
               

ชำระค่าฝากส่งเป็นเงินเชื่อ

ใบอนุญาตที่ 1/2547
ศูนย์รับฝากไปรษณีย์จำนวนมากบดินทรเดชา

ในราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

งานประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
บางกะปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๗
โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๐๐ ต่อ ๘๐๔๕-๗

เชิญสมัครเป็นสมาชิกทั้งด้วยตนเองและทางไปรษณีย์
๑. ชำระเงินที่อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้นล่าง
๒. ดำเนินการต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
๓. อัตราค่าสมาชิกปีละ ๒๐๐ บาท
๔. นักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงที่อยู่ ติดต่อที่งานประชาสัมพันธ์ อาคารสุโขทัย ชั้น ๒
    โทร. ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗, ๔๙ หรือโทรสาร ๐-๒๓๑๐-๘๐๔๘

ฉบับที่ ๓๒

วันท่ี ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ปีที่ ๔๑
   

ม.ร. ไม่จัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๐ ปี
อธิการบดีชวนชาวรามฯใช้พลังเยียวยาผู้ประสบภัย

รามคำแหงไม่เก็บค่าหน่วยกิตผู้สมัคร 
นักศึกษาใหม่ที่ประสบภัยน้ำท่วม

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 2)

    

รามฯ อาสาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม

(อ่านต่อหน้า 11)

๘๔ พรรษาสยามินทร์ รามฯทั้งแผ่นดินถวายพระพร

	 ในนามของสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง	

ผมขอแสดงความยินดีต่อท่านผู้บริหาร	 คณาจารย์		 

บุคลากร	 นักศึกษา	และบัณฑิตศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงทุกคน	 ที่มหาวิทยาลัยของเรามีอายุครบ	

๔๐	ปีแล้ว	ในวันนี้

	 ตลอดระยะเวลา	๔๐	ปี	มหาวิทยาลัยแห่งนี้ 

ได้ปฏิบัติหน้าท่ีของสถาบันอุดมศึกษาอย่างครบถ้วน	 

ไม่ว่าจะเป็นการสอน	การวิจัย	การให้บริการทางวิชาการ 

แก่ชุมชน	 และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม	 ยิ่งไปกว่านั้น	 มหาวิทยาลัยยังเน้น 

หน้าที่สำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกคือ	

สารนายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สารอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๔๐ ปี แห่งการสถาปนา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

		 มหาวิทยาลัยรามคำแหงซึ่งสถาปนาขึ้นมา 

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช	 ๒๕๑๔	 มีอายุครบ	 ๔๐	 ปีแล้ว 

ในปีนี้

		 ผมรู้สึกยินดีและขอขอบคุณบุคลากรชาว

รามคำแหงทุกคนที่ให้ผมได้มีโอกาสเข้ามาทำงาน 

ให้มหาวิทยาลัยในตำแหน่งอธิการบดี	 ผมตระหนักดี 

ว่าชาวรามคำแหงได้มีส่วนสร้างสรรค์จรรโลง 

มหาวิทยาลัยแห่งนี้มาตลอดระยะเวลา	๔๐	ปี	 จนเป็น  

๔๐	 ปี	 ท่ีควรแก่การภาคภูมิใจว่ามหาวิทยาลัยของเราได้ทำหน้าท่ีครบถ้วน	 รอบด้าน 

และกว้างไกล	ผมจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่ามหาวิทยาลัยรามคำแหง

 รามคำแหงช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่	ในภาค	2/2554														

โดยยกเว้นการเก็บค่าหน่วยกิตและค่าธรรมเนียมในการสมัครทุกอย่าง	 รวมทั้งแจกตำราเรียน	

ให้ฟรีด้วย	 	ส่วนนักศึกษาเก่าท่ีประสบภัยน้ำท่วมก็ได้รับยกเว้นค่าเล่าเรียนเช่นกัน	พร้อมจัดที่

พักพิงให้นักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องที่อยู่อาศัย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

เปิดเผยว่า	 จากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้น	มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความห่วงใยและเห็นใจ			

พี่น้องประชาชนจำนวนมากที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้	 	 และได้กำหนดมาตรการ 

ช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ 

ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

น ำ นั ก ศึ ก ษ า จิ ต อ า ส า	

จำนวน	 300	 คน	 ร่วมบรรจุ 

ทรายใส่กระสอบ	 เพื่อเสริม 

แนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วม	

เมื่อวันที่	11	พฤศจิกายน	2554	 

ณ	ลานจอดรถระยะยาว	สนามบิน 

สุวรรณภูมิ

 รามคำแหงจัดงานครบรอบ	 ๔๐	 ปีเรียบง่าย	 งดกิจกรรม 

รื่นเริงเฉลิมฉลองคงไว้เพียงพิธีบวงสรวง-พิธีศาสนา	 อธิการบดี 

เชิญชวนชาวรามคำแหงใช้โอกาสนี้รวมพลังช่วยเหลือเยียวยา 

ผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์	 	 อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ให้สัมภาษณ์ว่าในโอกาสครบรอบ	 ๔๐	 ปี 

แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ในวันท่ี	 ๒๖	 พฤศจิกายน	 

๒๕๕๔	 ซ่ึงแต่เดิมน้ันมหาวิทยาลัยคิดว่าจะจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง 

เช่นทุกปี	 เพื่อระลึกถึงวันก่อตั้งและเผยแพร่พัฒนาการความ 

ก้าวหน้าของ	 ม.ร.	 แต่ขณะน้ีมีภาวะวิกฤตน้ำท่วมในกรุงเทพมหานคร 

และอีกหลายจังหวัด	 ทำให้ประชาชนรวมทั้งนักศึกษา	 ศิษย์เก่า 

และบุคลากรได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมาก	 ดังน้ัน	 มหาวิทยาลัย 

จึงเห็นว่าไม่ควรจัดกิจกรรมท่ีเป็นการเฉลิมฉลอง	 “๔๐	 ปีรามคำแหง”	 

ในเวลานี้

 “งาน “๔๐ ปีรามคำแหง” ในปีนี้จะไม่มีการจัดกิจกรรม

ที่เป็นการฉลองเหมือนเช่นงานคืนสู่เหย้าทุกปี	

(อ่านต่อหน้า 2) (อ่านต่อหน้า 2)



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

    น้ำเหนือหลากน้ำตาไทยรินไหลหลั่ง

    น้ำถะถั่งโถมถาพาทุกข์หมอง

    จะรวยจนทุกหน้าน้ำตานอง

    ทั้งข้าวของหมูหมาไก่ได้รับกรรม

 น้ำใจไทยไหลมาทุกสารทิศ

 ด้วยดวงจิตชูชุบอุปถัมภ์

 ไทยช่วยไทยยามนี้ที่จดจำ

 คนชอกช้ำต่างรอขอเมตตา

    บ้างห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านช่อง

    คนก็ต้องช่วยกันไปไม่เลือกหน้า

    แม้สุนัขที่ลำเค็ญบนหลังคา

    คนก็พาอาหารไปให้ถึงเรือน

 ถึงทุกข์ยากอย่างนี้มีรอยยิ้ม

 ด้วยความอิ่มน้ำใจในผองเพื่อน

 สามัคคีมีพลังฝังติดเตือน

 เป็นเสมือนเกราะป้องไทยจากภัยเอย

น้ำท่วมไทย น้ำใจหลั่ง
รองศาสตราจารย์บุปผา  บุญทิพย์

 

 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง	

กลุ่มราม-ประจวบฯ	 มอบยาสามัญ	 ของใช้จำเป็น  

และเงินจำนวน	 7,150	 บาท	 ที่ได้จากการขอรับ 

บริจาคจากประชาชนท่ีห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ 

บางกะปิ	 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	 เมื่อ 

วันที่	 19	ตุลาคม	2554	 โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์	

ดร.ปริญญา	 เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่าย 

การนักศึกษา	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	 เป็น 

ผู้รับมอบ	 เมื่อวันที่	 20	 ตุลาคม	 2554	 ณ	 ศูนย์ 

อพยพ		มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		ศูนย์รังสิต	

สารอธิการบดีฯ                               (ต่อจากหน้า 1)

รามคำแหงไม่เก็บค่าหน่วยกิตฯ            (ต่อจากหน้า 1)

สารนายกสภาฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)

การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมออกไปดูแล 

รับใช้สังคม	และประเทศชาติ	ที่น่าภาคภูมิใจอย่างยิ่ง 

ก็คือ	 มหาวิทยาลัยของเราได้จัดการศึกษาระดับอุดม

ศึกษาครอบคลุมทั่วทั้งประเทศและทั่วทั้งโลก	 ด้วย 

นวัตกรรมการศึกษาและการบริหารจัดการที่ดียิ่ง

	 ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและ 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก	 รวมทั้งพระบารมี 

แห่งพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 พระบาทสมเด็จพระเจ้า 

อยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	

ได้โปรดอำนวยพรให้ท่านผู้บริหาร	 	คณาจารย์	 	 บุคลากร 

นักศึกษาและบัณฑิตศิษย์ เก่าของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ทุกคนประสบความสุขความเจริญ	 คิดส่ิงใด 

ขอให้สำเร็จสมความปรารถนา	 มีกำลังกาย	 กำลังใจ	

และกำลังสติปัญญาสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยของเรา 

ให้เจริญก้าวหน้ายิ่งๆขึ้นไป

        

	 	 (นายประจวบ		ไชยสาส์น)	 	

	 							นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง

จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งด้วยกำลังสติปัญญา	

และความมุ่งมั่นของชาวรามคำแหงทุกคน	 ขอเรียน

ว่าผมภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับท่านทั้งหลาย	 และตั้งใจ

ทำงานให้มหาวิทยาลัยแห่งนี้ให้ดีที่สุด

	 ขอขอบคุณชาวมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ทุกคน	 ท้ังท่านผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 นักศึกษา 

และศิษย์เก่าที่ร่วมแรง	 ร่วมใจกันพัฒนามหาวิทยาลัย 

ของเราจนเจริญงอกงามมาได้ถึงเพียงน้ี	 กับขออาราธนา 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายรวมทั้งพระบารมีแห่งพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	 ได้โปรด 

อำนวยพรให้ท่านทั้งหลายและครอบครัวประสบ 

ความสุขความเจริญ	 ประสบความสำเร็จสมดังปรารถนา 

ทุกประการ

            

					(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์		ลาภเจริญทรัพย์)

		 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง

โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะยกเว้นการเก็บค่า 

หน่วยกิตและค่าธรรมเนียมต่างๆในการสมัคร 

แก่ผู้ประสบอุทกภัยที่จะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่  

ภาค 2/2554 ระหว่างวันที่ 6-9 ธันวาคม 2554 และ 

ให้ตำราเรียนฟรีในวิชาที่ลงทะเบียนเรียนด้วย	 โดย 

ผู้สมัครนักศึกษาใหม่ที่จะได้รับยกเว้นค่าลงทะเบียน 

เรียนและค่าธรรมเนียม	 ต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาใน 

พื้นที่ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครหรือ 

ต่างจังหวัดตามประกาศของ	กทม.และรัฐบาล

	 ผู้สนใจสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ที่ประสงค์ 

จะขอรับการยกเว้นดังกล่าวให้ติดต่อที่ฝ่ายรับสมัคร	 

อาคาร	สวป.	ชั้น	3	ในช่วงการรับสมัคร	(6-9	ธันวาคม	 

2554)	หรือสอบถามรายละเอียด	โทร.	0-2310-8614-24

 อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวต่อไปว่าการให้ความ

ช่วยเหลือนักศึกษาปัจจุบันที่ได้รับความเดือดร้อน 

จากน้ำท่วมครั้งนี้	 มหาวิทยาลัยมีระเบียบรองรับ 

อยู่แล้วโดยจะยกเว้นค่าหน่วยกิตและค่าลงทะเบียน 

เรียนในภาค	 2/2554	 แก่นักศึกษาที่มีภูมิลำเนาใน 

พื้นที่ประสบอุทกภัยเช่นเดียวกับนักศึกษาใหม่	 

รวมทั้งมีนโยบายจ้างนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบ 

จากอุทกภัยครั้งนี้	 เป็นนักศึกษาช่วยปฏิบัติงานใน 

หน่วยงานของ	 ม.ร.	 เพื่อสนับสนุนค่าครองชีพและ 

เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย	ขณะเดียวกันมหาวิทยาลัย 

ยังมีความห่วงใยนักศึกษาที่ได้รับความเดือดร้อนใน 

เรื่องที่อยู่อาศัยจากปัญหาน้ำท่วม	 ซึ่งมหาวิทยาลัย 

จะดูแลโดยจัดหาท่ีพักพิงช่ัวคราวให้แก่นักศึกษาดังกล่าว	 

ท้ังน้ี	 นักศึกษารามคำแหงท่ีประสบปัญหาความเดือดร้อน 

จากน้ำท่วมให้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือในด้าน 

ต่างๆ	 ทั้งการรับทุนการศึกษา	 การสมัครทำงาน	 และ 

การขออาศัยในที่พักพิงได้ที่งานแนะแนวจัดหางาน 

และทุนการศึกษา		กองกิจการนักศึกษา		โทร.	0-2310-

8075	และ0-2310-8503	ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 รองศาสตราจารย์นพคุณ คุณาชีวะ	 รักษา 

ราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน	 

เป็นประธานเปิดโครงการ	“ปฏิบัติธรรมถวายพ่อหลวง”  

จัดโดยโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

(ฝ่ายประถม)	 เน่ืองในปีมหามงคลพระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัว	พระชนมพรรษาครบ	7	รอบ	ในปี	

2554	ณ	วัดสุนันทวนาราม	(วัดหลวงพ่อมิตซูโอะ)	

อ.ไทรโยค	 จ.กาญจนบุรี	 เมื่อวันที่	 24	 ตุลาคม	 

2554	 โดยมีคณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 ผู้ปกครอง	 และ 

