
               
 

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 ๔๙

วันที่ ๑๙  - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๑

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.ร่วมมือ สปป.ลาว ยกระดับการศึกษา
ผลิตครู-พนักงานมหาวิทยาลัยกว่า 100 คน

   

คณะกรรมการบัณฑิตทูลเกล้าฯถวายเงิน

(อ่านต่อหน้า 11)

ม.ร.ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกศุล

 ว่าท่ี ร.ต.ยุทธนา เจียมทอง ประธานคณะกรรมการบัณฑิต นำคณะกรรมการ 

บัณฑิต ม.ร. รุ่นที่ 37 ทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราช- 

อัธยาศัย จำนวน 3,937,000 บาท (สามล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  

แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ ห้อง 

ประภาศน์ อวยชัย อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ภายหลังเสร็จ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2555 พระราชทานพระราช- 

วโรกาสให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์   ลาภเจริญทรัพย์

 ม.รามคำแหงร่วมมือกับสปป.ลาว พัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ครู-พนักงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว ยกระดับสู่ปริญญาตรี 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง ผลิต 

บัณฑิตท่ีมีศักยภาพด้านการสอนกว่า 100 คน เข้ารับพระราชทาน 

ปริญญาบัตรวันที่ 9 มีนาคมนี้

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบดีคณะ 

ศึกษาศาสตร์ ม.ร. เปิดเผยภายหลังถ่ายภาพหมู่ร่วมกับ

(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

เป็นประธานมอบเงินรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัย 

ที่ดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ QA และ ISO ประจำปี 2553 จำนวน  

20 หน่วยงาน โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ   เกตุษา รองอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ร่วมเป็นสักขีพยาน 

เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555   ณ  ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารวิทยบริการและบริหาร ม.ร.

 โอกาสนี้ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีกับทุกหน่วยงานที่ได้รับรางวัล 

และขอขอบคุณคณะกรรมการฯและเจ้าหน้าที่ของสำนักประกันคุณภาพการศึกษาที่ได้ 

ทำงานร่วมกันอย่างแข็งขัน ซ่ึงงานประกันคุณภาพการศึกษา ถือเป็นเร่ืองสำคัญของรามคำแหง 

ท่ีต้องดำเนินการอย่างต่อเน่ืองในทุกๆปี ฉะน้ัน ขอให้ทุกหน่วยงานท่ีได้รับรางวัลจงรักษาความดี 

และคุณภาพในการทำงานให้คงอยู่ต่อไป

ม.ร. มอบรางวัลแก่ 20 หน่วยงาน
จากการประเมินคุณภาพระบบ QA และ ISO

(อ่านต่อหน้า 11)



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

 

 

  

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานปริญญานิติศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แก่ 3 นายตำรวจชุดเก็บกู้ระเบิดใน 3 จังหวัด 
ชายแดนภาคใต้ ได้แก่ ร.ต.ต.จรัส จีนเมือง ร.ต.ต.ชวการ สารสุวรรณ และร.ต.ต.หิรัญ จันทร์ทอง ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ของ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555

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

กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา วิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา  

รุ่นท่ี 9 โดยมี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานและให้โอวาท 

นักศึกษา ณ ห้องประชุม 207 อาคารกิจกรรม- 

นักศึกษา  เมื่อวันที่ 1 มีนาคมที่ผ่านมา

 โอกาสน้ี อาจารย์สมหมาย สุระชัย รองอธิการบดี 

ฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวว่า วิชา RAM 3000 

สหกิจศึกษา เป็นวิชาที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาที ่

เก็บหน่วยกิตสะสมได้มากกว่า 75 หน่วยกิต และ 

ต้องการฝึกปฏิบัติงานจริงกับสถานประกอบการ

ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นระยะเวลา 4 เดือน  

เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พร้อมออกไปสู่ 

ตลาดแรงงาน และเมื่อนักศึกษาเข้ารับการฝึก 

สหกิจศึกษาจนครบตามระยะเวลาท่ีกำหนดแล้วน้ัน  

นักศึกษาจะได้รับความรู้ทางวิชาชีพจากสายงานท่ีปฏิบัติ  

เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆในองค์กรและประสบการณ์ 

การทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กร รวมทั้งการปรับ 

เปล่ียนตัวเองให้เหมาะสมกับสังคมการทำงาน และ 

รู้จักแก้ไขปัญหาหรือเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ ถือเป็น 

ประโยชน์อย่างยิ่ง อีกทั้งสามารถนำไปประยุกต์ใช ้

กับชีวิตประจำวันหลังจากสำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิต 

ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 “การปัจฉิมนิเทศ เป็นกิจกรรมหน่ึงท่ีมีความ 

สำคัญในกระบวนการฝึกสหกิจศึกษา เพราะเมื่อ 

เสร็จสิ้นการฝึก นักศึกษาจะต้องสามารถถ่ายทอด

ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับ

 คณะนิติศาสตร์ จัดนิทรรศการ “ประวัติศาสตร์ 

กฎหมายครอบครัวว่าด้วยการหมั้น การแต่งงาน 

และการสมรส” โดย รองศาสตราจารย์ทองสุก 

กรัณยพัฒนพงศ ์ คณบดีเป็นประธานพร้อมแสดง 

ร่วมในพิธีกับคณาจารย์  และบุคลากรคณะฯ  ท่ีมา 

ร่วมกิจกรรมน้ีอย่างคึกคักสนุกสนาน ณ ลานกิจกรรม 

คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2555

 พิธีแต่งงานจำลองเร่ิมต้ังแต่การแห่ขันหมาก  

ตั้งขบวนขันหมากหน้าคณะนิติศาสตร์ อาคาร 1  

ในขบวนประกอบด้วยนางรำ ขบวนกลองยาว 

เจ้าบ่าวและญาติผู้ใหญ่ จากนั้น ขบวนเคลื่อน 

อ้อมมายังคณะนิติศาสตร์อาคารใหม่ ฝ่ายเจ้าบ่าว 

เจรจาต่อรองเพื่อผ่านประตูเงิน-ประตูทอง เข้าสู ่

พิธีการเจรจาสู่ขอ พิธีหมั้น การมอบสินสอด และ 

จบด้วยการรับไหว้ของเจ้าบ่าวเจ้าสาว บริเวณโดยรอบ 

มีการตกแต่งสวนด้วยบรรยากาศของงานแต่งงาน  

พร้อมวงออร์เคสตราบรรเลงเพลงตลอดงาน  

นอกจากนี้ ยังมีการจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้าน 

กฎหมายเก่ียวกับการหม้ัน การสมรสและการแต่งงาน  

รวมถึงเน้ือหามาตราท่ีเก่ียวข้องกับบริบทของการ 

สมรสอีกด้วย

 การแสดงท้ัง 3 วันของนักศึกษาท่ีนำมาแสดง 

ภายใต้กิจกรรม “สานรักรังสรรค์ศิลป์”  ประกอบด้วย 

การร้องเพลง การแสดงละครนอก ระบำร่อนแร่ 

การแสดงดนตรีไทย การเล่นไวโอลิน อีกทั้งยังมี

การเดินแฟชั่นโชว์ที่แสดงในรูปแบบของการแต่ง 

หน้าที่สวยงามของแต่ละชั้นปีด้วย ซึ่งกิจกรรม 

ครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก

  รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ผู้ก่อต้ัง 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เป็นประธานเปิดงาน โครงการถนนศิลปิน ภายใต ้

ช่ือ “สานรักรังสรรค์ศิลป์”  เม่ือวันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 

ที่ผ่านมา ณ ลานด้านข้างคณะบริหารธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อแสดงผลงานของ 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ 

 รศ.รังสรรค์ กล่าวว่าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

ต้ังข้ึนมาเพ่ือเป็นการส่งเสริมและรักษาศิลปวัฒนธรรม  

และทำให้นักศึกษาได้ทราบประวัติของดนตรี  

รวมทั้งคติของชาวบ้านและเรื่องราวต่างๆที่สืบ 

ต่อกันมา อีกทั้งยังได้รับข้อมูลจากศิลปิน และคร ู

เพลงท่ีเข้ามาให้ความรู้แก่นักศึกษา  ดังน้ันนักศึกษา 

จะต้องมีความพยายามเรียนรู้และฝึกปฏิบัติให้มี 

ความเชี่ยวชาญ  โดยการจัดงานครั้งนี้จะเป็นตัว 

บ่งชี้ให้เห็นว่านักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์มี 

ศักยภาพในการแสดงเนื่องมาจากการฝึกฝน 

 “สำหรับการแสดง “ถนนศิลปิน” ครั้งนี ้

ได้แนวคิดมาจากการจัดการแสดงบนถนนสายต่างๆ  

ในต่างประเทศซ่ึงมีการแสดงในหลายรูปแบบไม่ว่า 

ม.ร. ปัจฉิมนิเทศ 
นักศึกษา RAM 3000

คณะนิติศาสตร์จัดพิธีแต่งงานจำลองคณะศิลปกรรมฯ สืบสานความเป็นไทย 
จัดงาน “สานรักรังสรรค์ศิลป์”

จะเป็นการร้อง เล่น เต้น และการแสดงละคร 

เป็นต้น ดังนั้นจึงได้จัดให้นักศึกษาของคณะศิลป- 

กรรมศาสตร์ได้มีช่องทางในการแสดงความสามารถ 

ของตนเองที่ได้เรียนมา และเป็นการบ่งบอกว่า 

คณะศิลปกรรมศาสตร์ได้คำนึงถึงความเป็นไทย  

และมีความภาคภูมิใจที่จะรักษาศิลปวัฒนธรรม 

ของไทยให้คงอยู่แก่ลูกหลานคนไทยต่อไป”(อ่านต่อหน้า 11)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทางเปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

                      

(อ่านต่อหน้า 11)

เปิดใจ...เจ้าของคำขวัญ “รามฯ 40 ปี”

“ครูวินัย ชัยมูล” ลูกศิษย์รามฯ จ.เชียงราย

 “สร้างความรู้สู่สากล สร้างคนคู่คุณธรรม” 

คำขวัญสั้นๆที่ชนะใจคณะกรรมการผู้ตัดสิน 

การประกวดคำขวัญ “40 ปี มหาวิทยาลัยรามคำแหง”  

ซึ่งประกาศผลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อเดือน 

พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ด้วยถ้อยคำที่คมคาย 

และบ่งบอกถึงความเป็นรามคำแหงอย่างชัดเจน 

หนึ่งเดียวที่ได้รับรางวัลจากผลงานกว่า 700 ชิ้น 

นั่นคือ ครูวินัย ชัยมูล ครูผู้ให้แห่งอำเภอแม่จัน  

จังหวัดเชียงราย 

    นายวินัย ชัยมูล 

นั ก ศึ ก ษ า ป ริ ญ ญ า โ ท 

ค ณ ะ ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์    

ส า ข า ก า ร ส อ น ภ า ษ า 

อังกฤษ  สาขาวิทยบริการ 

เ ฉ ลิ ม พ ร ะ เ กี ย ร ติ    

จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในโครงการยกระดับ 

คุณภาพครูทั้งระบบฯ (สพฐ.) ปัจจุบันเป็นครู  

ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแม่คำฝั่งหมิ่น 

อำเภอแม่จัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาเชียงราย เขต 3 จังหวัดเชียงราย

 ครูวินัย เล่าถึงแนวคิดและความหมายของ 

คำขวัญท่ีส่งเข้าประกวดว่า ครูส่งคำขวัญเข้าประกวด 

เป็นถ้อยคำสั้นๆ คือ “สร้างความรู้สู่สากล  สร้างคน 

คู่คุณธรรม” ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัย 

กำหนด แนวคิดน้ี ครูเห็นว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้ก่อตั้งมาจนถึง 40 ปี สามารถผลิตบัณฑิต 

