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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 ๓๐

วันที่ ๙ - ๑๕ 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

ศิษย์เก่ารามฯขึ้น ‘ปลัดกระทรวงแรงงาน’
ฝากรุ่นน้องนำาความรู้-ทุ่มเทรับใช้ชาติ

(อ่านต่อหน้า 11)

   
 
 
ประธานดำาเนินการสรรหาฯขอความร่วมมือทุกฝ่าย
เคารพกฎกติกาเพื่อให้การสรรหาอธิการบดีมีความยุติธรรม

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลีนา ล่ิมอภิชาต 

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรณ 

เชษฐสุมน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

แสดงความยินดีกับ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ 

ในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงแรงงาน 

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 ณ กระทรวงแรงงาน

 โอกาสนี้ ม.ล.ปุณฑริก ปลัดกระทรวงแรงงาน เผยว่า 

ตนเข้าเรียนคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เม่ือปี 2518 

สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ และวิชาโทจิตวิทยา สมัยที่เรียนวิชาเอก 

ภาษาอังกฤษ มีคนเรียนไม่มาก ทำาให้ได้ใกล้ชิดกับอาจารย์ ได้รับ 

การปลูกฝังภาษาท่ีสามารถนำามาต่อยอดกับการทำางานได้ การเรียน

แบบตลาดวิชา ต้องมีความรับผิดชอบ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร รุ่นที่ 41 

วันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559

   
 วิทยาเขตบางนาปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

(อ่านต่อหน้า 2)

‘เกษมสันต ์ จิณณวาโส’ ปลัด ทส.

ชี้พัฒนางาน เริ่มจาก ‘พัฒนาคน’

 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ 

ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ

แทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำาเร็จการศึกษา 

จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ประจำาปีการศึกษา 2557-2558 รุ่นท่ี 41 

ระหว่างวันที่ 14 - 18 มีนาคม 2559 (รวม 5 วัน) ทั้งช่วงเช้าและ 

ช่วงบ่าย ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช

 สำาหรับกำาหนดการฝึกซ้อมจะได้แจ้งให้บัณฑิตและ 

ผู้เกี่ยวข้องทราบต่อไป

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

แสดงความยินดีกับนายเกษมสันต์  จิณณวาโส (อ่านต่อหน้า 2)

 วิทยาเขตบางนา กำาหนดจัดการปฐมนิเทศ

นักศึกษาใหม่ ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 

ในวันจันทร์ท่ี 14 ธันวาคม 2558 เวลา 12.00-

16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ อาคาร PRB 

ชั้น 4 วิทยาเขตบางนา (รามฯ 2) เพื่อให้

ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นประโยชน์แก่นักศึกษา

และแนะนำาหน่วยงานให้บริการนักศึกษา

และโครงการพัฒนานักศึกษาในด้านต่างๆ  

แก่นักศึกษาใหม่ (อ่านต่อหน้า 11)

   
 ม.ร.เพิ่มสมรรถนะด้านภาษา

จัดอบรมภาษาต่างประเทศ แก่ นศ.  (ฟรี)

 สถาบันภาษาจัดโครงการฝึกอบรม 

“เพ่ิมสมรรถนะในการใช้ภาษาอังกฤษและภาษา- 

ต่างประเทศ” แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ประจำาปี 2559 (ฟรี) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ 

ของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับ

ภูมิภาคอาเซียน โดยมีหลักสูตร “ภาษาอังกฤษท่ัวไป 

ระดับ 1” “ภาษาอังกฤษท่ัวไป ระดับ 2” “ภาษาอังกฤษ 

เพ่ือการสัมภาษณ์และการทำางาน” รวมท้ังหลักสูตร- 

ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาอินโดนีเซีย 

และภาษาฟิลิปปีโน (อ่านต่อหน้า 11)

	 ประธานกรรมการดำาเนินการสรรหาอธิการบดีตั้งใจทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด	ด้วยความโปร่งใส

และยุติธรรม	 เชื่อบรรยากาศการสรรหาอธิการบดีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย	พร้อมขอความร่วมมือ

บุคลากรทุกฝ่ายเคารพกฎกติกาข้อบังคับ	 และออกมาใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดี	

ในวันที่	15	ธันวาคม	2558	

 รองศาสตราจารย์เริงรัก จำาปาเงิน ประธานกรรมการดำาเนินการสรรหาอธิการบดี 

กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและขอขอบคุณคณะกรรมการอำานวยการสรรหาอธิการบดี 

ท่ีไว้วางใจให้ผมเข้ามาทำาหน้าท่ีตรงน้ี	 ผมสำานึกเสมอว่า	 ผมเป็นคนรามคำาแหง

จะต้องตอบแทนบุญคุณของมหาวิทยาลัย	 ด้วยการทำาให้การสรรหาอธิการบดี

เป็นไปด้วยความโปร่งใสและยุติธรรม	 เช่ือว่าบรรยากาศในการสรรหาอธิการบดี

จะเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย	 เพราะบุคลากรทุกคนทำางานร่วมกันมา

เหมือนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกัน	ความปรองดองและความสามัคคีย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน	

 ท่ีสำาคัญ	มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเป็นเหมือนบ้านหลังท่ีสองของทุกคน	 ซ่ึงจะพัฒนาเดินหน้าไปได้ 

บ้านหลังน้ีจะต้องมีผู้นำาท่ีดี	ขอความร่วมมือจากบุคลากร	 ท้ังผู้เข้ารับการสรรหาฯและผู้สนับสนุนทุกฝ่าย 

ให้เคารพกติกาของการสรรหาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้อย่างเคร่งครัด	 ผมและคณะกรรมการฯ

จะตั้งใจทำาหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยยึดหลักเกณฑ์และข้อบังคับต่างๆที่กำาหนดไว้



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                                        

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ร.ท่ีได้รับการโปรดเกล้าฯ 

แต่งต้ังให้ดำารงตำาแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากร- 

ธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เม่ือวันท่ี 30 ตุลาคม 2558 

ณ ห้องรับรอง ชั้น 17 สำานักงานเลขานุการกรม 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม (ทส.)

 โอกาสน้ี นายเกษมสันต์ 

ปลัดกระทรวงทรัพยากร-

ธรรมชาติฯ กล่าวว่าผมเข้าเรียน 

คณะเศรษฐศาสตร์ เม่ือปี 2514 

ใช้เวลาเรียน 3 ปีครึ่ง นึกถึง

สมัยเรียนผมเรียนไปด้วย 

ทำากิจกรรมไปด้วยในชมรม-

เศรษฐศาสตร์ ทำาให้รู้จักรุ่นพ่ี เพ่ือน รุ่นน้องหลายคน 

เวลาเรียนจะเน้นการอ่านตำารา อ่านหนังสือเร่ืองท่ีสนใจ 

ในห้องสมุด เข้าฟังคำาบรรยายเป็นประจำา บางวิชา 

ก็แบ่งเนื้อหาช่วยกันเรียน ช่วยกันอ่านกับเพื่อน  

แล้วสรุปย่อมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

 “มาถึงวันน้ีผมยังเช่ือว่ารามคำาแหงเป็นสถาบัน

ท่ีให้โอกาสทางการศึกษามาอย่างยาวนาน   ใครอยากเรียน 

อยากรู้อะไรก็ได้รู้ เป็นตักกสิลาท่ีปลูกฝังให้นักศึกษา

เติบโตเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม เข้าทำางาน

ได้ทุกแห่ง ไม่เลือกงาน ขยันอดทน จนเป็นที่ยอมรับ

จากนายจ้างทุกองค์กร”  

 ปลัด ทส. กล่าวด้วยว่าการศึกษาทุกวันนี ้

ต้องสอนให้คนเข้าใจ ครูอาจารย์เป็นผู้บริโภคข้อมูลข่าวสาร

เพ่ือมาถ่ายทอดให้กับผู้เรียน ให้นำาไปคิดต่อยอด ต้องสอน 

ให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจมากกว่าการท่องจำา  

สอนให้คิดวิเคราะห์ให้ถ่องแท้จนเกิดเป็นรูปธรรม 

เม่ือพวกเขาเรียนจบแล้วจะสามารถเข้าไปอยู่ในทุกสังคม 

ทำางานได้กับทุกองค์กร เหมือนเช่นผม เวลาทำางาน

จะทำาความเข้าใจกับงาน เรียนรู้โครงสร้าง วางแผน 

วิเคราะห์ แล้วมุ่งพัฒนาบุคลากรให้มีความชำานาญ 

ลงมือปฏิบัติงานไปพร้อมกับการเรียนรู้เรื่องอ่ืน 

เพิ่มเติมนอกจากวิชาที่เรียนจบมา 

 ส่วนการทำางานในทกุตำาแหน่ง ปลดั ทส. ยำา้ว่า 

‘งานทกุเรือ่งส�าคญัเท่ากนัหมด’ การทำางานต้องเริม่ต้นที ่

“คน” ฝึกคนให้เรียนรู้ในภาระหน้าที่ วางคนให้ตรง

กบัสายงาน แล้วต้องลงบรหิารงานอย่างใกล้ชดิ ควบคมุสติ 

ครองตนให้ดี ทำางานเอาวิชาการนำา ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด 

การทำางานทกุเรือ่งต้องหนกัแน่น ขยนัอดทน ใฝ่เรยีนรู้

และสร้างสรรค์ ผมเป็นข้าราชการคนหนึ่งที่ฟันฝ่า

อุปสรรคในการทำางานและสร้างผลงานหลายอย่าง

ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

มายาวนาน 

 ทั้งนี้ นายเกษมสันต์  จิณณวาโส  ศิษย์เก่า

คณะเศรษฐศาสตร์  เคยได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น 

ในโอกาสครบรอบ 36 ปีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เมื่อปี 2550 เมื่อครั้งที่ดำารงตำาแหน่งอธิบดีกรม-

อุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวง-

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

‘เกษมสันต์ จิณณวาโส’ฯ               (ต่อจากหน้า 1)

ประธานด�าเนินการสรรหาฯ            (ต่อจากหน้า 1)

    
 
 
 
   
 

ประกาศคณะกรรมการอำานวยการสรรหาอธิการบดี
เรื่องกำาหนดการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 คณะกรรมการอำานวยการสรรหาอธิการบดี ม.ร. 

ได้มีการประชุม ครั้งที่ 1/2558 กำาหนดการสรรหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ดังนี้

 1.  ก�าหนดวัน เวลา ลงคะแนนหยั่งเสียง

  1.1 ให้มีการลงคะแนนหย่ังเสียงสรรหา

อธิการบดี สำาหรับคณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน-

มหาวิทยาลัย ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างประจำา หรือ 

ลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว สังกัดมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

และนักศึกษาท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค วันอังคารท่ี  

15  ธันวาคม  2558  เวลา 09.00 - 15.00 น.

  1.2 หยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีล่วงหน้า 

วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558 เวลา 09.00-15.00 น. 

 2.  การขอรับใบสมัคร หรือแบบเสนอชื่อผู้เข้า 

รับการสรรหา

  ขอรับใบสมัครหรือแบบเสนอช่ือผู้เข้ารับ

การสรรหา ณ สำานักงานสภาคณาจารย์ อาคารพ่อขุน-   

ศรีอินทราทิตย์ ช้ัน 3 วันจันทร์ท่ี 9 พฤศจิกายน 2558 

เวลา 09.00-15.00 น. และวันอังคารท่ี 10 พฤศจิกายน 2558  

เวลา 09.00-15.00 น.

 3. การยื่นใบสมัครหรือแบบเสนอชื่อผู้เข้า

รับการสรรหา

  ให้ผู้สมัครเข้ารับการสรรหายื่นใบสมัคร 

ด้วยตนเอง ณ สำานักงานสภาคณาจารย์ อาคารพ่อขุน-  

ศรีอินทราทิตย์ ช้ัน 4 วันพฤหัสบดีท่ี 19 พฤศจิกายน 2558 

เวลา 09.00-15.00 น. และวันศุกร์ท่ี 20 พฤศจิกายน 2558 

เวลา 09.00-15.00 น.

  ในกรณีเสนอช่ือผู้เข้ารับการสรรหา ให้ผู้แทน 

ของผู้เสนอช่ือ ย่ืนเสนอช่ือตามวัน เวลา และสถานท่ี 

ที่กำาหนดตามวรรคแรก

 4. การรับหมายเลขและประกาศชื่อผู้เข้ารับ

การสรรหา

  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการ

อำานวยการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

กำาหนด โดยกำาหนดจับสลากหมายเลข วันจันทร์ที่ 

23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ สำานักงาน   

สภาคณาจารย์ อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ชั้น 1 

และประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการสรรหา 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ 

และวิธีการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม วันจันทร์ที่ 23  

พฤศจิกายน  2558

 5. การถอนตัว

  ผู้ เข้ารับการสรรหาคนใดประสงค์จะ

ถอนตัวไม่เข้ารับการสรรหา ให้ย่ืนหนังสือขอถอนตัว 

ต่อประธานกรรมการอำานวยการสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ณ สำานักงานสภาคณาจารย์ 

อาคารพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ ช้ัน 4 วันพุธท่ี 25 พฤศจิกายน 2558 

เวลา 09.00-15.00 น.

 6.  ก�าหนดวัน  เวลา  และสถานท่ีแถลงนโยบาย

  จัดให ้ มีการแถลงนโยบายพร้อมกัน  

ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช               

โ ด ย ถ่ า ย ท อ ด ผ่ า น เ ค รื อ ข่ า ย ก า ร สื่ อ ส า ร ข อ ง

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ไปยังกองงานวิทยาเขตบางนา 

และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติในส่วนภูมิภาค 

ดังนี้

  6.1 สายอาจารย์ วันอังคารท่ี 1 ธันวาคม 2558 

เวลา 09.00-12.00 น.

   สายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างประจ�า หรือลูกจ้างปฏิบัติงาน

ช่ัวคราว สังกัดมหาวิทยาลัยรามค�าแหง วันอังคารท่ี  

1 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00-16.00 น.

  6.2 สายนักศึกษา วันพุธท่ี 2 ธันวาคม 2558 

เวลา 09.00-12.00 น.

 สถานที่ลงคะแนนหยั่งเสียง รายละเอียด

หลักเกณฑ์และวิธีการลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ให้เป็นไปตาม 

ท่ีคณะกรรมการอำานวยการสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงกำาหนด

 ประธานกรรมการด�าเนินการสรรหาฯ กล่าวถึง 

ความคืบหน้าในการดำาเนินการสรรหาฯว่า ขณะน้ีมหาวิทยาลัย

ได้มีคำาส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการดำาเนินการสรรหาอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงแล้ว ประกอบด้วย บุคคลและตัวแทน

จากหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือรับผิดชอบและดำาเนินการ 

ให้การสรรหาอธิการบดีในวันท่ี 15 ธันวาคม 2558 ท้ังใน 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

และมีประสิทธิภาพ โดยคณะกรรมการฯ ได้มกีารประชุม 

ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งที่ประชุม 

ได้พิจารณาภาระหน้าท่ีและแต่งต้ังอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ 

เช่น อนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝ่ายจัดเตรียม

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง ฝ่ายสถานที ่

ฝ่ายหีบบัตรและคูหาลงคะแนนหย่ังเสียง ฝ่ายตรวจนับคะแนน 

ฝ่ายวิทยาเขตและอนุกรรมการส่วนภูมิภาค เป็นต้น 

โดยมอบหมายให้ประธานอนุกรรมการฯแต่ละฝ่าย

เสนอรายช่ืออนุกรรมการและงบประมาณให้คณะกรรมการฯ

พิจารณาต่อไป

 “คณะกรรมการฯยังได้พิจารณาแนวทางในการ 

ดำาเนินงานของฝ่ายต่างๆเพื่ออำานวยความสะดวก 

ในการลงคะแนนสรรหาและให้การสรรหาอธิการบดี

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย	 รวมทั้งได้ขอความร่วมมือ

จากคณะกรรมการฯในการทำาหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ 

และปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในข้อบังคับฯ 

เพื่อให้การสรรหาอธิการบดีครั้งนี้เป็นไปด้วยความ

โปร่งใสและยุติธรรม”

 ประธานกรรมการด�าเนินการสรรหาฯ กล่าวด้วยว่า 

ขอเชิญชวนประชากรชาวรามคำาแหง ท้ังคณาจารย์ ข้าราชการ 

พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างงบรายได้ ลูกจ้างประจำา 

ลูกจ้างปฏิบัติงานช่ัวคราว  และนักศึกษา (ปริญญาตรี โท เอก 

ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค) ใช้สิทธิลงคะแนนหย่ังเสียง 

สรรหาอธิการบดี ในวันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558  

เวลา	09.00-15.00	น.	โดยพร้อมเพรียงกัน



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

    

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามคำาแหง” ได้พดูถงึบณัฑติ

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง ที่

รับราชการและได้ดำารงตำาแหน่งสูงสุด 

ของข้าราชการประจำา คือ ต�าแหน่ง

ปลัดกระทรวง มาแล้ว ๒ คน คือ

 ท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายกฤษฎา  บุญราช และ

 ท่านปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี 

พลต�ารวจเอกเอก อังสนานนท์

 จึงออกจะไม่เป็นธรรมถ้าไม่เอ่ย

ถึงท่านปลัดกระทรวงอีก ๔ คน ซึ่ง 

เป็นศษิย์เก่ามหาวิทยาลัยแห่งน้ีเช่นกนั

 ศิษย์เก่าทั้ง ๔ คน คือ

 นายเกษมสันต์ จิณณวาโส  

ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นศิษย์เก่า 

คณะเศรษฐศาสตร์

 ปลัดกระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศ 

และการสือ่สาร เป็นศษิย์เก่าคณะบริหารธุรกจิ 

ชื่อ นางทรงพร  โกมลสุรเดช  ส่วน

 นายอาทติย์ วฒุคิะโร ปลดักระทรวง 

อตุสาหกรรม เป็นศษิย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ 

เช่นเดียวกับท่านปลัดเกษมสันต์

 สำาหรบัท่านปลดักระทรวงแรงงาน

ซึง่ถอืว่าเป็นปลดักระทรวงหญงิคนแรก 

ของกระทรวงนี ้ เป็นศษิย์เก่าคณะมนษุยศาสตร์ 

ชื่อ หม่อมหลวงปุณฑริก สมิติ

 “ข่าวรามคำาแหง” ขอแสดงความ- 

ยินดีต่อปลัดกระทรวงทั้ง ๖ คน  

อีกครั้งหนึ่ง

 ท่านเป็นความภูมิใจของเรา

 ‘รามคำาแหงให้โอกาสทางการศกึษา..ใครๆ กเ็รียนได้’ เป็นคำาพดูทีจ่ะได้ยนิกนัอยูเ่สมอ เพราะมหาวทิยาลยั-

รามคำาแหงแห่งนี ้ ให้โอกาสแก่ผูใ้ฝ่เรียนรู้โดยไม่จำากดัทกุเพศ อาย ุ และฐานะ รวมทัง้ผูท้ีท่ำางานกส็ามารถเรยีนได้ 

และเม่ือสังคมไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ต้องการทำาสิ่งท่ีเป็นประโยชน์ต่อชีวิต 

ซึง่การศึกษาหาความรูเ้พิม่เตมิถอืเป็นสิง่หนึง่ทีไ่ด้รบัความสนใจอย่างมาก และต่างกเ็ชือ่ว่าอายไุม่ได้เป็นอปุสรรค

ในการเรียนหนังสือ หากแต่เป็นเพียงตัวเลขที่สูงขึ้นเท่านั้น 

 ‘ข่าวรามคำาแหง’ ฉบับนี้ ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณลุง คุณป้า ที่ตัดสินใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหง ถึงการตัดสินใจเข้าเรียน สิ่งที่ได้รับ และการวางแผนอนาคตต่อไป

 นางสจุนิต์  ลอยชูศกัด์ิ มารดาของ ‘เจมส์’ เรืองศักดิ ์ ลอยชูศกัดิ์  

นกัร้อง-นกัแสดงชือ่ดงั อาย ุ 60 ปี  ปัจจบุนัเป็นนกัศกึษาคณะนิตศิาสตร์ 

เปิดเผยว่าตนเองกำาลังมุ่งมั่นเรียนปริญญาใบที่ 2 คณะนิติศาสตร ์

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง โดยก่อนหน้านี้ได้คว้าปริญญาตรีใบแรก

จากคณะมนษุยศาสตร์มาแล้ว เม่ือปี 2552 ซึง่ใช้เวลาเรียนตามหลกัสตูร 

4 ปี จากนัน้ ปี 2553 ได้สมัครเรยีนในคณะนิตศิาสตร์ต่อ เพราะชืน่ชอบ

วิชาด้านกฎหมาย และมองว่ากฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวมากที่สุด 

ซึ่งเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำาวันของเราตั้งแต่ตื่นนอน ฉะนั้นเราควร

ศึกษากฎหมายให้รู้รอบด้านจะเป็นประโยชน์กับทุกคน 

 “หลายคนอาจมองว่านิติศาสตร์เป็นเรื่องยาก	 แต่แม่	 (เธอแทนตัวเองว่า	 “แม่”)	 มองว่าไม่ยากเลย	 

ถ้าเราได้เข้าเรยีน	 ขอให้สนใจอ่าน	 อ่านแล้วกจ็ดบนัทกึ	 หากนึกไม่ออกตรงไหนก็กลับไปอ่านโน้ตทีเ่ราย่อเอาไว้ 

ซึ่งแม่จะทำาอย่างนี้ประจำา	โดยอ่านตำาราที่อาจารย์สอนให้เสร็จ	1	รอบก่อน	แล้วก็มีสมุดจดหนึ่งเล่ม	ตรงไหน 

ไม่เข้าใจก็จดย่อเอาไว้	 เหมือนเราทำาตำาราของเราขึ้นอีกหนึ่งเล่ม	 เมื่อถึงเวลาใกล้สอบก็จะอ่านทบทวน	 และ

หากไม่เข้าใจตรงไหนก็จะเข้าถามอาจารย์โดยตรง	 เพ่ือให้ได้คำาตอบท่ีถูกต้องท่ีสุด	 อีกท้ังลูกๆ	 นักศึกษา 

ที่เรียนด้วยกัน	ก็จะคอยช่วยเรื่องเรียนระหว่างกันด้วย”	

 คณุแม่สจุนิต์ กล่าวต่อไปว่าการศกึษาไม่มวีนัสิน้สดุ เราต้องศกึษาตลอดชวีติ ไม่จำาเป็นต้องรวยต้องจน 

เด็กหรือผู้ใหญ่ก็เรียนได้ถ้าเรารักในการเรียน ไม่มีคำาว่าสายหรือแก่เกินเรียน สามารถเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวัน  

ดงันัน้ คนอืน่ๆ ทีม่วียัเดยีวกนั หากมเีวลา ไม่มภีาระอะไรก็อยากจะให้มาเรยีน การได้ใช้ชวีติในรัว้มหาวทิยาลัย 

เหมอืนกบัเราได้เพือ่นทกุวยั ทัง้รุน่ลกู รุน่เดยีวกนั รุ่นน้อง รุน่พี ่และทำาให้มสีงัคมใหม่ๆ รวมทัง้ได้ใช้เวลาว่าง

ให้เป็นประโยชน์ด้วย  ดีกว่าเอาเวลาไปช็อปปิ้งสูญเสียเงินไปโดยเปล่าประโยชน์  และนอกจากวิชาความรู ้

ที่ได้จากตำาราเรียนแล้ว หากใครสนใจในวิชาชีพ หรือความรู้ด้านอื่นๆ มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก็มีสอน เช่น  

สอนรำาวงมาตรฐาน ดนตรีไทย ฯลฯ ซึ่งคุณแม่เคยลงเรียนมา ได้ประโยชน์ทั้งด้านความรู้ ความเพลิดเพลิน

และทำาให้ไม่รู้สึกเบื่อเลยเวลามาเรียนรามคำาแหง

 “อนาคตข้างหน้าคุณแม่ตั้งใจว่าจะเรียนนิติศาสตร์ให้ได้ความรู้มากที่สุด ไม่เร่งรีบและไม่ได้กำาหนดว่า 

จะต้องจบเม่ือไหร่ แต่จะทำาให้เต็มที่ เพราะสำาหรับแม่ความรู้เป็นสิ่งสำาคัญกว่าวุฒิการศึกษา ขอขอบคุณ

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงที่ให้โอกาสทุกคนได้เรียนหนังสือ และอยากฝากถึงทุกคนว่า ไม่ว่าจะวัยไหน  

หากมีเวลาขอให้มาเรียนหนังสือ มหาวิทยาลัยรามคำาแหงเก็บค่าหน่วยกิตแค่ 25 บาทเท่านั้น แต่วิชาความรู้ 

ที่ได้กลับไปมากมายจริงๆ”

  ด้าน คุณลงุสมคิด กลิน่หอม อาย ุ63 ปี ว่าทีบ่ณัฑิตคณะนิติศาสตร์ 

เป็นอีก 1 คนที่มุ่งมั่นหาความรู้หลังเกษียณ โดยใช้เวลาเรียนเพียง 

2 ปีครึ่งเท่านั้น และระหว่างรอรับปริญญา ก็กำาลังเร่งอ่านหนังสือ

เตรียมสอบเนติบัณฑิตด้วย

  คุณลุงสมคิด เผยว่าตนเองเคยเป็นนักศึกษารามคำาแหง  

คณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่ปี 2516 ซึ่งสมัยนั้นไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วย 

ในการเรยีน ทัง้ยงัต้องทำางานไปด้วยเรยีนไปด้วย ทำาให้ต้องอ่านหนงัสอื

อย่างหนกั..แต่นัน่คอืความภาคภมูใิจทีเ่ป็นบณัฑติรามคำาแหงได้สำาเรจ็ ปัจจบุนัทำางานเป็นผู้ประเมนิของ สมศ. 