นักเรียน	 ไปเข้าร่วมการปฏิบัติธรรมจำนวน	 109	 คน	 

ระหว่างวันที่	24-27	ตุลาคม	2554

หลานพ่อขุนฯ ปฏิบัติธรรม



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 

 ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๑๘	 เป็นวัน 

ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

	 เนื่องเพราะ		เป็นวันที่

 พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ เ จ้ า อ ยู่ หั ว 

และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ  

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ	 เสด็จฯมายังมหาวิทยาลัย 

แห่งนี้	เพื่อ

	 ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุน

รามคำแหงมหาราช	 ซึ่งประดิษฐานอยู่กลาง 

มหาวิทยาลัย	และ

	 พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิต 

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรุ่นที่	 ๑	 ณ	 ปะรำพิธี 

หน้าสำนักหอสมุดกลาง

	 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้า 

ล้นกระหม่อม	หาที่สุดมิได้

	 มหาวิทยาลัยของเราจึงได้ถือเอาวันอัน 

เป็นมหามงคลเช่นนี้เป็น

	 วันสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง	

นับแต่นั้นเป็นต้นมา	จวบจนถึง

 ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงจึงมีอายุครบ	๔๐	ปี	บริบูรณ์

	 เป็น	 ๔๐	 ปี	 ที่รับใช้ชาติทางด้านการ 

ศึกษาระดับอุดมศึกษาอย่างเต็มภาคภูมิ

	 เป็น	 ๔๐	 ปีที่	 “สร้างความรู้สู่สากล 

สร้างคนคู่คุณธรรม”

	 เป็น	๔๐	ปี	 ที่ผลิตบัณฑิตผู้ทรงความรู้ 

คู่คุณธรรมออกไปดูแลสังคมและรับใช้ประเทศชาติ 

แล้วกว่า	๘	แสนคน	และ

	 กำลังจะครบ	 ๑	 ล้านคน	 ในเวลาอีก 

ไม่นานเกินรอ	

 “ข่าวรามคำแหง” ภูมิใจในมหาวิทยาลัย 

ของเรา	และ

 เช่ือม่ันในคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 บุคลากร	 

นักศึกษา	และบัณฑิตศิษย์เก่าทุกคน	ว่า

 จะช่วยสร้างสรรค์จรรโลงให้มหาวิทยาลัย 

แห่งนี้เจริญก้าวหน้า

	 เป็นที่พึ่งพิงทางด้านการอุดมศึกษาแก่

ประชาชนและประเทศชาติ

 ตลอดไปชั่วกาลนาน

 ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 รวมใจนักศึกษาจิตอาสา	

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	 โดยประสานงานกับ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

  อาจารย์สมหมาย  

สุระชัย	 รักษาราชการ 

แทนรอ งอธิ ก า รบดี

ฝ่ า ยกิ จการนักศึกษา	

เปิดเผยว่า	 มหาอุทกภัย	

ในปี	 2554	 นี้	 เป็นภัย 

ธรรมชาติครั้งยิ่งใหญ่  

ที่ทำให้ประชาชนชาวไทยได้รับความเดือดร้อน 

เป็นจำนวนมาก	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงเริ่มให ้

ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาตั้งแต่วันที่	 17	

ตุลาคม	 2554	 โดยจัดส่งนักศึกษาอาสาสมัครซึ่งม ี

นักศึกษาวิชาทหารเป็นกำลังหลัก	 ไปช่วยที่ศูนย ์

ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	(ศปภ.)		ช่วย

ลำเลียงสิ่งของที่มีผู้บริจาคและขนย้ายสิ่งของที่จัด 

ใส่ถุงยังชีพเรียบร้อยแล้วขึ้นรถ	 เพื่อนำไปแจกจ่าย 

แก่ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ	 และจังหวัดต่างๆ  

ท่ีประสบภัยน้ำท่วมด้วย	 ท้ังน้ีมีนักศึกษาไปเป็นอาสา 

สมัครวันละ	80-400	คน	

  “เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2554 สถานีโทรทัศน์ 

ไทยทีวีสี ช่อง 3 ได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ขอนักศึกษาอาสาสมัครไปช่วยรับโทรศัพท์ 

เรื่องราวร้องทุกข์ของชาวบ้านผู้ประสบภัย ที่ยังไม่ได้ 

รับการช่วยเหลือในพ้ืนท่ีต่างๆ บันทึกเป็นข้อมูลส่งต่อ 

ให้ทางสถานีฯ เพื่อจัดทีมงานเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้าน 

เหล่านั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้จัดส่งอาสาสมัครเข้า 

ไปรับโทรศัพท์วันละ 10-15 คน นักศึกษาที่เข้าไป 

ทำหน้าท่ีรับโทรศัพท์ ได้กลับมาเล่าถึงปัญหาท่ีได้รับ  

คือชาวบ้านหรือผู้ประสบภัยที่โทรศัพท์เข้ามาต่าง 

ก็มีอารมณ์ร้อน และใช้ถ้อยคำท่ีรุนแรง ทำให้นักศึกษา 

ท่ีรับโทรศัพท์เกิดความเครียด จึงได้อธิบายให้นักศึกษา 

เข้าใจว่า การทำงานในสถานการณ์แบบนี้เป็นเรื่อง

ของจิตสำนึก เมื่อนักศึกษาตั้งใจที่จะเข้าไปช่วยแล้ว  

ต้องคิดหาวิธีว่าทำอย่างไรจึงจะช่วยให้ผู้ประสบภัย 

สบายใจมากขึ้นในขณะนั้น และต้องไม่ลืมที่จะม ี

จิตใจในการให้บริการอย่างแท้จริง”

 อาจารย์สมหมาย	 กล่าวต่อไปว่าก่อนหน้าน้ี 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ออกไป 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม	 เป็นอาสาสมัครตาม 

สถานที่ต่างๆที่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้	 โดยไม่ได้ 

ผ่านทางมหาวิทยาลัยอีกเป็นจำนวนมาก	 ในส่วนของ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	ได้จัดตั้งศูนย์ประสานงาน 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมข้ึน	 เพ่ือเป็นศูนย์กลาง 

ของนักศึกษา	 เพ่ือประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงาน 

ต่างๆท่ีต้องการให้นักศึกษาเข้าไปช่วยเหลือ	 ซ่ึงหลังจาก 

เปิดศูนย์ประสานงานก็ได้รวบรวมนักศึกษาจิตอาสา 

กว่า	 1,000	 คน	 ไปช่วยขนย้ายและลำเลียงสิ่งของ

ของผู้อพยพที่ย้ายมาจากศูนย์อพยพมหาวิทยาลัย 

ธรรมศาสตร์	 เข้ามาอยู่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน		 

ทางด้านองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ร่วมกับชมรมต่างๆ	 ด้าน 

ศิลปวัฒนธรรม	 จัดกิจกรรมสันทนาการและจัดการ 

แสดงบนเวที	 ให้กับผู้อพยพได้รับชมรับฟัง	 เพ่ือสร้าง 

ความเพลิดเพลิน	 และช่วยลดความตึงเครียดของ 

ผู้อพยพได้เป็นอย่างดี	 นอกจากน้ีสนามบินสุวรรณภูมิ	

ได้ประสานกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ขอนักศึกษา 

อาสาสมัครไปช่วยบรรจุกระสอบทราย	 เพื่อทำแนว 

ป้องกันสนามบิน	 เมื่อวันที่	 5	 พฤศจิกายน	 ที่ผ่านมา	

ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้จัดส่งนักศึกษาไปช่วยเหลือ 

เรียบร้อยแล้ว

 “คนไทยกำลังได้รับความเดือดร้อนจาก 

เหตุอุทกภัยครั้งใหญ่ การที่นักศึกษามีจิตสำนึกใน 

การเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบความเดือดร้อน  

ถือเป็นการทำบุญท่ีดีท่ีสุดอย่างหน่ึง และยังได้พัฒนา 

จิตใจของเราด้วย เพราะเม่ือมีโอกาสพบเห็นผู้ประสบ 

อุทกภัยและสภาพแวดล้อมต่างๆที่เกิดขึ้น ก็จะช่วย 

ให้เข้าใจถึงสภาพส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงจากฝีมือ 

ของมนุษย์ ช่วยสร้างจิตสำนึกให้หันกลับมาดูแล 

ใส่ใจรักษาสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น อันจะเป็นการแก้ 

ปัญหาระยะยาวอย่างยั่งยืน เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์

เช่นนี้ขึ้นอีกในอนาคต”

รามฯ ตั้งศูนย์ประสานงาน ช่วยผู้ประสบอุทกภัย



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  

(อ่านต่อหน้า 11)

 นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง มีจิตอาสา 

ร่วมเป็นอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ท่ีประสบความเดือดร้อน 

จากมหาอุทกภัย เผยความรู้สึกปลื้มใจและเชื่อมั่น 

ว่าน้ำใจของคนไทยที่มีให้กันมากกว่าภัยน้ำท่วม

 เม่ือวันท่ี	9	พฤศจิกายน	 ท่ีผ่านมา	มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 เตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วม	 โดยมี	 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์	 อธิการบดี 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	

คณาจารย์			เจ้าหน้าที่			และนักศึกษาจิตอาสา	ร่วมกัน 

บรรจุทรายใส่กระสอบ	 เพื่อเสริมแนวเขื่อนป้องกัน 

น้ำท่วมรอบ	ม.ร.		ณ	บริเวณลานหน้าคณะบริหารธุรกิจ

	 โอกาสนี้	 ‘ข่าวรามคำแหง’	 ได้พูดคุยกับ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่มีจิตอาสา	 คอย 

ให้ความช่วยเหลือผู้ที่ประสบความเดือดร้อนจาก 

ภัยน้ำท่วม	 ถึงความรู้สึกและสิ่งที่ได้รับจากการเป็น

อาสาสมัครครั้งนี้

นายชินกร  นวดี	 	นักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์	 กล่าวว่า	

ต น เ อ ง รู้ สึ ก เ ห็ น ใ จ ผู้ ที่  

ประสบภัยน้ำท่วม	 และ 

เมื่อมีโอกาสเป็นส่วนหนึ่ง 

ของนักศึกษาอาสาสมัคร 

ของศู น ย์ ป ร ะส านง าน 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	

มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้ออกไปให้ช่วยเหลือ

ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งที่สนามบินดอนเมือง	 

และสนามบินสุวรรณภูมิ	 ร่วมบรรจุกระสอบทราย 

และลำเลียงส่ิงของ		เพ่ือไปแจกจ่ายตามสถานท่ีต่างๆด้วย

 “วันนี้ ได้มี โอกาสมาช่วยมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง บรรจุทรายใส่กระสอบเพ่ือทำแนวป้องกัน 

น้ำท่วม รู้สึกภูมิใจและดีใจท่ีได้เห็นท้ังอาจารย์ เจ้าหน้าท่ี  

และเพื่อนนักศึกษา ร่วมแรงร่วมใจกัน และเชื่อมั่น 

วา่ชาวรามคำแหงยังมีน้ำใจล้นเหลือ พร้อมท่ีจะออกไป 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในสถานท่ีต่างๆ อยู่ตลอดเวลาครับ”

 นายศราวุธ ภูจอมขำ  นักศึกษา 

คณะรัฐศาสตร์	 กล่าวว่าผม 

ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ 

สถานการณ์น้ำท่วมครั้งนี้ 

อย่างต่อเน่ือง	 ซ่ึงรู้สึกเห็นใจ 

และอยากมีส่ วน เข้ า ไป 

ช่วยเหลือผู้ที่ประสบความ 

เดือดร้อนอย่างยิ่ง	 และเมื่อ 

มีโอกาสช่วยเหลือด้วยกำลังแรงกายก็ไม่รู้สึกเหน็ดเหน่ือย  

ท้อแท้	 และขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยสู้ต่อไป	 

ผมเช่ือม่ันว่าน้ำใจของชาวไทยมีให้ไม่น้อยไปกว่าปริมาณ 

น้ำที่ท่วมแน่นอน

นายธนวัฒน์ สุวรรณโณ  

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 	

กล่าวว่าตนเองเป็นนักศึกษา 

อาสาสมัคร	 ได้ออกไปช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยตามสถานที่  

ต่างๆ	 ที่ขอความช่วยเหลือ 

เข้ามาผ่านศูนย์ประสานงาน 

ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ซึ่งตนเองได้ช่วยลำเลียง 

สิ่งของทั้งที่ศูนย์พักพิงสนามราชมังคลากีฬาสถาน	 

ศูนย์ข่าวเนช่ัน	 และวันน้ีได้ช่วยลำเลียงกระสอบทราย 

เพื่อทำแนวป้องกันน้ำท่วมมหาวิทยาลัยรามคำแหง	

 “ผมรู้สึกดีใจที่เห็นชาวรามคำแหงออกมา 

ช่วยกันบรรจุทรายใส่กระสอบเพื่อป้องกันน้ำท่วม

มหาวิทยาลัยของพวกเรา หากเพื่อนๆนักศึกษาอยาก 

เป็นส่วนหนึ่งของอาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยอย่างผม สามารถมาลงชื่อสมัครได้ที่กองกิจการ 

นักศึกษา ม.ร. ครับ”

นายวรากร แดงจันทร์แก้ว  

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 	 

กล่าวว่าภัยธรรมชาติเป็น 

สิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้	 แต่ 

ป้องกันดูแลและช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันได้	 ซึ่งผมเอง 

ได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบ 

อุทกภัยกับทางมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ทั้งที่ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบ

ภัยน้ำท่วม	 (ศปภ.)	 สนามราชมังคลากีฬาสถาน	 และ 

ร่วมออกเดินทางไปแจกจ่ายส่ิงของให้แก่ผู้ประสบภัย 

จังหวัดนนทบุรี	 รู้สึกประทับใจในน้ำใจของพี่น้อง 

ชาวไทยท่ีมาช่วยกันแจกส่ิงของ	 เคร่ืองอุปโภคบริโภค	 

ให้แก่ผู้ประสบความเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลา

นางสาวขวัญเรือน พานแก้ว  

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	

กล่าวว่าในฐานะผู้ประสบ 

อุทกภัยท่ีจังหวัดนครสวรรค์	 

รู้ สึ กถึ งความ เดือดร้อน 

ท้ังการเดินทาง	 อาหารการกิน	 

และน้ำด่ืมท่ีสะอาด	 ซ่ึงตนเองก็ได้รับความช่วยเหลือ 

จากหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี	 และเม่ือเป็นนักศึกษา 

อาสาสมัครช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 จึงต้ังใจท่ีจะให้ความช่วยเหลือท้ังกำลังกาย	 