และสร้างความรู้ ให้แก่ประชาชนในประเทศ 

ได้อย่างมีคุณภาพ  ซึ่งไม่เพียงแต่ภายในประเทศ 

เท่านั้น ยังขยายการเรียนการสอนไปต่างประเทศ 

ได้อย่างกว้างขวาง นับได้ว่าเป็นการสร้างความรู ้

สู่สากลได้อย่างดียิ่ง ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถ 

 นายวินัย ชัยมูล นักศึกษาปริญญาโท 

คณะศึกษาศาสตร์ โครงการยกระดับคุณภาพคร ู

ทั้งระบบฯ (สพฐ.) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผู้ชนะ 

การประกวดคำขวัญ “40 ปีรามคำแหง” รับมอบ 

เงินรางวัล 10,000 บาท จากอาจารย์ไพศาล ชำนาญดี  

ผู้แทนรองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดเชียงราย

ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

ที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยบัณฑิตเหล่านี้สามารถช่วย 

พัฒนาสังคม และประเทศชาติให้เจริญรุ่งเรือง 

สืบต่อไป น่ีคือความจริงท่ีถ่ายทอดออกมาเป็นคำขวัญ 

 “ผมส่งคำขวัญเข้าประกวดโดยไม่ได้คาดหวัง 

ว่าจะได้รับรางวัล เพราะคิดว่าคงมีผู้สนใจร่วมส่ง 

คำขวัญเข้าประกวดกันอย่างมากมาย   แต่เมื่อได ้

รับรางวัลก็รู้สึกภาคภูมิใจท่ีได้มีส่วนร่วมเฉลิมฉลอง 

เนื่ อง ในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลั ย 

รามคำแหง ครบรอบ 40 ปี และในฐานะลูกศิษย ์

คนหนึ่งที่จะได้สร้างสิ่งดีๆให้แก่มหาวิทยาลัย  

ในครั้งนี้อาจจะมีน้องๆหรือเพื่อนๆที่ยังไม่ได้รับ 

รางวัล ก็ขอให้ขยันและพยายามต่อไปแล้วก็จะพบ 

กับความสำเร็จ ทั้งนี้ ผมได้รับมอบเงินรางวัล 

จากอาจารย์ไพศาล ชำนาญด ี ผู้แทนมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดเชียงราย 

ไปเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว”

 ครูวินัย เผยถึงผลงานท่ีเคยชนะการประกวด 

มาหลายเวที อาทิ รางวัลชนะเลิศ การประกวด 

คำขวัญข้าวไทย เนื่องในวันพืชมงคล จากมูลนิธ ิ

ข้าวไทยประจำปี  2543, รางวัลชนะเลิศการประกวด 

คำขวัญจรรยาบรรณของบุคลากร มหาวิทยาลัย 

ขอนแก่น ประจำปี 2551, รางวัลครูรักการอ่าน 

ดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

เชียงราย เขต 3 ปีการศึกษา 2552, รางวัลสุดยอด 

นักอ่าน ประเภทประชาชน โครงการร่วมใจอ่าน 

ถวายในหลวงประจำปี 2553 จังหวัดเชียงราย, 

รางวัลครูรักการอ่านดีเด่น สำนักงานเขตพื้นที ่

การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย  เขต 3  ปีการศึกษา  

2553 เป็นต้น

 ครูวินัย กล่าวถึงการศึกษาท่ีรามคำแหงด้วยว่า 

ตั้งแต่เข้ามาศึกษาที่รามคำแหง ทำให้ผมได้สัมผัส 

กับความรู้และการให้โอกาสทางการศึกษาท่ีแท้จริง 

รามคำแหงเปิดโอกาสทางการเรียนรู้สู่ภูมิภาคต่างๆ 

สามารถผลิตบัณฑิตได้อย่างมีคุณภาพและมี  

คุณธรรมที่ดี คณาจารย์ทุกท่านเป็นผู้ที่มีความรู ้

ความสามารถ  และมปีระสบการณใ์นการถา่ยทอด 

วิชาความรู้ไดอ้ย่างดียิ่ง เพื่อนๆทุกคนก็มีความเป็น

กัลยาณมิตรที่ดี  ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  

รักใคร่กลมเกลียว  ทำให้ทุกคนมีความสุขในการ 

เรียนทุกๆครั้ง 

 นอกจากนี้ สถานที่เรียน ณ สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดเชียงราย ยังเป็นชุมชนวิชาการที่ครบถ้วน 

มีสภาพแวดล้อม บรรยากาศที่ดี  สวยงาม สะอาด 

และร่มร่ืน รวมถึงบุคลากรทุกท่านก็ดูแลนักศึกษา

และมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี (อ่านต่อหน้า 10)

 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้  

สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔  หรือ 

บัณฑิตรามฯ รุ่นที่ ๓๗

       ระหว่างวันจันทร์ที่ ๕ ถึงวันศุกร์ที่ ๙ 

มีนาคม ๒๕๕๕ ณ อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ผ่านพ้นไปด้วยดี สมพระเกียรติองค์ประธาน 

และ

 เป็นที่ปิติยินดีของหมู่มวลบัณฑิตและ

ญาติมิตรเป็นล้นพ้น

        “ข่าวรามคำแหง” ขอแสดงความยินด ี

ต่อท่านนายกสภามหาวิทยาลัย ท่านอธิการบดี

       ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ บุคลากร 

ทุกส่วนของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ที่

 ได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานได้อย่าง 

สมศักด์ิศรีของความเป็นมหาวิทยาลัยรามคำแหง

 ในส่วนของบัณฑิต มหาบัณฑิต และ 

ดุษฎีบัณฑิตในปีนี้

 พระราโชวาทของสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทุกคนรับ 

ใส่เกล้าใส่กระหม่อมนั้น มีคุณค่าอย่างยิ่ง

 หากได้น้อมนำไปปฏิบัติก็จะเป็นสิริมงคล

ต่อตนเองอย่างหาที่สุดมิได้

 โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราโชวาทที่ว่า

 “บัณฑิตจึงควรจะใช้ความสำเร็จท่ีได้รับน้ัน 

เป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์ความสำเร็จในข้ัน 

ต่อไป

 โดยเริ่มจากกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน  

แล้วใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ลงมือ 

ปฏิบัติอย่างจริงจัง

 ด้วยความตั้งใจแน่วแน่ และด้วยความ 

พากเพียรพยายามไม่ท้อถอย

 จนกว่าจะบรรลุถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้”

 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ



๔ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 10)

 เป็นที่รู้จักกันดีในวงการการศึกษาไทยว่า “มหาวิทยาลัยรามคำแหงให ้

โอกาสและขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดหลักสูตรการเรียนการสอนรายกระบวนวิชา 

ให้นักเรียนชั้น ม.ปลาย เรียนปริญญาตรีล่วงหน้าได้ ด้วยระบบ Pre-degree  

และนักศึกษาปริญญาตรีก็สามารถเรียนปริญญาโทล่วงหน้าได้ ด้วยระบบ Pre-master  

degree เช่นกัน” เพราะการสำเร็จการศึกษาก่อน ทำให้มีโอกาสประสบความ 

สำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานได้ก่อน  เช่นเดียวกับมหาบัณฑิตหนุ่มวัยเพียง 20 ปี  

ที่ปีนี้เขาเข้ารับปริญญาบัตรทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโทพร้อมกัน 

จากการเรียนทั้ง 2 ระบบของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

  นายพัชรพล สุทธิธรรม (ไทด์) กรรมการ 

ฝ่ายบริหาร บริษัท I real Plus (ประเทศไทย) 

จำกัด และกรรมการผู้จัดการบริษัท I Care You  

จำกัด มหาบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา 

การตลาด เผยถึงความสำเร็จและความภูมิใจว่า  

สมัยที่ รองศาสตราจารย์รังสรรค์ แสงสุข ดำรง 

ตำแหน่งเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ได้มีนโยบายให้เปิดการเรียนการสอนระบบ  

Pre-degree ข้ึน เพ่ือให้นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายมีโอกาสได้เรียนปริญญาตรี 

ล่วงหน้าและสำเร็จการศึกษาก่อน ทำให้มีโอกาสประกอบอาชีพและประสบ 

ความสำเร็จในชีวิตก่อนเพื่อนในวัยเดียวกัน และยังได้เปิดการเรียนการสอน 

ระบบ Pre-master degree ให้นักศึกษาปริญญาตรีได้เรียนระดับปริญญาโท 

ล่วงหน้าด้วยเช่นกัน 

 “เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้โอกาสทางการศึกษา ผมก็ตัดสินใจคว้า 

โอกาสนี้ในทันทีและเลือกเรียนระบบ Pre-degree คณะนิติศาสตร์ตั้งแต่เรียน 

ช้ัน ม.4 และเม่ือจบ ม.6 สามารถเก็บสะสมหน่วยกิตได้ 96 หน่วยกิต จึงตัดสินใจ 

เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง และเลือกเรียนระบบ 

Pre-master degree เก็บหน่วยกิตรายกระบวนวิชาในระดับปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ  

สาขาวิชาการตลาด ควบคู่กับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์ทันที เพราะเชื่อมั่น

ในศักยภาพของมหาวิทยาลัย และความเป็นครูผู้ให้ ผู้เติมเต็ม และผู้มีเมตตา  

ของครูอาจารย์รังสรรค์  แสงสุข ท่ีเปรียบเสมือนพ่อผู้ให้โดยไม่หวังส่ิงตอบแทน 

ขอเพียงเห็นลูกศิษย์มีโอกาสทางการศึกษาและประสบความสำเร็จในชีวิต”

 นายพัชรพล สุทธิธรรม กล่าวว่าวัยเด็กตนเองเรียนหนังสือไม่เก่ง  

ไม่สนใจเรียน ติดเพ่ือน และเกเร ถูกดูถูกจากสังคมรอบข้างมาตลอด จนกระท่ัง 

เข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายท่ีโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต เกิดความ 

รู้สึกอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง คุณพ่อคุณแม่จึงพาไปฟังธรรมที่วัด และได้ข้อคิด 

ท่ีว่า “หากต้องการพัฒนาศักยภาพตนเอง ต้องรู้จักหาภาระหน้าท่ีทำให้มากท่ีสุด  

เพื่อให้เวลาหมดไปกับสิ่งที่ดีและมีประโยชน์” จากนั้นจึงพยายามตั้งใจเรียน 

และทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน รวมทั้งตัดสินใจสมัครเรียน Pre-degree 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง สิ่งเหล่านี้ถือเป็นการสร้างภาระที่ใช้พัฒนาศักยภาพ 

ได้จริง ทำให้การเรียนเริ่มดีขึ้น และได้รับมอบหมายให้เป็นประธานนักเรียน  

ประธานสภานักเรียนไทยฯของจังหวัดปทุมธานี และได้รับเลือกจากประธาน 

สภานักเรียนไทยฯท่ัวประเทศ ให้เป็นประธานคณะกรรมาธิการป้องกันยาเสพติด 

และอบายมุข แห่งสภานักศึกษาไทยในระดับประเทศ ประธานชมรมเด็กดี  

V-Star ผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก คณะกรรมการเยาวชนธนาคารโลก รวมทั้ง 

เป็นประธานชมรมนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตร Pre-degree ของโรงเรียนด้วย 

 ด้วยภาระหน้าท่ีต่างๆ ท้ังการเรียนปกติ ทำกิจกรรม และเรียนปริญญาตรี 

ล่วงหน้า ทำให้รู้สึกเหน่ือยและท้อแท้บ้าง อีกท้ังเม่ือเข้ามาเรียนระดับปริญญาตรี  

ควบคู่กับปริญญาโท ยิ่งทำให้รู้สึกเหนื่อยมากขึ้น แต่ก็อาศัยการปรับตัวและ 

จัดสรรเวลาให้ถูกต้อง รวมทั้งยึดหลักปฏิบัติ 3 ข้อ คือ 1) เคารพ ทั้งพ่อแม่ 

ครูอาจารย์ และผู้อาวุโสทั้งวัยและความรู้ เพราะสิ่งนี้จะช่วยให้ผู้รู้ทุกท่านอยาก 

เข้ามาสอน ให้ความรู้ และชี้แนะแนวทางต่างๆ 2) มีวินัย คือ ต้องมีความตั้งใจ 

จริงในการศึกษาหาความรู้ และปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และ3) อดทน คือ อดทน 

ต่ออบายมุขและสิ่งยั่วยุต่างๆ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เข้ามาได้

 ไทด ์ กล่าวต่อไปว่าเมื่อเข้ามาศึกษาระดับปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้มีเป้าหมายชีวิตท่ีชัดเจนว่าตนเองอยากเป็นผู้ประกอบการ 

