
            
   
        

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 ๓ 

วันท่ี ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ปีที่ ๔๓

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 

อ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล                                  คณะมนุษยศาสตร์

หุ่นน้ำเวียดนาม

   
 

   
 

(อ่านต่อหน้า 2)

อธิการบดฝีากแนวปฏิบัติมหาบัณฑิต 
ทำประโยชน์ให้สังคม-เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ร. 
รับสมัคร นศ.ใหม่ 4-13 พ.ค.นี้

(อ่านต่อหน้า 2)

   
 

มษ. จัดอบรมภาษารัสเซีย
25 พ.ค.-20 ก.ค. 56

ชาวรามคำแหงสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์

(อ่านต่อหน้า 10)

	 ศิลปะการแสดงอย่างหนึ่งของเวียดนามที่นักท่องเที่ยว 

มิอาจพลาดได้	 การแสดงหุ่นน้ำ	 (มั้ว	 โส้ย	 เนื๊อก	 -	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )	 

เปรียบเสมือนตัวแทนสำคัญย่ิงในการเล่าเร่ืองราวต่างๆของเวียดนาม 

ให้ผู้มาเยือนได้รู้จัก	 และเข้าใจวิถีชีวิตของชาวเวียดนามมากมาย 

หลากหลายประเด็นในเวลาสั้นๆ

 ท่ีกรุงฮานอย	 จะมีโรงแสดงหุ่นน้ำไว้ต้อนรับนักท่องเท่ียว	 2	 แห่ง	 

แห่งแรกเป็นโรงหุ่นน้ำของชาติ	 ต้ังอยู่บนถนน	 เจ่ือง	 จิง	 (	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 )	 

 คณะสาธารณสุขศาสตร์	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	 ภาค	 1	 

ปีการศึกษา	2556	ในสาขาวิชาสาธารณสุข- 

ชุมชน	 หลักสูตรการเรียนการสอน	 4	 ปี	 เรียน 

วันจันทร์-ศุกร์	 เวลา	 08.30-16.30	น.	 จัดระบบ 

การศึกษาแบบ	Block	Course	&	Modular	System	 

โดยจัดการเรียนการสอนที่สาขาวิทยบริการฯ	 

จังหวัดสุโขทัย

 ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาช้ันมัธยม- 

ศึกษาตอนปลายหรือกรณีท่ีมี

 ภาควิชาภาษาตะวันตก	 คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดอบรมภาษารัสเซีย 

ครั้งที่	 41	 สำหรับบุคคลทั่วไป	 ระหว่างวันที่ 

25 พฤษภาคม - 20 กรกฎาคม 2556	 โดยเปิด 

อบรม	 3	 หลักสูตร	 หลักสูตรละ	 48	 ชั่วโมง	

เน้นทักษะการฟัง	พูด	อ่าน	และเขียน	หลักสูตร 

ที่เปิดอบรม	คือ	ภาษารัสเซียพื้นฐาน	1	(RS1) 

ภาษารัสเซียพื้นฐาน	2	(RS2)	และภาษารัสเซีย 

เพื่อการท่องเที่ยว	(RT1)	 (อ่านต่อหน้า 2)

	 ชาวรามคำแหงร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย 

วันสงกรานต์	 ประจำปี	 2556	 โดยมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 คณะผู้บริหาร 

คณาจารย์	 พร้อมด้วยบุคลากรชาวรามคำแหง	 และนักศึกษา	 ม.ร. 

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์	 และขบวนแห่พระพุทธรูป	 พร้อม 

สรงน้ำพระพุทธรูปบริเวณหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนฯ	โดยบุคลากร 

ชาวรามคำแหงได้สวมชุดผ้าไทย	 และเสื้อลายดอกไม้หลายสี	 ออกมา 

เล่นน้ำแบบไทยๆด้วยบรรยากาศท่ีครึกคร้ืนชุ่มฉ่ำไปท่ัวบริเวณ	 ม.ร.	 

เมื่อวันที่	18	เมษายน	2556

 โอกาสเดียวกัน	 บุคลากรชาวรามคำแหงได้ร่วมกันรดน้ำขอพร 

ผู้ใหญ่จาก	 นายประจวบ ไชยสาส์น	 นายกสภา	 รศ.รังสรรค์ แสงสุข  

และรศ.คิม ไชยแสนสุข	อดีตอธิการบดี	และผศ.วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดี	 ม.ร.	 โดยก่อนเริ่มพิธี	 รศ.สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดี 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	 กล่าวรายงานว่า	 เทศกาลวันสงกรานต์ถือเป็น 

 ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ให้โอวาทในพิธี 
ปัจฉิมนิเทศ	 นักศึกษาปริญญาโท	 คณะรัฐศาสตร์	 
จากสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	 กลุ่มท่ี	 1	 
จำนวน	8	จังหวัด	ได้แก่	จังหวัดนครศรีธรรมราช	 
อุทัยธานี	 อำนาจเจริญ	ปราจีนบุรี	 นครราชสีมา	 
ศรีสะเกษ	ขอนแก่น	และสุโขทัย	เม่ือวันท่ี	9 
เมษายน	2556	ณ	อาคารหอประชุมพ่อขุน 
รามคำแหงมหาราช	

 โอกาสน้ี	 อธิการบดี	 กล่าวว่า	 ในประเทศไทยมีผู้ท่ีเข้าเรียนระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยเพียง	 
20%	เท่านั้น	และผู้ที่จบปริญญาตรีและเรียนต่อปริญญาโท	มีเพียงร้อยละ	5	จากการศึกษาของ	



๒ ข่าวรามคำแหง  วันที่ ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

‘ม.ร. จัดอบรมหลักสูตร ISO 9001:2008’

	 จัดอบรมวันเสาร์		เวลา	09.00-16.00	น.

	 ค่าอบรม		หลักสูตรละ	2,800	บาท

	 ผู้สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1-17 พฤษภาคม 

2556	 (ในเวลาราชการ)	 ที่สาขาวิชาภาษารัสเซีย 

ภาควิชาภาษาตะวันตก	 คณะมนุษยศาสตร์	 โทร. 

0-2310-8268,	 0-2318-0054-5	 ต่อ	 1057,	 1099	 หรือ	

081-854-3340,	081-647-1200,	081-551-7219	

คุณวุฒิสูงกว่าช้ัน	 ม.ปลายข้ึนไปจะได้รับการเทียบวิชา 

และรับโอนหน่วยกิต	ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ 

ประจำคณะกำหนด

  ผู้สนใจซ้ือใบสมัครได้ต้ังแต่บัดน้ี-13 พฤษภาคม  

2556 สมัครและลงทะเบียนเรียนด้วยตนเอง ระหว่าง 

วันที่ 4-13 พฤษภาคม 2556	โดยสมัครได้	2	ช่องทาง 

คือ	 ส่วนกลาง	 สมัครท่ีสำนักงานคณะสาธารณสุขศาสตร์	 

อาคารสุโขทัย	 ช้ัน	 13	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 หัวหมาก	 

โทร.	0-2310-8928,	084-427-0801	ส่วนภูมิภาค	สมัคร 

ที่สาขาวิทยบริการฯ	 จังหวัดสุโขทัย	 ตำบลเมืองเก่า 

อำเภอเมือง	 จังหวัดสุโขทัย	 64210	 โทร.	 055-945-

112-4,	081-886-7799	และ	088-278-8904

 ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่	 

ประจำภาค	 1	ปีการศึกษา	 2556	ทั้งส่วนกลาง	 และ 

ส่วนภูมิภาค	(23	จังหวัด)	ท่ัวประเทศ	พร้อมรับนักเรียน	 

ม.ปลาย	 เรียนสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า	 (Pre-degree)	 

ระหว่างวันที่	 4-13	 พฤษภาคมนี้	 สอบถามรายละเอียด 

เพิ่มเติมโทร.	0-2310-8614-24	หรือ	www.ru.ac.th 

   คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ            (ต่อจากหน้า 1)

  มษ.จัดอบรมฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

 รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห รองอธิการบดี 

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรม	 เป็นประธานในพิธีตักบาตร 

พระกรรมฐานฯ	โดยมีคณาจารย์	 เจ้าหน้าท่ี	นักศึกษา	 

เครือข่ายทั้ง	 7	สถาบัน	และผู้ที่มีจิตศรัทธา	 ร่วม 

พิธีตักบาตรพระกรรมฐานสายหลวงปู่ม่ัน	 ภูริทัตโต  

จำนวน	10	 รูป	ณ	บริเวณลานพระรูปพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช	 ในโครงการกิจกรรมกลุ่มพุทธธรรมกรรมฐาน	 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง		เมื่อวันที่	5	เมษายน	2556 

 สำนักประกันคุณภาพการศึกษา	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	จัดโครงการอบรมหลักสูตร	“Introduction	 

&	Internal	Auditor	ISO	9001:2008”	โดยได้รับเกียรติ 

จาก	คุณวัลค์ุวดี  ฉัตรชัยมงคล		ฝ่ายบริการเทคนิค 

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ	 เป็นวิทยากร 

ณ	 ห้อง	 ICB	 605	 ชั้น	 6	 สถาบันคอมพิวเตอร์ 

เมื่อวันที่	9	เมษายน	ที่ผ่านมา

			 การจัดอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ 

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทราบถึงหลักการของมาตรฐาน	 

ISO	9001	:	2008	และสามารถตีความข้อกำหนด 

ISO	9001	:	2008	แต่ละข้อได้	เพื่อให้ผู้เข้ารับการ 

ฝึกอบรมมีความรู้	 ความเข้าใจถึงข้ันตอน	 การตรวจ 

ติดตาม	ตามมาตรฐาน	 ISO	และให้ผู้เข้ารับการฝึก 

อบรมสามารถปฏิบัติงานในฐานะผู้ตรวจประเมิน 

ที่มีประสิทธิภาพให้เพียงพอต่อการปฏิบัติงานใน 

พื้นที่	

  นานาสาระฯ                             (ต่อจากหน้า 1)

ห่างจากใจกลางเมืองประมาณ	 5-6	 กิโลเมตร	 และ 

แห่งท่ีสองเป็นโรงหุ่นน้ำคณะทังลอง	 ต้ังอยู่ริมทะเลสาบ 

คืนดาบ	 ท้ังสองแห่งน้ีมีการแสดงทุกวัน	 วันละหลายรอบ 

ตามเวลาที่กำหนดไว้	

 ชุดการแสดงท่ีใช้ท้ังสองท่ีไม่ต่างกัน	ประกอบด้วย 

 eโหมโรง	-	เพลงพื้นบ้านของเวียดนาม

 eเบิกโรง	-	แนะนำรายการ	ชุดสะบัดธง	เต๊ว	

 eชุดมังกรพ่นน้ำ	พ่นไฟ

 eชุดสิงโตแย่งชิงลูกบอล

 eชุดระบำนกเฝื่อง	

 eชุดชีวิตชนบท

 eชุดสองตายายเลี้ยงเป็ด

 eชุดว่ายน้ำจับเป็ดและเด็กน้อยเล่นน้ำ

 eชุดนักดนตรีบรรเลง

 eชุดระบำนางฟ้า

 eชุดระบำสี่สัตว์ศักดิ์สิทธิ์

 ตัวหุ่น	 ทำจากไม้มีน้ำหนักเบา	 เช่น	 ไม้ทองหลาง  

ไม้มะเดื่อ	 ไม้แก่นจัน	 ส่วนใหญ่เป็นไม้มะเดื่อเพราะ 

แกะตัวหุ่นง่าย	มีน้ำหนักเบา	ไม่อุ้มน้ำ

    ตัวละคร ตัวละครหลักเป็นภาพตัวแทนของ 

ชาวบ้านธรรมดา	 หรือเป็นบุคคลสำคัญของชาติใน 

ประวัติศาสตร์	 สัตว์ในเทพนิยาย	 เช่น	 มังกร	 นก	 ฯลฯ 

สัตว์ในวิถีชีวิตชาวบ้าน	 เช่น	 เป็ด	 ควาย	 แมว	 เต๊ว 

(ตัวตลก	หรือตัวเบิกโรง)

    บทแสดง			เป็นบทสั้นๆ	สะท้อนวิถีชีวิตชาวนา 

เกร็ดประวัติศาสตร์	 ตำนาน	 นิทานปรัมปรา	 เช่นเรื่อง 

หลากลองเกวิน	 กับนางเอิวเกอ	 	 เรื่องเซินติง	 ทุ่ยติง 

เรื่องกษัตริย์เลเล่ย	

    เครื่องดนตรี	กลอง	หน่าวบ่าต	ม้อ	ซอ	ปี่	ฉาบฯ 

เครื่องดนตรีเหล่านี้นำมาเป็นการแสดงชุดหนึ่งของ 

หุ่นน้ำ	 โดยให้หุ่นแต่ละตัวเล่นเครื่องดนตรี	 ไปพร้อมๆ	 

กับการบรรเลงของวงดนตรีที่อยู่ข้างเวที

    ผู้เชิดหุ่น	 ชาวนา	 มักเป็นชาย	 เดิมหญิงไม่ได ้

รับอนุญาตให้เล่น	 เพราะเป็นงานหนัก	 และรักษา 

ความลับไม่ได้	 อีกทั้งไม่ต้องแสดงหน้าม่าน	 หากแต่ 

ในปัจจุบันผู้หญิงก็เป็นหนึ่งในคณะเชิดหุ่นเช่นเดียว 

กับผู้ชาย	 ดังที่ปรากฏให้ผู้ชมเห็นหลังจากการแสดง 

จบลงแล้ว	 เมื่อดึงม่านไม้ไผ่ขึ้น	 ก็จะเห็นเบื้องหลังการ 

เชิดหุ่น

 หุ่นน้ำเวียดนาม	 เป็นศิลปะแห่งชาติ	 เป็นการ 

แสดงชนิดหน่ึงของเวียดนามท่ีมีเน้ือหาของการแสดง	 

โดยมีการสอดแทรกอุดมการณ์ความเป็นชาติไว้ด้วย 

ผ่านเนื้อหาการแสดงหุ่นน้ำ		ทั้ง	16	ชุด

	 ความเป็นชาติที่สื่อผ่านการแสดงหุ่นน้ำ 

ไม่ว่าจะเป็นการสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของ 

คนเวียดนามกับธรรมชาติ	(น้ำ)	สัตว์	4	ชนิด	สัญลักษณ์ 

ของความเป็นชาติ	 วีรบุรุษของชาติ	 ความรู้	 ผู้หญิง 

ชาวนา	 คือสิ่งที่รัฐพยายามเสนอว่า	 ความเป็นชาติของ 

เวียดนามในปัจจุบันประกอบขึ้นจากสิ่งเหล่านี้	 สิ่งที่ 

รัฐสร้างข้ึนแทนความเป็นชาติ	 แม้จะเป็นส่ิงท่ีมีอยู่เดิม	 

ไม่ได้สร้างข้ึนใหม่ท้ังหมด	 แต่ส่ิงท่ีรัฐเลือกมาท้ังหมด 

คือ	 การพยายามนำเสนอในความหมายใหม่	 ซึ่งพื้นที่ 

ของการท่องเที่ยวกำลังเปิดโอกาสให้รัฐได้เผยแพร่ 

ส่ิงท่ีเห็นว่าคือภาพแทนของความเป็นชาติ	 โดยมีหุ่นน้ำ 

เป็นเครื่องมือที่สำคัญ

UNESCO	 ระบุว่า	 ประเทศไทยมีจำนวนผู้มีการศึกษา 
ในระดับสูงคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมากเมื่อเทียบ 
กับประชากร	 แต่ต้นทุนทางการศึกษาของไทยสูง	 น่ันคือ	 
เงินท่ีผู้ปกครองใช้ในการศึกษาเล่าเรียนของบุตรหลาน 
คิดเป็น	55%	ของรายได้
 “ดังน้ัน	 ขอให้ทุกคนภูมิใจท่ีได้เข้ามาศึกษาระดับ 
ปริญญาโท	 เป็นคนกลุ่มเล็กในประเทศไทยที่มีโอกาส 
ดีกว่าคนอ่ืน	 เม่ือมีโอกาสแล้ว	 ขอให้ใช้วุฒิ	 และปริญญา 
ให้เป็นประโยชน์	 เป็นคุณกับตนเอง	 ครอบครัวและ 
บ้านเมือง	 อย่าดูถูกเหยียดหยามผู้อ่ืน	 ช่วยกันรักษาช่ือเสียง 
ของมหาวิทยาลัย	 ที่สร้างสมมาตลอด	 42	 ปี	 จนเป็น 
ที่ยอมรับในสังคม”	
 นอกจากน้ี	 ขอฝากให้นักศึกษาตระหนักว่า	 แม้จะ 
สำเร็จการศึกษาแล้วก็ตาม	 ควรมีการศึกษาหาความรู้ 
เรียนรู้อย่างต่อเน่ือง	 หากเราไม่ศึกษาเพ่ิมเติม	 นับว่าเรา 
ถอยหลัง	 สู้คนอื่นไม่ได้	 พยายามทำให้การศึกษาเป็น 
ส่วนหนึ่งของชีวิต	ต้องไม่หยุดอ่านและหมั่นเติมเต็ม 
ความรู้อยู่เสมอ	

