า																												/	มวย	กีโล	ทไล	ปน	หมาน	/	1	กก.	ราคาเท่าไร		

	 ผู้โดยสาร																																/	เต็อว	พซา	ทเม็ย	โยก	ปน	หมาน	/	ไปพซา	

ทเม็ย	คิดเท่าไร	ผู้ขับข่ี												/	ปี	เปือน	/	สองพัน	ผู้โดยสาร																							/	มวย 

เปือน	ปรำ	บาน	เต๋	/1,500	ได้ไหม	ผู้ขับข่ี								/	บาน	/	ได้							/	เต็อว	/	ไป,	ผู้โดยสาร

																						/		/	เตาะฮ	ยืดๆ	/	ไปช้าๆ		

	 ผู้โดยสาร																														/	ปู	ซเกือล	ซาลา	เพีย	ซา	เต๋	/	อา	(ผู้ชาย) 

รู้จักโรงเรียนสอนภาษาไหม	 หรือ	 บอกชื่อสถานที่อื่นๆ	 ที่เราต้องการไปและ 

ตามด้วยคำว่า									/	เต๋	/

																																								/	เต๋ิ	โลก	เคลียน	เต๋	/	คุณหิวไหม,																														/	

บาด	จาฮ	คญม	เคลียน	/	หิวครับ	หิวค่ะ																																									/	บาด	จาฮ	 

เต	คญม	อ็อด	เคลียน	เต	/	ครับ	ค่ะ	ฉันไม่หิว	

๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

 1. ให้พิจารณาว่ามีรายการเงินได้อะไรบ้าง เช่น เงินเดือน และรายการ 

อ่ืนๆ รายการเงินได้น้ันจะต้องนำมาเสียภาษีอากร เว้นแต่เป็นรายการท่ีได้รับ 

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจึงเป็นรายการที่ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ 

บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 42 ประกอบกฎกระทรวง 

ฉบับที่ 126 

 กรณียังมิได้เกษียณอายุราชการ  

	 รายการที่ได้รับยกเว้นซึ่งเป็นรายการที่ไม่ต้องเสียภาษี	เช่น	เบี้ยประชุม 

กรรมการ			ค่าสอนค่าสอบท่ีทางราชการหรือสถานศึกษาของทางราชการจ่ายให้, 

ค่าพาหนะและเบี้ยเลี้ยงเดินทาง,	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสิน	(ประเภท 

ฝากเผ่ือเรียก),	 ดอกเบ้ียเงินฝากธนาคารในราชอาณาจักร	 (ประเภทออมทรัพย์), 

รางวัลเพ่ือการศึกษาหรือค้นคว้าในวิทยาการ,	 เงินประโยชน์ทดแทนท่ีผู้ประกันตน 

ได้รับจากกองทุนประกันสังคม,	 ค่ารักษาพยาบาล,	 เงินได้ท่ีทางราชการจ่าย 

ให้เป็นเงินค่าเช่าบ้าน	 เงินค่าเบี้ยกันดาร	 เงินยังชีพ	 หรือ	 เงินค่าอาหารทำการ 

นอกเวลา,	 เงินค่าชดเชยที่ได้รับตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานซึ่ง 

ไม่รวมค่าชดเชยเพราะเหตุเกษียณอายุหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง

	 รายการท่ีได้รับยกเว้นซ่ึงสามารถใช้จำนวนท่ีจ่ายไปนำมาหักออกจาก 

ยอดเงินได้	 เช่น	 เงินได้เท่าท่ีลูกจ้างจ่ายเป็นเงินสะสมเข้ากองทุนสำรองเล้ียงชีพ,	 

เงินได้เท่าที่สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจ่ายเป็นเงินสะสม 

เข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ,	 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วย- 

ลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ,	 เงินได้เท่าที่ผู้มีเงินได้	 จ่ายเป็นเบี้ย 

ประกันชีวิตในปีภาษีสำหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้โดยกรมธรรม์ 

ประกันชีวิตมีกำหนดเวลาต้ังแต่	 10	 ปีข้ึนไป	 และผู้รับประกันภัยต้องประกอบ 

กิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร,	 เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุน 

ในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว,	 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นดอกเบี้ยเงินกู้ยืมให้แก ่

กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ,	 เงินได้เท่าที่จ่ายเป็นเบี้ยประกันสุขภาพ 

บิดามารดา,	 เงินได้เท่าท่ีได้จ่ายเป็นดอกเบ้ียเงินกู้ยืมให้แก่ธนาคารหรือสถาบัน 

การเงินอื่น	 บริษัทประกันชีวิต	 สหกรณ์	 หรือนายจ้างสำหรับการกู้ยืมเงิน 

เพื่อซื้อเช่าซื้อ	 หรือสร้างอาคารที่อยู่อาศัยโดยจำนองอาคารที่ซื้อหรือสร้าง 

เป็นประกันการกู้ยืมนั้น,	 เงินได้เท่าที่ได้จ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบ้านและรถยนต ์

ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่เกิดขึ้นในระหว่างวันที่	 25	 กรกฎาคม	 2554	 

ถึง	31	ธันวาคม	2554	เป็นต้น

 กรณีเกษียณอายุราชการ  

	 รายการที่ได้รับยกเว้นซึ่งเป็นรายการที่ไม่ต้องเสียภาษี	 เช่น	 เงินหรือ 

ผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่ได้รับจากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการเนื่องจาก 

สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญ	 ข้าราชการออกจากราชการเพราะตาย	 เหตุ- 

ทุพพลภาพ	 เหตุทดแทน	 หรือเหตุสูงอายุ	 ตามประกาศอธิบดีกรมสรรพากร 

เกี่ยวกับภาษีเงินได้	(ฉบับที่	๑๘๙),	เงินหรือผลประโยชน์ใด	ๆ	ที่ได้รับจาก 

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพประกอบ 

รายการ	ข้อ	1.1	เป็นต้น	 		

 กรณีผู้มีอายุไม่ต่ำกว่า	 65	 ปีบริบูรณ์ในปีภาษี	 (ไม่ว่าเกษียณอายุราชการ 

แล้วหรือไม่ก็ตาม)	

	 รายการท่ีได้รับยกเว้นซ่ึงเป็นรายการท่ีไม่ต้องเสียภาษี	 เช่นเงินได้ท่ีผู้มีเงินได้ 

ซึ่งเป็นผู้อยู่ในประเทศไทยและมีอายุไม่ต่ำกว่า	 65	 ปีบริบูรณใ์นปีภาษี	 เฉพาะ 

ส่วนท่ีไม่เกิน	190,000	บาท	ในปีภาษีน้ันประกอบรายการ	ข้อ	1.1	ข้อ	1.2	เป็นต้น

 2. รายการเงินได้ซึ่งต้องนำมาคำนวณเสียภาษี (รายการที่ไม่ได้รับ 

ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคล) ขั้นตอนการคำนวณ ให้หักค่าใช้จ่าย จากนั้นให ้

อาจารย์รัฐศักดิ์  พิศุทธางกูร   คณะนิติศาสตร์

หักค่าลดหย่อน ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 42 ทวิ ถึง 47 เงินได้หลังจาก 

หักลดหย่อนคือเงินได้สุทธิ

 กรณียังมิได้เกษียณอายุราชการ	 กรณีเกษียณอายุราชการ	 และกรณีผู้ม ี

อายุไม่ต่ำกว่า	65	ปีบริบูรณ์ในปีภาษี	(ไม่ว่าเกษียณอายุราชการแล้วหรือไม่ก็ตาม) 

 รายการหักลดหย่อน	เช่น	ลดหย่อน	30,000	บาท	สำหรับตัวผู้มีเงินได้;	30,000	บาท 

สำหรับคู่สมรสท่ีไม่มีเงินได้;	15,000	บาท	ต่อบุตรหน่ึงคนสำหรับบุตรท่ีไม่ได้ศึกษา 
(อ่านต่อหน้า 11)

ข้อพิจารณาการนำเงินได้มาเสียภาษี ในปี 2556



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

 นายเรืองวุฒิ กาญจนารัตนากร บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์	

เข้าเรียนระบบ	Pre-degree	ขณะเรียนชั้นม.4		อายุ	15	ปี	

จบการศึกษาชั้น	 ม.ปลายจากโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม	

จังหวัดสระบุรี	สะสมหน่วยกิตได้		136	หน่วยกิต	ก่อน 

มาเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนภาคปกติ	 ปัจจุบันอายุ	20	 ปี 

กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท	หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร- 

มหาบัณฑิต	 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ	 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏวไลยอลงกรณ์	ในพระบรมราชูปถัมภ์

 นายเรืองวุฒิ	บอกว่า	ช่วงท่ีเรียน	ม.ปลาย	ผมเรียน 

แผนกศิลป์-คำนวณ	 ซ่ึงมีตารางเรียนไม่หนักมาก	 จึงสามารถ 

ที่จะเรียน	Pre-degree	ควบคู่กันได้	ผมจัดสรรเวลาเรียน 

โดยแบ่งเวลาอ่านตำราเรียนหลังทำการบ้านเสร็จอย่างน้อย 

วันละ	2	ช่ัวโมง	พร้อมท้ังฝึกทำข้อสอบย้อนหลังในรายวิชา

นั้นๆช่วงเวลาก่อนสอบ	 1	 วัน	 ก็จะพักผ่อนอย่างเต็มที่	

จะได้ไม่เครียด	

 “เรียนระบบ Pre-degree ผมคิดว่าเป็นการเรียน 

นอกกรอบ ฉีกกฎเกณฑ์จากที่เคยปฏิบัติมาในอดีต 

โดยเฉพาะกรอบความคิดที่ว่า “การที่จะเรียนระดับ 

อุดมศึกษา ต้องเรียนจบชั้น ม.ปลายก่อน” ซึ่งเป็นการ 

เพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้และได้รับความรู้ในระดับปริญญาตรี 

ก่อนเรียนจบ ม.ปลาย  ช่วยลดระยะเวลาในการเรียน 

ระดับปริญญาตรี ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ลดค่าใช้จ่าย  อีกท้ัง ยังเป็นการเพ่ิมโอกาสในการเลือกเรียน

ระดับปริญญาโท และมีโอกาสในการเข้าทำงานภาคเอกชน

ภาครัฐบาล ก่อนเพื่อนในวัยเดียวกัน”

 บัณฑิตเรืองวุฒิ	 บอกด้วยว่า	 เรียนที่นี่ทำให้ผม 

มีประสบการณ์ทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษาก่อน 

เพื่อนๆที่ไม่ได้เข้าเรียนระบบ	 Pre-degree	 	 ตั้งแต่การ 

ลงทะเบียน	 การศึกษาตำราเรียน	 การเข้าสอบ	 รวมถึง 

การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร	 สิ่งที่ได้รับต่อมา 

ก็คือได้โอกาสที่จะเลือกศึกษาปริญญาตรีใบที่สอง	 

หรือจะเรียนต่อปริญญาโทก่อนก็ได้	

 “เกียรติและศักด์ิศรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง   

ทำให้ผมรู้สึกปล้ืมใจท่ีมีโอกาสได้รับความรู้และเรียนจบ

ที่รามคำแหงแห่งนี้  ผมภูมิใจที่ทำความฝันของตัวเอง 

และพ่อแม่ให้เป็นจริงได้สำเร็จ  เพราะคุณแม่ท่านเป็น

ศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหงด้วย  

 ใครอยากเรียนให้รีบเรียนครับ อย่าให้เวลาผ่านไป 

โดยไม่ได้พยายามทำให้ถึงท่ีสุด ความอดทน รู้จักวางแผน 

และการมีวินัยต่อตัวเองเท่าน้ันท่ีจะทำให้เราผ่านอุปสรรค 

ไปได้ เพราะการเรียนจบระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็น

สถาบันใดก็ตาม เกียรติและศักดิ์ศรีมีค่าเท่าเทียมกัน 

ส่วนที่ต่างกันคือการนำความรู้  แนวความคิดไปปฏิบัต ิ

และการดำเนินชีวิต เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเอง 

ครอบครัว และสังคม เป็นสิ่งที่สำคัญกว่าอื่นใด”

 นางสาวปณิชา โอฬารกิจเจริญ	 บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์	

