
     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน 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 ๒๙

วันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน 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

ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีตรวจเยี่ยมการสอบไล่

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 
 
ม.ร.กำ�หนดก�รสรรห�อธิก�รบดี 15 ธันว�คมนี้

ประธ�นอำ�นวยก�รสรรห�ฯยืนยันก�รสรรห�ยุติธรรม-โปร่งใส

ม.ร.สานสัมพันธ์ผู้ประกอบการหอพักเครือข่าย

   
 ข่าวจากกองทุน กยศ.ภาค 2/2558

   
 สถาบันการศึกษานานาชาติิ ม.ร.

รับนักศึกษาป.ตรี-ป.เอก

 คณะกรรมการอ�านวยการสรรหาอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง ก�าหนดวนัลงคะแนน

หยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีแล้ว ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 15.00 น. 

พร้อมกันทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประธานกรรมการอ�านวยการสรรหาฯ ย�้าการสรรหา

อธิการบดียืนหยัดอยู่บนความยุติธรรมและโปร่งใส

 ตามท่ีสภามหาวทิยาลัยรามค�าแหงได้มคี�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการ

อ�านวยการสรรหาอธิการบดี โดยมนีายสงวน  ตียะไพบูลย์สิน กรรมการ

สภามหาวทิยาลัยผู้ทรงคุณวฒุเิป็นประธานกรรมการฯนัน้ คณะกรรมการ

อ�านวยการสรรหาอธิการบดีได้มีการประชุม ครั้งที่1/2558 เมื่อวันที่ 27 

ตลุาคม 2558 ซึง่ภายหลงัการประชมุ นายสงวน  ตยีะไพบลูย์สนิ ประธาน 

กรรมการอ�านวยการสรรหาฯให้สัมภาษณ์ว่า 

 “มีความยินดีที่ได้รับเกียรติจากสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ผมเป็นประธานคณะกรรมการ

อ�านวยการสรรหาอธิการบดีอีกวาระหนึ่ง หลังจากที่ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ หมดวาระ

ในต�าแหน่งอธิการบดี ม.ร.ไปเมื่อวันท่ี 20 ตุลาคม 2558 ซึ่งผมและคณะกรรมการฯ ตั้งใจ 

จะท�าหน้าทีใ่ห้ดทีีส่ดุ ให้การสรรหาอธิการบดคีรัง้ใหม่นีเ้ป็นไปด้วยความโปร่งใส บรสิทุธิ ์ และยตุธิรรม 

เพือ่ให้ได้ผูบ้รหิารสงูสดุของมหาวทิยาลยัมาบรหิารงานให้ก้าวสูค่วามเป็นเลิศต่อไป” 

นักศึกษารามฯ เจ๋ง คว้าทุนอายิโนะโมะโต๊ะ 3 ปีซ้อน

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหง จัดกิจกรรม “สานสัมพันธ์ผู้ประกอบการหอพัก 

เครือข่าย ม.รามค�าแหง” เพ่ือแลกเปล่ียนความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหอพัก 

โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

เป็นประธานเปิดงาน 

 นักศึกษากลุ่มรามฯรักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เจ๋งคว้าทุนจาก

บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำากัด ถึง 3 ปีซ้อน เตรียมพร้อมออกค่าย

สร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อน้องๆ นักเรียน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา 

“แม่ฟ้าหลวง” ตำาบลป่าเด็ง อำาเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 11)

 รองศาสตราจารย์ปรชีา  พหลเทพ  คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ 

รกัษาราชการแทนอธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามค�าแหง และคณะผู้บรหิาร 

ตรวจเยีย่มการสอบไล่ภาค 1/2558  เมือ่ช่วงเช้าวนัที ่26 ตลุาคม 2558 

ซึง่เป็นคาบแรกของการสอบไล่ เพือ่ดคูวามเรยีบร้อยในการจดัสอบ

ของตึกต่างๆ รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากหัวหน้าตึกสอบ 

และกรรมการควบคมุการสอบ โดยได้ไปตรวจเยีย่ม ณ ศูนย์อ�านวย

การสอบไล่ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ตึกสอบ

พระภิกษุ ตึกสอบซ�้าซ้อน และตึกสอบ KLB ชั้น 2-5

 โอกาสนี ้ ผูร้กัษาราชการแทนอธกิารบด ีได้ขอความร่วมมอื 

ให้กรรมการควบคุมการสอบทุกท่านช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ 

อย่างเคร่งครัด ตามระเบียบการสอบไล่ เพื่อรักษามาตรฐานการ

สอบไล่ของ ม.ร. 

 ขณะนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) 

ท�าการเปิดระบบ e-Studentloan ให้นักศึกษาผู้เคยกู้ยืม 

ในภาคเรียนท่ี 1/2558 สามารถเข้าไปบันทึกแบบค�าขอกู้ยืมเงิน 

ของภาคเรียนท่ี 2/2558 ได้แล้ว โดยเข้าไปท่ีเว็บไซต์กองทุนฯ 

www.studentloan.or.th 

 นักศึกษาท่ีประสงค์จะขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ ให้ติดตาม 

อ่านรายละเอียดการกู้ยืมเงิน ภาคเรียนที่ 2/2558 ได้ที่บอร์ด 

งานแนะแนว จัดหางานและทุนการศึกษา อาคารศิลาบาตร 

ชั้นลอย ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ www.ru.ac.th/scholarship 

และเฟสบุ๊กแฟนเพจ “กองทุนการศึกษา มหาวิทยาลัย-

รามค�าแหง” ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สถาบันการศึกษานานาชาติ 
มหาวิทยาลัยรามค�าแหง เปิดรับสมัคร 
นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และ 
ปรญิญาเอก  ต้ังแต่บัดนี ้- 16 พฤศจิกายน 2558 
 หลกัสตูรทีเ่ปิดรบัสมคัร (รอบที ่2)
✤ English Program 
 ระดับปริญญาตรี B.B.A., B.A. 
English, B.A. Mass Communication
 ระดบัปรญิญาโท  M.B.A., M.Political 
Science
 ระดบัปรญิญาเอก Ph.D. Business 
Administration (อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 12)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง  มีมติแต่งต้ังรองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป นั้น 

 การประชุมสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 มีมติแต่งตั้งผู้ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดี

ฝ่ายต่างๆ ตามรายชื่อดังนี้

 1. รองศาสตราจารย์นพคุณ  คุณาชีวะ ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

 3. รองศาสตราจารย์ร�าไพ สิริมนกุล ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

 4. รองศาสตราจารย์สุขสมัย  สุทธิบดี ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายนิติการ

 5. รองศาสตราจารย์ช�านาญ เต็มเมืองปัก ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการคลัง

 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ ล้อมลาย ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายธุรการ

 7. อาจารย์ ดร.มนตรี  กวีนัฏธยานนท์  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร

 8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สถาพร สระมาลีย์  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายอ�านวยการ

 9. รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค

 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวิไล  เรียงวัฒนสุข   ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ

 11.รองศาสตราจารย์พัฒนะ  เรือนใจดี ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีส่ือสารการศึกษา

 12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา สีสด ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต

 13.รองศาสตราจารย์วิศิษฐ์  ทวีเศรษฐ ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าและชุมชนสัมพันธ์

 14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมล  พูพิพิธ ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีภูมิภาค

 15.รองศาสตราจารย์ทองสุก  กรัณยพัฒนพงศ์ ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายสิทธิประโยชน์

 16.รองศาสตราจารย์ประโมทย์ จารุนิล ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ

 17.อาจารย์สมหมาย  สุระชัย ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 18.รองศาสตราจารย์วัชรากรณ์ ชีวโศภิษฐ ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายทะเบียนและประเมินผล

 19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา  ลิ่มอภิชาต ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์

 20.รองศาสตราจารย์วิไลวรรณ ทองประยูร ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายหลักสูตรโครงการพิเศษ

 21.รองศาสตราจารย์สุธินี  รัตนวราห ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม

 22.อาจารย์ ดร.สมชัย  อวเกียรติ ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายส�านักงานวิทยบริการ  

 23.รองศาสตราจารย์สุกัญญา ตันธนวัฒน์ ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี

 24.รองศาสตราจารย์ ดร.เพชราภรณ์ จันทรสูตร์ ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี  

 25.รองศาสตราจารย์กฤช ภูริสินสิทธิ์ ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอ�านาจเจริญ

 26.รองศาสตราจารย์วิชัย ธนรังสีกุล ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดแพร่

 27.รองศาสตราจารย์พรรณพิมล ก้านกนก ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครศรีธรรมราช

 28.รองศาสตราจารย์อดุลย์ ตะพัง ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดนครพนม

 29.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร  ศุภลักษณ์นารี ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย

 30.รองศาสตราจารย์ปิยะวัฒน์  จิราธรรมวัฒน์ ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดขอนแก่น

 31.อาจารย์วิเชียร  ชื่นชอบ  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดศรีสะเกษ

 32.รองศาสตราจารย์ประเสริฐ  ตัณศิริ ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดตรัง

 33.รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์ สุจริตวณิชพงศ์  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดบุรีรัมย์

 34.รองศาสตราจารย์บุเรง  ธนะพันธ์ ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดอุดรธานี

 35.อาจารย์วิริยะ  เกตุมาโร ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุรินทร์

 36.อาจารย์เมธี  มีมุข   ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดชัยภูมิ 

 37.รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า   ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา 

 38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์  ไทรเล็กทิม ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดหนองบัวล�าภู

 39.รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  ปิ่นทอง ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดลพบุรี

 40.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัย  จิตต์พานิชย์  ด�ารงต�าแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดพังงา

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป

สภา ม.ร. แต่งตั้งรองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ
ม.ร.สานสัมพันธ์ฯ                          (ต่อจากหน้า 1)

และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา   ล่ิมอภิชาต  รองอธิการบดี

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการภาคประชาชน 

น�าผู้ประกอบการหอพัก จ�านวน 100 คน เยี่ยมชม

การบริหารจัดการ “หอพักติดดาว” บริเวณวิทยาเขตบางนา 

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2558

 โอกาสนี้ ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า 

มหาวิทยาลัยต้ังใจท�าให้บรรยากาศท่ีวิทยาเขตบางนา

เต็มไปด้วยนักศึกษาที่มาเรียน และในปีการศึกษานี้

ก็มีนักศึกษาเข้ามาเรียนจ�านวนมากขึ้น ซึ่งทีมงาน 

รามฯ 2 ได้ช่วยกันจัดกิจกรรมให้นักศึกษาเข้ามา  

ได้รู้จักกับเพื่อนๆและมาใช้ชีวิตอยู่ที่รามฯ 2 ในส่วน

ของผู้ประกอบการหอพัก ก็มีส่วนช่วยพัฒนาหอพัก

ให้น่าอยู่ปลอดภัย นักศึกษาจึงเลือกท่ีจะเข้ามาพักอาศัย

และมาเข้าเรียนหนังสืออย่างต่อเนื่อง ทั้งยังช่วยดูแล

พวกเขาเหมือนลูกหลาน ในยามป่วย ยามทุกข์ ท�าให้

พวกเขาเกิดความอบอุ่นใจเหมือนเป็นบ้านหลังท่ีสอง 

 ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยก็ก�าลังปรับปรุง

อาคารสถานที่ใหม่ ให้เป็นห้องเรียน ลานกิจกรรม 

และจะเปิดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ที่วิทยาเขตบางนา โดยใช้เวลาประมาณ 3 ปี และ 

ในอนาคตอาจจะเป็นท่ีต้ังของคณะใหม่ คือ คณะธุรกิจ-

การบริการ เพ่ือสร้างบรรยากาศให้รามฯ 2 มีชีวิตชีวา

และเป็นแหล่งเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 

 อธิการบดี กล่าวด้วยว่าส�าหรับเรื่อง พ.ร.บ. 

หอพักฉบับใหม่ ก็ขอให้ผู้ประกอบการได้ศึกษา พ.ร.บ. 