  อธิการบดีฝากแนวฯ                (ต่อจากหน้า 1)
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เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

	 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า 

ล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้	ที่

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม 

ราชกุมารี	 พระราชทานช่ืออาคารเรียนหลังใหม่

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	ว่า	

 “พิริยราม”

	 อันหมายถึง	 อาคารแห่งมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ซึ่งเป็นแหล่งความเพียร

 การได้รับพระราชทานช่ืออาคารดังกล่าว	 

นับเป็นความปีติยินดีอย่างใหญ่หลวงต่อ 

ผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร นักศึกษา 

และบัณฑิตศิษย์ เก่ าของมหาวิทยาลัย 

แห่งนี้

 เนื่องเพราะ	 เป็นอาคารหลังแรกที่ 

ได้รับพระราชทานชื่อ	 ซึ่งนับเป็นมงคลแก่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นอย่างยิ่ง

	 ชื่ออาคารหลังนี้จะแปลกไปจากช่ือ 

อาคารหลังอ่ืนๆ	 ในมหาวิทยาลัยแห่งน้ี ซ่ึง 

มักจะเป็นช่ือเมืองหรือสถานท่ีในสมัย 

กรุงสุโขทัย

	 อาคารหลังนี้เป็นอาคารเรียน	๑๔	ชั้น 

ก่อสร้างข้ึนโดยใช้งบประมาณรายได้ของฝ่าย

หลักสูตรโครงการพิเศษ	และท่ีน่ายินดีอย่างย่ิง

อีกประการหนึ่งก็คือ

	 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุง	ชั้นที่	๑	ของ 

อาคารพิริยรามให้เป็นที่จำหน่ายสินค้าของ

 มูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

 “ข่าวรามคำแหง”	 หวังว่าชาวมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจะได้แวะเวียนไปท่ีอาคารดังกล่าว 

เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ	 สมเด็จ- 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

	 องค์ผู้พระราชทานนามอาคาร

 พิริยรามปรัชญาของ ม.ร.
“ส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษา

  ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม”

นักศึกษารามฯ คว้าชนะเลิศร้องเพลง 

โครงการ “ลมหายใจไร้มลทิน”

 นางสาวเพียงสุภา จุลกทัพพะ	 หรือ	ปริ้นส์ 

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์	สาขาสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 คว้ารางวัลชนะเลิศการประกวด 

ร้องเพลงประกอบดนตรีตามเพลงด้วยลมหายใจ 

ท่ีไร้มลทิน	ระดับอุดมศึกษาประเภทเด่ียวในโครงการ 

“ลมหายใจไร้มลทิน”	 กิจกรรมรณรงค์ความซ่ือสัตย์ของ 

บริษัท	สื่อสากล	จำกัด	ผู้จัดงาน	MOTOR	EXPO	

ประจำปี	2555	เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา

 นางสาวเพียงสุภา 

ให้สัมภาษณ์กับ	‘ข่าวราม- 

คำแหง’ว่า	 ปร้ินส์เป็นคน 

ที่รักการร้องเพลงจึง 

ไปเรียนร้องเพลงกับ 

อ า จ า ร ย์ ปั ณ ณ วั ช ร์  

ภักดีฐิติฐากรณ์ หรือ 

ครูต่อ นักร้องยอดเย่ียม 

แห่งประเทศไทย	ถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ- 

พระเจ้าอยู่หัว	 ประจำปี	 2544	 ซึ่งท่านได้แนะนำ 

ให้ลูกศิษย์ลองเข้าประกวดในโครงการพร้อมกับ	 

เทรนด์ให้ร้องแล้วอัดเสียงส่งเข้าประกวดในเพลง 

‘ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน’	ที่โครงการกำหนดไว้	

 “โครงการน้ีเป็นโครงการของบริษัท	 ส่ือสากล 

จำกัด	ซ่ึงเป็นผู้จัดงาน	MOTOR	EXPO	และมีหนังสือ 

เก่ียวกับรถยนต์	 มีความต้องการรณรงค์และปลูกฝัง 

ให้เยาวชนมีความซื่อสัตย์	 ซึ่งเป็นนัยของคำว่า 

ลมหายใจไร้มลทิน	คือเยาวชนมีความรับผิดชอบ 

ต่อตนเอง	 สังคม	 และผู้อื่น	 โดยได้แต่งเพลงชื่อ	

ด้วยลมหายใจที่ไร้มลทิน	เป็นเพลงบรรเลงให้ผู้ที่

สนใจได้ร้องเพลงประกอบดนตรีส่งเข้าไปคัดเลือก	 

ครั้งนี้มีผู้ส่งเข้าประกวดจำนวนกว่า	 1,000	 ชิ้น	ซึ่ง

ปริ้นส์ได้ลองเข้าประกวดในรายการนี้เป็นครั้งแรก 

และก็สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศมาได้”

 ปร้ินส์	 บอกด้วยว่า	 รู้สึกภูมิใจท่ีสามารถสร้าง 

ชื่อเสียงให้แก่ตนเองและมหาวิทยาลัย	 เพราะปกติ 

ปริ้นส์จะร้องเพลงและอัดเสียงฟังเอง	 คิดว่ายังไม่เกิด 

ประโยชน์อะไร	แต่เม่ือไปเรียนกับครูก็ได้สร้างทักษะ 

ให้ตนเอง	 และมีโอกาสไปประกวดก็ได้สร้างส่ิงท่ีดี 

ในชีวิต	 อีกท้ัง	 รามคำแหงยังสอนให้เป็นคนท่ีมีความ 

รับผิดชอบ	 เพราะปร้ินส์ทำหลายอย่างในเวลาเดียวกัน 

ท้ังทำงาน	 ทำตามความฝัน	 และกิจการส่วนตัวของตนเอง	 

ซึ่งในขณะที่ทำตามความฝันก็ต้องเรียนหนังสือ 

ให้จบ	 ต้องรู้จักแบ่งเวลา	 จัดการทีละเรื่องให้ลงตัว	

เชื่อว่าถ้าวันหนึ่งแม้จะประสบความสำเร็จในการ

ร้องเพลง	 แต่ถ้าไม่เรียนหนังสือก็ไปถึงสุดฝันไม่ได้	

ปริ้นส์จึงตั้งใจที่จะเรียนให้จบรามคำแหงให้ได้

	 “ปริ้นส์ก้าวมาถึงความสำเร็จขั้นแรกในการ 

ร้องเพลง	ถ้ามีโอกาสอยากก้าวต่อไป	และจะสั่งสม 

ประสบการณ์ในการร้องเพลงให้มากขึ้น	 ฝากถึง 

เพื่อนๆ	 ที่มีความฝันว่า	 ไม่ว่าจะมีความฝันอย่างไร	

ให้ตั้งใจ	อุปสรรคที่เข้ามา	คือ	บทเรียน	พรสวรรค์ 

ที่เรามีอยู่	 ต้องเติมด้วยพรแสวง	 ด้วยความขยัน 

ทำความดี	 ไม่เบียดเบียนตนเองหรือคนอ่ืน	 อ่อนน้อม 

ถ่อมตน	และตั้งใจเรียนให้จบปริญญา

	 ที่สำคัญ		ควรละเว้นการเสพของมึนเมาที่ทำ 

ให้ขาดสติ	 เพราะถ้ามีส่ิงท่ีดีเข้ามา	 อาจจะคว้าไว้ไม่ทัน	    

เม่ือต้ังสติแล้วให้หันมาดูแลตัวเอง	 รู้จักกตัญญูกตเวที	 

และยึดความต้ังใจเป็นหลักเม่ือน้ันเราก็จะประสบ-

ความสำเร็จได้อย่างแน่นอน	 เพ่ือนๆคนไหนท่ีอยาก 

เข้าประกวดในรายการน้ี	 สามารถติดต่อมาพูดคุยกับ 

ปริ้นส์ได้ที่	 e-mail	 :	 princedevilcas@gmail.com	 

ส่วนรายละเอียดโครงการเข้าดูได้ท่ี	 www.lomhaijai.org	

ซึ่งจัดประกวดขึ้นทุกปีด้วย”
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บัณฑิตเกียรตินิยม สาขาจิตวิทยาฯ
ชื่นชมรามฯทำความฝันของทุกคนให้เป็นจรงิ

  “ชวภณ อุบลสุวรรณ”	 บัณฑิตเกียรตินิยม 

อันดับ	 1	 คณะศึกษาศาสตร์	 สาขาวิชาจิตวิทยา- 

อุตสาหกรรมและองค์การ	 ภาควิชาจิตวิทยา	 เชื่อมั่น 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันที่เปิดโอกาส 

ให้ทุกคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจ	 และใฝ่ฝันที่อยากเรียน 

ในสาขาวิชาที่สนใจอย่างไม่มีข้อจำกัด

  นายชวภณ อุบลสุวรรณ	 บัณฑิตเกียรตินิยม 

อันดับ	1	คณะศึกษาศาสตร์	สาขาวิชาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ	ภาควิชา 

จิตวิทยา	 ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการ	 ตำแหน่งนักพัฒนาสังคม	 หน่วยงาน   

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ	 กระทรวงการพัฒนา 

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

จากโรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช	จังหวัดนครศรีธรรมราช		

 นายชวภณ	 กล่าวว่า	 รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากท่ีได้มีโอกาสเข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	การได้มาเป็น 

ลูกพ่อขุนฯ	 ถือเป็นเกียรติสำหรับชีวิตของตนที่ได้สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอัน 

ทรงเกียรติ ท่ีได้ช่ือว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ความรู้	 และสร้างบัณฑิตท่ีมีคุณภาพเพ่ือ 

รับใช้สังคม

 “รามคำแหงเป็นมหาวิทยาลัยท่ีทำให้ความฝันของนักศึกษาท่ีอยากจะเรียน 

ในสาขาท่ีตนชอบได้อย่างไม่ปิดก้ัน หากมีความมุ่งม่ันต้ังใจอย่างแท้จริงก็สามารถ 

ทำความฝันของตนให้เป็นจริงได้ และยังจัดให้มีการบรรยายทุกรายกระบวนวิชา 

ให้กับนักศึกษาที่ต้องการเข้าชั้นเรียน นักศึกษาสามารถมาเรียนได้ตามวันเวลา

ที่มหาวิทยาลัยกำหนด มีระบบถ่ายทอดการบรรยายสด และมีวิดีโอการบรรยาย 

ย้อนหลังสำหรับนักศึกษาที่ไม่สามารถเข้าเรียนได้ นอกจากนี้ยังมีหนังสือเสียง 

ออนไลน์ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษาทั่วไป รวมถึงนักศึกษาพิการทาง 

การมองเห็น อีกด้วย

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีตำราหนังสือเรียนท่ีมีคุณภาพแต่งโดยอาจารย์ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ และราคาถูก ทำให้คนท่ีมีฐานะปานกลาง หรือฐานะยากจน สามารถ 

เข้าถึงการศึกษาในระดับอุดมศึกษาได้มากขึ้น ถือเป็นการสร้างความเสมอภาค 

ทางการศึกษาอย่างแท้จริง อีกทั้งยังมีระบบการวัดผลทางการศึกษาที่ให้โอกาส 

นักศึกษา หากสอบไม่ผ่านสามารถสอบซ่อมได้หรือถ้าต้องการเลือกวันเวลาสอบเอง 

ก็สามารถสอบในระบบ e-Testing ถือเป็นการให้โอกาสสำหรับคนที่ต้องทำงาน 

ไปด้วยเรียนไปด้วย   เป็นมหาวิทยาลัยท่ีตอบโจทย์ทางการศึกษาได้อย่างไม่มีข้อจำกัด” 

 นายชวภณ	 กล่าวต่อว่า	 ในขณะศึกษาเล่าเรียนจะตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่	

พยายามเข้าชั้นเรียนทุกครั้ง	 จะศึกษาเนื้อหาที่อาจารย์จะสอนก่อนล่วงหน้า	 และ 

ศึกษาตำราของสถาบันอื่นประกอบควบคู่กันไปด้วย	 หากมีสิ่งใดไม่เข้าใจจะไป 

ปรึกษาอาจารย์ผู้สอน	

 “ผมไม่ใช่คนที่มีความจำดี เพราะฉะนั้นจึงพยายามทบทวนเนื้อหาที่เรียน 

เป็นประจำ จะใช้ปากกาเน้นข้อความสรุปสาระสำคัญของเน้ือหา ทำ mind mapping 

และช่วยกันติวกับเพื่อนภายในกลุ่มจะได้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น และในที่สุด 

ผมก็สำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 3 ปี และฝึกประสบการณ์อีก 1 เทอม”

 นายชวภณ กล่าวอีกว่า	 ความรู้ท่ีได้รับจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 สามารถ

นำไปประยุกต์ในการทำงานในองค์กร	 ทำให้มีความเข้าใจพฤติกรรมของเพื่อน 

ร่วมงานมากขึ้น	 และรู้จักเลือกใช้วิธีการติดต่อสื่อสารให้เหมาะสมกับบุคลิกของ 

แต่ละคนได้เป็นอย่างดี	

 “อยากฝากสำหรับผู้ที่กำลังจะตัดสินใจศึกษาต่อนั้น ขอให้ตั้งเป้าหมาย 

ให้ชัดเจน มีความศรัทธาในการกระทำของตนเอง และพยายามให้เต็มท่ี ถึงผลลัพธ์ 

ที่ออกมาจะไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังไว้ก็ตาม เพราะอย่างน้อยถือว่าเราก็ได้ทำ 

ทุกอย่างเต็มท่ีแล้ว หากใครท่ีกำลังท้อแท้อยู่ในขณะน้ี ขอให้พยายามต่อไป ผมเช่ือว่า 

คนท่ีมีความพยายาม และอดทน จะสามารถคว้าปริญญาจากร้ัวรามคำแหงได้อย่าง 

แน่นอน”  นายชวภณ	กล่าว

ดอกเตอร์รามฯเผยภูมิ ใจจบปริญญาเอกด้วยคุณภาพ

  สอ ง ดุ ษ ฎี บั ณฑิ ต	 

คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ภูมิ ใ จสำ เร็ จการศึ กษา 

ระดับปริญญา เอกด้ วย 

คุณภาพ	 ซึ่งเป็นบทพิสูจน์ 

สำคัญของมหาวิทยาลัย 

ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

ทางวิชาการ	 และสามารถ

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกไปรับใช้สังคมอย่างเต็มภาคภูมิ

 ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะมนุษยศาสตร์ 

ปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์	สาขารัฐประศาสนศาสตร์	และปริญญาเอกคณะพัฒนา- 

ทรัพยากรมนุษย์จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธาน- 

กรรมการบริหาร	 บริษัทเฌ.เดียมอง	 จำกัด	 และเจ้าของ	 ณ	 เพชร	 และ	 นะเพชร 

เผ็ดสำนักพิมพ์

 ดร.เพชรยพุา	กลา่วตอ่ไปวา่	ตนเองทำดษุฎนีพินธ	์เรือ่ง	“รปูแบบการพฒันา 

ความฉลาดทางสังคมของพนักงานบริษัทจำกัด	 (มหาชน)	 ที่เกี่ยวกับธุรกิจการ 

สื่อสารมวลชนในประเทศ”	 โดยได้นำแนวคิดมาจากนักคิดชาวเยอรมันท่านหนึ่ง 

ผสมผสานกับวิธีแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระพุทธเจ้า	

เก็บข้อมูลจากพนักงาน	 4	 บริษัท	 ได้แก่	 บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง 

จำกัด	(มหาชน)		บริษัท	อสมท	จำกัด	(มหาชน)	บริษัท	บีอีซี-เทโร	เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ 

จำกัด	(มหาชน)	และบริษัท	เนชั่นมัลติมีเดีย	กรุ๊ป	จำกัด	(มหาชน)	

	 ในช่วงที่ เรียนที่รามคำแหงจะให้การทุ่มเทและตั้งใจเป็นอย่างมาก 

เพ่ือท่ีจะก้าวเข้าไปสู่เป้าหมายเพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีของนักศึกษาท่ีเรียนรามคำแหง

ตนเองอยากจะพิสูจน์ให้เห็นว่าคนที่เรียนมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้นสามารถ 

ที่จะประสบความสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการใช้ชีวิตในสังคมได้	 ขอแค่ให้มี 

ความตั้งใจ	มุ่งมั่น	ก็จะทำให้ประสบความสำเร็จได้	

 “การเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในแต่ระดับช้ันจะมีความแตกต่างกัน 

โดยระดับปริญญาตรีทำให้ได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตของมนุษย์ ระดับปริญญาโท 

ทำให้มีเพื่อนจากหลากหลายสาขาอาชีพ ได้เรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วมนุษย์จะต้อง 

รู้จักเรียนรู้ด้วยตนเองและต้องบริหารจัดการให้ดีที่สุด ส่วนการศึกษาในระดับ 

ปริญญาเอกทำให้ได้รู้ว่าความทุกข์ที่เกิดขึ้นเราสามารถนำมาแปรเปลี่ยนให้เป็น 

ปัญญาได้ เมื่อเราประสบความสำเร็จดังที่หวังไว้ก็จะทำให้เรามีความภาคภูมิใจ 

ในความสำเร็จที่เกิดขึ้น 

 ดังน้ันขอให้นักศึกษาจงมีความศรัทธาในการก้าวไปสู่ความรู้สูงสุดในชีวิต 

และให้เรามีความพยายาม มีความตั้งใจ ความสำเร็จก็จะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม” 

ดร.เพชรยุพา	กล่าวในตอนท้าย

 ดร.ณัชชารีย์ ทินกร ณ อยุธยา 	สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านการ 

บัญชี	 จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ปริญญาโท	 ด้านพาณิชยศาสตร์และการบัญชี	

จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 และปริญญาเอก	 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย	์

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง	 กรรมการผู้จัดการ	 บริษัท 

แกรนด์รอยัล	

 ดร.ณัชชารีย์ กล่าวต่อไปว่า	เลือกทำดุษฎีนิพนธ์	เรื่อง	“การพัฒนารูปแบบ 

การฝึกอบรมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์	 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารระดับกลาง” 

ซึ่งจัดทำในรูปแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน	(Computer	Assisted	Instruction	:	CAI) 

เป็นระบบการเรียนท่ีเป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีไม่มีเวลาเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดโอกาสอย่างกว้างให้แก่ผู้ท่ีต้องการเข้ามาศึกษา 

ต่อในทุกระดับชั้นการเรียนในระดับปริญญาเอก	 ซึ่งทำให้นักศึกษาที่จบออกไป 

สามารถจัดลำดับการเรียนรู้อย่างชัดเจน	 เนื่องจากเป็นการเรียนแบบ	 Block	 Course 

จะทำให้มีความรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง	 โดยจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

กับเพ่ือนนักศึกษาที่มาจากหลากหลายสาขาอาชีพ	 รวมถึงยังมีอาจารย์จากหลาย

สถาบันเป็นผู้สอน	ทำให้นักศึกษาได้รับความรู้อย่างเต็มที่ (อ่านต่อหน้า 11)

ดร.เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ ดร.ณัชชารีย์ ทินกร ณ อยุธยา



๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

	 วันนี้ผมจะเขียนถึงเรื่องการกู้เงินเพื่อลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านการ 

ขนส่งของประเทศเรา	 ครับ	 อ่านถึงตรงนี้อาจคิดว่าผมจะเขียนถึงการกู้เงิน	 2.2 

ล้านล้านบาทที่กำลังเป็นที่กล่าวขวัญถึงกันอยู่ขณะนี้	แต่ไม่ใช่ครับ

	 ท่านผู้อ่านคงเคยได้ยินคำว่า “ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย” 

 ประเทศเรากู้เงินมาลงทุนพัฒนากิจการรถไฟคร้ังแรกในรัชสมัยพระปิยมหาราช 

เมื่อปี	 พ.ศ.	 2448	 หรือเมื่อ	 108	 ปีมาแล้ว	 เงินกู้จำนวนแรกมูลค่า	 1	 ล้านปอนด์ 

(ต้องคิดถึงค่าเงินสมัยน้ันด้วยซ่ึงเงินเดือนข้าราชการช้ันผู้น้อยเดือนละไม่ก่ีสิบบาท) 

โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระ	 40	 ปี	 ทำให้เราเป็นชาติแรกๆในเอเชียที่มีรถไฟทันสมัยใช้	 

ทั้งยังช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งทั้งคนและสินค้าเป็นอันมาก

 แต่เราไม่ได้กู้แค่ครั้งเดียวนะครับ	เราทยอยกู้มาต่อเนื่อง		เพราะต้องขยาย 

เส้นทางไปเรื่อย	ๆ	ผมหาภาพของพันธบัตรเงินกู้งวดแรกไม่ได้	มีแต่พันธบัตรเงินกู ้

ปี	2465	สมัยรัชกาลที่	6	ซึ่งวงเงิน	2	ล้านปอนด์																																			

	 	 สาเหตุที่ประเทศสยาม 

สมัยรัชกาลที่	 5	 จำเป็นต้อง 

กู้เงินมาพัฒนาการรถไฟก็เพราะ 

งบประมาณสมัยนั้นยังไม่มี  

การจัดเก็บอย่างเป็นระบบ			 

เงินที่ทางราชการจะใช้จ่าย 

ส่วนใหญ่มีแต่ตัวเลขในบัญชี	

ระบบการจัดทำงบประมาณ 

มี บั ญ ชี ร า ย รั บ - ร า ย จ่ า ย 

ชัด เจนที่ถือกันว่ า เป็นการ 

ปฏิรูประบบภาษีอากรครั้งใหญ่ของประเทศเพิ่งจะมีโดยเป็นผลพลอยได้จาก 

การกู้เงินน่ันเอง		แต่ถึงจะมีการปฏิรูประบบภาษีอากรแล้ว	เงินงบประมาณก็ยังไม่พอ 

จะใช้ลงทุนด้านรถไฟอยู่ดี	 การกู้จึงเป็นเร่ืองท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้	 คำถามคือจะกู้จากใคร? 

 	 	 	 	 ในสมัยน้ันยังไม่มีธนาคารโลก	 ธนาคารพัฒนาเอเชียท่ีจะจัดสรรเงินให้ประเทศ 

กำลังพัฒนากู้ยืม	 ส่วนรัฐบาลประเทศตะวันตกก็มักจะให้กู้เฉพาะอาณานิคมหรือ 

ถ้าให้กู้ก็จะมีเง่ือนไขท่ีเราต้องเสียเปรียบมาก	ในตอนแรกเราจึงต้องกู้เงินจากนักลงทุน

ชาวยุโรป	

 ส่วนที่ว่าทำไมเราจึงต้องกู้เงินจากต่างประเทศนั้น	 ก็เป็นเพราะเราต้องใช ้

เงินตราต่างประเทศในการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการรถไฟ

	 วิธีการกู้เงินที่รัฐบาลประเทศต่าง	ๆ	 	 แม้แต่รัฐบาลอังกฤษ	หรือจีนในสมัย

นั้นทำกันก็คือออกพันธบัตรเงินกู้ไปขายในตลาดหุ้น	ซึ่งรัฐบาลของเราในตอนนั้น

ได้นำพันธบัตรไปขายในตลาดหุ้นลอนดอนและปารีส	 นักลงทุนที่ซื้อพันธบัตรไป

ก็เท่ากับเป็นเจ้าหนี้ของรัฐบาลสยาม

 ถ้ามองจากทางฝ่ายเจ้าของเงินกู้	 คงไม่มีนักลงทุนคนไหนหลับตาซ้ือพันธบัตร 

ซึ่งแปลว่าให้ใครก็ไม่รู้มากู้เงินไป	อย่างน้อยก็ต้องแน่ใจเสียก่อนว่าลูกหนี้มีทางจ่าย 

ชำระหนี้ได้แน่	 ถ้าเป็นสมัยปัจจุบันจะมีบริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทั้งหลาย	 

เช่น	 มูดี้ส์	 หรือ	 เอสแอนด์พี	 มาประเมินความเสี่ยงของพันธบัตรเงินกู้เหล่านี ้

ให้เพื่อประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน	แต่สมัยนั้นยังไม่มีบริษัทเหล่านี้

 เพ่ือให้นักลงทุนชาวต่างประเทศวางใจให้กู้หรือซ้ือพันธบัตรรัฐบาลสยาม		เราต้อง 

ปฏิรูประบบการคลังขนานใหญ่โดยเร่ิมจัดทำงบประมาณท่ีแสดงเป็นบัญชีรายรับ-

รายจ่ายชัดเจน	 และตีพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยเพ่ือแสดงถึงฐานะทางการเงินของ 

ประเทศ	 	นอกจากน้ันเรายังต้องจ้างท่ีปรึกษาชาวอังกฤษมาให้คำแนะนำทางเศรษฐกิจ

เพ่ือให้นักลงทุนในยุโรปเบาใจได้ว่าเศรษฐกิจของประเทศจะไม่มีปัญหาและสามารถ

ชำระหนี้ได้แน่ๆ	

    อาจารย์พลอย   แสงลอย                   aseanlang_ram@yahoo.co.th

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม             คณะเศรษฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์ 101

การถาม/ต่อรองราคา
(ภาษาลาว)

ตอน กู้วันนี้จะใช้หนี้กันเมื่อไหร่

 ถ้าจะตอบคำถามท่ีต้ังเป็นช่ือของตอนน้ีคือ	 “กู้ตอนน้ีจะใช้หน้ีเม่ือไหร่”	 คำตอบคือ  

กู้สมัยรัชกาลที่	 5	 ใช้หนี้สมัยรัชกาลที่	 7	 ซึ่งดูเหมือนกับยาวนานมาก	 แต่จริงๆแล้ว 

แค่ประมาณ	 20	 กว่าปีเท่านั้น	 เพราะเราสามารถใช้คืนหนี้ส่วนใหญ่ได้ก่อนกำหนด	

(เงินกู้งวดแรกระยะเวลา	40	ปี)

 ประวัติศาสตร์จะซ้ำรอยไหมหนอ? 

 การถามต่อรองราคาสินค้าเป็นการต่อราคาระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายรวมทั้ง

การต่อรองราคาค่าโดยสารอื่นๆ	 เช่น	 ค่ามอเตอร์ไซค์รับจ้าง	 แท็กซี่	 สามล้อเครื่อง	

สามล้อถีบ	 เรือจ้าง	 เป็นต้น	 การซื้อขายสินค้าหรือค่าโดยสารในประเทศ	 สปป. ลาว 

ใช้สกุลเงินดอลลาร์	 และเงินกีบ	 ส่วนสกุลเงินไทยมีใช้อยู่บ้างตามแนวจังหวัดชายแดน	 

แต่คิดตามอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

 การซื้อขายสินค้าใน	สปป.	ลาวฝ่ายปกครองท้องถิ่นจะป็นผู้จัดตั้งโดยการ 

รวมกลุ่ม	 สินค้าทุกชนิดรัฐจะเป็นผู้กำหนดราคา	 สินค้าท่ีนำมาขายจะเป็นสินค้าราคาถูก 

แต่มีคุณภาพ	 เพื่อแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนและพนักงานของรัฐ	 

สินค้าที่นำมาจำหน่ายจะเป็นประเภทอาหาร	เครื่องดื่ม	ของใช้ต่างๆ	เป็นต้น	ราคา

สินค้าแต่ละชนิดมีราคาติดไว้ตายตัว

 ในตลาดสดท่ัวๆไปจะมีชาวบ้านนำสินค้ามาขายมากมาย	 จึงมีการต่อรองราคา 

ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย		ตัวอย่างเช่น

 ผลไม้ในประเทศลาวเช่น																	หมากมี่	ขนุน																			หมากเคียบ	 

น้อยหน่า																			หมากพิลา	ทับทิม																				หมากสาลี	ข้าวโพด																	  

หมากอึ้	ฟักทอง																					หมากนัด	สับปะรด																									หมากจอง	กระวาน																																																	 

																			หมากแงว	ผลไม้ป่าคล้ายลิ้นจี่																							หมากเกี้ยง		ส้มเขียวหวาน 

																			หมากโม		แตงโม																					หมากยม		มะยม																											หมากแป้น		

ส้มเขียวหวานลูกเล็กๆ	เป็นต้น



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

  บัณฑิต มหาบัณฑิต 

จากรามคำแหงท่ัวทุกมุมโลก 

ยังคงบินลัดฟ้ามาเพื่อเข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตร 

ภายหลังใช้ความมุมานะ 

พยายามเรียนในต่างแดน 

คว้าใบปริญญาได้สมความ 

ต้ังใจ พร้อมฝากคำขอบคุณมหาวิทยาลัยสำหรับ “โอกาส 

และความรู้” ที่มีให้คนไทยทั่วโลก  

 นางเมทิณี  วาลด์	มหาบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์	

เจ้าของธุรกิจสปา	 ณ	 เมือง	 Baden-Wurttemberg 

ประเทศเยอรมนี	 กล่าวว่าทำธุรกิจท่ีเมืองบาเดน	 บาเดน 

มา 15	 ปี	 ได้รู้จักมหาวิทยาลัยรามคำแหงต้ังแต่ยังอยู่เมืองไทย 

แต่ไม่มีโอกาสได้สมัครเรียน	 จนกระท่ัง	 มีรุ่นน้องท่ีไป

ศึกษาต่อที่เยอรมันแจ้งข่าวการเปิดรับสมัครระดับ 

ปริญญาโท	 จึงเลือกสมัครเรียนที่ศูนย์แฟรงค์เฟิร์ต 

ทันที

 “รู้สึกประทับใจรูปแบบการเรียนของโครงการฯ มาก 

ทั้งการเรียน e-Learning ที่สามารถเรียนได้ที่บ้าน 

อาจารย์ให้คำปรึกษาดีมาก การส่งข้อมูลข่าวสารจาก 

โครงการฯ การจัดส่งหนังสือเรียน ที่สำคัญ มีการ 

กำหนดเวลาเรียนและช่วงการสอบล่วงหน้าชัดเจน 

ทำให้สามารถบริหารชีวิต จัดเวลาเรียน เวลาทำงาน 

และเวลาสำหรับครอบครัวได้ จึงไม่เคยประสบปัญหา 

ระหว่างเรียนเลย อีกทั้ง เจ้าหน้าที่โครงการฯ ดูแล 

ดีมาก การเรียนต้องมีความรับผิดชอบ มีความมานะ 

พยายาม ขยันอ่านหนังสือ หมั่นหาข้อมูลเพิ่มเติม 

แลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียนในระหว่างกลุ่มเพื่อน 

ความรู้จากที่เรียนได้นำมาใช้ในการทำงาน ทั้งกับ 

ลูกน้องและลูกค้า สำหรับปัญหาอุปสรรคในการเรียนคือ 

การเขียนสอบเป็นภาษาไทยท่ีภาษาอาจจะมีพลาดบ้าง  

 รู้สึกภูมิใจในความสำเร็จคร้ังน้ี ขอบคุณโอกาส 

จากรามคำแหงที่ให้กับคนไทยในต่างประเทศ ถ้าไม่มี 

รามคำแหง คนที่อยู่ไกลบ้านคงยากที่จะได้ศึกษาต่อ 

รามคำแหงจุดประกายให้กับคนท่ีมีฝันท่ีอยากจะศึกษาต่อ  

ได้ทำให้ฝันเป็นจริง”

