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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
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เชิญสมัครเป็นสม�ชิกทั้งด้วยตนเองและท�งไปรษณีย์
๑. ชำ�ระเงินที่อ�ค�รสำ�นักง�นอธิก�รบดี ชั้นล่�ง
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๔. นักศึกษ�ที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่ง�นประช�สัมพันธ์ อ�ค�รสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรส�ร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘
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รักษ�ก�รในตำ�แหน่งหัวหน้�ง�นประช�สัมพันธ์

   
 
 
ม.รามคำาแหงรับนักศึกษาใหม่ ภาค 2 /58
พร้อมให้โอกาสคนทำางานเรียนปริญญาที่ 2

(อ่านต่อหน้า 2)

 รองศาสตราจารย์ปรชีา  พหลเทพ  รกัษาราชการแทนอธิการบดีมหาวทิยาลัยรามค�าแหง 

เปิดการรบัสมคัรนกัศกึษาใหม่ ภาค 2 ปีการศกึษา 2558 และต้อนรบัผูป้กครองนกัเรยีนทีม่าสมคัร

เป็นนกัศกึษาใหม่ เมือ่วนัที ่ 20 พฤศจกิายน 2558 ณ อาคารหอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช 

โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ตลอดจนผู้ปกครอง นักเรียน 

นักศึกษา ร่วมในงานเป็นจ�านวนมาก

 โอกาสนี ้รศ.ปรชีา  พหลเทพ  กล่าวว่ามหาวทิยาลยัขอต้อนรบัผูม้าสมคัรเป็นนกัศกึษาใหม่ 

ในวันนี้ด้วยความยินดีและขอขอบคุณที่ท่านให้ความไว้วางใจ มหาวิทยาลัยจะดูแลลูกศิษย์

เหมอืนลกูหลานให้สมกบัทีผู่ป้กครองตัง้ใจฝากลกูหลานให้มาศกึษาเล่าเรยีนทีน่ี ่เราจะอบรมสัง่สอน 

ทัง้วชิาความรูแ้ละคณุธรรม  จรยิธรรม  เพือ่ให้ส�าเรจ็การศกึษาออกไปเป็นผูท่ี้มคีวามรูคู้ค่ณุธรรม 

 “มหาวทิยาลยัรามค�าแหง เป็นมหาวทิยาลัยตลาดวชิา เปิดการเรยีนการสอนมาแล้ว 44 ปี 

จากประสบการณ์ที่ผ่านมา พิสูจน์ให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นมหาวิทยาลัยชั้นน�า

แห่งหนึ่งของประเทศไทย ที่นักศึกษาเข้ามาศึกษาเล่าเรียนได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ 

จนส�าเร็จการศึกษาออกไป สร้างประโยชน์และคุณูปการให้แก่บ้านเมือง ทุกวันนี้ศิษย์เก่า 

ประสบความส�าเร็จในหน้าที่การงานในทุกสาขาอาชีพ ด�ารงต�าแหน่งปลัดกระทรวงต่างๆ 

ผู้ว่าราชการจงัหวดั รองผู้ว่าราชการจงัหวดั อบจ. อบต. ผูน้�าท้องถิน่หลายจงัหวดั ผูพ้พิากษาหวัหน้าศาล 

มาถงึวนันีม้ผีูท้ีจ่บการศกึษาไปแล้วกว่า 8 แสนคนท่ีไปท�างานในทุกวงการท้ังภาครัฐและภาคเอกชน 

เป็นท่ียอมรบัของทุกฝ่ายสร้างความเจรญิก้าวหน้าให้กบัสงัคมและประเทศชาตอิย่างแท้จรงิ”

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสรรหาอธิการบดี
มี 1 ราย คือ ผศ.วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์

 พระภัทรมหาราชปราชญ์กษัตริย์	 	 พระคือฉัตรปกไทยให้สุขศานต์

พระคือศูนย์รวมใจไทยสราญ	 	 พระผู้ผ่านฟ้าเทิดเลิศธาตรี

พระมหากรุณาธิคุณบุญญายิ่ง	 	 พระคือมิ่งมงคลชนสุขี

ทรงทศพิธราชธรรมล�้าบารมี	 	 เย็นฤดีราษฎร์ล�้าเกินร�าพัน

วโรกาสเจริญพระชนมพรรษา	 	 แปดสิบแปดลุมาเกษมสันต์

ทรงเจริญวรรณะพละอนันต์	 	 สุขะมั่นพระชนม์ยืนหมื่นปีปลาย

มหาวิทยาลัยรามค�าแหงส�านึกน้อม	 	 รวมใจพร้อมเทิดพรสุนทรถวาย

ขอพระองค์ทรงเจริญพระวรกาย	 	 ไร้ โรคันตรายวายโศกา

ราษฎร์รวมรักภักดีที่สุดแล้ว	 	 ขอพระแผ้วผ่องเกษมสุดหรรษา

ขอพระองค์ทรงพระเจริญเพลินวิญญา	 	 พระบารมีปกเกศาทุกไทยเทอญ

“ทีฆายุโกโหตุมหาราชา	 	 รามฯ	ถ้วนหน้าเทิดไท้ถวายพระพร”

ถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา	๕	ธันวาคม	๒๕๕๘

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

(รองศาสตราจารย์บุปผา		บุญทิพย์		ประพันธ์)

 คณะกรรมการอ�านวยการสรรหาอธิการบดีประกาศรายชื่อ 

ผูเ้ข้ารบัการสรรหาอธกิารบดใีนการลงคะแนนหยัง่เสยีงวนัที ่ 15 ธนัวาคมนีแ้ล้ว 

มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหา 1 ราย คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจรญิทรพัย์ พร้อมกนันีไ้ด้ประกาศรายชือ่ผูท้ีมี่สทิธลิงคะแนนหย่ังเสียง 

ให้ตรวจสอบล่วงหน้าแล้ว โดยบุคลากรและนักศึกษาตรวจสอบได้

จากเว็บไซต์ www.ru.ac.th 

 นายสงวน ตียะไพบูลย์สิน ประธานคณะกรรมการอ�านวยการ

สรรหาอธิการบดี เปิดเผยเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10.30 น. 

ณ ส�านักงานสภาคณาจารย์ว่า ตามที่คณะกรรมการอ�านวยการสรรหา

อธิการบดี ก�าหนดให้มีการสมัครและการเสนอชื่อผู้เข้ารับการสรรหา

อธิการบดี เมื่อวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2558 นั้น ปรากฏว่า มีผู้สมัคร

เข้ารับการสรรหาฯครั้งนี้ จ�านวน 1 ราย (อ่านต่อหน้า 2)



ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๑ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖

                                         

๒ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

   

 บุคลากรสาขาวิทยบริการฯจังหวัดตรัง  

น�าโดยนายเชิดศักดิ์  คงรักษ์  หัวหน้าส�านักงาน 

สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดตรัง  ร่วมวางพวงมาลา

ในวนัปิยมหาราช ณ บรเิวณหน้าพระบรมราชานสุาวรย์ี  

รชักาลท่ี  5  ศาลากลางจงัหวดัตรงั  เพือ่เป็นการแสดงออก 

ถงึความจงรกัภักดี และร�าลึกในพระมหากรณุาธิคณุ

ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู ่หัว 

รัชกาลที่  5  ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดตรัง 

โดยมีนายเดชรัฐ  สิมศิริ  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

เป็นประธานในพิธีฯ เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2558

สัตยาธิษฐาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้ามหาวิทยาลัยรามค�าแหง

(สมรรถ ผลจ�ารูญ ร้อยกรอง)

	 ภาวนา	ให้ค�าว่า...	“เรารักในหลวง”

