
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

                                            
             
 

            
   
         
 

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

            
   
         
     

 ฉบับที่ ๙

วันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘

ปีที่ ๔๕

ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญ�ตที่ ๑/๒๕๔๗
ศูนย์รับฝ�กไปรษณีย์จำ�นวนม�กบดินทรเดช�

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ง�นประช�สัมพันธ์
มห�วิทย�ลัยร�มคำ�แหง
บ�งกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
๒. ดำ�เนินก�รต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตร�ค่�สม�ชิกปีละ ๒๐๐ บ�ท
๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

(น�งวัฒน�  อัติโชติ)
นักประช�สัมพันธ์ ชำ�น�ญก�ร

รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

   
 
 
อาจารย์คณะรัฐศาสตร์รามฯรับรางวัล

บทความวิจัย รางวัลดี ระดับชาติ

อธิการบดีให้กำาลังใจนักกีฬารามฯ

แข่งกีฬาบุคลากร สกอ.

(อ่านต่อหน้า 2)

(อ่านต่อหน้า 2)

 อาจารย์ ดร.นิธิตา 

สิริพงศ์ทักษิณ อาจารย์

ประจำาคณะรัฐศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง     

รับรางวัลดี ระดับชาติ 

จากบทความวิจัย เรื่อง 

“ความขัดแย้งระหว่างชุมชน 

ท้องถิ่นกับหน่วยงานรัฐ 

ในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งสระ จังหวัดพัทลุง” ในโครงการประกวดบทความวิจัย 

และกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำาปี 2558 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

(NIDA) สร้างชื่อ ม.รามคำาแหงบนเวทีด้านวิชาการระดับชาติ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนางานวิจัย 

และสอนลูกศิษย์ให้เป็นนักรัฐศาสตร์ที่มีคุณภาพ

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง             ให้โอวาทเป็นกำาลงัใจ 

แก่บุคลากรมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ท่ีเป็นตัวแทน 

เข้าร่วมการแข่งขนักฬีาบคุลากรสำานกังานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ครั้งท่ี 34 ณ มหาวิทยาลัย-

เกษตรศาสตร์ วทิยาเขตกำาแพงแสน จงัหวดันครปฐม 

ระหว่างวันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2558 โดยมีคณาจารย์ 

ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน เมื่อวันที่ 26 

พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารบริการและบริหาร ม.ร.

 โอกาสนี ้นายอนนัตเดช  ขวญัเมอืง หวัหน้าสำานกังานเลขานกุารสำานกักฬีา 

ในฐานะหวัหน้านกักฬีา ม.รามคำาแหง กล่าวรายงานว่ามหาวทิยาลยัได้ส่งบคุลากร 

เข้าร่วมการแข่งขนักฬีาบคุลากรสำานกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) 

ครั้งที่ 34 ระหว่างวันที่ 1 - 8 มิถุนายน 2558 โดยมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วิทยาเขตกำาแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นเจ้าภาพ 

   
 

(อ่านต่อหน้า 11)

 โครงการทวิปริญญาโททางรัฐ - 

ประศาสนศาสตร์และบริหารธุรกิจ บัณฑิต-

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดรับสมัคร 

ผู้สำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา  

เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท หลักสูตร

ทวิปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์และ

บริหารธุรกิจ รุ่นท่ี 10 ประจำาปีการศึกษา 2558 

จัดการศึกษาแบบ Block Course  เรียนวันเสาร์ 

เวลา 17.00 -  21.00 น. และวันอาทิตย์  

เวลา 08.00 - 17.00 น. หลักสูตร 45 หน่วยกิต   

ม.ร. รับนักศึกษา ป.โท 

รัฐประศาสนศาสตร์

 งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา 

กองกิจการนักศึกษาจัดโครงการอบรมพิมพ์สัมผัส 

ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ด้วยคอมพิวเตอร์ 

เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะพ้ืนฐานการพิมพ์- 

สัมผัสภาษาไทย - ภาษาอังกฤษด้วยคอมพิวเตอร์ 

และการใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกต้อง 

ผู้ อบรมที่ทดสอบผ่ านจะได้รับวุฒิบัตร 

แ ล ะ ผ ล ก า ร อ บ ร ม จ ะ ล ง ท ร า น ส ค ริ ป ต์  

กิจกรรมนักศึกษาด้วย กำาหนดการอบรม 

10 วัน วันละ 1 ชั่วโมง

   
            จัดอบรมพิมพ์สัมผัส

ภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ

(อ่านต่อหน้า 11)

รามคำาแหงคิกออฟ “ลานกีฬาเพื่อชุมชน”

เสริมความฟิตนักศึกษา-บุคลากร-ชุมชนหัวหมาก

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี เปิดเผยว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะจัด “ลานกีฬารามคำาแหงเพ่ือชุมชน” ในบริเวณ

สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยรามคำาแหง หัวหมาก เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชน

นักศึกษา บุคลากรออกกำาลังกายเพื่อสุขภาพ ให้มีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง 

สมบูรณ์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ซ่ึงเป็นการพัฒนาคุณภาพทรัพยากรมนุษย ์

ที่สำาคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ  โดยมีพิธีเปิดลานกีฬาอย่างเป็นทางการใน 

วนัที ่ 25 มถินุายน 2558 ณ สำานกักฬีา และลานกฬีาฯ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

หัวหมาก

 “รามค�าแหงดูแลสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยก่อนหน้านี้เราม ี

โครงการชี้น�า ป้องกัน และแก้ไขปัญหาของสังคม ทั้งในด้านสุขภาพและ 

ด้านสิ่งเสพติด โดยมีกิจกรรม เช่น โครงการประกวดหอพักที่ได้มาตรฐาน หรือ 

“หอพกัตดิดาว” การรณรงค์รกัษาความปลอดภยับรเิวณทีพ่กัอาศยั “เพือ่นข้างห้อง 

เตือนภัย” การรณรงค์ต่อต้านสิ่งเสพติดและส่งเสริมการออกก�าลังกายซึ่งเป็น 

กิจกรรมที่เราท�าทุกปี 

แด่...นักศึกษาใหม่ ๒๕๕๘

ด้วยความปรารถนาดี

ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 (รองศาสตราจารย์ประทีป  วาทิกทินกร - ร้อยกรอง)