กำลังใจ	 และทรัพย์สินแก่ผู้ประสบภัยด้วยกันอย่าง 

เต็มความสามารถ

 “ดิฉันเชื่อว่าสิ่งที่หลั่งไหลเข้ามากับสายน้ำ 

ก็คือรอยยิ้ม กำลังใจ และน้ำใจของชาวไทย ที่พร้อม 

จะต่อสู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และในฐานะที่เป็น 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง วันนี้ก็ได้มาช่วย 

บรรจุทรายใส่กระสอบและลำเลียง เพ่ือทำแนวป้องกัน 

น้ำท่วมมหาวิทยาลัยด้วย และพวกเราทุกคนยังพร้อม 

ท่ีจะออกไปให้ความช่วยเหลือผู้ประสบความเดือดร้อน 

อยู่ตลอดเวลา” 

นางสาวรุจิษยา จงจิตร  

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ 	 

กล่ าวว่ าสิ่ งที่ พบได้ จ าก 

มหาอุทกภัยครั้งนี้	คือความ 

รักสามัคคี	 และการร่วมแรง 

ร่วมใจช่วยเหลือกันของ 

พ่ีน้องในหมู่บ้าน	 ชุมชน	 และ 

คนในสังคม	 เป็นภาพที่น่า 

ประทับใจอย่างยิ่ ง เมื่อได้พบเห็นขณะออกไป 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยร่วมกับมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

โดยได้ช่วยบรรจุสิ่งของ	 ลำเลียงถุงยังชีพ	 และ 

มหาวิทยาลัยยังมีโครงการที่จะออกไปช่วยฟื้นฟู	 

ทำความสะอาดโรงเรียน	 และบูรณะโบราณสถาน 

ในจังหวัดต่างๆ	 ท่ีประสบภัยน้ำท่วมด้วย	 หากเพ่ือนๆ	 

นักศึกษาท่ีมีจิตอาสาอยากมีส่วนช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

ก็สามารถมาสมัครได้ที่กองกิจการนักศึกษา	

นางสาวอมรรัตน์ หลำกูล  

นักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์	

กล่าวว่าตนเองเป็นผู้ประสบภัย 

น้ำท่วมเช่นกัน	 รู้สึกเป็นห่วง 

และกังวลว่าน้ำจะลดเมื่อไร	

นักศึกษารามคำแหง  “จิตอาสา”
“ปลื้มใจ”  ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม



	 ผมคิดว่า	 มหาวิทยาลัยตลาดวิชาอย่างรามคำแหงคงจะต้องเจาะตลาด 

				ที่เฉพาะเจาะจงให้มากขึ้น	คือกลุ่มบุคคลที่เขาอยากเสริม	อยากพัฒนาองค์ความรู้ 

ของเขาใหม่	 ตัวอย่างเช่น	 ต่อไปน้ีจะต้องประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงกลุ่มชนช้ันกลาง 

มากข้ึน	 	 สนับสนุนให้ได้เข้ามาศึกษาท่ีรามคำแหง	 	 และสร้างระบบรองรับความ 

ต้องการในด้านการเรียนท่ีหลากหลาย	 เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย	 เช่น	 การพัฒนา 

                      ระบบ	e-Learning	อย่างจริงจังมากกว่าเดิม	พัฒนาระบบ	e-Testing	ให้ 

																								นักศึกษาสามารถเลือกเวลาสอบที่สอดคล้องกับเวลาที่ตนเอง 

                           	สะดวก		ผมคิดว่าส่วนนี้จะทำให้รามคำแหงเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 

                               ที่เป็นชนชั้นกลางได้มากกว่าเดิม	

							 	 	 	 	 	 	 	 	 	อีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องพัฒนา	คือกิจกรรมทางวิชาการ	 

																																	และการวิจัย		ผมคิดว่ารามคำแหงของเรานั้น		ในช่วง	40	ปี 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 ที่ผ่านมามีบุคลากรที่เก่ง	 มีความสามารถ	 ทางด้านวิจัย	 

l รามคำแหงจะดำเนินการในเรื่องการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียนอย่างไรบ้าง

   	 เรื่องประชาคมอาเซียน	 เป็นนโยบายระยะยาว	 

ในการพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต	 ผมคิดว่า 

เราได้โอกาสดีคือ	 เราได้รับการกระตุ้นจากหลายฝ่าย	 และ 

เรามีศักยภาพในการเข้าสู่อาเซียน	 ผมคิดว่ารามคำแหง 

ต้องปรับบทบาทในการผลิตบัณฑิต	 คือต้องผลิตบัณฑิต 

ที่มีความสามารถ	 มีความรอบรู้มากขึ้น	 เป็น	 ASEAN		 

Man	 มากขึ้น	 นั่นคือ	 มีความสามารถที่เป็นสากล	 	 ซึ่ง 

จะมีคุณสมบัติอย่างน้อย	 3	 เรื่อง	 คือ	 ต้องรู้ภาษา 

ต่างประเทศ		ดังนโยบายที่ผมประกาศไว้ในช่วงรณรงค ์

สรรหาฯ	คือจะมีการอบรมภาษาให้ฟรี	 	ซึ่งเราจะทำทันที		

อย่างน้อยที่สุดให้นักศึกษาได้รอบรู้ภาษาของประเทศ 

เพื่อนบ้าน	ภายในประชาคมอาเซียน	

 จากบทเรียนจากสหภาพยุโรป	 เม่ือมีการรวมตัว 

เป็นประชาคม	 จะเห็นได้ว่าประชาชนมีการเคลื่อนตัว 

จากท่ีหน่ึงไปสู่อีกท่ีหน่ึง		คนท่ีรู้ภาษาต่างประเทศจะได้เปรียบ		 

ในยุโรปในขณะนี้	 คนหนึ่งรู้อย่างน้อย	 2-3	 ภาษา	 บางคน 

รู้	 5-6	ภาษาก็มี	 เพราะฉะนั้น	สำหรับสังคมไทย	ผมคิดว่า	

ต้องเร่งในการที่จะทำให้นักศึกษา	และบุคลากรมีความ

รู้ในเรื่องของภาษาให้มากขึ้น		

	 ความรู้ในเรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ในการ

ค้นหาความรู้ด้วยตนเอง			ก็เป็นคุณสมบัติที่สำคัญของ	

ASEAN	 Man	 	 ของคนที่มีความเป็นสากล	 เขาต้องมี 

ศักยภาพในการค้นคว้าศึกษาด้วยตนเองได้		ความท่ีรามคำแหง 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา		ไม่เหมือนในระบบอ่ืน		นักศึกษา 

สามารถเลือกเวลาเรียนให้เหมาะสมกับรูปแบบการ 

ใช้ชีวิตของเขาได้	 สิ่งที่เราจะทำ	 คือส่งเสริมให้นักศึกษา 

ท่ีก้าวเข้ามาสู่ร้ัวรามฯ	 เข้ารับการอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ต่างๆ	ฟรี		ซึ่งจะเป็นสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์	

	 	 	 	 นอกจากนั้น	 ในการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิต 

ของเรามีความเป็น	 ASEAN	 Man	 คือต้องให้เขาเรียน 

รู้วัฒนธรรมของประเทศในอาเซียน	 ผมคิดว่าเราจะต้อง 

มีการเผยแพร่เรื่องต่างๆเหล่านี้	 ผ่านสื่อภายในของเรา 

ให้มากขึ้น	 เพื่อให้นักศึกษาและบุคลากรได้รับรู้เรื่องราว	 

ความเป็นไปในประเทศอาเซียน

l การจัดงานสถาปนามหาวิทยาลัยครบรอบ 40 ปี  

ในสถานการณ์อุทกภัยจะดำเนินการอย่างไร

 เดิมเราต้ังใจจะจัดฉลองครบรอบ	40	ปีให้ย่ิงใหญ่	 

แต่เนื่องจากประสบกับปัญหาอุทกภัย	 ชาวบ้านรวมถึง 

ลูกศิษย์ลูกหาท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีอุทกภัย	 ก็อยู่ในช่วงท่ีผมคิดว่า 

ทุกข์ยากสาหัส	 ฉะนั้น	 ผมคิดว่าไม่ควรจัดงานในลักษณะ 

สังสรรค์			หรือถ้าจะจัดกิจกรรม		อาจจะจัดในช่วงน้ำลด	

ช่วงใกล้วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช			แต่สิ่งที่ควรทำ 

ในช่วงเวลาที่ผู้คนทุกข์ยากสาหัสนี้	คือ

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

 ในโอกาสครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

40	 ปี	 “ข่าวรามคำแหง”	 	 ได้สัมภาษณ์	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดี	 ถึงแนวทางในการ 

บริหารมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาต่อจากนี้ไป			ซึ่งอธิการบดี 

ได้สะท้อนนโยบาย	 แนวคิดสำคัญ	 และมุมมองท่ีน่าสนใจ 

ต่อประชาคมรามคำแหง	และสังคม	ดังนี้

l มองพัฒนาการของมหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งแต่ 

ก่อตั้งจนถึงปัจจุบันเป็นอย่างไร

	 เราทราบกันดีว่าตั้งแต่ก่อตั้งรามคำแหงมาถึง 

ทุกวันนี้เป็นเวลา	 40	 ปี	 ความจำเป็นในการก่อตั้งและ 

เป็นภารกิจของเรา	 คือการแก้ไขปัญหาของชาติในเรื่อง 

นักเรียนที่จบมัธยมศึกษาแต่ไม่มีสถานศึกษาที่จะ 

ศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากเพียงพอกับความต้องการ 

และปริมาณนักเรียนในสมัยนั้น	 	 เรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจ 

ของเรา	 ที่ผ่านมาเราทำได้ดี	 นักเรียนที่จบมัธยมปลายที่

ไม่มีสถานที่ศึกษาต่อได้มีโอกาสมาศึกษาที่มหาวิทยาลัย 

ของเราเป็นจำนวนมาก	 จากสถิติพบว่ามีจำนวนมากกว่า 

นักศึกษาท่ีเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยปิด	 และทำให้มีบัณฑิต 

จบการศึกษาจากรามคำแหงจำนวนมาก		 	ตลอดระยะ 

เวลาท่ีผ่านมา	 มีจำนวนผู้สำเร็จการศึกษาไป	 8-9	 แสนคน	 

นี่คือภารกิจที่เราแบกรับมาโดยตลอด	เป็นภารกิจที่หนัก	

แต่เราทำได้อย่างมีคุณภาพ	

l มีนโยบายในการพัฒนามหาวิทยาลัยจากนี้ต่อไปใน

ด้านใดบ้าง 

	 เมื่อครบรอบ	 40	 ปี	 ในการก่อตั้งมหาวิทยาลัย		 

ถึงเวลาท่ีเราจะทบทวนบทบาทและภารกิจของมหาวิทยาลัย   

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไป	 สถานศึกษาม ี

จำนวนมากขึ้น	 การแข่งขันมีมากขึ้น	 นักเรียนมัธยมปลาย 

มีทางเลือกมากขึ้นในการศึกษาต่อ	 ฉะนั้น	 ผมคิดว่าใน 

ช่วงที่เราจะครบรอบ	 40	 ปีนี้	 ถึงเวลาที่เราต้องนั่ง 

ทบทวนกัน	 	 ในเมื่อไม่จำเป็นต้องแก้ไขปัญหานักเรียน 

ไม่มีสถานศึกษาแล้ว		เราจะมุ่งหน้าไปในทิศทางใด

สัมภาษณ์พิเศษ

อธิกา
รบดี รามคำแหง 40 ปี มุ่งเตรียมนักศึกษา

เป็น ASEAN Man และเจาะตลาดชนชั้นกลาง

และเป็นท่ียอมรับในนานาประเทศ	 ยกตัวอย่างเช่น	 อาจารย์ 

หลายท่านในคณะวิทยาศาสตร์	สามารถทำงานด้านการ 

วิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 ผมคิดว่าเราควรจะต้องม ี

กิจกรรมทางวิชาการมากขึ้น	 เช่น	 การจัดสัมมนา	 หรือ 

กิจกรรมอื่นๆ	 และต้องมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยออกสู่

สาธารณชนมากขึ้น	 เพื่อให้สังคมได้รับรู้ว่ารามคำแหง 

เราสามารถทำอะไรได้บ้าง	 และได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง	 

ไม่อยากให้เหมือนในอดีตที่ผ่านมา	 	 ที่เราก้มหน้าก้มตา 

ทำงานสอน		มุ่งผลิตบัณฑิตเป็นหลัก	

l นโยบายที่นำเสนอในช่วงรณรงค์สรรหาอธิการบดี 

จะนำมาสู่การปฏิบัติอย่างไรบ้าง

	 นโยบายที่หาเสียงในช่วงสรรหา	 มีทั้งนโยบาย 

ระยะสั้นและระยะยาว	 นโยบายระยะสั้นที่สามารถทำ 

ได้เลย	 เช่น	 การปรับเกรดเป็น A B C	 ผมจะเรียก 

ประชุมคณาจารย์และบุคลากรที่ เกี่ยวข้องภายหลัง 

น้ำลด	 เพื่อให้ได้รับทราบนโยบายดังกล่าว	 การปรับเกรด 

เป็น	 A	 B	 C	 จะเป็นเรื่องสากล	 ที่สถาบันการศึกษา 

โดยท่ัวไปใช้กันอยู่ในปัจจุบัน	 ภาระของครูอาจารย์ก็ไม่ได้ 

เพิ่มมากขึ้น	 เพียงแต่มีการตัดเกรดเพิ่มขึ้นเท่านั้น	 แต่ 

นอกนั้นระบบจะคงเดิม	

	 อีกเร่ืองหน่ึงท่ีจะทำ	คือการเพ่ิมห้องอ่านหนังสือ 

ของนักศึกษา	 การเพิ่มที่นั่งในการอ่านหนังสือ	 บริการ 

น้ำดื่มฟรีภายในห้องอ่านหนังสือ	 เหล่านี้เป็นสิ่งที่เรา 

สามารถทำได้ทันที	ไม่ต้องใช้ทรัพยากรอะไรมากมาย	

	 ในส่วนของบุคลากร	 ก็มีนโยบายในด้านการ 

ปรับลูกจ้างชั่วคราวรายปีให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	 

เราจะเร่ิมทยอยทำต้ังแต่เดือนมกราคมท่ีจะถึงน้ีเป็นต้นไป	 

ในขณะน้ีอยู่ในระหว่างการร่างระเบียบเพ่ือกำหนดคุณสมบัติ 

ของบุคคลท่ีจะมีโอกาสในการปรับเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย	 

แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเหมาะสมท่ีจะได้รับการปรับ			 

เราจะทำไปเร่ือยๆ		จนกระท่ังครอบคลุมถึงบุคลากรเกือบ

ทุกคน	 (อ่านต่อหน้า 11)



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ 

ศ.พิเศษ ดร.จิรโชค (บรรพต) วีระสย  Jirachoke Virasaya, Ph.D. (Berkeley)

  1.  ความนำ

 ความก้ าวหน้าของมนุษยชาติ เกี่ ยวโยง 

ไม่ใช่น้อยกับการพัฒนาทางสติปัญญาและการมี 

สถาบันที่รองรับ	 	 อารยธรรมทั้งโลกตะวันออกและ 

โลกตะวันตกได้รับแรงกระตุ้นการถ่ายทอดและ 

เพิ่มพูนสติปัญญาโดยสถาบันการศึกษา	 	 อารยธรรม 

อินเดียได้รับผลจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัยนาลันทา 

นับเป็นพันปีมาแล้ว

	 ส่วนกรณีประเทศเล็กๆ	 เช่น	 อังกฤษได้รับ 

ผลดีจากการจัดตั้งมหาวิทยาลัย	 Oxford	 เกินกว่า	

900	 ปีมาแล้วและมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์	 800	 กว่าปี 

มาแล้ว	 	 กรณีสหรัฐอเมริกาซ่ึงได้รับเอกราชในปี	 1776  

ยุคเดียวกับรัชสมัยกรุงธนบุรี	 	 ได้มีระบบการศึกษา 

ระดับอุดมศึกษาก่อนหน้าน้ัน	 คือมหาวิทยาลัย	 Harvard  

ตั้งแต่ปี	ค.ศ.1636

	 สำหรับประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนา 

อุดมศึกษามานานพอสมควร	 แต่จำนวนผู้มีโอกาส 

เข้าเรียนมีน้อย	 จุดเปลี่ยน	 (turning	 point)	 ที่สำคัญ 

ยิ่งคือการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง	 	 ซึ่งช่วง	 

40 ปีที่ผ่านมาได้มีผู้จบการศึกษาระดับต่างๆกันใกล้ 

หลักล้านเข้าไปทุกขณะ		ผู้เขียนขอกล่าวถึงความเป็นมา 

และความหวังแห่งอนาคตในวาระครบสี่ทศวรรษ		 

ซึ่งมาจากความทรงจำและประสบการณ์ในการเป็น 

หนึ่งในคณะกรรมการเตรียมการจัดตั้งมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงทั้งในฐานะกรรมการและเลขานุการ

2.  คณะกรรมการเตรียมการ (Preparatory Committee)

 กระแสเริ่มการก่อตัวจนกระทั่งเป็นสถาบัน 

การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงยากที่จะระบุ 

ว่าอยู่	 ณ	 จุดใดจุดหนึ่งได้อย่างแน่นอน	 ทั้งนี้เพราะ 

มีเสียงเรียกร้องจากมหาชน	 ซึ่งสะท้อนจิตวิญญาณ 

แห่งเสรีภาพในการเรียนรู้ให้มีมหาวิทยาลัยตลาดวิชา 

ได้มีมาเป็นเวลาหลายปีก่อนที่จะมีการริเริ่มทำเป็น 

ข้อเสนอให้เป็นรูปธรรมขึ้นมา

	 ในปี	 พ.ศ.	 2505	 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

และการเมืองได้ยกเลิกระบบตลาดวิชา	 (Open	 Admissions  

University)	 โดยหันเข้าสู่ระบบ	 “จำกัดรับ”	 แต่ใน 

ช่วงนั้นก็ยังพอมีสถาบันแห่งใหม่รองรับความสนใจ 

ใคร่รู้ของประชาชน	 ได้แก่การจัดตั้งมหาวิทยาลัยส่วน 

ภูมิภาคขึ้นเป็นแห่งแรกที่เชียงใหม่ คือมหาวิทยาลัย 

เชียงใหม่	 (มช.)	 ในปี	 พ.ศ.	 2507	 และตามมาด้วย 

ม.ร. เมื่อแรกตั้ง : ย้อนกาลเวลาสี่ทศวรรษ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น	 (มข.)	 และมหาวิทยาลัยสงขลา 

นครินทร์	 (มอ.)	 ประธานคณะกรรมการเตรียมงาน	

คือ	 ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์	 	 และกรรมการร่วมอีก	 

2	 คน	 คือ รศ.ธนกาญจน์  ภัทรากาญจน์	 และผู้เขียน 

รวมเป็น	 3	 คน	 เคยรับราชการ	 ณ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 

โดยท่านแรกเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสังคมศาสตร์

	 กระแสแห่งการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมืองมีมากในช่วงใกล้ปี	 พ.ศ. 2510	 และ 

มีการเรียกร้องให้รัฐบาลขยายท่ีเรียนหรือเปิดมหาวิทยาลัย 

เพิ่มขึ้นอีก	 เสียงเรียกร้องเห็นได้ชัดเจน	 แต่ก็มิใช่ว่าไม่ม ี

เสียงคัดค้านโดยเฉพาะเม่ือทราบว่าจะเปิดเป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชา	 นักวิชาการ	 นักการเมือง และนักสื่อมวลชน 

หลายคนแสดงความเห็นคัดค้านอย่างอื้ออึงไม่ใช่น้อย

	 การ เสนอพระราชบัญญัติ ให้มีการจัดตั้ ง 

มหาวิทยาลัยตลาดวิชาลงนาม			โดย		ส.ส. ประมวล    กุลมาตย์	 

และการสนับสนุนโดยหลายฝ่าย	 ได้มีการเขียนบันทึกไว้ 

แล้วในเอกสารต่างๆกัน

	 ณ	 ที่นี้จะกล่าวถึงบทบาทของคณะกรรมการ 

เตรียมการ ซึ่งรัฐบาลจอมพลถนอม	 กิตติขจร	 โดย	

พล.ท.	 บุญเรือน	 บัวจรูญ	 ปลัดสำนักนายกรัฐมนตร	ี	

ได้แต่งตั้งขึ้นในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2513   

ดังรายนามต่อไปนี้

       1. นายศักดิ์  ผาสุขนิรันต์ 

  เป็นประธานกรรมการ

	 2.	นายประภาศน์		อวยชัย	 							เป็นกรรมการ

 3.	นายไพบูลย์		สุวรรณโพธ์ิศรี							เป็นกรรมการ

 4.	นายอุดม	วโรตม์สิกขดิตถ์									เป็นกรรมการ

	 5.	นายอภิรมย์	ณ	นคร	 							เป็นกรรมการ

	 6.	นายธนกาญจน์	ภัทรากาญจน์		เป็นกรรมการ

 7. นายบรรพต (จิรโชค) วีระสย    เป็นกรรมการ

            และเลขานุการ

	 8.	ร.อ.	ไพบูลย์	ดีคง											เป็นผู้ช่วยเลขานุการ

	 คณะกรรมการได้อาศัยความร่วมแรงร่วมใจ 

ของหลายฝ่าย	 ดังที่ผู้เขียนได้ให้รายละเอียดพอควรไว้ใน 

บทความภาษาอังกฤษ ซึ่งทางสถาบันส่วนภูมิภาคว่าด้วย 

การอุดมศึกษา และการพัฒนา	 (RIHED,	 Regional	 Institute	 

of	 Higher	 Education	 and	 Development)	 ณ	 ประเทศ 

สิงคโปร์ได้จัดพิมพ์	1973		และต่อมา	1977	ผู้เขียน (จิรโชค 

บรรพต วีระสย)	 ได้รับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการ	

(Deputy	 Director)	 ของสถาบันแห่งนั้น	 หลังจากได้ 

ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีผู้ก่อตั้ง	 (founding	 Dean)	 ของ 

คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ช่วง	 2516-

2520

  3.  การปฐมนิเทศอันมโหฬารและการเปิดสอนคร้ังแรก

 คณะกรรมการเตรียมการ	ได้รับความร่วมมือ 

และสนับสนุนจากหลายฝ่าย	 การทำงานเป็นไปด้วยความ 

กระตือรือร้น	 แม้จะเหนื่อยล้าและยากลำบากเพียงใด 

ก็ตาม	 การติดต่อต่างๆไม่สะดวกเพราะมีเครื่องโทรศัพท ์

อยู่ที่ตึก	 A.D.1	 (Administration)	 คือตึกเก่าของกรม 

พาณิชยสัมพันธ์เพียงเครื่องเดียวเท่านั้น	 ร้านค้าหน้า 

มหาวิทยาลัยแทบจะไม่มี	 อีกทั้งรถเมล์ที่ผ่านก็มีจำกัด 

น้อยสายมาก	 อย่างไรก็ตาม	 จากความพยายามร่วมกัน 

จึงสามารถเปิดรับสมัครได้โดยใช้อาคารเก่าที่ชำรุด 

ทรุดโทรม	 แต่พอใช้การได้และสามารถทำการปฐมนิเทศ 

นักศึกษาเป็นจำนวนเกือบ 30,000 คน	ได้เป็นครั้งแรก 

ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2514	 การเตรียมการปฐมนิเทศ 

เป็นเรื่องใหญ่มหาศาล	 เพราะคนนับหมื่นคนดังกล่าว 

นับรวมเป็นจำนวนมากกว่าจำนวนรวมของนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยใหญ่ๆยุคนั้นทุกชั้นปีเสียอีก

 ในการปฐมนิเทศครั้งแรกใช้สนามศุภชลาศัย   

ซ่ึงเป็นย่านใจกลางกรุงเทพมหานคร	 การจราจรแน่นหนา 

ติดขัดไปหมด	 บรรดาผู้รับผิดชอบ	 ข้าราชการ	 เจ้าหน้าท่ี	 

ต้องไปถึงสถานท่ีแต่เช้ามืด	 และบางท่านเลือกใช้บริการ 

แท็กซ่ี	 หรือรถตุ๊กตุ๊กมากกว่าจะใช้รถยนต์ส่วนตัว	 ด้วย 

เกรงว่าพาหนะส่วนตัวจะเคว้งคว้างก่อนถึงสถานที่	

 เท่าท่ีจำได้ท่านรองนายกรัฐมนตรีในขณะน้ันคือ	 

พลเอกประภาส จารุเสถียร	 มาเป็นประธานในพิธี	 โดย	

ศ.ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์	 เป็นผู้กล่าวรายงาน	 ผู้เขียน 

(จิรโชค วีระสย) 	เป็นพิธีกร

	 ผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ทุ่มเทเหนื่อยล้ากันทุกคน	 แต่

ต่างก็รู้สึกปลื้มปิติที่การปฐมนิเทศซึ่งเป็นการประชุม 

ผู้ใฝ่รู้จำนวนมหาศาลเป็นครั้งแรกในประเทศไทย 

และนับเป็นกิจกรรมที่มโหฬารและประสบผลสำเร็จ

น่าชื่นชม

 ต่อจากการปฐมนิเทศคร้ังน้ันก็ยังมีการปฐมนิเทศ 

ครั้งที่ 2	 ในวันที่	 31	 กรกฎาคม	 2514	 ซึ่งจัดขึ้น	 

ณ	 ลานพ่อขุนฯ	 คือหน้าตึกอธิการบดีสมัยนั้น	 (A.D.1	 

ในปัจจุบัน)	 การปฐมนิเทศครั้งที่	 2	 จำเป็นเพราะว่า 

มีนักศึกษาที่เข้ามาสมัครเพิ่มขึ้นอีกประมาณ	 8,000	 คน  

ดังน้ันนักศึกษาในปีแรกจึงมีด้วยกันประมาณ	 37,000	 คน	 

ซึ่งนักศึกษาผู้มีอายุน้อยที่สุดคือ 17 ปี และมากที่สุด 

คือ 71 ป ี	 คือตัวเลขกลับกันพอดี	 และสำหรับผู้สูงอายุ 

ผู้นั้นเป็น	 พ.อ.	 และเป็นนายแพทย์ซึ่งต้องขออนุญาต 

ผู้คุมสอบขอใช้แว่นขยายเมื่อทำข้อสอบ

  4.  เกร็ดบางประการ 

 เร่ืองราวต่างๆท่ีอยู่ในล้ินชักแห่งความทรงจำใน 

เรื่องต่างๆยังมีอีกมาก	แต่จะสรุปเฉพาะบางเรื่องเพื่อ 

เป็นข้อมูลความรู้ทั่วไป	 แต่บางเรื่องก็ละเว้น	 เช่นเรื่อง 

ที่มาของนามอันเป็นมงคลยิ่ง	 คือ	 รามคำแหงของ 

(อ่านต่อหน้า 7)



 
 

๗ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัย		ซึ่งมีท่านผู้อื่นได้เขียนหรือบอกเล่าไว้แล้ว

 4.1 ว่าด้วยการกำหนดที่ตั้งอาคาร

     โดยท่ี	 ม.ร.ได้รับงบประมาณจำกัดมากแต่มุ่งม่ันท่ี 

จะบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด	 จึงกำหนดให้ 

อาคารสำนักงานอธิการบดีต้องสร้างบริเวณท่ีใกล้ทาง 

เข้าออกของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด	 อีกทั้งหน่วยงาน 

ท่ีผู้คนจะมาติดต่อเร่ืองการรับสมัครต้องให้สะดวกท่ีสุด  

อาคาร สวป.	 จึงกำหนดให้ตั้งอยู่บริเวณที่เข้าถึงเข้าออก 

ได้ง่าย	 คือประตูแรกด้านหน้าที่ต้อนรับผู้คนที่ทำงาน 

และผู้มาเยือน	 คือ	 ด้านถนนรามคำแหง	 ซึ่งเดิม 

ชื่อ	ถ.	พนสุขุมวิท	ซอย	7	ต่อมา	รศ.ธนกาญจน์	ได้มี 

หนังสือไปยังหน่วยราชการขอให้ใช้ชื่อถนนรามคำแหง	

 4.2 อักษรย่อ

 ตัวอักษรย่อของมหาวิทยาลัยรามคำแหงนั้น	 

มักใช้กันอย่างลักล่ัน	 	 พึงทราบว่าตามท่ีกำหนดไว้	 	 เดิมน้ัน 

มีจุดสองจุด	 คือจุดหลัง	 ม.	 และหลัง	 ร.	 คือ	 ม.ร.  