ไม่เป็นเพียง	ค�าลวง	ไร้ความหมาย

ไม่เป็นเพียง	ถ้อยภาษา	ค�าพาไป

โดยไม่มี	ผู้ใดท�า	ตามวัจนา

	 ด้วยในหลวง	ทรงบ�าเพ็ญ	พระราชกิจ

อยู่เป็นนิจ	ด้วยพระทัย	ที่แกร่งกล้า

แม้ประชวร	ยังโปรดแผ่	พระกรุณา

ภาพเจนตา	ทรงงานหนัก	เพื่อชาวไทย

 ทั้งชลประทาน..การเกษตร..เศรษฐกิจ

แก้วิกฤติ เรื่องดิน-น�้า ทั้งเขื่อน-ฝาย

ใช้ฝนหลวง แก้ฝนแล้ง บ�าบัดภัย

ชาวนา-ไร่ คลายทุกข์ด้วย พระบารมี

 ทรงท�าให้ แผ่นดินไทย..“เป็นแผ่นดินทอง”

ทรงปกครอง แผ่นดนิ โดยธรรมวิถี

พระเสโท ชะโลมหยาด ลงปฐพี

แผ่นดินนี้ จึงร่มเย็น..“เป็นแผ่นดินธรรม”

	 ทูลกระหม่อม	จอมผไท	ของไทยราษฎร์

นานาชาต	ิล้วนช่ืนชม	พระอปุถมัภ์

ต่างสรรเสริญ	พระบารมี..พระราชธรรม

ท่ีทรงท�า	เพือ่ไทย	ไม่เหน่ือยท้อ

	 ประณมหตัถ์	ถวายบงัคม	บรมนาถ

ถวายสตัย์	อธษิฐาน	สบืสานต่อ

ตามรอยบาท	ด้วยจงรัก	เพือ่ถกัทอ

ท�าเพือ่พ่อ	เพือ่ในหลวง	เพือ่ปวงไทย

	 ศุภวาร	ห้าธนัวา	มหาราช

วโรกาส	เฉลิมพระชนม์	มงคลสมัย

แปดสบิแปด	พระชันษา	แห่งภูวไนย

น้อมถวาย	พระพรชัย	ทรงพระเจริญ	เทอญฯ 

 รศ.ปรชีา กล่าวต่อไปว่านอกจากมหาวทิยาลัย 

จะเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว 

ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนท่ีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษา-

ตอนปลายสมัครเข้าเรียนระบบ Pre-degree และ

เมื่อจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สามารถน�าหน่วยกิต 

ทีส่ะสมได้มาเทยีบโอนหน่วยกติได้ทัง้หมด ท�าให้มโีอกาส

ที่จะได้งานท�าหรือเรียนต่อระดับที่สูงขึ้นได้เร็วขึ้น 

และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ท�างานแล้วได้ศึกษาเพิ่มเติม

หรือผู้ที่เรียนปริญญาใบที่ 2 โดยปรับหลักเกณฑ์การ

เทียบโอนหน่วยกิตเพิ่มขึ้น โดยผู้ใช้วุฒิอนุปริญญา

เทียบโอนได้สงูสดุ 61 หน่วยกติ และวฒุปิรญิญาตร ี

เทียบโอนได้สูงสุด 96 หน่วยกิต ท�าให้สามารถ

ส�าเร็จการศึกษาเร็วขึ้น  

 ส�าหรับ พิธีเปิดการรับสมัครนักศึกษาใหม่

ในวันนี้ มีการแสดงจากนักศึกษารุ่นพี่มาต้อนรับ

ผูส้มคัรและผูป้กครอง ได้แก่ การขบัร้องประสานเสยีงเพลง

ในน�้ามีปลาในนามีข้าว จากนักศึกษาชมรมขับร้อง 

ประสานเสยีง และการแสดงนาฏศลิป์พืน้บ้านชดุล�าเพลนิ 

จากนักศึกษาชมรมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี

ท้องถิ่นด้วย

ม.รามคำาแหงรับนักศึกษาใหม่ฯ     (ต่อจากหน้า 1)

และคณะกรรมการอ�านวยการ 

สรรหาฯ ได้ตรวจสอบคณุสมบตัิ

แล้วจึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับ

การสรรหา จ�านวน 1 ราย คือ  

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  

ลาภเจริญทรัพย์ โดยมีมติไม่ม ี

การจบัสลากหมายเลข เนือ่งจาก 

มีผู้สมัครเพียงรายเดียว 

 ประธานคณะกรรมการอำานวยการสรรหาฯ 

กล่าวด้วยว่าการสรรหาอธิการบดีครั้งนี้ ซึ่งถือเป็น

ต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการศึกษา และม ี

บทบาทส�าคัญกับการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  

ผมขอเชิญชวนประชากรชาวรามค�าแหงและนักศึกษา

รามค�าแหงทุกระดับชั้น ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และ

ปริญญาเอก ออกมาใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหา

อธิการบดีโดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อแสดงพลังของความ

สามัคคี และสนับสนุนผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ให้น�าพา

รามค�าแหงเดินหน้าไปสู่ความเป็นเลิศทางการศึกษา 

ได้ต่อไป

 ด้านรศ.เรงิรกั จำาปาเงนิ ประธานคณะกรรมการ

ด�าเนนิการสรรหาอธกิารบด ี กล่าวว่าส�าหรบัการลงคะแนน

หยั่งเสียงจะมีขึ้นในวันอังคารท่ี 15 ธันวาคม 2558 

เวลา 09.00-15.00 น. พร้อมกนัทัง้ในส่วนกลาง (รามฯหวัหมาก 

และวทิยาเขตบางนา) และส่วนภมูภิาค 40 จงัหวดัทัว่ประเทศ 

ทั้งนี้ ก�าหนดให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯแถลงนโยบายแก่

ประชากร ในวันท่ี 1 และ 2 ธนัวาคม 2558 ณ อาคารหอประชมุ 

พ่อขุนรามคำาแหงมหาราช โดยวันที่ 1 ธันวาคม 2558 

เวลา 10.00-11.00 น. เป็นการแถลงนโยบายสาย

คณาจารย์ เวลา 13.00-14.00 น. เป็นการแถลงนโยบาย

สายข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างงบรายได้ 

ลกูจ้างประจ�า หรอืลกูจ้างปฏบิตังิานชัว่คราว และวนัที่ 

2 ธันวาคม 2558 เวลา 10.00-11.00 น. เป็นการแถลงนโยบาย

สายนกัศกึษา โดยจะมกีารถ่ายทอดไปยงัสาขาวทิยบรกิารฯ

ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศด้วย

 ประธานคณะกรรมการดำาเนินการสรรหาฯ 

กล่าวว่าขณะน้ีคณะกรรมการด�าเนินการสรรหาฯ 

ได้ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิลงคะแนนหยั่งเสียง

สรรหาอธกิารบด ี ทางเวบ็ไซต์ www.ru.ac.th ซึง่ประกอบด้วย 

นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ี ส่วนกลาง ภาคปกต ิ รหสั 49-58 

(รวมผู้สมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2558 

แต่ไม่รวมนกัศกึษาระบบ Pre-degree ทกุรหสั), ส่วนกลาง 

โครงการพเิศษ, ต่างประเทศ, ส่วนภมูภิาค และส่วนภมูภิาค 

โครงการพิเศษ นักศึกษาระดับปริญญาโท ส่วนกลาง, 

ส่วนภมูภิาค และต่างประเทศ และนกัศึกษาปรญิญาเอก 

ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 

 ท้ังนี ้นกัศึกษาทกุระดบัชัน้ สามารถตรวจสอบรายชือ่

ของตนเองได้ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป ทางเวบ็ไซต์ www.ru.ac.th 