ธุรกิจ เป็นผู้บริหารท่ีดำเนินธุรกิจด้วยหลักธรรมาภิบาลและถูกต้องตามกฎหมาย 

ทุกอย่าง จึงเลือกเรียนเก็บหน่วยกิตระดับปริญญาโท

มหาบัณฑิตวัย 20 ปี เผยเรียนก่อนจบก่อนด้วย
ระบบ Pre-degree และ Pre-master degree

       รองศาสตราจารย์ 

สุพรรณี มังคะลี รองอธิการบดี                                                   

ฝ่ายวิทยบริการจังหวัดสุโขทัย 

เปิดเผยว่า รามฯสุโขทัย จัด 

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

และบริการความรู้สู่ชุมชน 

ในการส่งเสริมด้านอาชีพ 

ให้กับชุมชนให้มีความรู้  

ในการเพาะเห็ดฟางและเห็ดนางฟ้า โดยได้จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย 

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพให้แก่เกษตรกรหลัง 

ฤดูกาลทำนา จะได้มีอาชีพเสริมให้กับครอบครัวตลอดปีภายใต้ปรัชญาของสาขาฯ 

“มุ่งส่งเสริมการศึกษา พัฒนาชุมชน อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม” 

และเล็งเห็นความสำคัญของชุมชนที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคมให้เกิด 

ความเข้มแข็งท่ีย่ังยืนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ เป็นโครงการท่ีทำให้ชุมชนมีอาชีพ 

เสริมลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว

 นอกจากนี้ ยังมีโครงการบริการวิชาการแก่สังคมและกิจกรรมพัฒนา 

นักศึกษา เพ่ือการสร้างโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตตามนโยบาย 

การจัดการศึกษามหาวิทยาลัยโดยเป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและภายนอก 

มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 12 โครงการ ได้แก่ 

 1. โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาอาชีพ

 2. โครงการส่งเสริมสุขภาพ “ศักยภาพเพ่ิมคุณภาพชีวิต” (บุคลากร นักศึกษา 

  และชุมชน)

 3. โครงการส่งเสริมสุขภาพสวนสุโขทัย ครั้งที่ 1

 4. โครงการคลินิกคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาพัฒนาชุมชน

 5. โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชนและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 6. โครงการอบรมความรู้คอมพิวเตอร์พื้นฐานแก่ผู้นำหมู่บ้านในชุมชน

 7. โครงการสอนเสริมเพิ่มความรู้เพื่อน้อง

 8. โครงการแข่งขันกีฬา “ฝ้ายคำเกมส์ ครั้งที่ 10” 

 9. โครงการพัฒนาทักษะของนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “วันรพี”

 10.โครงการรับน้องใหม่ “ลูกพ่อขุนฯ” ปีการศึกษา 2555

 11. โครงการศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาทักษะนักศึกษา

 12. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การวิจัยเชิงปริมาณ”

 กิจกรรมต่างๆ ที่สาขาวิทยบริการฯ จังหวัดสุโขทัย ได้จัดขึ้นนั้น ล้วนเป็น 

กิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมพัฒนาทักษะนักศึกษาและให้บริการวิชาการแก่ชุมชน  

โดยให้บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เข้าไปมีส่วนร่วมกับ 

ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมด้านวิชาการ การเผยแพร ่

ความรู้วิชาชีพและด้านส่งเสริมสุขภาพต่อต้านยาเสพติด เป็นต้น  



 

๕ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

ภาษาอาเซียนเรียนรู้ไว้

 ภาษาไทย เป็นภาษาทางการของประเทศไทยและภาษาแม่ของชาวไทย 

และชนเชื้อสายอื่นในประเทศไทย ภาษาไทยเป็นภาษาในกลุ่มภาษาไต 

ซึ่งเป็นกลุ่มย่อยของตระกูลภาษาไท-กะได สันนิษฐานว่าภาษาในตระกูลนี ้

มีถิ่นกำเนิดจากทางตอนใต้ของประเทศจีนและนักภาษาศาสตร์บางท่าน 

เสนอว่าภาษาไทยน่าจะมีความเชื่อมโยงกับตระกูลภาษาออสโตร-เอเชียติก 

ตระกูลภาษาออสโตรนีเซียน ตระกูลภาษาจีน-ทิเบต

 “สวัสดีครับ” “สวัสดีค่ะ” เป็นคำที่เราได้ยินกันจนชินหู เวลาที่เด็ก 

ประนมมือทำความเคารพครูบาอาจารย์หรือผู้อาวุโส ไม่เช่นนั้นก็ตอนที ่

ผู้ประกาศข่าวหรือพิธีกรกล่าวทักทายผู้ชม แม้แต่กับคนที่สนิทสนมเราก ็

มักจะทักทายสั้นๆ ว่า “หวัดดี” แต่รู้หรือไม่ว่าคำว่า “สวัสดี” นั้นเพิ่งมีการ 

ประกาศให้ใช้เป็นคำทักทายอย่างเป็นทางการ ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม 

เมื่อปีพ.ศ. 2486 หรือประมาณ 69 ปีมานี้เอง

 แต่เดิมคนไทยไม่มีคำทักทายท่ีตายตัว เวลาท่ีเจอหน้ากันก็นิยมทักกันว่า 

“กินข้าวหรือยัง” หรือหากมีใครเดินผ่านหน้าบ้านก็จะชวนว่า “มากินข้าว 

กันไหม” คำทักทายเช่นน้ีแสดงให้ถึงความมีน้ำใจของคนไทยและความผูกพัน 

ใกล้ชิดกันระหว่างเพื่อนบ้านถึงขนาดชวนให้ขึ้นมารับประทานข้าวปลา 

อาหารบนเรือนได้โดยไม่คิดมาก

 ในกรณีที่ได้พบกับเพื่อนซึ่งไม่ได้พบกันมาระยะหนึ่ง คนไทยก็มัก 

ทักทายพร้อมกับไถ่ถามสารทุกข์   สุกดิบ เช่น “เป็นอย่างไรบ้าง” หรือ “สบายดี 

หรือเปล่า”  การไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบเช่นนี้ก็เพื่อให้ได้ทราบถึงความเป็นอยู ่

ของผู้ที่เราพูดคุยด้วย เป็นการแสดงความเอาใจใส่คู่สนทนา นอกจากนั้น 

ก็อาจจะทักเรื่องความเปลี่ยนแปลงของรูปลักษณ์ภายนอกด้วยเช่น 

“ซูบไปนะ”“อวบข้ึนนะ” ดังเช่นในเร่ืองขุนช้างขุนแผน ตอนท่ีนางทองประศรี 

จะสู่ขอนางพิมพิลาไลให้พลายแก้ว ก็ได้พูดคุยทักทายกับนางศรีประจัน 

ซึ่งเป็นเพื่อนเก่าแก่ดังนี้

 “...มานั่งล้อมพร้อมหน้าพูดจากัน ศรีประจันปราศรัยทายทัก

ดูนึกนึกสงสารออทองประศรี จากกันไปหลายปีดีดัก

ร่างรูปซูบซีดดูผิดนัก หัวหงอกฟันหักดูหนักไป

เมื่อเป็นโทษท่านโปรดให้ฆ่าผัว ครั้งนั้นตัวออเจ้าไปอยู่ไหน

กับลูกชายหายไปอยู่แห่งใด สิบเอ็ดปีแล้วจึงได้มาพบพาน

เดี๋ยวนี้สุขทุกข์อย่างไรหนอ พอทำมาหากินเป็นถิ่นฐาน

หรือขัดสนจนใจด้วยภัยพาล ที่มาบ้านตูนี้ด้วยเหตุใด”

 ดังที่ ได้กล่าวมาแล้วว่าคำทักทายและไถ่ถามสารทุกข์สุกดิบ 

ในภาษาไทยนั้นไม่ตายตัว แต่สามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามบริบทเช่น 

ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาซึ่งมีน้ำท่วมใหญ่เวลาเจอหน้ากันหลายคน 

ก็จะทักว่า “ที่บ้านน้ำท่วมไหม” “ที่บ้านผมไม่ท่วมแล้วบ้านคุณล่ะ” เป็นต้น 

ซ่ึงเราจะเห็นได้ว่าแม้รูปแบบของคำทักทายจะเปล่ียนแปลงไปเช่นไร แต่เน้ือใน 

ท่ีแสดงความเป็นห่วงเป็นใย ความมีน้ำใจ และความสนใจใคร่รู้ความเป็นไป 

ของอีกฝ่าย ก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากอดีตเลยแม้แต่น้อยซึ่งลักษณะนิสัยเช่นนี ้

นี่เองที่เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยนับแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน

แรกพบ
พัฒนเดช  กอวัฒนา

         บัณฑิตคณะศิลปกรรมศาสตร์  นายนิวัฒน์  

ยืนยงค ์ หรือ “ลูกเป็ด” ศิลปินผู้มีผลงานออกสู่สังคม 

มาแล้วถึง 4 อัลบั้มถ่ายทอดความภูมิใจที่สามารถ

คว้าใบปริญญาสาขาดนตรีไทยสมัยนิยม เอกลูกทุ่ง 

ในวันนี้ได้สมความตั้งใจ หลังจากเคยสมัครเรียนที ่

รามคำแหงมาแล้วครั้งหนึ่ง แต่เมื่อค้นพบตัวตนที ่

แท้จริงของตนเอง จึงได้มาสมัครเป็นนักศึกษาคณะ

ศิลปกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2 สาขาดนตรีไทยสมัยนิยม เอกลูกทุ่ง ในปี 2550

 “ผมเคยเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ เอกเทคโนโลยีการศึกษา เป็นการ 

เรียนในส่วนกลาง เรียนควบคู่กับการแต่งเพลง ทำงานด้านดนตรีมาโดยตลอด 

จนกระทั่ง ทราบว่ามีการเปิดคณะใหม่คือ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จึงตัดสินใจ 

มาสมัครเรียนอีกครั้ง โดยได้รับความเมตตาจาก อาจารย์รังสรรค์ แสงสุข 

ที่มอบทุนการศึกษาตลอด 4 ปี

 ...ผมเริ่มทำเพลงครั้งแรกในปี 2545 ตลอดระยะเวลาที่ผมเรียนใน 

รั้วรามคำแหง ผมได้ทำในสิ่งท่ีผมรักมาตลอด ถึงปัจจุบันมี 4 อัลบั้ม และ 

ความสำเร็จในวันน้ีเป็นพลังให้ผมทำงานด้านตรีต่อไป ล่าสุดผมมีอัลบ้ัม “กาลคร้ังหน่ึง.. 

ความรัก” และได้แต่งเพลงเน่ืองในโอกาสวันรับปริญญาฝากไว้ให้ท่ีคณะฯด้วย” 

 บัณฑิตลูกเป็ด กล่าวต่อไปว่าประสบการณ์ก่อนและหลังจากที่ได้เรียน 

ที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ ไม่ได้ทำให้แนวการแต่งเพลงเปลี่ยนไป เพราะการ 

แต่งเพลงเป็นไปตามจินตนาการ แต่การได้เข้ามาเรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์

ช่วยในด้านการจัดระบบความรู้  และเติมเต็มวิชาการทางดนตรี 

 “ผมผ่านประสบการณ์การแต่งเพลงมาแล้ว การเรียนในห้องเรียนเป็น 

การเรียนเพื่อให้รู้ว่า สิ่งนี้เรียกว่าอะไร เมื่อก่อนเราไม่รู้ว่า แบบนี้เรียกว่าเนื้อ 

บังคับทำนอง หรือศัพท์เทคนิคมาเติมเต็มด้านวิชาการ ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ่ม 

เพื่อนที่เรียน คะแนนด้านทฤษฎีผมจะรั้งท้าย เพราะผมไม่ใช่คนเรียนเก่ง แต่ผม 

แต่งเพลงเร็ว เขียนเพลงส่งเป็นคนแรกๆ ดังนั้น “การฝึกฝน” เป็นโอกาสที่ด ี

ย่ิงกว่า “พรสวรรค์” ผมรู้มาตลอดว่าผมรักท่ีจะร้องเพลง และรักท่ีจะสร้างสรรค์ 

เพลงที่เป็นตัวตนของผมเอง”