  มหาวิทยาลัยมีหลายหลาก

 แต่ถ้าหากเลือกได้ดังใจหมาย

 วิชาที่ชอบคณะที่ใช่ไม่เว้นวาย

 คนที่เรียนย่อมได้ดังใจคิด

 ขอต้อนรับเธอเป็นลูกพ่อขุนฯ

 ด้วยอบอุ่นให้ความรู้ครูกับศิษย์

 จงมุ่งมั่นฟันฝ่าอยู่เป็นนิจ

 เธอย่อมเป็นบัณฑิตในเร็ววัน

(อ่านต่อหน้า 11)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

เฉลิมแผ่นดินฉลองสิริราชสมบัติ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า หนังสือพิมพ์ “ข่าวรามค�าแหง”
(อาจารย์สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ - ประพันธ)์

	 	ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จารึก

อยู่ในความรู้สึกลึกซึ้งยิ่ง

กราบจงรักภักดีที่พึ่งพิง

เทิดเป็นมิ่งขวัญเกล้าของชาวชน

	 เจ็ดสิบปีครองราชย์ปราศจากทุกข์

เจ็ดสิบล้านใจสุขทุกแห่งหน

เจ็ดสิบล้านชีพน้อมพร้อมพลีตน

เจ็ดสิบล้านถ้วนคนยลพระองค์

	 ยุคลบาทอมตะแห่งสยาม

ราษฎร์ตระหนักเดินรอยตามความประสงค์

โครงการพระราชด�าริ...นี้มั่นคง

ส�าเร็จลงทุกโครงการ...	นั้นเพื่อใคร?

	 รอยพระบาทที่ยาตราสง่าศักดิ์

กราบสวามิภักดิ์รักยิ่งใหญ่

ประหนึ่ง	“แก้วนพเก้า”	ของชาวไทย

พระบุญญาเกริกไกรได้ชื่นบาน

 “ราชธรรม” พิทักษ์ถิ่นแผ่นดินนี่

ไทยจึงมีเสรีสิทธิ์สืบประสาน

บุญที่เกิดใต้ร่มเกล้าฯ	สุขยาวนาน

พึ่งร่มโพธิสมภารแผ่มั่นคง

 “พระเมตตาบารมี”	ล�้าพิลาส

โลกประกาศเกียรติพระนามงามสูงส่ง

“ภูมิพลมหาราช”	ปราชญ์ยืนยง

ปิ่นราชวงศ์	“จักรี” บริบูรณ์

 อาจารย์ ดร.นิธิตา กล่าวถึงบทความวิจัยเรื่อง 

“ความขัดแย้งระหว่างชุมชนท้องถิ่นกับหน่วยงาน

รัฐในการใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งสระ จังหวัด

พัทลุง”  มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา    2  ประการ  คือ 

(1) ศึกษาสาเหตุของความขัดแย้งในการใช้ที่ดิน

สาธารณประโยชน์ทุ่งสระในพื้นที่อำาเภอควนขนุน 

จังหวัดพัทลุง (2) ศึกษากระบวนการในการคลี่คลาย

ความขัดแย้ง โดยใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ทุ่งสระ

ในพ้ืนท่ีอำาเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุงเป็นกรณีศึกษา 

 ผลการวิจัยพบว่า (1) สาเหตุหลักของความ

ขัดแย้งมี 5 ประการ ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านข้อมูล- 

ข่าวสาร ด้านความสัมพันธ์ ด้านผลประโยชน์ และ

ด้านค่านิยม (2) กระบวนการคลี่คลายความขัดแย้ง 

พบว่าวิธีที่ถูกนำามาใช้มีหลากหลายวิธีผสมผสาน

กันไป ได้แก่ การเจรจาต่อรอง การเจรจาไกล่เกลี่ย 

โดยบุคคลท่ีมีความเป็นกลาง นอกจากน้ี ยังมีกระบวนการ

ที่ประกอบด้วย การชุมนุมเรียกร้องของผู้เดือดร้อน

หรือชาวบ้าน การย่ืนข้อเรียกร้องต่อหน่วยงานของรัฐ 

หรือองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ การติดตามแก้ไข- 

ปัญหาของหน่วยงานภาครัฐและการเข้าสู่กระบวนการ

ยุติธรรม (3) สำาหรับแนวทางท่ีเหมาะสมในการคล่ีคลาย

ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขปัญหาได้โดย

การนำาโครงการของรัฐไปปฏิบัติโดยผ่านการมีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจของคนในชุมชน การใช้ข้อมูลที ่

น่าเชื่อถือในการตัดสินใจและใช้กลไกที่มีบุคคล 

ซ่ึงเป็นกลางหรือมีตัวแทนจากท้องถ่ินเข้ามามี 

ส่วนร่วมในกระบวนการแก้ไขปัญหา 

 บทความนี้เป็นการเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับ 

ความขัดแย้งในชุมชนท้องถ่ินซึ่งได้ลงพื้นที่เพื่อ

เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงลึกและสามารถนำาเสนอ 

ผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ในแง่ของข้อเสนอแนะ

เชิงนโยบายทางสังคมและสามารถพัฒนาทางเลือก

ท่ีเหมาะสมสำาหรับกระบวนการคล่ีคลายความขัดแย้ง

แก่ชุมชนและหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้ง 

ใช้ประโยชน์จากงานวิจัยฉบับน้ีเพ่ือประกอบการสอน

ซึ่งเป็นส่วนเสริมการเรียนรู้รายวิชา POL 4387  

การจัดการความขัดแย้งในการบริหารงานส่วนท้องถ่ิน

ได้เป็นอย่างดี

 อาจารย์ ดร.นิธิตา กล่าวด้วยว่าการเขียน

บทความชิ้นนี้ เป็นผลมาจากการทำารายงานวิจัย 

ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนจากคณะรัฐศาสตร์ ประกอบกับ 

ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาท่ีเก่ียวข้องกับเร่ืองดังกล่าว 