กฎเกณฑ์และข้อบังคับให้เข้าใจ ซ่ึงกฎเกณฑ์เหล่าน้ัน 

ล้วนเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการ ท�าให้ผู้ประกอบการ

ได้รับสิทธิประโยชน์ ได้รับการคุ้มครองตามระเบียบ 

 ฉะน้ัน ขอเป็นก�าลังใจและขอบคุณผู้ประกอบการ 

ท้ังรามฯ 1 และรามฯ 2 ท่ีให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการ 

หอพักติดดาว และกิจกรรมต่างๆที่มหาวิทยาลัย

จัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการหอพัก จากนี้ถ้ามีสิ่งใด

ให้มหาวิทยาลัยช่วยเหลือขอให้แจ้งรายละเอียดเข้ามา 

มหาวิทยาลัยยินดีให้ค�าปรึกษาและรับเร่ืองไปพิจารณา

ด�าเนินการต่อไป ท้ายท่ีสุดน้ี ขอฝากให้ผู้ประกอบการ 

ช่วยดูแลนักศึกษารามฯให้ดีเหมือนเช่นท่ีผ่านมา 

เพื่อช่วยสร้างบรรยากาศการเรียนรู้และมีส่วน

สนับสนุนให้นักศึกษาได้เรียนจบเป็นบัณฑิตดังที่

พวกเขาตั้งใจด้วย



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 พระบาทสมเดจ็พระพทุธยอดฟ้า

จุฬาโลกมหาราช

 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า 

เจ้าอยูห่วั

 พระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกล้า- 

เจ้าอยู่หัว

 คือบุรพมหากษัตริย์ ๗ พระองค์ 

ทีม่พีระบรมราชานสุาวรย์ี ประดษิฐานอยู ่ 

ณ อุทยาน ซึ่ง

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

พระราชทานนามว่า

 อทุยานราชภกัดิ ์ ซึง่หมายถงึอทุยาน

ที่สร้างข้ึนจากความจงรักภักดีของ

ประชาชน

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 

สยามมกฎุราชกมุาร เสดจ็พระราชด�าเนนิ

แทนพระองค์ พร้อมด้วย พระเจ้าหลานเธอ

พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ไปทรงเปิด

อุทยานแห่งนี้ ซึ่งตั้งอยู่ที่

 โรงเรยีนนายสบิทหารบก อ�าเภอหวัหนิ 

 จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 นับเป็นอุทยานอันเป็นศรีสง่า 

ที่ชาวไทยทั้งชาติภาคภูมิใจ

 งานกิจการและบริการนักศึกษา วิทยาเขต- 

บางนา มหาวทิยาลยัรามค�าแหง จดักจิกรรม “แนะน�า 

เตรียมตัวสอบไล่และวางแผนการลงทะเบียนเรียน 

ภาค 2/2558” ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และนักศึกษา 

Pre-degree เพือ่ใช้ในการเตรยีมตวัสอบไล่ภาค 1/2558 

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ให้โอวาทและ 

บรรยายพิเศษ “แนะน�าการเตรียมตัวสอบไล่” และม ี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิทยา  สีสด รองอธิการบด ี

ฝ่ายวิทยาเขต และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนักศึกษา 

อย่างอบอุ่น เม่ือวนัที ่ 19 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชมุ 

ชั้น 4 อาคาร PRB

 โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  

ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

กล่าวว่าเมื่อนักศึกษาเข้ามาเรียนหนังสือ ขอให ้

ตั้งใจศึกษาหาความรู้ ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ลูกศิษย์บางคน 

ต้องท�างานไปด้วยเรียนไปด้วย ก็ขอให้อดทนฟันฝ่า 

อุปสรรคต่างๆให้ได้ หากมีเวลาว่างขอให้นักศึกษา 

เข้ามาเรียนหนังสือ มาฟังบรรยายในห้องเรียนที ่

มหาวิทยาลัย และอย่าละทิ้งการเรียนไปกลางคัน  

มหาวทิยาลยัรามค�าแหงได้จดัระบบอาจารย์ทีป่รกึษา 

ขึ้นมาแล้ว หากมีปัญหาใดๆ ให้เข้ามาปรึกษาคร ู

อาจารย์ อย่าท�าลายอนาคตของตนเอง และควรพูด

คุยกับผู ้ปกครองเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับ

การเรียนด้วย

 “ขอให้นักศึกษาตั้งใจอ่านหนังสือ ต�าราเรียน 

ของมหาวิทยาลัยอย่างมุ่งมั่นตั้งใจ ไม่ควรอ่านเพียง 

ชีทสรุปเท่านั้น เพราะเนื้อหาวิชาอาจไม่ครบถ้วน  

และควรอ่านหนังสืออื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับวิชานั้นๆ  

เพิ่มเติมด้วย และท่ีส�าคัญขอให้มองไปถึงเป้าหมาย 

อธิการบดี ฝากนักศึกษาปี 1 และ Pre-degree
“ตั้งใจ ขยัน อดทน อ่านหนังสือสอบ”  

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 อัตลักษณ์ :  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้คู่คุณธรรม

 เอกลักษณ์ : การเป็นมหาวิทยาลัยแบบตลาดวิชา

ในอนาคต วันที่นักศึกษาส�าเร็จเป็นบัณฑิตเข้ารับ-

พระราชทานปริญญาบัตรด้วยความภาคภูมิใจ ซึ่งจะ

ท�าให้นักศึกษามีก�าลังใจในการเรียนและการสอบ 

หากท้อแท้หรือสอบไม่ผ่านก็ไม่เป็นไร ขอให้เริ่มใหม่ 

ขยนัอ่านหนงัสอืให้มากขึน้ และเข้าไปปรกึษาอาจารย์ 

ผู้สอนหรืออาจารย์ที่ปรึกษา เชื่อว่าจะได้แนวทางที่ดี

ในการสอบครั้งต่อไป”

  อธิการบดี กล่าวต่อไปว่าขอขอบคุณที ่

แต่งกายด้วยชุดนักศึกษาอย ่างสุภาพเรียบร ้อย  

มาเรียนหนังสือ ซึ่งเป็นที่ภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย 

เพราะได้รับค�าช่ืนชมจากบุคคลภายนอกมาโดยตลอด 

และขอให้รักษาสิ่งเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่เป็นแบบอย่าง

ไปสู่รุ่นน้องๆ ต่อไป ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

วิทยาเขตบางนา ก�าลังปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างอาคาร

เรียนใหม่ ซึ่งจะอ�านวยความสะดวกให้กับนักศึกษา 

มากขึ้น ได้มีสถานที่เรียนที่เอื้อต่อบรรยากาศ 

การศึกษามากขึ้นด้วย

 “รามค�าแหงยงัได้ช่วยส่งเสรมิให้ลกูศษิย์ได้มชีวีติ 

ทีด่ขีึน้ สามารถยนืเทยีมบ่าเทยีมไหล่ได้สมศักดิศ์รขีอง 

ความเป็นมนุษย์ ส�าเร็จการศึกษา เป็นที่ยอมรับของ 

สงัคมไทยในทกุภาคส่วน ณ วนัน้ีในแวดวงการปกครอง 

มีลูกศิษย์รามฯ ขึ้นเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเกือบ 

ทุกจังหวัด และปลัดกระทรวง อีก 6 กระทรวง คือ 

ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

กระทรวงแรงงาน กระทรวงอตุสาหกรรม และกระทรวง- 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้นักศึกษา

ทุกคนภาคภูมิใจในความเป็นลูกศิษย์ของรามค�าแหง 

และขอให้มุ่งมั่น ตั้งใจเรียนหนังสือจนประสบความ

ส�าเร็จเป็นบัณฑิตอย่างที่ตั้งใจไว้”



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

  สภามหาวิทยาลัยรามค�าแหง ได้มีการประชุม

ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2558 โดยมี  

นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธาน 

มีผลการประชุมที่น่าสนใจ ดังนี้

  1. แต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการสรรหา

อธิการบดี

   - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง 

คณะกรรมการอ�านวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามค�าแหง ตามข้อบังคับ ม.ร. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ

วิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ดังนี้

    1. กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

ซึ่งแต่งตั้งจากบุคคลภายนอก เป็น ประธานกรรมการ 

ได้แก่ นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน

    2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย จ�านวน 2 คน 

เป็น กรรมการ ได้แก่ รองศาสตราจารย์เริงรัก จำาปาเงิน  

คณบดีคณะบริหารธุรกิจ และ รองศาสตราจารย์วีระศักด์ิ 

วาจาบัณฑิตย์

    3. ข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย  

จ�านวน 1 คน เป็นเลขานุการ ได้แก่ นายจักรกฤช ศรีธนกฤช 

  ส�าหรับกรรมการอ�านวยการรายอื่น ๆ ให้เป็นไป

ตามโครงสร้างที่ก�าหนดไว้ในข้อบังคับฯ

  ท้ังน้ี ให้คณะกรรมการอ�านวยการสรรหาอธิการบดี 

ด�าเนินการสรรหาผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี   ให้แล้วเสร็จ 

ภายใน 90 วัน นับจากวันที่มีค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

อ�านวยการสรรหาอธิการบดี

  2.  แต่งตั้งรองอธิการบดี

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ แต่ งตั้ ง 

รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ (ตามรายช่ือใน “ข่าวรามค�าแหง” 

ฉบับนี้ หน้า 2)

  3.  แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติแต่งต้ัง อาจารย์ 

ดร.พรมนัส สิริธรังศรี ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าภาควิชา 

การเงินและการธนาคาร  คณะบริหารธุรกิจ

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ แต่ งตั้ ง 

รองศาสตราจารย์สุปริญญา ชุกะวัฒน์ ด�ารงต�าแหน่ง 

หัวหน้าภาควิชาการบัญชี  คณะบริหารธุรกิจ

  4. แต่งตั้งกรรมการประจำาคณะฯ

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ แต่ งตั้ ง 

คณะกรรมการประจ�าคณะสื่อสารมวลชน ดังนี้

1. คณบดีคณะส่ือสารมวลชน ประธานกรรมการ

2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ

3. รองศาสตราจารย์ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ กรรมการ

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาณี  นิตย์เสมอ กรรมการ

5. อาจารย์ ดร.พัน นิลพันธุ์  ฉัตรไชยยันต์  กรรมการ

6. อาจารย์ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ กรรมการ

7. หัวหน้าส�านักงานเลขานุการ 

 คณะสื่อสารมวลชน เลขานุการ

8. น.ส.ณฐออม  ทองชะอม ผู้ช่วยเลขานุการ

  5.  แต่งตั้งคณะกรรมการอำานวยการ

    - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติ แต่ งตั้ ง 

คณะกรรมการอ�านวยการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดังนี้

1. อธิการบดี  ประธานกรรมการ

2. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รองประธานกรรมการ

3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย กรรมการ

4. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน กรรมการ

5. รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย กรรมการ

6. คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กรรมการ

7. ผู้อ�านวยการสถาบันคอมพิวเตอร ์ กรรมการ

8. ผู้อ�านวยการส�านักบริการทางวิชาการ

 และทดสอบประเมินผล กรรมการ

9. นายถาวร  มาต้น กรรมการ

10. นายจักรกฤช  ศรีธนกฤช เลขานุการ

11. นายธีระ   ทองประกอบ ผู้ช่วยเลขานุการ

  6. ปรับปรุงหลักสูตร

   - ให้ความเห็นชอบและอนุมัติปรับปรุงหลักสูตร 

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ฉบับปี พ.ศ. 2555 

(ปรับปรุงรายชื่ออาจารย์ประจ�าหลักสูตร และอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร)

  7. ปริญญาดุษฎีบัณฑิต

   - อนุมัติปริญญาดุษฎีบัณฑิต ในภาค 1  

ปีการศึกษา 2558 (ครั้งที่ 5) ดังนี้

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตทางสังคมศาสตร์

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐศาสตร์) แบบ 1 (เทียบโอน)

1. นายสมกมล เติมวิวัฒน์ รหัสประจ�าตัว 5719801005  

 ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2558 

โครงการบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

   บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต (แบบ 2)

2. นายคฑาวุฒิ สังฆมาศ รหัสประจ�าตัว 5319110024  

 ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2558 

3. น.ส.นรินทร สมทอง รหัสประจ�าตัว 5419110005  

 ตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2558 

4. น.ส.พิพรรธน์ พิเชฐศิรประภา รหัสประจ�าตัว 5419110026 

 ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2558 

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) แบบ 2 

5. นายธราพงศ์  ล้ิมสุทธิวันภูมิ รหัสประจ�าตัว 5219830071 

 ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2558 

โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมือง

   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) แบบ 2 

6. นายประสงค์  โพธ์ิสุวรรณ์  รหัสประจ�าตัว 5419860003  

 ตั้งแต่วันที่ 8 ตุลาคม 2558 

กิจกรรมรามฯ-พังงา

  มหาวิทยาลัยรามค�าแหง สาขาวิทยบริการฯ 

จ.พงังาจดัซุม้อาหารร่วมในงาน “อิม่บญุ กนิเจ@พงังา” 

บริเวณกลางตลาด อ.ท้ายเหมอืง จ.พงังา ตามโครงการ

ส่งเสริมประเพณีถือศลี กินผกั จงัหวดัพงังา ประจ�าปี 

2558 ขององค์การบรหิารส่วนจงัหวดัพังงา เมือ่วนัท่ี  

16 ตุลาคม 2558 โดยมีนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 

อดีตรัฐมนตรีว ่าการกระทรวงศึกษาธิการและ 

อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดพังงาเป็น 

ประธานเปิดงาน พร้อมด้วย นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์  

ผูว่้าราชการจงัหวดัพังงา นายวาง หุย้ จวน รองกงสุลใหญ่

แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจ�าสงขลาและ

หวัหน้าส�านกังานกงสลุประจ�าภเูกต็ หวัหน้าหน่วยงาน 

และประชาชนสวมใส่ชดุขาวเข้าร่วมงานจ�านวนมาก

  ผศ.พรชัย จิตต์พานิชย์ รองอธิการบด ี

ฝ่ายวทิยบรกิารจงัหวดัพังงา และบุคลากร สาขาวทิย- 

บริการฯ จังหวัดพังงา เข้าเยี่ยมคารวะ นายภัคพงศ์ 

ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา ในโอกาสที่ 

เข้ารบัต�าแหน่ง เมือ่วนัท่ี 7 ตลุาคม 2558 ณ ศาลากลาง

จังหวัดพังงา
➺

➺

ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ผศ.ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากุล                   aseanlang_ram@yahoo.co.th

ตอน ล่�สมบัติอัศวิน (1)

เศรษฐศาสตร์ 101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 อัศวินที่เรารู้จักกันผ่านทางภาพยนตร์หรือ 