หรือบอร์ดตามหน่วยงานที่ก�าหนด นักศึกษาระดับ

ปรญิญาตร ีตรวจสอบรายชือ่ได้ทีอ่าคารศลิาบาตร ชัน้ล่าง 

นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ตรวจสอบ

รายชื่อได้ที่ อาคารท่าชัย ชั้น 1 อีกทั้ง ในกรณีที่นักศึกษา

ตรวจสอบไม่พบรายชื่อของตนเองหรือมีข้อผิดพลาดใดๆ 

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ติดต่อได้ที่ อาคาร สวป.ชั้น2 

ประกาศรายชื่อฯ                            (ต่อจากหน้า 1)

นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ติดต่อได้ที่ 

อาคารท่าชัย ชั้น 1

 ส�าหรับบคุลากรทัง้คณาจารย์ ข้าราชการ พนกังาน-

มหาวิทยาลัยและลูกจ้าง สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ 

ส�านักงานสภาคณาจารย์ ชั้น 1 และหน่วยงานต้นสังกัด 

หากพบว่าไม่มีรายชื่อให้ติดต่อที่กองการเจ้าหน้าที่ของ

มหาวิทยาลัย

 “ผมเชื่อว่าบุคลากรทุกคนรักรามค�าแหง ก็ขอให้ 

ออกมาแสดงความรักความสามัคคีด้วยการเข้ารับฟัง

การแถลงนโยบายตามทีไ่ด้แจ้งก�าหนดการไว้ และออกมา 

ใช้สิทธิลงคะแนนหยั่งเสียงสรรหาอธิการบดีในวันที่ 

15 ธันวาคม 2558 อย่างพร้อมเพรียงกัน” 

 ส่วนบคุลากรทีต่ดิภารกจิเดนิทางไปปฏบิตัริาชการ 

ณ ส่วนภมูภิาค หรอืต่างประเทศ รวมทัง้ นกัศกึษาทีไ่ด้รบั

อนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้เดินทางไปจัดท�ากิจกรรม  

ณ ต่างจงัหวดั สามารถใช้สทิธลิงคะแนนหยัง่เสยีงสรรหา

อธิการบดีล่วงหน้าได้ ในวันพุธที่ 9 ธันวาคม 2558  

เวลา 09.00-15.00 น.  ณ ส�านักงานสภาคณาจารย์ ชั้น  1 

โดยให้ขอรับและยื่นแบบขอใช้สิทธิได ้ตั้งแต่วันที่  

24-30 พฤศจิกายน 2558 ณ ส�านักงานสภาคณาจารย์ 

ชั้น 3” 



     

๓ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

เปลวเทียนให้แสง รามคำาแหงให้ทาง

 “ข่าวรามค�าแหง” ขอแสดงความยนิด ี

ต่อ วรีพร นติิประภา  เจ้าของรางวลัวรรณกรรม

สร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจ�าปี

พุทธศักราช ๒๕๕๘ จากนวนิยายเรื่อง

 ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต

 ทราบว่าเป็นนวนยิายเรือ่งแรกของเธอ 

ซึง่เธอบอกว่ารูส้กึเฉยๆทีเ่ป็นนกัเขยีนหญงิ

คนที่ ๖ ที่ได้รางวัลนี้ แต่ได้ก็ดีใจ

 อาจารย์คณุหญงิวินติา ดถีิยนต์ ประธาน- 

คณะกรรมการตัดสินให้ความเห็นว่า

 นวนยิายเรือ่งนีข้องวรีพร มคีวามโดดเด่น 

เป็นเอกลักษณ์ และจะเป็นนวนยิายอีกเล่มหนึง่ 

ในวรรณกรรมของไทยทีจ่ะก่อให้เกิดกระแส 

ตอบรับและความคิดเห็นที่แตกต่างออกไป

ในภายภาคหน้า

 จากค�าพูดน้ีท�าให้คิดถึงนักเขียนและ

นักวจิารณ์คนหน่ึงทีช่ือ่ วาณชิ  จรงุกจิอนันต์ 

(ถึงแก่กรรมแล้ว) ซึ่งถ้าวาณิชยังอยู่ก็จะมี

คนคอยติดตามว่า วาณิชจะว่าอย่างไร

 จนมีคนพูดกันว่า อยากทราบว่าใคร

ได้รางวัล แต่ที่อยากรู้กว่านั้นคือ วาณิชจะ

ว่าอย่างไร 

  ที่ “ข่าวรามค�าแหง” คิดถึงวาณิช 

ก็ด้วยว่า เขาเป็นคนหนึ่งที่ท�าให้รางวัลนี ้

มีความหมาย และมีความคึกคักเป็นพิเศษ

 อย่างไรก็ตาม “ข่าวรามค�าแหง”  

ขอแสดงความยินดีต่อ “ไส้เดือนตาบอด- 

ในเขาวงกต” 

 ยินดีต่อ “วีรพร นิติประภา” ผู้เขียน 

และ

 ยนิดต่ีอ “สำานกัพิมพ์มตชิน” ผูจ้ดัพมิพ์

มาเทียบโอนที่โรงเรียนได้ 4-5 วิชา สมัครเรียนสาขา

วิชาเอกสเปนที่รามค�าแหงเป็นปริญญาที่ 2”

     ณภทัร กล่าวอกีด้วยว่าตนเป็นคนไม่ชอบอยูเ่ฉย 

ไม่ใช่คนที่แค่รอโอกาส แต่ชอบที่จะวิ่งเข้าหาโอกาส

ทีม่อียูร่อบตวั โชคดทีีม่คีณุแม่สนบัสนนุ และแนะน�า 

ให้ท�ากจิกรรมต่างๆ ให้ได้ลองว่าชอบอะไร สนใจอะไร 

เช่น เคยรบัสอนพเิศษให้รุน่น้อง เป็นเรซอง (Raison) 

ดแูลนกักฬีาฟตุบอลจากประเทศสเปนทีม่าแข่งในไทย  

สิง่ทีไ่ด้จากการท�ากจิกรรมต่างๆ นอกจากความรบัผดิชอบ 

การท�างานเป็นทมี  และการใช้ภาษาแล้ว  ยงัสอนให้รูจ้กัแบ่งเวลา 

 “ในช่วงท่ีเรียนม.ปลาย ผมให้ความส�าคัญ

กับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่สุด ในขณะเดียวกัน

พยายามบาลานซ์การเรียนและกิจกรรมอื่นให้ลงตัว 

จดัล�าดบัความส�าคญัให้ทกุอย่างเดนิต่อไป ในขณะเดยีวกนั

ชอบทีจ่ะให้ชีวติวุน่ๆ สบัหลกีตารางเรยีนและท�ากจิกรรม

ไปพร้อมกนั แม้จะต้องสละเวลาส่วนตวับ้าง เพราะรูว่้า 

ประสบการณ์ทีด่บีางครัง้หาไม่ได้ในห้องเรยีน ทกุกจิกรรม 

จะมีส่วนสนับสนุนให้แต่ละงานออกมาดี อยู่ที่เรา

จะจดัสรรให้ทกุอย่างลงตวัได้ดแีค่ไหน เมือ่มองย้อนไป

รูส้กึภมูใิจว่าเราสามารถท�าได้ เป็นการสร้างความพร้อม

เตรียมเผชิญการแข่งขันที่สูงขึ้นในอนาคต”     