จึงต้องการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากการวิจัย

ในพ้ืนท่ีจริงเพ่ือใช้เป็นกรณีศึกษาในการเรียนการสอน

ในความตั้งใจเบื้องต้นต้องการเขียนผลงานเพื่อ

เผยแพร่ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นของชุมชนให้

สาธารณชนได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งยังไม่มี

งานวิจัยช้ินใดทำาเร่ืองน้ีมาก่อน แต่เม่ือมีโอกาสได้เห็น 

ข่าวประชาสัมพันธ์ของคณะเกี่ยวกับโครงการ

ประกวดน้ีผ่านทางอีเมล จึงลองส่งบทความเข้าประกวด

เป็นครั้งแรก ก็ปรากฏว่าได้รับรางวัล 

 “ตอนท่ีทางสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  

(NIDA) แจ้งให้ทราบว่าได้รับรางวัล รู้สึกประหลาดใจมาก 

เพราะไม่ได้คาดหวังว่าจะได้ เนื่องจากเป็นรางวัล 

ระดับชาติและยังได้รางวัลระดับดี ซึ่งเป็นสิ่งเหนือ-

ความคาดหมาย จึงรู้สึกภูมิใจในผลงานจากการพิจารณา 

ของคณะกรรมการและเป็นการสร้างช่ือเสียงให้กับ 

มหาวิทยาลัยด้วย เพราะคร้ังหน่ึงเคยได้รับทุนการศึกษา 

โครงการเครือข่ายเชิงกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและ

พัฒนาอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอก 

ในประเทศ ประจ�าปี 2551 สาขารัฐศาสตร์ จากส�านักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยผลงานการเขียน 

วิทยานิพนธ์ได้ระดับ ด”ี

 ดร.นิธิตา กล่าวถึงแนวทางในการพัฒนาผลงาน 

ทางวิชาการให้ประสบความสำาเร็จว่า  ต้องเร่ิมท่ี “ใจ” 

เราต้องพร้อมก่อน พร้อมที่จะทำา พร้อมที่จะสู้  

เพราะภาระและความรับผิดชอบของอาจารย์แต่ละท่าน

มีมากมายและไม่ได้ลาเพื่อไปเขียนผลงานวิชาการ

อย่างเต็มตัว จึงต้องมุ่งมั่นและรู้จักแบ่งเวลาให้เป็น 

จัดลำาดับความสำาคัญของแต่ละงานให้ดี งานไหนเร่งด่วน

ทำาก่อน งานไหนรอได้ทำาทีหลัง ซ่ึงการพัฒนาผลงาน 

ทางวิชาการมักถูกจัดไว้ในลำาดับท้ายๆ ด้วยคำาพูดท่ีว่า 

“เอาไว้ก่อน” “เดี๋ยวค่อยทำา” “ยังไม่รีบ” ทั้งที่เป็นงาน 

ที่มีความสำาคัญ 

 “อยากจะให้ก�าลังใจถึงอาจารย์หลายๆท่านว่า 

ไม่ว่ าจะ เ ป็นงานวิจั ยหรืองานเ ขียนบทความ  

มันอาจจะเขียนได้ช้า เพราะเป็นการเขียนงานที่

ไม่ต่อเนื่องจากปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานเร่งด่วน

ที่เข้ามาแทรกหรือภาระครอบครัวของแต่ละคน  

และกว่าจะปะติดปะต่อความคิดได้ต้องใช้เวลา  

แต่ถ้าเราไม่ละทิ้ง ท�าไปทีละบท วันละหน้า สักวัน 

ก็จะส�าเร็จได้แน่นอน”

 ดร.นิธิตา ฝากให้นักศึกษามุ่งม่ันเรียนว่า ในฐานะ 

ที่เป็นอาจารย์คณะรัฐศาสตร์ ม.ร.ได้พยายามเพิ่มเติม 

ค้นคว้าหาความรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งรางวัลนี้ก็เป็น

ผลพลอยได้ส่วนหนึ่งจากการทุ่มเทดังกล่าว เพราะ 

การเรียนรู้ทำาได้ไม่สิ้นสุด หน้าที่ของอาจารย์จึงไม่ได ้

ให้ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่พยายามสอนวิธีแสวงหา

ความรู้และฝึกนักศึกษาให้รู้จักตั้งคำาถามต่อสิ่งต่างๆ

รอบตัวด้วย เพราะความรู้ล้าหลัง ความรู้เก่าถูกแทนท่ี

ด้วยความรู้ใหม่ ดังน้ันวิธีแสวงหาความรู้จึงมีความสำาคัญ

ต่อตัวนักศึกษาเป็นอย่างมาก เพราะใช้ในการฝึกฝน 

ขัดเกลาตัวเองได้ตลอดชีวิต นอกเหนือจากความมุ่งม่ัน

ต้ังใจในการไขว่คว้าใบปริญญาแล้ว อาจารย์จึงอยากให้ 

นักศึกษาทุกคนใช้โอกาสนี้ในการแสวงหาความรู้ใน 

ม.รามคำาแหงอย่างเต็มที่ด้วย

 อาจารย์คณะรัฐศาสตร์รามฯ รับรางวัลบทความวิจัย รางวัลดี ระดับชาติ                            (ต่อจากหน้า 1)

อธิการบดีให้กำาลังใจฯ                   (ต่อจากหน้า 1)