ซีรี่ส์ทีวีคือนักรบสวมเกราะขี่ม้าและทรงคุณธรรม 

(ถ้าเป็นฝ่ายพระเอก) โดยอัศวินในต�านานที่รู้จักกัน 

แพร่หลายท่ีสุดคอือศัวนิโต๊ะกลมของพระเจ้าอาเธอร์ 

ซึ่งก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ว่ามีตัวตนจริงหรือไม ่ 

หรอืจะเป็นแค่ต�านาน นอกจากนัน้ยงัมอีศัวนิอกีกลุม่หนึง่ 

ที่นอกจากจะมีเรื่องราวอยู่ในประวัติศาสตร์จริงแล้วยังถูกน�ามาเช่ือมโยงกับ 

เรือ่งลกึลบัในยคุปัจจบุนัอกีหลายเรือ่ง มทีัง้เขยีนเป็นนยิายและเป็นภาพยนตร์ 

โดยส่วนใหญ่เป็นการตามหาสมบตัขิองอศัวนิกลุม่นีเ้ป็นหลกั อศัวนิกลุม่ทีว่่านี ้

ซึง่ปัจจุบนัอาจจะดังล�า้หน้าอศัวนิโต๊ะกลมไปแล้วกคื็อกลุม่ทีไ่ด้รบัการขนานนามว่า 

อัศวินเท็มพลาร์ (The Knights Templar) ที่ผมน�าเรื่องอัศวินมาเขียนนั้นไม่ใช่ 

จะเปลีย่นแนวเป็นเรือ่งอืน่ทีไ่ม่ใช่เศรษฐศาสตร์หรอกนะครบั เพราะจะเน้นตรงที่

กจิกรรมของกลุม่อศัวนิน้ีทีส่�าคญัซึง่เป็นจดุเร่ิมต้นของระบบการธนาคารในปัจจุบนั 

 ชื่อเต็มของอัศวินเท็มพลาร์ก็คือ The Poor Fellow-Soldiers of Christ  

and of the Temple of Solomon แปลว่าทหารผู้ยากแห่งพระคริสต์และ 

พระวิหารแห่งโซโลมอน ที่เรียกว่าทหารผู้ยาก (จน) หรือ poor  ก็เพื่อให้

ต้องการเงินบริจาคสมทบและก็ได้เงินทองมามหาศาล ตราสัญลักษณ์ของ

อัศวินกลุ่มนี้ยังแสดงถึงความยากจนถึงขนาดว่าอัศวิน 2 คนต้องร่วมกันขี่ม้า 

ตัวเดียวกัน (ดูภาพประกอบ) ซึ่งก็ไม่รู้ว่าคนในยุคนั้น (ค.ศ. 1119 - 1312 หรือ

กว่า 700 ปีมาแล้ว) มองตราสัญลกัษณ์ท่ีว่านีอ้ย่างไร แต่ผมว่ามนัดูมุง้มิง้ไปหน่อย 

คิดดูสิครับถ้าผู้ชายขี่ม้าตัวเดียวซ้อนกัน มันออกไปทางโรแมนติกมากกว่า 

จะน่าเกรงขาม

 สาเหตุที่ใช้ชื่อว่า เท็มพลาร์ (Templar) นั้นเป็นเพราะในการท�าสงคราม

ท่ีเยรูซาเล็มกลุ่มอัศวินนี้สามารถเข้ายึดครองยอดเขาเท็มเพิลได้และตั้งเป็น 

กองบญัชาการขึน้ ภเูขานีเ้ป็นทีต่ัง้มสัยดิอลัอกัซา ซ่ึงเช่ือกนัว่าสร้างทับไปบน 

วหิารแห่งโซโลมอนอกีทหีนึง่ ดงันัน้ชือ่เตม็ของกลุม่จงึมคี�าว่า “และพระวหิาร

แห่งโซโลมอน” อยู่ด้วย

 อัศวินเท็มพลาร์ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคริสตจักร-  

โรมันคาทอลิกในปี ค.ศ. 1129 และเป็นองค์กรที่ได้รับบริจาคทรัพย์สิน 

อย่างมากมายส�าหรับไปใช้ในการท�าสงครามครูเสดเพ่ือยึดครองดินแดน

ศกัดิส์ทิธิท์ีเ่ยรูซาเล็ม นอกจากนัน้หน้าทีส่�าคญัอกีอย่างหนึง่ของอศัวนิเทม็พลาร์

ก็คือให้ความคุ้มครองชาวคริสต์ที่เดินทางไปแสวงบุญยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์

ดังกล่าวด้วย จากหน้าที่นี้เองที่พวกเท็มพลาร์ได้คิดค้นธุรกรรมทางการเงิน

รูปแบบหนึ่งขึ้นมาซึ่งเป็นธุรกรรมที่ท�าโดยธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ในปัจจุบัน 

ธุรกรรมที่ว่านี้คือการโอนเงิน

 เนือ่งจากการเดนิทางจากยโุรปไปเยรซูาเลม็นัน้ท้ังล�าบากและเส่ียงอนัตราย 

ผู้ต้องการจาริกแสวงบุญที่จะน�าเงินไปใช้จ่ายหรือท�าบุญที่จุดหมายปลายทาง

จงึไม่ควรจะพกพาเงนิทองไปด้วย (สมยันัน้ใช้เหรยีญเงนิหรอืเหรยีญทองค�าแท้) 

กลุ่มเท็มพลาร์จะรับหน้าที่เป็นตัวกลางให้คือผู้เดินทางจะน�าเงินทองมาฝาก

ไว้แล้วได้เอกสารรับรองซึ่งเมื่อไปถึงจุดหมายก็จะน�าไปข้ึนเงินท่ีตัวแทนของ

เท็มพลาร์ที่เยรูซาเล็มได้ ธุรกรรมการเงินลักษณะนี้ย่อมมีการเรียกค่าบริการ

ซ่ึงก็จะเป็นรายได้ของอัศวินเท็มพลาร์ด้วย แต่ที่น่าจะเป็นรายได้มากกว่านั้น

 เครือ่งปรงุ เป็นหน่ึงในวฒันธรรมการกินอาหารของแต่ละชาตทิีม่เีอกลกัษณ์

ในตวัเอง ในประเทศเวยีดนาม เครือ่งปรงุทีใ่ช้ในการประกอบอาหารไม่ค่อยแตกต่าง

จากของไทยเท่าไรนัก แต่ปรมิาณการใส่เพือ่ประกอบอาหารแต่ละอย่าง แต่ละชนดิ

มากน้อยแตกต่างกนั ตามแต่จะเน้นว่าจะปรงุอาหารชนดินัน้ให้มรีสชาตเิช่นไร

 การกนิอาหารของคนเวยีดนาม ในท้องถิน่ภาคเหนอืรสชาตขิองอาหารจะ 

ค่อนข้างจดื ค่อนไปทางอาหารจนี ภาคกลางจะมรีสชาตทิีเ่ข้มข้นมากขึน้ ส่วนภาคใต้ 

อาหารจะมรีสจดัทีส่ดุ ใกล้เคยีงกับอาหารไทย เมือ่คนเหนอืเดนิทางมาภาคกลาง

และภาคใต้ บางคนไม่คุน้เคยกบัอาหารรสชาตจัิดจ้าน ท�าให้มปีระสบการณ์ทีน่่าจดจ�า 

และได้มโีอกาสลิม้รสชาตทิีแ่ตกต่างไปจากเดมิ

 รสชาตเิหล่าน้ี ประกอบมาจากเครือ่งปรงุต่าง ๆ ทีเ่ป็นภาษาเวยีดนามดงันี้

ภาษาเวียดนาม คำาอ่าน ความหมายภาษาไทย

nước mắm (เนื้อก หมัม) น�้าปลา

sốt cà chua (โส้ท ก่า จัว) ซอสมะเขือเทศ

nước tương (เนื้อก เตือง) ซอสถั่วเหลือง

tương ớt (เตือง เอิ๊ท) ซอสพริก

muối (หมวย) เกลือ

đường (เดื่อง) น�้าตาล

ớt (เอิ๊ท) พริก

hạt tiêu (หาต เตียว) พริกไทย

mắm tôm (หมัม โตม) กะปิ

giấm (เสิม) น�้าส้มสายชู

dầu hào (เซิ่ว ห่าว) ซอสหอยนางรม

mì chính (หมี่ จี๊ญ) ผงชูรส
 

 ปัญหาอย่างหนึ่งที่คนต่างชาติพบเมื่อรับประทานอาหารที่เวียดนาม 

คือ การใส่ผงชูรสในปริมาณมาก บางคนแพ้ผงชูรส ท�าให้ลิ้นบวม ปากพอง 

หากท่านเป็นผู ้หนึ่งที่จะต้องเดินทางไปรับประทานอาหารที่เวียดนาม  

เมื่อท่านสั่งอาหาร ท่านต้องก�าชับให้หนักแน่นว่า “không mì chính  
(คง หมี ่จีญ๊) ไม่ใส่ผงชรูส” เพือ่ท่านจะได้รืน่รมย์กบัรสชาตขิองอาหารเวยีดนาม

ต้นต�ารับอย่างมีความสุข

 Chúc ăn ngon. (จุ๊ก อัน งอน) ขอให้รับประทานให้อร่อย

ก็คือเงินทองส่วนที่ไม่มีใครน�าเอกสารมาขอแลกที่ปลายทาง ลองคิดดูสิครับ

คนที่เดินทางในสถานการณ์อย่างนั้นจะไปถึงครบทุกคนหรือเปล่า จะมีล้มหาย 

ตายจากระหว่างทางสักกี่คน

 อศัวนิเทม็พลาร์ในตอนแรกจะจนจรงิอย่างทีร่ะบอุยูใ่นชือ่ว่า “ทหารผูย้าก (จน)

แห่งพระครสิต์” หรอืเปล่านัน้ไม่มใีครรูแ้น่นอน แต่ว่าในยคุท่ีกลุ่มนีรุ้ง่เรอืงเต็มท่ี

นั้นพวกเท็มพลาร์มั่งคั่งร�่ารวยและมีทรัพย์สินจ�านวนมหาศาล ความร�่ารวยและ

ธุรกิจที่ท�าโดยกลุ่มนี้นี่เองที่น�าไปสู่จุดจบที่แสนโหดร้ายในระยะต่อมา 

     ยังไม่ทันเล่าเรื่องว่าจะตามล่าสมบัติอัศวินกันอย่างไรเลยก็พอดีหมดโควต้า

หน้ากระดาษเสียก่อน ถ้าอย่างนั้นคงต้องยกยอดไปเล่ากันต่อในตอนต่อไป 

ก็แล้วกันนะครับ .....โปรดติดตามตอนต่อไป (to be continued)



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

  สวัสดีครับ แนะน�าตัวก่อนนะครับ ผมชื่อ

นายภาณุพงศ์ จงมีสุข ชื่อเล่น หยก ครับ เป็น 

นกัศกึษาคณะมนษุยศาสตร์ มหาวทิยาลัยรามค�าแหง

ชั้นปีที่ 4 วิชาเอกภาษาฝรั่งเศส วิชาโทภาษากรีกครับ 

  เมือ่ช่วงฤดรู้อนทีผ่่านมา ผมได้รบัทนุไปศกึษา

ภาษากรีก ที่ National and Kapodistrian University 

of Athens  ประเทศกรีซ เป็นระยะเวลา 6 สัปดาห์ 

  วันนี้ผมก็จะมาเล ่าประสบการณ์ชีวิตใน 

ต่างประเทศให้ฟังกันนะครับ

 ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่านี่เป็นการไปต่างประเทศครั้งแรกของผม 

 ตั้งแต่ตอนแรกที่ประกาศผลว่าได้ทุน ตอนนั้นรู้สึกท�าอะไรไม่ถูก ทั้งดีใจ

ทั้งตื่นเต้น บวกกับเวลาที่กระชั้นมาก เหลือเวลาอีกไม่ถึงเดือนก็ต้องเดินทางแล้ว 

ไม่รู้ต้องเริ่มท�าอะไรก่อน 

 สดุท้ายกค่็อยๆตัง้สต ิ ท�าไปทลีะอย่าง เริม่แรกเลยคอื การท�าพาสปอร์ตครบั

จากนั้นก็จองตั๋วเครื่องบิน  จองที่พัก  แล้วก็ท�าวีซ่าครับ 

 แต่ตอนท�าวีซ่านี่ค่อนข้างยุ่งยากครับ คือต้องไปที่สถานทูตกรีซครับ  

ต้องเตรียมส่งเอกสารอะไรเยอะมาก แล้วก็มีการสัมภาษณ์ด้วยครับ แล้วก็รอ 

ประมาณหนึ่งอาทิตย์ถึงจะได้วีซ่าครับ 

 พอทุกอย่างเรยีบร้อยแล้วกม็เีวลาเตรียมตัวก่อนไปอยูป่ระมาณ 2 อาทติย์ครบั 

ช่วงนั้นวุ่นมากจริงๆครับ เตรียมจัดกระเป๋า หาข้อมูลการเดินทางต่างๆ  

จะกินอย่างไร จะอยู่อย่างไร จะใช้ชีวิตอย่างไร พูดง่ายๆก็คือหาข้อมูลทุกๆอย่าง

ในการที่จะใช้ชีวิตที่นั่นให้รอดครับ 

 เมือ่มาถงึวนัเดนิทางจริงๆ วนัน้ันกค่็อนข้างต่ืนเต้นครบั บวกกับกลวัๆนดิหน่อย 

 อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกคือนี่เป็นการไปต่างประเทศคร้ังแรกของผม 