 นายอำพล  พรประทานเวช บัณฑิตสาขารัฐศาสตร์	

บัณฑิตผู้พิการไม่สามารถเดินได้	ปัจจุบันเป็นอาจารย์

สอนภาษาไทยให้แก่ผู้สูงอายุชาวญ่ีปุ่นในกรุงโตเกียว  

และเป็นอาสาสมัครสอนภาษาญี่ปุ่นให้กับคนไทย 

ในญ่ีปุ่น	กล่าวว่า	สมัครเรียนท่ีรามคำแหงเป็นคร้ังท่ี	2 

ภายหลังจากท่ีเคยสมัครเรียนท่ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

หัวหมาก	 เม่ือหลายปีมาแล้ว	 การตัดสินใจกลับมาเรียน 

ในครั้งนี้	 เพราะต้องการเป็นตัวแทนผู้พิการในการ 

สร้างโอกาสให้กับคนพิการในประเทศไทย	

 “ผมเคยสมัครเรียนที่รามคำแหง หัวหมาก 

เมื่อหลายปีมาแล้ว แต่ในสมัยก่อนยังไม่มีสิ่งอำนวย 

ความสะดวกสำหรับผู้พิการเท่าในปัจจุบัน อีกทั้ง 

การเดินทางมาสอบแต่ละครั้งค่อนข้างยุ่งยาก ดังนั้น 

เมื่อได้ทราบข่าวการเปิดรับสมัครนักศึกษาของราม

คำแหงจากหนังสือพิมพ์ไทยในญี่ปุ่น ที่เปิดโอกาส 

ทางการศึกษาให้แก่คนไทยท่ัวโลก และประเทศญ่ีปุ่น 

ผมจึงต้ังใจ มุ่งม่ันกลับมาเรียนอีกคร้ัง โดยสมัครเรียน 

และสอบที่ศูนย์กรุงโตเกียวซึ่งได้รับความสะดวก 

หลายด้าน ทั้งการจัดเวลาเรียนควบคู่กับการทำงาน 

พร้อมทั้งสามารถเทียบโอนหน่วยกิตเดิมที่สะสม 

จากที่เคยเรียนมาและสามารถสำเร็จการศึกษาด้วย 

ระยะเวลา 4 ปี”

 นายอำพล	 กล่าวถึงการเรียนว่า	 การเรียน 

ท่ีโครงการฯ	 มีการจัดตารางสอนและตารางสอบล่วงหน้า 

ทำให้สามารถแบ่งเวลาอ่านหนังสือและจัดวันสอบ 

ได้โดยไม่ต้องลางาน	 ในการเรียนได้อ่านตำราโดย 

จับประเด็นและฝึกทำข้อสอบเพื่อประเมินตนเอง 

ก่อนสอบ	 ตนต้ังเป้าว่าอยากเรียนด้านวิเคราะห์นโยบายรัฐ 

เพราะปัจจุบันผู้พิการไทยค่อนข้างขาดโอกาสในสังคม 

 “ผมเคยเข้าร่วมอบรมแลกเปลี่ยนทุนสำหรับ

คนพิการ Duskin ในนามหน่วยงานย่อยของ JICA 

ระหว่างคนพิการใน 10 ประเทศเอเชียแปซิฟิก  เมื่อปี 

2001 และเป็นผู้ประสานงานมูลนิธิพระมหาไถ่พัทยา 

รณรงค์ส่ืออำนวยความสะดวก สวัสดิการของคนพิการ 

ท้ังน้ี เพราะคนพิการกลายเป็นคนชายขอบ ส่วนมาก 

มักมีการกล่าวถึงคนพิการเฉพาะในช่วงท้ายของกฎหมาย 

ฉะน้ัน การศึกษาด้านรัฐศาสตร์จะเป็นการศึกษาบทบาท 

ของผู้บริหารระดับประเทศ บทบาทของผู้ปฏิบัติงาน

ภาครัฐแต่ละประเทศทำให้ได้รู้ว่า หากมีการกำหนด 

นโยบายท่ีดีสำหรับผู้พิการ ส่ิงน้ีจะเป็นส่ิงสำคัญท่ีจะ 

เปิดโอกาสให้คนพิการในประเทศไทยออกสู่อาเซียน 

ใน 2 ปีข้างหน้า

 ... การศึกษาเป็นกุญแจไปสู่สังคมภายนอก 

โดยเฉพาะผู้พิการ ที่ออกสู่สังคมภายนอกได้ โอกาส 

ค่อนข้างน้อย การได้รับการศึกษาจะเป็นสะพานเช่ือม

ระหว่างสังคมภายนอก การที่รามคำแหงเปิดโอกาส

ให้ศึกษาข้ามประเทศ เป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการ

ได้พัฒนาตนเอง”   

 นายอำพล		กล่าวเพ่ิมเติมว่า	อยากให้มหาวิทยาลัย 

เพิ่มช่องทางการสื่อสารระหว่างอาจารย์	 เจ้าหน้าที่	

และนักศึกษา	 เพื่อให้สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว 

เช่น	 skype	 เพิ่มเติมจากเดิม 

ที่ใช้โทรศัพท์	 แฟกซ์	 หรือ 

อีเมล	 ด้านบทเรียนขอให้เพ่ิม 

ช่องทางการดาวน์โหลด 

ให้เข้าถึงได้ง่าย	 อย่างไรก็ตาม 

เพื่อนๆ	 ที่ศูนย์สอบฯ	 ญี่ปุ่น 

ทุกคนช่วยเหลือกันดีมาก	

มีความผูกพัน	 และเป็นเพ่ือน	 มีการส่งข้อมูล	 ช่วยกัน 

อ่านหนังสือทำให้การเรียนประสบความสำเร็จต่างจาก 

สถาบันอื่น	

 นางมาริสา จารุศิริกุล มหาบัณฑิตสาขา 

รัฐประศาสนศาสตร์	 ปัจจุบันตำแหน่ง	 Personal 

Specialist	 สำนักงานฝ่ายช่าง	 ประจำท่าอากาศยาน 

สุวรรณภูมิ	 บริษัท	 การบินไทย	 จำกัด	 (มหาชน)	

กล่าวว่า	 เดิมทำงานในฝ่าย	 HR	 ทำให้มองว่า	 อยาก 

ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อพัฒนาศักยภาพตนเองให้ทันกับ 

ความเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน	

	 “ดิฉันตั้ งใจจะเรียนต่อระดับปริญญาโท	

แต่ด้วยข้อจำกัดด้านเวลา	ครอบครัว	และงานประจำ 

ที่ไม่สามารถแบ่งเวลาได้ลงตัว	 จนกระทั่ง	 มีรุ่นพี ่

ที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการฯ	 นี้	 ได้แนะนำให ้

สมัครเรียน	จึงเป็นจุดเร่ิมต้นพัฒนาตนเองอย่างจริงจัง”

 นางมาริสา	 กล่าวต่อไปว่า	 สิ่งที่เรียนทำให ้

เข้าใจเทคนิคในการบริหารงาน	 ได้กรอบแนวคิดในการ 

ทำงานเหมือนได้รับรู้ประสบการณ์ในองค์กร	 ทำให้ 

มุมมองการทำงานเปลี่ยนไป	 โดยในอนาคตต้องม ี

ความรู้กว้าง	และพร้อมเปิดรับสิ่งใหม่เสมอ	

 “หลักสูตรรัฐศาสตร์มีเนื้อหาตรงกับงานใน 

ปัจจุบันมาก ท้ังด้านการบริหารองค์กร ทำให้การเรียน 

เป็นเรื่องไม่น่าเบื่อ เพราะได้พัฒนาตนเอง ขอชื่นชม 

โครงการฯ และขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ที่เปิดโอกาสให้ผู้ที่ต้องการโอกาสทางการศึกษา 

แต่มีข้อจำกัดด้านเวลา ได้พัฒนาศักยภาพตนเอง 

ประทับใจผู้ประสานงานโครงการฯท่ีติดตามนักศึกษา 

เตรียมสถานที่ให้อย่างดี อยากให้โครงการฯนี้พัฒนา

และก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป”

 นางสุภาวดี  อูรูซีบาตะ	บัณฑิตสาขาศึกษาศาสตร์ 

(ภาษาไทย)	 กล่าวว่า	 อยู่ญี่ปุ่นที่เมืองคะนะงะวะ 

มา	12	ปี	โดยย้ายติดตามสามีชาวญี่ปุ่นที่ทำงาน	Siam 

NEC	(ประเทศไทย)	กลับประเทศญี่ปุ่น	ได้ทราบข่าว 

การรับสมัครนักศึกษาของโครงการฯ	 จากเว็บไซต์ 

ของสถานทูตไทยประจำกรุงโตเกียว	โดยวัตถุประสงค์

การเรียนครั้งนี้คือ	 ต้องการสอนให้ลูกที่กำลังเติบโต 

ในสังคมญี่ปุ่น	 สามารถพูด-เขียนภาษาไทยได้อย่าง 

ถูกต้องเป็นระบบ	 มีความเป็นไทยทั้งสำเนียงและ 

ความเป็นไทย	

ความภูมิใจของใบปริญญาจากรามคำแหงในต่างแดน

(อ่านต่อหน้า 9)

นางเมทิณี  วาลด์ นายอำพล  พรประทานเวช นางมาริสา  จารุศิริกุล นางสุภาวดี  อูรูซีบาตะ

:



๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 จังหวัด- 

สมุทรสาคร	คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	รุ่นท่ี	5	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. บุญชาล  ทองประยูร	รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ 

วิจัย	เป็นประธานและให้โอวาท	และมี	รองศาสตราจารย์ 

สัมพันธ์ ธาราทิพยกุล	 คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	

รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า ประธานกรรมการ 

บริหารโครงการฯ	นายนิพนธ์     แสงมีศรี 			รองผู้อำนวยการ 

โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย	 คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่ 

และนักศึกษารุ่นพ่ี	 ให้การต้อนรับ	 เม่ือวันท่ี	 2	 มีนาคม	 

2556	ณ	โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย	จังหวัดสมุทรสาคร

 โอกาสนี้	 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า 

ประธานกรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร	 กล่าวว่า	 โครงการ 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร	 ได้มี 

โอกาสมาบริการทางวิชาการและบูรณาการความรู้ 

ด้านบริหารธุรกิจระดับสากลสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

ให้แก่พี่น้องชาวจังหวัดสมุทรสาคร	 และจังหวัด 

ใกล้เคียง	 ตามนโยบายของ	 รองศาสตราจารย์คิม 

ไชยแสนสุข	 อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ผู้ก่อตั้งโครงการฯที่ว่า	“ให้การบริการที่เป็นเลิศ	เป็น 

นักประชาสัมพันธ์ที่ดี	 ให้ความสำคัญกับการประกัน 

คุณภาพ	 และนักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัดการ 

เรียนการสอน	 รวมท้ังรับฟังข้อเสนอแนะของนักศึกษา 

และแก้ไขปัญหาต่างๆ	 อย่างทันท่วงที	 ตลอดจน 

ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาในช่องทางที่ 

หลากหลาย”

 โครงการฯ	ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรใหม่ 

ให้กับนักศึกษารุ่นที่	5	เป็นรุ่นแรก	โดยเปิดการเรียน 

การสอน	 2	 สาขาวิชาคือ	 สาขาวิชาการจัดการและ 

สาขาวิชาการบัญชี	โดยเปิดการเรียนการสอนในแผน	ก 

ทำวิทยานิพนธ์	 และแผน	 ข	 ไม่ทำวิทยานิพนธ์	 ซึ่ง 

นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ตามต้องการ	และขอให้ 

นักศึกษาติดตามข่าวสารของโครงการฯอย่างสม่ำเสมอ 

รวมทั้งให้ความร่วมมือในการเรียนและทำกิจกรรม

ต่างๆ	ทั้งกับเพื่อนๆ	และคณาจารย์	เจ้าหน้าที่	เพื่อให้

เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน	

 ด้าน	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล  ทองประยูร 

กล่าวว่า	 ในฐานะผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ขอต้อนรับนักศึกษาใหม่โครงการบริหารธุรกิจ 

มหาบัณฑิต	 จังหวัดสมุทรสาคร	 รุ่นที่	 5	 เข้าสู่รั้ว 

คณะบริหารธุรกิจ จัดปฐมนิเทศ
M.B.A. จังหวัดสมุทรสาคร

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2556
จ.	21	ม.ค.	2556	-	จ.	13	พ.ค.	2556	 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคท่ีสาขาวิทยบริการฯ

	 (เว้นวันหยุดตรงกับเทศกาลสงกรานต์)

จ.	21	ม.ค.	2556	-	ศ.	10	พ.ค.	2556	 จำหน่ายใบสมัครนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคทางไปรษณีย์

จ.	21	ม.ค.	2556	-	จ.	13	พ.ค.	2556	 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคทาง 

	 ไปรษณีย์	(เฉพาะประเภทไม่เทียบโอนหน่วยกิต)

ส.	4	พ.ค.	2556	-	จ.	13	พ.ค.	2556	 รับสมัครและลงทะเบียนเรียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาคและ 

	 นักศึกษาเทียบโอนหน่วยกิต	ที่สาขาวิทยบริการฯ

ศ.	7	มิ.ย.	2556	 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ผ่านดาวเทียม

ภาค 1 ปีการศึกษา 2556
ส.	8	มิ.ย.	2556	-	จ.	10	มิ.ย.	2556	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาคท่ีสาขาวิทยบริการฯ

จ.	17	มิ.ย.	2556	-	ศ.	20	ก.ย.	2556	 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.	22	มิ.ย.	2556	-	อา.	13	ต.ค.	2556	 บรรยายสรุปท่ีสาขาวิทยบริการฯ	

	 (เว้นวันท่ี	24-25	ส.ค.,	31	ส.ค.	-	1	ก.ย.	56)

พฤ.	13	มิ.ย.	2556	-	จ.	24	มิ.ย.	2556	 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าทาง	INTERNET	

ศ.	19	ก.ค.	2556	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าส่วนภูมิภาค 

	 ทางไปรษณีย์

ส.	20	ก.ค.	2556	-	อา.	21	ก.ค.	2556	 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค	2	และภาคฤดูร้อน	/	2555