ให้กับโรงเรียน กศน. และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และมีเวลาว่างมากข้ึน และน้องชายก็ชวนมาเรียนเพ่ิมเติม 

ด้านกฎหมาย ตนเองจงึตัดสินใจมาเรยีนรามคำาแหงอกีครัง้ ในคณะนิตศิาสตร์ เมือ่ปี 2555 

วัยเกษียณ มุ่งเรียนรามฯ 
เช่ือม่ันความรู้ ต้องเรียนรู้ตลอดชีีวิต

(อ่านต่อหน้า 11)
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คณะศิลปกรรมฯ "ย้อนรอยลิเกไทยฯ"

 อาจารย์ ดร.สมศักด์ิ เกตุแก่นจนัทร์ คณบดคีณะศลิปกรรมศาสตร์ เป็นประธานเปิดสมัมนาวชิาการ

ด้านนาฏศลิป์ เรือ่ง “ย้อนรอยลเิกไทย จากอดตีสู่สมยันยิม” จดัโดยคณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง 

โดยมี คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และนักศึกษาร่วมสัมมนา เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุม 322  

ชั้น 3 อาคารสุโขทัย

 โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.สมศักดิ์ เกตุแก่นจันทร์ คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ กล่าวว่าลิเก  

ถือเป็นการแสดงพ้ืนบ้านชนิดหนึ่ง ท่ีผู้แสดงจะแสดงบทบาทไปตามเนื้อเรื่อง โดยมีรูปแบบการแสดง

ท่ีเป็นเอกลักษณ์ และมีพัฒนาการรูปลักษณ์ไปตามสภาพแวดล้อม เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

หรอืความนิยมของประชาชนในยุคสมยัน้ันๆ คณะศลิปกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามคำาแหง เหน็ความสำาคญั 

ของลิเก จงึได้จดัการสัมมนาคร้ังนีเ้พ่ือให้เกดิการเรียนรูแ้ละเข้าใจเกีย่วกบัประวตัจิากอดตี รวมทัง้บทบาท 

ค่านิยม และรูปแบบพัฒนาการของลิเกสู่สมัยนิยมด้วย

 ทัง้นี ้ ภายในงานยงัมกีารเสวนาเรือ่ง “ประวตัคิวามเป็นมาและพฒันาการการแสดงลเิกไทยจากอดตี 

สู่สมัยนิยม” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.สุรพล วิรุฬห์รักษ์ ราชบัณฑิตยสภา สาขาวิชานาฏกรรม 

และนายวันชัย เอนกลาภ นายกสมาคมลิเกแห่งประเทศไทย และการเสวนาเรื่อง “พัฒนาการ รูปแบบ  

บทบาทและค่านิยมของลิเกในยุคปัจจุบัน” โดย นายสมบูรณ์ แย้มสี หัวหน้าคณะลิเกพรเทพ พรทวี  

นางแก้วใจ เอนกลาภ หัวหน้าคณะลิเกดวงแก้ว ลูกท่าเรือ และนางพิมพ์จุฑา วรรณสกุลรัตน์ นักแสดง

ลิเกหญิง รางวัลตุ๊กตาทอง สาขานางโกงยอดเยี่ยม ปี 2533 อีกทั้งการสาธิตการแสดงลิเกในท้องเรื่อง  

“ขนุทพัผวัเถือ่น” ในรปูแบบของลเิกยคุปัจจบุนั จากนกัศกึษาสาขานาฏกรรมไทย คณะศลิปกรรมศาสตร์ ม.ร. 

และศิลปินลิเกคุณภาพ

	 เยี่ยมชมรามฯ-ลพบุรี ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดลพบุรี ร่วมต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น  ท่ีเข้าเย่ียมชมระบบการเรียนการสอนทางไกล 

ของสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดลพบุรี พร้อมทั้งฟังการบรรยายพิเศษ หัวข้อประวัติศาสตร์ 

และศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ินของจังหวัดลพบุรี โดยมีนายวรวิทย์  วงษ์สุวรรณ อดีตสมาชิกวุฒิสภา 

จังหวัดลพบุรี เป็นวิทยากร เมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2558

 และในช่วงบ่าย บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดลพบุรี ร่วมกับคณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เยี่ยมชมสถานที่สำาคัญ 

ทางประวัติศาสตร์ของจังหวัดลพบุรี อาทิ สักการะศาลพระกาฬ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดลพบุรี  

พระปรางค์สามยอด  พระนารายณ์ราชนเิวศน์ (วงัพระนารายณ์) บ้านหลวงราชทูต (บ้านเจ้าพระยาวชิาเยนทร์)   

วัดสันเปาโล (หอดูดาวแบบฝรั่งเศส)  และพระที่นั่งไกรสรสีหราช (พระที่นั่งเย็น) ด้วยความอบอุ่น

นักศึกษาทั้ง 2 สถาบันได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน

 สำ า นั ก ส ห กิ จ ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า อ า ชี พ  

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา 

รุ่นท่ี 14  โดยมี อาจารย์สมหมาย  สุระชัย รองอธิการบดี

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานและให้โอวาท

นักศึกษา ณ ห้องประชุม 301 ช้ัน 3 อาคารสวรรคโลก 

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคมที่ผ่านมา

 โอกาสน้ี   อาจารย์สมหมาย  สุระชัย  รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา 

เป็นกระบวนวิชาที่ผสมผสานการเรียนเข้ากับ 

การปฏิบัติงาน โดยให้นักศึกษาออกไปหาประสบการณ์

ตรงจากการปฏิบัติงานจริงในองค์กรผู้ใช้บัณฑิต

อย่างมีระบบตามหลัก “เรียนจากการทำา”	 (Learning 

by Doing) โดยนักศึกษาจะได้รับการฝึกปฏิบัติงานจริง 

กับสถานประกอบการต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  

เป็นระยะเวลา 4 เดือน เพ่ือพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ให้พร้อมออกไปสู่ตลาดแรงงาน และเมื่อนักศึกษา

เข้ารับการฝึกสหกิจศึกษาจนครบตามระยะเวลา 

ท่ีกำาหนดแล้วน้ัน นักศึกษาจะได้รับความรู้ทางวิชาชีพ

จากสายงานท่ีปฏิบัติ เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ในองค์กร 

และประสบการณ์การทำางานร่วมกับผู้อ่ืนในองค์กร 

รวมทั้งการปรับเปล่ียนตัวเองให้เหมาะสมกับ

สังคมการทำางาน และรู้จักแก้ไขปัญหาหรือเหตุการณ์

เฉพาะหน้าได้ ถือเป็นประโยชน์อย่างย่ิง อีกท้ังสามารถ

นำาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำาวันหลังจากสำาเร็จ

การศึกษาเป็นบัณฑิตได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 “การปัจฉิมนิเทศ	 ถือเป็นกระบวนการหนึ่ง

ในวิชา	RAM	3000	สหกิจศึกษา	ที่มีความสำาคัญ	

เพราะเมื่อเสร็จสิ้นการฝึก	นักศึกษาจะต้องสามารถ

ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับระหว่าง

ฝึกสหกิจศึกษาให้เพื่อนนักศึกษาที่ฝึกสหกิจศึกษา

จากสถานประกอบการอื่นๆ	 และคณะผู้บริหาร	

รวมทั้งอาจารย์นิเทศก์ของมหาวิทยาลัยรามคำาแหง

ได้รับรู้	 เพื่อนำาไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนา

ท้ังด้านการดำาเนินงานของมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิต

ของนักศึกษาในสังคมการทำางานจริงในอนาคต”

    
ม.รามคำาแหงปัจฉิมนิเทศ 
นักศึกษา RAM 3000
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ตอน ล่าสมบัติอัศวิน (2)

เศรษฐศาสตร์	101
รศ.อสัมภินพงศ์  ฉัตราคม                  คณะเศรษฐศาสตร์

 ความเดมิเมือ่ตอนทีแ่ล้ว อศัวนิเทม็พลาร์ 

ทำาธรุกรรมทางการเงนิจนมทีรพัย์สนิมหาศาล 

ทรัพย์เหล่านี้นอกจากจะมาจากการบริจาค 

การรบัฝากเงนิ และการให้บรกิารโอนเงนิแล้ว 

ยังมาจากการรับบริหารจัดการทรัพย์สิน 

(ทัง้เงนิทองและอสงัหารมิทรพัย์ต่าง ๆ) ให้กบั 

ขุนนางในยุโรปที่ประสงค์จะเข้าร่วมในสงคราม 

ครูเสดด้วย

 การที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการจากคริสตจักรโรมันคาธอลิก 

ทำาให้อัศวนิเท็มพลาร์ได้รับบริจาคทัง้เงนิและทรัพย์สนิต่างๆ มากมายจากทัว่ยโุรป 

ในตอนนี้สมาชิกของเท็มพลาร์ไม่ได้มีแต่อัศวินเท่านั้น แต่จะมีคนธรรมดา

ที่ไม่ใช่นักรบมาคอยช่วยจัดการบริหารเงินและทรัพย์สินให้เพ่ิมพูนข้ึนด้วย 

โดยเงินทองที่สะสมนั้นก็เพื่อใช้ในการทำาสงครามศักดิ์สิทธิ์ อัศวินเท็มพลาร์

นอกจากจะปฏิญาณตนไม่ครอบครองทรัพย์สมบัติเป็นของส่วนตัวแล้ว  

ยังต้องยอมสละทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดด้วยจึงจะเข้าร่วมในกลุ่มได้

 ที่เล่ามาน้ันเป็นเรื่องที่มีการบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าอัศวินเท็มพลาร์

มีทรัพย์สินเงินทองมากมายได้อย่างไร แต่ก็มีเรื่องที่เล่าลือกันโดยไม่ได้บันทึก

อีกว่าที่จู่ ๆ   อัศวินที่ยากจนกลับรำ่ารวยขึ้นอย่างรวดเร็วก็เพราะได้พบขุมทรัพย์

ของกษัตริย์โซโลมอนนั่นเอง เพราะตามตำานานนั้นกษัตริย์โซโลมอนมีทั้ง 

เหมอืงทองและเหมอืงเพชร พวกอศัวนิเทม็พลาร์ท่ีตัง้กองบัญชาการอยู่ท่ีวหิาร

แห่งโซโลมอนคงจะค้นพบสมบัติที่ซุกซ่อนเอาไว้ 

 เรื่องทรัพย์สมบัติของกษัตริย์โซโลมอนนี้มีคนแต่งเป็นนิยายเรื่อง King 

Solomon’s Mine ที่คนไทยแปลไว้โดยตั้งชื่อว่าสมบัติพระศุลี และมีการนำาไป 

สร้างเป็นภาพยนตร์หลายครัง้ ว่ากนัว่านยิายทีย่าวทีส่ดุของไทยคอืเรือ่งเพชรพระอมุา 

ก็ได้แรงบันดาลใจมาจากเรื่องนี้ด้วย

 ไม่ใช่แค่คำาเล่าลือว่าพวกอัศวินเท็มพลาร์พบสมบัติเท่านั้น ยังมีเรื่องเล่า 

ต่ออกีด้วยว่าอศัวนิกลุม่นีย้งัพบหบีแห่งพนัธะสญัญา (Ark) และจอกศกัดิส์ทิธิ์ 

(Holy Grail) ที่ใต้วิหารแห่งโซโลมอนอีกด้วย ของท้ัง 2 นี้สำาคัญแค่ไหน 

ก็ลองไปหาวิดีโอภาพยนตร์ชุดอินเดียนาโจนส์หรือขุมทรัพย์สุดขอบฟ้า 

ตอนที่ 1  และ 3  มาชมก็จะรู้ดี 

 องค์กรของอัศวินเท็มพลาร์ต้องดำาเนินการบริหารทรัพย์สินทั้งที่เป็น

เงินทองและอสังหาริมทรัพย์อย่างมากมาย จึงหาทางทำาให้เงินทองที่มีอยู่นั้น 

เพิม่พนูขึน้อกีด้วยการลงทนุทางการค้าและอืน่ ๆ รวมไปถงึการหาผลตอบแทน 

ด้วยการนำาเงินที่มีไปปล่อยกู้ด้วย ในตอนนี้องค์กรในส่วนที่ไม่ได้ทำาการสู้รบ 

ของอัศวินเท็มพลาร์จึงมีสถานะไม่ต่างจากการทำาธุรกิจการธนาคารในปัจจุบัน

 อศัวนิเทม็พลาร์มฐีานะเข้มแขง็ขึน้เรือ่ย ๆ  ทัง้ด้านการทหารและการเงิน 

นับตั้งแต่คริสตจักรประกาศยอมรับอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ.1129 แต่เมื่อ

รุ่งเรืองถึงขีดสุดแล้วก็ต้องตกตำ่าลงเป็นธรรมดา โดยจุดตกตำ่าที่สำาคัญมาจาก

การพ่ายแพ้สงครามจนเสียที่มั่นหลักคือวิหารแห่งโซโลมอนไปในปี ค.ศ.1187  

หลังจากนั้นกลุ่มอัศวินเท็มพลาร์ก็พ่ายแพ้และสูญเสียท่ีมั่นสำาคัญไปอีกอย่าง

ต่อเนือ่ง อำานาจทางทหารทีล่ดถอยลงนีเ้องนำาไปสูจ่ดุจบของอศัวนิกลุม่นีใ้นทีส่ดุ

 การล่มสลายของอัศวินเท็มพลาร์ไม่ใช่เพราะสู้รบจนตัวตายในสงคราม

ศาสนาอย่างทีต่ัง้ปณธิานไว้ แต่เป็นเพราะถกูชกัดาบในปี ค.ศ. 1307 ใช่แล้วครบั 

ชักดาบที่เป็นสำานวนแปลว่าไม่ยอมใช้หน้ีน่ันแหละ คนที่ชักดาบคือพระเจ้า-

ฟิลลิปส์ที่ 4 แห่งฝรั่งเศสซึ่งกู้เงินจากพวกเท็มพลาร์ไปมหาศาลเพื่อใช้ทำา 

สงครามกบัองักฤษ  ถอืโอกาสยดัเยยีดข้อหาต่าง ๆ  ให้เช่นทจุรติ รกัร่วมเพศ ฯลฯ 

 ภาพการจราจรที่คับคั่ง หนาแน่น เต็มไปด้วยรถจักรยานยนต์ เป็นภาพ

ติดตาผู้มีโอกาสได้ไปเยือนเมืองสำาคัญ ๆ  ของประเทศเวียดนาม การจราจรบน 

ท้องถนนน้ัน จำาเป็นอย่างยิง่ ท่ีจะต้องมนีำา้ใจ ให้อภยัผูร่้วมทาง เสยีงแตรทีบ่บีกนั

อยู่ไม่ขาด สำาหรับชาวเวียดนามแล้ว ถือว่าเสียงแตรนั้นบีบเพื่อส่งสัญญาณให้

คนอื่นรู้ว่าเรากำาลังอยู่ตรงนี้ หาใช่การบีบเพื่อต่อว่าต่อขานกันแต่อย่างใด

 คำาศัพท์ที่ใช้ในการจราจรในภาษาเวียดนาม เช่น

 

 

 เคล็ดลับประการหน่ึง หากท่านต้องการข้ามถนนในเมอืงใหญ่ทีป่ระเทศ- 

เวียดนาม ไม่ว่าจะเป็นกรุงฮานอยหรือนครโฮจิมินห์ ท่านไม่ต้องกังวลใจ  

เดินหน้าไปเรื่อยๆ คนขี่รถจักรยานยนต์จะหลบท่านเอง โดยเขาจะอ่านจังหวะ

การเดิน และจะขี่รถอ้อมไปด้านหลัง ...ทำาใจสบาย ๆ แล้วเดินหน้าไป...