 ณภัทร กล่าวต่อไปว่าเมื่อสอบแอดมิชชั่นเข้า

คณะรฐัศาสตร์ จฬุาฯ เป็นการเข้าสูร่ะบบการเรยีนปรญิญาตรี 

เต็มรปูแบบ มีการเข้าห้องเช็คช่ือ ส่งงาน และท�ากจิกรรม

ทีค่ณะ วชิาการเข้มข้น แต่ด้วยพืน้ฐานทางรฐัศาสตร์

ที่เคยเรียนที่รามค�าแหงช่วยเสริมให้เรียนได้ง่ายขึ้น 

นอกเหนือจากน้ัน การเรยีนทีจ่ฬุาฯ ท�าให้ได้มมุมองใหม่ 

การเรียนในห้องกบันอกห้องต่างกนั ในห้องจะได้ฟัง 

แนวคดิจากอาจารย์ เรยีนทีร่ามค�าแหงจะต้องตกผลกึ

ด้วยตัวเอง รวมถึงการเรียนที่รามค�าแหงทุกคนต้อง

ใช้ความตัง้ใจสงูมากเพือ่เรยีนให้จบ ต้องท�างานไปด้วย

เรียนด้วย เดินทางไกลมากเพื่อมาสอบ เกรดที่ได ้

มาจากคะแนนการสอบล้วนๆ แต่ทีจ่ฬุาฯ ยงัมีคะแนนเกบ็ 

คะแนนเชค็ชือ่เข้าห้อง สิง่เหล่านีท้�าให้เป็นแรงผลกัดนั 

ในวนัทีท้่อแท้ว่า เพือ่นอกีหลายคนยงัต้องฝ่าฟันอปุสรรค

เพื่อจะได้เรียน

 ช่วงแอดมิชชัน่ผมไม่เครยีดเลย ทัง้ทีร่ฐัศาสตร์ 

จุฬาฯ คะแนนค่อนข้างสูง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเรามี

ปริญญาจากรามค�าแหงในมืออยู่แล้ว ถ้าไม่ได้เรียน

ทีจ่ฬุาฯ กม็าเรยีนเพิม่ทีร่ามค�าแหงได้ เมือ่ผมต้องเข้าสู่

การจัดตารางอีกครั้ง เมื่อตัดสินใจสมัครเข้าเรียน

ปริญญาที่ 2 ในวิชาเอกภาษาสเปน เพราะตั้งแต่

เริ่มต้นจากระบบ Pre-degree กับ 4 ปริญญาสู่เส้นทางนักการทูตในฝัน

 นายณภัทร พุ่มศิริ  มิคก้ี  ลูกพ่อขุนฯวัย 20 ปี 

ส�าเร็จการศกึษาปรญิญาตรีใบแรก ในสาขาวชิาภาษาองักฤษ 

คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร.พ่วงเกียรตินิยมอันดับ 2 

เกรดเฉล่ีย 3.32 ปัจจุบนัก�าลงัศกึษาระดับปรญิญาตรใีบท่ี 2 

สาขาวิชาภาษาสเปน คณะมนุษยศาสตร์ ม.ร. ควบคู่

กับเป็นนักศึกษาช้ันปีที่ 3 สาขาวิชาความสัมพันธ์

ระหว่างประเทศ คณะรฐัศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

พร้อมกบัศกึษาปรญิญาโท สาขาภาษาองักฤษ สถาบนัภาษา 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 ณภัทร ได้รู้จักระบบ

การเรยีน Pre-degree โดยค�าแนะน�า 

ของคุณแม่ ซึ่งเป็นศิษย์เก่า 

คณะมนุษยศาสตร์ สาขา

วิชาภาษาอังกฤษ และพี่สาว 

เรยีนระบบพรดีกีร ี ส�าเรจ็การศกึษา 

สาขาเดียวกันเป็นแบบอย่าง 

ดงันัน้ จงึเลอืกเรยีนสาขาวชิาภาษาองักฤษ วชิาโทรฐัศาสตร์ 

คู่ไปกับการเรียนช้ันม. 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 

สายศลิป์-ค�านวณ โดยไม่มเีวลาเข้าฟังบรรยาย ต้องอาศยั

อ่านหนังสือและเตรียมสอบเอง 

 “เนื้อหาของการเรียนพรีดีกรีกับที่โรงเรียน

ไม่ต่างกันมาก วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานในระดับ 

ปรญิญาตรช่ีวยเสรมิการเรยีนทีโ่รงเรยีนได้ด ี ส่วนการเรยีน 

วชิาอืน่ๆ ทีโ่รงเรยีน โดยเฉพาะวชิาค�านวณ จะต้องท�าความเข้าใจ 

ในห้องเรยีน เมือ่กลบับ้านจะได้มเีวลาอ่านหนงัสอืวชิาอืน่ 

คอืวชิาของคณะรฐัศาสตร์ซึง่เป็นวชิาโทมุง่เป้าหมาย 

เพื่อสอบแอดมิชชั่นเข้ารัฐศาสตร์ จุฬาฯ

 แม้จะเรยีนควบคู ่2 แห่ง ผมสามารถลงทะเบยีนที ่

รามค�าแหงเตม็ 24 หน่วยกติทกุเทอม เมือ่จบชัน้ ม.6 สะสม

หน่วยกติได้ 111 หน่วยกติ ส�าเรจ็การศกึษาในภาค 2/2556

และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรที่รามค�าแหง 

เม่ือเดอืนมนีาคม 2558 ช่วงนัน้ก�าลงัเรยีนปี 2 ทีจ่ฬุาฯ”

     ส�าหรับการเลือกเรียนภาษาสเปน มีที่มาจาก 

ในขณะทีเ่รยีนอยูช่ัน้ ม.5 ได้สอบคดัเลอืกเป็นนกัเรยีน 

แลกเปลีย่น AFS อกีทัง้ตนเองต้องการเรยีนรูภ้าษาใหม่ 

และคิดว่าภาษาสเปนน่าจะเป็นประโยชน์ในอนาคต 

จึงเลือกไปเรียนที่ IES Costa LIobera ประเทศสเปน 

เป็นเวลา 1 ปี ในขณะเดยีวกนักไ็ม่ทิง้การเรยีนทีร่ามค�าแหง 

โชคดีทีส่ามารถลงทะเบียนสอบ e-Testing ได้ในเทอมแรก 

และดรอปเรียนเทอม 2 เพียงเทอมเดียวเท่านั้น 

 “การได้ไปสัมผัสภาษาสเปนถึงที่บาเซโลน่า 

ได้พกัอยู่กบั family ท�าให้ได้สมัผสัวฒันธรรม ความเป็นอยู่ 

สือ่สารด้วยภาษาสเปน จากทีพ่ดูสเปนไม่ได้เลย ท�าให้

สามารถปรบัตวัเรือ่งการพดู-ฟังได้ภายใน 3 เดอืน ทีส่�าคญั 

ได้เรียนรู้ชีวิตมากขึ้น จากเดิมที่ไม่เคยแน่ใจว่าตัวเอง 

อยากเรียนอะไร คิดเพียงว่าอยากเรียนรัฐศาสตร์ 

ลังเลเมื่อเพื่อนชวนเรียนสาขาอื่นบ้าง  ครอบครัว

อยากให้เรียนคณะนั้นคณะนี้ แต่เมื่อได้เห็นอะไร

มากขึน้ ได้เข้าใจตวัเองชดัเจนขึน้ ดงันัน้ เมือ่ครบ 1 ปี 

กลับมาเรียนต่อชั้น ม.6 ได้น�าวิชาท่ีเรียนจากสเปน (อ่านต่อหน้า 10)



๔ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

ประกาศกระบวนวิชาพร้อมวันและเวลาสอบซ่อมภาค 1/2558 (ม.ร. 30)
  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๕ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



                    

๖ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๗ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๘ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๙ข่าวรามคำาแหงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

  กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ   กระบวนวิชา        วันและเวลาสอบ



๑๐ ข่าวรามคำาแหง วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

เริ่มต้นจากระบบ Pre-degreeฯ     (ต่อจากหน้า 3)