เข้าเรียนระบบ	Pre-degree	ขณะเรียนชั้นม.4		อายุ	16	ปี	

จบการศึกษาช้ัน	ม.ปลายจากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์	 

จังหวัดนนทบุรี	 สะสมหน่วยกิตได้	 130	 หน่วยกิต	 

ก่อนมาเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียนภาคปกติ	ปัจจุบัน 

อายุ	19	ปี		กำลังศึกษาปริญญาตรีอีก	1	ใบท่ีคณะศิลปศาสตร์	

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ	

 นางสาวปณิชา บอกว่า	ดิฉันแบ่งเวลาเรียนโดยจะ

อ่านหนังสือ	ก่อนสอบสองอาทิตย์	พยายามอ่านให้เข้าใจ	

แล้วจดเล็คเชอร์ไว้อ่าน	 ถ้าไม่เข้าใจก็จะอ่านชีทประกอบ	

พยายามเขียนให้เป็นภาษาของตนเอง	เพื่อให้เราจำเนื้อหา	

และเข้าใจได้ง่ายขึ้น	 แบ่งเวลาให้ลงตัว	 อย่าเครียด	 เพราะ 

ความรู้ในวิชาที่เรียนที่รามคำแหงสามารถประยุกต์ใช้ 

ในการเรียนท่ีโรงเรียนได้	โดยเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษ	ทำให้ 

อ่านบ่อย	ฝึกฝนบ่อย	และเรียนง่ายข้ึน	การเรียนท้ังท่ีโรงเรียน

และท่ีรามคำแหง	จึงลงตัวและสามารถเรียนได้อย่างต่อเน่ือง

จึงสำเร็จการศึกษา

	 “ดิฉันเรียนระบบ	 Pre-degree	 เพราะคุณพ่ออยาก 

ให้เรียน			ตอนแรกไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีระบบน้ี							เม่ือมาเรียน 

ทำให้รู้ว่า	Pre-degree	เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน	ม.ปลาย 

ได้เรียนระดับอุดมศึกษาก่อนใคร	คนที่อยากทำงานเมื่อ 

เรียนจบเร็วข้ึนก็ยังจะได้ช่วยพ่อแม่ทำงานอีกแรงหน่ึงด้วย	

	 มาถึงวันนี้ดิฉันดีใจมากที่วันนั้นคุณพ่อแนะนำ 

ให้เรียน	Pre-degree	จนเรียนจบ	 ภูมิใจท่ีได้รับปริญญาบัตร

จากรามคำแหง	 	 รามคำแหงสอนให้รู้จักความรับผิดชอบ	

ความพยายามและความอดทน	 บางครั้งอาจจะท้อไปบ้าง	

แต่เม่ือไรท่ีท้อหรือเหน่ือย	ดิฉันจะมีกำลังใจอยู่เสมอ	น่ันคือ 

ครอบครัว	 ในเวลาที่ต้องเรียนมากๆ	 อ่านหนังสือมากๆ 

ทำให้เราท้อ	 เมื่อเรานึกถึงท่าน	 ก็จะทำให้เรามีกำลังใจสู ้

และไม่ยอมแพ้	 น่ันคือส่ิงท่ีทำให้ดิฉันมีกำลังใจมาถึงทุกวัน

นี้ค่ะ”

 นายภาคภพ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา บัณฑิตคณะรัฐศาสตร์	

เข้าเรียนระบบ	Pre-degree	ขณะเรียนชั้น			ม.4		อายุ	16	ป ี

จบการศึกษาชั้น	ม.ปลายจากโรงเรียนจิตรลดา	สะสม 

หน่วยกิตได้	 108	 หน่วยกิต	 ก่อนมาเทียบโอนหน่วยกิต 

เข้าเรียนภาคปกติ	 ปัจจุบันอายุ	 20	 ปี	 กำลังศึกษาปริญญาตรี 

อีก	1	ใบที่คณะนิติศาสตร์	มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	

 บัณฑิตภาคภพ	บอกว่า	ผมเรียนระบบ	Pre-degree	

เพราะอยากใช้เวลาว่างในวัยเรียนให้เกิดประโยชน์สูงสุด	 

และมองว่าการเรียนระบบนี้เป็นการเตรียมความพร้อม 

และเป็นการวางแผนการศึกษาในอนาคตที่ดีที่สุดก่อน 

เข้าสู่การเรียนระดับอุดมศึกษาอย่างจริงจัง	ระบบ	Pre-degree	

ถือเป็นมิติใหม่ทางการศึกษาไทย	 ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อ 

เยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความมุ่งเน้น 

ถึงความสำเร็จในอนาคตเป็นอย่างมาก	 เพราะระบบนี้ฝึก 

ให้นักศึกษามีความรับผิดชอบในการวางแผนการเรียน 

ด้วยตนเอง	ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักศึกษา

 “สิ่งที่ผมได้รับจากการเรียนที่รามคำแหง คือ  

การได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของความวิริยอุตสาหะในการศึกษา 

เล่าเรียน ได้รู้จักท่ีจะรับผิดชอบในการวางแผนการศึกษา

ด้วยตนเอง รวมทั้งสอนให้รู้จักคิด วิเคราะห์เพื่อแก้ไข

ปัญหาที่เข้ามาในชีวิตได้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ และสอนให้

เข้มแข็งมีความคิดที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นด้วย”

 นายภาคภพ	บอกด้วยว่า	ผมมีความภูมิใจสูงสุด 

ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 และม ี

โอกาสเรียนต่อระดับปริญญาตรีอีกหน่ึงใบ	 ซ่ึงผมมองว่า	 

“การที่คนเราจะมีความรู้แต่เพียงสาขาใดสาขาหนึ่ง 

โดยเฉพาะนั้น	 อาจไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาสังคม

และประเทศชาติให้ก้าวหน้ายั่งยืน”	 ดังนั้น	 การศึกษา 

ที่รามคำแหงจึงถือเป็นโอกาสที่สำคัญยิ่งในการพัฒนา- 

ศักยภาพด้านบุคคลเพ่ืออนาคตของตนเองและประเทศชาติ

	 ขอฝากข้อคิดให้เพื่อนๆชาวรามคำแหงด้วยว่า 

“เส้นทางสู่ความสำเร็จน้ันเปิดกว้างเสมอสำหรับนักศึกษา 

ที่ตั้งใจและมุ่งมั่นกับการศึกษาเล่าเรียนอย่างแท้จริง  

ขอให้นักศึกษารามคำแหงจงยึดม่ันในความวิริยอุตสาหะ 

และดำรงตนเป็นคนดีของสังคม ถ้าทำได้เช่นนั้นแล้ว 

ความสำเร็จย่อมอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมครับ”

 นางสาวประทุมมาศ  จันทะกลาง		บัณฑิตคณะ- 

รัฐศาสตร์	ปัจจุบันอายุ	20	ปี	เข้าเรียนระบบ	Pre-degree 

ที่สาขาวิทยบริการฯจังหวัดเชียงใหม่		ขณะเรียน	ชั้นม.4	 

อายุ	 15	 ปี	 จบการศึกษาชั้น	 ม.ปลายจากโรงเรียน 

ส่วนบุญโญปถัมภ์	ลำพูน	 จังหวัดลำพูน	สะสมหน่วยกิต 

ได้	 136	 หน่วยกิต	 ก่อนมาเทียบโอนหน่วยกิตเข้าเรียน 

ภาคปกติ	

 นางสาวประทุมมาศ	 บอกว่า	 ตนเองเคยสอบ 

ตรงเข้าคณะนิติศาสตร์	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์					 

ศูนย์ลำปาง	และสอบโควต้าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่		โดย 

สามารถสอบติดทั้ง	 2	 แห่งแต่ตัดสินใจไม่เรียน	 เพราะ 

มุ่งมั่นอยากเรียนที่รามคำแหงเพียงอย่างเดียว

	 “หลังจากท่ีดิฉันเรียนจบช้ันม.ต้น	 คุณพ่อก็แนะนำ 

ให้เรียนระบบ	Pre-degree	เพราะท่านเป็นศิษย์เก่า	คณะ- 

รัฐศาสตร์	รามคำแหง	และตัวเองก็ต้ังใจอยากเรียนให้จบ 

เร็วๆ	 เพื่อจะได้มีโอกาสไปหาประสบการณ์หรือเรียนรู้

ชีวิตได้มากกว่าเพ่ือนๆในรุ่นเดียวกัน	การเรียน	Pre-degree	

เป็นการเปิดโอกาสอย่างแท้จริง	 ทำให้รู้ว่าชีวิตยังมีโอกาส 

อีกมากในการศึกษา	อยู่ท่ีว่าเราจะเลือกทำหรือไม่		เพราะ 

มีหลายคนท่ีเคยสอบไม่ผ่านก็ท้อและเลิกเรียนไปซ่ึงเป็น 

เรื่องที่น่าเสียดาย	 (อ่านต่อหน้า 10)

นายเรืองวุฒิ  กาญจนารัตนากร น.ส.ปณิชา  โอฬารกิจเจริญ นายภาคภพ  สนิทวงศ์ ณ อยุธยา น.ส.ประทุมมาศ  จันทะกลาง

บัณฑิตรัฐศาสตร์แย้มจบรามฯ อายุยังน้อย เรียน ‘ระบบ Pre-degree’ เพิ่มโอกาสให้ตนเอง



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

 ศิลปินลูกทุ่ง	 ลูกกรุง	 ชื่อดังร่วมมหกรรมดนตร ี

“ทุ่งกรุงเฟส”	 ช่ืนชมคณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ปลุกป้ันนักศึกษาให้เช่ียวชาญในวิชาชีพด้าน 

ศิลปกรรมศาสตร์	 เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให ้

คงอยู่สืบไป	

 ภรภัสสรณ์ ชัยอนันต์นิธิ หรือ	“ไอซ์ เอเอฟ 9” 

แชมป์นักล่าฝันคนล่าสุดเวที	 ทรู	 อคาเดมี	 แฟนเทเชีย 

ซีซันที่	 9	 กล่าวว่า	 การเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์	 

ทำให้เราได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นอย่างมาก	 เช่นทักษะ 

การร้องเพลงลูกกรุง	ทำให้เราได้ฝึกทักษะการร้องเพลง	

และการแต่งเพลง	 ขอขอบคุณอาจารย์กุ้ง	 และอาจารย ์

ทุกท่านที่ได้อบรมสั่งสอน	 นอกจากนี้กำลังใจที่ทำให ้

มาจนถึงทุกวันน้ีได้คือเพ่ือนๆท่ีให้กำลังใจและคอยเชียร์

มาโดยตลอด”

 แมทธิว ฉันทวานิช	หรือ	“แมทธิว ดีน”	นักร้อง	

นักแสดง	และพิธีกรการแข่งขัน	THAI		FIGHT	กล่าวว่า	

ทุ่งกรุงเฟสครั้งนี้เป็นงานที่แสดงออกถึงเอกลักษณ์ 

ของความเป็นไทยได้เป็นอย่างดี							ทั้งเพลงลูกทุ่ง		และ 

เพลงลูกกรุงเป็นเพลงที่มีเสน่ห์	มีความงามอยู่ในตัว	 

ควรค่าแก่การอนุรักษ์เป็นอย่างยิ่ง	

 ปกรณ์ พรพิสุทธิ์	 นาฏศิลปินอาวุโส	 สำนักการ 

สังคีต	 กรมศิลปากร	 และผู้อำนวยการสำนักการสังคีต	

มีช่ือเสียงโด่งดังท้ังจากการแสดงโขนรามเกียรต์ิ	 เร่ือยไป 

จนถึงการแสดงละครพันทางเร่ือง	 ผู้ชนะสิบทิศ	 กล่าวว่า 

งานทุ่งกรุงเฟสเป็นการโปรโมทให้เห็นผลงานของ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ท้ังความ 

สามารถของคณาจารย์	และความสามารถของนักศึกษา 

ที่อยู่ในคณะศิลปกรรมศาสตร์ที่ได้ไปสร้างชื่อเสียง 

ให้มหาวิทยาลัย	

 “ปัจจุบันการเรียนการสอนอย่างเดียวคงไม่พอ 

แต่ต้องมีการแสดงผลงานให้กับสังคมได้รับรู้ว่ า 

มหาวิทยาลัยได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 

สู่สังคม เพ่ือจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจท่ีจะเข้ามาศึกษา 

เล่าเรียนในด้านศิลปกรรม การจัดงานครั้งนี้จึงถือว่าเรา 

ได้ทำให้สังคมรับรู้ว่ามหาวิทยาลัยมีความมุ่งม่ันและต้ังใจ 

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่กับประเทศไทย 

สืบไป”

 ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล	 ผู้ขับร้องบทเพลงดังอย่าง	

จงรัก	ไฟ	และ	คิดถึง	(จันทร์กระจ่างฟ้า)	กล่าวว่า	การที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งคณะศิลปกรรมศาสตร์	 

เหมาะสมกับศิลปะการแสดงในวงการบันเทิง	 เพราะ 

ปัจจุบันมีศิลปินนักร้องจำนวนมาก	 ที่ยังขาดความรู้ด้าน 

หลักการและทฤษฎีที่ถูกต้อง	 คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

จะทำให้ศิลปินนักร้องมีท้ังทักษะทางทฤษฎีและประสบการณ์ 

อย่างแท้จริง

 นนทิยา จิวบางป่า	หรือ	“เจี๊ยบ	นนทิยา’’	 เจ้าของ 

รางวัลพระพิฆเนศทอง	 ปี	 2540	 	 กล่าวว่า	 รู้สึกอบอุ่น 

ทุกครั้งเมื่อได้กลับมาที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เมื่อก่อน 

จำได้ว่าขณะที่เรียนได้มีโอกาสมาร้องเพลงที่ลานสวป.	