		 ท่ีสาขาวิทยบริการฯ	

ส.	24	ส.ค.	2556	-	อา.	25	ส.ค.	2556	 วันสอบซ่อมของภาค	2	และภาคฤดูร้อน	/2555

ส.	31	ส.ค.	2556	-	อา.	1	ก.ย.	2556	

ส.	2	พ.ย.	2556	-	อา	3	พ.ย.	2556	 วันสอบไล่ของภาค	1/2556

ส.	9	พ.ย.	2556	-	อา.	10	พ.ย.	2556

จ.	11	พ.ย.	2556	 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ปฏิทินการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
ภาค 1  ปีการศึกษา 2556

}
}

มหาวิทยาลัยอย่ าง เป็นทางการและขอปฐมนิ เทศ 

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงว่า	 มหาวิทยาลัยมีพันธกิจหลัก	 4	 ด้าน	 คือ 

จัดการเรียนการสอน	 ทำวิจัย	 ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

และบริการวิชาการแก่สังคม	โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

จังหวัดสมุทรสาคร	 เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มหาวิทยาลัย 

ได้ขยายโอกาสทางการศึกษาและบริการทางวิชาการ	 

เข้ามาให้ความรู้เก่ียวกับการบูรณาการด้านการบริหารธุรกิจ  

ให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดใกล้เคียง 

โดยใช้มาตรฐานการศึกษาเดียวกับส่วนกลางท่ีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	หัวหมาก

	 “มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับใช้สังคมมาแล้ว 

เป็นเวลา	41	ปี	ผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพ	มีความรู้คู่คุณธรรม  

ไปประกอบอาชีพในสาขาต่างๆแล้วกว่า	 8	 แสนคน	 ถือเป็น 

นิมิตหมายที่ดีสำหรับนักศึกษาที่ เป็นสมาชิกใหม่  

เพราะบัณฑิตที่จบออกไปต่างช่วยกันสร้างศักยภาพ 

ชื่อ เสียงเกียรติคุณให้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

จนเจริญงอกงาม	 เป็นท่ีรู้จักของสังคมท้ังในและต่างประเทศ 

ซ่ึงเม่ือนักศึกษาเข้ามาแล้ว	 ก็ขอให้ช่วยกันปฏิบัติส่ิงท่ีดีงาม 

และรักษาช่ือเสียงเหล่าน้ีไว้	 รวมท้ังเสริมสร้างตนเองให้เป็น 

ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านการบริหารธุรกิจและ 

นำไปบูรณาการกับการทำงาน	การดำเนินชีวิต	และสร้าง 

ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับสังคมและประเทศชาติสืบไป”

 ผศ.ดร.บุญชาล	กล่าวต่อไปว่า	เมื่อนักศึกษา 

เข้ามาเรียนระดับปริญญาโท	 ต้องเป็นเจ้านายความรู้ คือ 

ต้องนำความรู้ที่ได้รับไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและ 

เกิดประสิทธิผล	 รวมทั้งคิดสร้างสรรค์เกิดเป็นองค์- 

ความรู้ใหม่	 และศึกษาหาความรู้รอบตัว	 ทันต่อเหตุการณ์ 

และความเปล่ียนแปลงของโลก	 อีกท้ังต้องเป็นผู้เช่ียวชาญ 

เฉพาะด้านอย่างแท้จริง	 เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม 

คือต้องเป็นผู้ใฝ่รู้	 ใฝ่เรียนและมีคุณธรรมจริยธรรม 

ประจำใจ	 และต้องสนใจกิจกรรม	 คือ	 ต้องทำควบคู่กัน 

กับการเรียนในห้องเรียน	 ซึ่งนักศึกษาต้องให้ความ 

ร่วมมือกับคณะและมหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ	

อย่างเต็มที่	 เพราะสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการดำรง 

ชีวิตในสังคมและการทำงานร่วมกับผู้อื่น	 นอกจากนี้	

นักศึกษาต้องรู้จักใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียน

อย่างเหมาะสมและถูกต้อง	 รวมท้ังต้องรู้จักการแบ่งเวลา

ให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน	 เพื่อเข้าสู่สังคมวิชาการ 

ได้อย่างเต็มความสามารถ	 และสร้างความสัมพันธ ์

ระหว่างเพื่อนและช่วยเหลือเกื้อกูลกันในขอบเขตที่ 

เหมาะสมด้วย



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

 จุดด่างดำในประวัติศาสตร์ของภูมิภาคเอเซียน 

ตะวันออกเฉียงใต้จุดหน่ึง	 คือ	 การท่ีอาเซียนไม่สามารถ 

ทำการใดๆ	 เพ่ือป้องกัน	 หรือระงับการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ 

(Genocide)1	 และก่ออาชญากรรมต่อมนุษยชาติ	

(Crimes	 against	 Humanity)2	 ในยุคสมัยการปกครอง 

ภายใต้ระบอบเขมรแดง	(Khmer	Rouge)	ซึ่งนำโดย 

พรรคคอมมิวนิสต์แห่งกัมพูชาในช่วงปี	พ.ศ.	2518-

2522	ท้ังท่ีอาเซียนก่อต้ังมาต้ังแต่ปี	พ.ศ.	2510	ภายใต้ 

ปฏิญญากรุงเทพ	 (Bangkok	 Declaration	 1967)	 

หากแต่ก็ยึดถือหลักการไม่แทรกแซงอย่างเหนียวแน่น 

ซ่ึงในสมัยน้ันกัมพูชาเองก็ยังไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิก 

อาเซียนอีกด้วย	

	 เขมรแดงมีนโยบายทางเศรษฐกิจด้วยการ 

ประกาศให้ชาวเขมรทุกคนทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่า 

จะเป็นบ้าน	 เงินทอง	หรือแม้แต่คนท่ีตัวเองรักท้ังหลาย 

และบังคับให้ประชาชนออกไปทำงานในหมู่บ้าน 

ท่ีเรียกว่า	คอมมูน	(Commune)3	ซ่ึงนอกจากจะทำให้ 

ผู้คนชาวกัมพูชาเสียชีวิตจากความอดอยากแล้ว	 

ยังสังหารและทรมานประชาชนจำนวนมากที่ถูก 

ตั้งข้อสงสัยว่าเป็นผู้ทรยศหรือเห็นต่างต่อระบอบ 

ดังกล่าว	 ทำให้มีคนเสียชีวิตประมาณ	 2	 ล้านคน 

หรือคิดเป็นจำนวนถึง	 1	 ใน	 4	 ของประชากรท้ังหมด 

ในขณะนั้น

	 ความยุติธรรมต้องรอคอยจนกระทั่งปีพ.ศ.	

2540	 รัฐบาลกัมพูชาได้เริ่มดำเนินการที่จะดำเนิน 

คดีกับผู้นำเขมรแดงในข้อหาฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ 	 

โดยร้องขอไปยังสหประชาชาติเพ่ือช่วยเหลือในการ 

จัดต้ังการพิจารณาผู้นำเขมรแดง	 ต่อมาในปีพ.ศ.	 2544	 

สภาแห่งชาติของกัมพูชาผ่านกฎหมายสร้างศาล 

เพ่ือพิจารณาอาชญากรรมท่ีเกิดข้ึนในช่วงเขมรแดง 

เรียกว่า	 ศาลพิเศษกัมพูชา	 (the	 Extraordinary 

Chambers	 in	 the	 Courts	 of	 Cambodia	 for	 the	 

Prosecution	of	Crimes	Committed	during	the	Period  

of	Democratic	Kampuchea:	ECCC)	ในกรุงพนมเปญ 

ก้าวย่างของศาลพิเศษกัมพูชาบนหนามกุหลาบ

 1ข้อ	2	แห่งอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ	(Article	2	of	United	Nations	Convention	on	the	Prevention	and	Punishment	of	the	Crime	

of	Genocide	1948)	ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุ	หมายถึง	การกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำลายกลุ่มชาติพันธ์ุ	กลุ่มเชื้อชาติ	กลุ่มชนในชาติ	หรือกลุ่มชนทางศาสนาทั้งกลุ่มหรือ 

ส่วนใหญ่	เป็นต้นว่า	ฆ่าสมาชิกของกลุ่ม	กระทำให้สมาชิกของกลุ่มถึงแก่พิกลพิการอย่างหนักทางกายภาพหรือจิตภาวะ	กระทำโดยไตร่ตรองหรือโดยคาดการณ์ไว้แล้วเพ่ือให้เกิดแก่หรือนำพา

มาสู่สมาชิกของกลุ่มซ่ึงทุกขเวทนาในสภาพความเป็นอยู่	กระทำโดยมาตรการใด	ๆ	เพ่ือกันมิให้มีการถือกำเนิดของทารกภายในกลุ่ม	หรือใช้กำลังนำพาผู้เยาว์ในกลุ่มไปยังอีกกลุ่มหน่ึง.

 2บันทึกหลักการและเหตุผลประกอบร่างธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศ	 (Rome	 Statute	 of	 the	 International	 Criminal	 Court	 Explanatory	Memorandum)	

อธิบายว่า	 อาชญากรรมต่อมนุษยชาติเป็นอาชญากรรมน่าสมเพชยิ่ง	 ด้วยว่าสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรงให้แก่ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์	 ทำให้เกิดความรู้สึกอัปยศอดสูอย่างร้ายกาจ	 

หรือทำให้ความเป็นมนุษย์ของบุคคลหนึ่งหรือหลายคนต้องเสื่อมถอยลง	 อาชญากรรมนี้มิได้เกิดขึ้นเฉพาะตัวหรืออย่างกระจัดกระจาย	 แต่เป็นผลหนึ่งจากนโยบายของรัฐ	 (ซึ่งถึงแม้ว่า 

ผู้กระทำความผิดไม่จำเป็นต้องระบุว่าตนเกี่ยวข้องกับนโยบายนั้นอย่างไร)	หรือการกระทำอันป่าเถื่อนซึ่งรัฐผู้มีอำนาจในทางพฤตินัยยอมรับหรือไม่เอาโทษ	อย่างไรก็ดี	 การฆ่าคน 

การกำจัด	 การทรมาน	 การข่มขืน	 การบีฑาทางการเมือง	 ชาติพันธ์ุ	 หรือศาสนา	 ตลอดจนการกระทำอย่างอื่นอันมีลักษณะเยี่ยงเดียรัจฉาน	 จะเข้าข่ายเป็นอาชญากรรมต่อมนุษยชาติได ้

เมื่อการเช่นว่านั้นเกิดขึ้นเป็นวงกว้าง	การกระทำเช่นว่าแม้จะเกิดขึ้นเฉพาะตัวแต่ก็อาจเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้	ขึ้นอยู่กับสถานการณ์.

       3คอมมูน	คือ	หน่วยย่อยของเขมรแดง	แต่ละคอมมูนมีสมาชิกราว	10,000	คน	แต่ละคนมีหน้าที่ต้องทำทุกวัน	คือ	งานเกี่ยวกับการเกษตรทั้งหมด	ตามแต่ที่คอมมูนใดจะสั่งลงมา	

แต่ที่ทุกคอมมูนมีเหมือนกันหมด	คือ	ทำงานโดยใช้แต่แรงงานคนทั้งหมดโดยปราศจากเครื่องมือใดๆ	ช่วยทุ่นแรง	และต้องทำงานเป็นเวลา	11	ชั่วโมง	ติดต่อกัน	9	วัน	ใครทำงานช้าหรือ 

อิดๆ	ออดๆ	จะถูกลงโทษอย่างหนัก	ส่วนวันที่	10	ต้องมานั่งฟังกลุ่มเขมรแดงอบรมเรื่องลัทธิคอมมิวนิสต์.

       4Agreement	between	the	United	Nations	and	the	Royal	Government	of	Cambodia	concerning	the	prosecution	under	Cambodian	law	of	crimes	committed	during	the	period	of	

Democratic	Kampuchea.	Phnom	Penh,	6	June	2003,	see,	United	Nations,	Treaty Series,	Volume	2329,	p.	I-41723.

อาจารย์ภัทระ ลิมป์ศิระ                                                 คณะนิติศาสตร์ 

(อ่านต่อหน้า 10)

	 ศาลพิเศษกัมพูชาสำเร็จเป็นรูปธรรมในปี	พ.ศ. 

2546	เม่ือกัมพูชาบรรลุข้อตกลงกับสหประชาชาติสำเร็จ 4 

โดยจะได้รับความช่วยเหลือจากนานาประเทศ	 ซึ่ง 

ศาลพิเศษกัมพูชาจะถือได้ว่าเป็นหน่วยงานท่ีก่อต้ังโดย

รัฐบาลและสหประชาชาติ	 แต่ทำงานได้อย่างมีอิสระ	

เพื่อทำให้ศาลพิเศษกัมพูชา	 กลายเป็นศาลกัมพูชาที่

มีส่วนร่วมจากระหว่างประเทศท่ีจะนำมาตรฐานสากล 

มาประยุกต์ใช้	และได้เร่ิมการพิจารณาคดีในปี	พ.ศ.	2550

 อันเป็นผลทำให้	 บรรดาอดีตผู้นำเขมรแดงที ่

ยังมีชีวิตอยู่	 และมีบทบาทสังหารประชาชนชาวกัมพูชา 

กว่า	 2	 ล้านคน	 เข้ารับการพิจารณาคดีต่อศาลพิเศษ 

กัมพูชาในข้อหาอาชญากรรมต่อมวลมนุษยชาติและ

ฆ่าล้างเผ่าพันธ์ุแล้ว	

	 เขตอำนาจของศาลพิเศษกัมพูชา	 คือ	 สามารถ

ลงโทษได้เพียงเม่ือผู้ท่ีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดในช่วง 

วันที่	 17	 เมษายน	 1975	 ถึง	 วันที่	 6	 มกราคม	 1979	 

เข้า	2	องค์ประกอบ	คือ

	 1)	 เป็นผู้นำระดับสูงของกัมพูชาประชาธิปไตย 

(Senior	leaders	of	Democratic	Kampuchea)	และ

	 2)	 ผู้ท่ีเช่ือได้ว่ารับผิดชอบต่อการละเมิดกฎหมาย 

ภายในและกฎหมายระหว่างประเทศอย่างร้ายแรง	

(Those	 believed	 to	 be	 most	 responsible	 for	 grave	

violations	of	national	and	international	law)

 โดยปัจจุบัน ศาลพิเศษกัมพูชามีคดีท่ีรับพิจารณา 

ทั้งหมด 4 คดี คือ

 คดีหมายเลข 001	จำเลย	คือ	นายเคียง	เกก	เอียฟ 

(Kaing	Guek	Eav)	หรือสหายดุช	(Duch)	เป็นอดีต 

พัศดีเขมรแดง	 มีส่วนรับผิดชอบต่อการสังหารผู้ชาย 

ผู้หญิง	และเด็กอย่างน้อย	12,272	คน	ในระหว่างปี	

2518	-	2522	ระหว่างที่เขาเป็นพัศดีเรือนจำ	S21	ซึ่ง 

เป็นคุกลับของเขมรแดงท่ีเรียกว่า	เรือนจำโตน	สะแลง 

ซึ่งเดิมเคยเป็นที่ตั้งของโรงเรียนในกรุงพนมเปญ	

องค์คณะตุลาการศาลฎีกา	(Supreme	Court	Chamber) 