กลับจากสเปนสามารถพูดและฟังได้ แต่ไวยากรณ ์

ยังไม่ดีนัก จึงอยากฝึกเขียน และเรียนอย่างถูกต้อง 

ซึง่ผมสามารถเทยีบโอนหน่วยกติจากปรญิญาใบแรก

ได้เกือบทั้งหมด ต้องเรียนเพิ่มในวิชาเอกภาษาสเปน 

อกีเพยีง 72 หน่วยกติ กจ็ะส�าเรจ็การศกึษา ในขณะเดยีวกนั 

ปรญิญาตรใีบแรกท่ีรามค�าแหง เป็นโอกาสให้ผมสมคัร 

เข้าเรยีนปรญิญาโท สาขาภาษาองักฤษ ทีม่หาวทิยาลยั-

ธรรมศาสตร์ ซึ่งเรียนเสาร์-อาทิตย์ ท�าให้สามารถ 

จัดเวลาเรียนได้โดยไม่มีปัญหา

 “ขณะนี้ตั้งใจสะสมความรู้ให้เต็มที่ และอีก 

2 ปีข้างหน้าเมือ่เรยีนจบท่ีจฬุาฯ หมายถึงผมจะส�าเรจ็

การศกึษาอกี 2 ปรญิญาพร้อมกนั จากนัน้จะเริม่เข้าสู่

ชีวิตการท�างานอย่างเต็มตัว ที่ผ่านมาผมไม่ได้เป็น

เด็กเรียนอย่างเดียว พยายามท�ากิจกรรมอย่างอื่นด้วย 

ผมชอบเทีย่ว ชอบไปเหน็โลกภายนอก แต่ในโลกวชิาการ 

ใบปริญญาเสมือนเป็นเครื่องรับประกันในสังคมว่า 

เรามีความสามารถพอที่จะท�างานด้านไหนได้ ซึ่งผม

มองว่าปริญญาด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 

และภาษา จะเป็นใบเบิกทางที่เสริมกันสู่เส้นทาง

นักการทูตที่ฝันไว้ให้เป็นจริง”

 ... รปูแบบการเรยีนทีร่ามค�าแหง สร้างให้ผูเ้รยีน 

เกิดความพร้อม ผมมีพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ

ที่รามค�าแหงต่อยอดไปสู่การเรียนปริญญาโท ได้ฝึก 

การเขียนตอบข้อสอบที่รามค�าแหงที่ช่วยในการ

เขยีนสอบท่ีจฬุาฯ รูว่้าต้องเขยีนอย่างไรให้ครอบคลุม 

ทีผ่่านมา ผมไม่ใช่คนเรยีนเก่ง เคยสอบตก ได้ผลสอบ

แล้วทกุเกรด ขอบคณุรามค�าแหงทีส่อนให้ผมเรยีนรู้ 

ต่างจากเพื่อนที่เพิ่งเข้าเรียนปี 1 ต้องปรับตัว แต่เรา

ผ่านการเรียน การสอบ การฝึกฝนจากรามค�าแหง 

รู้จักการแบ่งเวลาอ่านหนังสือ อ่านอย่างมีเทคนิค 

และน�าไปพัฒนาการเรียนของเราให้ดียิ่งขึ้น

 ณภัทร กล่าวเพ่ิมเติมว่าระบบพรีดีกรีเป็น

จุดเร่ิมต้นปริญญาใบแรกในชีวิตผม ขอขอบคุณ

รามค�าแหงท่ีนอกเหนอืจากปรญิญาแล้ว ยงัให้โอกาส 

ผู้เรียนได้ค้นหาความชอบของตัวเอง ให้ประสบการณ์ 

ความอดทน ความมุมานะ อยากให้ทุกคนได้มาเรียน

และค้นหาเส้นทางสู่ความส�าเร็จที่รามค�าแหง 

 “ผมยดึคติว่า ไม่มอีะไรท่ีเราท�าไม่ได้ แต่ละคน 

อาจจะมีความพยายามไม่เท่ากัน ขอเพียงได้ท�าใน 

สิง่ทีช่อบ อย่าฟังคนอืน่มากเกนิไป อย่าเรยีนตามกระแส 

เพราะเมื่อได้ท�าในสิ่งที่ชอบจะไม่รู ้สึกว่าต้องใช้

ความพยายามหรือเป็นภาระเลย สิ่งที่ผมเลือกเรียน

ในวันนี้ คือสิ่งที่รักและสนใจจริงๆ  ท�าให้มีพลังและ

นึกถึงภาพตอนสวมชุดครุยจะท�าให้มีก�าลังใจไปถึง

ความส�าเร็จได้”

กองบรรณาธิการ

ถาม ผมเป็นนักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษใน

ส่วนภูมิภาค มีความประสงค์จะย้ายไปเรียนท่ีส่วนกลาง 

(กรุงเทพฯ)  ช่วยแนะน�าด้วยครับว่าต้องด�าเนินการอย่างไรบ้าง

ตอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยรามค�าแหง เรื่องการ

โอนย้ายระบบการเรียนการสอนชั้นปริญญาตรี 

นักศึกษาหลักสูตรภาคพิเศษ ประกาศ ณ วันที่  

13 ก.ค. 53 ได้ก�าหนดไว้ว่า 

 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้นักศึกษาหลักสูตร

ภาคพิเศษ สามารถปรับเปลี่ยนระบบการเรียน- 

การสอนได้ และเพ่ือให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัย

จึงให้ก�าหนดรายละเอียดและวิธีการครั้งต่อไปดังนี้

  เกณฑ์การโอนย้าย

 1. เป็นผู้ที่มีสถานภาพการเป็นนักศึกษา

อย่างน้อย 1 ภาคการศึกษาปกติและปัจจุบันยังมี

สถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ ในกรณีที่โอนย้ายฯ

ในภาคแรกที่สมัครเข้าศึกษา ให้ด�าเนินการหลังจาก

เสร็จสิ้นการสอบภาคแรกแล้ว

 2. นักศึกษาจากส่วนกลางที่จะโอนย้ายฯ

ไปส่วนภูมิภาคหรือจากส่วนภูมิภาคมายังส่วนกลาง 

ต้องเป็นผู้ท่ีศึกษาอยู่ในหลักสูตรท่ีมีการเรียนการสอน

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในคณะเดียวเท่าน้ัน 

ท้ังน้ีเม่ือโอนย้ายฯแล้วระบบการเรียนการสอนให้เป็น

ไปตามเง่ือนไขของหลักสูตรหรือโครงการน้ันๆ

 3. ในการโอนย้ายฯนักศึกษาต้องได้รับ

ความเห็นชอบจากประธานโครงการบริหารหลักสูตร 

ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

  4. ให้ด�าเนินการโอนย้ายฯได้เพียงคร้ังเดียว 

หากนักศึกษาต้องการย้ายกลับระบบเดิมต้องลาออก

แล้วสมัครใหม่โดยน�าหน่วยกิตสะสมเทียบโอนได้ 

ในอัตราค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 800 บาท 

 ขั้นตอนการโอนย้ายฯ

  1. เขียนค�าร้องขอโอนย้ายฯที่โครงการ

บริหารหลักสูตร โดยได้รับความเห็นชอบจากประธาน

โครงการหลักสูตรทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานต่างๆ ดังนี้

✤ ส�าเนาบัตรประจ�าตัวนักศึกษา  1  ฉบับ

✤ ส�าเนาใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคล่าสุด 1 ฉบับ

  2. น�าค�าร้องไปติดต่อ ฝ่ายจัดตารางสอน

และลงทะเบียนเรียน สวป.ชั้น 6 เพื่อตรวจสอบ

ฐานข้อมูลต่างๆได้แก่ สถานภาพนักศึกษา ข้อมูล-

ผลการสอบ และการเทียบโอนหน่วยกิต (ถ้ามี)

