
                                  

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 ๘

วันที่ ๔ -๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

ปีที่ ๔๒

(นางวัฒนา  อัติโชติ)
นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานประชาสัมพันธ์
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สถาบันภาษาเปิดทดสอบ
พื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ

คณะวิศวะฉลองครบรอบ 15 ปี

อธิการบดีฝากนักศึกษาปริญญาโทส่วนกลาง
“เรียนรู้องค์กร ติดตามข่าวสาร และตั้งใจศึกษา”

(อ่านต่อหน้า 2)

    

(อ่านต่อหน้า 2)

ม.ร. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปี 2555

พร้อมกันทั้งส่วนกลาง-ภูมิภาค  11 มิ.ย.นี้

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา	

ประจำปีการศึกษา	2555	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์  ลาภเจริญทรัพย์ 

	 มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 ภาค 1 

ปีการศึกษา	 2555	 ในวันที่	 11	 มิถุนายน	 2555	 พร้อมกันทั้งนักศึกษาที่สมัคร 

ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	ณ	 วิทยาเขตบางนา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 (รามฯ	 2)	 

ส่งสัญญาณภาพและเสียงไปยังทุกอาคารเรียน	 และถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียม 

ไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติทั่วประเทศ

	 สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่	 มหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อต้อนรับ 

นักศึกษาใหม่	 โดยคณะผู้บริหารและคณาจารย์	 เพื่อเสริมสร้างความรักและ 

ความภาคภูมิใจในสถาบัน	 รวมทั้ง	 เพื่อแนะนำให้นักศึกษาใหม่เข้าใจระบบการ 

เรียนการสอนและการบริการต่างๆท่ีจะได้รับจากมหาวิทยาลัย	 ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ 

ต่อชีวิตการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

	 ในปีการศึกษา	 2555	 นี้	 ม.ร. จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่พร้อมกันทั้ง 

นักศึกษาใหม่ที่สมัครส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ	 	 ในวันจันทร์ที่ 

11 มิถุนายน 2555	 โดยเป็นการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมจากวิทยาเขตบางนา	 
(อ่านต่อหน้า 11)

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	
รับมอบเงินสนับสนุนสภากาชาด	จำนวน	 200,000	บาท	จากฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค	 โดยมี	
รองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข	 รองอธิการบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค	 เป็นผู้มอบ	
เมื่อวันที่	22	พฤษภาคม	2555	ณ	ห้องทำงานอธิการบดี	

 สถาบันภาษา	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

เปิดทดสอบพื้นฐานความรู้ภาษาอังกฤษ	เพื่อ 

จัดระดับก่อนการฝึกอบรมโครงการภาษา

อังกฤษ	 สำหรับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป	

ครั้งที่	 41	 ในเดือนกรกฎาคม	 2555	 สำหรับ 

ค่าสมัครสอบวัดระดับนักศึกษาและบุคลากร	 

ม.ร.	100	บาท	

	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดงาน 

เสวนาทางวิชาการ	 เรื่อง	 “การเตรียมความพร้อมวิศวกรไทยสู่

ประชาคมอาเซียน”	 เนื่องในโอกาสวันสถาปนาคณะวิศวกรรม

ศาสตร์	ครบรอบ	15	ปี	โดยมี	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรานนท์ 

คงสง	 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	

เป็นประธาน	 ณ	 ห้องประมวล	 กุลมาตย์	 อาคารหอประชุมพ่อขุน 

รามคำแหงมหาราช		เมื่อวันที่	18	พฤษภาคม	2555

 ภายในงานได้รับความสนใจจากคณาจารย์	 นักศึกษา	 และ 

ผู้สนใจทั่วไป	ร่วมชมนิทรรศการ	ผลงานของ

    

(อ่านต่อหน้า 2)

 คณะรัฐศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

จัดโครงการอบรมเตรียมความพร้อมใน 

การสอบเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ 

(ปลัดอำเภอ)	 แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

และบุคคลที่สนใจทั่วไป	 เพื่อเป็นการเพิ่มพูน 

ความรู้ทางวิชาการ	 ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 

2555	ณ	ห้องนักบริหาร	ชั้น	 4	 คณะรัฐศาสตร์	

ม.ร.	โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ

ม.ร. อบรมสอบปลัดอำเภอ



๒ ข่าวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธานและ 

กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา	 และมี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