ซึง่ ม.ร.เข้าร่วมแข่งขนั จำานวน 18 ชนดิกฬีา มนีกักฬีา 

จำานวน 210 คน และเจ้าหน้าที่ จำานวน 58 คน  

รวม 268 คน การแข่งขนัครัง้นีเ้พือ่ส่งเสรมิให้บคุลากร 

ได้ออกกำาลังกายด้วยการเล่นกีฬา และเสริมสร้าง

ความสามคัคกีบับุคลากรสถาบนัต่างๆ ทีเ่ข้าร่วมแข่งขนั

ในรายการนี้ด้วย

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า  

เป็นโอกาสดีทีไ่ด้มาให้กำาลงัใจกบับคุลากรรามคำาแหง

ท่ีจะไปเป็นนักกีฬา เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย

ในการแข่งขนักฬีาบคุลากร สกอ. ขอให้ทกุคนเดนิทาง

ด้วยความปลอดภัย ช่วงนีอ้ากาศร้อนขอให้รกัษาสุขภาพ

และดูแลกันและกัน ส่วนใดที่มองแล้วว่าเสี่ยงก็ขอ

ให้งดเว้นไป ขอให้กำาลังใจนักกีฬาทุกคนแข่งขัน

ด้วยนำา้ใจนกักฬีา และมคีวามสามคัคต่ีอกนั ทกุชนดิกฬีา 

มีความสำาคัญขอให้เล่นกีฬาอย่างมีสปิริต พร้อมทั้ง 

ออกไปทำาความรูจ้กัและใช้ช่วงเวลานีส้ร้างสัมพันธไมตรี 

กับนักกีฬาต่างสถาบัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

ระหว่างกันให้มากขึ้นด้วย



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำาแหง” กล่าวไว้ตรงนี้

เมื่อฉบับที่แล้วว่า

   มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ในฐานะ

มหาวิทยาลัยตลาดวิชา ซึ่งเปิดโอกาส

ทางการศึกษาให้แก่ผู้คนในบ้านเมืองนี้

มาตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๑๔

 มาถึงปีการศึกษานี้ ปีการศึกษา 

๒๕๕๘ มหาวิทยาลยัแห่งนีก้ยั็งเปิดโอกาส 

ทางการศกึษาให้แก่ลกูหลานของประชาชน

คนไทยเหมือนเดิม หรือที่จริง  คือ

 มากขึ้นกว่าเดิม

 ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิชาหรอืคณะวิชา 

ที่มากขึ้นกว่าเดิมเป็นจำานวนมาก

 สถานที่ เ รี ยนทั้ ง ในส ่วนกลาง  

ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ

 สื่อการเรียนการสอนที่ เพิ่มข้ึน 

ตามความเจริญทางด้านเทคโนโลยี

 ทุ น ก า ร ศึ ก ษ า ที่ มี ห ล า ก ห ล า ย 

ให้เลือกตามความเหมาะสม

 เหล่านี้คือสิ่งที่ “ข่าวรามคำาแหง” 

อยากจะทบทวนให ้ชาวรามคำาแหง  

ได้รำาลึกรู้ตระหนัก และภาคภูมิใจว่า

 สี่สิบกว่าปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย

แห่งนี้ ได้ทำาหน้าที่ และ

 สืบสานปณิธานที่ผู้ก่อตั้งได้วางไว้

อย่างครบถ้วน  บรบิรูณ์

 ทำ า ใ ห ้ เ ร า มี บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค ว า ม รู  ้

คู่คุณธรรม ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท 

และปริญญาเอก มากมายมหาศาล

 จนอาจกล่าวได้ว่า ทุกหนทุกแห่ง

ในประเทศนี้ หรือในโลกนี้

 เตม็ไปด้วยผลติผลของมหาวทิยาลยั-

ตลาดวิชา ที่ชื่อ

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

เด็กบริหาร...สุดเจ๋งจบปริญญาตรีวัย 17 ปี

เผยจบเร็วเริ่มเรียนด้วยระบบ Pre-degree

เข้าที่อื่นอีกแล้ว เวลาว่างก็จะเรียนวาดรูป เล่นเกม 

เหมือนเพื่อนคนอื่นๆ” 

 นกัเรยีนคนเก่ง บอกด้วยว่า ระบบ Pre-degree

เป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียน ม.ปลายได้ลองเรียน

มหาวิทยาลัยล่วงหน้า เพิ่มทางเลือกให้กับนักเรียน

ม.ปลายมากขึ้น ไม่จำาเป็นท่ีจะต้องสอบตรงหรือ

แอดมิชชั่นก็ได้ แล้วก็เป็นการฝึกให้ตัวเองมีวินัย 

ในการเรยีน ต้องค้นหาข้อมลูด้วยตนเอง เพราะบางวชิา

ก็จะไม่มีชีทให้ จะบรรยายแต่ในห้อง ซึ่งเราก็ต้อง

ไปเข้าเรียนจดเลคเชอร์หรือถามเพ่ือนร่วมสาขาว่า 

อาจารย์สอนเนื้อหาส่วนไหนบ้าง 

 “สิง่ทีไ่ด้รบัจากการเรยีนระบบ Pre-degree หลกัๆ 

คือ ความรู้ ฝึกให้มีความขยันและความพยายาม 

ดฉินัเชือ่ว่า “ไม่มอีะไรทีท่�ำไม่ได้ถ้ำมคีวำมพยำยำม” 

ความจรงิแล้วเราไม่ใช่คนหวัด ี แต่เพราะขยนัมากกว่า 

แล้วก็มีประโยคที่ชอบมากที่จ�ามาจากบล็อก The 

Essential Man ว่า “To try to become a young  

success, time is your enemy. To try to become a 

success in general, time is an ally.” เป็นคตทิีเ่ตอืนไม่ให้

ตวัเองคดิหกัโหม  เดีย๋วสขุภาพกายกบัจติแย่เกนิไปค่ะ”

 นักบริหารวัย 17 ป ีกล่าวอีกว่า วันนี้ดิฉันใกล้

จะสำาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว ความรู้สึก

แรกหลังจากที่รู้ว่าจะจบแล้ว คือ รู้สึกดีใจมาก ที่เห็น

ความขยันที่เราทุ่มลงไปมันได้ผลกลับมาจริงๆ แล้ว

ก็ภาคภูมิใจในตัวเองที่ทำามาได้ขนาดนี้ ต้องขอบคุณ

คุณพ่อ คุณแม่ อาจารย์ทุกท่าน และเพื่อนๆที่คอย

สนบัสนนุและให้กำาลงัใจมาตลอด หลงัจากนีต้ัง้ใจว่า 

จะเรียนต่อปริญญาโท แล้วก็ฝึกวาดรูปต่อ อยากจะ

ทำาการ์ตูนของตัวเองจริงๆจังๆ บ้าง ถ้าเร่ิมพอใจ 

กับงานตัวเองเมื่อไรคงเปิด Commission หารายได้

เป็นค่าเล่าเรียนต่อด้วย

 ฝากถึงเพื่อนๆด้วยว่า “อยากให้ทุกคนเชื่อว่า 

ทุกๆ คนสามารถไปถึงจุดหมายได้ถ้าเร่ิมทำาและมี

ความพยายามอย่างต่อเนือ่ง แม้ว่าผลตอบรบัจะออกมา 

ไม่เหมือนกันทุกคน บางคนใช้เวลามากกว่าคนอื่น 

บางคนพัฒนาช้ากว่าคนอื่น แต่ถ้าเริ่มลงมือทำาและ

ทำาต่อเนื่อง แทนที่ผัดวันไปเรื่อยๆ เป้าหมายที่

ต้องการก็จะอยู่ใกล้กว่าเดิมแน่นอนค่ะ”

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 อัตลักษณ์ :  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

 เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

 เด็กบดินทร 2 สุดเจ๋ง เรียน ม.ปลายควบคู่

ระบบ Pre-degree ที่รามฯ จบบริหารธุรกิจแน่ๆ

วัยเพียง 17 ปี นักเรียนคนเก่งเผย...คุณแม่แนะนำา

ให้เรียนระบบ Pre-degree ตั้งแต่ ม.4 ไม่ได้สอบ

แอดมิชชั่นและตั้งใจเรียนต่อชั้นปริญญาโทด้าน-

บริหารธุรกิจ

 นางสาวจิรัชยา 

ศิริเลขอนันต์ ปัจจุบัน

อาย ุ 17 ปี เข้าเรยีนระบบ 

Pre-degree คณะบรหิารธรุกจิ 

สาขาธรุกจิระหว่างประเทศ 

ขณะเรียนอยู่ชั้น ม.4  

โรงเรียนบดินทรเดชา 

(สิงห์  สิงหเสนี) 2 อายุ  

15 ปีเม่ือจบช้ัน ม.ปลาย สะสมหน่วยกิตได้ครบ

หลักสูตรจำานวน 135 หน่วยกิต หลังเทียบโอนแล้ว 

เรยีนเพิม่อกี 6 หน่วยกติ กจ็บการศกึษาระดบัปรญิญาตร ี

ใช้เวลาเรียนรวม 3 ปี 1 เทอม ด้วยเกรดเฉลี่ยน 3.14

 จิรัชยา เล่าว่าตนเข้าเรียนระบบ Pre-degree 

เพราะคุณแม่ทราบข่าวจากอาจารย์แนะแนวเมื่อ 

วันปฐมนิเทศผู้ปกครองที่โรงเรียน เกี่ยวกับระบบ 

Pre-degree ของ ม.รามคำาแหงแล้วนำามาแนะนำาลกูสาว 

หลังจากที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบนี้ก็เห็นว่าน่าสนใจ 

มีตัวอย่างของคนที่ทำาได้สำาเร็จจริงๆ ก็อยากประสบ

ความสำาเร็จบ้าง จึงเลือกเข้าเรียนคณะบริหารธุรกิจ 

สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ เป็นสาขาวิชาที่เรียน

แล้วสนุก ทำาให้เรียนแล้วมีความสุข ก็ตั้งใจเรียนมา

ต่อเนื่องจนถึงทุกวันนี้

 “วิธีการเรียนทั้งสองแห่ง ที่โรงเรียนดิฉัน

ตัง้ใจเรยีนในห้องเรยีน ตดิตามการบ้าน อ่านล่วงหน้า 

ส�าหรบัสอบย่อย พอปิดเทอมกจ็ะหันมาอ่านวชิาทีร่ามฯ 

ทีโ่รงเรยีนเรยีนแผนวทิย์-คณติ เนือ้หาอาจจะไม่สมัพนัธ์

กนัเท่าไหร่ ต้องตัง้สมาธ ิ แบ่งแยกให้ชดัเจน บางครัง้

ก�าลงัจ�ากฎนวิตนัอยู ่ มาอ่านวชิาหลกัการตลาด บางครัง้

ก็สับสน จึงต้องฮึดสู้ใช้ความมุ่งมั่นพยายามสุดตัว  

เมื่อจบ ม.ปลาย แผนวิทย์-คณิต ได้เกรดเฉลี่ย 3.71  

ส่วนทีร่ามฯ ได้เกรดเฉลีย่ 3.14 จากนีก้ต็ัง้ใจไว้ว่าจะ 

เรียนต่อปริญญาโท และไม่สอบตรงหรือแอดมิชชั่น 



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบซ่อมภาค 2 และภาคฤดูร้อน/2557 (ม.ร. 30)
  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

กำ�หนดรหัสนักศึกษ�ลงทะเบียน 

สอบซ่อมภ�ค 2 และภ�คฤดูร้อน / 2557

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ

คณะ ช่วงรหัสนักศึกษาและวันลงทะเบียนเรียน

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5601505547 - 5701517699

5702013151 - 5702520304

5603035550 - 5703511419

5704005478 - 5704511004

5605006294 - 5705502382

5706008991 - 5706538807

5707000971 - 5707501648

5754011020 - 5754507407

5756001912 - 5756501275

5790036916 - 5790527021

17
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
8

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5501020787 - 5601505539

5502509531 - 5702013144

5503014390 - 5603035543

5504502559 - 5704005460

5405012849 - 5605006286

5506513273 - 5706008983

5507500055 - 5707000963

5654504686 - 5754011012

5656501045 - 5756001904

5790005242 - 5790036908
18

 ก
รก

ฎา
คม

 2
55

8
นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5301027248 - 5501020779

5302502280 - 5502509523

5303031743 - 5503014382

5404034414 - 5504502542

5205019119 - 5405012831

5406001916 - 5506513265

5307005214 - 5507500048

5654003978 - 5654504678

5556500626 - 5656501037

5690021539 - 5790005234

19
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
8

นิติศาสตร์

บริหารธุรกิจ

มนุษยศาสตร์

ศึกษาศาสตร์

วิทยาศาสตร์

รัฐศาสตร์

เศรษฐศาสตร์

สื่อสารมวลชน

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Pre-degree

5001000016 - 5301027230

5002000015 - 5302502272

5003000014 - 5303031735

5004000013 - 5404034406

5005000012 - 5205019101

5006000011 - 5406001908

5007000010 - 5307005206

5054000012 - 5654003960

5356000017 - 5556500618

5090000018 - 5690021521

20
 ก

รก
ฎา

คม
 2

55
8

รวม 2,364 กระบวนวิชา

จัดทำาโดยงานจัดตารางสอน ฝท.สวป.

 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ร. จะจัดสัมมนาวิชาการในหัวข้อ 

“ศักยภาพการแข่งขันภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน” ในวันที่ 20 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 - 12.30 น.  

ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร ECB1 คณะเศรษฐศาสตร์  

เพ่ือติดตามสถานการณ์ ทิศทางและแนวโน้มทางด้านเศรษฐกิจ

ของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และเพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นทางวิชาการเก่ียวกับศักยภาพของการแข่งขัน ปัญหา 

อุปสรรคและโอกาสภายใต้บริบทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 รศ.วาริศา	พลายบัว	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 น.ส.พรรณวรา	เพิ่มพูล	
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นางปุญญิสา	อรพินท์
	 น.ส.ถนอมพงษ์	สิงห์สุข	 น.ส.กุลิศรา	เจริญสุข
	 นางสาริศา	แสงสุข
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา	อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล			 นายสยุมพล	ศรพรหม
	 นายภาณุพงศ์	พิงไธสง	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗	อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	

สมาชิกอาจมารับด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	

ในนามผู้จัดการหนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	

ถนนรามคำาแหง	เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำาแหง

ผู้พิมพ์				สำานักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำาแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

ด้วยรักและผูกพัน                       (ต่อจากหน้า 12)

อีกทั้งต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านอย่างแท้จริง 

เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม คือ ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน 

และมีคุณธรรมจริยธรรมประจำาใจ และต้องสนใจ 

กิจกรรม คือ ต้องทำาควบคู่กันกับการเรียนในห้องเรียน 

ซึ่ งนักศึกษาต้องให้ความร่วมมือกับคณะและ

มหาวิทยาลัยในกิจกรรมต่างๆ อย่างเต็มท่ี เพราะส่ิงน้ี 

จะเป็นประโยชน์ต่อการดำารงชีวิตในสังคมและ 

การทำางานร่วมกับผู้อ่ืน นอกจากน้ี นักศึกษาต้องรู้จัก 

ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนอย่างเหมาะสมและ 

ถูกต้อง รู้จักการแบ่งเวลาให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน 

เพื่อเข้าสู่สังคมวิชาการได้อย่างเต็มความสามารถ 

และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนและช่วยเหลือ

เกื้ อกูลกันในขอบเขตที่ เหมาะสมเพื่อให้ เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการสอน

 “ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่เข้าสู่ร้ัวมหาวิทยาลัย

รามค�าแหง และภูมิใจท่ีได้มีโอกาสมาบริการทางวิชาการ

และบูรณาการความรู้ด้านบริหารธุรกิจระดับสากล 

สู่ชุมชนและท้องถ่ิน ให้แก่พ่ีน้องชาวจังหวัดสมุทรสาคร 

และจังหวัดใกล้เคียง โดยมุ่งมั่นท�าตามปณิธานของ

โครงการฯที่ว่า “ให้การบริการที่เป็นเลิศ เป็นนัก-

ประชาสัมพันธ์ท่ีดี ให้ความส�าคัญกับการประกันคุณภาพ 

และนักศึกษาต้องมีส่วนร่วมในการจัดการเรียน 

การสอน รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะของนักศึกษา 

และแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างทันท่วงที ตลอดจนต้องมี

การติดต่อส่ือสารกับนักศึกษาในช่องทางท่ีหลากหลาย”      

M.B.A. สมุทรสาครฯ                   (ต่อจากหน้า 12)

แผน ข ไม่ทำาวิทยานิพนธ์ คัดเลือกโดยการสอบ-

สัมภาษณ์ ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 170,000 บาท  

(แบ่งชำาระ 6 งวด) เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 

วันที่ 15 สิงหาคม 2558 

 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการ 

ท วิ ป ริ ญ ญ า โ ท ท า ง รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร์ แ ล ะ

บริหารธุรกิจ ชั้นล่าง อาคารหอประชุมพ่อขุน- 

รามคำาแหงมหาราช หมายเลขโทรศัพท์ 0-2310-8147-8, 

 081-696-3930 หรือที่ www.mpa-mba.ru.ac.th

จัดอบรมพิมพ์สัมผัสฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

รุ่นที่ 6  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 10 กรกฎาคม 2558 

  (อบรมวันที่ 13 - 24 กรกฎาคม 2558)

รุ่นที่ 7  รับสมัครวันท่ี 13 กรกฎาคม - 26 สิงหาคม 2558

  (อบรมวันท่ี 27 สิงหาคม - 10 กันยายน 2558)

สถานที่อบรม ห้องอบรมพิมพ์สัมผัสคอมพิวเตอร์ 

อาคารกิจกรรมนักศึกษา (ชั้น 2)

 นักศึกษาและผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรม 

ต้องนำาหลักฐาน คือ รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว/2 นิ้ว 1 รูป 

พร้อมสำาเนาบัตรประจำาตัวนักศึกษา สมัครได้ท่ีงานแนะแนว 

จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตรชั้นลอย 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-2310-8126 

(ในวันและเวลาราชการ)

ม.ร. รับนักศึกษา ป.โทฯ                    (ต่อจากหน้า 1)

 ในปีนี ้ เรามแีนวคิดทีจ่ะขยายผลให้มหาวทิยาลยั- 

รามค�าแหง เป็นศูนย์กลางในการเสริมสร้างสุขภาพ 

ส�าหรับชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัย  โดยจะจัดให้ม ี

กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพ ทั้งกิจกรรมกีฬาพื้นฐาน 

กีฬาเพื่อสุขภาพ กิจกรรมออกก�าลังกายในรูปแบบ 

ต่าง ๆ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้องด้านสุขภาพ 

แก่นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป”