เป็นการขึน้เครือ่งบนิครัง้แรก แล้วกเ็ป็นการเดนิทางไกลแบบนีค้นเดยีวครัง้แรกด้วย 

ผมตื่นเช้ามากครับวันนั้น เครื่องบินออก 10 โมง แต่ก็ตื่นตั้งแต่ตี 5 แล้วก็

เตรียมตัวไปสนามบินครับ คุณพ่อคุณแม่ไปส่งด้วยครับ ถึงสนามบินประมาณ  

8 โมงได้ครับ พอมาถึงแล้วก็เช็คอิน รอจนถึงเวลาแล้วก็ขึ้นเครื่องครับ 

 สายการบินท่ีผมเดินทางคือ Aeroflot เป็นสายการบินของรัสเซียครับ  

บินประมาณ 10 ชั่วโมง ไปต่อเครื่องที่รัสเซียครับ แต่ต้องรอเวลาต่อเครื่องบิน

เป็นวันเลยครับ ผมต้องต่อเครื่องบินในวันถัดไป ผมก็เลยได้มีโอกาสแวะไปเที่ยว

ในรัสเซียด้วยนิดหน่อยครับ 

 จากสนามบินก็มีรถไฟเข้าไปในเมืองครับ เนื่องจากผมเรียนภาษารัสเซีย 

มาด้วยเช่นกนั กเ็ลยอ่านออก พอพดูได้ ฟังเข้าใจบ้าง เลยเอาตวัรอดได้ไม่ยากครบั 

ก็สนุกดีครับ อ้อ.. ลืมบอกไปว่าไปถึงรัสเซียตอนประมาณ 4 โมงเย็นครับ  

(เวลาของที่รัสเซียนะครับ) 

 จากนั้นผมก็เที่ยวอยู่ในเมือง Moscow ยาวจนถึงประมาณ 3 ทุ่ม แล้วก็นั่ง

รถไฟกลับมาที่สนามบิน เครื่องออกอีกทีตอน 7 โมงเช้าของอีกวันครับ ก็เลย

นอนทีส่นามบนิครบั แต่ก็นอนไม่ค่อยหลบัหรอกครบั รูส้กึไม่ชนิเท่าไหร่ พอเช้ามดื

ของอกีวันผมกเ็ตรยีมตวัตืน่เตรยีมขึน้เครือ่งครบั รูส้กึทรมานมาก อดหลบัอดนอน 

 ตอนนั้นรู้สึกอยากกลับไทยขึ้นมาทันทีเลยครับ คิดถึงบ้าน คิดถึงพ่อแม่ 

คิดถงึเตยีงทีบ้่าน อยากนอนมากๆ ในตอนนัน้มนัข�าไม่ออกเลยครบั มนัทรมานจรงิๆ 

 แต่มองย้อนกลับไปตอนนี้ข�ามากครับ  

 จากนัน้ผมกข็ึน้เครือ่งต่อไปยงัประเทศกรซีครบั รอบน้ีบนิ 4 ชัว่โมงนิดๆครบั 

จากเมือง Moscow ไปยังเอเธนส์ครับ

 วินาทีแรกที่ผมเดินทางเข้ามาถึงเขตประเทศกรีซ ผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจ

มากๆ มองจากบนเครื่องบินลงมารู้สึกไม่น่าเชื่อว่าตัวเองจะมาถึงที่นี่ได้คนเดียว 

เป็นความรู้สึกที่บอกไม่ถูกเลยครับ  

 พอลงเครื่องผมก็ไปรอรับสัมภาระ แล้วก็ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองแล้วก็

ออกมาหน้าสนามบินครับ ตอนนั้นผมไม่รู้จะไปยังไงต่อ ไม่รู้จะท�ายังไงต่อ มอง 

ไปทางไหนกม็แีต่ภาษากรกี คนรอบตวักพ็ดูภาษากรกีกนัหมด ท�าอะไรไม่ถกูเลยครบั 

ผมก็เลยเข้าไปถาม Information ครับ แต่ผมยังไม่กล้าพูดภาษากรีกนะครับ  

เนื่องด้วยยังประหม่าอยู่ ผมเลยถามเป็นภาษาอังกฤษ ผมก็ถามว่าผมจะต้องไป

ขึ้นรถที่ไหน ต้องท�ายังไง ฯลฯ 

 สุดท้ายผมก็ไปตามที่เขาบอกจนเจอที่ขึ้นรถครับ ผมต้องต่อรถบัสเข้าไป

ในตัวเมืองเพื่อไปยังที่พักของผมครับ พอมาถึงที่ซื้อตั๋วรถบัส ผมก็ยังคงไม่กล้า

พดูภาษากรกีอยู ่ เลยพดูภาษาอังกฤษไปก่อนเหมอืนเดิมครบั แต่คราวนีค้นขายต๋ัว

พูดภาษากรีกกลับมาครับ ไม่ยอมพูดภาษาอังกฤษเลย ผมก็อึ้งเลยครับ แต่ฟังๆไป

กพ็อจะจบัใจความได้บ้าง แต่ผมกย็งัตอบเขากลับเป็นภาษาอังกฤษอยูดี่ครบั 

 จากนั้นผมก็ขึ้นรถบัสครับ แต่ด้วยว่าผมได้ศึกษาการเดินทางเข้าเมือง 

ตั้งแต่ก่อนมาถึงที่นี่แล้ว นั่นคือผมต้องลงรถที่ปลายสายพอดี ตอนแรกผมก็เลย 

ไม่ได้ถามไม่ได้คุยอะไรกับใคร พอซื้อตั๋วขึ้นรถแล้วก็นั่งไปเรื่อยๆเลยครับ จนผ่าน 

ไปสักประมาณชั่วโมงกว่าๆ ผมเริ่มรู้สึกว่าท�าไมมันนานจัง หรือว่ารถบัสเขา 

เลยปลายสายมาแล้ววิ่งต่อเลย หรือยังไง ในใจก็คิดนั่นคิดนี่ กลัวไปหมด หวั่น

ไปหมด แต่ก็ยังใจกล้ายังตัดสินใจนั่งต่อไปอีกสักพัก แล้วก็คิดว่ารถเขาคงยังไม่

เลยหรอก ถึงปลายสายแล้วคนก็คงลงหมดเอง เดี๋ยวก็ค่อยลงตามๆเขาเอง แต่

เวลาก็ผ่านไปอีก ยาวมาประมาณสองชั่วโมงก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะถึงครับ ผมก็เลย 

เร่ิมกลัวจะหลงทาง ก็เลยลองถามคนที่นั่งมาด้วยกันข้างๆ (ยังถามเป็นภาษา

อังกฤษอยู่นะครับ) ผมก็ถามเขาว่าที่ที่ผมจะลงมันเลยมาหรือยัง เขาก็บอกผมว่า

ยงัไม่เลย อกีประมาณ 10 นาทกีถ็งึแล้ว ผมกเ็ลยโล่งอกไปครบั แล้วกข็อบคณุเขาไปครบั 

 จากนั้นเขาก็เริ่มชวนผม 

คุยครับ เขาถามผมว่าผมมาจาก 

ประเทศไหน ผมก็ตอบไปว่ามา

จากประเทศไทยครับ แล้วเขาก็

ถามผมอีกว่ามาเท่ียวเหรอ ผมก็

ตอบไปว่ามาเรียนครับ แล้วผมก็

รวบรวมความกล้าขั้นสูงสุด เริ่ม

พูดภาษากรีกครั้งแรกครับ 

 คนที่ผมคุยด้วยเป็นฝรั่งผู้หญิงวัยท�างานแล้วครับ จากนั้นผมก็บอกเขา 

(เป็นภาษากรีก) ว่าผมพูดภาษากรีกได้นะครับ เขาอึ้งเลยครับ เขาคงคิดไม่ถึงว่า

ผมจะพูดภาษากรีก ฮ่าๆ แล้วผมก็ถามเขาว่าคุณเป็นคนกรีกเหรอครับ? เขาก็ตอบ

ผมว่าไม่ใช่ เขาไม่ได้เป็นคนกรีกครับ เป็นคนบัลแกเรีย แต่เขาอาศัยอยู่ในกรีซ 

นานแล้ว ก็เลยพูดภาษากรีกได้ แล้วผมก็เลยคุยกับเขาเป็นภาษากรีกไปตลอดทาง

จนเขาลงรถเลยครับ ฟังออกบ้างไม่ออกบ้าง ปนอังกฤษบ้างตอนที่นึกภาษากรีก

ไม่ออกจริงๆ แต่สุดท้ายก็คุยจนรู้เรื่องครับ ก่อนลงเขาก็อวยพรขอให้ผมโชคดี 

ผมก็อวยพรเขากลับไปให้โชคดีเช่นกันครับ 

 รู้สึกดีมากๆครับที่สุดท้ายผมก็กล้าพูดภาษากรีกจนได้ 

 จากนั้นพอนั่งรถมาถึงปลายสาย ผมก็ลงครับ แล้วก็ต่อรถไฟใต้ดินไปยัง

สถานีที่ใกล้ที่พักของผมครับ พอไปถึงแล้ว ขึ้นมาจากสถานี  ผมตกใจเลยครับ  

ทกุอย่างมนัไม่คุน้เลย มองไปทางไหนกส็บัสนไปหมด ไม่รูจ้ะต้องเดินไปทางไหน 

ไปไม่ถูก ไม่รูท้ศิไหนเป็นทศิไหน ไม่รู้ว่าตัวเองอยูต่รงไหน ถอืกระเป๋ามากห็นกัมาก 

ตอนนั้น ท้อมากครับ ผมเข้าไปถามคนแถวๆนั้นเขาก็ไม่รู้ครับ เพราะคนที่ผม

ถามไม่ใช่คนแถวนี ้ จากนัน้ผมกเ็ลยลองเสีย่งดวง  เดนิดเูองเลยครบั สดุท้ายกเ็จอครบั 

โชคดีมากๆ สุ่มเดินถูกทางพอดี  ถึงที่พักก็ประมาณ 4-5 โมงเย็นครับ

เมื่อลูกพ่อขุนฯได้ทุนไปเรียนภาษากรีก

(อ่านต่อหน้า 7)



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

เมื่อลูกพ่อขุนฯได้ทุนไปเรียนภาษากรีก (ต่อจากหน้า 6)

 พอผมเข้าที่พัก เก็บของอะไรเสร็จ ผมก็นอนพักสักพักครับ ตอนนั้น 

ฝนตกด้วยครับ อากาศเย็นสบายมากๆ 

 พอค�่าๆฝนเริ่มหยุดตก ผมก็เริ่มหิวแล้วครับ คราวนี้ผมก็เลยลองเดินๆไป

แถวใกล้ๆโรงแรมครับ รอบแรกก็วนๆดูก่อน ว่ามีอะไรให้ทานบ้าง แต่ก็ยังไม่ได ้

เดินเข้าไปสักร้านนะครับ แล้วผมก็เดินวนอีกรอบ แล้วก็ตัดสินใจเข้าไปร้าน 

ร้านหนึ่ง เป็นร้านอาหารกรีกครับ แต่ตอนนั้นในหัวของผมอยู่ดีๆลืมชื่ออาหาร 

ทกุอย่างไปหมด ทีเ่รยีนๆมาทัง้หมดมนัหายไปจากสมองผมไปไหนหมดก็ไม่รูค้รบั 

ไม่รู้จะสั่งอะไร ไม่รู้จะสั่งยังไง ในหัวก็นึกขึ้นมาได้อย่างเดียวคือ “ซูฟลากี้” ซึ่ง 