จับผู้นำาของอัศวินเท็มพลาร์มาเผาทั้งเป็นเสียหลายสิบคนแล้วยังยึดทรัพย์ไปด้วย

 อัศวินเท็มพลาร์ล่มสลายไปแล้วแต่เรื่องไม่จบแค่นี้ เพราะยังมีคนที่เหลือ

รอดไปได้และทรพัย์สนิอกีมหาศาลท่ียงัซกุซ่อนอยู ่ มคีณะบุคคลท่ีพยายามตามล่า

ทรัพย์สมบัติเหล่านี้ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน แต่ก็ยังหาไม่พบ ถึงขนาดว่ารัฐมนตรี

วฒันธรรมของฝรัง่เศสในปี ค.ศ. 1960  ถึงกบัเคยสัง่การให้ค้นหาอย่างเป็นทางการ 

แต่ก็ยังไม่พบ จะพบได้อย่างไรเล่า ก็สมบัติถูกขนย้ายไปอยู่ที่สก็อตแลนด์แล้ว 

ทำาไมผมถึงรู้เร่ืองนี้หรือครับ อิอิ ดูมาจากภาพยนตร์เรื่อง “รหัสลับดาวินชี”  

(Da Vinci Code) เขาบอกว่าอยู่ที่วิหาร Rosslyn ในสก็อตแลนด์ 

 สงสัยจะดูหนังมากไปแล้ว จบดีกว่า

การจราจร 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรตี  ปรีชาปัญญากลุ 

 ภาพการจราจรที่คับคั่ง หนาแน่น เต็มไปด้วยรถจักรยานยนต์ เป็นภาพติดตาผู้มีโอกาสได้ไปเยือนเมือง
สําคัญ ๆ ของประเทศเวียดนาม การจราจรบนท้องถนนนั้น จําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีนํ้าใจ ให้อภัยผู้ร่วมทาง 
เสียงแตรท่ีบีบกันอยู่ไม่ขาด สําหรับชาวเวียดนามแล้ว ถือว่าเสียงแตรน้ันบีบเพ่ือส่งสัญญาณให้คนอ่ืนรู้ว่าเรา
กําลังอยู่ตรงน้ี หาใช่การบีบเพ่ือต่อว่าต่อขานกันแต่อย่างใด 

 คําศัพท์ที่ใช้ในการจราจรในภาษาเวียดนาม เช่น 

  เลี้ยวซ้าย   Rẽ trái   (แส จ๊าย)  
  เลี้ยวขวา   Rẽ phải   (แส ฝาย) 
  ตรงไป    Đi thẳng  (ดี ถัง)  
  ถอยหลัง   về phía sau  (เหว่ เฝีย เซา) 
  กลับรถ   Trở lại   (เจ๋อ หล่าย) 
  สะพาน   Cầu   (เกิ่ว) 
  สี่แยก   Ngã tư   (หงา ตือ)  
  สามแยก   Ngã ba   (หงา บา) 
  วงเวียน   Quẹo   (แคว่ว)  
  ไฟจราจร   Đèn giao thông (แด่น ซาว ธง)  
  ไฟเขียว    Đèn xanh  (แด่น ซัง) 
  ไฟเหลือง   Đèn vàng  (แด่น หว่าง) 
  ไฟแดง   Đèn đỏ   (แด่น ด๋อ) 
  สะพานลอย   Cầu vượt  (เกิ่ว เหวือต) 
  เกาะกลางถนน   Đảo giao thông (ด๋าว ซาว ธง) 
  หมวกกันน็อค   Mũ bảo hiểm  (หมู บ๋าว เหียม) 
  ทางรถไฟ   Đường sắt  (เด่ือง สั้ต) 
  ทางม้าลาย   Băng qua đường (บัง กวา เด่ือง)  
  เสื้อชูชีพ   Phao cấp cứư  (ฟาว เกิ๊ป กื๊ว) 
  รถยนต์   Xe ôtô   (แซ โอโต) 
  รถจักรยานยนต์  Xe máy  (แซ ไหม) 
  รถจักรยาน  Xe đạp   (แซ ด่าป) 
  รถสามล้อ  Xe xích lô  (แซ สิก โล) 



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

    

 ในชีวิตคนเราพ่อแม่ถือเป็นผู้มีพระคุณสูงสุด เพราะท่านเป็นผู้ให้ชีวิตให้โอกาสเราได้ลืมตาดูโลก ให้ความรัก 

ความห่วงใยและเสยีสละทกุอย่างเพ่ือลูก นอกจากพ่อแม่แล้วยงัมบีคุคลหนึง่ทีม่พีระคณุคล้ายกบัพ่อแม่ คอืให้ความรกั

ความเมตตาโดยมิหวังสิ่งตอบแทนใดๆซึ่งคนๆนั้นเราเรียกกันว่า “ครู”

 ปัจจุบันน้ีได้มีคนให้คำานิยามมากมายเกี่ยวกับครู อาทิ เป็นแสงเทียนท่ีคอยส่องสว่างนำาทางให้กับศิษย์  

เป็นเรือจ้างที่นำาศิษย์ไปสู่จุดหมายปลายทาง เป็นศิลปินปั้นรูป แต่การจะกล่าวขานว่าท่านเป็นอะไรไม่สำาคัญ  

เพราะสิง่ทีส่ำาคญันอกเหนอืจากนัน้คอื เราทกุคนต่างตระหนกัอยูเ่สมอว่าเราเป็น “ศษิย์มคีร”ู แม้แต่ตวัของข้าพเจ้าเอง 

ซึ่งปัจจุบันกำาลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา ก่อนท่ีข้าพเจ้าจะมีโอกาสได้มายืนอยู่ในร้ัวมหาวิทยาลัย ข้าพเจ้า 

ก็ผ่านการฝึกฝน อบรมสั่งสอนมาจากครูมากมายหลายท่าน 

 ย้อนกลับไปตอนท่ีข้าพเจ้าเรียนอยู่ช้ันอนุบาล ข้าพเจ้ายังจำาได้เสมอว่าวันแรกที่เดินเข้าไปในรั้วโรงเรียน 

ข้าพเจ้ากลัวมากกลัวไม่มีเพื่อนคุยด้วย กลัวเขียนหนังสือไม่ได้ กลัวอ่านหนังสือไม่ออก ร้องไห้ไม่ยอมหยุด แต่แล้ว

ความกลวันัน้กห็ายไปเม่ือมีผู้ชายคนหนึง่ทีใ่จดมีาก ซ่ึงข้าพเจ้าเรยีกท่านว่า คร ู เดนิเข้ามาอุม้ข้าพเจ้าแล้วพาไปนัง่เล่น

กับเพื่อนๆ คอยดูแลข้าพเจ้า เล่านิทาน ร้องเพลง และหัดให้ข้าพเจ้ากับเพื่อนๆอ่านหนังสือ จากที่ข้าพเจ้ากลัวการ 

ไปโรงเรยีน ความกลัวเหล่านัน้กห็ายไปทนัท ี เปลีย่นเป็นคนทีก่ล้าพดูกล้าแสดงออก มคีวามสขุทกุครัง้ทีไ่ด้ไปโรงเรยีน

ได้เล่นสนุกกับเพื่อนๆ ภาพความทรงจำาเหล่านั้นทุกครั้งที่นึกถึงทำาให้ข้าพเจ้ายิ้มได้เสมอ 

 เมือ่เวลาผ่านไปไม่ก่ีปี ขณะนัน้ข้าพเจ้าเรียนอยู่ระดบัช้ันประถมศกึษา ข้าพเจ้าได้รูจั้กกบัครทู่านหนึง่ ท่านเป็น 

ผู้หญิงที่สวยและใจดีมาก ท่านสอนวิชาภาษาไทย เวลามีการจัดกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนไม่ว่าจะเป็นการแข่งขัน 

คัดลายมือ เขียนเรียงความ เล่านิทานธรรมะ ท่านจะให้โอกาสข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมเสมอและฝึกฝนให้กับ

ข้าพเจ้าเป็นอย่างดี ขณะเดียวกันเวลาที่โรงเรียนมีการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กที่ทางบ้านมีฐานะยากจน ท่านจะ 

ให้โอกาสข้าพเจ้าได้รับทุนการศึกษานั้นเสมอมา อาจจะด้วยสาเหตุเพราะว่าท่านทราบถึงฐานะทางบ้านของข้าพเจ้า

ที่เป็นเพียงลูกชาวนาคนหนึ่ง ทุนทรัพย์ที่จะใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียนนั้นก็ขัดสน 

 มีอยู่วันหนึ่งขณะนั้นข้าพเจ้ากำาลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ท่านเรียกข้าพเจ้าเข้าไปพบและบอกกับ 

ข้าพเจ้าว่าจะให้ส่งผลงานเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของมูลนิธิเจริญรัชภาคย์

 ในการส่งผลงานเข้ารับทนุการศึกษาคร้ังนัน้ เอกสารต่างๆทีต้่องจัดส่งให้กบัมลูนธิิมมีากมาย ลำาพงัตัวข้าพเจ้า 

คนเดียวถ้าให้รวบรวมเอกสารทั้งหมดคงทำาไม่ได้แน่นอน ท่านก็เสียสละเวลามาช่วยรวบรวมเอกสารให้กับข้าพเจ้า 

หลงัเลิกเรยีนทกุวันในช่วงทีร่วบรวมเอกสารท่านจะให้ข้าพเจ้าไปพบเพือ่ตรวจสอบดวู่ายงัมส่ีวนไหนบ้างทีย่งัไม่ถกูต้อง 

และควรแก้ไข ทุกวันกว่าที่ข้าพเจ้าจะได้กลับบ้านก็คำ่ามากแล้ว ท่านก็ยังเป็นห่วงซื้อข้าวและขนมมาให้ข้าพเจ้ากิน 

นอกจากนัน้ท่านยงัมนีำา้ใจฝากสิง่ของ  อาหารตลอดจนถามไถ่ถงึสารทกุข์สกุดบิของทกุคนในครอบครวัข้าพเจ้าอกีด้วย

 เมือ่วนัทีท่กุคนรอคอยมาถึง ผลการคดัเลือกผู้ท่ีได้รบัทนุมลูนธิเิจรญิรชัภาคย์ประกาศ ปรากฏว่าข้าพเจ้าได้รบัทนุ

ซึ่งในการรับทุนครั้งนั้นข้าพเจ้าต้องเดินทางมารับที่กรุงเทพมหานคร ระยะทางจากจังหวัดมหาสารคามกว่าจะถึง

กรุงเทพมหานครก็ไกลมาก ประกอบกับตัวข้าพเจ้าเองฐานะทางบ้านก็ยากจน รถที่จะใช้ในการเดินทางมารับทุน 

กไ็ม่มแีละอกีอย่างกรงุเทพมหานครอยูท่ีไ่หนข้าพเจ้าเองก็ไม่เคยไป ลำาพงัจะให้พ่อกบัแม่พาไปท่านทัง้สองก็ไม่คุน้เคย 

ไม่รู้จักสถานที่ สุดท้ายในวันที่เดินทางมารับทุนการศึกษา ครูก็คอยดูแลเรื่องการเดินทาง สถานที่พักตลอดจน 

คอยประสานงานทุกอย่างจนลุล่วงไปได้ด้วยดี

 ทุกครั้งที่ข้าพเจ้าอยู่กับท่าน ท่านจะคอยบอก อบรมสั่งสอนข้าพเจ้าเสมอ ซึ่งคำาสอนที่ท่านยำ้าเตือนมาตลอด 

ก็คือ “การจะท�าสิ่งใดให้ประสบความส�าเร็จได้นั้น นอกจากความขยันหม่ันเพียรเป็นท่ีตั้งแล้ว ความกตัญญู

ต่อผู้มีพระคุณก็เป็นสิ่งที่ส�าคัญมากเช่นกัน ยิ่งตัวเราไม่ได้มีฐานะรำ่ารวยเหมือนคนอื่น ต้องอดทน ตั้งใจเรียน ขยัน

ให้มากเพื่อในวันข้างหน้าจะได้นำาความรู้ที่มีไปเลี้ยงดูพ่อแม่ให้สุขสบาย”

 ความรกั ความเมตตา ความรู้ การอบรมสัง่สอนตลอดจนโอกาสดีๆ ทีท่่านมอบให้ แม้เวลาจะผ่านมานานมากแล้ว 

แต่ทุกอย่างยังคงตราตรึงอยู่ในจิตใจของข้าพเจ้าเสมอ เคยมีบางคร้ังที่ข้าพเจ้าสงสัยและคิดมาตลอดว่า “เราก็เป็น 