มีคำส่ังตามคำพิพากษาของศาลช้ันต้นให้ลงโทษในข้อหา

อาชญากรรมต่อมนุษยชาติและอาชญากรรมสงคราม

ให้จำคุกตลอดชีวิต

 คดีหมายเลข 002	มีจำเลย	4	คน	คือ	นายนวน	

เจีย	 (Nuon	 Chea)	 อดีตผู้นำอันดับสองรองจาก 

พล	พต,	นายเขียว	สัมพัน	(Khieu	Samphan)	อดีต 

ประธานาธิบดีของรัฐบาลเขมร,	นายเอียง			ซารี		(Ieng	

Sary)	อดีตรัฐมนตรีต่างประเทศ,	และนางเอียง	 ธิริต 

(Ieng	Thirith)	 อดีตรัฐมนตรีกิจการสังคม	และภรรยา 

ของนายเอียง	 ซารี	 โดยท้ังหมดถูกต้ังข้อหาก่ออาชญากรรม 

ต่อมนุษยชาติ	 ละเมิดอนุสัญญาเจนีวา	 (Geneva 

Conventions	of	1949)	และฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อชาวจาม 

ท่ีนับถือมุสลิมและชาวเวียดนาม	 แต่ก่อนท่ีศาลจะเร่ิม 

การตัดสินพบว่านางเอียง	 ธิริต	 สุขภาพไม่แข็งแรงพอ 

เพราะป่วยเป็นอัลไซเมอร์จึงไม่ต้องถูกนำตัวข้ึนศาล	

ระหว่างที่พิจารณาคดีนายเอียง	 ซารี	 ก็ได้เสียชีวิตลง	

ทำให้คดีหมายเลข	002	มีจำเลยเหลือเพียง	2	คน

	 ส่วนคดีหมายเลข 003 และ 004	ยังไม่มีการ 

เปิดเผยถึงรายละเอียดของผู้ต้องสงสัยต่อสาธารณะ

แต่อย่างใด

	 ถึงกระน้ัน	 การทำงานของศาลพิเศษกัมพูชา 

มิได้ราบรื่นเลย	 เพราะการลาออกของผู้พิพากษา 

ชาวต่างชาติติดต่อกัน	2	คน	คือ	นายซิกฟรีด	บลังก์	

(Siegfried	 Blunk)	 ชาวเยอรมัน	 และนายโลร็องต์	

กาส์เป-อองแซร์เมต์	 (Laurent	 Kasper-Ansermet)	

ชาวสวิส	 เพื่อเป็นการประท้วงต่อรัฐบาลกัมพูชา 



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

กองบรรณาธิการ

ถาม		 ขณะนี้ผมเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหงและเป็นนักศึกษาระดับอุดมศึกษา 

อีกสถาบันหนึ่ง	มีความประสงค์จะนำวิชาของอีก 

สถาบันที่ผมสอบได้	 มาทำเรื่องเทียบโอนรวมกับ 

ที่ผมสอบเก็บได้จากที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	ผมจะทำได้หรือไม่	หรือจะต้องทำวิธีใด 

ถึงจะโอนได้	ช่วยแนะนำด้วย	ครับ

ตอบ	 จากประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

เรื่อง	 การรับสมัครนิสิตนักศึกษาขอย้ายโอนจาก 

สถาบันอุดมศึกษาอ่ืน	(กรณีท่ียังไม่สำเร็จการศึกษา) 

ประกาศ	 ณ	 วันที่	 10	 มกราคม	 2556	 ได้กำหนด 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

	 1.	 เป็นผู้มีความประพฤติดี

 2.	 เคยเป็นนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

(ระดับปริญญาตรี)	ท่ีสำนักงาน	ก.พ.	หรือกระทรวง 

ศึกษาธิการ	 หรือสภามหาวิทยาลัยรามคำแหงรับรอง 

และมีหน่วยกิตสะสมคะแนนเฉลี่ยระดับ	C	ขึ้นไป 

	 3.	 เป็นผู้มีความประสงค์ที่จะขอเข้าเป็น 

นักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเพียงแห่งเดียว

	 ข้อ	6	หลักเกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิต

 6.1	ให้คณะเป็นผู้พิจารณาในการเทียบรายวิชา 

และโอนหน่วยกิตแก่ผู้สมัครโดยให้เป็นไปตาม 

หลักเกณฑ์ของคณะท่ีรับเข้าศึกษากำหนด	 ตามข้อ	 8  

ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยการศึกษา 

ชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2551

	 6.2	หากผู้สมัครมีหน่วยกิตสะสมของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงและมีความประสงค์  

จะขอเทียบโอนหน่วยกิตมาด้วยนั้น	ให้ทางคณะ 

ที่รับเข้าศึกษาพิจารณาเทียบโอนหน่วยกิตให้ตาม

ข้อ	 9	 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วย 

การศึกษาชั้นปริญญาตรี	พ.ศ.	2555

	 6.3	ให้ผู้สมัครลาออกจากสถาบันเดิมหรือ 

ลาออกจากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	(กรณีข้อ	6.2)	ก่อนการยื่นใบสมัคร

	 ตามข้อบังคับฯ	 นักศึกษาต้องลาออกจาก 

การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงก่อนแล้ว

สมัครเป็นนักศึกษาใหม่และใช้สิทธิเทียบโอนทั้ง

ของสถาบันเดิมของนักศึกษา	 และกระบวนวิชาที่

สอบได้จากมหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมกัน	 แต่ท้ังน้ี

นักศึกษาจะยังเรียนที่สถาบันเดิมไม่ได้ต้องเรียนที่

มหาวิทยาลัยรามคำแหงสถาบันเดียวเท่านั้น

 สำนักพิมพ์	ขอแจ้งรายช่ือตำราท่ีพิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	เมษายน 2556		จำนวน 16 วิชา	ดังน้ี
 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง           ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 55282	 CSC	4201	 51/25	 หลักสูตรและสาระการเรียนรู้	 รศ.วิไลวรรณ		แสนพาน

	 	 (CU	471)	 	 วิทยาศาสตร์พื้นฐาน	

	 55344	 ECT	6404	 105/25	 ระบบการศึกษาทางไกล	 ผศ.จามรี		ศิริภัทร	

	 55273	 ENL	4103	 64/25	 ภาษาศาสตร์ภาคประวัติเบ้ืองต้น		 รศ.ดร.ธัญญรัตน์		ปาณะกุล

	 	 (LI	413)

	 55321	 ENS	4303	 46/25	 การแปลเรื่องสั้นและนวนิยาย	 รศ.อัจฉรา		ไล่สัตรูไกล

	 	 (EN	425)	 	 ภาษาอังกฤษ

	 55268	 FIN	2101	(H)	 14/25	 การเงินธุรกิจ	 รศ.อรุณี		นรินทรกุล	ณ	อยุธยา

	 	 (MB	203)	(H)	 	 	 และคณะ

 55272	 KOR	2002	(H)	 49/25	 แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี	4	 ผศ.บุญมา		พิพิธธนา

	 	 (KO	202)	(H)	 	

	 55253	 LAW	3041	 53/25	 ศาลปกครองและวิธีพิจารณา	 รศ.ธีระ		สิงหพันธุ์

	 	 (LA	341)	 	 คดีปกครอง

	 55261	 MTH	1003	 33/25	 คณิตศาสตร์เบื้องต้น	 คณาจารย์ภาควิชาคณิตศาสตร์

	 	 (MA	103)

 55333	 PHI	2100	 46/25	 หลักพุทธศาสนา	 รศ.ชัยวัฒน์		อัตพัฒน์และคณะ

	 	 (PY	210)

 55302	 PHI	2103	 72/25	 พระพุทธศาสนาเบื้องต้น	 รศ.ดร.ลักษณวัต		ปาละรัตน์

	 	 (PY	213)

 55285	 PHY	1002	 44/25	 ดาราศาสตร์ทั่วไป	 รศ.ไพเสริฐ		ธรรมมานุธรรม

	 	 (PH	106)

	 55250	 POL	4128	 41/25	 พฤติกรรมการเมืองเบื้องต้น	 อาจารย์	ดร.วิโชติ		วัณโณ

	 55290	 POL	6103	 180/25	 สังคมวิทยาการเมืองกับ	 รศ.สิทธิพันธ์		พุทธหุน

	 	 (PS	710)	 	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม

	 56044	 POL	6202	 137/25	 นโยบายต่างประเทศไทย	 ผศ.ดร.เบ็ญจมาส		จีนาพันธุ์

	 55277	 THA	3212	 68/25	 วรรณกรรมเอกของไทย	 รศ.เสาวลักษณ์		อนันตศานต์

	 56015	 THC	6203	 227/25	 การพูดเพื่อการสื่อสาร	 รศ.เสาวลักษณ์		อนันตศานต์

	 	 (TH	623)

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ	1101,	1103

	 	 		 	 	 	 																																								ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

 “สามีชาวญี่ปุ่นทำงานที่เมืองไทยเป็นเวลานาน 

รักเมืองไทย และพูดภาษาไทยได้ โดยจะพูดภาษาไทย 

กับลูกทั้ง 2 คน และอยากให้ลูกพูดภาษาไทยได้ แต่ 

ไม่รู้ว่าจะเริ่มสอนอย่างไรให้ถูกวิธี ดังนั้น เมื่อเจอข่าว 

เปิดรับสมัครในสาขาภาษาไทยเม่ือปีพ.ศ. 2548 จึงสมัคร 

เรียนทันที ในการเรียนทำให้รู้ว่าต้องเร่ิมต้นจากการสอนอ่าน 

พยัญชนะ สระ และผสมคำ”

 นางสุภาวดี	 กล่าวต่อไปว่า	 ในขณะที่เรียน แม้จะ 

เป็นแม่บ้านแต่ต้องจัดสรรเวลาอ่านหนังสือ	 ปัญหาใน 

การเรียนคือ	 ข้อจำกัดในการติดต่ออาจารย์ผู้สอนที่ใช้ได้ 

เพียงอีเมลกับโทรศัพท์เท่านั้น	 อยากให้เพิ่มช่องทางอื่น 

เช่น	 skype	 นอกจากนี้	 เรื่องระยะทางไปสอบที่โตเกียว 

ต้องเดินทางจากจังหวัดคานากาวาเปล่ียนรถไฟหลายขบวน  

และในเทอมท่ีใกล้จบการศึกษาต้องสอบวิชาร้อยกรอง 

หลายคร้ัง	 อาจารย์ตั้งใจอยากให้เราสามารถเขียนกลอน 

 
 ความภูมิใจฯ                            (ต่อจากหน้า 6) ได้จริงมีการส่งรายงานฝึกสอน	 ต้องเขียนแผนการสอน	 

โดยลูกสาวคนโตที่ขณะนั้นเรียนอยู่ชั้นประถม	 5	 ที่ญี่ปุ่น 

ให้ความร่วมมือในการเป็นผู้เรียนเป็นอย่างดีใช้เวลาเรียน 

ทั้งสิ้น	6	ปี	จึงสำเร็จการศึกษา

 “ในวันนี้รู้สึกตื้นตันใจ ที่ลูกทั้ง 2 คน พูดภาษาไทย 

ได้ชัดเจน อ่านหนังสือสำหรับเด็กได้บ้างและเริ่มสนุกกับ 

ภาษาไทย กำลังคิดว่าจะให้ไปสอบวัดระดับภาษาไทยท่ีสถาบัน 

ของญ่ีปุ่น เม่ือโรงเรียนญ่ีปุ่นปิดเทอมฤดูร้อนเดือนสิงหาคม  

จะพาลูกมาเข้าโรงเรียนช่วงสั้นๆที่เมืองไทย ตอนนี้สำเร็จ 

การศึกษาแล้ว ได้เร่ิมเป็นอาสาสมัครสอนภาษาไทยให้ชาวญ่ีปุ่น 

อย่างมั่นใจ เพราะมีเพื่อนที่อยากให้ลูกอ่านภาษาไทยได ้

อาจจะฟรี ส่วนมากรุ่นพ่ีจะไม่พูดภาษาไทยแต่ฟังภาษาไทย 

รู้เรื่อง ถ้ามีโอกาสก็อยากจะสอน ตอนนี้ได้รับเชิญไปสอน 

นักเรียนเด็กเล็กบ้าง ทำงานในฐานะตัวแทนคนไทยบ้าง  

อยากเสนอให้โครงการฯ เปิดสอนสาขาภาษาไทยหรือ 

จิตวิทยาผู้สูงอายุ ในระดับปริญญาโท เพราะอยากเรียนต่อ 

เพื่อนำไปใช้งานได้จริง”



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

ท่ีไม่ได้ให้ความร่วมมือและขัดขวางในการพิจารณาคดี 
ผู้พิพากษาต้องทำงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่ 
เป็นมิตร	 และยังทำการแทรกแซงการทำงานของ 
องค์คณะอีกด้วย	ส่งผลกระทบให้การสืบสวนคดีของ 
ศาลไม่คืบหน้า	 สุดท้ายแล้ว	 สหประชาชาติจึงแต่งต้ัง 
ผู้พิพากษาสหรัฐเข้าทำหน้าท่ีแทน	 คือ นายมาร์ค	ฮาร์มอน	 
(Mark	 Harmon)	 เป็นอดีตพนักงานอัยการ	 และยังทำ 
หน้าที่ในฐานะอัยการอาวุโส	(Senior	trial	attorney)	 
ที่คณะตุลาการอาญาระหว่างประเทศ	 สำหรับอดีต 
ยูโกสลาเวีย	 (International Criminal	 Tribunal	 for	 
the	 former	 Yugoslavia)	 ในกรุงเฮก	 (The	 Hague)	
เป็นเวลา	17	 ปี	 ซ่ึงเป็นบุคคลที่ได้รับการยอมรับจาก
รัฐบาลกัมพูชา
 นอกจากนี้	 บรรดานักเคลื่อนไหวเรียกร้อง 
สิทธิมนุษยชนต่างๆ	ได้กล่าวหาว่า	รัฐบาลของกัมพูชา 
พยายามที่จะหน่วงเวลาการพิจารณาคดี	ด้วยการทำ 
ทุกอย่างตามอำนาจที่มีกีดกันการทำงานของศาล	 
และได้แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีศาลฝ่ายกัมพูชาท่ีเข้าขัดขวาง 
การสืบสวน	และล้มเหลวที่จะให้สมาชิกในคณะ 
มอบหลักฐานแก่ศาลพิเศษกัมพูชา
 อีกด้านหน่ึง	นายกรัฐมนตรีฮุนเซน	ของกัมพูชา 
กล่าวปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาที่ขัดขวางความคืบหน้า 
การพิจารณาคดีอาชญากรรมสงครามเขมรแดง	 
พร้อมเรียกร้องให้ศาลพิเศษกัมพูชาเร่งพิจารณาคดี 
ให้เร็วขึ้น
        ปัญหาใหญ่อีกประการของศาลพิเศษกัมพูชา 
คือ	 เรื่องงบประมาณที่ยังประสบภาวะขาดแคลน 
เงินทุนนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้น	การพิจารณาคดีแกนนำ 
เขมรแดงต้องหยุดชะงักลงเมื่อต้นเดือนมีนาคม 
ท่ีผ่านมา	 เม่ือพนักงานท้องถ่ินบางส่วนผละงานประท้วง 
เหตุค้างจ่ายเงินเดือน	 แต่ปัญหาดังกล่าวได้รับการ 
แก้ไขแล้ว	 ซึ่งค่าใช้จ่ายของศาลพิเศษกัมพูชาในการ 
ดำเนินงานช่วงปี	 พ.ศ.	 2555	 -	 2556	 นั้น	 ต้องใช้ 
งบประมาณสูงถึง	 92	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 หรือราว	
2,668	ล้านบาท	
	 ความสำคัญของศาลพิเศษกัมพูชานอกจาก 
ท่ีต้ังข้ึนเพ่ือหาความยุติธรรมให้แก่ผู้เสียชีวิตมากกว่า	
2	 ล้านคนในยุคเขมรแดงครองอำนาจแล้ว	 ยังเป็นการ 
แสวงหาข้อเท็จจริงและเป็นการชำระประวัติศาสตร์ 
ให้กับกัมพูชาอีกด้วย	 พร้อมกันนั้นหวังว่าอาเซียน 
จะใช้ศาลพิเศษกัมพูชาจะเป็นบทเรียนราคาแพง 
ของภูมิภาคน้ีท้ังในด้านความบอบช้ำของจิตใจผู้คน	
และงบประมาณที่ใช้จ่ายตั้งแต่จัดตั้งศาลขึ้นมาด้วย 
จำนวนเงินเดียวกันหากนำมาเพื่อใช้พัฒนาประเทศ 
แล้วย่อมเกิดประโยชน์แก่ประชาชนไม่มากก็น้อย	 
อีกท้ังงบประมาณท่ีจะใช้เพ่ือป้องกันหายนะดังกล่าว
ย่อมถูกกว่า	 เน่ืองมาจากสันติภาพราคาประหยัดกว่า 
สงคราม	
	 สังคมในอาเซียนจึงควรต้องเรียนรู้ที่จะ 
ไม่ใช้กำลังประหัตประหารอีกฝ่ายหนึ่งที่มีแนวคิด 
ทางการเมืองที่แตกต่างไปจากตนเอง	 ซึ่งบรรดา 
ประชาชนในรัฐต่างๆในอาเซียนควรจะต้องเรียนรู้ 
เพื่อมิให้ชีวิตเพื่อนบ้านกว่า	 2	 ล้านคน	 จากไปโดย 
เปล่าประโยชน์	หรือเกิดขึ้นมาอีก