และลานพ่อขุนฯ	 งานทุ่งกรุงเฟสครั้งนี้ทำให้ได้มาเจอ 

เพ่ือนรุ่นน้อง	และคณาจารย์	ทำให้รู้สึกประทับใจ	โดยส่วนตัว 

เห็นว่าคณะศิลปกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

ทำให้มีทั้งทฤษฎีและทักษะด้านดนตรีมากขึ้น	

 สัญญา พรนารายณ์	 นักร้องลูกทุ่งชายชื่อดัง 

เจ้าของเพลง	“สัญญาเมื่อสายัณห์”	กล่าวว่า	“ผมรู้สึกดีใจ 

และภาคภูมิใจเป็นอย่างมากท่ีได้มาร่วมงานคร้ังน้ี ได้มีโอกาส 

รับใช้มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพราะโดยส่วนตัวแล้วผมมี 

ความนิยมชมชอบในแนวทางของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มานานแล้ว และย่ิงได้เห็นบรรดาน้องๆรุ่นหลังๆท่ีให้ความรัก 

และให้ความสำคัญกับศิลปวัฒนธรรมย่ิงทำให้รู้สึกปล้ืมใจ 

อย่างมาก และขอให้งานในคร้ังน้ีเต็มไปด้วยความสนุกสนาน 

ขอให้คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง มี

ความเจริญรุ่งเรืองให้สง่างามอย่างนี้ตลอดไป”

 คำหวาน วีรเวศร์	 นักร้อง	 และอดีตอาจารย์	 

คณะศิลปกรรมศาสตร์	ม.ร.	กล่าวว่า	รู้สึกดีใจที่ได้กลับมา 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ในขณะที่เคยเป็นอาจารย์ที ่

คณะศิลปกรรมศาสตร์	ม.ร.	และดีใจที่จัดงานทุ่งกรุงเฟส	

ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีเป็นประโยชน์	 ถือเป็นการปลุกป้ันนักศึกษา

ให้เช่ียวชาญในวิชาชีพด้านศิลปกรรมศาสตร์	 และสืบสาน 

ศิลปวัฒนธรรมของไทยให้ลูกหลานของเราได้สืบทอด 

ต่อๆกันไป	

 วินัย  พันธุรักษ	์หนึ่งในผู้ก่อตั้งวง	ดิอิมพอสซิเบิล		

ครูสอนร้องเพลงสถาบันดนตรีที่มี	 KPN	 และ	 สถาบัน 

ดนตรีมีฟ้า	 กล่าวว่า	 ทุกครั้งที่ผมได้มาร่วมงานมันเป็น 

ความอบอุ่นและความผูกพันที่มีต่อมหาวิทยาลัยแห่งนี้	 

สำหรับตนเองน้ันได้เคยบอกกับทางคณาจารย์ทุกๆท่าน 

ว่าเม่ือใดก็ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีการจัดงานผมพร้อม 

ท่ีจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มท่ี	 เพราะมีความสุขท่ีได้เข้ามา 

ร่วมงานทุกครั้ง	และที่สำคัญต้องให้น้องๆทุกคนได้รู้ว่า 

รุ่นพ่ีท่ีจบไปแล้วมีความยินดีท่ีได้ร่วมงานกับรุ่นน้องทุกคน 

 “สำหรับการจัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นสาขา 

ที่สำคัญเนื่องจากคำว่าศิลปะ มีความสัมพันธ์กับคำว่า 

สุนทรียต่อมนุษย์ทุกคนท่ีมีจิตใจท่ีรักศิลปะรักความสุนทรีย 

ก็จะช่วยขัดเกลาให้มีความอ่อนโยนย่ิงข้ึน และท้ังน้ีทางคณะ 

ยังได้มีการจัดกิจกรรมท่ีดีและเป็นรูปธรรมท่ีเด่นชัดมาให้ 

 นักศึกษาได้ร่วมแสดงความสามารถต่อสาธารณชน”

  นิตยา อรุณวงศ์ หรือ โฉมฉาย อรุณฉาน	กล่าวว่า	

คณะศิลปกรรมศาสตร์เป็นคณะท่ีมีศิลปินท่ัวฟ้าเมืองไทย

เข้ามาศึกษาเป็นจำนวนมาก	 ถือว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

อยู่กับความเป็นจริงที่สามารถทำให้ศิลปินมีศักยภาพ 

มากย่ิงข้ึน	 และท่ีสำคัญยังเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชน

ท่ีมีความต้องการศึกษาความรู้ทางด้านดนตรีในหลายสาขา 

ได้รับความรู้ตามท่ีตนต้องการ	 ซ่ึงกล่าวได้คือ	รามคำแหง

สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี

 วไลลักษณ์  บุญลือ		ศิษย์เก่าคณะศิลปกรรมศาสตร์	

กล่าวว่า	ตนเองมีความภาคภูมิใจท่ีได้ร่วมงานคร้ังน้ี		เพราะ 

ตนคิดอยู่เสมอว่า	 “ชีวิตนี้มีแต่รามฯ”	 เพราะฉะนั้นเมื่อ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มีการจัดงานใดๆก็ตาม	 

จะเข้าร่วมตลอดเพราะถือเป็นความภาคภูมิใจและ 

เป็นเกียรติอย่างยิ่ง	 และจะขอปฏิบัติและรักรามคำแหง 

เช่นนี้ตลอดไป

	 การจัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์ข้ึนมาน้ันก็เป็น

ส่ิงท่ีดีท่ีเป็นการเติมเต็มศิลปินทุกท่านท่ีมีประสบการณ์ 

ดนตรีมาอย่างยาวนาน	 แต่สิ่งที่เมืองไทยต้องการคือ	

‘ใบประกาศ’	 ซ่ึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถตอบโจทย์

ในการเพ่ิมศักยภาพในความเป็นศิลปินให้เติมเต็มในชีวิต	

ตนเป็นอีกคนหนึ่งที่ถึงแม้ว่าจะมีประสบการณ์ในการ 

ร้องเพลงมามากเพียงใด	 แต่รามคำแหงเป็นฐานสำคัญ

ที่ทำให้สามารถยืนอยู่ในสังคมได้อย่างเต็มภาคภูมิ	 ซ่ึงถือ

ว่ารามคำแหงมีบุญคุณมหาศาลที่มอบการศึกษา	 ดังนั้น	 

“มหาวิทยาลัยรามคำแหงคือสถานที่ที่พี่จะตอบแทน 

พระคุณไปตลอดชาตินี้”

ศิลปินชื่อดังร่วมมหกรรมดนตรี “ทุ่งกรุงเฟส”
ชื่นชมศิลปกรรมฯ รามฯ สืบสานวัฒนธรรมไทย

ภรภัสสรณ์  ชัยอนันต์นิธิ แมทธิว  ฉันทวานิช ปกรณ์  พรพิสุทธิ์ ทิพวัลย์  ปิ่นภิบาล นนทิยา  จิวบางป่า สัญญา  พรนารายณ์

คำหวาน  วีรเวศร์ วินัย  พันธุรักษ์ นิตยา  อรุณวงศ์ วไลลักษณ์  บุญลือ

(อ่านต่อหน้า 7)



 

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

 สุทธิพงษ์ วัฒนจัง หรือ	ชมพู	มือกีตาร์และนักร้อง 

นำของวงฟรุตตี้	 วงดนตรีสตริงชื่อดังของไทยยุค	 80	 

นักแต่งเพลงและโปรดิวเซอร์ชื่อดังของ	บริษัท	อาร์เอส	

จำกัด	 (มหาชน)	 กรรมการการตัดสินการประกวด	 ทรู	

อคาเดมี	แฟนเทเชีย	กล่าวว่า	การท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้มีการจัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์ข้ึนมาน้ันเป็นเร่ือง 

ที่ดีเพื่อให้เยาวชนที่เติบโตขึ้นมาได้มีทางเลือก	และเป็น

การเปิดโอกาสให้กับผู้ท่ีมีความต้องการหาความรู้ทางด้าน 

การแสดงในหลากหลายสาขา	ท่ีสำคัญมหาวิทยาลัยได้เชิญ

ศิลปินที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์เข้ามาช่วยพัฒนา 

และเสริมศักยภาพของนักศึกษารุ่นใหม่ให้เป็นบัณฑิตท่ีมี 

คุณภาพมากยิ่งขึ้น

 กรกนก ภโววาท หรือ ดอกรัก ดวงมาลา	

ศิลปินค่ายท๊อปไลน์ไดมอนด์	กล่าวว่า	คณะศิลปกรรม-

ศาสตร์เป็นอีกแขนงหนึ่งที่เยาวชนสามารถเลือกเข้ามา 

ศึกษา	 โดยเฉพาะผู้ที่มีความชื่นชอบดนตรีไทย	สากล	 

ให้เข้ามาศึกษาหาความรู้และประสบการณ์	 และขอเป็น 

กำลังใจให้กับคณะศิลปกรรมศาสตร์และเยาวชนที่ 

ต้องการทำในสิ่งที่ตนรักด้วยความตั้งใจและด้วยใจรัก

 ขวัญทัศน์ ณ ตะกั่วทุ่ง	 หรือ	 ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง 

นักร้องค่ายอาร์สยาม	 ในเครือ	 อาร์.เอส.	 โปรโมชั่น	

กล่าวว่า	 สำหรับการเรียนการสอนของคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

น้ันก็เป็นอีกแขนงหน่ึงท่ีหลายๆคนมีความถนัดและคุ้นเคย 

แต่ก็เข้ามาศึกษาหาความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม 

และอยากฝากให้กับน้องๆทุกคนให้มีความต้ังใจ 

ในการเรียนและการทำงานเพ่ือจะได้ประสบความสำเร็จ 

เหมือนรุ่นพี่ต่อไป

 หยก รณพร	กล่าวว่า	การร่วมงานในคร้ังน้ีมีความ

ปลาบปลื้มและดีใจเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากตนเองเป็น 

ศิษย์เก่าพ่อขุนรามคำแหงมหาราช		ซ่ึงเหมือนได้กลับมา 

มหาวิทยาลัยอีกคร้ัง	และจะเห็นได้ว่าการเรียนท่ีรามคำแหง 

ทำให้เราได้รับความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากไม่ว่า 

จะเป็นคณะใดๆก็ตามถ้าเรามีความมุ่งมั่นและตั้งใจ 

จะทำให้เราประสบความสำเร็จได้

 “การจัดต้ังคณะศิลปกรรมศาสตร์ข้ึนมาน้ี ถือเป็น

การเปิดโอกาสให้กับตนเองและเยาวชนอีกหลายๆคน

ที่มีความฝัน ให้สามารถก้าวข้ามไปเป็นศิลปินที่ได้รับ 

การยอมรับของสังคมต่อไป” (อ่านต่อหน้า 10)

สุทธิพงษ์  วัฒนจัง กรกนก  ภโววาท

ขวัญทัศน์ ณ ตะกั่วทุ่ง หยก รณพร

ศิลปินชื่อดังร่วมมหกรรมดนตรฯี  (ต่อจากหน้า 6)  

 ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก	 คณะ- 

มนุษยศาสตร์	 ยกระดับการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นสาขา- 

วิชาเอก	 ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชา 

ภาษาญี่ปุ่น	 เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน	 ซึ่ง 

ญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศอาเซียน+6		พร้อมส่งเสริม 

นักศึกษาได้เรียนภาษาญ่ีปุ่น	 โดยอาจารย์ผู้เช่ียวชาญและ

อาจารย์เจ้าของภาษาอย่างใกล้ชิด

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.พจนี  ศิริอักษรสาสน์ 

หัวหน้าสาขาภาษาญี่ปุ่น	

คณะมนุษยศาสตร์	 ม.ร. 