  3. ช�าระเงินค่าเทียบโอนย้ายฯที่กองคลัง 

ส�านักงานอธิการบดีชั้น 1 จ�านวน 1,000 บาท และ

ค่าท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษา 60 บาท

  4. ติดต่อฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา 

สวป.ชั้น 2  เพื่อท�าบัตรประจ�าตัวนักศึกษาใหม่ตาม

ระบบการเรียนการสอนที่นักศึกษาโอนย้ายมา

  

    

คณะวิศวกรรมศาสตร์ รับนักศึกษาปริญญาโท

    

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็นสถานศึกษา

ท่ีมี คุณูปการต ่อวงการศึกษาไทยในปัจจุ บัน 

เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากมหาวิทยาลัยรามค�าแหงเป็น

มหาวิทยาลัยตลาดวิชา ที่ประชาชนชาวไทยทุกคน 

มีสิทธิ์ในการเข้ารับการศึกษาอย่างเสมอภาค  

ซึ่งกว่าจะก้าวมาเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง 

ในปัจจบุนันัน้ ได้มบีคุคลร่วมกนัก่อตัง้และผลกัดนั

เพื่อเปิดมหาวิทยาลัยแห่งนี้จนเป็นผลส�าเร็จ 

 บุคคลต่าง ๆ ท่ีมบีทบาทส�าคญัได้แก่ นายประมวล 

กลุมาตย์ สมาชกิสภาราษฎร จงัหวดัชมุพร ในสมยั 

ของรฐับาลจอมพลถนอม กติตขิจร เป็นผูร้เิริม่เสนอ 

พระราชบัญญัติจัดตั้งมหาวิทยาลัยรามค�าแหง โดย

มพีลโทแสวง เสนาณรงค์ รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

ส�านักนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น ได้สนับสนุน

ให้ศาสตราจารย์ ดร.ศกัดิ ์ ผาสขุนรินัต์ เป็นผูด้�าเนนิการ 

เตรียมการเปิดมหาวิทยาลัยรามค�าแหงให้ทัน 

ปีการศึกษา 2514 ต่อมาได้มีการเชิญอาจารย ์

ธนกาญจน์ ภทัรากาญจน์ และอาจารย์วศิษิฐ์ ทวเีศรษฐ 

จากมหาวทิยาลัยเชยีงใหม่มาร่วมงานด้วย โดยโอน 

บคุคลทัง้สองมาท�างานทีม่หาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

เพ่ือช่วยร่างระเบียบ และข้อบังคบัต่าง ๆ ของมหาวทิยาลยั 

รวมทั้งเพื่อจัดท�างบประมาณ นอกจากนี้ยังได้เชิญ 

ผูท้รงคณุวฒุแิละผูม้คีณุสมบตัเิหมาะสมอกีหลายท่าน 

มาร่วมงานในคณะต่าง ๆ อีกหลายท่าน อาทิเช่น 

ศาสตราจารย์ประภาศน์ อวยชยั รบัผดิชอบพจิารณา

ร่างหลักสูตรของคณะนิติศาสตร์ ศาสตราจารย์

ไพบูลย์ สุวรรณโพธิ์ศรี รับผิดชอบสาขาวิชา

บรหิารธุรกจิ ดร. อภริมย์ ณ นคร รบัผิดชอบสาขาวชิา

บรหิารการศกึษา ดร. อดุม วโรตม์สกิขดติถ์ รบัผดิชอบ

สาขาวชิามนษุยศาสตร์ อาจารย์ ดร. บรรพต (จริะโชค) 

วรีะสยั รบัผดิชอบสาขาวชิารฐัศาสตร์ และ ดร. สง่า 

ลีนะสมิต รับผิดชอบสาขาวิชากฎหมาย เป็นต้น 

ส�าหรบังานห้องสมดุนัน้ ดร.ศกัดิ ์ ได้เลง็เหน็ความส�าคญั

ของห้องสมดุ จงึได้เรยีนเชญิอาจารย์อมัพร วรีวฒัน์ 

(ป้ันศร)ี ผูม้ปีระสบการณ์การท�างานจากกระทรวง- 

ศกึษาธกิาร มาช่วยวางแผนจดัท�าห้องสมดุมหาวทิยาลยั-

รามค�าแหงอีกท่านหนึ่งด้วย จากการเตรียมการ 

ของบุคลากรกลุ่มแรกดังกล่าว ได้รับความร่วมมือ 

อย่างดี ทุกคนมีความกระตือรือร้นร่วมแรงร่วมใจ

มุง่มัน่ในการท�างานอย่างเตม็ที ่ ส่งผลให้การด�าเนนิการ 

เพื่อเปิดมหาวิทยาลัยรามค�าแหงประสบผลส�าเร็จ 

เป็นที่ประจักษ์ตามเจตนารมณ์ของการจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ซึ่งเป็นส่วนส�าคัญในการ 

วางรากฐานบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ  

เพ่ือน�าพามหาวิทยาลัยรามค�าแหงไปในทิศทาง 

ท่ีถูกต้อง และพัฒนาต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เป็น

ระลึกถึงผู้อยู่เบื้องหลังการก่อตั้ง

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง

ประภัสสร  โคตรสมบัติ

ระยะเวลา 44 ปี ดงัค�าขวญัทีก่ล่าวไว้ว่า “เปลวเทียน-

ให้แสง รามคำาแหงให้ทาง”

บรรณานุกรม

วิศิษฐ์ ทวีเศรษฐ. (2552). เตรียมคนเพื่อเตรียมงาน 

 มหาวทิยาลยัยคุก่อตัง้. ใน 38 ปีรามฯ (หน้า 75-79)  

 กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.  
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โดยม ี รองศาสตราจารย์รำาไพ สิรมินกลุ รองอธกิารบดี

ฝ่ายวเิทศสมัพนัธ์ อาจารย์สาธนิ สุนทรพนัธุ ์ ผู้อ�านวยการ

สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ ร่วมในพธิ ี ณ ห้องรับรอง 1 

อาคารวทิยบรกิารและบริหาร เม่ือวนัที ่17 พฤศจกิายน 2558 

 โอกาสนี ้ อธกิารบด ี Frankfurt University of  

Applied Sciences  กล่าวว่า ม.รามค�าแหง และ Frankfurt 

University of Applied Sciences เป็นมหาวิทยาลัย 

ที่มีความคล้ายคลึงกันทั้งในช่วงของการก่อตั้ง  

ตั้งแต่ปี 1971 (พ.ศ.2514) และต่างเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่ใหญ่ที่สุดทั้งในประเทศไทยและในสาขา applied  

science ในเยอรมันอีกด้วย 

 “การลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้ มุ่งเน้น

ที่จะพัฒนาความร่วมมืออย่างจริงจังในด้านการวิจัย 

ทัง้ในเชงิทฤษฎแีละปฏบิตั ิซึง่หากมหาวทิยาลยัทัง้สอง 

ได้ร่วมมือกันด้านการวิจัย จะสามารถพัฒนาขีด- 

ความสามารถทางวิชาการต่อไปได้เป็นอย่างดี”