วัตถุประสงค์ประการหนึ่งที่กำหนดให้มี	 2 จุด	 คือ	 

ไม่ประสงค์ให้ตรงกับคำย่อภาษาอังกฤษ	 Mr.	 หรือ	

มร.	 ซึ่งมักออกเสียงกันว่า	 มิสเตอร์	 หรือ	 คำย่อที่	 2	

ที่เป็นภาษาไทยย่อมแปลว่า	มรณะ

 4.3 สีประจำมหาวิทยาลัย

 สีประจำมหาวิทยาลัยที่เป็นน้ำเงินทองนั้น	 

ศ.ดร.ศักด์ิ	 ผาสุขนิรันต์	 ประธานคณะกรรมการเตรียมการฯ  

มุ่งให้สื่อความหมายดังนี้	 1)	 ทอง	 หมายถึง	 ยุคทอง 

รุ่งเรืองจรัสแสงสมัยพ่อขุนรามคำแหงผู้ประดิษฐ์  

ลายสือไทยและ	 2)	 สีน้ำเงินเป็นสัญลักษณ์แห่งความ 

เป็นมหากษัตริย์ของพ่อขุนรามคำแหง

 4.4 คำขวัญ 4 ข้อ

 คำขวัญเดิมของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 คือ	

รู้จักอภัย ตั้งใจศึกษา บูชาพ่อขุน สนองคุณชาติ	 นั้น	

ดร.ศักดิ์  ผาสุขนิรันต์	 	 เป็นผู้เขียนขึ้นต่อมาได้มีการ

ติดแสดงไว้ให้เห็นอย่างชัดแจ้งตรงหน้าอาคาร สวป. 

(เก่า)	 ซึ่งบรรดาผู้ผ่านไปผ่านมาย่อมจำได้ยุคนั้น	 และ 

ตราตรึงว่าปณิธาน (Will) ของ ม.ร. นั้น สุดล้ำเลิศ  

เน้นคุณธรรมความดี	 ทั้งระดับส่วนตัวและส่วนรวม  

เป็นช่วงเวลาก่อนการเผยแพร่ของมโนทัศน์	“ธรรมาภิบาล” 

	(good	governance)	

	 สำหรับคำขวัญเพิ่มเติมหรือคำขวัญใหม่  

ได้มีขึ้นประมาณปี	 พ.ศ.	 2527	 โดยมีคณะกรรมการ 

การคัดเลือกจากผู้ส่งเข้าประกวดซึ่งประธาน	 ได้แก่	 

วิลาส มณีวัต	 และผู้เขียน	 (จิรโชค	 วีระสย)	 เป็น 

กรรมการด้วยผู้หน่ึง	 ผลก็คือได้คำขวัญ	 “เปลวเทียนให้แสง  

รามคำแหงให้ทาง”	 	 ซึ่งมาจากการส่งเข้าประกวดของ 

นักเรียนสตรีจากจังหวัดชัยภูมิ	 เดิมน้ัน	 wording	 แตกต่าง 

เล็กน้อย	คือเป็น “ดวงเทียน ส่องแสง” 

 4.5 ส่วนพุทธภาษิตประจำมหาวิทยาลัย	 นั้น 

เกิดขึ้นในคณะกรรมการฯ	ซึ่งท่าน	ดร.ศักดิ์	 ถามความ 

เห็น	 ในที่ประชุมและผู้เขียน	 (ชื่อเก่าบรรพต	 	 วีระสัย		

ในขณะนั้น)	 เสนอว่าควรเป็น	 อัตตาหิ อัตตโนนาโถ 

ซึ่งได้รับความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์	 	 เพราะเหมาะสม 

กับการพึ่งตนเองสู่ความสัมฤทธิผลอันเป็นอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัย

 4.6 ชื่ออาคาร

 ชื่อของอาคารต่างๆนั้นในช่วงแรกยังไม่นิยม 

ให้เป็นแบบชื่อเก่ายุคอาณาจักรสุโขทัย-ศรีสัชนาลัย 

เมื่อช่วง	 750	 ปีมาแล้ว	 แต่หลังจากปรึกษาและตกลง 

กันไม่ได้เพราะคะแนน	 3	 ต่อ	 3	 เนื่องจากผู้เขียนติดราชการ	 

ณ	 ม.เชียงใหม่	 ท่านประธาน	 ดร.ศักดิ์	 ให้เลื่อนการตัดสิน 

ออกไป	 และเม่ือผู้เขียนได้เข้าประชุมก็สนับสนุน	 ช่ืออาคาร 

สถานที่ซึ่งเตือนใจให้รำลึกถึงรากเหง้า	 ต้นเค้าแห่งสปิริต 

รามคำแหง	 คือ	 มีมติ	 4	 :	 3	 ให้ใช้ช่ือยุคกรุงสุโขทัย	 จึงเห็นควร 

ใช้ช่ือเก่าระดับตำนานยุคประวัติศาสตร์ดังกล่าว	 เพ่ือให้ระลึก 

ถึงอาณาจักรอันรุ่งโรจน์ยุคสุโขทัย

	 อาคารเบกพลนั้นเดิมใช้ชื่อว่า	 “เนกพล”	 แต่ 

ต่อมา	 ดร.สิทธา พินิจภูวดล	 คณะมนุษยศาสตร์แนะว่า 

จะเป็น	 “เบกพล”	 มากกว่า	 จึงใช้ตามนั้นและใชตั้วย่อ 

ตามท่ีอาจารย์ธนกาญจน์ ภัทรากาญจน์	 กำหนดเพราะเป็น 

ผู้อำนวยการ	 สวป.	 และรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการคนแรก 

คือ	ใช้	BPB	ซึ่ง	B	ตัวท้าย	คือ	Building	

 สำหรับช่ืออาคารท่ีทำการของคณะบริหารธุรกิจ 

น้ัน	 ผู้เขียน	 (จิรโชค	 วีระสย)	 เสนอช่ืออาคาร	 “ศรีสัชนาลัย”  

ซึ่งใช้มาจนทุกวันนี้	 และต้องมีตัวย่อ O	 คือ	 Office	 อยู่ 

ตรงกลาง

 4.7 ค่าหน่วยกิต

 เดิมทีเดียวคือ	 เมื่อปี พ.ศ. 2514	 ค่าหน่วยกิต 

กำหนดไว้	 30 บาท	 ทั้งนี้เพราะคาดว่าจะมีนักศึกษา 

เข้ามาเรียนไม่มากนัก	 โดยพิจารณาจากคล่ืนแห่งการคัดค้าน 

การจัดต้ังแบบตลาดวิชามาก	 แต่เม่ือมีนักศึกษาในระยะแรก 

เกินความคาดหมายจำนวนมากคือล้นถึงเกือบ	 30,000	 คน  

อธิการบดีคนแรกคือ	 ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์	 ได้เสนอ 

ต่อที่ประชุม	 ทปม.	 เห็นควรให้ลดลงมาเหลือ	 25	 บาท	 

ต่อมาในช่วงหลัง	 14	 ตุลาคม	 2516	 มีการเรียกร้อง 

ให้ลดค่าหน่วยกิตลงมาอีก	 ซึ่งลดลงมาจนถึงหน่วยกิตละ	 

18	 บาท	 ซึ่งค่าของเงินลดลงมาก	 ทำให้ระยะหลังสภา 

มหาวิทยาลัยลงมติให้เป็น	25	บาท		เหมือนยุค	ดร.ศักดิ์		

 5. การเปิดพระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

และการพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรก

 การพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกนั้น 

กระทำขึ้น	 ณ	 บริเวณหอสมุดกลาง	 มีการเตรียมการกัน 

อย่างพร้อมเพรียง	 ทั้งในด้านสถานที่	 และการถวายการ 

อารักขา	 ในวันพุธที่	 26	 พฤศจิกายน	 2518	 พระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 

พระบรมราชินีนาถ	 ทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จพระราช 

ดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดพระบรมรูปพ่อขุน- 

รามคำแหง	ในการนี้	ศาสตราจารย์ประภาศน์	อวยชัย	

นายกสภามหาวิทยาลัย	 เป็นผู้กราบบังคมทูล	 สาระ 

สำคัญคือได้ใช้เงินรายได้เป็นค่าก่อสร้างที่ประดิษฐาน 

พระบรมรูปพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 และให้มีห้อง 

ประชุมไว้ข้างใต้ด้วยการก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือ	 9	 พฤษภาคม	 

2516	 วันเปิดพิธีนี้ถือว่าเป็นมงคลและสำคัญยิ่งเป็น 

วันสถาปนาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีการน้อม

รำลึกและเฉลิมฉลองกันทุกปี	 อนึ่งในวารดิถีอันเป็น 

ศุภมงคลนั้น	 สภามหาวิทยาลัยได้ขอพระราชทาน 

พระบรมราชวโรกาสน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย 

ปริญญานิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แดพ่ระบาท- 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักด์ิ 

ทางสังคมวิทยาแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ 

 สำหรับการพระราชทานปริญญาบัตรคร้ังแรก 

คือวันที่	 26	 พฤศจิกายน	 2518	 พระบาทสมเด็จ 

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ	 พระบรมราชินีนาถ	 

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ	 เสด็จมาพระราชทาน	

ศาสตราจารย์กำธร	 พันธุลาภ	 อธิการบดีเป็นผู้กราบ 

บังคมทูลรายงานว่ามีการเปิดสอน	7	คณะมี	38	ภาค- 

วิชา	 เปิดสอน	 565	 กระบวนวิชา	 มีจำนวนนักศึกษา	

52,735	 คน	 มีผู้สำเร็จชั้นปริญญาตรีในปีการศึกษา	

1,256	 คน	 รายละเอียดอาจมีท่านอื่นได้เขียนไว้แล้ว	 

ผู้เขียนขอบันทึกเพิ่มเติมเล็กน้อย	 	 เช่นในการขานชื่อ

บัณฑิตกระทำโดยไม่ยากนักเพราะมีบัณฑิตน้อย	 ใน

ปัจจุบันมีการแบ่งหน้าที่กันขานชื่อบัณฑิตออกเป็น 

หลายคนด้วยกัน	เพราะบัณฑิตมากขึ้นกว่าเดิม	

  6.  เจาะเวลาหาอดีต : กว่า 40 ปีผ่านมาและผ่านไป

 เมื่อเดือนพฤศจิกายนผ่านมาทุกปี	ย่อมทำให้

หวนรำลึกถึงการเริ่มต้นซึ่งเป็นจุดเล็กๆ	 และดเูหมือน 

ว่าอนาคตไม่แน่นอนและดูไม่ผ่องใสเท่าใดนัก	 เมื่อ	

40	 ปีเศษก่อนมาแล้วนั้น	 สำหรับช่วงปี	 พ.ศ.	 2554	

นับจากการเป็นมหาวิทยาลัยในปี	 2514	 มาเป็น 

รามคำแหงปัจจุบันโดยผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่าน 

น้ำท่วม	 เช่น	 ปี	 2526,	 2538	 ผ่านอุปสรรคเข้าสู่ 

ความยั่งยืนและมีศักดิ์ศรี	มีผลงานที่น่าภาคภูมิใจ	

	 เมื่อกาลเวลากำลังผ่านไปอย่างเร็วรี่ไม่รีรอ 

ผู้ใด	 มหาวิทยาลัย มุ่งรู้ มุ่งเรียน	 แห่งนี้ย่อมผ่าน 

ครบสิริอายุ	 40	 ปีและเจริญวัยและก้าวหน้าอย่าง 

ไม่หยุดยั้งมากกว่านั้น	 สมควรพัฒนา	 “วิสัยทัศน์”  

“วิสัยทัน”	 ไปข้างหน้าด้วยสายตาท่ีทอดยาวไกลออกไป 

เสมือนกับยานยนต์แห่งกาลเวลาที่อยู่ ในกลไก 

ม.ร. เมื่อแรกตั้ง : ย้อนกาลเวลาสี่ทศวรรษ

(อ่านต่อหน้า 11)

(ต่อจากหน้า 6)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

 เนื่องจากเกิดอุทกภัยทางธรรมชาติมีน้ำท่วมหลายจังหวัด	 หลายพื้นที่อยู่ในภาวะวิกฤต	 และใน 

บางจังหวัดก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟู	

 ดังน้ันเพ่ือให้สอดคล้องกับภาวะดังกล่าว	 	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงได้เปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษา  

ระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค	ประจำภาค		๒		และภาคฤดูร้อน		ปีการศึกษา	๒๕๕๔			เป็นดังนี้

ภาค ๒  ปีการศึกษา  ๒๕๕๔

จ.			๓		ต.ค.	๒๕๕๔		 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ส.		๑๙	พ.ย.	๒๕๕๔	-	จ.	๒๑	พ.ย.	๒๕๕๔	 ลงทะเบียนเรียนภาค		๒/๒๕๕๔		ที่สาขาวิทยบริการฯ