เป็นช่ืออาหารที่ผมได้ยินตอนเรียนบ่อยมากๆครับ จ�าได้อยู่อย่างเดียว มั่นใจว่า 

สั่งแล้วทานได้แน่ๆ ผมก็เลยสั่งอันนั้นเลยครับ เป็นอาหารมื้อแรกในกรีซที ่

อร่อยมากๆครับ 

 พอทานเสร็จผมก็กลับไปที่โรงแรมครับ ก็ลองเปิดโทรทัศน์ดู โอ้โห  

ทุกอย่างเป็นภาษากรีกหมดเลยครับ ฟังแทบไม่รู้เรื่องเลย ฮ่าๆ ผมก็เลยรู้สึกว่ายัง

ต้องฝึกยังต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะครับ 

 คืนนั้นก่อนนอนผมก็หยิบหนังสือภาษากรีกขึ้นมาอ่านทบทวน เอา CD 

ฝึกภาษากรีกมาเปิดฟังครับ และแล้ววันแรกในกรีซก็ผ่านไปด้วยดีครับ   

 ต้องบอกก่อนว่าที่จริงผมมาถึงกรีซ

ก่อนวันที่จะเริ่มเรียน 3 วันครับ มาปรับตัว

ให้ชินก่อน วันแรกก็คือตามท่ีเล่าไปเมื่อ 

สักครู่ครับ ส่วนอีกสองวันต่อมา ผมก็ลอง

ไปเที่ยวสถานที่ส�าคัญต่างๆรอบเมืองครับ  

แล้วก็ลองขึน้รถดูทางไปมหาวทิยาลยัด้วยครบั 

เป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่มากครับ 

อยู่เมืองนอกคนเดียว ไปไหนมาไหน 

ด้วยตัวเอง ท�าทุกอย่างด้วยตัวเอง จะว่าไป 

ก็สนุกดีครับ  รู้สึกกลัวอยู่นิดหน่อยช่วงแรกๆ แต่ผมก็ปลอดภัยครับ สุดท้าย 

ทุกอย่างก็ผ่านไปได้อย่างดี

 วนัแรกทีเ่ปิดเรยีน ผมกม็าถงึมหาวทิยาลยัตัง้แต่เช้าเลยครบั เวลาเริม่จรงิๆ 

คือ 9 โมงเช้า แต่ผมมาถึงตั้งแต่ 8 โมงเลยครับ ด้วยความตื่นเต้นครับ ผมก็เลย 

ตื่นเช้า รีบมามหาวิทยาลัยเลยครับ 

 วันแรกจะมีการสอบวัดระดับ   ข้อสอบทุกอย่างเป็นภาษากรีกหมด มีทั้ง 

ข้อสอบที่มีตัวเลือกและข้อสอบเขียนเลยครับ แล้วก็การพูดการคุยอะไรก็เป็น 

ภาษากรีกเกือบหมดเลยครับ มีแปลภาษาอังกฤษให้บ้างถ้าไม่เข้าใจจริงๆ 

 ค่อนข้างหินส�าหรับผมเลยล่ะครับ แต่ก็ผ่านไปได้ครับ 

 วันแรกก็มีแค่การสอบนี่แหละครับ สอบเสร็จก็ให้กลับได้เลยครับ แล้วก็

ให้มาดูผลวันต่อมาพร้อมกับประกาศชั้นเรียนครับ 

 วนัต่อมา ผมก็มามหาวทิยาลยัเช้าเหมือนเดมิ รบีมาดูผลสอบครบั ผมดีใจมาก 

สอบได้ระดับ B1 ครับ ถือว่าเป็นระดับกลางครับ  

 ที่ผมดีใจมากเพราะผมเพ่ิงเรียนภาษากรีกมาได้แค่ปีกว่าๆ แต่ก็สอบได ้

ระดบักลางแล้ว เป็นความภมูใิจของผมมากเลยครบั ไม่เสยีแรงทีต่ัง้ใจเรยีนมาตลอด 

 พอดูผลสอบเสร็จก็ต้องเริ่มเข้าห้องเรียนเลยครับ เรียนวันแรกก็ยังไม่ม ี

อะไรมากครับ ให้แนะน�าตัวเป็นภาษากรีก ให้ท�ากิจกรรมต่างๆที่จะช่วยท�าความ

รูจ้กัเพือ่นๆในห้องครบั แล้วกม็กีารทบทวนความรูภ้าษากรกีครบั สนกุมากๆเลยครบั 

 วันแรกก็รู้จักเพื่อนประมาณ 3-4 คนครับ หลังจากวันแรกผ่านไปถึงเริ่ม

เรียนจริงจังครับ ในการเรียนก็จะมีครบเลยครับทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน 

 พอมาเรียนทุกวันทุกวันก็เริ่มรู้จักเพื่อนในห้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับ แล้วก็

รู้จักเพื่อนต่างห้องด้วยเช่นกันครับ 

 และเนื่องด้วยผมเป็นหนึ่งในสองคนเอเชียจากผู้เข้าร่วมโครงการท้ังหมด 

(ส่วนอีกคนเป็นชาวญ่ีปุ่นครับ) เลยมีเพื่อนมีอาจารย์มาคุยด้วยเยอะเป็นพิเศษ 

ได้รู้จักเพื่อนใหม่เยอะเลยล่ะครับ 

 พอบอกว่ามาจากประเทศไทย นี่ก็มีแต่คนชมว่าเป็นประเทศที่น่าสนใจ  

สวยและน่าเท่ียว เพ่ือนๆก็ชอบมาชวนคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เกี่ยวกับประเทศไทย  

มีบางคนมาบอกให้สอนพูดสอนเขียนภาษาไทยด้วยครับ รู้สึกดีมากเลยครับ 

 ไม่คิดว่าประเทศของเราจะเป็นที่น่าสนใจขนาดนี้ครับ  

 ในแต่ละสัปดาห์  จะมีหนึ่งวันที่ทางมหาวิทยาลัยจะพาไปทัศนศึกษาครับ 

นั่นคือวันพฤหัสครับ 

 ทกุๆวนัพฤหสั จะได้ออกไปเทีย่วสถานทีส่�าคญัในเมอืงครบั เช่น Acropolis 

โบราณสถานต่างๆ และพพิธิภณัฑ์ต่างๆ  ได้ความรูท้างประวตัศิาสตร์เยอะเลยครบั 

 ในช่วงสองสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน  วันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีพาไปเที่ยว

ต่างเมืองด้วยครับ   ท�าให้ได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามของประเทศกรีซ 

 แล้วท่ีพิเศษกว่านั้นคือสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน มหาวิทยาลัยได้พา 

เข้าชมรัฐสภากรีกด้วยครับ รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้เข้าไปชมข้างในครับ  

เป็นโอกาสที่หาได้ยากมากๆครับ 

 หกสัปดาห์ของการเรียนผ่านไปเร็วมากจริงๆครับ ผมแทบไม่ได้ตั้งตัวเลย 

เวลาผ่านไปเร็วมากครับ 

 พอมาถึงสัปดาห์สุดท้ายของการเรียนก็ใจหายมากครับ ช่วงท้ายนี้เป็น 

ช่วงที่ผมสนิทสนมกับเพื่อนกับอาจารย์มากที่สุดแล้ว กลายเป็นความเคยชินว่า

ทุกวันจะต้องเจอกัน พูดคุยกัน สนุกด้วยกัน เป็นชีวิตที่มีความสุขมากเลยครับ 

เป็นการไปเรียนที่แทบไม่เคยรู้สึกเบื่อเลยครับ แต่ก็เข้าใจว่าอย่างไรงานเลี้ยงต้อง

มีวันเลิกราครับ 

 วันสุดท้ายของการเรียน วันนั้นก็เป็นวันสอบจบครับ ทุกคนจะต้องสอบ

วัดความรู้ท่ีเรียนมาท้ังหมดครับ ข้อสอบยากพอสมควรครับ แต่ผมก็ท�าค่อน

ข้างมั่นใจว่าท�าได้  

 แล้วผลสอบออกมาก็ได้ดีมากจริงๆครับ ผมได้คะแนนรวม 8.1/10 ครับ 

 วันถัดมาก็เป็นวันรับใบ Certificate ครับ ผมดีใจมากๆเลยครับที่ผมผ่าน 

มาถึงจุดนี้ได้ครับ หลังจากเสร็จพิธีรับใบแล้วก็ถ่ายรูปกับเพื่อนๆกับอาจารย์ครับ 

แล้วช่วงกลางคืน มหาวิทยาลัยจัดงานเลี้ยงส่งให้ครับ สนุกมาก

 การไปศึกษาที่ประเทศกรีซครั้งนี้เป็นช่วงเวลาที่ผมประทับใจมากครับ 

 จากตอนมาถงึกรซีวนัแรก  ไม่มแีม้แต่ความมัน่ใจทีจ่ะพดูภาษากรีก ในตอนนี้ 

ผมสามารถพดูภาษากรกีได้อย่างมัน่ใจแล้ว  โดยทีไ่ม่รูต้วัเลยว่าท�าได้ตัง้แต่ตอนไหน 

 การไปครัง้นีเ้ป็นโอกาสท่ีดีมากส�าหรบัผมจรงิๆ   เป็นโอกาสในการเรยีนรูท่ี้

ดีมาก ผมได้ฝึกภาษา ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต ได้มิตรภาพดีๆ มีเพื่อนใหม่ๆมากมาย 

 สุดท้ายนี้ ผมต้องขอขอบพระคุณ รศ.ดร.อุษา กรทับทิม และอาจารย์  

Dimitrios Chalkos อาจารย์สาขาวชิาภาษากรีก มหาวทิยาลัยรามค�าแหง ผูส้นบัสนนุ 

และช่วยเหลือให้ผมได้รับทุนไปศึกษาที่ประเทศกรีซในครั้งนี้ครับ

             ภาณุพงศ์ จงมีสุข

รศ.ดร.อุษา กรทับทิม อาจารย์ประจ�า คณะมนุษยศาสตร์  

 “แม้ว่าประเทศกรีซจะประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ 

แต่ก็ไม่ได้หยุดให้ทุนแก่นักศึกษาต่างชาติ ซึ่งมีทั้งทุน 

ศึกษาต่อในระดับปริญญา โท เอก ทุนเรียนภาษาและ 

วฒันธรรม  1 ปี ทนุเรยีนภาษาภาคฤดูร้อน ในภาคฤดูร้อน 

 ภาณุพงศ์ จงมีสุข เป็นนักศึกษาที่เลือกเรียน 

วิชาโทภาษากรีกท่ีเพิ่งเรียนจบ GRK 2002 ได้รับทุนไปศึกษาภาษาและ 

วัฒนธรรมที่ประเทศกรีซเป็นเวลา 6 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 8 มิถุนายน -  

17 กรกฎาคม 2015 

 น่ีคอืโอกาสและก�าไรชีวติของนกัศกึษา ซึง่อาจมโีอกาสขอทนุการศกึษา 

ไปศึกษาในระดับที่สูงขึ้น นักศึกษาที่สนใจสร้างประสบการณ์ และก�าไรชีวิต 

เช่นภาณุพงศ์ สามารถลงทะเบียนเรียนภาษากรีกได้ที่คณะมนุษยศาสตร์   

เปิดสอนเป็นกระบวนวิชาพื้นฐานภาษาต่างประเทศ วิชาเลือก และวิชาโท   

โอกาสอย่างนี้ไม่มีที่อื่น มีที่ ม.ร. เท่านั้น อย่าปล่อยให้โอกาสผ่านไปโดยเรา

ไม่มีส่วนร่วม”          



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

 อาจารย์แนะแนวจากโรงเรียนมัธยมศึกษา-กศน. ท้ังในกรุงเทพฯ และ 

ต่างจังหวัด ชื่นชมรามค�าแหง ให้ความรู้ด้านการเรียนการสอนใหม่ๆไปเผยแพร่ และ

ข้อมูลด้านสื่อออนไลน์ แนะแนวการเข้าถึงสื่อให้กับนักเรียน

  เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย

รามค�าแหง จัดงานสัมมนาอาจารย์แนะแนว จากโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขต 

กรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด ครั้งที่ 11 ขึ้น โดยมีอาจารย์แนะแนวจากโรงเรียน

มัธยมศึกษาทั่วประเทศ 30 จังหวัด และผู้อ�านวยการการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จ�านวน 350  คน เข้าร่วมสัมมนา

  ‘ข่าวรามค�าแหง’ ได้มีโอกาสพูดคุยกับอาจารย์แนะแนว ถึงความรู้สึกที่เข้า

ร่วมสัมมนา และประโยชน์ที่ได้รับ และสิ่งที่จะน�ากลับไปบอกนักเรียน 

  อาจารย์สุดที่รัก สัญพิบูลย์ อาจารย์แนะแนว 

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 42 จังหวัดสตูล กล่าวว่า ครั้งนี้ 

เป็นครัง้ที ่ 3 แล้วทีม่าร่วมสมัมนา แม้ว่าตนเองจะอยูต่่างจงัหวดั 

ไกลจากกรุงเทพฯ มากก็ตาม แต่ความรู้ที่ได้รับกลับไปถือว่า

คุ้มค่ากับการเดินทางมากจริงๆ เพราะได้ความรู้เกี่ยวกับคณะ 

สาขาวิชาใหม่ๆ หลักสูตร Pre-degree และท่ีส�าคัญยังได ้

สื่อการเรียนการสอนที่น�าไปประกอบการบรรยายให้กับ

นักเรียนได้เข้าใจมากขึ้น ทั้งแผ่นพับ โบรชัวร์ โปสเตอร์ ตัวอย่างคู่มือการรับสมัคร 

และที่ส�าคัญคือซีดีแนะน�าหลักสูตร Pre-degree ที่มีนักศึกษารุ่นพี่มาให้ค�าแนะน�า 

น้องๆ ด้วย

  “นกัเรยีน ม.ปลาย สนใจคณะและสาขาวชิาต่างๆ ของมหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

ในส่วนกลางอย่างมาก เพราะมีความหลากหลาย ซึ่งความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ก็จะน�า 

ไปบอกต่อทั้งกับนักเรียนและผู้ปกครอง เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจศึกษาต่อที่

เหมาะสมต่อไป”

  อาจารย์สุจินตนา พิมานเทพ อาจารย์แนะแนว 

จากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสุโขทัย กทม. กล่าวว่า  

ตนเองมาร่วมสัมมนากับทางมหาวิทยาลัยรามค�าแหงครั้งนี ้

เป็นครัง้ท่ี 5 ได้รบัประโยชน์ทางด้านหลกัสตูรการเรยีนการสอน 

ในคณะและสาขาใหม่ๆ รวมทัง้ข้อมลูด้าน Pre-degree ตวัอย่าง 

รุ่นพี่ที่ประสบความส�าเร็จ ซึ่งสามารถน�าไปแนะแนวใน

การศกึษาต่อให้กบันกัเรยีนชัน้ ม.ปลาย ได้ตดัสนิใจในการเลอืก 

ศกึษาต่อได้ และครัง้นีย้งัได้รบัความรู ้ และข้อมลูด้านการเข้าถงึสือ่ออนไลน์ของนกัเรยีน 

ท�าให้เข้าใจการใช้งานส่ือออนไลน์ของนกัเรียน และสามารถแนะน�าในสิง่ทีด่แีละถกูต้อง 

ให้กับนักเรียนได้ต่อไป

  “ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่จัดสัมมนาอาจารย์แนะแนวอย่าง 

ต่อเนื่อง นอกจากจะได้รับความรู้ที่เป็นวิชาการแล้ว อาจารย์แนะแนวยังได้แลกเปลี่ยน

เรียนรู้ซึ่งกันและกัน รวมทั้งได้เครือข่ายในการประสานงานด้านการศึกษาด้วย” 

 อาจารย์วาสนา รอดเชียง อาจารย์แนะแนวจาก

โรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่ารู้สึก

อบอุ่นเพราะทุกครั้งที่ได้เข้ามาร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนว 