 นายนิวัฒน์ กล่าวทิ้งท้ายว่าความสำเร็จในครั้งนี้ ทุกคนรอบตัวได้แสดง 

ความยินดี ทั้งครอบครัว และที่สำคัญ คุณครูรังสรรค์ ผู้ให้ความเมตตาตน 

มาโดยตลอดน้ัน ได้แสดงความยินดีและมีความสุขกับความสำเร็จในคร้ังน้ีด้วย  

ที่ผ่านมา ตนได้เขียนบทเพลง “ไม่มีรามฯ ไม่มีเรา” จากวันนั้น จนถึงวันนี้ 

ตนยังมีความรู้สึกผูกพันกับรามคำแหงไม่เปลี่ยนแปลง สำหรับก้าวต่อไปคือ 

การเติบโตในสายอาชีพวงการเพลง เพ่ือจะได้ทำงานท่ีตนรักอย่างเต็มท่ี ผลงาน 

ในปัจจุบันมีการร่วมงานทำเพลงกับรายการ “เพื่อนเยาวชน” “รายการเด็กดี 

คนเก่ง”  ของสถานีวิทยุกองทัพบก

 “ขอขอบคุณรามคำแหงที่ให้โอกาสผมได้สำเร็จเป็นบัณฑิตในวันนี้  

และขอฝากถึงรุ่นน้องว่า คิดอยากทำอะไรขอให้ลงมือทำ โดยตั้งอยู่ในกรอบ 

ของความดีงาม และเม่ือถึงวันหน่ึงเราจะเรียนรู้ได้ด้วยตนเองว่า เราต้องมีความ 

มุ่งมั่นพยายาม ที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จ เพียงแค่กล้าฝันและกล้าลงมือทำ 

และที่สำคัญ  เมื่อเจอปัญหาอุปสรรค ไม่มีประโยชน์ที่เราจะต้องท้อครับ”

“ลูกเป็ด” ศิลปินรุ่นเล็กจากคณะศิลปกรรมฯคว้าใบปริญญาสมใจ
พร้อมเดินหน้าสานฝันบนเส้นทางแห่งเสียงเพลง



๖ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 7)

 เมื่อวันที่ 17 มกราคม ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง มอบรางวัล ‘เพชรประดับรามฯ’ ครั้งที่ 4 

แก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย 

ในระดับชาติและระดับนานาชาติทั้งในส่วนกลาง 

และส่วนภูมิภาค จำนวน 28 คน โดยมี ผู้ช่วย 

ศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบด ี

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นผู้มอบรางวัล ณ อาคาร

หอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช  

 โอกาสนี้ ‘ข่าวรามคำแหง’ ได้พูดคุยกับ

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ได้รับรางวัล 

‘เพชรประดับรามฯ’ ถึงความรู้สึกและรางวัลท่ีได้รับ 

ในครั้งนี้  

 นายอนิวัฒน์  ขอบเพ็ชร  

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  

สาขาวิทยบริการเฉลิม 

พระเกียรติจังหวัดขอนแก่น  

กล่าวว่า ได้รับรางวัลในสาขา 

วิชาการและวิชาชีพ จาก 

ผลงานการแข่งขันตอบปัญหา 

กฎหมายระดับภาค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหา 

มงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

จากสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำภาค 4 และได้รับ 

รางวัลชนะเลิศ ซึ่งตนเองรู้สึกภูมิใจที่สามารถนำ 

ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ และทำให้ทุกคน 

ทราบว่านักศึกษาท่ีอยู่สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

ส่วนภูมิภาคของมหาวิทยาลัยรามคำแหงก็มีความรู้

ความสามารถที่สู้มหาวิทยาลัยอื่นๆได้เช่นกัน และ 

เมื่อมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้มอบรางวัลเพชร 

ประดับรามฯให้ก็ถือเป็นเกียรติอย่างย่ิงและจะรักษา 

เกียรติของรางวัลนี้ให้ดีที่สุด

 นายศักดา แสนศิริ นักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์สาขาวิทย 

บริการเฉลิมพระเกียรติ  

จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า 

ได้รับรางวัลในสาขาวิชาการ 

และวิชาชีพ จากผลงานการ 

แข่งขันตอบปัญหากฎหมาย 

ระดับภาค เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล 

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

จากสำนักงานศาลยุติธรรม ประจำภาค 4 เช่นเดียว 

กับนายอนิวัฒน์ การได้รับรางวัลชนะเลิศในการ 

แข่งขันการตอบปัญหาทางกฎหมายน้ันทำให้ตนเอง 

มีความภูมิใจท่ีว่าเป็นส่วนหน่ึงของลูกพ่อขุนฯท่ีสร้าง 

ชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้กับมหาวิทยาลัย สำหรับ 

รางวัลเพชรประดับรามฯที่ได้รับทำให้รู้สึกดีใจและ 

ภมิูใจมาก และขอสัญญาว่าจะรักษาเกียรติภูมิน้ี พร้อม 

ท้ังจะพยายามพัฒนาเสริมสร้างความรู้ของตนเองต่อไป  

และถ้ามีโอกาสได้เข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหา 

ก็จะเข้าร่วมการแข่งขันไปเรื่อยๆ เพื่อเป็นการพัฒนา

ตนเองและเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย

อีกทางหนึ่งด้วย 

นายภาสวิชญ์ บัณฑิตทัศนานนท์ 

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์  

สาขาวิทยบริการฯจังหวัด 

ปราจีนบุรี ได้รับ “รางวัล 

เพชรประดับรามฯ”   จาก การ 

คว้ารางวัลชนะเลิศในการแข่งขัน 

ตอบปัญหากฎหมายระดับ 

ภูมิภาค เน่ืองในโอกาสครบรอบเฉลิมพระชนมพรรษา 

7 รอบ 84 พรรษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เมื่อเดือนสิงหาคม 2554

 “ผมได้รับโอกาสจาก รศ.สุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิทยบริการจังหวัดปราจีนบุรี 

ในขณะน้ัน ให้ลงแข่งขันในนามคณะนิติศาสตร์ สาขา 

วิทยบริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี โดยผมเป็นหัวหน้าทีม 

ซ่ึงมี 3 คน แข่งขันกับมหาวิทยาลัยของภาคตะวันออก 

ใน 4 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด 

เป็นการแข่งขันการตอบปัญหากฎหมาย 10 หมวด 

ข้อสอบเป็นแบบตัวเลือก ให้เวลาคิดข้อละ 30 วินาที 

เท่านั้น ฉะนั้น ต้องใช้ทั้งสมาธิ สติและปัญญา รวม

ถึงต้องเคารพความคิดเห็นของเพื่อนร่วมทีมในการ 

เลือกคำตอบด้วย จึงเป็นเรื่องยากที่จะลงความเห็น 

ให้ได้คำตอบภายในเวลาจำกัด ผลการแข่งขันปรากฏว่า 

ทีมสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศด้วยคะแนน 13 จาก 

15 คะแนน ทิ้งห่างทีมอันดับ 2 และ 3 ที่ได้ทีมละ  

10 คะแนน นอกจากนี้ ท่านผู้พิพากษาที่มาเป็น 

คณะกรรมการก็จบจากรามคำแหง ท่านได้แสดงความ

ยินดีกับทีมเราว่า ‘ดีใจที่รามฯเชื้อไม่ทิ้งแถว’ เพราะ 

รามคำแหงลงแข่งเพียงทีมเดียวและได้รางวัลชนะเลิศ”

 นายภาสวิชญ์ กล่าวต่อไปว่า ตนเคยได้รางวัล 

ชนะเลิศ จากการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเน่ืองใน 

วันรพี ในนามโรงเรียนชลราษฎร์อำรุง โดยเป็นการ 

แข่งในระดับมัธยมศึกษาของภาคตะวันออก เคยได้ 

รางวัลอันดับ 2 ในการแข่งขันตอบปัญหารัฐศาสตร์

และนิติศาสตร์ จัดโดยมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ผ่านมา 

เรียกได้ว่ามีโอกาสลงแข่งทั้งในระดับมัธยมปลาย  

และระดับมหาวิทยาลัย แต่รางวัลที่สร้างชื่อในนาม

มหาวิทยาลัยรามคำแหงครั้งนี้สร้างความประทับใจ 

ให้มากที่สุด 

 “ต้ังแต่ได้ร่วมการแข่งขันท้ังหมดท่ีผ่านมา 

ผมภูมิใจและประทับใจการแข่งขันครั้งนี้มากที่สุด 

เพราะเป็นผลงานโดยตรงที่ลงแข่งขันในนาม 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเต็มตัว เพราะสมัย 

ท่ีลงแข่งสมัยมัธยมปลาย ผมต้องแข่งขันในนามโรงเรียน 

ชลราษฎร์อำรุง ดังนั้น เมื่อได้รางวัลชนะเลิศมอบ 

โล่ให้กับโรงเรียน ในวันนี้ผมมีโอกาสสร้างชื่อเสียง 

ให้รามคำแหง และจะนำโล่รางวัลชนะเลิศในครั้งนี ้

มอบไว้ท่ี สาขาวิทยบริการฯจังหวัดปราจีนบุรี ผมรู้สึก 

เป็นเกียรติอย่างมากท่ีมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกให้ได้รับ 

รางวัลเพชรประดับรามฯ ประจำปี 2554 รางวัลน้ีจะเป็น 

แรงผลักดันให้ผมสร้างชื่อเสียงให้รามคำแหง และ 

เป็นแบบอย่างให้รุ่นน้องต่อไปครับ”

นายณัฐพงศ์  ไข่เงิน  นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ 

ส า ข า วิ ท ย บ ริ ก า ร เ ฉ ลิ ม 

พระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี 

ได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ 

ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

กล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติ 

อย่างย่ิงท่ีได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ ในด้านวิชาการ 

และวิชาชีพ ครั้งนี้ และขอขอบคุณมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงที่เล็งเห็นความสำคัญ และให้โอกาสเป็น 

ตัวแทนของมหาวิทยาลัย เพ่ือไปแข่งขันการตอบปัญหา

ด้านกฎหมาย ระดับภูมิภาค ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ 

อันดับที่ 1 ของภาคตะวันออก ประเภททีม ทีมละ  

3 คน และเป็นตัวแทนของภาคตะวันออกเพื่อไปแข่ง 

ในระดับประเทศต่อไป

 “กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ต้องอาศัยความขยัน 

หม่ันเพียรในการศึกษาหาความรู้ และต้องรักการอ่าน 

ประกอบกับการได้รับโอกาสที่ดีจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง ที่เปิดโอกาสให้กับคนทุกเพศ ทุกวัย  

ให้ศึกษาหาความรู้ได้อย่างเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับเรา 

ด้วยว่าจะสามารถไขว่คว้าความรู้ได้มากน้อยเพียงใด 

นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยรามคำแหงยังให้ท้ังประสบการณ์ 

และความรู้ในการใช้ชีวิตอย่างที่ไม่เคยได้สัมผัส 

นักศึกษารางวัล ‘เพชรประดับรามฯ’

ภูมิ ใจสร้างชื่อในระดับชาติ
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มาก่อน การที่ได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯครั้งนี ้

คงมาจากความขยันและได้รับโอกาสที่ได้มาศึกษา 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นการเปิดโอกาสให้เรา 

ได้หาความรู้เพ่ิมเติม รามฯให้ท้ังประสบการณ์ ความรู้ 

ในการใช้ชีวิตอย่างท่ีไม่เคยสัมผัส และในภายภาคหน้า 

ถ้ามีโอกาสก็จะพยายามสร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

จะทำให้ดีที่สุด เพื่อเป็นการตอบแทนมหาวิทยาลัย 

ที่ได้อบรมให้เรามีความรู้และประสบการณ์ที่มี  

คุณค่า” นายณัฐพงศ์ กล่าว 

นายกำพล ชาวกัณหา นักศึกษา 

ชั้นปีที่ 3 คณะนิติศาสตร์ 

สาขาวิทยบริการ เฉลิม 

พระเกียรติจังหวัดปราจีนบุรี 

ได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ 

ด้านวิชาการและวิชาชีพ 

กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจ 

ที่ได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ ซึ่งถือเป็นรางวัล 

ที่เชิดชูเกียรติให้กับนักศึกษาที่ได้ทำคุณความดี  

และสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 

 “รางวัลท่ีได้รับในคร้ังน้ี ถือเป็นเคร่ืองยืนยัน 

ในการทำความดี และความพยายามในการศึกษาเล่าเรียน 

จนได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง เพื่อไปแข่งขันตอบปัญหาทางกฎหมาย 

ในภาคตะวันออก ซ่ึงได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับท่ี 1 

ประเภททีม ทีมละ 3 คน และเป็นตัวแทนระดับภาค 

เพื่อแข่งขันในระดับต่อไป การแข่งขันตอบปัญหา 

ทางกฎหมาย มีสถาบันเข้าร่วมแข่งขันกว่า 10 สถาบัน 

ซึ่งล้วนแต่เป็นสถาบันที่มีชื่อเสียง แต่นักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทย 

บริการฯ จังหวัดปราจีนบุรี ก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าสถาบันใด 