 ขอเชญิชวนชาวรามคำาแหง ทัง้นกัศกึษา บคุลากร

และผู้สนใจเข้าร่วมพิธีเปิดลานกีฬารามคำาแหงเพ่ือ

ชุมชน ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ สำานักกีฬา 

และลานกีฬาฯ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง หัวหมาก  

โดยสวมใส่เสือ้สม่ีวง ในงานมกีจิกรรม  เช่น กจิกรรม 

เดนิเพือ่สขุภาพ เต้นแอโรบกิ พร้อมการวดัดชันมีวลกาย 

คำานวณนำ้าหนักที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล และ 

ลุ้นรับรางวัลพิเศษต่าง ๆ  

 สำาหรับลานกีฬารามคำาแหงเพื่อชุมชนจัด

กิจกรรมสุขภาพฟรี  อาทิ โยคะ ลีลาศ เต้นแอโรบิก 

ยางยืด เป็นต้น บริการฟรีสำาหรับชาวรามคำาแหง 

และชาวชุมชนที่รักสุขภาพ นอกจากนั้น ยังมีบริการ 

อปุกรณ์ออกกำาลงักายนานาชนดิ  ในบรเิวณลานกฬีา- 

กลางแจ้ง พร้อมให้บริการทุกวัน

รามคำาแหงคิกออฟฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

 ท้ังหลายท้ังปวงทีก่ล่าวมาทัง้หมดนัน้กเ็พราะว่า 

คนเรามีจำานวนมากขึ้น ต้นไม้มีมากขึ้นมีหลาก- 

สายพนัธุ์ขึน้มกีารตดัต่อสายพนัธุ์ ผูค้นกเ็หมอืนกนั 

มกีารไปเจยีนคางออก ไปต่อเตมิไปทำาจมกูให้เป็นสนัมดี 

ขึ้นอะไรอย่างนี้  ในความเห็นของบางท่านบางคน 

เขาบอกว่าไปทำาทำาไมดูออกจะไม่เข้าท่า หรือว่าไป

ทำาอย่างนี้เป็นการทำาพิสดารทำาแปลกประหลาด

 ครคูดิว่าทกุสิง่ทกุอย่างทีเ่กดิขึน้ไม่น่าจะเรยีกว่า 

แปลกประหลาดแต่ประการใด ที่ครูคิดและครูพูด 

เช่นนี้นั้นอยากจะชวนพวกเราคิดกันว่า หลักก็คือว่า 

ทกุสรรพสิง่ย่อมมกีารเปลีย่นแปลง และการเปลีย่นแปลง 

นั้นก็เป็นไปตามวิถีของมัน เราตัดต่อสายพันธุ์ไม ้

มากเข้า ๆ ก็จะได้พันธุ์ไม้เปล่ียนแปลงไป  ผลไม้ที ่

กลม ๆ ก็อาจจะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ผลไม้ที่เป็นเปลือก

ธรรมดา ๆ อย่างมะเขือเทศลูกใหญ่ ๆ โต ๆ เดี๋ยวนี้

มีมะเขือเทศที่เป็นรูปลายที่อยู่ในตัวของมะเขือเทศ 

มองที่ใบอาจจะเห็นเป็นรูปร่างสวยงามเหมือนดั่ง 

ภาพเขียนก็เป็นไปได้ สิ่งเหล่านี้ย่อมเกิดขึ้นได้ทั้ง 

ทางธรรมชาติที่กลายพันธุ์ เป็นพันธุ์ใหม่ขึ้นมา เช่น

พันธุ์ข้าวก็มีผสมให้เม็ดสั้นเม็ดยาวเม็ดโต ผลไม้ก ็

เหมือนกันมีการผสมพันธุ์มีการตัดต่อสายพันธุ์มี

การตัดกิ่งต่อใบต่อตาอะไรต่าง ๆ รูปร่างก็แปลกไป  

ทุเรียนก็ทำาให้ไม่มีหนามได้ ต้นไม้บางต้นเขาก็ดัด 

เขาก็ทำาหรือทำาให้เป็นบอนไซ คือเอาไปเลี้ยงแล้ว 

ก็ควบคุมให้มีขนาดเล็ก ซึ่งบางท่านก็นิยมชมชอบ 

นี่อย่างนี้เป็นต้น

 ทั้งหลายทั้งปวงที่ครูพูดถึงก็เพื่อจะบอกว่า 

ความพิสดารต่าง ๆ ที่เราพบเราเห็นความแปลก 

ประหลาดความลกึซึง้ทีเ่กดิขึน้อะไรกต็ามแต่ ล้วนแต่ 

เป็นเรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องที่มนุษย์เราสัมผัสได้ 

เป็นเรื่องที่มนุษย์เราสร้างขึ้นและยิ่งมีจำานวนมากผู ้

มากคนกจ็ะมเีรือ่งราวต่าง ๆ กจ็ะมกีารกระทำาต่าง ๆ 

ผิดแผกแตกต่างกันไป ก็จะมีความประหลาดพิสดาร

ขยายตัวมากขึ้น ๆ โดยสรุปก็คือว่าความพิสดารนั้น

ไม่น่าจะมีอะไรที่จะทำาให้เราหนักใจ  เป็นเรื่องที่เรา

ไม่เคยพบเคยเห็นแล้วเราก็รับสภาพเสียว่าสิ่งที่เรา 

ยังไม่เคยพบเคยเห็น เมื่อเราเคยพบเคยเห็นเสียแล้ว 

ก็เป็นเรื่องที่ผ่านไปได้ไม่น่าตกอกตกใจอย่างไร  

แต่ถ้าหากว่าเราไปพบ เช่นมบ่ีอนำา้พโุผล่ขึน้กลางสวน 

ของเรา หรอืว่ามแีผ่นดนิแยกอยูใ่นบรเิวณบ้านของเรา 

อะไรเหล่านีน้ัน้ กพ็งึได้สำาเหนยีกพงึได้รูว่้าสิง่เหล่านัน้ 

ไม่ใช่เป็นเร่ืองพิสดาร ไม่ใช่เป็นเรื่องแปลกพิสดาร 

เป็นเรือ่งของความเปลีย่นแปลงท่ีเป็นไปตามธรรมชาต ิ

เป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย 

ฝีมือมนุษย์ก็ตาม หรืออาจจะเกิดขึ้นด้วยการขยาย 

ตัวของผิวโลก เกิดขึ้นเนื่องจากอุณหภูมิ เกิดขึ้นมา

จากเหตุอื่น ๆ เยอะแยะมากมาย เพียงแต่ว่าเราตั้งสติ

ได้หรือไม่อะไรเกิดขึ้นเพราะอะไร เท่านั้นก็พอแล้ว

ไม่น่าจะทำาเป็นเรื่องหนักใจ เอาไว้พบกันใหม่ฉบับ

หน้าครับ สวัสดีครับ



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๙) วันที่ ๑๕ - ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ 

    
 
 
 
 
 