ท่ีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง จะเห็นว่ามีอาจารย์แนะแนวเข้า 

ร่วมสมัมนามากขึน้ทกุปี และทีต่ดัสนิใจมาร่วมสมัมนากเ็พราะ 

นักเรียน ม.ปลาย สนใจหลักสูตร Pre-degree จ�านวนมาก 

ซึ่งพวกเขาเห็นตัวอย่างจากรุ่นพ่ีที่โรงเรียนว่าสามารถเก็บ

หน่วยกิตได้เกือบครบเมื่อจบ ม.6

  “ได้รับความรู้ด้านการเรียนการสอน และเอกสารประกอบจากคณะต่างๆ  

รวมทั้งสื่อแนะน�าหลักสูตร Pre-degree ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการแนะแนวอย่างมาก  

อีกทั้งยังได้รับความรู้ที่น่าสนใจด้านสื่อออนไลน์ด้วย ซึ่งท�าให้รู้ทันนักเรียนในการใช้

สื่อออนไลน์มากขึ้น ทั้งยังจะสามารถแนะน�าการเข้าใช้สื่อทางด้านการศึกษาที่ถูกต้อง

ได้อีกด้วย”

  อาจารย์รังสรรค์ วรรณพิรุณ อาจารย์แนะแนว

จากโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา จังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวว่า  

ขอบคุณมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ที่จัดกิจกรรมดีๆให ้

อาจารย์แนะแนวได้เข้าร่วม และให้ความรู ้ รวมทัง้ข้อมลูต่างๆ 

ที่สามารถน�ากลับไปสอนนักเรียนในชั้นเรียน และเป็นส่วน

หนึ่งในการตัดสินใจศึกษาต่อในอนาคตต่อไป 

  “ตนเองประทับใจการบรรยายพิเศษ เรื่อง “คร ู

สร้างสรรค์ นักเรียนทันส่ือ” อย่างมาก เพราะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์ ทันต่อ 

เหตุการณ์ปัจจุบัน และสามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับการสอนในวิชาพลเมือง และวิชา

อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังท�าให้เข้าใจและรู้ทันนักเรียนในวัยนั้นๆ ซึ่งหากมีปัญหา

ใดๆ เข้ามาก็จะสามารถช่วยนักเรียนแก้ไขได้ดีขึ้น” 

  อาจารย์วารณุ ี สโรภาส อาจารย์แนะแนวโรงเรยีน- 

สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กทม. กล่าวว่าประทับใจกับข้อมูล 

และความรู้ที่ได้รับทั้งเรื่องหลักสูตรการเรียนการสอนของ

มหาวิทยาลัยท่ีมีเพ่ิมมากขึ้นจากเดิม และความรู้เกี่ยวกับ   

Pre-degree ซึ่งการเรียนในระบบนี้เป็นการให้โอกาสแก่เด็ก

นักเรียนและสร้างความกระตือรือร้นในการศึกษาท�าให้เป็น

ผู้ใหญ่มากขึ้น 

  “การสัมมนาที่จัดขึ้น ถือเป็นประโยชน์ต่ออาจารย์แนะแนวอย่างมาก  

เนือ่งจากมหาวทิยาลยัรามค�าแหงเป็นมหาวทิยาลยัตลาดวชิาทีม่กีารพฒันาอยูต่ลอดเวลา 

จึงเป็นโอกาสที่ดีต่ออาจารย์แนะแนวที่ได้มาเพ่ิมเติมความรู้ในส่วนที่ขาดหายไป  

เพื่อจะได้มีองค์ความรู้ไปเป็นแนวทางในการแนะแนวให้นักเรียน โดยอาจารย์จะใช ้

ช่วงคาบเรียนแนะแนวในการแนะน�าข้อมูลของมหาวิทยาลัย แจ้งให้นักเรียนที่มีความ

พร้อมให้ลองมาศึกษาในระบบ Pre-degree เพราะการเรียนในระบบนี้จะเป็นการเปิด 

โลกกว้าง สามารถพลิกแพลงแนวทางการเรียนของตนเอง ท�าให้มองอนาคตของ 

ตนเองได้เร็วขึ้น”

 อาจารย์ปภังกร ยังเมือง อาจารย์แนะแนว 

โรงเรียนชลราษฎรอ�ารุง จังหวัดชลบุรี กล่าวว่าครั้งน้ีได้มา 

เข้าร่วมการสัมมนาเป็นปีที่ 3 แล้ว ตลอดเวลา 2 ปีที่ผ่านมา 

อาจารย์ได้น�าข้อมูลเกี่ยวกับระบบ Pre-degree มาเผยแพร ่

ให้แก่นักเรียน ซึ่งนักเรียนหลายคนให้ความสนใจ และคิดว่า 

ระบบนี้เป็นระบบการเรียนที่ดี สามารถเรียนควบคู่ไปกับ 

มัธยมปลายได้ ท�าให้มีความรู้ในวิชาการต่างๆ มากขึ้นด้วย

 อาจารย์เชื่อว่าการเปิดโอกาสของมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ท�าให้นักเรียน 

ได้เข้ามาเรยีนในระบบปรญิญาตรล่ีวงหน้า และทกุคนทีม่คีวามพร้อมกส็ามารถเรยีนได้ 

โดยดูจากรุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วและประสบความส�าเร็จเป็นตัวอย่าง และจะน�า 

กลับไปแนะแนวให้นักเรียนได้ลองเปิดใจตนเองเข้ามาลองศึกษาดูต่อไป

 อาจารย์แจ่มจันทร์ ใสนวล อาจารย์แนะแนว

โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา จังหวัดสมุทรปราการ  

กล่าวว่าเป็นครั้งแรกที่ได้มาเข้าร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนว 

รูส้กึประทบัใจต้ังแต่การต้อนรบั และการแนะน�ามหาวทิยาลยั

รามค�าแหง การเรียนการสอนในหลักสูตรต่างๆ รวมถึง

หลักสูตร Pre-degree ที่เปิดขึ้นเพื่อนักเรียนที่จบชั้น ม.3 ได้

มีโอกาสเข้ามาเรียนในหลักสูตรปริญญาตรีเป็นการสร้าง

โอกาสการเรียนรู้แก่นักเรียนอีกทางหนึ่ง 

  ส�าหรับระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยรามค�าแหงน้ัน มองว่า 

มหาวิทยาลัยเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมในสาขาวิชาที่สนใจ  

ซึง่ถ้าเรยีนในสาขานีไ้ม่ไหวกย็งัสามารถเปลีย่นไปเรยีนสาขาวชิาใหม่ได้โดยทีไ่ม่เสยีเวลา 

ทั้งนี้นักเรียนในโรงเรียน ก็ให้ความสนใจในระบบนี้พอสมควร และคาดว่าจะมากขึ้น

ในปีต่อๆ ไป 

อาจารย์แนะแนวชื่นชมรามคำาแหงให้ความรู้ใหม่ด้านการศึกษา - ส่ือออนไลน์

(อ่านต่อหน้า 9)



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

กองบรรณาธิการ

ถาม  ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ที่ เรียน 

ครบหลักสูตรแล้ว แต่ยังไม่ช�าระค่าเทียบโอน และ 

ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 2 ปีแล้วครับ

ตอบ ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง ประกาศวันท่ี 

19 ก.พ. 2553 เรื่องการขอคืนสถานภาพนักศึกษา

และช�าระเงินค่าเทียบโอน เพื่อขอจบการศึกษา

เป็นกรณีพิเศษ

 ตามท่ีมีนักศึกษาสมัครเข้าศึกษาโดยใช้สิทธ์ิ

เทียบโอนหน่วยกิต และได้ช�าระค่าฐานข้อมูล 

การเทียบโอนในวันสมัครไว้แล้ว เม่ือศึกษาจนครบหลักสูตร 

ก็ยังไม่ได้ช�าระเงินค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือทั้งหมด

และไม่ได้ติดต่อมหาวิทยาลัยจนกระท่ังหมดสถานภาพ

การเป็นนักศึกษานั้น

  เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษากรณีดังกล่าว 

สามารถช�าระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตและด�าเนิน

เร่ืองแจ้งจบครบหลักสูตรได้ มหาวิทยาลัยจึงก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีด�าเนินการดังนี้

  1. เป็นผู้ท่ียังค้างช�าระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิต 

และปัจจุบันหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษาแล้ว 

โดยคณะได้ตรวจสอบและรับรองแล้วว่าเมื่อช�าระ

ค่าเทียบโอนหน่วยกิตแล้วสามารถจบหลักสูตรได้

  2. ให้ช�าระเงินค่ารักษาสถานภาพนักศึกษา 

นับจากภาคสุดท้ายที่ได้ลงทะเบียนเรียนไว้จนถึง

ภาคปัจจุบันตามอัตราที่ก�าหนดของแต่ละระบบ 

การเรียนการสอน

  3. ให้ช�าระเงินค่าธรรมเนียมการเทียบโอนล่าช้า 

ตามอัตราที่ก�าหนดไว้ตามประกาศมหาวิทยาลัย 

เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการเทียบโอนล่าช้า ลงวันที่  

9 เมษายน 2545

  4. ให้นักศึกษาด�าเนินการดังนี้

   4.1 ติดต่อคณะเพื่อเขียนค�าร้อง ขอคืน 

สถานภาพนักศึกษาและช�าระเงินค่าเทียบโอน เพื่อ 

ขอจบการศึกษาเป็นกรณีพิเศษ พร้อมทั้งขอรับใบ 

หลักฐานการเทียบโอน (ม.ร.23) ส�าหรับใช้เป็น 

หลักฐานการช�าระเงินค่าเทียบโอน

   4.2 ติดต่อฝ่ายจัดตารางสอนฯอาคาร 

สวป.ชั้น 6 เพื่อปรับฐานข้อมูลสถานภาพนักศึกษา 

และคิดอัตราค่าธรรมเนียม ตามข้อ 2 และ ข้อ 3

   4.3 ติดต่อช�าระเงินท่ีกองคลัง ส�านักงาน-

อธิการบดี และน�าใบเสร็จรับเงินไปด�าเนินการท่ีคณะ

  ให้นักศึกษาไปด�าเนินการตามประกาศ

มหาวิทยาลัยข้างต้น

ศ. 30 ต.ค. 2558 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ส. 12 ธ.ค. 2558 - จ. 14 ธ.ค. 2558 ลงทะเบียนเรียนภาค 2/2558 ที่สาขาวิทยบริการฯ

จ. 21 ธ.ค. 2558 - ศ. 11 มี.ค. 2559 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส. 26 ธ.ค. 2558 - อา. 3 เม.ย. 2559 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

จ. 21 ธ.ค. 2558 - พ. 6 ม.ค. 2559 ลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET

ศ. 18 ธ.ค. 2558 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

ส. 16 ม.ค. 2559 - อา. 17 ม.ค. 2559 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1/2558 ที่สาขาวิทยบริการฯ

ส. 20 ก.พ.  2559 - อา. 21 ก.พ. 2559

ส. 27 ก.พ. 2559 - อา. 28 ก.พ. 2559

ส. 14 พ.ค.  2559 - อา. 15 พ.ค. 2559

ส. 21 พ.ค. 2559 - อา. 22 พ.ค. 2559

จ. 23 พ.ค. 2559 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนกลาง

ศ. 18 ธ.ค. 2558 - จ. 21 ธ.ค. 2558 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 2/2558 ที่มหาวิทยาลัย             

ศ. 18 ธ.ค. 2558 - ศ. 1 เม.ย. 2559 ลงทะเบียนสอบ e-Testing

อ. 15 ธ.ค. 2558 - ศ. 8 เม.ย. 2559 บรรยายในชั้นเรียน

ศ. 25 ธ.ค. 2558 - จ. 15 ก.พ. 2559 สอบ e-Testing (รายละเอียดการสอบดูตาม

จ. 22 ก.พ. 2559 - จ. 4 เม.ย. 2559 ประกาศของส�านักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์)

ศ. 11 ธ.ค. 2558 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์  

  ภาค 2/2558 ของนักศึกษาเก่า

ส. 26 ธ.ค. 2558 - อ. 29 ธ.ค. 2558 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค 1/2558 (ไม่งดบรรยาย)

พฤ. 14 ม.ค. 2559 - อ. 2 ก.พ. 2559 ลงทะเบียนเรียนนักศึกษาเก่าภาค 2/2558 ทาง INTERNET

พ. 10 ก.พ. 2559 เตรียมสอบซ่อม (งดบรรยาย)                                                                  

พฤ. 11 ก.พ. 2559 - อ. 16 ก.พ. 2559 สอบซ่อมภาค 1/2558

จ. 18 เม.ย. 2559 เตรียมสอบไล่ ภาค 2/2558

อ. 19 เม.ย. 2559 - จ. 9 พ.ค. 2559 สอบไล่ภาค 2/2558 (เว้นวันที่ 24 เม.ย. , 1 พ.ค. และ 8 พ.ค. 2559)

อ. 10 พ.ค. 2559 วันส�าเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

วันสอบซ่อมของภาค 1/2558

}

ปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

}
} วันสอบไล่ภาค 2/2558

  อาจารย์กนกลกัษณ์  แปงมลู  อาจารย์แนะแนวโรงเรยีนราชประชานเุคราะห์ 21 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวว่าตัดสินใจเข้าร่วมสัมมนาอาจารย์แนะแนวเพราะนักเรียน 