เปิดเผยว่าการเรียนการสอน 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุ่น	 คณะ- 

มนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เปิดสอนมาตั้งแต่ปี	 2532	 เป็นวิชาโท	 และ 

ปรับมาเป็นวิชาเอก	 ต้ังแต่ภาคเรียนท่ี	 2	 ปีการศึกษา	 2555	

โดยมีอาจารย์ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติประจำสาขา 

วิชาฯ	 จำนวน	 5	 คน	 และที่ผ่านมามีนักศึกษาสนใจ 

เลือกเรียนภาษาญี่ปุ่นอยู่จำนวนไม่น้อย	 และสำเร็จ 

การศึกษาออกไปทำงานเป็นล่ามญ่ีปุ่น	 และงานท่ีเก่ียวข้อง

กับบริษัทญ่ีปุ่น	 ซ่ึงนักศึกษารามคำแหงมักได้รับคำชมเชย 

จากนายจ้างว่า	 เป็นคนที่รู้จักปรับตัว	 เก่ง	 และขยัน	

ทำให้ครูอาจารย์หันมามองว่า	 ความสามารถทางภาษา

ของนักศึกษารามฯไม่แพ้ใคร	ควรส่งเสริมให้ศึกษาเป็น

สาขาวิชาเอกอย่างแท้จริง	

 “จุดเด่นของการเรียนภาษาญ่ีปุ่นท่ีน่ี	 คือ	 รามคำแหง 

เปิดสอนตั้งแต่เบื้องต้น	 โดยที่นักศึกษาไม่จำเป็นต้องม ี

พื้นฐานมาก่อน	 และยังเปิดกว้างให้คนที่ไม่เคยเรียน 

ภาษาญี่ปุ่นในชั้นมัธยม	 มาเลือกศึกษาเป็นวิชาเอกได ้

เต็มตัว	ซ่ึงความพร้อมของคณาจารย์	มีท้ังอาจารย์คนไทย 

และอาจารย์คนญ่ีปุ่นท่ีมีประสบการณ์การสอนมายาวนาน  

และอาจารย์ทุกท่านก็อุทิศตนให้กับการสอนอย่างเต็มท่ี 

เพราะอยากให้สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นของรามคำแหง	 

เป็นทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่อยากเรียนภาษาญี่ปุ่น 

จริงๆ	ซ่ึงเม่ือนักศึกษาเข้ามาเรียนแล้ว	ใครท่ีมีความพยายาม	

ขยันและรู้จักฝึกฝนตนเอง	ก็ยิ่งทำให้การเรียนภาษาม ี

ประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จมากขึ้น”

 หัวหน้าสาขาภาษาญี่ปุ่น	 กล่าวด้วยว่า	 นอกจาก 

ความรู้ทางภาษาในห้องเรียนแล้ว	 หลักสูตรน้ียังส่งเสริม 

กิจกรรมนอกห้องเรียนให้นักศึกษาหลายด้าน	 อาท ิ

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหงกับ 

มหาวิทยาลัยนิฮอน	 ประเทศญ่ีปุ่น	 โดยมี	 รศ.รำไพ	 สิริมนกุล 

รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างสองสถาบัน 

อีกทั้ง	 ยังได้นำนักศึกษาไปทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคม 

เช่น	 มอบอุปกรณ์กีฬาให้นักเรียน	 โครงการเยี่ยมบ้าน 

เด็กกำพร้า	 เป็นต้น	 และล่าสุด	 ม.รามคำแหงได้ทำความ

ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยฮิเมจิโดะเคียว	ประเทศญี่ปุ่น	 

ในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างกัน	 ไม่ว่าจะเป็น 

การเรียนการสอนหรือกิจกรรมทัศนศึกษาต่างๆ	 ซึ่ง 

สาขาภาษาญี่ปุ่นหวังว่าเมื่อได้ปรับมาเป็นวิชาเอกแล้ว	

นักศึกษาจะได้รับประโยชน์ทั้งการเรียนภาษาและการ

เรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นด้วย

         Mr.Takuji Wakabayashi 

อาจารย์ประจำสาขาภาษาญ่ีปุ่น 

กล่าวว่าผมสอนภาษาญ่ีปุ่น 

ที่รามคำแหงมา	17	ปี	แล้ว	

เชื่อมั่นและได้เห็นพัฒนา 

การของหลักสูตรและ 

นักศึกษามาตลอด	เม่ือสาขา 

ภาษาญี่ปุ่นได้ปรับมาเป็นสาขาวิชาเอกแล้ว	ผมเห็นว่า 

จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างมาก	 ถ้านักศึกษา 

ตัดสินใจเลือกเข้ามาเรียนแล้วขอเพียงมีความต้ังใจจริง	

อาจารย์ทุกท่านพร้อมที่จะสอนให้นักศึกษาสนุกกับ 

การเรียนภาษา	 ซึ่งที่ผ่านมา	 ลูกศิษย์หลายรุ่นก็พิสูจน์ 

ให้เห็นว่า	 พวกเขาสามารถนำความรู้ท่ีได้รับจากรามคำแหง 

ไปใช้ในการทำงานท่ีเก่ียวกับภาษาญ่ีปุ่นได้จริง	 ผมเช่ือว่า 

ใครหลายคนที่เลือกเข้ามาเรียนที่นี่แล้วนอกจากจะได้

รู้ภาษาญ่ีปุ่น	ยังจะได้ใกล้ชิดกับอาจารย์คนญ่ีปุ่นเจ้าของภาษา 

ที่คอยให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดด้วย

  อ า จ า ร ย์ ป รี ด า 

เมธีภาคยางกูร	 อาจารย์ประจำ 

สาขาภาษาญี่ปุ่น	 กล่าวว่า	

ก่อนหน้านี้ผมเคยสอน 

ในมหาวิทยาลัยปิดมาก่อน	

และเข้ามาสอนท่ีรามคำแหง 

ประมาณ	3	ปี	ทำให้เห็นถึง 

ความแตกต่างในรูปแบบการเรียนการสอน	 ซ่ึงอาจารย์ 

ทุกท่านที่รามฯพร้อมถ่ายทอดความรู้อย่างเต็มที่ให้

นักศึกษาเข้าใจภาษาได้เร็วและสามารถนำไปใช้ใน 

ชีวิตประจำวันได้จริง	 อาจารย์ทุกท่านจะพยายามสร้าง 

แรงจูงใจให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของภาษา 

ว่าเป็นประโยชน์และโอกาสการทำงานในบริษัทญ่ีปุ่น 

ในประเทศไทยก็มีมาก	 และสอนให้เขารู้ว่า	 ภาษาญ่ีปุ่น 

ไม่ยาก	 ไม่น่าเบื่อ	 สนุก	 รวมถึงการสอนเกร็ดเล็กน้อย

ปนไปในบทเรียนให้เข้าใจง่ายขึ้น	

 “นักศึกษาที่ตั้งใจจะเรียนภาษา	 แน่นอน... 

การเข้าห้องเรียนเป็นสิ่งสำคัญ	 เมื่อครูอาจารย์สอน 

ให้เข้าใจแล้ว	 หน้าที่หลังจากนั้นคือนักศึกษาจะต้อง 

หม่ันท่องจำและฝึกฝน	เพราะการเรียนภาษาต้อง	Learning 

by	doing	นักศึกษารามฯถือว่ามีเวลาว่างในการฝึกฝน

ภาษามากกว่าผู้เรียนสถาบันอื่น	 อยากให้นักศึกษาใช ้

ข้อดีตรงน้ีให้เป็นประโยชน์ในการฝึกภาษา	และใช้เวลา

หาความรู้เพิ่มเติมจากสื่ออื่นๆด้วย”

  น า ง ส า ว น ฤ ดี  

แสงชูวงษ	์นักศึกษาคณะ- 

มนุษยศาสตร์	 สาขาวิชา 

ภาษาญี่ปุ่น	กล่าวว่า	ดิฉัน

เลือกเรียนสาขาวิชาภาษา

ญี่ปุ่น	 คณะมนุษยศาสตร์	

ม.ร.เปิดสอนภาษาญี่ปุ่น เป็นสาขาวิชาเอก 
สอนโดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ-เจ้าของภาษา



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

ผังรายการโทรทัศน์เผยแพร่ทางอินเทอร์เน็ต www.techno.ru.ac.th
และ www.totiptv.com วันจันทร์-วันศุกร์ที่  18 มีนาคม - 7 มิถุนายน 2556

 
เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

17.00	-	17.10	น.

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV	เฉลิมพระเกียรติ

ชุด	เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV	เฉลิมพระเกียรติ

ชุด	เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV	เฉลิมพระเกียรติ

ชุด	เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV	เฉลิมพระเกียรติ

ชุด	เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ/

MV	เฉลิมพระเกียรติ

ชุด	เข้าใจ	เข้าถึง	พัฒนา

พระราชดำริสู่ความสำเร็จ 

ในการบริหารจัดการ

17.10	-	17.30	น.	 รายการข่าวมหาวิทยาลัย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

17.30	-	18.00	น.
***รายการ	RU	SHOW

(รายการอาหารเป็นยา)

รายการธรรมะ	5	นาที

และรายการ	IT	CORNER
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว ***รายการ	past	time

18.00	-	18.30	น.	
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

18.30	-	19.00	น. รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์ รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ รายการ	RU	SHOW รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

19.00	-	19.30	น.
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย
รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ+

รายการดูช่องส่องกฎหมาย

19.30	-	20.00	น. รายการ	108	ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการน่ารู้ทุกเร่ืองกับ	ม.ร/SPOT/

จารึกไทย	+	ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน	ม.ร.

20.00	-	21.10	น.	 วิชา	THA	1001	(TH	101)	* วิชา	ACC	1101	(AC	101)	* วิชา	MTH	1003	(MA	113)	* วิชา	LAW	1001	(LA	101)	* วิชา	ENG	2001	(EN	201)	*.