        ผูอ้ำานวยการสถาบันการศกึษานานาชาติ กล่าวว่า 

การลงนามความร่วมมอืครัง้นี ้ รเิริม่จากที ่ Frankfurt 

University of Applied Sciences ให้ความสนใจ

สถาบนัการศกึษานานาชาต ิ เนือ่งจากสถาบนัฯ มนีกัศกึษา

ชาวเยอรมันมากเป็นอันดับ 1 และมีความร่วมมือ

กบัมหาวทิยาลยัในเยอรมันมาแล้ว 3 แห่ง คอื วสีบาเดนิ 

ออกซ์เบิร์ก และเทรียร์ และในครั้งนี้เป็นแห่งที่ 4 

สิ่งที่น่าสนใจคือ Frankfurt University of Applied 

Sciences เป็นมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ มีนักศึกษา

หลายหมื่นคน ตั้งอยู่ศูนย์กลางของยุโรป เมื่อมีความ

ต้องการที่จะแลกเปล่ียน คณาจารย์ และนักศึกษา 

และท�าวิจัยร่วมกัน จึงเป็นโอกาสดีที่รามค�าแหง

จะได้พัฒนาการวิจัยร่วมกัน 

 “ปัจจบุนั สถาบนัการศกึษานานาชาตมิโีครงการ

นักศึกษาแลกเปลี่ยนส�าหรับนักศึกษาปริญญาตร ี

ใน 3 สาขาคือ สื่อสารมวลชน บริหารธุรกิจ และ

ภาษาอังกฤษ ซึ่งนักศึกษาที่สามารถร่วมแลกเปลี่ยน

ในสาขาการวจิยั คอื สาขาบริหารธรุกจิและสือ่สารมวลชน 

เพราะมีวิชาพ้ืนฐานใกล้เคียงกับหลักสูตรของ

ประเทศเยอรมัน นักศึกษามีโอกาสที่จะเลือกศึกษา

ยงัมหาวทิยาลยัในโครงการแลกเปลีย่นเป็นระยะเวลา 

1-2 ภาคการศกึษา และสามารถโอนหน่วยกติกลบัมา 

ได้อีกด้วย ปัจจุบัน สถาบันฯ ได้ลงนามร่วมกับ

มหาวิทยาลัยทั่วโลกแล้วประมาณ 30 แห่ง และยัง

คงเดินหน้าขยายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยทั้งใน

ยุโรปและอเมริกาอย่างต่อเนื่อง” 

ให้กับสิ่งแวดล้อมอย่างไรหรือหาไม่ และในที่สุด

แล้วการจะแก้ปัญหาซึง่มองเหน็อยูว่่าในกาลข้างหน้าจะ

ต้องเกิดปัญหาเราคิดว่าเราจะแก้อย่างไร จะแก้ไปโดย

การที่ไปเริ่มต้นปัญหาขึ้นมาใหม่หรืออย่างไร

 บางทีเราก็คิดของเราว่าถ้าหากท�าอย่างนั้น

อย่างนีเ้ป็นปัญหา กจ็ะต้องลองเส่ียงดถู้าหากไม่เส่ียง

เราก็ไม่มีโอกาสที่จะท�าสิ่งใหม่ท�าสิ่งที่เติบโตกว่าเก่าได้ 

ท�าสิ่งที่เราต้องการได้ก็เลยยอมเสี่ยงทั้ง ๆ ที่รู้ว่า 

การเสี่ยงนั้นเกิดเป็นภัยต่อการเป็นการอยู ่ของคน 

ในสังคม 

 เราจะเห็นในฤดูกาลฤดูหนาวของทุกป  ี

ผู ้คนจะหลั่งไหลกันไปรวมกันในที่ธรรมชาติ

สวยงามหรือบรรยากาศที่ดี ต้องการไปตากอากาศ

ต้องการไปรับอากาศที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง

 แต่เคยสังเกตไหมว่านานวันเข้า ๆ สถานที่ ๆ 

เราคิดว่าอากาศบริสุทธิ์ผุดผ่อง อากาศที่เย็นสบาย 

วัฒนธรรมที่ดีส่ิงต่าง ๆ ที่ดี ๆ ที่มีอยู่นั้นก็เป็น

อนัล่มสลายได้ เพราะกระแสของผูข้องคนทีห่ลัง่ไหลไป 

ความคิดของผู้ของคนที่ต่อเนื่องกันไป ว่าควรจะไป 

ท่ีตรงนัน้ควรจะไปเท่ียวท่ีตรงนีจ้นสถานท่ีท่องเท่ียว

รองรับไม่ถ้วนทั่ว และเกิดอุบัติเหตุเกิดโรคเกิดภัย 

และมิใช่ว่าคนที่ไปท่องเท่ียวหรือเคลื่อนย้ายหรือ

ไปตามกระแสนัน้ เมือ่กลบัมาแล้วจะมไิด้ทิง้ร่องรอย 

ของความสกปรก ของความไม่พอดขีองซากการท�าลาย

ธรรมชาติของซากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐาน 

ของซากการจัดการในเรื่องสุขภาพอนามัย พูดง่าย ๆ 

ว่าที ่ๆ ไปจากเป็นทีท่่องเทีย่วธรรมชาตทิีด่ก็ีกลายเป็น 

สถานที่ดูงานการก�าจัดขยะ อากาศที่เน่าเหม็นและ 

ในทีสุ่ดหลังจากผู้ทีท่่องเทีย่วกลับไปแล้ว เมือ่อากาศ

แห้งแล้งก็เกิดไฟเกิดควันไหม้อะไรต่าง ๆ เหล่านี้ขึ้น

 ส่ิงเหล่านี้วนเวียนตั้งแต่ต้นไปจนถึงสุดท้าย

คล้าย ๆ กัน ใครบ้างเล่าที่จะแก้ปัญหากันได้ถ้าไม่ใช่

เราคิดให้เป็นกระแสเดียวกันในการแก้ไข เมื่อสิ่งท่ี 

เกิดขึ้นเกิดจากกระแสท่ีท�าให้มีปัญหาก็จะต้องแก้

ด้วยกระแสท่ีท�าแล้วจะไม่มีปัญหาตรงนี้นั้นนั่นเอง 

เราจะต้องอาศยัการศกึษา อาศยัการเรยีนรู ้อาศยับทเรยีน

อาศัยการจับต้องที่เป็นจริงและยืนอยู่บนโลกของ

ความเป็นจริง

 ลูกศิษย์ทั้งหลายครับ ลูกศิษย์ลองคิดดูปัญหา

สักหนึ่งปัญหา ท่ีเกิดขึ้นในชนบทเพราะคนเมือง

คนท่ีว่าเจริญแล้วไปท่องเท่ียวว่ามตีวัอย่างท่ีครูพูดมา

หรอืไม่  หรอืในขณะเดยีวกนัเมือ่มคีนไปท่องเทีย่วมาก 

ม.ร.จัดพิธีจุดเทียนชัยฯ               (ต่อจากหน้า 12)

 ผู้สนใจซื้อใบสมัครและสมัครได้ที่ส�านักงาน

โครงการศึกษาภาคพิเศษฯ อาคารสุโขทัย ชั้น 13 

ห้อง 1301 ตั้งแต่บัดนี้ - 15 มกราคม 2559 สอบถาม

รายละเอยีดเพิม่เติมโทร. 0-2310-8928, 089-115-9089, 

094-706-2298 หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ 

http://www.publichealth.ru.ac.th

คณะสาธารณสุขศาสตร์ฯ             (ต่อจากหน้า 12)

คนในชนบทต่างก็แตกต่ืนท�าในสิ่งท่ีแลกกับเงิน

แลกกับสิ่งต่าง ๆ คือ แลกกับมลภาวะ แลกกับสิ่งที่ 

คนไปท่องเที่ยวทิ้งไว้ และก็ติดเป็นนิสัยสร้างกัน 

เลยกลายเป็นว่าทั้งคนบ้านคนเมือง คนในเมือง

คนในชนบทต่างก็ช่วยกันท�าลายสิ่งที่ดี ๆ ใช่หรือไม่

อยากจะฟังความเห็นจากลูกศิษย์บ้าง ใครคิดอย่างไร

บอกครูบ้าง คิดอะไรออกบอกรังสรรค์  พบกันใหม่

ฉบับหน้าครับ สวัสดีครับ

 17.00 น. ชมการแสดงดนตรขีองนกัศกึษา ม.ร.