ในโรงเรียนให้ความสนใจในหลักสูตร Pre-degree และเพื่อจะได้น�าข้อมูลไปตอบค�าถาม 

นักเรียนต่อไป ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้ท�าให้ได้รับประโยชน์อย่างมาก และที่ส�าคัญคือ

มีโอกาสพบปะกับครูแนะแนวด้วยกัน ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันด้วย

  “อยากให้มเีจ้าหน้าทีข่องมหาวทิยาลยัรามค�าแหงเข้าไปแนะแนวหลกัสตูรต่างๆ

ทีโ่รงเรยีนบ้าง เพือ่เป็นการเพิม่โอกาสทางการศกึษาให้แก่นกัเรยีนอกีทางหนึง่ โดยเฉพาะ 

การเรียนในระบบ Pre-degree จะท�าให้นักเรียนได้มีโอกาสต่อยอดในการศึกษา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ตนเองได ้

ฝึกทักษะ ความสามารถในการเรียนรู้ และการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ท�าให้ตนเองได้ค้นพบได้เร็วขึ้นว่า 

ตนเองนั้นถนัดในด้านใด”

อาจารย์แนะแนวชื่นชมรามคำาแหงให้ความรู้ใหม่ด้านการศึกษา-สื่อออนไลน์                       (ต่อจากหน้า 8)



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.totiptv.com

ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2558 (วันเสาร์ - วันอาทิตย์)

 
เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

09.00 - 09.10 น.
เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

เพลงสดุดีมหาราชา /
 MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

09.30 - 10.00 น. รายการอาหารเป็นยา
รายการธรรมะ 5 นาที

และรายการ IT CORNER
รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการ The Idea รายการ 108 ปัญหากฎหมาย

10.00 - 10.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

10.30 - 11.00 น. รายการมามองพุทธมุมมองพระ รายการเปิดโลกอาเซียน รายการมามองพุทธมุมมองพระ รายการ RU SHOW รายการมามองพุทธมุมมองพระ

11.00 - 11.30 น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

11.30 - 12.00 น. รายการ 108 ปัญหากฎหมาย รายการThe Idea รายการอาหารเป็นยา รายการเปิดโลกอาเซียน
รายการจารึกไทย /SPOT/

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ม.ร.

12.00 - 15.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7

15.00 - 17.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-5

17.00 - 18.00 น. MGT 3301  สรุปครั้งที่ 3 MGT 3301  สรุปครั้งที่ 5 ACC 2134  สรุปครั้งที่ 1 ACC 2134  สรุปครั้งที่ 4 ACC 1102

18.00 - 19.00 น. MGT 3301  สรุปครั้งที่ 4 MGT 3301  สรุปครั้งที่ 6 ACC 2134  สรุปครั้งที่ 2 ACC 2134  สรุปครั้งที่ 5 ECO 1102

19.00 - 20.00 น. POL 3313  สรุปครั้งที่ 3 POL 3313  สรุปครั้งที่ 5 ACC 2134  สรุปครั้งที่ 3 ACC 2134  สรุปครั้งที่ 6 ENG 1002 

20.00 - 21.00 น. POL 3313  สรุปครั้งที่ 4 POL 3313  สรุปครั้งที่ 6 POL 2300  สรุปครั้งที่ 1 POL 2300  สรุปครั้งที่ 4 HIS 1001

21.00 - 22.00 น. SOC 1003  สรุปครั้งที่ 3 SOC 1003  สรุปครั้งที่ 5 POL 2300  สรุปครั้งที่ 2 POL 2300   สรุปครั้งที่ 5 POL 1100

22.00 - 23.00 น. SOC 1003  สรุปครั้งที่ 4 SOC 1003  สรุปครั้งที่ 6 POL 2300  สรุปครั้งที่ 3 POL 2300   สรุปครั้งที่ 6 INT 1004

23.00 - 24.00 น. LAW 3010  สรุปครั้งที่ 5 LAW 3010  สรุปครั้งที่ 6 LIS 1003  สรุปครั้งที่ 5 LIS 1003 สรุปครั้งที่ 6 THA 1003

24.00 - 09.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ล�าดับท่ี 1-7

      

เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

09.00 - 09.10 น. เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ เพลงสดุดีมหาราชา / MV เฉลิมพระเกียรติ

09.10 - 09.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

09.30 - 09.35 น. รายการธรรมะ 5 นาที รายการธรรมะ 5 นาที

09.35 - 10.00 น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

10.00 - 10.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

10.30 - 11.00 น. รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว

11.00 - 11.30 น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

11.30 - 12.00 น. รายการ The Idea รายการ The Idea

12.00 - 13.00 น. LAW 2010 สรุปครั้งที่ 5 MGT 3301 สรุปครั้งที่ 1

13.00 - 14.00 น. LAW 2010 สรุปครั้งที่ 6 MGT 3301 สรุปครั้งที่ 2

14.00 - 15.00 น. MGT 3405 สรุปครั้งที่ 5 POL 3313 สรุปครั้งที่ 1

15.00 - 16.00 น. MGT 3405 สรุปครั้งที่ 6 POL 3313 สรุปครั้งที่ 2

16.00 - 17.00 น. PSY 1001 สรุปครั้งที่ 5 SOC 1003 สรุปครั้งที่ 1

17.00 - 18.00 น. PSY 1001 สรุปครั้งที่ 6 SOC 1003 สรุปครั้งที่ 2

18.00 - 19.00 น. LAW 3010 สรุปครั้งที่ 3 LAW 3010 สรุปครั้งที่ 4

19.00 - 09.00 น. RERUN  รายการโทรทัศน์ล�าดับที่ 1-8 RERUN  รายการโทรทัศน์ล�าดับท่ี 1-8

   

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

สำานักเทคโนโลยีการศึกษา โทร. 0-2310-8703-5 ต่อ 103

ระหว่างวันที่ 9 - 13 พฤศจิกายน 2558 (วันจันทร์ - วันศุกร์์)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๒ - ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำาแหง

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

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)

ท่ีมีกฎหมายรับรองคุ ้มครองนี้เป็นเรื่องที่จะต้อง

สร้างหน้าที่ให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง หรือให้กับผู้อื่นถ้าเรา

มีแต่สิทธิเราไม่มีหน้าที่ ก็เป็นเรื่องที่อยู่กันได้ยาก

อยู่ร่วมกันได้ล�าบาก เรามีสิทธิในการเดินไปไหน

มาไหนก็ได้ แต่มิได้หมายความว่าเดินไปชนใครก็ได้ 

เรามีร่างกายของเรา เรามีสิทธิในร่างกายของเรา  

เรามีสิทธิในการที่จะไม่ให้ใครมาท�าร้ายร่างกาย 

ของเรา ก็มิได้หมายความว่าเราจะไปท�าร้ายคนอื่นได้ 

เพราะว่าได้กล่าวมาข้างต้นแล้วว่าเมื่อมีสิทธิก็ย่อม

ต้องมีหน้าที่

 ลกูศษิย์ทีรั่กครบั ให้สงัเกตดวู่าในสงัคมบ้านเรา 

เรามกัจะมองกนัแต่ประโยชน์ของตน นัน่กค็อืมองแต่

สทิธขิองตน การท่ีจะให้มองไปถงึสทิธขิองผูอ้ืน่ได้น้ัน 

ก็จะต้องคิดให้ถี่ถ้วนว่าเราก็มีหน้าที่คนอื่นเขาก็

มีหน้าที่ เราต่างก็มีสิทธิและหน้าที่ต่อกัน สิทธิอื่นๆ 

อย่างเช่น สิทธิในการเช่า เราเช่าบ้านเขาเช่าที่พัก 

เช่าหอพัก คนท่ีเป็นเจ้าของหอพกัหรอืคนทีค่รองหอพกัอยู่ 

ที่เขามีสิทธิในการที่จะให้เราเช่า เขาเอาที่ดังกล่าว 

ให้เราเช่าอยู่ เขามีหน้าที่ส่งมอบบ้านเช่าให้แก่เรา 

เรากม็หีน้าทีช่�าระค่าเช่าให้แก่เขา เรามสีทิธทิีจ่ะอยูไ่ด้ 

เพราะเราเป็นผูเ้ช่า เขากจ็ะต้องส่งมอบบ้านเช่าให้แก่เรา 

นีอ่ย่างนีเ้ป็นต้น  ให้แยกแยะให้ได้ว่าสทิธกิบัหน้าทีน่ัน้ 

อะไรเป็นอะไร ข้างไหนเป็นข้างไหนและในขณะเดยีวกนันัน้ 

ขอให้ค�านึงไว้เสมอว่าเมื่อมีสิทธิก็จะต้องมีหน้าที่

ตามมาเสมอ มาถึงจดุท่ีว่าคนท่ีเขาศกึษาในสิทธแิละ

หน้าทีน้ั่น เขาจะศกึษาต่อไปถงึการทีจ่ะรบัรองสทิธต่ิางๆ 

ดงัทีไ่ด้บอกแล้วว่าสทิธนิัน้เป็นประโยชน์ทีก่ฎหมาย

คุ้มครองรับรองให้ เมื่อกฎหมายคุ้มครองรับรองให้ 

ก็จะเกิดการป้องกันไม่ให้มีการละเมิดหรือมิให้เกิด

การก้าวล่วงต่อสิทธิของผู้อื่น และผู้อื่นก็จะต้อง 

ไม่ก้าวล่วงสิทธิของเรา จึงจะเป็นเรื่องที่อยู่กันได้

หรือเป็นเรื่องที่สมดุล เป็นเรื่องที่วัตถุประสงค์และ

วิธีการด�าเนินการคิดในทางกฎหมายเขาก็จะคิดกัน

อย่างนี้

 อย่างไรก็ตามถ้ากล่าวกันง่ายๆ ว่าเขาก็มีสิทธ ิ

เราก็มีสิทธิ คือ คนอื่นเขาก็มีสิทธิเราเองก็มีสิทธิ

และคนอื่นก็มีหน้าที่เราเองก็มีหน้าที่ มันเป็นเรื่อง 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย ์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง แสดงความยินดี

กับนักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า ที่ได้รับคัดเลือก 

ให้รับทุนจากบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) 

จ�ากัด เป็นปีที่ 3 โดยปีนี้เป็นโครงการค่ายอาสารามฯ 

รักษ์ป่าร่วมใจสร้างอาคารอเนกประสงค์เพื่อน้องๆ 

นักเรียน ณ ศูนย์การเรียนชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” 

ต�าบลป่าเด็ง อ�าเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี  

เป็นเงินจ�านวน 186,500 บาท ตามโครงการ  “ออกค่ายได้ย้ิม 

ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์

พิทยา  สีสด รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขต และอาจารย ์

ที่ปรึกษาโครงการฯ ร่วมยินดี เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558 

ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 2  อาคารวิทยบริการและบริหาร

 นางผ่องศรี  เสียมไหม อาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการฯ 

เผยว่าปีนี้เป็นปีที่ 3 ที่นักศึกษากลุ่มรามฯ รักษ์ป่า 

ได้ส่งโครงการเข้าร่วมประกวดโครงการ “ออกค่าย

ได้ยิ้ม ไปกับมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ปีที่ 4” ภายใต้

โครงการค่ายอาสารามฯ รักษ์ป่าร่วมใจสร้างอาคาร

อเนกประสงค์เพื่อน้องๆ นักเรียน ณ ศูนย์การเรียน 

ชุมชนไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” ต�าบลป่าเด็ง อ�าเภอ

แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี โดยปีน้ีมีกลุ่มนักศึกษา

จิตอาสาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ท่ัวประเทศ ส่งโครงการ

เข้าร่วมประกวดมากกว่า 40 โครงการ และนักศึกษา

กลุ่มรามฯ รักษ์ป่า มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ก็สามารถ 

คว้าทุนการศึกษาคร้ังน้ีได้ส�าเร็จ เป็น 1 ใน 11 โครงการ

นักศึกษารามฯ เจ๋ง คว้าทุนอายิโนะโมะโต๊ะ 3 ปีซ้อน                                       (ต่อจากหน้า 1)ผู้รักษาราชการแทนฯ                      (ต่อจากหน้า 1)

ให้คงไว้ซึ่งคุณภาพเช่นที่ผ่านมา รวมทั้งยังได้พูดคุย

ให้ก�าลงัใจแก่นกัศกึษาทีม่าสอบ และกล่าวชมเชยนกัศกึษา 

ท่ีแต่งกายเครื่องแบบนักศึกษามาเข้าสอบด้วย 

ว่าเป็นแบบอย่างที่ดีขอให้ปฏิบัติต่อไป

ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับทุนในการจัดค่ายจิตอาสา 

จ�านวน 186,500 บาท จากบริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ 

(ประเทศไทย) จ�ากัด เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2558  

ณ ส�านักงานใหญ่ ช้ัน 17 อาคารศรีอยุธยา ท้ังน้ี นักศึกษา

กลุ่มรามฯ รักษ์ป่า จะด�าเนินการออกค่ายอาสา 

รามฯ รักษ์ป่าร่วมใจสร้างอาคารอเนกประสงค์เพ่ือน้องๆ 

นักเรียน ระหว่างวันท่ี  27  พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2558 

 ด้าน ผศ.วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง กล่าวว่า เรื่อง “จิตอาสา” 

ถือเป็นเรื่องส�าคัญที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเน้นย�า้ 