21.10	-	22.20	น. วิชา	ECO	1003	(EC	103)	* วิชา	MCS	1101	(MC	111)	* วิชา	PHI	1003	(PY	103)	* วิชา	ACC	2134	(AC	234)	* วิชา	FIN	2101	(MB	203)	*

22.20	-	23.30	น. วิชา	POL	1101	(PS	110)	* วิชา	MSC	1100	(MC	110)	* วิชา	ART	1003	(AR	103)	* วิชา	ENG	1001	(EN	101)	* วิชา	STA	1003	(ST	103)	*

23.30	-	00.40	น. วิชา	HIS	1001	(HI	101)	** วิชา	ENG	2002	(EN	202)	** วิชา	HIS	1201	(HI	121)	** วิชา	THA	1003	(TH	103)	** วิชา	MGT	1001	(GM	103)	**

00.40	-	01.50	น. วิชา	ENG	1002	(EN	102)	** วิชา	HIS	1003	(HI	103)	** วิชา	THA	1002	(TH	102)	** วิชา	ACC	1102	(AC	102)	** วิชา	LAW	1002	(LA	104)	**

01.50	-	04.50	น. RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7

04.50	-	07.50	น. RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7 RERUN	รายการโทรทัศน์	ลำดับท่ี	1-7

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

09.30	-	09.40	น.
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ	/	MV	เฉลิมพระเกียรติชุด	เข้าใจ	เข้าถึง	

พัฒนา	พระราชดำริสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ
บทเพลงเฉลิมพระเกียรติ	/	MV	เฉลิมพระเกียรติชุด	เข้าใจ	เข้าถึง	

พัฒนา	พระราชดำริสู่ความสำเร็จในการบริหารจัดการ

09.40	-	10.00	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.00	-	10.30	น. รายการธรรมะ	5	นาที รายการธรรมะ	5	นาที

10.30	-	11.00	น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

11.00	-	11.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30	-	12.00	น. รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ

12.00	-12.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

12.30	-	13.00	น. ***	รายการคุยกันเรื่องหุ้น	(รายการของดีไทยในอาเซียน) 	***	รายการคุยกันเรื่องหุ้น	(รายการของดีไทยในอาเซียน)

13.00	-	14.10	น. วิชา	ECO	1101	(EC	110)	* วิชา	LIS	1003	(IS	103)	*

14.10	-	15.20	น. วิชา	SOC	1003	(SC	103)	* วิชา	LIS	1001	(IS	101)	*

15.20	-	16.30	น. วิชา	LAW	1004	(LA	104)	** วิชา	HPR	1001	(PE	101)	*

16.30	-	17.40	น. วิชา	INT	1004	(IT	104)	** วิชา	POL	2100	(PS	130)	**

17.40	-	18.50	น. วิชา	SCI	1003	(SC	103)	** วิชา	ECO	1102	(EC	112)	**

18.50	-	20.00	น. วิชา	POL	1100	(PS	103)	** วิชา	RAM	1000	(RU	100)	**

20.00	-	23.00	น. RERUN		รายการโทรทัศน์ลำดับ	1-8 RERUN		รายการโทรทัศน์ลำดับ	1-8

วันเสาร์-วันอาทิตย์ที่  23 มีนาคม - 9 มิถุนายน 2556

	 หมายเหตุ:	สัญลักษณ์	 	 *	หมายถึง	 	กระบวนวิชาบรรยาย	ภาค	1/55	 	 **	หมายถึง	 	กระบวนวิชาบรรยาย	ภาค	2/55	 	 ***	 เปลี่ยนแปลงรายการในวันเสาร์	 - 
วันอาทิตย์	 เวลา	12.30	-	13.00	น.	จากรายการคุยกันเรื่องหุ้น	 เป็นรายการของดีไทยในอาเซียน	เริ่ม	23	มีนาคม	2556	รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ 
เหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

 หมายเหตุ:	 สัญลักษณ์	 	 *	 หมายถึง	 	 กระบวนวิชาบรรยาย	 ภาค	 1/55	 	 **	 หมายถึง	 	 กระบวนวิชาบรรยาย	 ภาค	 2/55	 	 ***	 เปลี่ยนแปลงรายการในวันศุกร์	 
เวลา	17.30	-	18.00	น.	จากรายการ	IT	Corner	เป็นรายการ	Past	time		***	เปลี่ยนแปลงรายการในวันจันทร์	เวลา	17.30	-	18.00	น.	จากรายการ	RU	SHOW	 
เป็นรายการอาหารเป็นยา	เริ่ม	18	มีนาคม	2556	รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า



กองบรรณาธิการ

ถาม  สวัสดีครับ	 ผมมีปัญหาท่ีไม่ทราบจะปรึกษาใคร 

จึงต้องการให้ช่วยแก้ปัญหาให้ด้วยครับ	เนื่องจาก 

ผมเคยสมัครเรียนท่ีมหาวิทยาลัยโดยใช้วุฒิการศึกษา	

ปวส.	 และในวันสมัครนักศึกษาใหม่ได้ชำระค่าเทียบโอน 

ไว้	100	บาท	ผมเรียนวิชาที่เหลือจนครบหลักสูตร 

แต่ยังไม่ได้ไปแจ้งจบหลักสูตรที่คณะ	 ผมมีภาระ 

ต้องเดินทางไปต่างประเทศเป็นเวลา	 2	 ปี	 ขณะนี ้

ผมกลับมาอยู่ประเทศไทยแล้ว	 และมีความประสงค์

จะทำเรื่องจบการศึกษา	ช่วยแนะนำผมด้วยว่าผม

จะต้องทำอย่างไร	

ตอบ	 จากปัญหาของนักศึกษาได้มีประกาศ 

มหาวิทยาลัย	 ลงวันที่	 19	 กุมภาพันธ์	 2553	 เรื่อง	 

การขอคืนสถานภาพนักศึษาและชำระเงินค่าเทียบโอน 

เพ่ือขอจบการศึกษาเป็นกรณีพิเศษได้กำหนดไว้ดังน้ี 

“ตามที่มีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาโดยใช้สิทธิ 

เทียบโอนหน่วยกิตและได้ชำระเงินค่าฐานข้อมูล 

การเทียบโอนในวันสมัครไว้แล้ว	 เมื่อศึกษาจบ 

ครบหลักสูตรก็ยังมิได้ชำระเงินค่าเทียบโอนส่วน 

ที่เหลือทั้งหมด	 และไม่ได้ติดต่อมหาวิทยาลัย 

จนกระทั่งหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษานั้น

	 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษากรณีดังกล่าว	

สามารถชำระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตและดำเนินเร่ือง

แจ้งจบครบหลักสูตรได้	 มหาวิทยาลัยจึงกำหนด

หลักเกณฑ์และวิธีดำเนินการ	ดังนี้

 1.	เป็นผู้ท่ียังค้างชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

และปัจจุบันหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว 

โดยคณะได้ตรวจสอบและรับรองแล้วว่าเม่ือชำระเงิน 

ค่าเทียบโอนหน่วยกิตแล้วสามารถจบครบหลักสูตรได้

	 2.	ให้ชำระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา 

นับจากภาคสุดท้ายที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้จนถึง

ภาคปัจจุบัน	 ตามอัตราที่กำหนดของแต่ละระบบ

การเรียนการสอน

	 3.	ให้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอน 

ล่าช้า	ตามอัตราท่ีกำหนดไว้ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

เร่ืองหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนล่าช้าลงวันท่ี	

9	เมษายน	2545

	 4.	ให้นักศึกษาดำเนินการ	ดังนี้

	 	 4.1	 ติดต่อคณะเพื่อเขียนคำร้องขอคืน 

สถานสภาพนักศึกษา	และชำระเงินค่าเทียบโอนเพ่ือ 

ขอจบการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ	 พร้อมทั้งขอรับ 

ใบหลักฐานการเทียบโอน	 (ม.ร.23)	สำหรับใช้เป็น

หลักฐานการชำระเงินค่าเทียบโอน

	 	 4.2	 ติดต่อฝ่ายจัดตารางสอนฯ	 อาคาร	

สวป.	ช้ัน	6	เพ่ือปรับฐานข้อมูลสถานภาพการเป็น 

นักศึกษาและคิดอัตราค่าธรรมเนียมตามข้อ	2	และ	3

  4.3	 ติดต่อชำระเงินท่ี	 กองคลัง	 สำนักงาน 

อธิการบดี	และใบเสร็จรับเงินไปดำเนินการต่อท่ีคณะ

	 จากประกาศมหาวิทยาลัยข้างต้น	 นักศึกษา 

สามารถจบการศึกษาได้แต่ต้องปฏิบัติตามประกาศ

มหาวิทยาลัยดังกล่าว	 เน่ืองจากนักศึกษาหมดสถานภาพ

การเป็นนักศึกษาแล้ว	 เพราะไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 

ติดต่อกัน	2	ปีการศึกษาและปฏิบัติตามข้อ	1	ถึง	ข้อ	4	

ตามลำดับ

ถาม  ผมมีความจำเป็นจะต้องใช้	Transcript	แบบ 

ไม่จบ	แต่ผมทำงานอยู่ต่างจังหวัด	ไม่มีเวลาท่ีจะเข้าไป 

ทำเร่ืองขอท่ีกรุงเทพฯ	 ไม่ทราบว่าจะมีทางใดท่ีผมจะขอ 

ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งให้ทางไปรษณีย์ได้หรือไม่

ตอบ		 ฝ่ายประมวลและรับรองผลการศึกษา	 

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล 

ได้กำหนดให้ผู้ที่จะขอใบรับรองผลการศึกษา	 

(Transcript)	 ทางไปรษณีย์	 ของนักศึกษาท่ีมีสถานภาพ 

การเป็นนักศึกษาและหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา 

ต้องปฏิบัติดังนี้

 1.	 ข้อมูลที่ต้องแจ้งทางจดหมาย	 คือชื่อ	 - 

นามสกุล	รหัสประจำตัว	สาขาวิชาเอก	คณะที่ศึกษา	

วัน	 เดือน	 ปีเกิด	 จำนวนใบรับรองที่ต้องการ	 และ 

เหตุผลที่ขอ

 2.	 นักศึกษาที่เข้าศึกษาในปีการศึกษา	2514- 

2525	 หากไม่เคยขอมาก่อนให้แนบรูปถ่ายสีหรือขาวดำ 

ขนาด	2	x	3	ซม.	ห้ามใช้รูปโพลาลอย	แต่งกายสุภาพ	

ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วใช้รูปถ่ายสวมชุดครุยวิทยฐานะ 

สีหรือขาวดำ	จำนวน	1	รูป

 3.		 ค่าธรรมเนียมใบรับรองผลการเรียน	(Transcript)

	 	 3.1	 ใบรับรองกรณีไม่สำเร็จการศึกษา	

(Transcript)	ค่าธรรมเนียม	ชุดละ	40	บาท

	 	 3.2	 ใบรับรองผลสำเร็จการศึกษา	 (Transcript) 

ค่าธรรมเนียม	 ชุดละ	 70	 บาท	 แจ้งภาคท่ีสำเร็จการศึกษา 

ปีการศึกษา	คร้ังท่ีสภาอนุมัติ	ลำดับท่ีและเคยขอหรือไม่

  3.3	 ใบรับรองผลการเรียน	 (Transcript)	 

ทุกประเภทของนักศึกษาโครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 

ค่าธรรมเนียม	ชุดละ	200	บาท

	 4.	 ส่งธนาณัติสั่งจ่าย	 “หัวหน้าฝ่ายประมวล 

และรับรองผลการศึกษา”	ปณ.รามคำแหง

	 5.		จ่าหน้าซองจดหมาย	ถึง

	 หัวหน้าฝ่ายประมวลและรับรองผลการศึกษา

 สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง		แขวงหัวหมาก

		 เขตบางกะปิ	กรุงเทพฯ	10240	

 

 

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

 สำนักพิมพ์	ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	มกราคม 2556		จำนวน 12 วิชา	ดังน้ี
 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 55286	 ATH	3206	 124/25	 ยาสัตว์และการใช้	 สพ.ญ.หนึ่งนุช		สายปิ่น	 	

	 55207	 BIO	1106	(L)	 39/25	 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา	 ผศ.ดร.โสภณ		บุญมีวิเศษ	 	

	 55296	 CMS	4203	 139/25	 เคมีอินทรีย์	4	 ผศ.ดร.บุญเอก		ย่ิงยงณรงค์กุล  

	 55223	 CSO	3201	 36/25	 สังคมศึกษาในหลักสูตร	 รศ.สุจิตรา		ภักดีสงคราม	 	

	 	 (CU	331)	 	 มัธยมศึกษา	

	 55318	 CTL	5001	(H)	 86/25	 สมุดปฏิบัติการฝึก	 อาจารย์ขัณธ์ชัย	อธิเกียรติ	 	

	 	 TL	501	(H)	 	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	1	 และคณะ

	 55319	 CTL	5002	(H)		 86/25	 สมุดปฏิบัติการฝึก	 อาจารย์ขัณธ์ชัย	อธิเกียรติ	 	

	 	 TL	502	(H)	 	 ประสบการณ์วิชาชีพครู	2	 และคณะ

	 55249	 LAW	2008	 44/25	 คำอธิบายประมวล		 รศ.จรัล		เล็งวิทยา

	 	 (LA	208)	(LW	210)	 กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย

	 	 	 	 เช่าทรัพย์ทำของและรับขน

	 55306	 MIC	3301	(S)	 55/25	 ปฏิบัติการแบคทีเรีย	 ผศ.ดร.วิมล		จันทร์แจ่ม

	 	 	 	 วิทยาชั้นสูง

	 55225	 MA333	 43/25	 รากฐานเรขาคณิต	 รศ.สิริวรรณ		ต้ังจิตต์วัฒนะกุล  

	 55230	 POL	3102	 37/25	 ทฤษฎีเศรษฐกิจ	 ศ.ดร.อนุสรณ์		ลิ่มมณี	  

	 	 (PS	333)	 	 การเมืองยุคปัจจุบัน

	 55260	 STA	2005	(H)	 40/25	 คู่มือความน่าจะเป็น	 รศ.ชูศรี		พันธ์ุทอง	 	 	

	 	 ST	205	(H)	 	 เบื้องต้นและบทประยุกต์	

	 55323	 THA	4101	 28/25	 วิวัฒนาการของภาษาไทย	 อาจารย์ณัฐวรรณ		ชั่งใจ

	 	 (LI	433)	

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

www.ru.ac.th/rupress	และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่		สำนักพิมพ์	(RPB)		ชั้น	3		โทร.	0-2310-8757-9	 

ต่อ	1101,	1103

	 	 		 	 	 	 																																								ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

 eกำหนดการสอบไล่	ประจำภาค		2		ปีการศึกษา	 

2555	 จัดสอบระหว่างวันเสาร์-วันอาทิตย์ที่	 6-7	 และ 

20-21	 เมษายน	 2556	 สำหรับการสอบไล่ภูมิภาค 

ประจำภาค	2	 ปีการศึกษา	2555	 มีท้ังหมด	55	 ศูนย์สอบ		 

ดังต่อไปนี้

										 -		ศูนย์สอบปกติ	 จำนวน				39					ศูนย์																																																			

	 -	 ศูนย์สอบ	 อบต./อบจ./เทศบาล	 จำนวน				 

	 	 16	ศูนย์																								

	 eคาบเวลาสอบปกติและซ้ำซ้อน

								 	 (สอบปกติ)			 คาบเช้า		09.00-11.30		น.	