ซ่ึงความสำเร็จคร้ังน้ีจะเกิดข้ึนไม่ได้หากไม่ได้รับ 

ความร่วมมือจากเพื่อนอีก 2 คน ที่ร่วมกันฝ่าฟัน 

และแบ่งกันอ่านหนังสือ ทำให้ได้รับชัยชนะในคร้ังน้ี” 

นายกำพล กล่าว

นายวิทวัส ชูบัว นักศึกษา 

คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 

 ได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ 

 ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

กล่าวว่า รู้สึกดีใจและภาค

ภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งของ 

เพชรประดับรามฯ และ 

ขอขอบคุณทางคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนเพื่อน 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงที่คอยช่วยเหลือ 

และส่งเสริมในการทำกิจกรรมต่างๆทำให้มีโอกาส

สร้างสรรค์กิจกรรมที่ดี และส่งผลให้ได้รับรางวัล 

เพชรประดับรามฯครั้งนี้ 

 “ท่ีผ่านมาเคยเป็นประธานชมรมนิติศาสตร์ 

ปี 2553 ทำให้ได้มีโอกาสในการจัดกิจกรรมวันรพ ี

กิจกรรมออกค่ายกฎหมายเพ่ือสังคม และกิจกรรมอ่ืนๆ 

ท่ีทางกองกิจการนักศึกษาได้จัดข้ึน  นอกจากน้ียังได้รับ 

คัดเลือกจากกรุงเทพมหานคร ให้เป็นเยาวชนคนเก่ง 

โครงการด้วยรักและห่วงใยในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมาร ี

ปี 2554 เพื่อเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป”

 นายวิทวัส กล่าวต่อว่า การได้รางวัลครั้งนี ้

ทำให้มีกำลังใจ และแรงผลักดันในการทำสิ่งดีๆ และ 

จะทำหน้าที่ของการเป็นนักศึกษาให้ดีที่สุดไม่ว่า 

จะเป็นในเรื่องของความประพฤติหรือในเรื่องของ 

การเรียน โดยไม่เสียการเรียน และถ้ามีโอกาสเข้าร่วม 

กิจกรรมอ่ืนๆของมหาวิทยาลัย หรือกิจกรรมเพ่ือสังคม 

ก็จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ 

 “ในอนาคตคิดไว้ว่าเมื่อจบการศึกษาจาก 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็จะศึกษา 

ต่อเนติบัณฑิต เพราะมีความใฝ่ฝันด้านวิชาชีพว่า 

อยากจะทำงานเป็นอัยการหรือเป็นนักกฎหมายที่มี 

ชื่อเสียง และถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะเข้าทำงานด้าน 

การเมือง เพราะต้องการทำประโยชน์เพื่อสังคมและ 

ประเทศชาติต่อไป”

นางวิจิตรา จันทร์ศรี นักศึกษา 

ระดับปริญญาโท ชั้นปีที่ 2 

คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิทย 

บริการฯ จังหวัดศรีสะเกษ 

ได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ 

ด้านวิชาการและวิชาชีพ กล่าวว่า 

ขอขอบคุณผู้สนับสนุน และ

ผู้ท่ีมีส่วนเก่ียวข้องในการสร้างสรรค์ผลงานเข้าประกวด 

ทำให้ได้รับรางวัลเพชรประดับรามฯ คร้ังน้ี ซ่ึงถือเป็น 

รางวัลที่ทำให้ภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก 

 “ท่ีผ่านมาเคยส่งผลงานเข้าประกวดระดับประเทศ 

หลายผลงานด้วยกัน และได้รับรางวัลครูภาษาไทยดีเด่น

ระดับประเทศ รางวัลครูท่ีทำประโยชน์ด้านการศึกษา 

รางวัลครูดีเด่น และรางวัลครูสอนดีระดับประเทศ และ 

คิดว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้ทางมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เล็งเห็นถึงความสามารถ และมอบรางวัลอันทรงเกียรติ 

นี้ให้ 

 นางวิจิตรา กล่าวต่อไปว่า การเรียนท่ีรามคำแหง 

ทำให้ได้ทั้งความรู้และประสบการณ์ต่างๆมากมาย  

ซึ่งอาจารย์ผู้สอนทุกคนล้วนแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ 

ความสามารถ และมีความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู ้

ให้กับนักศึกษาอย่างเต็มท่ี และมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีระบบการสอนดีมาก ทำให้กระตือรือร้นที่จะใฝ่หา

ความรู้เพิ่มมากขึ้น”              

นักศึกษารางวัลฯ                          (ต่อจากหน้า 6)

 สถาบันกฎหมายไทย มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดอบรมการบริการทางวิชาการด้านกฎหมาย 

เรื่อง “กฎหมายประกันสังคม” โดยมี นางชวนพิศ 

พูนนฤเสถียร จากสำนักงานประกันสังคม พ้ืนท่ี 9  

เป็นวิทยากรบรรยายแก่ลูกจ้างชั่วคราวรายปี 

จำนวน 164 คน จาก 15 หน่วยงาน ณ ห้อง 1403 

คณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555

 โอกาสน้ี รองศาสตราจารย์สุธินี รัตนวราห 

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบัน 

กฎหมายไทย รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรม 

กล่าวรายงานว่า สถาบันกฎหมายไทยมีปรัชญา 

สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการเฉพาะทาง พัฒนา 

และให้บริการด้านกฎหมาย มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

จัดการอบรมเผยแพร่ความรู้กฎหมายให้แก่  

หน่วยงานของรัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 

อีกท้ัง มีการดำเนินการสนับสนุนงานวิจัยเพ่ือการ 

พัฒนากฎหมายและพัฒนาองค์กรต่างๆ การฝึก 

อบรมสัมมนาจึงเป็นภารกิจหลักของสถาบัน  

ในการถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายได้สะดวก 

รวดเร็ว และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างชัดเจน 

ท่ีผ่านมาสถาบันกฎหมายไทยได้จัดอบรมสัมมนา 

ให้แก่บุคลากร หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก 

อาทิเช่น การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิจัยชั้นสูง 

ทางนิติศาสตร์ การอบรมสัมมนาการพัฒนาความรู้ 

ด้านกฎหมายให้กับผู้ประกอบวิชาชีพครูและ 

บุคลากรทางด้านการศึกษา ซ่ึงเป็นผู้สอนกฎหมาย 

ในระดับมัธยมศึกษา ในหัวข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

และสิทธิมนุษยชน อย่างไรก็ตาม กฎหมาย 

ประกันสังคมในปัจจุบันเปล่ียนแปลงไป บุคลากร 

ม.ร.อบรม “กฎหมายประกันสังคม”

(อ่านต่อหน้า 10)



๘ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

(อ่านต่อหน้า 10)

 โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต เพ่ือความ 

เป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ภาคค่ำ สาขา 

วิชาการบริหารท่ัวไป รุ่นท่ี 1 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร. บุญชาล  ทองประยูร  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

และวิจัย เป็นประธานและให้โอวาท พร้อมด้วย 

รองศาสตราจารย์สมพล            ทุ่งหว้า     ประธานกรรมการ 

บริหารโครงการฯ คณาจารย์  เจ้าหน้าท่ี ร่วมต้อนรับ 

ณ ห้องประชุม ศ. ไพบูลย์ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ 

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา

 โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์สมพล  ทุ่งหว้า 

กล่าวถึงการเปิดหลักสูตรว่าโครงการพิเศษบริหาร 

ธุรกิจบัณฑิต เพ่ือความเป็นเลิศ สาขาวิชาการบริหาร 

ทั่วไป ถือเป็นหลักสูตรที่ขยายโอกาสทางการศึกษา 

สำหรับนักเรียน นักศึกษาและผู้ที่ประกอบอาชีพ 

อยู่แล้ว มีความประสงค์จะเพิ่มวุฒิการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ เพื่อให้สามารถ 

นำความรู้มาประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการพัฒนางานของตน โดยมีจุดเด่นด้านการ 

อำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษา เรียนนอกเวลา 

ราชการ สอนโดยอาจารย์ประจำและผู้มีประสบการณ์ 

ในแวดวงธุรกิจโดยตรง เพื่อให้เกิดความเป็นเลิศ 

ทั้งด้านวิชาการ คุณธรรม และกิจกรรมนักศึกษา  

รวมทั้งมีอาจารย์ที่ปรึกษาคอยให้คำแนะนำอย่าง 

ใกล้ชิด และมีการวัดผลโดยการเก็บคะแนนระหว่าง 

เรียนในแต่ละวิชา อีกทั้งมีกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

เพ่ือให้เกิดการบูรณาการความรู้ท่ีเรียน และเกิดความ

สัมพันธ์อันดีในหมู่นักศึกษาและคณาจารย์ด้วย

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บุญชาล  ทองประยูร 

กล่าวต้อนรับและให้โอวาทว่า วันนี้ถือเป็นวันที ่

มหาวิทยาลัยมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ 

นักศึกษาใหม่เข้ามาสู่ร้ัวรามคำแหง ถือเป็นธรรมเนียม 

ของมหาวิทยาลัยตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน 

เป็นเวลา 40 ปีแล้ว เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักว่า 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 2514 

เป็นมหาวิทยาลัยตลาดวิชา จัดการเรียนการสอน 

ท้ังระบบเปิดและระบบปิดพร้อมกัน ซ่ึงในขณะน้ัน 

มหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้รับการดูถูกดูแคลน

จากคนภายนอกอย่างมาก และในปี 2518 เมื่อ 

บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

สำเร็จการศึกษา ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่าง 

ล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จมา 

ทรงเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช 

และพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก  

ยังความปลื้มปิติยินดีแก่ชาวรามคำแหงทุกคน  

และทำให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการยอมรับ

จากสังคมตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา

 ปัจจุบันนี้บริบทของการศึกษาเปลี่ยนไป 

หน่วยงานที่ดูแล ต่างควบคุมและประกันคุณภาพ 

การศึกษา ทั้งเรื่องการเรียนการสอน กิจกรรม และ 

การบริหารสถานศึกษา เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสถาบัน 

อุดมศึกษาไปในทิศทางเดียวกัน ซ่ึงนักศึกษาจะต้อง 

มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนและการทำกิจกรรม 

ของมหาวิทยาลัยด้วย นอกจากนี้ นักศึกษายังต้อง 

รู้จักเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม การช่วยเหลือ 

และพึ่งพากัน โดยนำคุณธรรมจริยธรรมมาใช้  

เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนมากที่สุด  

รวมทั้งต้องให้ความร่วมมือกับคณาจารย์และ 

เจ้าหน้าท่ีของโครงการฯ เพ่ือให้มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พัฒนาไปตามมาตรฐานที่กำหนด และยังคงเป็น 

สถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับจากสังคม 

เสมอมา

 “การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จะช่วยให ้

นักศึกษาได้รู้จักสถาบันการศึกษา และปรับตัว 

เข้ากับสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งแนะแนว 

การเรียน การทำกิจกรรม และแนะนำอาจารย์  

เจ้าหน้าท่ีท่ีจะคอยช่วยให้คำปรึกษาในระหว่างเรียน 

ซึ่งถือเป็นประโยชน์อย่างยิ่งและมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงขอขอบคุณนักศึกษาทุกคนที่เชื่อมั่น 

ในศักยภาพของมหาวิทยาลัย ว่าจะสามารถส่ังสอน 

ให้นักศึกษาจบออกไปเป็นบัณฑิตที่มีความรู้  

คู่คุณธรรม และออกไปรับใช้สังคม ประเทศชาติ 

ให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”

 ชัญษร  สาครจันทร์   มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 

2011 เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การเตรียมความ 

พร้อมสู่การทำงาน” ในการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร์ ม.ร. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 

ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศรีชุม

 สำหรับการจัดปัจฉิมนิเทศคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์ 

เพื่อช่วยในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของสถานประกอบการ 

ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม ง า น เ ป็ น นั ก ศึ ก ษ า ที่ ล ง ท ะ เ บี ย น 