และปลูกฝังค่านิยมจิตอาสาให้กับนักศึกษาได้รู ้สึก 

รบัผดิชอบต่อสงัคมบ้านเมอืง เพราะการเรยีนหนงัสอื

ภายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพออีกต่อไป 

ต้องมีการท�ากิจกรรมด้านจิตอาสาร่วมด้วย เพื่อให้ 

นกัศกึษามท้ัีงความรูใ้นวชิาการ วชิาชพี และจติส�านกึ

ที่ดีในการท�าคุณประโยชน์ให้กับแผ่นดิน ช่วยเหลือ

พัฒนาชุมชนในชนบท และพัฒนาประเทศชาต ิ

ให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองต่อไป

 “มหาวิทยาลัยขอช่ืนชมและขอบคุณนักศึกษา

จากกลุ่มรามฯรักษ์ป่า ท่ีสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

มาอย่างต่อเนื่อง และสร้างจิตส�านักการมีจิตอาสา

จากรุ่นสู่รุ่น ถือเป็นพลังส�าคัญที่จะช่วยขับเคลื่อน

สังคมไทยให้ก้าวหน้าต่อไป แต่นักศึกษาต้องไม่ละท้ิง

เรื่องการเรียนและขอให้ต้ังใจเรียนหนังสือให้ส�าเร็จ

การศึกษาโดยเร็ว”

เท่าเทียมกัน ดังนั้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายนั้นมุ่งมา 

ท่ีเรื่องของความเท่าเทียมกัน การมีสิทธินั้นมิได ้

หมายความว่า ผูห้นึง่ผูใ้ดจะมสีทิธิในเร่ืองใดเร่ืองหนึง่ 

ท่ี เป ็นเรื่องอย ่างเดียวกันนั้นมากไปกว่าคนอื่น  

มากไปกว่าท่ีกฎหมายบัญญัติย ่อมเป็นไปไม่ได้  

กฎหมายจะบญัญตัไิว้ในเร่ืองความเท่าเทยีมในเร่ืองสทิธิ 

คือ สิทธิคู่กับหน้าที่นั้นนั่นเอง ถ้าหากเราพิจารณา

จากค�าจ�ากดัความทีว่่าสทิธเิป็นประโยชน์ทีก่ฎหมาย

คุม้ครองรับรองให้ และก่อให้เกิดหน้าที่แก่ผู้อ่ืน

หรืออีกฝ่ายหนึ่งว่าจะต้องไม่ท�าร้ายสิทธิเรา ไม่ล่วง-

ละเมิดสิทธิเราและในขณะเดียวกันในทางกลับกัน

เราก็จะต้องมีหน้าที่ ที่จะไม่ไปล่วงละเมิดสิทธิของ 

ผู้อื่นเขา นี่อย่างนี้เป็นต้น ดังนั้นเห็นแล้วหรือไม่ว่า 

ในเบ้ืองต้นนัน้หรอืพ้ืนฐานของกฎหมายนัน้ เริม่ต้น 

ที่จะพูดกันถึงเรื่องสิทธิหน้าที่จึงจะพูดกันรู ้เรื่อง 

และเมือ่พดูรู้เร่ืองแล้วก็จะรู้ว่าความเท่าเทียมเป็นอย่างไร  

เอาไว้พบกันใหม่ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

✤ Chinese Program

 ระดับปริญญาตรี B.B.A.

 ระดับปริญญาโท  M.B.A.

 ผู ้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ 

สถาบันการศึกษานานาชาติ ชั้น 7 อาคารส�านักพิมพ์ 

มหาวทิยาลยัรามค�าแหง (หวัหมาก) หรอืโทร. 0-2310-8895-9 

e-mail:info@iis.ru.ac.th,  website: www.iis.ru.ac.th

สถาบันการศึกษานานาชาติฯ         (ต่อจากหน้า 1)
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พื้นฐาน

(อ่านต่อหน้า 11)

 ลูกศิษย์ครับ พื้นฐานหรือการมีพื้นฐาน

เป็นค�าที่เราควรจะเข้าใจ ควรจะทราบไว้ในการ

จะคดิอะไรต่างๆ เราต้องมพีืน้ฐานในการคดิอนันัน้ 

หรอืแรงบนัดาลใจต่างๆ หรอืข้อสาระหรอืสิง่เร้า

หรอืสิง่ทีม่ากระตุน้ให้เราคดิ สิง่เหล่านีก้เ็ป็นพืน้ฐาน 

และพืน้ฐานทีส่�าคญักค็อื ต้องเข้าใจต้องมคีวามรู ้

ในเรื่องนั้นๆ เช่น เราจะเข้าใจในเรื่องของสิทธิ

เราจะเข้าใจเรื่องหน้าที่เราจะต้องท�าความเข้าใจ 

ถึงแม้ว ่าไม่ซาบซึ้งถึงแม้ว ่าไม่ถึงแก่นแต่ว ่า 

ถ้าหากเราศึกษาไว้บ้าง ก็จะเป็นพื้นฐานส�าคัญ 

ในการที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข

 ในการศึกษาวิชากฎหมายสิ่งแรกที่จะ

ต้องค�านึงถึงก็คือว่า สิทธิและหน้าที่ ที่กล่าวนี ้

เป็นเรื่องที่เป็นพื้นฐานส�าคัญที่จะท�าให้เข้าใจ 

กฎหมาย เข้าใจถึงผู้อื่น เข้าใจถึงการอยู่ร่วมกัน

ในสังคมได้อย่างสันติสุข กล่าวคือว่าสิทธินั้น

เป็นสิ่งที่มีขึ้นเป็นขึ้น หรือเป็นสิ่งที่มีอยู่เป็นอยู่

ที่มีกฎหมายคุ้มครองรับรองให้ หมายความว่า 

สิง่ใดก็ตามทีเ่รามหีรอืทีเ่รยีกว่ามสิีทธ ิ เช่น เรามสิีทธ ิ

ในร่างกายก็มีกฎหมายคุ้มครองร่างกายของเรา 

ถ้าหากว่าพูดให้เห็นเป็นรูปธรรมจะเห็นได้ว่า 

ร ่างกายของเราที่บอกว่ามีกฎหมายคุ ้มครอง 

ให้นั้นก็เพราะว่า ประโยชน์ที่เรามีร่างกายนั้น 

เราก็ใช้ประโยชน์ในร่างกายของเราได้ เราจะเดิน

เราจะหยบิเราจะยกเราจะขดีจะเขยีนอะไรกต็ามแต่ 

เราก็มีสิทธิที่จะใช้ประโยชน์ในร่างกายของเรา

ให้เกิดประโยชน์ขึ้นมาได้ และผู้อื่นก็จะต้องเป็น

ผู้ที่รับรู้สิทธิของเรา ต้องยอมรับสิทธิของเราเช่น

เดียวกับที่เรายอมรับสิทธิของผู้อื่น

 กล่าวให้ชดัขึน้ไปอกี สทิธย่ิอมเป็นประโยชน์ 

ทีก่ฎหมายคุม้ครองรบัรอง หมายความว่าประโยชน์

ใดก็ตามที่เรามีเราได้ แล้วมีกฎหมายคุ้มครอง

รับรองให้ หมายความว่า กฎหมายบัญญัติไว้ว่า 

เรามใีนสิง่นัน้ หรอืไปบัญญติัรบัรองให้ก่อให้เกดิ 

หน้าที่แก่ผู้อื่นให้ยอมรับในสิ่งที่เรามีอยู่เป็นอยู่ 

อย่างท่ีกล่าวในเบ้ืองต้นมาแล้วว่า สทิธิในร่างกาย

เรามร่ีางกายของเราเป็นของเรา ในแง่ของกฎหมาย

ก็มีการบัญญัติว่าผู้อื่นต้องไม่มาท�าร้ายร่างกายเรา 

ผู้อื่นจะต้องไม่มาทุบตีร่างกายเรา ผู้อื่นจะต้อง 

ไม่ท�าให้ร่างกายของเราเสียหาย หรือเสียชีวิตไป 

นี่อย่างนี้เป็นต้น จะเห็นได้ว่าประโยชน์หรือสิทธิ

 ผศ.วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์ 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้แทน 

สมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์รามค�าแหง 

แสดงความยินดีกับนายกฤษฎา 

บุญราช ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ 

ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯให้ด�ารง- 

ต�าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย  

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ  

ส�านักงานปลัด ช้ัน 2 กระทรวงมหาดไทย

 ท้ังน้ี  นายกฤษฎา    บุญราช    เป็นศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์   ม.รามคำาแหงคนแรก ท่ีได้รับต�าแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย 

ม.ร.แสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงมหาดไทย

    

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค�าแหง 

ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจร่วมโครงการ 

“การเตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพนักกฎหมายในบริบท

ประชาคมอาเซียน โดยมหาวิทยาลัย Durham  

สหราชอาณาจักร” เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม

และวางแผนอนาคตในเส้นทางสายกฎหมาย และ

เป็นการเตรียมตัวเพื่อไปศึกษาระดับมหาบัณฑิต

ในประเทศอังกฤษ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 

โ ด ย นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะ ผู้ ส น ใ จ ส� า ร อ ง ที่ นั่ ง ไ ด้ ท่ี  

ห้อง 1402 คณะนิติศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 4 หรือ

โทร. 080-440-4209, 085-911-4457 ตั้งแต่บัดนี้ - 

10 พฤศจิกายน 2558  (รับจ�านวนจ�ากัด)

 โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

(ปริญญาตรี) ภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน 

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

สาขาวิชาสื่อสารมวลชน โดยจำาหน่ายใบสมัคร 

ต้ังแต่บัดน้ี- 18 พฤศจิกายน 2558 (เว้นวันหยุดราชการ) 

และรับสมัคร วันท่ี 9-18 พฤศจิกายน 2558 (ไม่เว้น

วันหยุดราชการ) และก�าหนดการเปิดบรรยายต้ังแต่ 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เป็นต้นไป

 ผู้สนใจสมัครได้ที่คณะสื่อสารมวลชน 

อาคารสุโขทัย ชั้น 10  www.mac.ru.ac.th  หรือ

สอบถามได้ที่ โทร. 0-2310-8980, 081-562-7411,  

086-025-8388, 084-324-8295, 083-141-9610

    
รับนักศึกษาสาขา

สื่อสารมวลชน (ภาคพิเศษ)
 ประธานคณะกรรมการอำานวยการสรรหาฯ 

กล่าวถึงผลการประชุมว่าที่ประชุมได้พิจารณาเรื่อง

ก�าหนดวนัลงคะแนนหยัง่เสยีง และขัน้ตอนการสรรหา 

โดยมีมติก�าหนดให้วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 

เวลา 09.00 - 15.00 น. เป็นวนัลงคะแนนสรรหาอธิการบดี 

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การยื่นใบสมัครหรือ 

แบบเสนอชือ่ผูเ้ข้ารบัการสรรหา วนัที ่19 - 20 พฤศจกิายน 

2558 การแถลงนโยบายของผู้เข้ารับการสรรหา วันที่ 

1 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. แถลงนโยบาย

กับสายคณาจารย์  เวลา 13.00 - 16.00 น. แถลงนโยบาย 

กบัสายข้าราชการ พนักงานมหาวทิยาลยั ลกูจ้างงบรายได้ 

ลกูจ้างประจ�า หรอืลกูจ้างปฏบิตังิานชัว่คราว  และวนัที่  

2 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00 - 12.00 น. แถลงนโยบาย 

กับสายนักศึกษา

 นอกจากนี ้ทีป่ระชมุยงัมมีตใิห้แต่งตัง้ รศ.เรงิรกั 

จำาปาเงิน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็น 1 ในคณะ

กรรมการอ�านวยการสรรหาอธิการบดี เป็นประธาน

คณะกรรมการด�าเนินการสรรหาอธิการบดีด้วย

 “สภามหาวิทยาลัยก�าหนดให้คณะกรรมการฯ 

ด�าเนนิการสรรหาอธกิารบดใีห้แล้วเสรจ็ ภายใน 90 วนั 

หลงัจากมคี�าสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการฯ ซึง่คณะกรรมการฯ 

จะด�าเนินการสรรหาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพราะ 

การด�าเนินงานของมหาวิทยาลัยต้องมีความต่อเนื่อง 

จะขาดผู้บริหารงานไม่ได้ แม้ว่าจะมีผู้รักษาราชการ

แทนก็ตาม ผมเองได้เห็นบรรยากาศในการสรรหา

อธิการบดีเมือ่ปี 2554 คณะผูบ้รหิาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่

และนกัศกึษาของมหาวทิยาลยัให้ความสนใจการสรรหา 

อธกิารบด ี เหมอืนเป็นโมเดลของการเลอืกตัง้ทีป่ระชาชน

หรือสมาชิกของสังคมนั้นๆได้มีส่วนร่วมในการใช้

สทิธเิลือกคนด ี มีนโยบาย  และมวีสิยัทัศน์เข้ามาบรหิารงาน 

 ผมขอเชิญชวนประชากรชาวรามค�าแหงทุกท่าน

มาใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงโดยพร้อมเพรียงกัน 

ซึ่งผมและคณะกรรมการฯขอยืนยันจะท�าให้การ

สรรหาอธิการบดีเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม  

และโปร่งใส พร้อมทั้ง ยินดีรับฟังความคิดเห็นและ

ม.ร.กำาหนดการสรรหาฯ                  (ต่อจากหน้า 1)

ข้อเสนอแนะจากทุกฝ่าย โดยมั่นใจว่า การสรรหา

อธิการบดีคร้ังนี้จะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และ 

ผลของการสรรหาจะเป็นไปตามมติของประชากร

ชาวรามค�าแหงอย่างแน่นอน”

เตรียมตัวสู่วิชาชีพกฎหมาย

ในบริบท AEC