แค่ลกูศษิย์คนหนึง่ไม่ใช่ลูกแท้ๆของท่าน แต่ทำาไมท่านจงึหวงัด ี เมตตาและห่วงใยเรามากมายขนาดนี”้ ทกุสิง่ทกุอย่าง 

ที่ข้าพเจ้าสงสัยเม่ือนึกถึงท่อนหนึ่งของเพลงแม่พิมพ์ของชาติที่ว่า “หวังสิ่งเดียวคือขอให้เด็กของไทยในผืนธานี  

ได้มีความรู้เพื่อช่วยเชิดชูไทยให้ผ่องศรี ครูก็ภูมิใจที่สมความเหนื่อยยากตรากตร�ามา” ทำาให้ข้าพเจ้าเข้าใจทุกสิ่ง 

ทุกอย่างชัดเจน ในวันไหว้ครูทุกๆปีถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่มีโอกาสได้ไปกราบท่านด้วยตนเอง แต่ข้าพเจ้าก็ยังระลึกถึง

ทุกคำาสอนและยังบูชาท่านเสมือนเป็นแม่คนที่สองเสมอ

   กว่าจะมีวันนี้ได้ก็เพราะได้รับความรู้ ความเมตตาจากครู ข้าพเจ้าขอเทิดทูนบูชาครูทุกท่านด้วยบทเพลง

พระคุณที่สามที่ว่า บุญที่เคยท�ามาแต่ปางใดเรายกให้ท่าน ตั้งใจกราบกรานเคารพคุณท่านกตัญญู โรคและภัย 

อย่าได้มาแผ้วพานคณุคร ูขอกศุลผลบญุค�า้ชใูห้ครเูป็นสขุชัว่นรินัดร ข้าพเจ้าขอน้อมนำาทกุคำาสัง่สอนไปประพฤตปิฏบิตัิ

เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติสืบไป

นางสาววิมลรัตน์  คำาจันทร ์ นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์  เอกภาษาไทย 

เรียงความรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เนื่องในวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2558

กตัญญุตา บูชาครู

ส�ำนักหอสมุดจัดอบรม

เชงิปฏบิตักิำร (ฟร)ี

  สำานกัหอสมดุกลาง มหาวทิยาลัยรามคำาแหง 

จัดโครงการแนะนำาฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่ผู้ใช้

ห้องสมุดทุกกลุ่มได้รับรู ้สารสนเทศที่ให้บริการ 

โดยจดัฝึกอบรมเชงิปฏบิตักิาร “การสบืค้นออนไลน์” 

ซึ่งทางสำานักหอสมุดกลางจัดอบรมขึ้นเป็นประจำา 

ทกุเดอืน เพือ่เป็นการบรกิารทางวชิาการแก่นกัศกึษา

และผู้สนใจทั่วไป ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนกันยายน 2559 

สถานทีล่งทะเบยีน: แฟ้มลงทะเบยีน เคาน์เตอร์ ชัน้ 1 

อาคาร 1 สำานกัหอสมดุกลาง หรอื โทร 0-2310-8661

  โครงการที่ 1: ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการที่มี

การสอนตลอดปี

✤	วันจันทร์ หลกัสตูรการสบืค้นฐานข้อมลูทรพัยากร- 

ห้องสมุด และแนะนำาเว็บไซต์สำานักหอสมุดกลาง  

เวลา 10.00 - 12.00 น.

	 รายละเอียด: สอนวธีิการสบืค้นทรพัยากรต่างๆ

ท่ีมีอยู่ในฐาน WebOPAC ในเบื้องต้น และสืบค้น

แบบลงลึก แหล่งจัดเก็บทรัพยากร การยืมหนังสือ

ต่อในระบบ การเสนอแนะความคดิเหน็เก่ียวกับบรกิาร 

และบรกิารต่างๆของสำานกัหอสมดุกลาง 

ผู้เข้าอบรม: นกัศกึษาทกุระดบัโดยเฉพาะนกัศกึษาใหม่ 

✤	วันองัคาร หลกัสตูรเทคนคิการสบืค้นฐานข้อมลู

วิทยานิพนธ์ เวลา 09.30-12.00 น.   	

	 รายละเอียด: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ Digital 

Collection ฐานข้อมูล Dissertation Full Text และ

การลงทะเบียนขอใช้ Proxy 

ผู้เข้าอบรม: นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ 

และนักวิจัย

✤	วนัพธุ หลกัสตูรการสบืค้นฐานข้อมลู e-Journal 

กลุม่สาขามนษุยศาสตร์ ศกึษาศาสตร์ สงัคมศาสตร์ 

จติวทิยา วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ี วศิวกรรม เกษตร 

กฎหมาย (ไทยและต่างประเทศ) เวลา 09.30-12.00 น.

	 รายละเอียด: แนะนำาฐานข้อมูลสาขากลุ่ม

สาขามนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ สังคมศาสตร์ 

จิตวิทยา ฯลฯ ที่สำานักหอสมุดจัดหามาให้บริการ 

เช่น ABI/INFORM Complete/Academic Search 

Premier/Emerald/Cambridge Journal Online (CJO)/ 

H.W. Wilson/ ProQuest Psychology Journals   

ผูเ้ข้าอบรม: นกัศกึษาระดับบัณฑติศกึษา ตลอดจน 

อาจารย์และนักวิจัย ทุกสาขาวิชา และนักศึกษา 

ปริญญาตรีที่สนใจ

  โครงการที่ 2: โปรแกรมที่อาจารย์ผู้สอน 

รายวิชาต่างๆ หรือนักศึกษาต้องการ

  สามารถจดักลุม่ในวนัทีส่ะดวก โดยแจ้งล่วงหน้า 

ไม่ตำา่กว่า 1 สปัดาห์ ท่ีคณุภรติา เฉยศริ ิงานส่งเสรมิ

การบรกิาร โทร. 0-2310-8661 หรอื e-Mail: parita@

lib.ru.ac.th 



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

    

    

        

 นายวิรัช ชินวินิจกุล นายกสภามหาวิทยาลัย- 

รามคำาแหงเย่ียมชมสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดสงขลา โดยมี รศ.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลา และคณะเจ้าหน้าท่ี 

ให้การต้อนรับ ตลอดจนนำาเยี่ยมชมการเรียน 

การสอนภายใน และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช เม่ือวันท่ี  27 กันยายน 2558

 รศ.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดการสัมมนาทาง 

วิชาการ เรื่อง “การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงนกกรง 

หัวจุกในเชิงศักยภาพทางเศรษฐกิจ ครั้งที่ 3” 

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558 ณ สาขาวิทยบริการ-

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา

 การจัดงานคร้ังน้ี สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดสงขลา ได้ให้ความสำาคัญและสนับสนุน

การดำาเนินกิจกรรมในการส่งเสริมการเพาะเล้ียงและ 

ขยายพันธ์ุนกกรงหัวจุก ภายใต้กรอบระเบียบกฎหมาย 

และส่งเสริมการนำาความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ 

ให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

และการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ ซ่ึงจะเป็นช่องทางหน่ึง 

ในการสร้างรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้

อย่างครบวงจรและยั่งยืนของชุมชนด้วย

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จัดโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการ “การบัญชีเพื่อการจัดการ ส�าหรับ

วิสาหกิจชุมชน” โดยมี รศ.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดี

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสงขลาเป็นประธาน และมี  

รศ.ชฎาพร ฑีฆาอุตมากร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

และวิจัย คณะบริหารธุรกิจ เป็นวิทยากร เม่ือวันท่ี 

28 สิงหาคม 2558 ณ เทศบาลเมืองกำาแพงเพชร  

อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 การจัดอบรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมการให้ 

บริการวิชาการแก่สังคม ภายใต้แนวทางพัฒนาและ 

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ตามแนวพระราชดำาร ิ

เศรษฐกิจพอเพียง โดยหลังจากการอบรม กลุ่ม-

วิสาหกิจชุมชนได้นำาเย่ียมชมการเพาะเล้ียงอุงหรือ

ชันโรง และฟาร์มแพะในพื้นที่

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการ

เฉลิมพระเกียรติจังหวัดสงขลา จัดโครงการ “รักษ์ป่า 

รักษ์เล รักธรรมชาติ ต้านภัยสิ่งเสพติด” โดยม ี

รศ.สมพล ทุ่งหว้า รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดสงขลา เป็นประธาน  เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม

ที่ผ่านมา ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดสงขลา 

 ภายในงานมีนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

และปริญญาโทร่วมปลูกต้นไม้จำานวน 135 ต้น 

บริเวณรอบร้ัวมหาวิทยาลัยรามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดสงขลา ซ่ึงโครงการดังกล่าวจัดข้ึนเป็นประจำาทุกปี

เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และสร้าง

จิตสำานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

    

 คณะเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง ร่วมพิธีไหว้ครูและ 

เปิดการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร เมื่อวันที่ 15  

ตลุาคม 2558 ณ หอประชมุสพุรรณกิาร์ มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหง สาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง โดยม ี

ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 43 เป็นประธาน

 อาจารย์สายพิณ สันทัด อาจารย์ที่ปรึกษา

ชมรมการบรหิารทัว่ไป คณะบรหิารธรุกจิ มหาวทิยาลยั- 

รามคำาแหง นำาสมาชกิชมรมการบริหารท่ัวไป ม.รามคำาแหง   

ร่วมทำากจิกรรมในโครงการ “ปันรกั เตมิสขุ แด่ผูส้งูอาย”ุ  

โดยมีกิจกรรมสันทนาการ เลี้ยงอาหารกลางวัน 

และมอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำาเป็น ณ บ้านพัก 

คนชราบางเขน เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558

 กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนใต ้

P.N.Y.S จดังานอาซรูอสมัพนัธ์ ณ บรเิวณ

ด้านข้างอาคาร SBB ระหว่างวันที่ 15-16 

ตุลาคม 2558 ซึ่งเป็นประเพณีท้องถิ่น

ของชาวไทยมุสลิมในจังหวัดชายแดน

ภาคใต้  การกวนข้าวอาซรูอ (ขนมอาซรูอ) 

เป็นประเพณีท้องถิ่นของชาวไทยมุสลิม

ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คำาว่า อาซูรอ 

เป็นภาษาอาหรับ แปลว่า การผสม  

การรวมกัน คือการนำาสิ่งของที่รับประทานได้หลายสิ่งหลายอย่างมากวนรวมกันมีทั้งชนิดคาวและหวาน 

การกวนข้าวอาซรูอจะใช้คนในหมูบ้่านมาช่วยกนัคนละไม้คนละมอื เพือ่ความสามคัคแีละสร้างความพร้อมเพรยีง 

เป็นนำา้หนึง่ใจเดยีวกนั อนัมผีลต่อการอยูร่่วมกนัของสงัคมอย่างมคีวามสขุ ก่อนจะแจกจ่ายให้รบัประทานกนั 

เจ้าภาพจะเชญิบคุคลทีน่บัถอืของชมุชนขึน้มากล่าวขอพร (ดูอา) ก่อน จงึจะแจกให้คนท่ัวไปรบัประทานกนั

กิจกรรมรามฯ - สงขลา
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คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

    

อบรมวิชา ENG พื้นฐานแก่นักศึกษา

นำาผลไปใช้แทนผลการสอบได้ทั้ง 4 วิชา

 ภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร ์  

คณะมนษุยศาสตร์ ม.ร.จดัโครงการเสริมสร้างความรู้ 

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน  เพื่อฝึกอบรมแก่นักศึกษาที่ยัง 

สอบไม่ผ่านวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน   (ENG1001, 

ENG1002, ENG2001 และ ENG2002) อบรม  

วนัที ่17 ธนัวาคม 2558 - 17 มกราคม 2559 ให้มโีอกาส 

เ พ่ิมพูนความรู ้และทักษะภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน 

จนสามารถสอบผ ่านและสำา เร็จการศึกษาได  ้

ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมที่ผ่านการทดสอบสามารถนำา

ผลสอบไปใช้แทนผลการสอบวิชาพื้นฐานทั้ง 4 วิชา 

ดังกล่าวได้ รายละเอียดดังนี้ 

 กลุ่ม A วิชา ENG1001   ENG2001 

อบรมวันที่  17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, ธ.ค. 58  

 เวลา 17.30-21.00 น.

 กลุ่ม B วิชา ENG1002  ENG2002

อบรมวันที่ 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, ม.ค. 59  

 เวลา 17.30-21.00 น.

 กลุ่ม C วิชา ENG1001  ENG1002  ENG2002  

อบรม วันเสาร์ที่ 19 ธ.ค. 58 วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. 58,  

วนัเสาร์ที ่9 ม.ค. 59, วนัเสาร์ที ่16 ม.ค. 59  เวลา 08.30-16.30 น.

 กลุ่ม D วิชา ENG1001  ENG1002  ENG2001 

ENG2002 อบรม วันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค. 58, วันอาทิตย์ที่ 

27 ธ.ค. 58, วันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค. 59 วันอาทิตย์ที ่

17 ม.ค. 59 เวลา 08.30-16.30 น.

 สถานที่อบรม อาคารเรียนภายใน ม.ร.