ศ.		๒๕	พ.ย.	๒๕๕๔	-	ศ.	๑๖	ธ.ค.	๒๕๕๔	 ลงทะเบียนเรียนทาง	INTERNET		และ		SMS

จ.		๑๙	ธ.ค.	๒๕๕๔	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

อ.			๖	ธ.ค.	๒๕๕๔	-	จ.	๕	มี.ค.	๒๕๕๕	 บรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

อา.		๑๑	ธ.ค.	๒๕๕๔	-	อา.	๑๑	มี.ค.	๒๕๕๕	 บรรยายสรุปที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.			๑๘	ก.พ.	๒๕๕๕	-	อา.	๑๙	ก.พ.	๒๕๕๕	 ลงทะเบียนสอบซ่อมของภาค	๑/๒๕๕๔

		 	 	 	 ที่สาขาวิทยบริการฯ

ส.		๒๔	มี.ค.	๒๕๕๕	-	อา.	๒๕	มี.ค.	๒๕๕๕	

ส.		๓๑		มี.ค.	๒๕๕๕	-	อา.		๑	เม.ย.	๒๕๕๕

ส.			๗	เม.ย.	๒๕๕๕	-	อา.			๘	เม.ย.	๒๕๕๕

ส.			๒๑	เม.ย.	๒๕๕๕	-	อา.	๒๒	เม.ย.	๒๕๕๕

จ.			๒๓	เม.ย.	๒๕๕๕	 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน	

จ.		๑๒	มี.ค.	๒๕๕๕	 ส่งเอกสารการลงทะเบียนเรียนให้นักศึกษา

ส.		๗	เม.ย.	๒๕๕๕	-	จ.			๙	เม.ย.	๒๕๕๕	 ลงทะเบียนเรียนที่สาขาวิทยบริการฯ

อ.		๑๐	เม.ย.	๒๕๕๕	-	อ.	๑๗	เม.ย.	๒๕๕๕	 ลงทะเบียนเรียนทาง		INTERNET		และ		SMS

อ.		๑๐	เม.ย.	๒๕๕๕	 วันสุดท้ายของการลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์

อ.		๒๔	เม.ย.	๒๕๕๕	-	ศ.	๑๘	พ.ค.	๒๕๕๕	 เทปการบรรยายทางไกลผ่านดาวเทียม

ส.			๒	มิ.ย.	๒๕๕๕	-	อา.		๓	มิ.ย.	๒๕๕๕	

ส.			๙	มิ.ย.	๒๕๕๕	-	อา.		๑๐	มิ.ย.	๒๕๕๕

จ.		๑๑	มิ.ย.๒๕๕๕	 วันสำเร็จการศึกษาและปิดภาคเรียน

การเปล่ียนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีส่วนภูมิภาค
ภาค ๒ และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา ๒๕๕๔

วันสอบซ่อมของ	ภาค	๑/๒๕๕๔

วันสอบไล่ของ	ภาค	๒/๒๕๕๔

วันสอบไล่	ภาคฤดูร้อน/๒๕๕๔

}
}

}

 รองศาสตราจารย์สุรศักดิ์   สุจริตวณิชพงศ์ 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการ 

จังหวัดขอนแก่น	 เปิดเผยว่าตามที่	 สำนักงานศาล 

ยุติธรรมประจำภาค	 4	 ได้จัดแข่งขันตอบปัญหา 

กฎหมาย	 ระดับอุดมศึกษา	 รอบคัดเลือกระดับภาค  

(ภาค	 4)	 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 

พระชนมพรรษา	 7	 รอบ	 5	 ธันวาคม	 2554	 ณ	

โรงแรมโฆษะ	 จังหวัดขอนแก่น	 เม่ือวันท่ี	 22	 สิงหาคม	 

2554	 ที่ผ่านมา	 เพื่อคัดเลือกทีมชนะเลิศ	 ส่งเข้า 

ประกวดในระดับประเทศต่อไป	 โดยมีสถาบันการศึกษา 

ที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด	12	สถาบัน			และโอกาสนี้	 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดขอนแก่น	 

ได้ส่งนักศึกษาคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขัน	 

จำนวน	 1	ทีม	 2	 ราย	คือ	นายอนิวัฒน์  ขอบเพชร 

รหัส	 5204420881	 และนายศักดิ์ดา  แสนศิริ	 รหัส	

5101417649		

 “ผลการแข่งขัน ปรากฏว่านักศึกษาทีมดังกล่าว  

ได้รับรางวัลชนะเลิศลำดับท่ี 1 ถือเป็นเกียรติประวัติท่ี 

น่าช่ืนชมยินดีต่อนักศึกษา และมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นอย่างย่ิง นอกจากน้ี สำนักงานศาลยุติธรรมประจำ 

ภาค 4 จะดำเนินการส่งรายช่ือทีมนักศึกษารามคำแหง  

ที่ชนะเลิศลำดับที่ 1 นี้ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา 

กฎหมาย ระดับอุดมศึกษาในระดับประเทศ ประมาณ 

เดือนพฤศจิกายน  2554   จึงอยากให้ชาวรามคำแหง

ส่งแรงใจช่วยเชียร์ทีมนักศึกษาลูกพ่อขุนฯด้วย”

 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทย- 

บริการจังหวัดขอนแก่น	 กล่าวต่อไปว่านอกจากความ 

สำเร็จของนักศึกษาในรายการตอบปัญหาดังกล่าว 

แล้ว	 นักศึกษาสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัด 

ขอนแก่น	 ยังได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ	 1	 จาก 

รายการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี	 

ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัว	 จังหวัดขอนแก่น  

เมื่อวันที่	 7	 สิงหาคม	 ที่ผ่านมา	 อีกรายการหนึ่ง	 

โดยนักศึกษาในทีมท่ีเข้าร่วมการแข่งขัน	 ได้แก่	นายศักด์ิดา   

แสนศิริ นายธนากร หมู่เมืองสอง และนายอนิวัฒน์ ขอบเพชร  

 “นักศึกษาที่ เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา 

กฎหมายทั้งสองรายการนี้ เป็นนักศึกษาที่สนใจ 

การศึกษาเล่าเรียน และมีความกระตือรือร้น อีกทั้ง 

ชอบช่วยเหลือกิจกรรมของสาขาฯเป็นประจำ นอกจากน้ี  

กลุ่มนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ที่สาขาฯขอนแก่น  

จะมีการจัดกลุ่มเพื่อติว ทบทวนเนื้อหาความรู้เป็น 

ประจำในพื้นที่ที่ทางสาขาฯจัดไว้บริการนักศึกษา 

และเม่ือสาขาฯ แจ้งประกาศการแข่งขันรายการต่างๆ  

ก็จะมีนักศึกษาสนใจสมัครเข้าแข่งขันอยู่เป็นประจำ  

โดยสาขาฯไม่ได้กะเกณฑ์แต่อย่างใด   หลังจากที่ทั้ง 

สองทีมได้รับรางวัลจากการแข่งขัน สาขาฯขอนแก่น 

ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการแสดงความยินดี  

และให้กำลังใจแก่นักศึกษา เพื่อส่งเสริมให้เขามี

ความมานะพยายาม เพื่อสร้างอนาคตที่ดีต่อไป” 

รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัด 

ขอนแก่น  กล่าวในตอนท้าย

นักศึกษารามฯ ขอนแก่น ชนะเลิศลำดับที่ 1 
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับภาค 

	 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง 

ของมนุษย์	 ใช้สถานที่ของ	 ม.ร.	 ในการต่อใบอนุญาต 

หอพัก	 	 ประจำปี	 2555	 สำหรับผู้ประกอบการหอพัก 

บริเวณ	 ม.ร.หัวหมาก	 โดยมี	 นายอาณัติ แย้มอยู่  

ผู้อำนวยการกลุ่มการคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิเยาวชน	 

สำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก	 เยาวชน	 

ผู้ด้อยโอกาส	 คนพิการ	 และผู้สูงอายุ	 (สท.)	 พร้อม 

เจ้าหน้าที่ของกระทรวงฯให้บริการ	 ณ	 อาคารกิจกรรม 

นักศึกษา	ม.ร.	เมื่อวันที่	15-16	พฤศจิกายน	2554



๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ถาม การขอจบการศึกษาจะสามารถลงได้ไม่เกิน	 

30	หน่วยกิต	สอบถาม

 1. ถ้าดิฉันกากบาทช่องขอจบ																แต่การลงทะเบียน 

เรียนลงได้แค่	 30	 หน่วยกิต	 แต่ดิฉันเหลืออีก	 

33	 หน่วยกิต	 ดิฉันอยากจะลงให้หมด	 จะสามารถ 

ท่ีจะลงได้หรือไม่		ถ้าลงได้จะต้องทำอย่างไร

 2.		นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้ว	 การแจ้งจบ 

มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง

ตอบ 1.	 ถ้านักศึกษาเหลือวิชาที่เรียนในหลักสูตร 

เกิน	 30	 หน่วยกิต	 (เหลือ	 33	 หน่วยกิต)	 นักศึกษา 

ไม่สามารถกากบาทขอจบได้	 ให้ลงทะเบียนเรียนได ้

เพียง	 24	 หน่วยกิตเท่านั้น	 ส่วนวิชาที่เหลือให้นำไป 

ลงทะเบียนพร้อมกากบาทขอจบในภาคเรียนถัดไป	

ภาคปกติกากบาทขอจบลงทะเบียนเรียนได้ไม่เกิน	

30	 หน่วยกิต,	 ภาคฤดูร้อนกากบาทขอจบลงทะเบียน 

เรียนได้ไม่เกิน	18	หน่วยกิต

	 เฉพาะกรณีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ปีที่ 8	

(ปีสุดท้าย)	 และเป็นภาคการศึกษาสุดท้ายสามารถ 

ลงทะเบียนเรียนขอจบการศึกษาได้ในภาคปกติได้ 

ไม่เกิน	 36	 หน่วยกิต	 และภาคฤดูร้อนลงทะเบียนเรียน 

ขอจบการศึกษาได้ไม่เกิน	24	หน่วยกิต

	 2.	 เมื่อผลการสอบประกาศผลการสอบ 

อย่างเป็นทางการแล้วที่บอร์ดคณะที่นักศึกษาสังกัด	 

นักศึกษาเรียนจบครบหลักสูตรแล้ว	 ให้ขอใบเช็คเกรด 

ที่	 อาคาร	 KLB	 ชั้น	 1	 ศูนย์	 One	 Stop	 Service	 

พร้อมใบเสร็จลงทะเบียนเรียน 2	 ภาคสุดท้าย	 

ดำเนินการแจ้งจบที่ฝ่ายทะเบียนคณะที่นักศึกษา 

สังกัด 

ถาม ดิฉันเป็นนักศึกษา	 รหัส	 54	 อยากทราบเรื่อง 

การสอบ	e-Testing

 1.	 วิชาที่เปิดสอบ	 e-Testing	 เทอม	 2/54	

มีวิชาอะไรบ้าง

 2.	 วันสอบ	e-Testing	เราสามารถเลือกวันสอบ 

เองได้หรือไม่

ตอบ 1.	 นกัศกึษาตรวจสอบรายวชิาทีเ่ปดิสอบ 

e-Testing	 ภาค	 2/54	 ได้ที่เว็บไซต์	 www.etesting. 

ru.ac.th	 หรือติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่	 สำนัก 

ทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์	 อาคารสุโขทัย	 ชั้น	 10	

โทรศัพท์สอบถามได้ที่	0-2310-8790

	 สำนักพิมพ์	ขอแจ้งรายชื่อตำราที่พิมพ์แล้วเสร็จภายในเดือน	ตุลาคม 2554		จำนวน 15 วิชา	ดังนี้

 เลขพิมพ์         รหัสวิชา         ราคา/ค่าส่ง         ชื่อวิชา              ชื่อผู้แต่ง

 54046													 CN	302	 25/25	 ภาษาจีนระดับกลาง	2	 รศ.ดร.พรพรรณ	จันทโรนานนท์

	 54085	 	 CN	324	 40/25	 การฟังและการพูดภาษาจีน	2	 รศ.เสาวภาคย์	วรลัคนากุล	

	 54116	 	 CS	214	 88/25	 โครงสร้างคอมพิวเตอร์ ผศ.พรชัย	จิตต์พานิชย์

	 	 		 	 	 	 	 และการเขียนโปรแกรม

	 	 		 	 	 	 	 ภาษาแอสแซมบลี

	 54233	 	 CU	362	 139/25	 คณิตศาสตร์ในหลักสูตร	 รศ.ดร.นพพร	แหยมแสง

	 	 		 	 	 	 	 มัธยมศึกษา	2

	 54102	 	 IB	325	 43/25	 ธุรกิจระหว่างประเทศ	 ผศ.สุปราณี	นาคแก้ว

	 	 		 	 	 	 	 กับสภาพแวดล้อม	 	 	

	 54207	 	 JA	101	(H) 19/25	 ภาษาญี่ปุ่นพื้นฐาน	1	 ผศ.ดร.พจนี	ศิริอักษรสาสน์ 

 54165	 	 KO	102	(H)		 36/25 แบบฝึกหัดภาษาเกาหลี	2	 อ.บุญมา	พิพิธธนา

	 54175  LA	204	(H) 69/25 กฎหมายรัฐธรรมนูญและ	 รศ.ดร.มนตรี		รูปสุวรรณ

	 	 		 	 	 	 	 สถาบันการเมือง	 	

 54199	 	 LA	410	 36/25	 กฎหมายการค้าระหว่าง	 รศ.ดร.ณฐ		สันตสว่าง	

	 	 		 	 	 	 	 ประเทศ

	 54172	 	 MA	113	(H)	 58/25	 แคลคูลัส	1	 รศ.กัลยาณี		ธาระสืบ

	 54140	 	 PC	263	 38/25	 จิตวิทยาสังคมเบื้องต้น	 รศ.ดร.นวลศิริ		เปาโรหิตย์

	 54118	 	 PC	420	 43/25	 การฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษา	 รศ.ดร.ศิริบูรณ์		สายโกสุม

	 54160	 	 PY	225	 67/25	 ปรัชญาจีน	 ผศ.ปานทิพย์		ศุภนคร

	 54096	 	 SO	233	 28/25	 การเปลี่ยนแปลงทางสังคม	 รศ.ผจงจิตต์		อธิคมนันทะ

	 	 		 	 	 	 	 และวัฒนธรรม

	 54203	 	 TO	201	 47/25	 อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว	 รศ.ทิพวรรณ	พุ่มมณี

 นักศึกษาสั่งซื้อหนังสือเรียนได้ทางไปรษณีย์	 โดยตรวจเช็ครายชื่อหนังสือได้ที่	 www.ru.ac.th/rupress	 

และสามารถซื้อตำราด้วยตนเองได้ที่		สำนักพิมพ์	(RPB)		ชั้น	3		โทร.	0-2310-8757-9	ต่อ	1101,	1103

                                               ข่าวโดย	 ชวรัตน์  ธนิตนิติมกูล 

 2.	 นักศึกษาสามารถเลือกวัน	 เวลาสอบได้เอง	 

โดยมีการสอบในวันจันทร์-วันอาทิตย์	 คาบที่สอบ 

มีดังนี้

	 	 คาบที่	1			เวลา			09.00-11.30		น.