เรี ยนกระบวนวิชาฝึกสอนและฝึกงานของ 

คณะศึกษาศาสตร์ จากทุกภาควิชา

 โอกาสนี้ รศ.ดร.สุรเดช สำราญจิตต์ คณบด ี

คณะศึกษาศาสตร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

มีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมสร้างบัณฑิตที่มีความ

รู้คู่คุณธรรมและมีความสามารถในการประสิทธิ์ 

ประสาทความรู้แก่นักเรียน สำหรับการฝึกสอน 

และฝึกงานนั้นเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรในการ 

บ่มเพาะความเป็นครู เพื่อทำให้เกิดประสบการณ ์

ในการเป็นครูมืออาชีพ ฉะนั้นการที่จะก้าวไปสู ่

การเป็นครูมืออาชีพนักศึกษาจะต้องฝึกทักษะ 

ในการสอน และนักศึกษาจะต้องมีกลวิธีของตนเอง 

ในการนำความรู้ไปสู่นักเรียนอีกทั้งต้องพยายาม 

หาความรู้เพ่ิมข้ึนอยู่ตลอดเวลา เพ่ือเป็นการพัฒนา 

ตนเองทางด้านองค์ความรู้และเทคนิคการสอน 

ต่อไป

 จากน้ัน น.ส.ชัญษร กล่าวว่า การท่ีจะทำงาน 

ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น นักศึกษาจะต้องเป็น 

คนมองโลกในแง่ดี อย่ามีอคติต่อการทำงาน พยายาม 

ทำในสิ่งที่ตนเองปรารถนา ไม่ว่าจะทำสิ่งใดขอให ้

คิดว่าสิ่งที่ทำจะประสบผลสำเร็จ ถ้ามีความมั่นใจ 

จะทำให้ทำสิ่งนั้นๆได้อย่างมีความสุข แต่ถ้าม ี

ความกลัวจะทำให้ผลงานท่ีออกมาไม่ดี จนกลายเป็น 

ความล้มเหลวได้ ส่ิงท่ีสามารถสู้กับความกลัวได้คือ 

“จินตนาการ” ยกตัวอย่างเช่นการสมัครงานถ้าไป



ถาม  ดิฉันได้ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และ 

ใบเสร็จรับ เงินลงทะเบียนเรียนหายจะทำ 

อย่างไรได้บ้างเพราะเกรงว่าจะไม่มีหลักฐาน 

ในการเข้าสอบไล่

 ตอบ บัตรประจำตัวนักศึกษาและใบเสร็จ 

รับเงินลงทะเบียนเรียนสูญหาย สามารถขอถ่าย 

สำเนาได้ บัตรประจำตัวนักศึกษาสูญหายขอถ่าย 

สำเนาบตัรประจำตวันกัศกึษาชัว่คราวไดท้ี ่อาคาร 

สวป. ช้ัน 2 ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา ม.รามฯ1 

หัวหมาก สำหรับใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียน 

ขอถ่ายสำเนาได้ที่ อาคาร KLB ชั้น 1 ศูนย์ One Stop 

Service ม.รามฯ 1 หัวหมาก,รามฯ 2 วิทยาเขตบางนา 

ขอถ่ายสำเนาได้ที่ อาคารพระมาส(PRB) ชั้น 1 

การทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ดำเนินการดังน้ี 

 1. แจ้งความบัตรประจำตัวนักศึกษาหาย 

ที่สถานีตำรวจ 

 2. ช ำ ร ะ ค่ า ธ ร ร ม เ นี ย ม ก า ร ท ำ บั ต ร 

ประจำตัวนักศึกษาใหม่ จำนวน 60 บาท ท่ีกองคลัง 

สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1  และ 

 3. นำใบแจ้งความบัตรหาย พร้อมใบเสร็จ 

ชำระค่าธรรมเนียมการทำบัตรใหม่มาติดต่อ 

ที่อาคารสวป.ชั้น 2 ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา 

(ติดต่อในวันเวลาราชการ)

ถาม  ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ 

ได้นำวุฒิฯปวส. มาสมัครแบบเทียบโอนหน่วยกิต 

ไว้ในภาค 1/2554 แต่ยังไม่ได้ชำระค่าเทียบโอน  

ไม่ทราบว่าดิฉันจะต้องเสียค่าปรับ 300 บาทหรือไม่ 

และต้องติดต่อเทียบโอนที่ใด 

ตอบ นักศึกษาสมัครในภาค 1/2554 ชำระค่าเทียบโอน 

ได้จนถึงเดือนมิถุนายน 2555 โดยยังไม่คิดค่าปรับใด ๆ  

แต่ถ้าชำระค่าเทียบโอนภายหลัง 1 ปีการศึกษานับจาก 

วันสมัคร มหาวิทยาลัยจะคิดค่าธรรมเนียมล่าช้า 

ภาคละ 300 บาท (เฉพาะภาคปกติ)  นักศึกษาท่ีสมัคร 

และใช้สิทธิเทียบโอนไว้ในวันสมัครชำระค่าเทียบโอน 

ไว้ก่อน 100 บาท ในวันสมัคร นักศึกษาดำเนินการ 

ชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตได้ที่ฝ่ายทะเบียน 

คณะที่นักศึกษาสังกัด ใช้หลักฐาน ดังนี้  

 1. สำเนาวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองผล 

การศึกษาที่ใช้สมัคร 

 2. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคที่สมัคร 

เข้าเป็นนักศึกษา 

 3. บัตรประจำตัวนักศึกษา เม่ือชำระค่าเทียบโอน 

เรยีบรอ้ยแลว้ ใหเ้กบ็ใบเสรจ็ไวอ้ยา่ใหส้ญูหาย เพือ่ 

เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงินจนกว่าจะสำเร็จ 

การศึกษา                                    

๙ข่าวรามคำแหงวันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

กองบรรณาธิการ

 2 กำหนดการสอบส่วนภูมิภาคประจำภาคซ่อม 1 ปีการศึกษา  2554  จัดสอบระหว่างวันเสาร์ - วันอาทิตย์  

ที่ 24 - 25  มีนาคม  2555  และ  วันเสาร์ -  วันอาทิตย์   ที่  31 มีนาคม -1 เมษายน 2555

 2 คาบเวลาสอบปกติและซ้ำซ้อน

   (ปกติ) คาบเช้า 09.00 -11.30  น.  คาบบ่าย  13.00 -15.30  น.

   (ซ้ำซ้อน) คาบเช้า 09.00 -12.30  น.  คาบบ่าย  13.00 - 16.30  น.

 2 กระบวนวิชาที่จัดสอบ  มีจำนวนแห่งละ 225 วิชา

   0 เป็นข้อสอบปรนัย จำนวน 70 วิชา

   AN357, AR103, BA303, BA304, BA305, BA306, EC103, EC111, EC112, EN101, EN102, EN201, 

EN202, GM203, GM302, GM303, GM307, GM315, HI101, HI103, HI121, HR201, HR302, HR303, IS101, 

IS103, IT104, LA104, LW104, MA113, MA114, MC110, MC111, MC113, MC121, MC122, MC130, MC140, 

MC210, MC214, MC216, MC218, MC220, MC223, MC263, MC310, MC311, MC313, MC330, MC331, 

MC343, MC410, MC416, MC443, MK203, PC103, PE101, PS103, PS110, PY103, RU100, SC103, SO103, 

SO233  SO243, SO265, SO477, TH101, TH102, TH103

   0 เป็นข้อสอบอัตนัย  จำนวน 155 วิชา

    AC101, AC102, AC234, AN113, AN478, BA307, BI203, BY222, GM103, GM214, GM304, 

GM306, GM316, GM322, GM403, GM406, GM407, GM408, GM416, GM419, GM420, GM421, GM422, 

GM423, GM424, GM425, GS231, LA101, LA102, LA103, LA201, LA202, LA203, LA204, LA205, 

LA206, LA207, LA208, LA209, LA210, LA211, LA212, LA213, LA215, LA301, LA302, LA303, LA304, 

LA305, LA306, LA307, LA308, LA309, LA310, LA311, LA312, LA333, LA338, LA341, LA401, 

LA402, LA403, LA404, LA405, LA406, LA407, LA408, LA409, LA410, LW101, LW102, LW103, LW201, 

LW202, LW203, LW204, LW205, LW206, LW207, LW208, LW209, LW210, LW211, LW212, LW213, 

LW215, LW301, LW302, LW303, LW304, LW305, LW306, LW307,LW308, LW309, LW310, LW311, LW312, 

LW313, LW314, LW317, LW401, LW402, LW403, LW404, LW405,LW406, LW437, LW438, LW440, LW443, 

MB203, MB303, MC217, MC221, MC314, MC326, MC328, MC340, MC413, MC420, MC423, MC431, 

MC434, PA200, PA210, PA220, PA240, PA260, PA270, PA280, PA310,PA312, PA321, PA323, PA333, 

PA350, PA380, PA381, PA382, PA452, PS120, PS130, PS202, PS205, PS339, PS403, PS420, PY100, SO291, 

SO474, SO483, ST103, ST203, ST206

 2 สถานท่ีสอบ  ประจำศูนย์สอบซ่อม 1 ปีการศึกษา 2554 และสาขาวิทยบริการฯ  จำนวน  25  แห่ง  คือ

นายวันชัย  เทียบพุฒ

ลำดับ    ชื่อศูนย์            CODE      ชื่อโรงเรียน             ชื่อย่อ

 1  เชียงใหม่ 01 โรงเรียนพุทธิโศภน PT

 2  เชียงราย 02 โรงเรียนดำรงราษฎร์  DS

      สงเคราะห์ 

 3  แพร่ 03 โรงเรียนนารีรัตน์ NR

 4  อุดรธานี 06 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ RN

 5  นครพนม 07 โรงเรียนนาแก- NS

      สามัคคีวิทยา 

 6  ขอนแก่น 08 โรงเรียนบ้านไผ่ BP

 7  สุรินทร์ 09 โรงเรียนสิรินธร ST

 8  นครราชสีมา 10 โรงเรียนสุขานารี SN

 9  สุราษฎร์ธานี 17 โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา SR

 10  นครศรีธรรมราช 18 วิทยาลัยเทคนิค-  NT

      นครศรีธรรมราช 

 11  ตรัง  19 โรงเรียนสภาราชินี SP

 12  สงขลา 20 โรงเรียนวรนารีเฉลิม VC

 13  เพชรบูรณ์ 21 สาขาฯเพชรบูรณ์         NSB

ลำดับ    ชื่อศูนย์            CODE      ชื่อโรงเรียน             ชื่อย่อ

 14  ปราจีนบุรี 22 สาขาฯปราจีนบุรี PB

 15  อุทัยธานี 23 สาขาฯอุทัยธานี UT

 16  อำนาจเจริญ 24 โรงเรียนอำนาจเจริญ AM

 17  สุโขทัย 26 โรงเรียนอุดมดรุณี UD

 18  ศรีสะเกษ 27 โรงเรียนสตรีสิริเกศ SK

 19  ลพบุรี 28 โรงเรียนสาธิต ม.ร.- DL

      เทศบาลเมืองลพบุรี 

 20  หนองบัวลำภู 29 โรงเรียนหนองบัว- NP

      พิทยาคาร

 21  นครปฐม 30 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ PA

 22  ชัยภูมิ 32 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคม CK

 23  บุรีรัมย์ 34 วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ BT

 24  กาญจนบุรี 36 โรงเรียนบ่อพลอย BC

      รัชดาภิเษก  

 25  น่าน 37 วิทยาลัยเทคนิคน่าน TN

 2 จำนวนนักศึกษาลงทะเบียนทั้งสิ้น 6,437 คน คิดเป็นที่นั่งสอบ 26,939 ที่นั่งสอบ

 2 ตารางสอบไล่รายบุคคลได้จัดส่งไปให้นักศึกษาทางไปรษณีย์   ก่อนการสอบประมาณ 2 อาทิตย์ 

และนักศึกษาสามารถทราบข้อมูลตารางสอบไล่รายบุคคลได้จากระบบ  INTERNET  ท่ี  WEBSITE  WWW. 