 รบัสมคัร วนัอาทติย์ที ่ 13 ธนัวาคม 2558 

เวลา 09.00 - 15.30 น. ณ อาคารเวียงค�า ห้อง 101 

(VKB 101) รามฯ 1

 คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เ ป ็ น นั ก ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ป ริ ญ ญ า ต รี ข อ ง

มหาวิทยาลัยรามคำาแหง

 2. เคยแจ้งขอจบการศึกษามาแล้วอย่างน้อย 

หนึ่งภาคการศึกษา (ไม่นับภาค 2/2558)

 3. เคยลงทะเบียนวิชาที่ต ้องการสมัคร 

มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง (ไม่นับภาค 2/2558)

**ไม่นับรวมการสอบซ่อมทุกภาคการศึกษาและ 

ไม่นับการลงทะเบียนภาค 2/2558**

 4.  ต้องเข้าเรียนทุกครั้งตลอดโครงการฯ

 5. จะต้องลงทะเบียนวิชาที่สมัครเข้ารับ 

การอบรมในภาค 2/2558

 หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 1.  บัตรประจำาตัวนักศึกษา

 2. ใบเสร็จรับเงินที่แสดงว่าเคยลงทะเบียน

วิชานั้นมาแล้ว 4 ครั้ง (ใช้ใบเช็คเกรดแทนได้)  

 3. ใบเสรจ็รบัเงนิทีม่เีครือ่งหมาย X หน้าข้อความ 

“ขอจบการศึกษา” อย่างน้อยหนึ่งฉบับ

 4.  เงินค่าอบรมตามจำานวนวิชาที่สมัคร

 ค่าอบรม วิชาละ 2,800.- บาท รวมค่าทดสอบ

แล้ว (กรุณาเตรียมเงินมาให้พอดี)

 *เงินค่าอบรมจะคืนให้เฉพาะในกรณีที่เกิด

ความผิดพลาดของผู้ด�าเนินโครงการฯ เท่านั้น*

 อุปกรณ์การเรยีน นกัศกึษาต้องนำาตำาราเรยีน

ของมหาวิทยาลัย (มีจำาหน่ายที่ศูนย์หนังสือ ม.ร.) 

สมุด ดินสอ 2B และยางลบมาทุกครั้ง

 การทดสอบ มกีารทดสอบทกุครัง้ทีเ่รยีน

และหากผ่านการทดสอบจะได้รบัเกรด C ซึง่สามารถ

ใช้ผลสอบของวิชาท่ีผ่านการอบรมในโครงการฯ 

แทนผลสอบวชิาทีไ่ด้ลงทะเบียนในภาคเรยีนท่ี 2/2558 

 การประกาศผล ประกาศผลครัง้เดยีวพร้อมกบั 

การประกาศผลสอบทางการ ภาค 2/2558  ของมหาวทิยาลยั  

ดงันัน้ ผูเ้ข้าอบรมจะต้องลงทะเบยีนเรยีนวชิาท่ีสมคัร 

เข้ารับการอบรมในการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัย 

ในภาค 2/2558 (โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับรอง

ผลการสอบล่วงหน้าแก่นักศึกษา)

 นักศึกษาสามารถรับทราบข้อมูลโครงการฯ 

ได้จากข่าวรามคำาแหง หรือป้ายประชาสัมพันธ์  

บรเิวณลานปสาน  คณะมนษุยศาสตร์  หรอื  www.ru.ac.th 

และ Fanpage: Department of English and Linguistics, 

Ramkhamhaeng University หากมปัีญหาหรอืข้อสงสยั 

โปรดติดต่อหมายเลขโทรศพัท์ต่อไปนีใ้นวนัจนัทร์ - ศกุร์  

(เวลาราชการ) 095-593-8431, 089-829-1605, 

089-455-4232, 081-583-6968, 080-080-7689, 

098-287-2537, 087-715-9419, 085-137-4087, 

081-842-7592  

 ก่อนที่มหาวิทยาลัยรามคำาแหงจะได้รับ

การก่อตั้งนั้น พื้นที่แห่งนี้เคยเป็นที่ตั้งของงาน

แสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชียคร้ังท่ี 1 ณ ตำาบลหัวหมาก 

อำาเภอบางกะปิ จังหวัดพระนคร มีพื้นที่ใช้จัดงาน 

จำานวนทั้งสิ้นประมาณ 300 ไร่ กรมเศรษฐสัมพันธ์ 

กระทรวงเศรษฐการ เป็นผู้ดำาเนินการและรับผิดชอบ

การจัดงาน โดยความร่วมมือขององค์การอีคาเฟ่ 

แห่งสหประชาชาติ 

 งานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชีย คร้ังท่ี 1 

จัดข้ึนโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมพูนการค้าระหว่าง

ประเทศในเอเชีย ระหว่างประเทศในภูมิภาคนี ้

กับประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ส่งเสริมความร่วมมือ

ทางการค้าและการพัฒนาเศรษฐกิจในเอเชียและ

ตะวันออกไกล และส่งเสริมให้มีการลงทุนใหม่ ๆ 

ในเอเชีย การท่ีรัฐบาลไทยได้รับเป็นเจ้าภาพในการ 

จัดงานแสดงสินค้านานาชาติน้ันทำาให้ประเทศไทย 

เป็นตลาดการค้าท่ีใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในปีนั้น  

เป็นแหล่งท่ีรวมพ่อค้า นักธุรกิจชาวเอเชีย ชาวยุโรป 

และอเมริกัน มีผลิตภัณฑ์สินค้าประเภทต่าง ๆ  

ที่ทันสมัยที่สุดจากส่วนต่าง ๆ มาแสดงในงานนี ้

เป็นโอกาสอันดีย่ิงที่ประเทศเราได้แสดงสินค้า

และกิจกรรมอันเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ

และการค้าให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก คำาขวัญ

ของงาน คือ “Peace and Prosperity Through  

Trades Co-operation มีความหมายเป็นภาษาไทยว่า 

“ความร่วมมือทางการค้าเป็นการนำามาซ่ึงสันติภาพ 

และความรุ่งเรือง” ซ่ึงมีหน่วยงานภาครัฐของประเทศต่าง ๆ 

เข้าร่วมงานรวม 45 ประเทศ มีบริษัทห้างร้านเอกชน 

ของต่างประเทศมาร่วมงานแสดง จำานวนประมาณ 

2,000 แห่ง กำาหนดการจัดงานระหว่างวันท่ี 17 พฤศจิกายน 

ถึง 10 ธันวาคม 2509 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 24 วัน  

 การเลือกสถานที่จัดงานที่ตำาบลหัวหมาก 

อำาเภอบางกะปิ จงัหวดัพระนคร เป็นสถานทีจ่ดังาน 

ด้วยเหตผุลประการหนึง่คอื ต้องการให้ใช้ประโยชน์

จากสิง่ก่อสร้างอย่างคุม้ค่า เพือ่ประหยดังบประมาณ

ท่ีรฐับาลได้ลงทนุก่อสร้างอาคารแล้ว ควรนำามาใช้เป็น

สถานทีถ่าวร ด้วยนโยบายดงักล่าว เมือ่มหาวทิยาลยั-

รามคำาแหงถือกำาเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2514 รัฐบาล

ในสมัยนั้นจึงอนุญาตให้ใช้สถานที่แห่งนี้เป็น 

ท่ีตั้งของมหาวิทยาลัย ซึ่งในระยะเริ่มแรกนั้น

งานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชีย 

ครั้งที่ ๑ : ต้นกำาเนิดก่อนเกิดรามคำาแหง

เพียงเข้ามาดัดแปลงสถานที่เพียงเล็กน้อย ทำาการ

ปรับพื้นท่ีให้สมำ่าเสมอกัน ซ่อมแซมและทำาความ-

สะอาดอาคาร รวมทั้งทาสีอาคารที่เคยใช้แสดงสินค้า 

ของประเทศต่าง ๆ ใหม่ ก็พร้อมใช้เป็นที่ทำาการ

ของคณะ หน่วยงาน และอาคารบรรยายเรียนรวม

ของมหาวทิยาลัย  ทำาให้สามารถเปิดการเรยีนการสอน

ได้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2514

บรรณานุกรม

การจัดงานแสดงสินค้านานาชาติแห่งเอเชีย ครั้งที่ 1 

 ในประเทศไทย. รัฐสภาสาร. 14, 1 (ธ.ค. 2578),   

 57-65.

    

    

วีรวัลย์ สุขใข. (2551). ถึงเวลาสร้างมหาวิทยาลัย 

 ตลาดวิชาคำารบแรก ใน อังธิดา ลิมป์ปัทมปาณี  

 (บรรณาธิการบริหาร), พลิกปูมรามคำาแหง  

 (หน้า 68-77). กรุงเทพมหานคร:  มหาวิทยาลัย- 

 รามคำาแหง, คณะมนุษยศาสตร์.

 ส�านักหอสมุดกลางขอเปิดคอลัมน์ใหม่ 

ใน “ข่าวรามค�าแหง” ช่ือคอลัมน์ “ร้อยเร่ืองรามฯ” 

เพื่อบอกกล่าวเล่ า เรื่องของมหาวิทยาลัย- 

รามค�าแหงในด้านต่างๆ เป็นข้อมูลแก่ประชากร

รามค�าแหง

สุพัตรา  ศิริวัฒน์
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กองบรรณาธิการ

ถาม  1. ตามท่ีมหาวิทยาลัยรามคำาแหง เคยลงเร่ือง 

การเทียบโอนหน่วยกิต จากสถาบันอ่ืนมาสู่มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงอันเป็นการสะสมหน่วยกิตในระหว่าง

เรียนนั้นๆกระผมจำาไม่ได้ชัดเจนว่าฉบับใดซึ่งลง 

ในคอลัมน์ตอบปัญหานักศึกษา กระผมว่าเป็นนโยบาย 

ที่ดีเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาได้

สัมฤทธิ์ผลตามเป้าหมายใช่ไหมครับ

  2. สามารถโอนหน่วยกิตเข้ามาได้จากทุก

สถาบันที่มีเนื้อหาคำาอธิบายรายวิชาที่สอดคล้อง

และตรงกันใช่ไหมครับ

  3. การเทียบโอนนั้นกระทำาได้ทุกชั้นปีที่

กำาลังศึกษาอยู่ใช่ไหม

  4. นักศึกษาก่อนครบ 8 ปีของมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงที่กำาลังศึกษาอยู่สามารถนำาหน่วยกิต

จากมหาวิทยาลัยอ่ืนของรัฐ เข้ามาเทียบโอนได้ทุกขณะ

ด้วยใช่ไหม

  5. ทุกวันน้ีนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาไทยให้เจริญยิ่งขึ้น 

และมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อการพัฒนาประเทศชาติ  

บ้านเมือง เปิดโอกาสให้นักเรียนนักศึกษา ตลอดจน 

ผู้ใฝ่เรียนทั้งหลายได้เล่าเรียนหนังสือกันมากๆ  

และหนึ่งคนสามารถเรียนได้มากกว่าหนึ่งสถาบัน

ใช่ไหมครับ

ตอบ  1.การเทียบโอนกระบวนวิชาจากสถาบัน

อื่นมี 2 กรณีคือ

   1.1 ในกรณีมีวุฒิการศึกษาต้ังแต่วุฒิอนุปริญญาตรี 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป

  1.2 ในกรณีเรียนท่ีสถาบันอุดมศึกษาอ่ืน 

แต่ไม่จบการศึกษาและประสงค์จะมาเรียนท่ี

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงทางมหาวิทยาลัยจะพิจารณา

กระบวนวิชาที่เรียนตาม Transcript และคำาอธิบาย 

รายกระบวนวิชา ว่าเข้าตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย

หรือไม่ ถ้าเข้าตามหลักเกณฑ์กระบวนวิชานั้นจะได้

สิทธ์ิการเทียบโอน  โดยไม่ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่

  2. คณะจะเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียด

ของการเทียบโอน

  3. ผู้ส มัครที่ ยั ง ศึกษาไม่จบการศึกษา 

ในสถาบันใดและทุกช้ันปีสามารถสมัครเป็นนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำาแหงและใช้สิทธิ์ เทียบโอน

กระบวนวิชาได้โดยคณะจะเป็นผู้พิจารณา

  4. ใ น ก ร ณี ที่ ยั ง มี ส ถ า น ภ า พ ก า ร เ ป็ น

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำาแหงอยู่และประสงค์

จะนำาผลการเรียนของสถาบันอ่ืนมาทำาเร่ืองเทียบโอน

แยกเป็น 2 กรณีคือ

   4.1 ในวันสมัครเป็นนักศึกษารามคำาแหง 

ได้พ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันน้ันแล้ว 

 สำานักพิมพ์ ขอแจ้งรายชื่อตำาราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม 2558 จำานวน 11 วิชา ดังนี ้

         เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา                           ชื่อผู้แต่ง

 58202 ENG 3602 83/25 บทประพันธ์ร้อยกรองของ รศ.จารุพรรณ  เพ็งศรีทอง

  (EN 352)  อังกฤษและอเมริกา

 54187 ENL 2001 59/25 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษา ศ.ดร.อดุม  วโรตม์สกิขดติถ์ 

  (LI 200) 

 58196 FIN 3206 87/25 การบริหารธนาคารพาณิชย์ รศ.อรณุ ี นรนิทรกลุ ณ อยธุยา

 58178 MGI 3402 29/25 ทฤษฎีองค์การธุรกิจ ผศ.วรรณเพ็ญ  มูลสุวรรณ

  (GM 420) 