	 	 คาบที่	2			เวลา			12.00-14.30		น.

	 	 คาบที่	3			เวลา			15.00-17.30		น.

	 	 คาบที่	4			เวลา			18.00-20.30		น.	

 นักศึกษาลงทะเบียนสอบ	e-Testing	ได้ในวัน 

ลงทะเบียนเรียน	 ที่อาคารเวียงคำ	 ชั้น	 1	 หรือ 

ลงทะเบียนสอบ	e-Testing	ณ	อาคารสุโขทัย	ชั้น	10	 

(ภายหลังการลงทะเบียนปกติ)	 ตามกำหนดวันที่ระบุ 

ไว้ในปฏิทินการศึกษาโดยสามารถดูจากเว็บไซต์	 

www.etesting.ru.ac.th

                                  กองบรรณาธิการ

	 เ นื่ อ ง จ าก เ กิ ดภ า วะอุ ทกภั ย ร้ า ย แ ร ง	 

มหาวิทยาลัยจึงต้องเลื่อนกำหนดการปฏิบัติงาน 

ต่างๆออกไป	 จึงไม่สามารถให้นักศึกษาเก่าท่ีลงทะเบียน 

เรียนผิดพลาด	 ดำเนินการแก้ไข	 เปลี่ยนแปลง	 หรือ 

ขอลงทะเบียนเรียนเพิ่ม	 ในภาค	 2/2554	 ตามที่ 

ประกาศไว้เดิมได้	 เนื่องจากเกิดความซ้ำซ้อนของ

ช่วงเวลาที่ต้องนำข้อมูลไปดำเนินการจัดที่นั่งสอบ	

เพื่อให้ทันกับการสอบ

 ดังน้ัน	 ในการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาเก่า  

ภาค 2/2554 ในวันที่ 17-21 ธันวาคม 2554 ขอ

ให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนด้วย 

ความระมัดระวังตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อน 

ลงทะเบียนเรียนด้วย

กรณีลงทะเบียนเรียนผิดพลาด
ของนักศึกษาเก่า ภาค 2/54



๑๐ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ผังรายการ “สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง” เดือนธันวาคม 2554
 

เวลา วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์

08.00	-	18.00	น.
RERUN	

รายการวันอาทิตย์

RERUN

รายการวันจันทร์

RERUN

รายการวันอังคาร

RERUN

รายการวันพุธ

RERUN

รายการวันพฤหัสบดี

18.00	-	18.03	น.	
เพลงชาติ	/	เปิดสถานี/

MV	เฉลิมพระเกียรติฯ

เพลงชาติ	/	เปิดสถานี/

MV	เฉลิมพระเกียรติฯ

เพลงชาติ	/	เปิดสถานี/

MV	เฉลิมพระเกียรติฯ

เพลงชาติ	/	เปิดสถานี/

MV	เฉลิมพระเกียรติฯ

เพลงชาติ	/	เปิดสถานี/

MV	เฉลิมพระเกียรติฯ

18.03	-	18.30	น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

18.30	-	19.00	น.	 รายการ	RU	SHOW
รายการสารคดี	

ชุด	100	ปี	ไกลบ้าน
รายการดูช่องส่องกฎหมาย รายการเติมธรรมในข่าว รายการดูช่องส่องกฎหมาย

19.00	-	19.30	น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ

19.30	-	20.00	น.
รายการสารคดี

ชุด	ตามรอยพระพุทธเจ้า
รายการคุยกฎหมายกับ

อ.	พัฒนะ
รายการสารคดี

ชุด	ตามรอยพระพุทธเจ้า
รายการสารคดี		

ชุด	ตามรอยพระพุทธเจ้า
รายการสารคดี

ชุด	ตามรอยพระพุทธเจ้า

20.00	-	20.30	น. รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ รายการบอกกล่าวข่าวรามฯ	

20.30	-	21.00	น. รายการ	108	ปัญหากฎหมาย รายการถามจริงตอบตรง รายการข้อคิดตามข่าว
รายการจารึกไทย	+	SPOT+

สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

รายการน่ารู้กับ	ม.ราม/SPOT/	จารึกไทย

+	สารคดีสั้นเฉลิมพระเกียรติ

21.00	-	24.00	น. 	RERUN RERUN RERUN RERUN RERUN

24.00	น. ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี ปิดสถานี

โปรแกรมท่ี 1 เวลา วันเสาร์ วันอาทิตย์

1 08.00	-	08.03	น. เพลงชาติ	/	เปิดสถานี เพลงชาติ	/	เปิดสถานี

2 08.03	-	08.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

3 08.30	-	08.35	น. รายการธรรมะ	5	นาที
รายการคุยเฟื่องเรื่องรามเกียรติ์

4 08.35	-	09.00	น. รายการสนุกกับภาษาอังกฤษ

5 09.00	-	09.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

6 09.30	-	10.00	น. รายการคุยกฎหมายกับ	อ.พัฒนะ รายการ	IT	CORNER

7 10.00	-10.30	น. รายการข่าวมหาวิทยาลัย รายการข่าวมหาวิทยาลัย

8 10.30	-	11.00	น. รายการประพาสต้นบนดอย รายการคุยกันเรื่องหุ้น

9 11.00	-	24.00	น. RERUN RERUN

10 24.00	น. ปิดสถานี ปิดสถานี

ชมรายการโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม มหาวิทยาลัยรามคำแหง (RU TV)
ดาวเทียมไทยคม 5 ย่าน C-band ความถี่ 3460 MHz และทาง www.e-ru.tv

 กลุ่มนักศึกษาจิตอาสา	 ซุ้มจังหวัดยะลา	 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ร่วมกับบริษัทเนช่ันมัลติมีเดีย	 

กรุ๊ป	 (ทีมงานบินหลา	 หาดใหญ่)	 นำสิ่งของบริจาค 

จากผู้มีจิตศรัทธาท่ัวประเทศ	 อาทิ	 ข้าวเหนียวไก่ทอด  

จำนวน	 130	 ชุด	 จากชาวบางพลี	 ข้าวแกงส้ม 

จากวัดพระรามเก้า	 รวมทั้งก๋วยเตี๋ยวจากชาวมหาชัย 

และสนับสนุนข้าวสาร	1	กระสอบ	น้ำมันพืช	1	ลัง	 

ไข่ไก่	 33	 ถาด	 ประมาณ	 1,000	 ฟอง	 จากศูนย์ 

ระวังภัยคมชัดลึก	 ไปส่งมอบให้ศูนย์อำนวยการ 

ความเดือดร้อนผู้ประสบภัยวัดคฤหบดี	 แขวงบางย่ีขัน	 

เขตบางพลัด	 กรุงเทพมหานคร	 เพื่อบรรเทาความ 

เดือดร้อนของชาวชุมชนใกล้เคียง	โดยพระภิกษุ		สามเณร 

วัดคฤหบดี	 และประชาชน	 จะเข้ามาปรุงอาหาร	 และ 

กลุ่มจิตอาสารามฯ ร่วมมือคมชัดลึก ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

จัดโรงทานเคล่ือนท่ีประจำวัน	แจกจ่ายให้กับประชาชน 

ที่เดือดร้อนบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์	 44	 และ	

ซอยจรัญสนิทวงศ์	42	เขตบางพลัด	กทม.

 
ออ



หนังสือพิมพ์ข่าวรามคำแหง
เจ้าของ	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ที่ปรึกษา	 คณะกรรมการประชาสัมพันธ์	ม.ร.	 รศ.ประทีป	วาทิกทินกร
บรรณาธิการ	 ผศ.ลีนา	ลิ่มอภิชาต
ผู้ช่วยบรรณาธิการ	 ผศ.อังธิดา	ลิมป์ปัทมปาณี	 นางวัฒนา	อัติโชติ
	 น.ส.สุธี	ตันตินันท์ธร	 อ.ชุติมา	ผิวเรืองนนท์
กองบรรณาธิการ	 นางวนิดา	หาญณรงค์	 นางถนอมพงษ์	ชมภูศรี
	 นางรัชนี	โคตรพรหม	 นายธัมนุ	ทองแก้วกูล
	 น.ส.ลาณา	ฉัตต์ชัยนนท์
ผู้จัดการ	 นางวัฒนา		อัติโชติ
ช่างภาพ	 นายวิทยา	ธนาฤกษ์มงคล	

กองจัดการ
งานประชาสัมพันธ์	 โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๐๔๕-๔๗

	 อาคารสุโขทัย	ชั้น	๒	ห้อง	๒๐๕

อัตราสมาชิก	(ปีละ	๕๒	ฉบับ)	ออกทุกวันจันทร์	ปีละ	๒๐๐	บาท	สมาชิกอาจมารับด้วย

ตนเองที่มหาวิทยาลัยก็ได้	 โดยต้องส่งเงินทางธนาณัติเท่านั้น	 ในนามผู้จัดการหนังสือ-

พิมพ์ข่าวรามคำแหง	 งานประชาสัมพันธ์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ถนนรามคำแหง	

เขตบางกะปิ	กทม.	๑๐๒๔๐	สั่งจ่าย	ปณ.รามคำแหง

ผู้พิมพ์				สำนักพิมพ์	มหาวิทยาลัยรามคำแหง	โทร.	๐-๒๓๑๐-๘๗๕๘-๕๙

๑๑ข่าวรามคำแหงวันที่ ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

นักศึกษารามคำแหงฯ                      (ต่อจากหน้า 4)

เพราะสภาพความเป็นอยูล่ำบากมาก	 แต่ก็มีหน่วยงาน 

ต่างๆเข้ามาช่วยเหลือแล้ว	 วันนี้ได้มาเป็นนักศึกษา 

อาสาสมัครช่วยเหลือผู้ประสบภัย	 ก็ต้ังใจจะช่วยเหลือ 

อย่างเต็มที่	 เพราะเข้าใจในความเดือดร้อนของพี่น้อง 

อย่างยิ่ง	 ตนเองขอเป็นกำลังใจให้สู้และฝ่าฟันวิกฤต 

ครั้งนี้ไปด้วยกัน

 นางสาวพรไพลิน สุดสวาท  

นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์	 

กล่าวว่าตั้งใจสมัครเข้ามา 

เป็นอาสาสมัครช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยน้ำท่วมผ่าน 

ทา งอ งค์ ก า รนั ก ศึ กษ า	

มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เพราะรู้สึกเห็นใจและอยากช่วยเหลือทั้งกำลังกาย- 

กำลังใจ	 และกำลังทรัพย์	 ซ่ึงทุกคนก็สามารถช่วยเหลือ 

ผู้ประสบภัยได้เช่นกัน	ขอเพียงมีจิตอาสา	เมื่อพบเห็น 

พี่น้องที่เดือดร้อนในบริเวณใกล้เคียงก็ขอให้ออกไป 

ช่วยกันคนละเล็ก	คนละน้อย	 เพราะยังมีผู้ประสบภัย 

อีกมากที่ต้องการความช่วยเหลือ

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์บ้านเมือง	 

โดยคงเหลือเพียงพิธีบวงสรวง	 พิธีทางศาสนา	 และ 

การมอบเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์แก่บุคลากร	 ในช่วงเช้า 

ของวันที่	๒๖	พฤศจิกายน	๒๕๕๔	เท่านั้น	สำหรับ 

กิจกรรมอื่นๆจะเลื่อนไปจัดในช่วงงานวันพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช	วันที่	๑๗	มกราคม	๒๕๕๕”

 อธิการบดี ม.ร.	 กล่าวต่อไปว่า	 แม้จะไม่ได ้

จัดงานสถาปนาเช่นทุกปีที่ผ่านมา	 แต่มหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเห็นว่าควรใช้โอกาสครบรอบ	 ๔๐	 ปีนี้ 

เชิญชวนชาวรามคำแหงร่วมกันช่วยเหลือผู้ประสบ

อุทกภัยตามกำลังตามความสามารถของแต่ละภาค 

ส่วน	 เช่นการร่วมบริจาคเงินและสิ่งของ	 	 	 การมีจิต 

อาสาเข้าไปช่วยเหลือในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วม	 

และเมื่อน้ำลดแล้วขอเชิญชวนชาวรามคำแหง 

ร่วมกันใช้พลังในการเยียวยาปัญหาความทุกข์ยาก 

ของชาวบ้าน	 ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการดูแล 

รับผิดชอบต่อสังคม	 ซึ่งถือเป็นจิตสำนึกของชาว 

รามคำแหงที่ได้รับการปลูกฝังมา	 และเป็นสิ่งที่ชาว 

รามคำแหงทุกรุ่นได้แสดงออกในการรับใช้บ้านเมือง 

อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

 “รามคำแหงมีศิษย์เก่า นักศึกษาจำนวนมาก 

หากแต่ละคนได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือผู้  

ประสบภัย ผมเชื่อว่าพลังชาวรามคำแหงจะเข้มแข็ง 

พอที่ช่วยเยียวยาความเสียหายที่เกิดจากอุทกภัย 

ครั้งนี้ได้ตามสมควรครับ” อธิการบดี	 ม.ร.	 กล่าวใน 

ตอนท้าย

ม.ร.ไม่จัดงานฯ                                 (ต่อจากหน้า 1)