RU.AC.TH  ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับตารางสอบไล่  ให้นักศึกษาติดต่อไปท่ี ฝ่ายจัดตารางสอบและกรรมการ 

คุมสอบ  สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  10240  โทร.  0-2310-8611 
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ให้คำแนะนำและบริการทางด้านการศึกษาแก่  

นักศึกษาทุกคนอย่างเต็มที่ 

 “ด้วยความเป็นครูมาถึงวันนี้ ผมมุ่งมั่นตั้งใจ 

มอบความรู้ให้แก่เด็กๆนักเรียน และสอนให้พวกเขา 

เติบโตเป็นคนดี เหมือนสิ่งที่ผมยึดมั่นมาเสมอ คือ  

การต้ังม่ันอยู่ในความดี เป็นคนดีของสังคม และทำใจ 

ให้เป็นสุข  ส่วนความมุ่งม่ันในการเรียนก็ไม่เคยย่อท้อ  

ตั้งใจเรียนอย่างเต็มที่  มีความรับผิดชอบ      ตรงต่อเวลา 

มีวินัยในตนเองและพัฒนาตนเองอยู่เสมอด้วยครับ” 

ครูวินัยกล่าว

 เปิดใจ...เจ้าของคำขวัญฯ              (ต่อจากหน้า 3)

สมัครด้วยความรู้สึกไม่มั่นใจ ไม่กล้านำเสนอข้อมูล 

ตัวเอง จะทำให้สถานประกอบการมองไม่เห็นความ 

สามารถและจุดเด่นในการทำงานของตน แต่ถ้าสมัคร 

งานด้วยความมั่นใจจะทำให้สามารถพิชิตงานได้ 

ดังนั้นบุคลิกภาพต่างๆ จึงเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้

ประสบความสำเร็จได้

 ดังน้ันการจินตนาการถึงภาพท่ีประสบความสำเร็จ 

ก็เพื่อให้ตนเองไม่เกิดความกดดันในการทำงาน 

มองโลกในแง่ดี และสิ่งสำคัญต้องมีความมั่นใจใน 

ตนเองและพยายามหาทางเสริมสร้างบุคลิกภาพ 

ของเราเพื่อให้ดูดี สำหรับการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

จะต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รวมทั้งท่าทางควรม ี

ความผ่อนคลายเพื่อทำให้มีการโต้ตอบที่ดีซึ่งกัน 

และกัน

 “ส่วนการทำงานท่ีจะทำให้มีประสิทธิภาพน้ัน 

ท่าทางในการสื่อสารก็มีส่วนสำคัญดังนั้นควรมี  

ท่าทางที่ผ่อนคลาย เพื่อเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดี

ต่อการสื่อสาร และควรทำตนให้เป็นที่รักต่อเพื่อน 

ร่วมงาน อย่ามองคนในแง่ร้าย รวมทั้งต้องพัฒนา 

ตนเองอย่างต่อเน่ือง พยายามต่อสู้กับอุปสรรคในการ 

ทำงานให้ผ่านพ้นไปให้ได้ คิดเสมอว่า “อดีตคือสิ่งที ่

ทำให้เกิดปัจจุบัน แต่ส่ิงท่ีทำให้เกิดอนาคตไม่ใช่อดีต”  

ฉะน้ันทุกคนควรมีความสุขกับการใช้ชีวิตของตนเอง” 

น.ส.ชัญษร กล่าวในตอนท้าย

  มิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์ส 2011ฯ      (ต่อจากหน้า 8) มหาบัณฑิตฯ                               (ต่อจากหน้า 4)

Pre-master degree คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชา 

การตลาดควบคู่กัน รวมท้ังยังคงทำกิจกรรมเพ่ือสังคม 

อย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัลต่างๆมากมาย อาทิ  

รางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่  

เนื่องในวันแม่แห่งชาติ พ.ศ. 2554 รางวัลผู้มีความ 

ประพฤติดี พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรม- 

ราชูปถัมภ์ รางวัลเยาวชนดีเด่น สภาสังคมสงเคราะห์ 

แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พ.ศ. 2552 

รางวัลเพชรประดับรามฯ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

พ.ศ. 2552 รางวัลพลเมืองไทย เมืองคนดี กรมการ- 

ศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ. 2551 ฯลฯ 

 “ผมรู้สึกดีใจและภาคภูมิใจอย่างย่ิง ท่ีปีการศึกษา 

นี้ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรพร้อมกันทั้ง 

ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท เพราะการเลือกที่ 

จะคว้าโอกาสเข้ามาเรียนในระบบ Pre-degree และ 

Pre-master degree ทำให้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  

คณะนิติศาสตร์ ตอนอายุ 19 ปี  และระดับปริญญาโท 

คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด อายุ 20 ปี  

ก่อนเพื่อนในวัยเดียวกัน และปัจจุบันกำลังศึกษาต่อ 

ระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การพัฒนาการ 

บริหาร อีกทั้งกำลังจะเป็นเจ้าของธุรกิจความงามที ่

ผลิตและส่งออกต่างประเทศ ซ่ึงต้ังใจจะพัฒนาธุรกิจ 

ของตนเองให้เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ภายในระยะเวลา  

3 ปี จึงขอฝากถึงเพ่ือนๆ นักเรียน นักศึกษาทุกคน ขอให้ 

ต้ังเป้าหมายของชีวิตให้ชัดเจน และคว้าโอกาสต่างๆ 

ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงหยิบยื่นให้ รวมทั้งต้อง 

ตั้งใจ ขยัน มีวินัย และอดทน ก็จะสามารถ 

ประสบความสำเร็จได้ทั้งการเรียนและชีวิตการ 

ทำงานครับ”

  ม.ร. อบรมฯ                               (ต่อจากหน้า 7)

ท่ีข้ึนทะเบียนผู้ประกันตนต่อสำนักงานประกันสังคม 

จึงมีความจำเป็นที่ควรมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 

ประกันสังคม เพ่ือท่ีจะได้รู้และเข้าใจในสิทธิประโยชน์ 

ของตน และสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามกฎ 

ระเบียบ อันจะส่งผลให้ผู้ประกันตนจะได้รับการ 

คุ้มครองจากการทำประกันสังคมอย่างเต็มที่  

 จากน้ัน ผศ.ดร.บุญชาล ทองประยูร รองอธิการบดี 

ฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธาน กล่าวว่า รู้สึกยินดี 

ที่สถาบันกฎหมายไทยได้ดำเนินภารกิจสำคัญมา 

อย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ การอบรมเรื่องกฎหมาย 

ประกันสังคมเป็นประโยชน์โดยตรงกับลูกจ้างช่ัวคราว 

รายปีของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ เห็นได้ว่ากฎหมาย 

ประกันสังคมของไทยท่ีผ่านมาไม่มีการพัฒนาปรับปรุง 

มากนัก เมื่อเทียบจากกฎหมายประกันสังคมของ 

ต่างประเทศที่มีตัวบทกฎหมายที่เป็นประโยชน์กับ 

ประชากรในประเทศดีมาก ดังนั้น ไทยต้องให้ความ

สำคัญกับกฎหมายประกันสังคมเพื่อพัฒนาไปให้ถึง

จุดที่ดี

 “การอบรมวันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวที่บุคลากร 

รายปีต้องตื่นตัวให้ความสำคัญ โดยเฉพาะในสิทธ ิ

ท่ีพึงมีของแต่ละคน เพราะเก่ียวโยงไปถึงความม่ันคง 

ในชีวิต นอกจากน้ี ยังเป็นอีกช่องทางท่ีจะมีการพัฒนา 

กฎหมายประกันสังคมให้ดียิ่งขึ้น ทั้งในด้านสิทธิ 

หน้าที่ เพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิ และรักษาแนวที่

พึงปฏิบัติตัวในสังคมต่อไป”

ม.ร. เป็นเจ้าภาพฯ                      (ต่อจากหน้า 12)

 การจัดประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการและงานวิจัยทางด้านสถิติ 

และสถิติประยุกต์ ตลอดจนนำเสนอองค์ความรู้ที ่

เก่ียวข้องเพ่ือนำไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนพัฒนา 

ในระดับภูมิภาคและระดับชาติ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุม 

ได้รับความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เกี่ยวกับวิชาการทางด้านสถิติและสถิติประยุกต์  

รวมทั้งเพ่ือสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือด้าน 

วิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ของสถาบันการศึกษา 

ต่างๆ หน่วยงาน สมาคม และเครือข่ายระดับชาติ ตลอดจน 

เป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการเพื่อ 

พัฒนาบุคลากรร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

 การประชุมจะจัดข้ึนระหว่างวันท่ี 17-18 พฤษภาคม  

2555 ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก และ 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ทัศนศึกษาและดูงาน 

ท่ีศูนย์ภูมิรักษ์จังหวัดนครนายก ตามอัธยาศัย   รูปแบบ 

การประชุม เป็นการบรรยายพิเศษทางวิชาการ (Keynote  

Lecture) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral  

Presentation) การนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร ์

(Poster Presentation) การเสวนาทางวิชาการ (Academic  

panel discussion/Forum) และการจัดนิทรรศการ 

และผลงานวิจัย (Poster Exhibition)

        อัตราค่าลงทะเบียน มีดังนี้ สมัครตั้งแต่บัดนี้ 

ถึง 30 เมษายน 2555 อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ 

และผู้สนใจทั่วไป 3,000 บาท และนิสิต นักศึกษา 

1,500 บาท สมัครหลังวันที่ 30 เมษายน 2555 

อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไป 

 3,500 บาท  และนิสิต นักศึกษา 1,500 บาท  ส่วน 

ผู้สนใจส่งผลงานวิจัยหรือบทความวิชาการส่งได้ 

ทาง e-mail ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2555

 การชำระค่าลงทะเบียนได้ 2 วิธี คือทางไปรษณีย์ 

ธนาณัติ สั่งจ่ายในนาม นายชำนาญ เจริญรุ่งเรือง 

หัวหน้าภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240  

หรือโอนเงินผ่านบัญช ี ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา 

ซอยรามคำแหง 24 ช่ือบัญชี นางสาวมาริสา แก้วสุวรรณ   

ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 099-242 235-0 เมื่อ 

โอนเงินแล้วให้ส่งเอกสารหลักฐานการโอนเงิน  

พร้อมช่ือ ท่ีอยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail แฟกซ์ไป 

ที่ โทร. 0-2310-8396

        ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาสถิติ 

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง โทร.  

0-2310-8396-8 หรือดาวน์โหลดใบสมัครที่ www.

statconf2012.ru.ac.th, e-mail: statconf2012@

ru.ac.th        



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 ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

เลขาธิการอาเซียนฯ                     (ต่อจากหน้า 1) ม.ร. มอบรางวัลฯ                        (ต่อจากหน้า 1)ม.ร. ร่วมมือ สปป.ลาวฯ             (ต่อจากหน้า 1) คณะกรรมการบัณฑิตฯ                (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร. ทูลเกล้าฯ                               (ต่อจากหน้า 1)

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา  

จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 

2555 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง นำผู้แทนหลักสูตร 

โครงการพิเศษ  ผู้แทนสาขาวิทยบริการฯต่างประเทศ 

และผู้แทนหลักสูตรต่างๆ ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

จำนวน 16 คน เฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้า 

ทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตาม 

พระราชอัธยาศัย จำนวน 2,500,000.- บาท ( สองล้าน 

ห้าแสนบาทถ้วน)

ดร.สมจิตร ประเสริฐสุข เลขานุการเอกฝ่ายการ- 

ศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตย 

ประชาชนลาว ประจำประเทศไทย และนักศึกษาว่า  

เมื่อปี 2552 มหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมมือทาง 

วิชาการกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

(สปป.ลาว) เปิดการเรียนการสอน หลักสูตรปริญญาตรี  

โครงการศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

และสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อพัฒนาคุณภาพและยก 

ระดับการศึกษาสู่ปริญญาตรี ให้แก่ ครูอาจารย์ และ

พนักงานมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว รวมทั้งเจ้าหน้าที่

กระทรวงศึกษาธิการของประเทศลาว  ซึ่งโครงการฯ 

นี้ได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากรัฐบาล และ 

มอบให้วิทยาลัยประชาคมนานาชาติหนองคาย-

อุดรธานี เป็นผู้ดูแลนักศึกษา โดยใช้สถานที่เรียน ณ 

สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดอุดรธานี  

และมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงเดินทางไปสอนด้วยตนเองทุกวิชา

 ในปี 2554 นักศึกษาจากโครงการฯ ดังกล่าว  

สำเร็จการศึกษาแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 113 คน และ 

เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 

2553-2554 รุ่นที่ 37 ในวันที่ 9 มีนาคม 2555 

(คาบเช้า) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหง 

มหาราช โดยมูลนิธิรังสรรค์  แสงสุข ได้สนับสนุน 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางครั้งนี้ให้แก่บัณฑิตทั้งหมด

 “รู้สึกดีใจและประทับใจในความสำเร็จของ 

นักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

กลุ่มนี้ เพราะทุกคนมีความรับผิดชอบและตั้งใจ 

จริงในการศึกษา ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีของพลเมือง 

ที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเองให้มีความพร้อม  

เพ่ือนำไปพัฒนาบ้านเมือง ประเทศชาติ และมหาวิทยาลัย 

รามคำแหงยังคงยินดีให้ความร่วมมือทางด้านการ 

ศึกษาในทุกระดับ รวมทั้งโครงการฝึกอบรมต่างๆ 

ต่อไป”