 58203 HIS 4803 92/25 ประวัติศาสตร์สหรัฐอเมริกา รศ.อรพินท์  ปานนาค

  (HI 483)  ในคริสต์ศตวรรษที่ 20

 58200 HRD 3301 68/25 หลักการการพัฒนาองค์กร ผศ.ดวงเดือน  จันทร์เจริญ

  (HU 421)  แห่งการเรียนรู้

 58194 LAO 1002 25/25 ภาษาลาวพื้นฐาน 2 อาจารย์ ดร.วเิชยีร  อำาพนรกัษ์

 58059 LAW 2005 47/25 คำาอธบิายประมวลกฎหมายแพ่ง รศ.จุฑามาศ  นิศารัตน์

  (LA 205) (LW 209) และพาณิชย์ว่าด้วยซื้อขาย, แลกเปลี่ยน, ให้

 58186 LAW 3038  54/25 กฎหมายเกี่ยวกับการกระทำาผิด รศ.ประเทือง  ธนิยผล

  (LA 338) (LW 434) ของเด็กและเยาวชนและวิธีพิจารณา

    คดีเยาวชนและครอบครัว

 58198 PHI 4205 33/25 ศาสนาเปรียบเทียบ รศ.วิโรจ  นาคชาตรี

  (PY 425)

 58191 THA 2106 40/25 ร้อยกรอง รศ.บุปผา  บุญทิพย์ 

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางอินเทอร์เน็ตหรือทางไปรษณีย์ โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที ่

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

ต่อ 1101, 1103    

ข่าวโดย  ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล

กรณีน้ีนักศึกษาสามารถใช้สิทธ์ิเทียบโอนกระบวนวิชาท่ี

สอบผ่านจากสถาบันเดิมได้ โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

ท่ีมหาวิทยาลัยกำาหนด โดยให้ไปติดต่อท่ีฝ่ายรับสมัคร 

และตรวจสอบวุฒิบัตร อาคารสวป. ชั้น 3 (รามฯ 1) 

เพื่อทำาเรื่องปรับฐานข้อมูลการเทียบโอน

   4.2 ในวันสมัครเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง ผู้สมัครยังไม่หมดสถานภาพการเป็น

นักศึกษาของสถาบันเดิม เมื่อระยะเวลาผ่านไป 

และประสงค์จะใช้สิทธ์ิเทียบโอน ผู้สมัครต้องลาออก

จากการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำาแหงก่อน 

แล้วจึงสมัครเป็นนักศึกษาใหม่และใช้สิทธ์ิเทียบโอน 

กระบวนวิชาท้ังท่ีสอบได้จากมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

และจากสถาบันเดิม แต่ท้ังน้ีในวันสมัครนักศึกษาใหม่ 

ผู้สมัครต้องพ้นสถานภาพจากการเป็นนักศึกษา 

ของสถาบันเดิมแล้ว

  5. ในการเรียนหลายสถาบันมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหงไม่มีข้อห้ามในการเรียนหลายสถาบัน

ในเวลาเดียวกันแต่นโยบายของสถาบันอื่นๆผู้ที่

เรียนสถาบันนั้นๆต้องสอบถามยังสถาบันที่เป็น

นักศึกษาอยู่ว่าสามารถเรียนได้หรือไม่ 

    
รามคำาแหงเปิดรับปริญญาโท

สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

 คณะรฐัศาสตร์ ม.ร. เปิดรบัสมคัรบคุคลทีจ่บปรญิญาตร ี

ทกุสาขาเข้าเรยีนต่อระดับปรญิญาโท ภาค 1/2559 (หลกัสูตร 

รฐัศาสตรมหาบณัฑติ) สาขาสหวทิยาการเพือ่การพฒันาท้องถิน่ 

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เรียนวันศุกร์ 

เวลา 17.00-21.00 น. วนัเสาร์และวนัอาทติย์ เวลา 08.00-17.00 น. 

คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้เปิดรับสมัคร 18 

ศูนย์การเรียนรู้ ดังนี้

ภาคกลาง กรงุเทพฯ (ส่วนกลาง), สมทุรสาคร, ราชบรุ,ี 

   สุพรรณบุรี

ภาคใต้  สงขลา, นครศรีธรรมราช, กระบี่, ภูเก็ต

ภาคเหนือ พะเยา, ลำาพูน, ลำาปาง, ตาก(เมอืง), ตาก(แม่สอด)

ภาคอีสาน สกลนคร, บงึกาฬ, อดุรธาน,ี อบุลราชธาน,ี  ยโสธร

 ผู ้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้- 

วันที่ 30 ธันวาคม 2558 ที่โครงการสหวิทยาการฯ 

คณะรัฐศาสตร์ อาคาร 2 (ชั้น 3 ห้อง 0304) สอบถาม 

รายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8496, 084-917-5336,  

084-917-5337 หรือที่ www.islocal.ru.ac.th   

เพจ facebook/islocal



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๙ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ 

ผังรายการโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ต www.totiptv.com

ระหว่างวันที่ 14 - 29 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 ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7

15.00 - 17.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-5

17.00 - 18.00 น. ENG 2002 ENG 2002 LAW 4001 LAW 4001 ACC 1102

18.00 - 19.00 น. HIS 1201 HIS 1201 MGT 3204 MGT 3204 ECO 1102

19.00 - 20.00 น. LAW 3002 LAW 3002 MGT 3402 MGT 3402 ENG 1002

20.00 - 21.00 น. MGT 1001 MGT 1001 MGT 3403 MGT 3403 HIS 1001

21.00 - 22.00 น. POL 2100 POL 2100 POL 2203 POL 2203 POL 1100

22.00 - 23.00 น. POL 2303 POL 2303 POL 3301 POL 3301 INT 1004

23.00 - 24.00 น. THA 1002 THA 1002 POL 3311 POL 3311 THA 1003

24.00 - 09.00 น. RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 1-7 RERUN รายการโทรทัศน์ ลำาดับท่ี 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. ACC 1102 ACC 1102

13.00 - 14.00 น. ECO 1102 ECO 1102

14.00 - 15.00 น. ENG 1002 ENG 1002

15.00 - 16.00 น. HIS 1001 HIS 1001

16.00 - 17.00 น. POL 1100 POL 1100

17.00 - 18.00 น. INT 1004 INT 1004

18.00 - 19.00 น. THA 1003 THA 1003

19.00 - 09.00 น. RERUN  รายการโทรทัศน์ลำาดับที่ 1-8 RERUN  รายการโทรทัศน์ลำาดับท่ี 1-8

   

หมายเหตุ: รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สนใจยืมสื่อการศึกษาติดต่อที่งานบริการสื่อการศึกษา ฝ่ายศูนย์บริการและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา 

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

ระหว่างวันที่ 16 - 30 พฤศจิกายน 2558 (วันจันทร์ - วันศุกร์์)



๑๑ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๙ - ๑๕ 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) วัยเกษียณ มุ่งเรียนรามฯ                (ต่อจากหน้า 3)

 “การกลบัมาเรยีนครัง้นี	้ มเีวลามากขึน้	 จงึได้มาเข้า 

ฟังบรรยาย	อ่านหนังสือกับรุ่นน้องๆ	และหากวันไหน

ไม่สามารถเข้าฟังได้	 กจ็ะกลบัไปเปิดฟังเทปคำาบรรยาย

ย้อนหลงั	 และฝึกการเขียนข้อกฎหมายต่างๆ	 เป็นประจำา 

ทำาให้สามารถสำาเร็จการศึกษาได้ด้วยระยะเวลา	

เพียง	2	ปีครึ่ง	ทั้งนี้การเรียนไม่ว่าจะคณะไหนก็ตาม

จำาเป็นต้องมีสมาธิ	 ขยัน	 อดทน	 และมีคุณธรรม

ประจำาใจ	 ซึง่จะเป็นส่วนที่ช่่วยให้เรามุง่มัน่ทำาความฝัน

ให้เป็นจริงได้”

 คุณลุงสมคิด ยังกล่าวอีกว่า น้องๆ นักศึกษา

ต้องมคีวามขยนั อดทน และมคีวามรบัผดิชอบต่อการเรยีน  

เพราะเป็นส่ิงจำาเป็นท่ีต้องใช้ในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

และหากท้อถอย อ่อนล้าก็ขอให้สร้างกำาลังใจให้ตนเอง 

ล้มได้ แต่ก็ต้องลุกขึ้นให้เร็ว มองเป้าหมายข้างหน้า  

และก้าวต่อไปเป็นบณัฑติรามคำาแหงให้ได้ จากนัน้กต้็อง

รู้จักทำาประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติด้วย 

ให้สมกับที่เป็นบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 

และหลังจากนั้นอีกก็เกิดสงครามเหนือใต้ก็คือ

เวียดนามเหนือและเวียดนามใต้  เป็นตัวเป็นตนได้จริงๆ 

ก็ประมาณสามสิบปีเศษๆ มานี้เท่านั้น

 แต่ถ้าหากว่าใครไปเห็นเวียดนาม ณ วันนี้

จะเห็นว่าเวียดนามมีความเจริญโดยภาพรวมไม่ว่า

จะเป็นสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเขาไปถึงไหนแล้ว 

อันน้ีลูกศิษย์จะต้องพยายามหาข้อมูลพยายามสืบค้น 

พยายามรวบรวมดู มองไปประเทศพม่าก็ให้มองคล้าย ๆ 

กันว่าพม่าปิดประเทศพม่าเป็นอย่างน้ันอย่างน้ีเยอะแยะ 

มากมาย คนท่ีพม่าอยู่กันไม่ได้ต้องหนีมาพ่ึงประเทศไทย

จะมีแรงงานหล่ังไหลเข้ามามากมาย ในขณะเดียวกัน 

ประเทศลาวเป็นลาวเหนือลาวใต้ ถูกเปลี่ยนแปลง

การปกครองในหลายเรื่องหลายอย่าง มีการพัฒนา

ประเทศหลายเร่ืองหลายอย่าง มา ณ วันน้ีประเทศลาว 

กำาลังยืนขึ้น ส่วนที่จะยืนขึ้นได้อย่างสง่างามแค่ไหน

เพียงใดก็เป็นเร่ืองความสามารถท่ีคนลาวเขาจะทำาไป 

มองขึ้นไปตามแผนที่สูงขึ้นไปอีกที่ประเทศจีน  

จะเห็นได้ว่าจีนเมื่อสามสิบสี่สิบปีนั้น ในกรุงปักกิ่ง

จะหาท่ีปัสสาวะจะหาท่ีอุจจาระ พูดง่ายๆ จะหาส้วมถ่าย 

ก็ลำาบากบ้านเมืองสกปรกเลอะเทอะ ทำาอะไรต่างๆ 

เป็นเรื่องที่ลำาบากเป็นเรื่องที่อดอยาก เป็นเรื่องที่

หากินหาใช้ไปวันๆ ผู้คนอดอยากแล้วก็ยากจน แต่

ทุกวันนี้หันกลับไปดูจีนจะพบว่าจีนนั้นกำาลังเป็น

ผู้นำาในทางเศรษฐกิจของโลกเป็นตลาดของโลก 

เป็นโรงงานของโลกเป็นอุตสาหกรรมของโลกใบนี้

เลยทีเดียว อย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า

ถ้าหากเราเทียบเรากับคนอ่ืนเขาดู เราจะพบว่าเราควร

จะตั้งคำาถามกับประเทศของเราว่าประเทศของเรา

กำาลังทำาอะไรอยู่ 

 มองไปอีกด้านหนึ่งถ้ามองไกลไปถึงเกาหลี 

ซ่ึงเราเคยส่งทหารไปช่วยร่วมรบในสงครามเกาหลี 

ที่แยกเป็นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ แล้วก็มองย้อนไป

ถึงสมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ 5 พระปิยมหาราชเป็น 

สมัยเดียวกันกับญ่ีปุ่นกำาลังเริ่มพัฒนาประเทศ  

กำาลังทำาให้ประเทศก้าวหน้ามาและในขณะเดียวกัน

พอสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นแพ้สงคราม  

แล้วก็พัฒนาประเทศฟื้นฟูประเทศหลังแพ้สงคราม 

เ ด๋ียวนี้ เราหันไปดูญี่ปุ่นแล้ว เทียบกับบ้านเรา  

ครูไม่ทราบว่าจะให้คำาตอบว่าอย่างไร

 ลกูศษิย์ครบั ความเจรญินัน้ไม่ใช่หมายความว่า

เรามตีกึใหญ่ตกึสงู ความเจรญินัน้ไม่ได้หมายความว่า

ผูค้นจะรำา่จะรวยอะไรต่างๆ เยอะแยะมากมาย มนัไม่ใช่

เพียงเท่านัน้มันมีองค์ประกอบในหลายเรือ่งหลายอย่าง 

สิ่งที่ครูเป็นห่วงมากที่สุดก็คือว่าเราจะเจริญแค่ไหน

เพียงใดก็ตามแต่ การที่เรามีระเบียบวินัยอยู่กันได้

ด้วยสันติสุข แล้วรู้จักสิทธิรู้จักหน้าที่คือ มีสิทธ์แล้ว

ก็ต้องมีหน้าทีด้่วยมนัเป็นของคูกั่น มไิด้หมายความว่า

ใครอยากจะทำาอะไรก็ทำามิเช่นนั้นจะอยู่กันอย่างไร  

เราจะต้องมาปัดฝุ ่นกันว่าจิตใจของคนไทยเราจะ 

เอาแบบอย่างอะไร หรอืไม่เอาแบบอย่างอะไรเอาให้แน่ 

จะอยู่กันอย่างไรแน่ ถ้าจะอยู่กันโดยที่มือใครยาว 

สาวได้สาวเอา รกุแม่นำา้ลำาคลองรกุท้องถนนรกุพืน้ที่

อะไรต่างๆ โดยไม่นำาพาว่าบ้านเมืองจะเป็นอย่างไร 

ขอให้ตนเองได ้ให ้ครอบครัวตนเองมีกินมีอยู ่  

ครอบครัวคนในประเทศจะเป็นอย่างไรไม่สนใจ 

เราจะคดิอย่างน้ันกนัหรอื แล้วถ้าคดิอย่างน้ันกจ็ะเรยีน- 

หนังสือกันไปทำาไม เพราะการเรียนหนังสือนั้นเป็น

เรื่องพัฒนาจิตใจเป็นเรื่องสร้างคนสร้างสัตว์มนุษย์

ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ให้มีการใช้มันสมองให้ม ี

จิตสำานึกให้มีการนำาพาต่อสันติสุข ลองคิดดูนะครับ

ลูกศิษย์ท่ีรักท้ังหลาย เรากำาลังเรียนหนังสือไปเพื่อ 

ตอบสนองอะไรกันบ้าง เพื่อให้บ้านเมืองเจริญ 

แล้วเจรญิทีว่่าน้ันคอือะไรเจรญิไปอย่างไร พบกันใหม่ 

ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

ศิษย์เก่ารามฯ                                  (ต่อจากหน้า 1)