	 	 	 										 คาบบ่าย	13.00-15.30  น.

								 	 (สอบซ้ำซ้อน)		คาบเช้า		09.00-12.30		น.	

	 	 	 	 คาบบ่าย	13.00-16.30  น.

	 eกระบวนวิชาท่ีจัดสอบส่วนภูมิภาค				มีจำนวน 

ศูนย์ละ		184		วิชา

    l ข้อสอบปรนัย				จำนวน		64		วิชา

ANT	3057,		 APR	2101,		 ART	1003,		 BUS	3103,

BUS	3104,		 ECO	1003,		 ECO	1101,	 ECO	1102,		

ENG	1001,		 ENG	1002,	 ENG	2001,			 ENG	2002,

HIS	1001,		 HIS	1003,		 HIS	1201,	 HPR	1001,

HRM	2101,			 HRM	3206,		 HRM	3207,		 INT	1004,

LAW	1004,		 LIS	1001,		 LIS	1003,			 MCS1100,	

MCS	1101,		 MCS	1300,	 MCS	1400,	 MCS	2100,

MCS	2106,		 MCS	2108,	 MCS	2200,		 MCS	2203,

MCS	2603,		 MCS	3100,			 MCS	3204,			 MCS	3300,	

MCS	3301,	 MCS	3403,		 MCS	4106,		 MCS	4201,

MCS	4403,		 MGT	2101,			 MGT	2102,			 MGT	2202,

MGT	3203,		 MGT	3301,			 MKT	2101,		 MTH	1003,

MTH	1103,		 MTH	1104,	 PHI	1003,	 POL	1100, 

POL	1101,			 PSY	1001,			 RAM	1000,		 SCI	1003,		

SOC	1003,		  SOC	2033,			 SOC	2043,		 SOC	2065,		

SOC	4077,	  THA	1001,		 THA	1002,	 THA	1003

 l ข้อสอบอัตนัย				จำนวน	120	วิชา

ACC	1101,		 ACC	1102,	 ACC	2134,	 ANT	1013,	

ANT	4078,		 APR	3107,		 BI0	2202,		 FIN	2101,	 

FIN	2203,			 GAS	2802,		 LAW	1001,		 LAW	1002, 

LAW	1003,		 LAW	2001,		 LAW	2002,		 LAW	2003,

LAW	2004,			 LAW	2005,		 LAW	2006,		 LAW	2007,

LAW	2008,		 LAW	2009,		 LAW	2010,		 LAW	2011,

LAW	2012,	 LAW	2013,		 LAW	2015	,		 LAW	3001, 

LAW	3002,	 LAW	3003,		 LAW	3004,	 LAW	3005,

LAW	3006,	 LAW	3007,	 LAW	3008,	 LAW	3009,	

LAW	3010,	 LAW	3011,		 LAW	3012,		 LAW	3015,

LAW	3033,			 LAW	3035,		 LAW	3038,			 LAW	3041,

LAW	3054,		 LAW	4001,		 LAW	4002,		 LAW	4003,

LAW	4004,	 LAW	4005,		 LAW	4006,		 LAW	4007,

LAW	4008,		 LAW	4009,		 LAW	4010,	 LAW	4011,		

LAW	4012,		 LAW	4013,		 LAW	4017,			 MCS	2201,	

MCS	3104,	 MCS	3205,		 MCS	3206,		 MCS	3208,

MCS	3309,	 MCS	3400,		 MCS	4103,	 MCS	4304,

MCS	4603,		 MGT	1001,	 MGT	2201,	 MGT	3101,		

MGT	3102	,	 MGT	3204,			 MGT	3205,	 MGT	3401,	

MGT	3402,	 MGT	3403,	 MGT	3404,	 MGT	3405,		

MGT	3408,		 MGT	3409,			 MGT	4004,		 MGT	4006,

MGT	4007,		 MGT	4206,		 MGT	4207,		 MGT	4208,

MGT	4209,		 PHI	1000,			 POL	2100,			 POL	2102,	

POL	2103,		 POL	2200,		 POL	2203,		 POL	2300,	

POL	2301,		 POL	2302,		 POL	2303,			 POL	3300,		

POL	3301,			 POL	3302,		 POL	3311,		 POL	3313,	

POL	3316,		 POL	3329,		 POL	3330,		 POL	4100,		

POL	4128,			 POL	4310,	 POL	4312,	 POL	4348,

POL	4349,	 POL	4350,	 	SOC	2091,		 SOC	4074,	 

SOC	4083,		 STA	1003,			 STA	2003,	 STA	2006	

 eกระบวนวิชาท่ีจัดสอบโครงการความร่วมมือ    

อบต./ อบจ./เทศบาล		มีจำนวนศูนย์ละ		49		วิชา

  l ข้อสอบปรนัย			จำนวน		17		วิชา

ECO	1003,		 ENG	1001,	 ENG	1002,	 ENG	2001,	

ENG	2002,		 HIS	1003,		 INT	1005,		 LAW	1004,

LIS	1003,	 	 PHI	1001,		 POL	1100,		 RAM	1000,	

SOC	1003,		 SOC	2033,		 SOC	2065,		 SOC	4077,

THA	1003 

  l ข้อสอบอัตนัย		จำนวน			31			วิชา

ENV	2650,	 ENV	4851,	 LAW	3016,	 POL	1101,

POL	2100,		 POL	2101,		 POL	2102,		 POL	2103,		

POL	2104,		 POL	2105,		 POL	2200,			 POL	2300,	

POL	2301,		 POL	3100,		 POL	3101,		 POL	3102,	

POL	3129,			 POL	3366,		 POL	3382,		 POL	4100,	

POL	4147,		 POL	4183,		 POL	4188,		 POL	4190,	

POL	4318,		 POL	4346,			 PSY	1001,		 SOC	2066,	

SOC	3035,		 SOC	3036,		 SOC	4035			

  l วิชาท่ีอาจารย์จัดสอบเอง	จำนวน	1	วิชา 

POL	4191**		

 eจำนวนนักศึกษาลงทะเบียนเรียน		ทั้งสิ้น		

16,682		คน		คิดเป็นที่นั่งสอบ	89,877	ที่นั่งสอบ

 eตารางสอบไล่รายบุคคล ได้จัดส่งไปให้ 

นักศึกษาทางไปรษณีย์		ก่อนการสอบประมาณ	2	อาทิตย์		 

และนักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคล 

ได้จากระบบ	INTERNET	ที่	WEBSITE		WWW. 

RU.AC.TH	 หัวข้อสารสนเทศปริญญาตรี	 (ส่วนภูมิภาค)	 

ซึ่งนักศึกษาสามารถ	 download	 ออกดูสถานที่สอบ 

และหมายเลขห้องสอบ	 	แต่ไม่สามารถใช้เป็นหลักฐาน 

ในการเข้าสอบแทนใบเสร็จรับเงินได้						

 ในกรณีที่มีปัญหา			เกี่ยวกับตารางสอบไล่ให ้

นักศึกษาติดต่อไปที่			ฝ่ายจัดสอบ  สำนักบริการทาง 

วิชาการและทดสอบประเมินผล			มหาวิทยาลัยรามคำแหง		 

10240	โทร.	0-2310-8611

เป็นปริญญาตรีใบที่สอง	 ควบคู่ไปกับการเรียนคณะ- 

สถาปัตยกรรมศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 และ 

เมื่อเรียนจบจากจุฬาฯแล้วก็ตั้งใจเข้าเรียนที่รามคำแหง 

อย่างเต็มตัว	ตอนน้ีก็ทำงานท่ีคล่ืนวิทยุเพลงญ่ีปุ่น	เจ	แชนแนล 

93.75	 MHz.	 ไปด้วยเรียนหนังสือไปด้วย	 ซึ่งงานที่ทำ 

ก็เกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นโดยตรง

 “เรียนที่รามฯนอกจากได้รู้ภาษาญี่ปุ่นแล้ว ยังทำ 

ให้ดิฉันรู้จักสังคมเพ่ือนท่ีหลากหลาย คณาจารย์ท่ีมีคุณภาพ 

และใส่ใจนักศึกษา รวมถึงเน้ือหาการเรียนการสอนท่ีเข้มข้น 

ทำให้เราต้องขยันและฝึกฝนตนเองไปด้วย เพราะการเรียน 

ภาษาญี่ปุ่นต้องมีการเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 

ถึงจะสามารถนำภาษาไปใช้ได้จริงในการทำงาน ไม่ว่าจะ 

เป็นคำทักทาย การท่องเที่ยว หรือการโรงแรมก็ตาม 

 สำหรับใครที่สนใจอยากเรียนภาษาญี่ปุ่น อยาก 

ให้เลือกเข้ามาเรียนท่ีรามคำแหง รามคำแหงเป็นตลาดวิชา 

ที่เปิดโอกาสให้คนทุกเพศทุกวัย ได้มีโอกาสเข้ามาเรียน 

ภาษาอย่างจริงจัง มีคณาจารย์ดูแลเอาใจใส่ มีเพ่ือนๆร่วมทำ 

กิจกรรมมากมาย ดิฉันเชื่อว่า ‘เรียนที่รามฯได้อะไรมาก

กว่าที่คิด’ แน่นอนค่ะ” 

ม.ร. เปิดสอนภาษาญี่ปุ่นฯ            (ต่อจากหน้า 7)

 การเรียน Pre-degree ยังช่วยให้เรามีโอกาสมากข้ึน 

สามารถเรียนจบได้ตั้งแต่อายุยังน้อยและออกไปทำงาน 

หรือเรียนต่อได้ก่อนใคร เรียนไม่ยาก ถ้าเราตั้งใจ และ 

รู้จักแบ่งเวลา เพราะการสอบท่ีรามคำแหงจะสอบหลังจาก

ที่โรงเรียนสอบเสร็จไปแล้ว นักศึกษาก็จะมีเวลาจัดสรร

ตารางเรียนของตนเองได้ไม่ยาก ซ่ึงดิฉันจะอ่านจากหนังสือ

ก่อนสอบประมาณ 3-4 รอบ พร้อมกับเขียนสรุป และเน้น

อ่านประเด็นหลักเพ่ือให้เข้าใจเน้ือหาได้ง่ายและไม่เครียด

กับการสอบด้วย”