พิสดาร

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ครับ คำาว่าพิสดารมีความหมาย 

ไปได้หลายแง่ได้ในหลายเรือ่ง บ้างกห็มายความว่า 

กว้างขวาง ละเอยีดอ่อน ความละเอยีดอ่อนเนือ้ความ- 

ที่บรรยาย เข้าใจได้มีความลึกซึ้ง อย่างนี้เป็นต้น 

แต่วันนี้ที่ครูจะพูดถึงนั้นพิสดารในที่นี้ หมายถึง  

แปลก พิลึกอะไรทำานองนี้

 ในการสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ หรือในการที ่

เราทำาอะไรต่าง ๆ ในทุกวันนี้นั้น นับวันที่เราจะ 

เหน็ความพสิดาร ความแปลกไม่ว่าจะเป็นการกระทำา 

ของมนุษย์ของสิ่งมีชีวิตอื่น หรือการกระทำาโดย 

ธรรมชาติ อะไรก็ตามที่มีผลเกิดขึ้นที่แปลกและ 

ออกจะพิสดาร

 ที่เป็นอย่างนี้นั้นจะต้องยึดหลักไว้ก่อนว่า 

สิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยพบก็อาจจะเห็นได้ 

พบได้ สิง่ทีเ่หน็ทีพ่บนัน้อาจจะแปลกอาจจะพสิดาร 

คาดไม่ถึง หรือว่ามีความละเอียดอ่อนมีเรื่องมีราว 

อย่างลึกซึ้ง เช่นค้นพบประวัติศาสตร์ ค้นพบ 

บันทึกในทางประวัติศาสตร์หรือมีการพบสัตว์

พันธุ์แปลก ๆ มีรูปร่างแปลก ๆ พบดอกไม้ที่ 

สวยงามดูอย่างผิวเผินก็อาจจะคิดว่าเป็นสัตว์ เช่น 

ดอกไม้ที่เรียกว่า ไก่ฟ้าพญาลออย่างนี้ก็มี บางครั้ง 

เราจะพบว่ามทีารกทีเ่กดิมามหีน้าตาไม่เหมอืนกนั 

กับที่เป็นทารกของผู้อื่น หรือพูดง่าย ๆ ว่าเกิดมา 

หน้าตาไม่เหมือนคนอื่นเขา จมูกอาจจะยาวลงมา 

คล้าย ๆ กับเป็นงวง ใบหูอาจจะโตข้างเล็กข้าง  

ปากก็อาจจะเบี้ยวไป ตาเปิดได้เพียงตาเดียวอีกตา

หนึ่งยังปิดอยู่ อะไรก็ตามแต่ที่ไม่เหมือนกันกับ 

ผู้อื่นเขา แปลกกว่าคนอื่นเขาก็เรียกว่าพิสดารได้

เหมือนกัน

 ครูต้องบอกก่อนว่าที่พูดเรื่องนี้นั้นเพราะ

ว่าบางท่านหรือลูกศิษย์บางคนคุยกับครูบอกว่า 

เดี๋ยวนี้ไม่เหมือนแต่ก่อน ธรรมชาติก็ไม่เหมือน 

แต่ก่อน ต้นไม้ก็ไม่เหมือนแต่ก่อน เหตุต่าง ๆ ที่

เกิดข้ึนก็ไม่เหมือนแต่ก่อน คือมีความละเอียด 

มีความพิสดารมากกว่า มีความแปลกมากกว่า

 การกระทำาของมนุษย์ เช่น ท่าเต้น ท่าออก- 

กำาลังกาย ท่าร้อง ท่ารำา ท่าทางอะไรต่าง ๆ ก็จะมี 

ประดิดประดอย มีการคิดค้นท่าใหม่ ๆ ขึ้นมา

แล้วนำาเสนอออกไป บ้างก็ว่าเป็นท่าประหลาด

เหมอืนคนบ้าทำาขึน้ บ้างกว่็าจะเหมอืนคนบ้าทำาขึน้

หรือไม่ใช่คนบ้าก็ตามที แต่ก็เป็นเรื่องที่มีการทำา

และมีการแสดงออกมาไม่เหมือนคนอื่นเขา  ก็เลย 

บอกว่าทำาอะไรพิสดาร ๆ 

แนะนำ�วิช�สหกิจศึกษ�

 รองศาสตราจารย์สมพล ทุ่งหว้า ประธาน

กรรมการบริหารโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

จังหวัดสมุทรสาคร คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง ให้โอวาทนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท 

ในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นท่ี 7 โดยมี นายนิพนธ์  

แสงมีศรี รองผู้อำานวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 

คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษารุ่นพ่ี ให้การต้อนรับ 

เม่ือวันท่ี 31 พฤษภาคม 2558 ณ โรงเรียนสมุทรสาคร-

รับสมัครนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ภาค 1/2558

วันที่ 27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2558 (ทุกวัน)

ชำาระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตทุกธนาคาร

*** สิทธิพิเศษ ค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาท ชำาระผ่านบัตรเครดิต

ธนาคารทหารไทย แบ่งชำาระ 3 เดือน 0 %

 ยินดีกับเลขาธิการ สกอ. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวจิยั เป็นผูแ้ทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

แสดงความยนิดกีบัรองศาสตราจารย์ ดร.พนิติ ิ รตะนานกุลู 

ทีไ่ด้รับพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯให้ดำารงตำาแหน่ง 

เลขาธกิารคณะกรรมการการอดุมศกึษา (สกอ.) ในการประชมุ 

แลกเปลีย่นความคดิเหน็ระหว่างผูแ้ทนสถาบนัอดุมศกึษา

กับเลขาธิการ สกอ. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 

โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า อธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ร่วมยินดีด้วย

 อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นวิทยากรบรรยายเร่ือง “หลักการ

และกระบวนการ วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา” 

ให้นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการอบรมของศูนย์ 

สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ กองกิจการนักศึกษา 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 ณ อาคารสวรรคโลก

(อ่านต่อหน้า 11)

วิทยาลัย จังหวัดสมุทรสาคร

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา เปิดการเรียนการสอน 2 ระบบ โดยให้โอกาสและขยายโอกาส

ทางการศึกษาออกไปทุกภูมิภาค 23 จังหวัดท่ัวประเทศ และเปิดการเรียนการสอนต้ังแต่ระดับอนุบาลจนถึง 

ปริญญาเอก โดยปฏิบัติพันธกิจหลัก 4 ด้าน คือ จัดการเรียนการสอน การวิจัย การทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

และบริการวิชาการแก่สังคม ดังน้ัน โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จังหวัดสมุทรสาคร เป็นอีกโครงการหน่ึง 

ท่ีมหาวิทยาลัยได้ขยายโอกาสทางการศึกษามาให้ความรู้ด้านการบริหารธุรกิจ ให้กับประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร

และจังหวัดใกล้เคียง โดยใช้มาตรฐานการศึกษาเดียวกับส่วนกลางที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง หัวหมาก

 โครงการฯ ได้จัดการเรียนการสอนใน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาการจัดการและสาขาวิชาการบัญชี 

โดยเปิดการเรียนการสอนในแผน ก ทำาวิทยานิพนธ์ และแผน ข ไม่ทำาวิทยานิพนธ์ ซึ่งนักศึกษาสามารถ

เลือกเรียนได้ตามต้องการ และที่สำาคัญเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนระดับปริญญาโท ต้องเป็นเจ้านายความรู้  

คือต้องนำาความรู้ที่ได้รับ ไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล รวมทั้งคิดสร้างสรรค์เกิดเป็น 

องค์ความรู้ใหม่ และศึกษาหาความรู้รอบตัว ทันต่อเหตุการณ์และความเปล่ียนแปลงของโลก 