มีความต้ังใจจริงท่ีจะใฝ่หาความรู้ ตนเข้าเรียนเป็นประจำา 

จนสอบผ่านต่อเน่ือง และใช้เวลาเรียน 3 ปีคร่ึงก็เรียนจบ  

 “ถือเป็นความภูมิใจท่ีได้เป็นหนึ่งในผลผลิต

จากรามคำาแหง	 เพราะนอกจากวิชาความรู้แล้ว 

ประสบการณ์ชีวิต	 การวางแผนเส้นทางการเรียน

ให้เหมาะสมกับตนเองเป็นสิ่งที่นักศึกษารามฯ 

ได้รับการซึมซับเข้ามาอย่างลึกซึ้ง	หลังจากที่เรียนจบ 

ก็ได้ใช้ความรู้พื้นฐานที่ได้รับจากรามคำาแหง	 ทำางาน

พัฒนาสังคม	 ทุ่มเทการทำางานในกระทรวงแรงงาน	

จนก้าวมาถึงตำาแหน่งสูงสุดของข้าราชการประจำา”	

 ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ กล่าวด้วยว่า  

ฝากให้นักศึกษารามฯ มีความมุ่งม่ัน ตัวเราเท่าน้ันท่ีจะ

เป็นผู้วางแผน ผู้กำาหนด ผู้ค้นคว้าวิชาความรู้ให้ตนเองได้ 

ใครก็ตามท่ีจบจากรามคำาแหง แล้วก้าวสู่ตลาดแรงงาน 

ได้สำาเร็จยิ่งพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนว่า ความรู้จากรามฯ

ไม่น้อยกว่าสถาบันแห่งอ่ืน ท้ังการวางแผน การบริหารเวลา 

การคบเพื่อน การเข้าสังคม เป็นสิ่งที่นักศึกษาจะได้

มายิ่งกว่าความรู้ ในส่วนการทำางาน ถ้าเรา “ทุ่มเท

กับการทำางาน เอาใจใส่กับงานแล้ว” ผลตอบรับ 

จะออกมาดีที่สุดสมกับความตั้งใจจริง 

 ปลัดหญิง ศิษย์เก่ารามฯท่านนี้ ถือเป็นผู้ม ี

ความรอบรู้ภารกิจของกระทรวงแรงงานทุกด้าน 

เช่น ด้านการจัดหางาน ด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อีกทั้ง เมื่อครั้ง 

ท่ีมีโอกาสได้ทำางานอยู่ท่ีจังหวัดชัยภูมิ ในฐานะนายก 

เหล่ากาชาดได้ทุ่มเทการทำางานเพ่ือสังคม พัฒนางาน 

ด้านสังคมสงเคราะห์ จนเป็นท่ียอมรับให้รับปริญญา 

รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ สาขาวิชา-

รัฐประศาสนศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ 

เป็นรุ่นแรกด้วย 

ม.ร.เพิ่มสมรรถนะฯ                       (ต่อจากหน้า 1)

 ผู้มีสิทธ์ิเข้ารับการอบรมต้องเป็นนักศึกษา 

ม.ร.ปริญญาตรี มีเวลาเข้ารับการอบรมไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 และได้รับวุฒิบัตรเมื่อสอบผ่านครบ

ตามหลักสูตร ผู้สนใจสมัครได้ที่สถาบันภาษา ม.ร. 

อาคารสุโขทัย ช้ัน 4 ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป รายละเอียด-

เพ่ิมเติม โทร. 0-2310-8903-4 หรือ www.ril.ru.ac.th  

เฟสบุ๊ค: https//www.facebook.com/rilram

  ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมกิจกรรมโดย

แจ้งชื่อได้ที่หน่วยบริการการศึกษา งานกิจการ 

และบริการนักศึกษา กองงานวิทยาเขตบางนา  

โทร. 0-2397-6301 หรือ 0-2397-6315

วิทยาเขตบางนาปฐมนิเทศฯ          (ต่อจากหน้า 1)



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

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

ความเจริญ

(อ่านต่อหน้า 11)

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 เฉพาะส่วนกลาง 

(ม.ร.หัวหมาก) ระหว่างวันท่ี 20-23 พฤศจิกายน 2558 

(ทุกวัน) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำาแหงมหาราช 

พร้อมเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพ่ือสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า 

โดยสามารถนำาหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 

รวมทั้งเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis.

ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้- 23 พฤศจิกายน 2558

 นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยรามคำาแหงยังเปิดโอกาส 

ให้ผู้ที่ทำางานแล้วได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนปริญญา

ใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้น

ทำาให้สำาเร็จการศึกษาเร็วขึ้น

 ผู้สนใจซื้อใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียด

ได้ที่ฝ่ายรับสมัคร อาคาร สวป. ชั้น 3 มหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง โทร. 0-2310-8614-24 หรือ www.ru.ac.th 

หรือ Facebook: PR Ramkhamhaeng University

    
 
 
 
 
 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เริงรณ 

ล้อมลาย รองอธิการบดีฝ่ายธุรการ 

ประธานคณะกรรมการพิจารณา

เงินบริจาคเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ 

จากการชุมนุมท่ีมหาวิทยาลัย-

รามคำาแหง และคณะกรรมการ 

มอบกระเช้าขอบคุณสภาทนายความ

ในพระบรมราชูปถัมป์ที่ให้ความ

ช่ ว ย เ ห ลื อ ท า ง ด้ า น ก ฎ ห ม า ย 

แก่นักศึกษา ม.ร.ที่ได้รับผลกระทบทางด้านคดีจากการชุมนุมทางการเมืองบริเวณมหาวิทยาลัยรามคำาแหง 

เม่ือปลายปี 2556 โดยมี นายสุนทร พยัคฆ์ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย นายนิวัติ แก้วล้วน 

เลขาธิการสภาทนายความ และนายสุชาติ ชมกุล กรรมการบริหารภาค 1 ร่วมในงาน เม่ือวันท่ี 22 ตุลาคม 2558 

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สภาทนายความ

ม.ร.ขอบคุณสภาทนายความ

 การท่ีเราจะพูดถึงความเจริญน้ัน เราจะพูดถึง

ในด้านใดหรือในภาพรวมต้องกำาหนดขอบเขตกัน

ให้ชัดเสียก่อน ถ้าหากว่าเราจะพูดเรื่องความเจริญ

ทางเศรษฐกิจหรือความเจริญทางสังคม หรือ

ความเจริญทางการเมืองหรือความเจริญทางใดๆ 

อันเป็นภาพรวมจะต้องกำาหนดกันไว้ตรงนี้ สิ่งที ่

ครูจะพูดถึงต่อไปนี้เป็นเรื่องภาพรวมไม่ได้ลงไป

ถึงตัวเลขต่างๆ เช่น ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจก็จะไม่พูด

ไปถึงตัวเลขท่ีเป็นตัวบ่งชี้สถานะทางเศรษฐกิจ

ของประชาชนของสังคมของบ้านเมือง นี่อย่างนี้

เป็นต้น หรืออาจพูดถึงทางสังคมทางการเมืองก ็

จะไม่พูดเลยไปถึงว่าควรจะมีควรจะเป็นอย่างไร 

แต่ที่จะพูดกันในวันนี้นั้น ครูคิดว่าจะพูดโดยภาพ

รวมเป็นการมองหลวม ๆ เป็นการมองที่อยากจะ

กระตุ้นความรู้สึกของลูกศิษย์ทั้งหลายว่า ประเทศ

เราเป็นอย่างไรเราทำาอะไรกันอยู่ นี่อย่างนี้เป็นต้น

 ถ้าต้ังคำาถามว่าประเทศเรากำาลังเป็นอย่างไร 

เรากำาลังทำาอะไรกันอยู่ถ้าพูดเช่นนี้โดยไม่มอง

เพ่ือนบ้านโดยไม่มองรอบๆ ตัวเรา  เช่น เราไปในงาน 

มงคลสมรสเราเคยมองรอบๆ ตัวเราหรือไม่ว่า  

ผู้ท่ีแต่งกายไปในงานเขาแต่งกายอย่างไร การพูดจา- 

ปราศรัยเขาควรพูดเรื่องที่เป็นมงคล การที่จะไป

ส่งเสียงอื้ออึงด้วยเหตุอันมิบังควรเขาก็ไม่ทำากัน 

หรือว่าเสพสุรายาเมาจนเป็นเรื่องเป็นราว  จนเป็น

เรื่องให้วิตกกังวลในงานที่กำาลังเฉลิมฉลองกัน  

นี่อย่างนี้เป็นต้น ถ้าหากว่าการที่ประเทศเราในทุก

วันนี้อยู่อย่างที่เห็นอย่างนี้นั้น ถ้าเรามองประเทศ

เพ่ือนบ้านเรากำาลังมองหรือไม่ว่า ประเทศสิงคโปร์

เขาเจริญหรือมีความเจริญโดยภาพรวมอย่างไร 

ใครๆก็พูดถึงสิงคโปร์ ใครๆก็กล่าวว่าสิงคโปร์

เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว รวดเร็วจนเรามอง

ตามหลังไปแทบจะไม่เห็นแทบจะไม่พบ  เจริญมากมาย 

ไปกว่าประเทศที่เขาแยกตัวออกมาก็คือ สิงคโปร์

นั้นเดิมเป็นอาณาเขตเป็นดินแดนแห่งหนึ่งของ

มาเลเซีย  แต่เม่ือแยกออกมาแล้วจะเห็นได้ว่าสิงคโปร์

ในปัจจุบันนี้นั้น มองโดยภาพรวมอย่างคร่าวๆ  

เห็นได้ว่าสิงคโปร์เจริญกว่ามาเลเซียแน่นอน   

มองไปทางด้านอ่ืนๆ  รอบๆ บ้านเราประเทศเวียดนาม 

ซึ่งฟื้นจากสงคราม  เพราะเวียดนามนั้นอยู่ภายใต ้

การปกครองของจีนมานับพันปี หลังจากจีนตกอยู่

ในอาณัติหรือในการปกครองของฝรั่งเศสอีกร้อย

ปีประมาณนั้น 

 มหาวิทยาลัยรามคำาแหง ขอเชิญนักเรียนชั้น-

มัธยมศึกษาทั่วประเทศ เข้าแข่งขันความรู้คณิตศาสตร์

พื้นฐานมหาวิทยาลัย ระดับมัธยมศึกษา ครั้งที่ 9 ประจำา

ปีการศึกษา 2558 ชิงเงินรางวัลกว่า 40,000 บาท พร้อม

โล่เกียรติยศ ในวันท่ี 27 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-12.30 น. 

ณ ห้อง 501 ชั้น 5 อาคารเบกพล

 คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาท่ัวประเทศ โดยแข่งขันเป็นทีม ทีมละ 2 คน 

(โรงเรียนละไม่เกิน 5 ทีม) และแบ่งการแข่งขันออกเป็น 

2 รอบ คือ รอบแรก แข่งขันแบบรวมท้ังหมด และรอบ 2 

ทีมที่ได้คะแนนสูงสุด 15 อันดับแรก แข่งขันเพื่อ 

ชิงชนะเลิศ ค่าสมัครทีมละ 100 บาท

 สำาหรับรางวัลการแข่งขันคณิตศาสตร์ฯ รางวัล

ชนะเลิศ ได้รับทุนการศึกษา 20,000 บาท รองชนะเลิศ 

    

อันดับ 1 ทุนการศึกษา 10,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 2  

ทุนการศึกษา 5,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติยศทุกรางวัล 

และรางวัลชมเชย 10 รางวัล ทุนการศึกษารางวัลละ 

1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.eng.ru.ac.th สอบถาม

รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ร.  

โทร. 0-2310-8570-1 และ 0-2310-8577-8 ต่อ 232-4

ม.ร. รับนักศึกษาใหม่ 

ภาค 2 ปีการศึกษา 2558

ม.ร. แข่งขัน “ความรู้คณิตศาสตร์”

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับ นศ. ป.โท

สาขาตรวจสอบและ กม.วิศวกรรม

 โครงการศึกษาภาคพิเศษ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตร- 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำาแหง เปิดรับสมัคร

นักศึกษาใหม่ ประจำาภาค 2 ปีการศึกษา 2558 รับสมัคร

ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 ธันวาคม 2558 (เว้นวันอาทิตย์

และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ผู้สนใจสอบถามรายะเอียด

เพ่ิมเติมได้ท่ี โทร. 0-2310-8577-8 ต่อ 236 (จันทร์-ศุกร์) 

ดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ website://

www.engrlw.ru.ac.th