 บัณฑิตประทุมมาศ บอกด้วยว่า	 วันนี้สำเร็จ 

การศึกษาแล้ว	 รู้สึกภาคภูมิใจเพราะรามคำแหงเป็น 

มหาวิทยาลัยท่ีใครๆก็บอกว่า	‘จบยาก’	แต่ดิฉันสามารถเรียนจบ 

ได้ตั้งแต่อายุยังน้อยและทำให้ครอบครัวได้ภาคภูมิใจ 

เช่นกัน	 อยากให้เพื่อนๆทุกคนมีความขยันและอดทน 

ให้มากๆ	แม้จะเหนื่อยจะท้อก็ขอให้สู้ต่อไป									การเรียน 

ที่รามคำแหงต้องใช้ความตั้งใจจริง	 ดิฉันเชื่อว่าหากเรามี

ความมุ่งม่ันและพยายาม	 ก็จะประสบความสำเร็จได้อย่าง

แน่นอน

บัณฑิตรัฐศาสตร์ฯ                        (ต่อจากหน้า 5)

โดยมีผู้สำเร็จการศึกษา	 จำนวนทั้งสิ้น	 1,079	 คน	 

จากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงราย 

ขอนแก่น	 ตรัง	 และหัวหมาก	 ตามสาขาวิชาดังนี้	

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย	จำนวน	246	คน	สาขาวิชา 

การสอนภาษาอังกฤษ	 จำนวน	 211	 คน	 สาขาวิชา 

การสอนสังคมศึกษา	 จำนวน	 180	 คน	 สาขาวิชา 

คณิตศาสตรศึกษา	185	คน	สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์	

202	คน	และสาขาวิชาจิตวิทยาการให้คำปรึกษา	จำนวน	

55	คน	

คณาจารย์แสดงความยินดฯี          (ต่อจากหน้า 1)

การสอบไล่ส่วนภูมิภาคประจำภาค 2/2555
นายวันชัย   เทียบพุฒ           สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล



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 - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

รามคำแหงฯ                                (ต่อจากหน้า 12)

 นอกจากนี้	 ส่วนของการจัดหารายได้เพื่อนำ 

ทูลเกล้าฯ	ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ		สยาม- 

บรมราชกุมารี	 โดยขอความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน 

ของมหาวิทยาลัยและผู้มีจิตศรัทธาท่ัวไปร่วมสมทบทุน 

ดังกล่าว	โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	ซึ่งผู้มีจิต- 

ศรัทธาร่วมสมทบทุนได้	 2	 วิธี	 คือ	 1) สมทบทุน 

โดยตรง ท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ติดต่อท่ี	งานสวัสดิการ 

กองการเจ้าหน้าท่ี	 (คุณภาวิณี	 	วรรณสุข	และคุณคณนา 

ศรีรัตนกูล)	 อาคารวิทยบริการและบริหาร	 ชั้น	 4 

ติดต่อได้ทุกวันในเวลาราชการ	 โทร.	 0-2310-8065, 

0-2310-8000	 ต่อ	 1422	 กรณีสมทบทุนเป็นเช็ค 

ให้สั่งจ่ายในนาม	“มหาวิทยาลัยรามคำแหง”	เมื่อทาง 

กองคลังได้รับเงินเข้าระบบทางมหาวิทยาลัยจะออก

ใบเสร็จรับเงินให้

	 และ2)	สมทบทุนโดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคาร 

ออมสิน สาขารามคำแหง ชื่อบัญชี “ม.ร. เงินรับฝาก-

เกี่ยวกับบริจาคช่วยกาชาด” บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก 

เลขท่ีบัญชี 050311317239	 กรณีโอนด้วยเงินสดหรือ 

แคชเชียร์เช็ค	 หรือโอนด้วยเช็คส่วนบุคคล	 หลังจาก 

ท่ีโอนเงินเข้าบัญชีแล้ว	ให้แฟกซ์สำเนาการโอน	พร้อม 

แจ้งชื่อ-นามสกุล	 ที่อยู่	 และหมายเลขโทรศัพท์ของ

ผู้บริจาคให้ชัดเจน	 และระบุด้วยว่า	 “เงินช่วยกาชาด	

ม.ร.	ปี	2556”	โดยส่งมาที่หมายเลขโทรศัพท์	0-2310-

8036	 เมื่อมหาวิทยาลัยได้รับเงินสมทบทุนที่ท่าน 

โอนเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว	 จะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน 

ให้ตามรายละเอียดท่ีส่งมาซ่ึงสามารถนำไปลดหย่อน 

ภาษีเงินได้ตามระเบียบของกรมสรรพากร

 “ขอเชิญชวนบุคลากรชาวรามคำแหง ศิษย์เก่า 

ศิษย์ปัจจุบัน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านแต่งกายด้วย 

เส้ือสีฟ้า เข้ามาเท่ียวงานกาชาด และเย่ียมชมร้านกาชาด 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งมีกิจกรรมมากมายเพื่อ

หารายได้ช่วยสภากาชาดไทย และร่วมเฉลิมฉลอง 

120 ปี สภากาชาดไทย รวมทั้ง แสดงพลังความตั้งใจ 

ความรักสามัคคี ท้ังกำลังกาย กำลังทรัพย์ และกำลังใจ 

เพ่ือให้กิจกรรมของรามคำแหงคร้ังน้ีประสบความสำเร็จ

ตามวัตถุประสงค์ และออกไปสู่สายตาประชาชนได้

อย่างดีที่สุด”

อาจจะไปต่อยเขาแล้วเขาต่อสู้มา	แล้วเขาต่อยเรา	หรือ 

ได้รับโทษทัณฑ์ตามกฎหมายบ้านเมืองหรือได้รับผลร้าย 

หรือได้รับความไม่สบายใจ	หรือได้รับอะไรต่าง	ๆ	ที่ 

เป็นสิ่งที่ไม่ดี	 เพราะว่า	การไปต่อยคนอื่นเขา	การไป 

ทำร้ายคนอื่นเขา	 เป็นเรื่องที่ไม่ดี	 ดังนั้น	 ผลที่จะเกิด 

กับเราหรือเราได้นั้นก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดี	อันนี้จะเป็น 

เรื่องที่บอกว่า	 ทำสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้น	 พูดง่าย	 ๆ	 ว่า	

ทำสิ่งดีก็ได้สิ่งดี	หรือทำสิ่งชั่วก็ได้สิ่งชั่วนั้นนั่นเอง	

	 ลูกศิษย์ครับ	 การส่ังสมความดี	 ของผู้ของคนน้ัน	

ก็ด้วยหวังจะให้เกิดผลดี	 หวังท่ีจะได้ส่ิงท่ีดี	 ๆ	 ให้เกิดข้ึน 

ไม่ได้หมายความว่าการทำส่ิงดี	 แล้วก็จะมีโชคถูกรางวัล 

หรือว่าทำสิ่งดีแล้วก็จะไปทำให้เกิดฟ้าฝนตกต้อง 

ตามฤดูกาล	อะไรอย่างนี้	 คนละเรื่อง	คนละประเด็น	

คนละเหตุผล	เพราะฉะนั้น	ต้องวางเหตุกับผลให้ดีว่า	

ทุกอย่างที่เป็นผลนั้นย่อมเกิดแต่เหตุ	 เหตุดีย่อมเกิด 

ผลดี	 ก็เป็นแต่เพียงเท่านั้น	 มิได้หมายความว่าถ้าทำ 

เหตุดีแล้วฝนจะตกต้องตามฤดูกาลหรือว่าถ้าเหตุดีแล้ว 

จะต้องถูกลอตเตอรี่อย่างนี้เป็นต้น	 ก็คงไม่ได้	 ดังนั้น 

ต้องแยกแยะให้ดี	จะอย่างไรก็ตาม	การสั่งสมความดี	

น่าจะต้องมีผลอย่างไร	

	 การสั่งสมความดี	 มักจะพูดกันว่า	 เป็นบารมี 

เป็นความดีงามที่จะก่อให้เกิดความดีงามเป็นการ

ตอบแทน	 แทนที่จะสร้างกรรม	 สร้างเวร	 สร้างสิ่ง 

ท่ีไม่ดี	 มันก็จะเกิดกรรม	 เกิดเวรต่อกันไปไม่จบไม่ส้ิน	

และในขณะเดียวกันในบางความเชื่อนั้น	 ก็เชื่อกันว่า 

กรรมดีย่อมส่งผลดี	 กรรมชั่วก็ต้องส่งผลชั่ว	 และ 

ไม่ได้ส่งผลชั่วผลดีเฉพาะในชาติเกิด	 หากมีใครเชื่อ 

ในการเกิด	 การตาย	 ในชาติในภพหน้า	 หรือชาติท่ีแล้ว 

ภพที่แล้ว	ก็จะคิด	หรือก็จะมีความเชื่อกันว่า	ถ้าทำดี 

ในชาตินี้	 ชาติหน้าก็จะได้พบสิ่งที่ดี	 ๆ	 หรือได้พบ 

สิ่งที่ดี	 ๆ	 ในชาตินี้	 และในชาติหน้าด้วยก็เป็นไปได้	

อย่างน้ีเป็นต้น	ลูกศิษย์ครับ	ไม่ว่าจะทำ	จะเช่ือ	ในเร่ือง 

อย่างไร	 ควรจะจับเอาคำง่าย	 ๆ	 เพียงแต่ว่าทำสิ่งใด 

ก็จะได้สิ่งนั้น	 คำสอนนี้เป็นคำสอนอยู่ในศาสนา 

ท่ีได้ยินได้ฟังบ่อย	ๆ	และครูได้ยินตรงมาจากหลวงพ่อจรัญ 

วัดอัมพวัน	 จังหวัดสิงห์บุรี	หลวงพ่อมักจะพูดปิดท้าย 

อยู่เสมอว่า	 คนเรานั้นทำสิ่งใดได้สิ่งนั้น	 ยิ่งมี	 ยิ่งให้ 

ยิ่งได้	 หรือยิ่งให้ก็ยิ่งมี	 อย่างนี้เป็นต้น	 ลองเอาไป 

คิดดูนะครับ	คำสอนจากพระสงฆ์รูปนี้	 ท่านเป็นผู้ที่ 

ทรงคุณวุฒิ	 ทรงคุณแก่เรียน	 ทรงคุณแก่รู้	 เป็นเทพ 

ก็ว่าได้	 แต่ในทางพระนั้นท่านไม่ได้เป็นขั้นเทพแล้ว	

ท่านเป็นขั้นธรรมแล้ว	 อย่างนี้เป็นต้น	 เรื่องนี้บางที 

จะคุยกันต่อในคราวหน้าครับ	สวัสดีครับ	

   ด้วยรักและผูกพัน             (ต่อจากหน้า 12)  ข้อพิจารณาฯ                              (ต่อจากหน้า 4)

หรือศึกษาในต่างประเทศ;	 17,000	 บาท	 ต่อบุตร 

หน่ึงคนสำหรับบุตรท่ีศึกษาในประเทศ;	 30,000	 บาท	 

ต่อบิดามารดาหนึ่งคนสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงดู 

บิดามารดาของผู้มีเงินได้	 บิดามารดาของคู่สมรสที ่

ไม่มีเงินได้โดยบิดามารดานั้นมีอายุ	60	ปีขึ้นไป	และ 

ไม่มีเงินได้หรือมีเงินได้ไม่เกิน	30,000	บาทในปีภาษี; 

60,000	 บาท	 ต่อหนึ่งคนสำหรับค่าอุปการะเลี้ยงด ู

คนพิการหรือคนทุพพลภาพโดยคนพิการหรือคน 

ทุพพลภาพนั้นต้องไม่มีเงินได้	 หรือมีเงินได้ไม่เกิน	

30,000	 บาทในปีภาษี;	 ไม่เกิน	 10,000	 บาทสำหรับ 

เบี้ยประกันชีวิต	 (ยกเว้น	 90,000	 บาท);	 ไม่เกิน	

10,000	 บาท	 สำหรับเงินสะสมเข้ากองทุนสำรอง- 

เล้ียงชีพ	 (ยกเว้น	 490,000	 บาท);	 ไม่เกิน10,000	 บาท

สำหรับดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อการมีที่อยู่อาศัย	 (ยกเว้น	

90,000	บาท);	 ไม่เกิน	9,000	บาทสำหรับเงินสมทบ 

กองทุนประกันสังคม,	 เงินบริจาค	 เป็นต้น	 ทั้งนี้	 

ตามรายละเอียดเง่ือนไขแห่งประมวลรัษฎากรมาตรา	 47		 

 3. เงินได้สุทธิ (จำนวนเงินได้หลังจากหัก 

ลดหย่อน) นำมาคูณอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 

จำนวนที่ได้หลังจากคูณอัตรานั้นคือค่าภาระภาษี 

เงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้ในปีภาษี 2555 

 อย่างไรก็ตาม หากในระหว่างปี 2555 ผู้มี 

หน้าที่เสียภาษีได้เสียภาษีหรือเคยถูกเก็บภาษีไว้แล้ว 

(ไม่ว่า กรณีถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย, ชำระภาษีล่วงหน้า, 