  ก้าวย่างของศาลพิเศษฯ              (ต่อจากหน้า 8)

ประเพณีวันข้ึนปีใหม่ของไทยมาแต่โบราณ	 เป็นประเพณี 

ท่ีแสดงถึงความเอ้ืออาทร	 ความสนุกสนาน	 ความอบอุ่น 

ในครอบครัว	 แสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ	 

การให้เกียรติเคารพซ่ึงกันและกัน	 และสะท้อนให้เห็นถึง 

ลักษณะของความเป็นไทยที่เกิดความเป็นสิริมงคลต่อ 

ผู้ปฏิบัติ	พร้อมที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ในวันปีใหม่ไทย	

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โดยสถาบันศิลปวัฒนธรรม 

เฉลิมพระเกียรติ	 มีภารกิจหลักในการธำรงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ 

ของชาติ	 ส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสำนึกในการบำรุง 

ศิลปวัฒนธรรม	 สร้างเสริมเอกลักษณ์ภูมิปัญญาไทย 

และรักษาคุณค่าวัฒนธรรมของประเพณีไทย	 จึงได้จัด 

งานประเพณีสงกรานต์ปีใหม่ไทย	ประจำปี	2556	ขึ้น	 

เพ่ือเป็นการเช่ือมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 นักศึกษา	 และประชาชนท่ัวไป	 

ซ่ึงการจัดงานคร้ังน้ีมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย	 เร่ิมต้ังแต่ 

ช่วงเช้า	 มีพิธีทางศาสนา	 ทำบุญตักบาตร	 การแข่งขัน 

การละเล่นลูกช่วง	 ท่ีจัดข้ึนเป็นปีแรก	 มีขบวนแห่สรงน้ำ 

พระพุทธรูปและพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ด้วย	

	 โอกาสนี้	นายประจวบ ไชยสาส์น นายกสภา 

กล่าวว่า	 ประเพณีสงกรานต์เป็นเทศกาลวันข้ึนปีใหม่ไทย	 

และปีน้ีรามคำแหงก็จัดกิจกรรมท่ีเป็นการสืบสานประเพณี 

การละเล่นในวันสงกรานต์	 ถือเป็นความคิดริเริ่มที่ด ี

และอยากให้มีการจัดการละเล่นในแต่ละท้องถิ่นของ 

ประเทศไทยให้มากขึ้น

	 “ฝากให้คนรามคำแหงได้จรรโลงส่ิงท่ีดีงาม	 ซ่ึง 

เป็นวัฒนธรรมของชาติเอาไว้	 ปีใหม่ไทยนี้	 ขอให้สิ่ง 

ที่ท่านได้สั่งสมคุณงามความดี	 สั่งสมวิชาความรู้	 และ 

ได้รักษาสุขภาพของตนเองมาจนถึงทุกวันนี้	 นับว่ามี 

อานุภาพยิ่งกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	 เพราะคงไม่มี 

ส่ิงใดท่ีจะทำให้เราผิดหวัง	 สมหวัง	 หรือสำเร็จได้นอกจาก 

ตัวเราเอง	 ฉะนั้น	 ขอให้ท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติ 

สิ่งดีงาม	 แล้วคุณงามความดีที่ได้ปฏิบัติมาจะเป็นภูม ิ

คุ้มกันที่ทำให้ประสบความสำเร็จไปตลอดชีวิต”

 รศ.รังสรรค์ อดีตอธิการบดี	 กล่าวอวยพรว่า 

ในโอกาสนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย	 บารมีของ 

พระพุทธ	 พระธรรม	 พระสงฆ์	 จงคุ้มครองท่านท้ังหลาย	 

ไม่ว่ายามหลับ	 ยามตื่น	 หรือยามทำมาหากิน	 ขอให้ได้ 

รับความคุ้มครอง	 และชนะภัยทุกเมื่อ	 ในที่สุดนั้น	 

ด้วยบารมีจากคุณงามความดีของตัวท่านเอง	 ขอให้ 

ค้ำจุนให้ชนะทุกส่ิงทุกอย่าง	 เหมือนเช่นท่ีพระพุทธเจ้า 

  ชาวรามคำแหงสืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์                                                      (ต่อจากหน้า 1)

ชนะมาร	 ขอให้สิ่งที่ไม่ดีงามปลาสนาการไปเสียสิ้น	 

ด้วยอำนาจแห่งพระรัตนตรัยขอให้ท่านทั้งหลายมีแต่ 

ความเจริญงอกงาม	และขอให้ทำส่ิงท่ีดีๆ	 คือ	การช่วยกัน 

ดูแลมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้ดีที่สุดด้วย			

 รศ.คิม อดีตอธิการบด ี	 กล่าวว่า	 ในโอกาส 

ปีใหม่ไทย	ขออำนวยอวยพรให้พี่น้องผองเพื่อนชาว 

รามคำแหงได้รับกุศลจากความดีท่ีได้เคยร่วมกันสร้าง 

และบุญบารมีจากส่ิงศักด์ิสิทธ์ิท่ีเคารพนับถือ	ให้คุณงาม 

ความดีที่พวกเราได้ช่วยกันสร้างจนมหาวิทยาลัย 

เติบใหญ่และเกิดประโยชน์ต่อลูกหลานคนไทย	 และ 

ด้วยบารมีขององค์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 ขอให้ 

ช่วยส่งเสริมให้พวกเราชาวรามคำแหงมีความสุขกัน 

ถ้วนหน้า	 ท้ังน้ี	ผมมีส่ิงท่ีอยากจะบอก	 คือ	 ‘ขอขอบคุณ 

ทุกกำลังใจท่ีห่วงใย	 ผมยังรักและคิดถึงพ่ีน้องผองเพ่ือน 

ชาวรามคำแหงเสมอ	 	 		 	

 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี กล่าวว่า	 การจัดงาน 

สงกรานต์ครั้งนี้	 ทำให้เห็นถึงความสามัคคีของชาว 

รามคำแหงจากทุกหน่วยงานท่ีได้ออกมาร่วมกันสืบสาน 

ประเพณี	 ซ่ึงประเพณีสงกรานต์เป็นประเพณีในครอบครัว 

ท่ีมีพิธีรดน้ำขอพรผู้ใหญ่	 เป็นการแสดงความกตัญญู 

กตเวที	 และขอขมาในส่ิงท่ีได้ล่วงเกินมา	 ท้ังน้ี	 ในฐานะ 

ที่รามคำแหงเป็นสถาบันการศึกษา	 จึงต้องผลักดัน 

ภารกิจสำคัญในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

โดยเฉพาะในปีน้ีได้ริเร่ิมการแข่งขันการละเล่นแบบไทย	 

ให้พวกเราได้ช่วยกันรักษาประเพณีน้ีไว้ไม่ให้สูญหาย	 

ขอขอบคุณสถาบันศิลปวัฒนธรรมและชาวรามคำแหง 

ทุกหน่วยงานที่ออกมาช่วยกันแสดงถึงจิตสำนึกใน 

การบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่ตลอดไป

 นอกจากน้ี	 ยังมีกิจกรรมการแข่งขันการละเล่น 

แบบไทย(ลูกช่วง)	 เพื่อแสดงให้เห็นถึงการอนุรักษ์ 

การละเล่นไทยสมัยโบราณ	โดยมีบุคลากรจากหน่วยงาน 

ต่างๆร่วมแข่งขันจำนวน	 24	ทีม	ซึ่งผลการแข่งขัน 

ประกอบด้วย	รางวัลชนะเลิศ	ได้แก่	คณะรัฐศาสตร์		 

รองชนะเลิศอันดับ 1	ได้แก่	สำนักกีฬา	รองชนะเลิศ 

อันดับ 2	ได้แก่	โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

(ฝ่ายประถม)	 รองชนะเลิศอันดับ 3	 ได้แก่	 สถาบัน 

ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ	ส่วนรางวัลกองเชียร์ 

ยอดเยี่ยม	ได้แก่	สำนักหอสมุดกลาง	และรางวัลการ 

แต่งกายยอดเย่ียมของผู้เข้าแข่งขัน	ได้แก่	คณะนิติศาสตร์	

 

    



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 ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

   ด้วยรักและผูกพัน             (ต่อจากหน้า 12)

ส่วนหนึ่ง	 คือส่วนข้างล่างนั้นก็หนีลงมาตามบันได 

พิเศษซึ่งเป็นบันไดหนีไฟ	 มีทั้ง	 3	 ด้านของอาคารใหญ่ 

อย่างนี้เป็นต้น

 เพราะฉะน้ัน	 นักศึกษาไปท่ีใดก็จะต้องศึกษาว่า 

ถ้าเกิดอะไรอย่างไรขึ้น	 เราจะหนีอย่างไร	 เราจะทำตัว 

ให้หลุดรอดอย่างไร	 ถ้าไฟไหม้ในโรงแรมขณะท่ีเรานอนอยู่	 

เราก็ต้องอย่าแตกตื่น	 ถ้าแตกตื่น	 ถ้าตกใจแล้วเราจะ 

หลงทิศหลงทาง	 เราจะต้องคิดว่าในขณะนั้นไฟไหม้ 

จริงหรือไม่	 เราอย่าเปิดประตูออกไปทันที	 เพราะว่า 

ถ้าเปิดประตูออกไปก็จะเป็นการรับควันไฟเข้ามา	 

ในขณะเดียวกันก็ฟังสัญญาณว่ามีสัญญาณเตือน 

ไฟไหม้หรือไม่	 และก็ในขณะเดียวกันดูประตูของเรา 

ว่าประตูห้องที่เรานอนนั้นมีควันเข้ามาได้หรือไม่	 

ถ้ามีควันเริ่มเข้ามารีบเอาผ้าเช็ดตัวไปชุบน้ำให้เปียก 

แล้วไปอุดไว้	 และรีบโทรเช็คกับโรงแรม	 หรือว่าเปิดหน้าต่างดู	 

แต่ถ้าหากจะเปิดหน้าต่างก็ต้องระมัดระวังอีกเหมือนกัน 

ว่าเปิดแล้วจะมีควันเข้ามาได้หรือไม่	ทุกอย่างจะต้อง 

ทำด้วยความระมัดระวังอย่างนี้เป็นต้น	 นี่เป็นเพียง 

ตัวอย่าง	 บางอย่างนั้นทุกวันนี้ในต่างประเทศครูเห็น 

ในข่าวก็ดี	 ในสารคดีเกี่ยวกับความรู้ก็ดี	 เขาจะมีบริษัท 

สอนกันแม้กระท่ังว่ามีส่ิงท่ีแปลกปลอมเป็นวัตถุจาก 

นอกโลก	 เช่น	 ดาวหางจะวิ่งมาชนโลกวันนั้นวันนี้	 

ประมาณน้ันประมาณน้ี	หรือว่าโลกเกิดวิบัติข้ึน	 เกิดภูเขาไฟ  

เกิดดินถล่ม	 เกิดอะไรต่างๆ	 เขาก็มีการบอกวิธีการอย่างน้ี 

ไว้ได้	 มาสอนกันไว้	 เขามีจินตนาการว่าจะเกิดอย่างน้ัน 

อย่างนี้	 เมื่อจินตนาการเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้ว	 เขาก็ 

จะบอกว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจะแก้ได้ด้วยวิธีใด	 ถ้าเป็น 

อย่างนี้จะแก้ได้ด้วยวิธีใด	 เหมือนคนญี่ปุ่นเขาพบกับ 

สึนามิอย่างรุนแรง	 เขาก็พยายามแก้ไข	 ทำให้ตายน้อยท่ีสุด  

ทำให้สูญเสียน้อยท่ีสุด	 รักษาชีวิตมนุษย์ไว้ให้ได้มากท่ีสุด	 

ก็เพราะว่าเขารู้จักวิธีเอาตัวรอด	 เขารู้จักวิธีหลบเลี่ยง 

หรือวิธีทำให้เสียหายน้อยที่สุด	 ไม่ว่าแก่ชีวิตของคน 

หรือแก่ชีวิตของสัตว์	

	 การที่คิดมีจินตนาการว่าจะเกิดเหตุอย่างนั้น 

เกิดเหตุอย่างนี้	 เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ดี	 เป็นอันตราย 

ต่อการเป็นอยู่ก็ตาม	 และวิธีหนีหรือวิธีที่จะป้องกัน 

วิธีการต่อสู้เหล่านี้นั้น	 ล้วนแต่จะต้องใช้จินตนาการ	 

ล้วนแต่จะต้องใช้การศึกษา	 ความเป็นไปได้	 ความเป็นไป 

ไม่ได้	 ไม่เป็นก็แล้วไป	 ไม่เป็นก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร 