 ด้าน ดร.สมจิตร ประเสริฐสุข เลขานุการเอก 

ฝ่ายการศึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำประเทศไทย 

กล่าวว่า รู้สึกภาคภูมิใจที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

ได้ช่วยพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างบุคลากรของ 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวให้มีความรู้  

ความสามารถ และเพิ่มพูนศักยภาพให้สามารถกลับ 

ไปพัฒนาองค์กร สังคม และประเทศชาติ ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ และเกิดความเจริญก้าวหน้าทาง 

ด้านการศึกษาต่อไป

 “ ข อ ข อ บ คุ ณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ม ค ำ แ ห ง 

คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกคน ที่คอย 

ช่วยดูแลนักศึกษาลาวจนประสบความสำเร็จ จบการ 

ศึกษาเป็นบัณฑิตท่ีมีคุณภาพในวันน้ี และหวังอย่างย่ิง 

 สำหรับหน่วยงานที่มีผลการประเมินคุณ

ภาพในระบบ QA สูงสุด 3 อันดับแรก ตามเกณฑ์ 

การประเมินของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ใน 3 กลุ่ม 

หน่วยงาน จำนวน 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย

 1) กลุ่มหน่วยงาน คณะ/สถาบันท่ีจัดการเรียน 

การสอน : อันดับที่ 1 ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ 

เงินรางวัล 45,000 บาท อันดับที่ 2 คณะศึกษาศาสตร์ 

เงินรางวัล 30,000 บาท และอันดับที่ 3 ได้แก่ 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เงินรางวัล 15,000 บาท ทุก 

รางวัลรับพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 2) กลุ่มหน่วยงาน สำนัก/สถาบันท่ีสนับสนุน 

การจัดการเรียนการสอน : อันดับที่ 1 มี 5 หน่วยงาน  

ที่มีคะแนนเท่ากัน คือ สำนักงานอธิการบดี สำนัก 

วิทยบริการฯต่างประเทศ สถาบันศิลปวัฒนธรรม- 

เฉลิมพระเกียรติ สำนักพิมพ์ และสำนักประกัน 

คุณภาพ เงินรางวัล 15,000 บาท อันดับที่ 2 ได้แก่ 

สถาบันกฎหมายไทย เงินรางวัล 10,000 บาท 

และอันดับที่ 3 สำนักทดสอบทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เงินรางวัล 5,000 บาท ทุกรางวัลรับพร้อมใบประกาศ 

เกียรติคุณ

 3) กลุ่มหน่วยงานสาขาวิทยบริการเฉลิม 

พระเกียรติ : อันดับที่ 1 ได้แก่ สาขาวิทยบริการฯ 

จังหวัดอุทัยธานี เงินรางวัล 15,000 บาท อันดับที่ 2  

ได้แก่ สาขาวิทยบริการฯจังหวัดสุรินทร์ เงินรางวัล  

10,000 บาท และอันดับที่ 3 ได้แก่ สาขาวิทย 

บริการฯจังหวัดนครพนม และจังหวัดสุโขทัย (มีคะแนน 

เท่ากัน) ทุกรางวัลรับพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

 ด้านหน่วยงานท่ีผ่านการตรวจติดตามคุณภาพ 

ภายในระบบ ISO โดยผลการตรวจติดตามไม่พบ 

ข้อบกพร่อง (CAR) ที่เป็นเมเจอร์ ได้เงินรางวัล 

หน่วยงานละ 15,000 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  

จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักหอสมุดกลาง  

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  

บัณฑิตวิทยาลัย สถาบันคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยี 

การศึกษา และสำนักวิทยบริการ

ระหว่างฝึกสหกิจศึกษาให้เพ่ือนนักศึกษาท่ีฝึกสหกิจ- 

ศึกษาจากสถานประกอบการอ่ืนๆ และคณะผู้บริหาร  

รวมทั้งอาจารย์นิเทศของมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ 

รับรู้ เพ่ือนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาท้ังด้าน 

การดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและการใช้ชีวิตของ

นักศึกษาในสังคมการทำงานจริงในอนาคต”

 สำหรับสถานประกอบการที่เปิดโอกาสให้ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าไปฝึกปฏิบัติ 

งานจริง ตามหลักสูตรวิชา RAM 3000 สหกิจศึกษา  

รุ่นที่ 9 มีจำนวน 19 แห่ง ได้แก่ ที่ว่าการอำเภอ 

เมืองยโสธร จังหวัดยโสธร สำนักงานคณะกรรมการ 

กฤษฎีกา ศาลฎีกา สภาทนายความ จังหวัดมีนบุรี 

กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 บริษัททรู ทัช จำกัด  

บริษัทเอ็มเค เรสโตรองต์ จำกัด บริษัทเซ็นทรัล 

เรสโตรองต์ จำกัด กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง 

มหาดไทย บริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) บริษัท 

ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน) สถานีตำรวจภูธรนาจอมเทียน  

จังหวัดชลบุรี สถาบันคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง บริษัทเอเซีย บุ๊คส์ จำกัด บริษัท 

อาควาไลน์ โปรทาร์เก็ต จำกัด สถานทูตกัมพูชา 

ประจำประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง บริษัท 

นันทวัน จำกัด และบริษัทศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จำกัด

ม.ร. ปัจฉิมนิเทศฯ                        (ต่อจากหน้า 2)

ว่าความร่วมมือคร้ังน้ีจะเป็นจุดเร่ิมต้นท่ีเอ้ือประโยชน์ 

และสร้างความเข้าใจต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

ในปี 2558 ของทั้ง 2 ประเทศ รวมทั้งเป็นการสร้าง 

สายใยความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างกันด้วย”



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๔๙) วันที่ ๑๙ - ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕

  
 
 
 

 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ี พระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ แก่ รองศาสตราจารย์  
ดร.อุทัย ภิรมย์รื่น ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา แก่ นางมุกดา เอื้อวัฒนะสกุล และปริญญาศิลปกรรม-
ศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชานาฎกรรมไทย แก่ นายธงชัย ประสงค์สันติ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เมื่อวันที่ 5-6 มีนาคม 2555

 ภาควิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ  

สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย เครือข่ายวิจัยสถิติศาสตร์ ภาควิชาคณิตศาสตร์ 

และสถิติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัด 

ประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555 เรื่อง 

“การวิจัยเชิงสถิติเพ่ือการพัฒนาสังคมยุคใหม่” ระหว่างวันท่ี 17-18 พฤษภาคม  

2555 เชิญคณาจารย์ นักสถิติ นิสิต นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป สมัครเข้า 

ร่วมงาน ส่งผลงานวิจัยหรือบทความทางวิชาการได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  อาจารย์ชำนาญ เจริญรุ่งเรือง หัวหน้าภาค 

วิชาสถิติ คณะวิทยาศาสตร์ ม.ร. เปิดเผยว่า  

การจัดประชุมวิชาการสถิติและสถิติประยุกต์  

ครั้งที่ 13 ประจำปี 2555 เรื่อง “การวิจัย 

เชิงสถิติเพ่ือการพัฒนาสังคมยุคใหม่” คร้ังน้ี เป็น 

ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรามคำแหง  

สมาคมสถิติแห่งประเทศไทย เครือข่ายวิจัยสถิติศาสตร์  

และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยเห็นว่าการวิจัยสามารถนำพาประเทศ 

ไปสู่การแข่งขันระดับโลก และสามารถสร้างอำนาจต่อรองให้กับประเทศ 

ซึ่งการวิจัยที่ดีมีคุณภาพจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าปราศจากสถิติที่เหมาะสม  

เพราะสถิติเป็นเครื่องมือสำหรับการวิจัย รวมถึง งานนวัตกรรมและงาน 

สร้างสรรค์อื่นๆ 

 “ปัจจุบันมีนักสถิติทำงานอยู่ในองค์กรต่างๆทั่วประเทศ การแลก- 

เปล่ียนความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานเก่ียวกับสถิติ รวมท้ังนักศึกษาสาขา 

วิชาสถิติและที่เกี่ยวข้องจะทำให้ศาสตร์ทางด้านสถิติมีความเข้มแข็งขึ้น  

การเรียนรู้วิทยาการใหม่ๆจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จะทำให้นักวิชาการ 

และนักสถิติทันต่อสถานการณ์ ความก้าวหน้าทางวิชาการ สมาคมสถิต ิ

แห่งประเทศไทยและเครือข่ายวิจัยสถิติศาสตร์ ซ่ึงเป็นองค์กรศูนย์รวมความรู้ 

ของผู้ปฏิบัติงานด้านสถิติได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงสนับสนุนให้มีการ 

จัดประชุมวิชาการขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้การเรียนการสอนระดับ 

บัณฑิตศึกษา ทั้งระดับปริญญาโทและเอก เป็นไปตามนโยบายของ สกอ. 

ที่กำหนดให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยของนักศึกษาในที่ประชุมวิชาการ 

หรือในวารสารวิชาการต่างๆด้วย”       

ม.ร.เป็นเจ้าภาพประชุมวิชาการ
สถิติและสถิติประยุกต์ ครั้งที่ 13

(อ่านต่อหน้า 10)

 ชาวรามคำแหงปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเทพรัตน 

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 36,006 คน อธิการบดีขอบคุณคณะกรรมการฯ 

และผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ทำให้งานพิธีพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยอย่างดียิ่ง

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย ์  

อธกิารบดมีหาวทิยาลยัรามคำแหง                        ใหส้มัภาษณว์า่  

มหาวิทยาลัยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จ 

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ 

แทนพระองค์มาพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ 

การศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงในงานพิธี 

พระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 37 ระหว่างวันที่  

5-9   มีนาคม ท่ีผ่านมา  โดยมีบัณฑิต    มหาบัณฑิต และ 

ดุษฎีบัณฑิต เข้ารับพระราชทานปริญญาจำนวน 36,006 คน                นับเป็นความปล้ืมปิติ 

แก่บัณฑิตและชาวรามคำแหงเป็นอย่างยิ่ง และทุกคนต่างสำนึกในพระมหา- 

กรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 อธิการบด ี กล่าวว่า ในงานพิธีฯ ดังกล่าว นอกจากจะเต็มไปด้วยรอยยิ้ม 

แห่งความยินดีของบัณฑิตและผู้ปกครองแล้ว ในส่วนของคณาจารย์ก็มีความ 

ปลื้มปิติที่ได้เห็นลูกศิษย์สำเร็จการศึกษา และ  “ครู”  ทุกคนมีความเชื่อมั่นว่า 

ลูกศิษย์จะได้นำวิชาความรู้และคุณธรรมที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไปดูแลรับใช ้

สังคมเช่นเดียวกับบัณฑิตรุ่นพี่ที่ออกไปดูแลรับผิดชอบบ้านเมืองมาอย่าง 

ต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา 40 ปีที่ผ่านมา

 “งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 37 ผ่านพ้นไปด้วยดีเรียบร้อย

ในทุกด้าน ทั้งนี้เป็นผลมาจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายท้ังกรรมการสภา 

มหาวิทยาลัย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บัณฑิต ตลอดจน

นักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิต ม.ร. ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความ 

รับผิดชอบ เข้มแข็ง และเสียสละ ทำให้งานพิธีฯ ที่มีความสำคัญยิ่งลุล่วงด้วยดี” 

ผศ.วุฒิศักดิ์กล่าว

 อธิการบดี ม.ร. กล่าวต่อไปว่า ในนามมหาวิทยาลัยขอขอบคุณบุคลากร 

รามคำแหงตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกๆคนที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติหน้าที่ของตน

อย่างเต็มกำลังความสามารถ ทำให้งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรบรรลุผล 

สำเรจ็ดว้ยด ีและหวงัวา่จะไดร้บัความรว่มมอือยา่งดเีชน่นีอ้กี               ในภารกจิสำคญั 

ต่างๆของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสอบไล่ภาค 2/2554ระหว่างวันที่ 

12 มีนาคม - 3 เมษายน 2555 และการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2555 

ระหว่างวันที่ 7-16 พฤษภาคม 2555

อธิการบดีขอบคุณทุกฝ่าย

ที่ทำให้พิธีพระราชทานปริญญาบัตรสำเร็จลุล่วง