ชำระภาษีคร่ึงปี, ได้รับเครดิตภาษี) ให้นำจำนวนภาษี 

ได้เสียภาษีหรือเคยถูกเก็บภาษีไว้แล้วนั้นหักออกไป

จากค่าภาระภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้

ในปีภาษี 2555 จำนวนหลังจากหักน้ันคือค่าภาษีท่ีต้อง 

ชำระนำส่งต่อกรมสรรพากร    

 4.  การยื่นแบบแสดงรายการชำระค่าภาษี 

เงินได้บุคคลธรรมดา 

	 วิธีติดต่อด้วยตนเองที่หน่วยจัดเก็บภาษี  

(เหมาะสำหรับกรณีมีค่าภาษีต้องชำระ/ต้องการ 

ใช้สิทธิยกเว้นลดหย่อน)	

	 สำหรับแขวงหัวหมาก	 สำนักงานสรรพากร 

พื้นที่สาขาบางกะปิ	 เป็นผู้รับผิดชอบจัดเก็บภาษี	

สถานที่ทำการ	 615	 อาคารจิตต์อุทัย	 ชั้น	 7	 ถนน 

รามคำแหง	 แขวงหัวหมาก	 เขตบางกะปิ	 กรุงเทพฯ	

10240	 โทร.	 0-2375-1652,	 0-2375-2335,	 0-2375-

2827	โทรสาร	0-2375-2039	หรือสถานที่ทำการ	184	

หมู่	 3	 ถนนนวมินทร์	 แขวงคลองจั่น	 เขตบางกะปิ	

กรุงเทพฯ	10240	โทร.		0-2377-4773	โทรสาร.	0-2377- 

2251	 	 	 	

	 วิธีย่ืนแบบแสดงรายการชำระค่าภาษีผ่านระบบ 

ออนไลน์	 (เหมาะสำหรับกรณีมีเงินได้ถึงเกณฑ์ต้อง 

ย่ืนแบบแสดงรายการแต่ยังไม่มีค่าภาษีท่ีต้องชำระ 

นำส่ง	 มีค่าภาษีที่ต้องชำระนำส่งไม่มาก	 หรือไม ่

ต้องการใช้สิทธิยกเว้นลดหย่อนหลายๆรายการ) 

ท่ีอยู่	 http://www.rd.go.th/publish/287.0.html	 เลือกกด	

“ยื่นแบบผ่านอินเทอร์เน็ต”	 จากนั้นดำเนินการตาม

ที่โปรแกรมแนะนำ	



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๕๐) วันที่ ๒๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖

    
 
 
 
 

บารมี

(อ่านต่อหน้า 11)

รามคำแหง เชิญเที่ยวงานกาชาด ปี 2556
พร้อมร่วมสมทบทุนช่วยกาชาดไทย

(อ่านต่อหน้า 11)

	 ลูกศิษย์ครับ	มีบางคนชอบอวยพร	บอกว่า 

ด้วยบารมีของคนน้ัน	 ด้วยบารมีของคนน้ี	 ด้วยบารมี 

ของครู	 บารมีของบิดามารดา	 บารมีของผู้ม ี

พระคุณทั้งหลาย	 อะไรก็แล้วแต่	 ถ้าหากจะว่า 

ไปโดยนัยแล้ว	 เป็นเรื่องเหาะเหินเดินอากาศได้	

หรือเป็นเร่ืองศักด์ิสิทธ์ิเลย	 แต่บารมีน้ันเป็นเร่ืองท่ี

สั่งสมความดี	สะสมความดี	กระทำความดี	

 ครูจะไม่พูดถึงการกระทำความดีนัก	 เพราะว่า 

เราเชื่อว่ าบรรดาลูกศิษย์ที่ ได้ เรียนความรู้  

คู่คุณธรรมหรือได้เรียนวิชาท่ีเก่ียวข้องในวิชาต่าง	ๆ 

ของมหาวิทยาลัย	ไม่มากก็น้อย	ก็จะเข้าใจเองว่า 

ความดีกับความชั่วนั้นเป็นอย่างไร	สิ่งใดดี	สิ่งใด 

ไม่ดี	ครูเข้าใจว่าลูกศิษย์ของครูสามารถแยกแยะ 

ได้ว่าส่ิงใดดี	 ส่ิงใดไม่ดี	 แล้วเราก็จะกระทำแต่ส่ิง 

ที่ดี	 เมื่อกระทำแต่สิ่งที่ดี	 ก็จะมีจริยธรรมที่ดี	

หมายความว่า	 การกระทำนั้นเป็นการกระทำดี

นั่นเอง	

 เคยได้ยินกันไหมว่า	ใครทำอะไรก็ได้ส่ิงน้ัน 

ทำอะไรไว้ก็ได้สิ่งนั้น	 ปลูกต้นส้มโอ	 หากไม่ได ้

ตัดต่อสายพันธุ์	 ก็ต้องออกผลเป็นส้มโอ	 สมัยใหม่ 

ก็ต้องว่ากันอย่างน้ี	 ถ้าสมัยก่อนก็บอกว่า	 ปลูกถ่ัว 

ก็ได้ถั่ว	 ปลูกงาก็ได้งา	 ปลูกส้มโอก็ต้องได้ส้มโอ	

ไปคิดกันตามวิธีการที่ยังไม่เคยได้มีการศึกษา 

เร่ืองการตัดต่อสายพันธุ์	แต่มาบัดน้ีน้ัน	พูดแค่น้ัน 

ก็คงจะเป็นคำพูดที่ไม่เป็นจริงเสมอไป	 เพราะ 

บางทีปลูกส้มโอก็อาจจะได้ผลไม้อย่างอื่น 

เพราะเอายอดผลไม้อย่างอื่น	มาต่อกิ่ง	 มาตัดต่อ 

สายพันธุ์กันเข้า	 ปลูกส้มโอก็อาจจะได้ผลไม้ตามท่ี 

เอาก่ิงมาต่อ	 อย่างน้ีเป็นต้น	 บางต้นเป็นพันธุ์พืช 

ที่เปรี้ยว	 แต่เอาพืชชนิดเดียวกันที่มีผลหวาน 

เอามาเสียบกิ่งหรือต่อตา	 เมื่อออกลูกมาก็อาจ 

จะเป็นไปได้ว่ามีลูกหวานได้	อย่างน้ีเป็นต้น	ดังน้ัน 

จะเห็นได้ว่า	 การที่บอกว่าทำสิ่งไหนได้สิ่งนั้น	

ต้องให้เข้าใจว่าทำอะไร	แล้วจะได้อะไร

	 ทำสิ่งไหนได้สิ่งนั้น	 ก็ต้องคิดกันง่าย	 ๆ	

แล้วก็คิดกันให้เป็นตรรกะ	 หรือเป็นเหตุเป็นผล	

ทำสิ่งไหนได้สิ่งนั้น	 ก็หมายความว่า	 ทำชั่วก็จะ 

ต้องได้สิ่งที่ชั่ว	 ทำดีก็จะต้องได้สิ่งที่ดี	 มิได ้

หมายความว่าไปต่อยเขาแล้วเขาจะต่อยเรา	

ไม่ได้หมายความแคบแค่นั้น	 หมายความกว้าง	

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	เชิญชาวรามคำแหง 

และผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานกาชาดและสนับสนุน 

สมทบทุนกองทุนสภากาชาดไทย	 ประจำปี	 2556 

ภายใต้คำขวัญ	 “งานกาชาดประจำปี ๒๕๕๖ 

ฉลอง ๑๒๐ ปี สภากาชาดไทย รวมใจสร้างสุข 

เพ่ือปวงชน”	 เพ่ือเฉลิมฉลอง	120	ปี	สภากาชาดไทย 

พบกับกิจกรรมการแสดง	 และงานออกร้านของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ณ	บริเวณพระบรมรูป- 

ทรงม้า	 สวนอัมพร	 และสนามเสือป่า	 ระหว่าง 

วันที่ 29 มีนาคม - 6 เมษายน 2556

	 โอกาสนี้	ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด 

รองอธิการบดีฝ่าย- 

สวัสดิการ	ม.ร.เปิดเผย 

ว่าการจัดงานกาชาด	

ประจำปี	 2556	 ของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ 

คำขวัญ	“งานกาชาด 

ประจำปี ๒๕๕๖ ฉลอง ๑๒๐ ปี สภากาชาดไทย 

รวมใจสร้างสุขเพ่ือปวงชน”				และสีประจำงานคือ	

“สีขาว-แดง”	 โดยภายในร้านของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ประดับตกแต่งด้วยสีขาว-แดงเป็นหลัก 

ซ่ึงกิจกรรมต่างๆจะมีการออกร้านของมหาวิทยาลัย 

เป็นการร่วมแรงร่วมใจกันของบุคลากรรามคำแหง 

จากทุกคณะ	 สำนัก	 และเหล่านักศึกษา	 ศิษย์เก่า 

และศิษย์ปัจจุบัน	 ช่วยกันเตรียมงานท้ังการแสดง 

บนเวทีในแต่ละวัน	 โดยมีทั้งวง	 RU	 Band	 และ 

ลูกทุ่งสุโขทัย	 มาขับกล่อมบรรเลงเพลง	 และให้ 

ความบันเทิงแก่ผู้ร่วมงาน	 กิจกรรมบันเทิง	 อาท ิ

เกมไหทองคำเสี่ยงโชค	 เกมโยนห่วง	 รวมทั้ง 

การบริการนวดแผนไทยและการบริการอาหาร

หลากหลายชนิด	เช่น	ร้านอาหารอีสาน	ก๋วยเตี๋ยว	

และอาหารญี่ปุ่น	(ซูชิ)	เป็นต้น

	 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	 ร่วมกับ	 โครงการ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 และโครงการหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์	 จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ	 และ 

การบรรยายพิเศษ	เร่ือง		“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

สู่ประชาคมอาเซียน”	 เมื่อวันที่	 9	 มีนาคม	 2556 

ณ	โรงแรมอเล็กซานเดอร์		โดยมี	รองศาสตราจารย์ 

ดร. โฆษิต  อินทวงศ์		คณบดีคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

ให้การต้อนรับ	และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล 

ทองประยูร	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย	

เป็นประธานกล่าวเปิดงาน		

 ในการน้ี	 รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข 

อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 กล่าว 

ปัจฉิมนิเทศ	 และบรรยายพิเศษ	 เรื่อง	 “การพัฒนา 

ทรัพยากรมนุษย์สู่ประชาคมอาเซียน”	 แก่ผู้สำเร็จ 

การศึกษา	 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	 และศิลปศาสตร- 

มหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์	

จำนวน	107	คน	

	 การปัจฉิมนิเทศครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก 

นายสุธรรม สิริพลังคานนท์	 ผู้เข้ารับปริญญา 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์	สาขาวิชาการ- 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์	เข้าร่วมงานด้วย	

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ปัจฉิมนิเทศ

 ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ให้การต้อนรับ	 Mr.Nick	 Konishi 

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย	 Himeji 

Dokkyo		ประเทศญ่ีปุ่น	ในโอกาสเดินทาง 

เยือนม.ร.และร่วมลงนามสัญญาความ 

ร่วมมือทางวิชาการ	 (MOU)	 เพื่อให ้

นักศึกษาท้ัง	2	สถาบันได้เรียนรู้แลกเปล่ียน 

ทางวิชาการและวัฒนธรรมร่วมกัน	

โดยมี	รศ.รำไพ  สิริมนกุล	รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	รศ.ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	

ผศ.ดร.พจนี ศิริอักษรสาสน์	 หัวหน้าสาขาภาษาญ่ีปุ่น	 และคณาจารย์สาขาภาษาญ่ีปุ่น	 ร่วมต้อนรับ	 เม่ือวันท่ี	 

20	กุมภาพันธ์	2556	ณ	ห้องรับรอง	1	อาคารวิทยบริการและบริหาร	