เราจะใช้พลังของพวกเราในการช่วยเหลือเยียวยา	

ใช้โอกาสครบรอบสถาปนา	40	ปี	 	ในการระดมศิษย์เก่า	

ศิษย์ปัจจุบันมารวมพลัง	 เป็นพลังในการเยียวยาปัญหา 

ความทุกข์ยากของชาวบ้าน		โดยใช้มหาวิทยาลัยเป็นฐาน		

ซึ่งตอนนี้ก็มีแนวทางและโครงการแล้ว

l ข้อคิด ข้อเสนอแนะหรือแนวปฏิบัติสำหรับคณาจารย์  

เจ้าหน้าที่  และนักศึกษาในช่วงเวลาต่อจากนี้ 

	 ในด้านของบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสาย 

สนับสนุน	 ผมคิดว่าจะต้องมีการปรับตัวมากขึ้นกว่าเดิม	 

ในสายอาจารย์	 อยากจะบอกว่าเราจะสอนแบบเดิมๆ	 

ที่เคยทำในสถานการณ์ปกติไม่ได้แล้ว	 อาจารย์จะต้อง 

ทำตัวเป็นแม่เหล็กให้มากขึ้น	 ในการที่จะดึงหรือตรึงให้ 

นักศึกษาอยู่ในห้องเรียน	สนใจเรียน	อยากมาเรียน			คือ	 

อาจารย์จะต้องมีแฟนคลับของตัวเอง	 มิเช่นนั้นแล้วเรา 

จะสอนไปเรื่อยๆ	 ซึ่งผมไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น	 เพราะ 

ในชั้นเรียนเท่าที่ได้เห็นในปัจจุบันนักศึกษาเข้าเรียน 

น้อยลง	 อยากให้ครูบาอาจารย์มีความตื่นตัวในการปรับ 

กลยุทธ์ในการสอน	 เทคนิคในการสอน	 เพื่อให้นักศึกษา 

อยู่ในห้องเรียนให้มากขึ้น	 หลังจากนี้	 อยากให้เขาได้ระลึก 

ถึงว่าเมื่อก้าวเข้ามาในรั้วรามฯ	 อย่างน้อยที่สุดเขามีครูใน 

ดวงใจเป็นใครบ้าง		นี่เป็นสิ่งที่ครูบาอาจารย์ของเราต้อง

ทำให้ได้	

 ในกลุ่มเจ้าหน้าที่ก็ต้องปรับตัวเช่นกัน	 เนื่องจาก 

เราเป็นมหาวิทยาลัยที่ยังมีสถานภาพยังไม่ชัดเจนว่าจะ 

อยู่ในระบบหรือนอกระบบ	 ฉะนั้นที่ผ่านมา	 เราก็ม ี

บุคลากรที่เป็นลูกจ้างจำนวนมาก	 	 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้อง 

จัดการให้บุคลากรของเรามีสถานภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น	 

แต่ว่าตัวบุคลากรเองก็จะต้องมีการปรับตัว	 ไม่ใช่ทุกคน

จะสามารถปรับเข้าสู่สถานภาพการเป็นพนักงานหรือ 

พนักงานราชการโดยอัตโนมัติ	แต่ต้องมีกฎเกณฑ์	มีการ

แข่งขันเข้าสู่ระบบพนักงานราชการ	ซึ่งจะมีความมั่นคง

ในชีวิตได้มากขึ้น		

 ในส่วนนักศึกษา		นอกจากเรื่องที่นักศึกษาทุกคน 

ต้องเตรียมตัวเป็น	 ASEAN	 Man	 อย่างที่กล่าวไปแล้ว		 

ผมคิดว่ารามฯของเราน้ันมีความหลากหลายของนักศึกษา  

ที่มาจากภาคต่างๆของประเทศ	 	 เราอาจจะใช้ประโยชน์

จากความหลากหลายนี้	 ในการทำให้เขาได้มีส่วนร่วมใน 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน		และน่าจะใช้ฐานของนักศึกษา 

ท่ีศึกษาอยู่ในสาขาวิทยบริการฯส่วนภูมิภาคต่างๆ		ให้เป็น 

ประโยชน์ให้มากขึ้น	

 ในอดีตที่ผ่านมา	 นักศึกษาในภูมิภาค	 โดยเฉพาะ 

อย่างยิ่งนักศึกษาปริญญาตรี	 ค่อนข้างจะห่างเหินกับ 

มหาวิทยาลัย	 ต้องมาเรียนมาสอบ	 โดยที่ไม่ค่อยได้เจอ 

รามคำแหง 40 ปีฯ                            (ต่อจากหน้า 5)

ครูอาจารย์	 ฉะนั้น	 ผมคิดว่าถึงเวลาที่เราจะต้องกระตุ้น 

ให้สาขาวิทยบริการฯในส่วนภูมิภาคน้ัน	 มีบุคลิกลักษณะ 

ที่เป็นมหาวิทยาลัยในตัวของเขาเองอย่างแท้จริง	 จะทำ 

ให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความเป็นรามคำแหง	 มีความ 

รู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่

มีความเป็นมายาวนานแห่งนี้มากยิ่งขึ้น		

แห่งชีวิตของสมาชิกชาวรามฯท้ังหลาย	 กล่าวคือ	 มองไป 

สู่ภายภาคหน้าของอนาคตกาลมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ซ่ึงมีลักษณะเฉพาะตัว	 คือการมี	 “วิสัยทน”	 คือมุ่งม่ัน 

และ	 “วิสัยแท้”	 คือการเข้าถึงแก่นแห่งความดีงามท่ี 

แท้จริง	 ซ่ึงต่อมาท่านอธิการบดี รศ.รังสรรค์ แสงสุข  

ได้เน้นว่า	 “ความรู้	 (และ	 “การแสวงหาความรู้”)	

คู่คุณธรรม”	 	 บ่งบอกถึงการยึดมั่นในความดีงามและ 

ความถูกต้อง

 เร่ืองราวการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นเสมือนการทบทวนความจำ	 	 การเจาะทะลุเวลาสู ่

อดีตกาล		มีเนื้อความแห่งความวิริยอุตสาหะ		ความ 

ร่วมมือร่วมใจกัน		ซึ่งได้มีมาในช่วง	40	ปีที่ผ่านมา  

และเป็นที่หวังว่าคุณธรรมความดี		ความมีมิตรภาพ

การให้กำลังใจซึ่งกันและกันของทุกภาคส่วนจะนำ 

พามหาวิทยาลัยรามคำแหงสู่ความเจริญก้าวหน้า 

ตลอดไป	ดัง	“เปลวเทียนให้แสง  รามคำแหงให้ทาง”

ม.ร.เมื่อแรกตั้งฯ                              (ต่อจากหน้า 7)



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๓๒)  วันท่ี ๒๑ - ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ม.ร.จัดพิธีบวงสรวงพ่อขุนฯ
ในโอกาสครบรอบ 40 ปี 26 พ.ย. นี้

 ช่วยเหลือผู้ประสบภัย นายอิสสระ	 สมชัย 

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์	 แสดงความยินดีกับ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์	 ลาภเจริญทรัพย์	 ที่ได้ 

รับโปรดเกล้าฯ	 ดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 พร้อมมอบเงินสมทบช่วยเหลือผู้ประสบ 

อุทกภัย	 ผ่านมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จำนวน	

20,000	บาท		เมื่อวันที่	9	พฤศจิกายน	2554

	 	 พ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 	 	

	 ทรงเชี่ยวศาสตร์ชาญศิลป์ปิ่นอักษร

	 สุโขทัยไพบูลย์พูนบวร

	 พสกนิกรแซ่ซ้องสาธุการ

	 ธ เสด็จสู่สวรรค์แดนบรรเจิด

	 เจ็ดร้อยปีก่อบังเกิดมหาศาล

	 มหาวิทยาลัยเรืองโอฬาร	 		 	 	

	 ปรากฏการณ์	“รามคำแหง”	แหล่งวิชา

	 สองพันห้าร้อยสิบสี่ที่ก่อตั้ง

	 มิหยุดยั้งทุกจุดเดินรุดหน้า

	 สองพันห้าร้อยห้าสิบสี่พฤศจิกาฯ	 		 	

	 เป็นมหามงคลดลชาวรามฯ

	 รำลึกวันสถาปนาค่ายิ่งใหญ่	 		 	

	 ไม่ว่าใครยลยินน่าเกรงขาม

 สร้างบัณฑิตสร้างประเทศท่ัวเขตคาม

	 ทุกโมงยามชนได้พึ่ง	ซึ้งน้ำใจ	 	 	

	 ด้วยเปี่ยมความรู้คู่ความดีมีคุณค่า

	 ล้วนตั้งหน้าสร้างชาติสะอาดใส

	 ศาสน์กษัตริย์ยิ่งเหนือสิ่งใด

	 ไม่ว่าใครยอมรับนับว่าจริง

	 ต่อแต่นี้จะก้าวไปไม่ยั้งหยุด

	 สี่สิบปีมีแต่รุดในทุกสิ่ง

 “สอน”  “วิจัย” ทุกสถานะไม่ประวิง

 “บริการชุมชน” ยิ่งประทับใจ

 “ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม”

	 คืองานค่าเลิศล้ำอันยิ่งใหญ่

 ผลิตบัณฑิตความรู้คู่คุณธรรมนำไทย

	 จะอย่างไรก็จะทำเต็มกำลัง

	 สี่ทศวรรษบรรเจิดเพริศแพร้ว

 “รามคำแหง” ค่า	ดั่งแก้วเปี่ยมความหวัง

	 จะสร้างชาติสร้างไทยไม่หยุดยั้ง

	 เป็นพลังการศึกษาประชาชน

 รองศาสตราจารย์ประทีป  วาทิกทินกร - ร้อยกรอง

๔๐ ปีรามฯ จรัส 
๔ ทศวรรษ “รามคำแหง”

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดจัดพิธี  

บวงสรวงพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและพิธีทาง

ศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล	 ในโอกาสครบรอบ	

40	 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย	 วันที่	 26	

พฤศจิกายน	 2554	 เวลา	 07.00	 น.เป็นต้นไป	 ณ	 

บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช	 โดยมี	นายประจวบ ไชยสาส์น	 นายกสภา 

มหาวิทยาลัย		เป็นประธาน

	 ในโอกาสเดียวกันนี้	 มหาวิทยาลัยจะมีการ 

อุทิศส่วนกุศลแก่บูรพคณาจารย์ผู้ล่วงลับ	 เพื่อระลึก 

ถึงคุณูปการของบุคลากรผู้มีส่วนก่อตั้งและวาง 

รากฐานความเจริญก้าวหน้าแก่มหาวิทยาลัย	รวมทั้ง

มีพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่บุคลากร

	 ขอเชิญชวนชาวรามคำแหงทั้งคณาจารย์	 

ข้าราชการ	 เจ้าหน้าที่	 ศิษย์เก่าและนักศึกษา	 ร่วม 

กิจกรรมในโอกาสครบรอบ	 40	 ปีมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง		ตามกำหนดการดังกล่าว

 เนื่องจากได้เกิดสภาวะน้ำท่วมสูงในหลาย

พื้นที่ของกรุงเทพมหานคร	 และเขตปริมณฑลโดย 

รอบเป็นบริเวณกว้าง	และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้น

ในบางพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร	 ซึ่งอาจจะทำให ้

เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ท่ีสนใจสมัครเข้าเป็นนักศึกษา 

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงในการเดินทางมาสมัคร 

ที่มหาวิทยาลัย	 และเอกสารหลักฐานบางส่วนอาจ 

ได้รับความเสียหายจากสภาวะน้ำท่วมที่เกิดขึ้น	

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงจึงเห็นสมควรให้	

ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง	เรื่อง “เลื่อน 

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรีและ 

ผู้ศึกษาเป็นรายกระบวนวิชาฯ (Pre-degree) ภาค 2  

ปีการศึกษา 2554 ลงวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2554” 

และให้ประกาศเลื่อนการรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

ระดับปริญญาตรีและผู้ศึกษารายกระบวนวิชาฯ 

(Pre-degree) ภาค 2 ปีการศึกษา 2554 จากเดิม 

วันที่ 18-21 พฤศจิกายน 2554 (ไม่เว้นวันหยุด 

ราชการ) เป็นวันที่ 6-9 ธันวาคม 2554 

ม.ร.เล่ือนการรับสมัครนักศึกษาใหม่

	 ตามที่บัณฑิตวิทยาลัย	 มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 กำหนดเปิดเรียน	 ภาค	 2/2554	 ใน 

วันที่	1		ธันวาคม	2554	นั้น	เนื่องจากสถานการณ์ 

น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่คลี่คลาย		 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง	จึงขอเลื่อนการเปิดเรียน 

ของนักศึกษาปริญญาโท ภาค 2/2554 (ส่วนกลาง)	 

จากเดิมเป็นวันที่ 6 ธันวาคม 2554 และเลื่อน 

การลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2554 จากวันที่	 19-

20	พฤศจิกายน	2554 เป็นวันที่ 24-25 ธันวาคม 

2554	สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.	0-2310-

8564		หรือ www.grad.ru.ac.th

บัณฑิตวิทยาลัย เลื่อนเปิดเรียน

 ขอเชิญนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงทุกประเภทที่ประสงค์ขอรับเงิน 

อุดหนุนทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาพิการ	 

จากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	

ยื่นหลักฐานการลงทะเบียนเรียน	 ภาคเรียนที่	 2	

ประจำปีการศึกษา	 2554	 ระหว่างวันที่	 17-21	

ธันวาคม	 2554	 ณ	 ศูนย์บริการนักศึกษาพิการ	

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา	 กองกิจการ 

นักศึกษา	อาคารกิจกรรมนักศึกษา	ชั้น	1	โทรศัพท์	

0-2310-8306	โทรสาร	0-2310-8306