 19.00 น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธ ี

หน้าอาคารหอประชุมพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงขอเชิญชวนชาว-

รามค�าแหง คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าท่ี นกัศกึษา 

ศษิย์เก่า และชมุชนใกล้เคยีง ร่วมกจิกรรมเฉลมิพระเกยีรติ

ในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธนัวาคม 

 2558 ตามก�าหนดการดังกล่าว

 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามค�าแหงยังจัดพิธี

ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลัง

ของแผ่นดิน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 08.00 น.  

ณ หอประชมุพ่อขนุรามค�าแหงมหาราช โดยมรีองศาสตราจารย์ 

ปรชีา พหลเทพ คณบดคีณะวทิยาศาสตร์ รกัษาราชการแทน

อธิการบดี ม.ร. เป็นประธาน

 ขอเชญินกัศกึษาและบคุคลทัว่ไปเข้าร่วมอบรม 

“ทักษะการพิมพ์สัมผัสภาษาไทย-ภาษาอังกฤษ

ด้วยคอมพิวเตอร์” โดยผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับ

วุฒิบัตร ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมได้ที่งานแนะแนว

จดัหางานและทนุการศกึษา อาคารศลิาบาตร (ชัน้ลอย) 

โทร. 0-2310-8126 ตัง้แต่บดันีเ้ป็นต้นไป จ�านวน 3 รุน่  

 ✤ รุน่ท่ี 1 รบัสมคัร 16 พ.ย. - 11 ธ.ค. 58 

 ✤ รุน่ที ่ 2 รบัสมคัร 14 ธ.ค. 58 - 8 ม.ค. 59 

 ✤ รุ่นที่ 3 รับสมัคร 11 ม.ค. - 16 ก.พ. 59



ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่  ๑๒) วันที่ ๒๔ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖๑๒ ข่าวรามคำาแหง (ฉบับที่ ๓๓) วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน - ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

 
 

    
 
 
 
 
 

กระแส

(อ่านต่อหน้า 11)

 ค�าว่า กระแส เราจะคุ้นกันมากว่าเป็นเรื่อง

ของการไหลไปหรือเดินทางไปไม่ขาดสาย เช่น 

กระแสลมกระแสน�า้ กระแสความกห็มายความว่า 

ข้อความที่ต่อเนื่องกันไป กระแสจิตก็หมายถึง 

ความนึกคดินึกถงึกระบวนความนึกคดิโดยประมาณน้ัน 

กระแสน�้ามักจะใช้ว่าสายน�้าก็ได้ อย่างนี้เป็นต้น 

วันนี้เราลองมาพูดกันถึงกระแสสังคมดูบ้าง

 กระแสสังคม หมายความถึง ความคิดเห็น

ส่วนใหญ่ของคนในสังคม ท่ีมอีทิธิพลต่อการด�าเนนิการ 

ในเรือ่งใดเรือ่งหนึง่ต่อ ๆ  ไป กระแสต่าง ๆ  ไม่ว่าจะเป็น 

กระแสเงนิกระแสความคดิ กระแสจติกระแสข่าว 

ย่อมมีการลื่นไหลย่อมมีการต่อเนื่องดังเป็นที่

ทราบกันดี ทุกวันนี้มีกระแสอย่างหนึ่งที่น่าจับตา 

สังเกตว่าเวลาคนในสังคมคิดในเรื่องการเงิน 

หรอืคดิในเรือ่งการท�ามาหาเลีย้งชพีกม็กัจะเอาอย่างกนั 

เอาเยีย่งกนั เหน็คนอืน่เขาท�ากอ็ยากจะท�า เหน็คนอืน่ 

เขาค้าก็อยากจะค้า เห็นคนอื่นเขาอยากจะขาย 

เรากจ็ะขายไปด้วย ซึง่กไ็ม่ได้ผดิประการใด ในการ

จะเอาอย่างในทางทีด่ใีนทางทีป่ระพฤตชิอบในทาง

ทีส่มัมาอาชพีโดยชอบ บางเรือ่งนัน้เป็นเรือ่งทีน่่าจะ

ต้องจับตาดบู้างว่ากระแสความคดิบางเร่ือง ถ้าหาก

เราเอาอย่างกันถ้าหากว่าคิดตาม ๆ  กันไปแล้วเราก ็

มองถงึต้นทางปลายทาง หมายความว่า ต้นความคดิ 

เราจะท�าสิง่ใดแล้วต่อไปมนัจะด�าเนนิการไปอย่างไร 

เป็นกระบวนการไปอย่างไร และการด�าเนินการ 

เป็นกระบวนการไปนัน้จะสร้างปัญหาให้กบัมนษุย์

ด้วยกนั จะสร้างปัญหาให้กบัสงัคมจะสร้างปัญหา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.ร.เปิดรับ
นักศึกษาใหม่ ป.โท บริหารสาธารณสุข

 รองศาสตราจารย์ปรีชา พหลเทพ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยรามค�าแหง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof.Dr.Frank E.P.Dievernich อธิการบดี  

Frankfurt University of Applied Sciences จากเมือง Frankfurt am Main สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  

เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและการฝึกอบรม การพัฒนาหลักสูตร และการแลกเปลี่ยน  

คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาระหว่าง 2 สถาบัน 

 คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวทิยาลยัรามค�าแหง 

เปิดรบัสมคัรนักศกึษาใหม่ ระดับปรญิญาโท หลกัสตูร

สาธารณสขุศาสตรมหาบณัฑติ สาขาบรหิารสาธารณสขุ 

รุน่ที ่2 ประจ�าปี 2558  เรยีนทีส่่วนกลาง ม.รามค�าแหง 

(หัวหมาก) และสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 

9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดปราจีนบุรี อุทัยธานี สุโขทัย 

เพชรบูรณ์ ศรีสะเกษ นครพนม อ�านาจเจริญ ตรัง 

และพงังา โดยจดัการศกึษาแบบ Block Course System 

หลักสูตร 36 หน่วยกิต แผน ข ไม่ท�าวิทยานิพนธ์ 

เรียนวันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. และวันอาทิตย์ 

เวลา 08.00 - 12.00 น.  ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร

รวมศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น 169,000.- บาท 

(เฉพาะสาขาจังหวัดอ�านาจเจริญ และกรุงเทพฯ) 

และทีส่าธารณรฐัเกาหลใีต้ 150,000.- บาท คัดเลือกโดย

การสอบสัมภาษณ์ 

(อ่านต่อหน้า 11)

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.ลงนามความร่วมมือวิชาการร่วมกับมหาวิทยาลัยในเยอรมัน

 
 

 รามค�าแหงเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วม

จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558  

ณ ม.ร. (หวัหมาก) พร้อมเปิดโรงทานเฉลมิพระเกยีรติ

บริการอาหาร  เครื่องดื่มแก่ผู้ร่วมงาน

 มหาวิทยาลัยรามค�าแหงก�าหนดจัดกิจกรรม

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  

ในโอกาสเฉลมิพระชนมพรรษา 88 พรรษา ในวนัที ่5 

ธันวาคม 2558 เพื่อร่วมถวายพระพรชัยมงคลและ

แสดงออกซ่ึงความจงรักภักดีของประชากรชาว

รามค�าแหงและพสกนิกรชาวไทย โดยมกีจิกรรมต่างๆ 

ตามก�าหนดการ ดังนี้

 16.30 น. เปิดโรงทานเฉลมิพระเกยีรตบิรเิวณ

ลานพ่อขุนฯ โดยมีหน่วยงานต่างๆ ภายใน ม.ร. 

และสาขาวทิยบรกิารฯ ส่วนภมูภิาค จดัอาหาร ของว่าง 

ขนม และเครือ่งดืม่ มาให้บรกิาร (ฟร)ี แก่ชาวรามค�าแหง

และประชาชนที่มาร่วมงาน
(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร. จัดพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

เฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558