แต่ถ้ามันเกิดเหตุข้ึนมา	 เราก็สามารถเอาตัวรอดได้	 เช่น	 

เราขับรถไปตามถนนหนทาง	 เราก็ควรจดจำทางไว้ว่า 

ทางตรงนั้นมีทางแยกอย่างไร	มีอุบัติเหตุได้อย่างไร 

อาจจะเกิดอุบัติเหตุเพราะต้นไม้มันเอนมาใกล้ทาง	 

หรือว่าเกิดอะไรต่างๆได้	 หรือว่าตึกที่เราอาศัยอยู่	 เป็น 

ตึกร้าว	 ตึกเอียง	 เป็นตึกทรุดอะไรต่างๆ	 อย่างนี้แล้ว 

เรายังจะอยู่อีกหรือไม่	 หรือถ้าหากว่าเกิดเหตุเราจะ 

ออกไปทันทีทันใดได้อย่างไร	 ต้องคิดไว้ล่วงหน้า	 คนเรา 

นั้นต้องใช้ความคิดให้ถูกทาง	 ไม่ใช่เราไปเพ้อฝันว่า 

อย่างโน้นอย่างนี้	โดยที่ไม่อาจเป็นจริงได้		แต่การที่เรา 

ฝันในส่ิงท่ีเป็นจริงได้	 เราคิดในส่ิงท่ีเป็นจริงได้	 อันน้ัน 

ได้ช่ือว่าเป็นผู้มีสติปัญญา	 ได้ช่ือว่าเป็นผู้ได้ส่ังสมความรู้	 

ถ้าหากว่าเราไม่ได้สั่งสมความรู้	 ไม่ได้เกิดสติปัญญา	 

เราก็จะร้อนรนในเร่ืองของจิตใจหลายเร่ือง	 อย่างท่ีเห็น 

ในข่าวสารอะไรต่างๆ	 ในบ้านในเมืองทุกวันนี้นั้น	 ครูมี 

ความรู้สึกไม่ค่อยสบายใจในหลายเร่ือง	 ท่ีคนในสังคม 

วิ่งตามกระแสแปรปรวนไปกับความวิบัติของความคิด 

ของคนบางกลุ่มบางคน	เราไม่ได้ต้ังสติเลยหรืออย่างไร	

เราต้องตั้งสติ	 เราไม่ใช่ไปอาฆาตมาดร้าย	 ไม่ใช่ไปว่า 

คนน้ันคนน้ีอะไรต่างๆน้ัน	 แต่จงดูตนเองว่าตนเองกำลัง 

คิดอะไร	มองเห็นอะไร	มองเห็นภาพอะไร	และลอง 

คิดดูว่าภาพนั้นเป็นจริงหรือไม่	 ถ้าเป็นจริงเหตุใดจึง 

เป็นอย่างน้ัน	 ต้องไล่เลียงไป	 แต่เดิมมีมาไหม	 แต่ก่อนน้ัน 

มีไหม	อย่างน้ีเป็นต้น	และปัจจุบันน้ีเป็นอย่างไร	 ต่อไป 

ถึงจะบอกว่าเป็นอย่างไรได้	 มิใช่ว่าใครไปชี้ภาพอะไร 

ต่างๆขึ้นมา	 ไปบอกว่าเป็นอย่างนั้น	 เป็นอย่างนี้	 หรือ 

แม้กระทั่งเป็นข่าวลือว่าอย่างนั้นอย่างนี้	 แล้วเราไป 

เชื่อข่าวลือ	 ไปเชื่อสิ่งที่เขาเล่ามา	 เราไปเชื่อเพราะว่า 

คนนั้นพูด	 เราไปเชื่อเพราะสีนั้นพูด	 เราไปเชื่อเพราะ 

สีน้ีพูด	 มันไม่ได้	 เราต้องดูว่าความเป็นจริงเป็นอย่างไร 

	 ลูกศิษย์ที่รักครับ	 พูดไปพูดมา	 ครูพูดไปตาม 

อากาศที่ร้อน	 พูดด้วยความรวดเร็ว	 เขียนด้วยความ 

รวดเร็ว	 อารมณ์จะออกมาพรั่งพรูอย่างไรก็ไม่ทราบ 

บ่องตง  รำคาญ  จุงเบย		พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ

 เมื่อจบการศึกษาไปแล้วอยากให้ทุกคนกลับมา 

เยี่ยมมหาวิทยาลัยบ้าง	กลับมาหาครูอาจารย์	มาไหว้ 

พ่อขุนฯ	มาเยี่ยมมหาวิทยาลัยที่เป็นแหล่งบ่มเพาะองค์ 

ความรู้ให้กับเรา	 ดังคำกล่าวของรองศาสตราจารย์รังสรรค์  

แสงสุข	 ผู้ก่อต้ังคณะวิศวกรรมศาสตร์	 และอดีตอธิการบดี	 

ม.ร.	 ท่ีว่า “กินน้ำจากบ่อ อย่าลืมคนขุดบ่อ”	หมายความว่า	 

เราไม่ควรลืมผู้ท่ีมีบุญคุณกับเรา	ไม่ว่าจะเป็นครู																	อาจารย์	 

มหาวิทยาลัย	 หรือพ่อแม่ท่ีคอยสนับสนุนเรามาโดยตลอด” 

 ผศ.ดร.วรานนท์ กล่าวต่อว่า	 เม่ือออกไปสู่สังคม 

ภายนอกนักศึกษาจะได้ประสบการณ์ในการทำงาน 

การเตรียมความพร้อมจะทำให้นักศึกษาสามารถสมัครงาน	 

และเข้าสู่การทำงานได้อย่างมั่นใจ	 และในปี	 2558	

จะก้าวสู่	AEC	ดังนั้นนักศึกษาจะต้องเติมเต็มสิ่งที่เรา 

บกพร่อง	 เช่น	ภาษา	ซึ่งถือเป็นสิ่งที่สำคัญ	และจำเป็น 

อย่างมาก

	 “การเรียนท่ีรามคำแหงทำให้นักศึกษามีความ 

อดทน	อดกลั้น	 มีความรู้คู่คุณธรรม	 และมีความรู้ 

ด้านวิชาการไม่ด้อยไปกว่าสถาบันอ่ืน	การท่ีได้เห็นนักศึกษา 

ประสบความสำเร็จจบการศึกษา	และพร้อมก้าวสู่วิชาชีพ	 

และดำรงตนเป็นคนที่มีความรู้คู่คุณธรรม	 สิ่งเหล่านี้ 

ถือเป็นความภาคภูมิใจของคณาจารย์ทุกคน	ขอให้นักศึกษา 

ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานต่อไป” 

   คณะวิศวะปัจฉิมฯ                    (ต่อจากหน้า 12)

 “การเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น ได้รับ 

ความช่วยเหลือจากเพ่ือนในช้ันเรียนและอาจารย์ผู้สอนเป็น 

อย่างดี ซ่ึงความรู้ท่ีได้รับจากอาจารย์ก็สามารถนำไปพัฒนา 

ตนเอง  และบุคลากรภายในองค์กรของตนเองได้”

   ดอกเตอร์รามฯ               (ต่อจากหน้า 4)

   *	กลุ่มอังคาร,	พฤหัสบดี		(เช้า)

		 	 			วันที่	28	พ.ค.-27	มิ.ย.	56

	 	 *	กลุ่มพุธ,	ศุกร์		(เช้า)

		 	 		วันที่	29	พ.ค.-28	มิ.ย.	56

	 	 *	กลุ่มวันเสาร์,	อาทิตย์		(บ่าย)

			 	 			วันที่	1-30	มิ.ย.	56

  นักศึกษาท่ีสนใจสมัครได้ท่ีสถาบันคอมพิวเตอร์	 

ชั้น	1	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	หรือสอบถามรายละเอียด 

ที่โทร.	0-2310-8853,	 	 0-2310-8800	ต่อ	2269	หรือ 

www.ctc.ru.ac.th	 และนักศึกษาท่ีสอบผ่านการอบรม 

ผลการศึกษาจะบันทึกลงใน	Transcript	

   ม.ร.อบรมคอมพิวเตอร์             (ต่อจากหน้า 12)

 ชมรมขับร้องประสานเสียง	(RU	Chorus)	 
จัดมินิคอนเสิร์ต	 RU	 Chorus	 Showcase	 2013 
“true	 colors	 เมื่อต่างสีสัน	 รวมกันเป็นหนึ่งเดียว”	
ในงานทำบุญชมรมฯ	ครบรอบ	41	ปี	พร้อมแสดง 
ผลงานการขับร้องประสานเสียง	 ตลอดทั้งปีที่ได ้
ร่วมแสดงโชว์ในกิจกรรมต่างๆ	 ท้ังภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัย	 ซึ่งเป็นผลงานที่ชาว	 RU	 Chorus	 
ภาคภูมิใจ	 เมื่อวันที่	 7	 เมษายน	 2556	 ณ	 อาคาร 
กิจกรรมนักศึกษา	ชั้น	3	มหาวิทยาลัยรามคำแหง



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓) วันที่ ๒๙ เมษายน - ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

    
 
 
 
 
 

ร้อน ร้อน รำคาญ

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. เพชรบูรณ์สืบสานประเพณีวันสงกรานต์

ม.ร. อบรมคอมพิวเตอร์คณะวิศวะ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา

	 ลูกศิษย์ที่รักทั้งหลายครับ	บางครั้งอากาศ 

ที่แปรปรวน	 อากาศที่ร้อนจัด	 ร้อนอย่างที่เคยเป็น 

มาบ้าง	 ไม่เคยเป็นมาบ้าง	 บางท้องถิ่นนั้นไม่เคย 

พบว่าภูมิอากาศจะร้อนถึงขนาดที่เป็นอยู่	 หรือ 

ที่มาประสบพบเห็น	บางแห่งก็เคยพบมาแล้วใน 

ระดับ	 30	 ถึง	 30	 กว่าองศาอะไรต่างๆ	 เกือบถึง	 

40	องศาก็เคยพบมา	แต่	40	กว่าองศานั้นหายาก 

ที่จะพบได้	 แต่เราก็เริ่มพบแล้วอย่างนี้เป็นต้น	 

เพราะฉะนั้นก็มีการบอกวิธีการที่จะให้อยู่รอด 

ให้อยู่ปลอดภัย	จะทำอย่างไร	

 ในต่างประเทศเขามีบริษัทท่ีสอนผู้สอนคน  

หรือเป็นบริษัทท่ีทำมาหารับประทานในทางท่ีช้ีทาง 

เอาตัวรอด	 อย่างเช่น	 เข้าไปในป่าพบงูชนิดนั้น 

ชนิดน้ีจะทำอย่างไร	 จะหลบจะหลีกอย่างไร	 วิธีการ 

ของงูชนิดน้ันจะฉกจะกัด	 จะเข้ามาวิธีไหนทำวิธีใด	 

แล้วก็ถ่ินท่ีอยู่ของพวกมันจะประกอบไปด้วยป่า 

ด้วยเขา	 ความชื้น	 ความร้อน	 หรือว่าความเย็น 

อย่างไร	 อย่างน้ีเป็นต้น	 ในต่างประเทศน้ันเขาช่างคิด	 

เขาจะคิดว่าถ้าเกิดเข่ือนพังเขาจะทำอย่างไร	 ถ้าเกิดว่า 

แม่น้ำเหือดแห้งในสายใดสายหนึ่ง	 เขาก็จะคิดว่า 

ทำอย่างไรจึงจะได้น้ำใช้	 ทำอย่างไรจึงจะขุดบ่อหรือ 

จะไปเอาน้ำมาจากไหน	เพ่ือจะใช้ให้ประทังชีวิตได้	 

วิธีการคิดอย่างน้ีน้ันเป็นวิธีการคิดเอาตัวรอดในยาม 

ท่ีเกิดภัยพิบัติ	 คิดเอาตัวรอดแม้ว่าไม่เกิดภัยพิบัติก็ตาม	 

แต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นก็จะมีประโยชน์ต่อผู้ที่ 

ไดพ้บ	ไดฟ้งั	ไดพ้บ	ไดเ้หน็	หรอืผูท้ีไ่ดศ้กึษาไวก้อ่น 

ท่ีเป็นเช่นน้ีน้ันอย่างเช่นว่า	 เวลาไฟไหม้โรงแรมน้ัน 

ตามปกติเขาก็จะสอนกันไว้ว่า	 เวลาไปพักโรงแรม 

ควรจะศึกษาเสียก่อนว่าทางข้ึนทางลงอยู่ตรงไหน	 

ทางออกทางหนีไฟอยู่ตรงไหน	 เขาจะมีสัญลักษณ์ 

บอกไว้ว่าเป็นทางออก	 ทางหนีไฟเขาก็บอกไว ้

บางแห่งเขาจะบอกความสูงไว้ว่าตรงนั้นสูงกว่า 

พ้ืนเท่าไหร่	 สูงจากด้านนอกหน้าต่างเท่าไหร่	 บางแห่ง 

ก็จะมีที่ให้หนีไฟ	 เช่น	 มีบันได	 มีเชือก	 มีอะไร 

ต่างๆให้	 บันไดหนีไฟน้ันตามปกติแล้วในท่ัวโลก 

เขาก็จะมีไว้ทุกชั้นทุกแห่งของโรงแรม	 แม้อาคาร 

สูงๆ	ของรามคำแหงเองอย่างอาคารสุโขทัย	มี	17	ช้ัน	 

ด้านบนสุดถ้านับชั้น	 18	 ก็เป็นดาดฟ้า	 บนดาดฟ้า 

จะสามารถจอดเฮลิคอปเตอร์ได้	 เมื่อเวลาไฟไหม้ 

ก็สามารถหนีข้ึนไปส่วนข้างบนได้ส่วนหน่ึง	 ข้างล่าง 

 สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์	 จัดโครงการ/กิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

“รดน้ำดำหัววันขึ้นปีใหม่ไทย”	 เมื่อวันที่	 11	 เมษายน	 2556	 โดยมี	นายอุดม เศษโพธิ์	 ผู้ประสานงาน 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเพชรบูรณ์	 พร้อมด้วยนักศึกษาและเจ้าหน้าที่สาขาฯ	 ร่วมสืบสาน 

ประเพณีวันสงกรานต์	 โดยมีกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระภิกษุสงฆ์	 จำนวน	 9	 รูป	 สรงน้ำ 

พระภิกษุสงฆ์	รดน้ำดำหัวผู้ประสานงานสาขาฯ	และสรงน้ำพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ คงสง  

รักษาการในตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 

เป็นประธาน	 ให้โอวาทในการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

ท่ีกำลังจะสำเร็จการศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์	 

เมื่อวันที่	28	กุมภาพันธ์	2556	ณ	ห้อง	303	อาคาร 

ลายสือไท			

 โอกาสน้ี	ผศ.ดร.วรานนท์	 กล่าวว่า	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 

เล็งเห็นความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของ 

นักศึกษาก่อนจะสำเร็จการศึกษา	 เพ่ือประกอบอาชีพ 

ตามสาขาท่ีเรียนมา	 จึงได้จัดการปัจฉิมนิเทศ	 เพ่ือเป็น 

การเตรียมตัวให้นักศึกษาก่อนเข้าสู่สังคมการทำงาน 

	 “ตลอดระยะเวลา	 4	 ปีที่ผ่านมา	 นักศึกษา 

ทุกคนได้สะสมองค์ความรู้จนสามารถสำเร็จการ 

ศึกษา	 กำลังจะเป็นเพชรเม็ดงามที่เปล่งประกาย 

อยู่ในตลาดแรงงาน	 และเช่ือม่ันว่าผู้ท่ีจบจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถไม่ได้ด้อย 

ไปกว่าผู้ที่จบจากสถาบันใดในประเทศไทย	
(อ่านต่อหน้า 11)

 ศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์	 สถาบันคอมพิวเตอร์	 

ม.ร.	 เปิดอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา	2	หลักสูตร	 

ดังนี้

 1. หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน 

ระดับต้น	 คร้ังท่ี	 4/56	 (104)	 ประกอบด้วย	 Introduction	 

&	Windows7,	Word	2010,	Excel	2010,	PowerPoint	 

2010,	Internet	(Google	Chrome)	ค่าสมัครพร้อม 

ตำราเรียนและอุปกรณ์	 300	 บาท	 เลือกกลุ่มอบรมได้ 

ดังนี้

 eกลุ่มอังคาร,	พฤหัสบดี		(เช้า,บ่าย)

		 				วันที่	28	พ.ค.-27	มิ.ย.	56

 eกลุ่มพุธ,	ศุกร์		(เช้า,บ่าย)

		 				วันที่	29	พ.ค.-28	มิ.ย.	56

 eกลุ่มวันเสาร์,	อาทิตย์		(เช้า,บ่าย)

	 				วันที่	1-30	มิ.ย.	56

 2. หลักสูตรการใช้คอมพิวเตอร์ในสำนักงาน 

ระดับกลาง	ครั้งที่	4/56	(82)	ประกอบด้วย	Setting 

&	Maintenance	Windows	System,	Working	with 

Microsoft	Excel	 2010,	การใช้งานบริการ	Google 

Apps	 โดยนักศึกษาจะต้องสอบผ่านหลักสูตรการใช้ 

คอมพิวเตอร์ในสำนักงานระดับต้นมาก่อน	 ค่าสมัคร 

พร้อมตำราเรียนและอุปกรณ์	500	บาท	เลือกกลุ่ม 

อบรมได้ดังนี้ (อ่านต่อหน้า 11)