พิมล พูพิพิธ	 คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย	 คณาจารย์	

เจ้าหน้าที่	และนักศึกษารุ่นพี่ให้การต้อนรับ	ณ	ห้อง 

ประชุม	 0321	 ชั้น	 3	 อาคารสุโขทัย	 เมื่อวันที่	 12	

พฤษภาคม	ที่ผ่านมา

 โอกาสน้ี	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 กล่าวว่า	 ยินดีต้อนรับ 

นักศึกษาระดับปริญญาโททุกท่าน	 เข้าสู่การปฐมนิเทศ  

ซึ่งถือเป็นพิธีสำคัญที่นักศึกษาจะได้ทำความรู้จักกับ 

ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 

ระบบการเรียนการสอน	 คณาจารย์	 และเจ้าหน้าที่ 

ผู้ที่จะคอยให้คำปรึกษาและคอยดูแลนักศึกษา 

รวมทั้งได้รับรู้กฎเกณฑ์	 กติกาต่างๆของสถาบัน 

การศึกษาแห่งนี้ด้วย	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้เรามีสติ

ในการเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างระมัด

ระวัง	 และประสบความสำเร็จเป็นมหาบัณฑิตดัง 

ที่ตั้งใจ

 “มหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นหน่ึงมหาวิทยาลัย 

สองระบบ คือจัดการเรียนการสอน ทั้งระบบเปิด 

และระบบปิดพร้อมกัน เป็นมหาวิทยาลัยที่เรียกว่า 

มหาวิทยาลัยตลาดวิชา ซึ่งเกิดจากองค์ความรู้ของ 

สังคมหลายแห่งมาบูรณาการตามพระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง พ.ศ. 2514 โดยการก่อตั้ง 

มหาวิทยาลัยในช่วงแรก รัฐบาลได้สนับสนุนเงิน 

งบประมาณ จำนวน 5 ล้านบาท และใช้ศูนย์แสดง 

สินค้าที่หัวหมากเป็นสถานที่เปิดการเรียนการสอน  

ซึ่งในขณะนั้นมหาวิทยาลัยและนักศึกษาได้รับ 

การดูถูกดูแคลนจากคนภายนอกอย่างมาก และเมื่อ 

บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัยรามคำแหงสำเร็จ 

การศึกษา ในปี 2518 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ 

อย่างล้นพ้นจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ 

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เสด็จมา 

ทรงเปิดอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชและ 

พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก ยังความ 

ปลื้มปิติยินดีแก่ชาวรามคำแหงทุกคน และทำให ้

มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้รับการยอมรับจากสังคม 

ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ ลาภเจริญทรัพย์  

กล่าวตอ่ไปวา่	ผูบ้ริหารของมหาวิทยาลยัรามคำแหง 

ทุกคนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ได้ช่วยกันพัฒนา 

มหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกๆด้าน	 

วันน้ีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ได้เปิดการเรียนการสอน 

ทุกระดับต้ังแต่อนุบาลถึงปริญญาเอก	 รวมท้ังได้ขยาย 

โอกาสทางการศึกษาเปิดสาขาวิทยบริการเฉลิม- 

พระเกียรติ	 23	 จังหวัดทั่วประเทศ	 และขยายไปยัง 

ต่างประเทศอีก	 31	ประเทศ	40	ศูนย์สอบ	ซึ่งได้ผลิต 

บัณฑิตออกไปรับใช้สังคมแล้วกว่า	 8	 แสนคน	 เป็น 

ที่ยอมรับของสังคมในวงกว้างแล้วว่าบัณฑิต 

รามคำแหง	 เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ	อดทน	มีความ 

รับผิดชอบ	และทำงานร่วมกับผู้อ่ืนได้	จึงเป็นท่ีต้องการ 

ของตลาดแรงงานอย่างมาก	 เป็นสิ่งที่ชาวรามคำแหง

ทุกคนรู้สึกภาคภูมิใจกับการทำหน้าที่ด้านการศึกษา	

และยืนยันที่จะทำหน้าที่นี้ต่อไป

 “การศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาต้อง 

เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆของ 

มหาวิทยาลัย และศึกษาหาความรู้รอบตัวเพิ่มเติมใน 

ด้านท่ีเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา รู้เท่าทันการเปล่ียนแปลง 

ของโลกยุคปัจจุบัน รวมทั้งต้องมีความรู้ความเข้าใจใน 

เทคโนโลยีและสามารถนำไปใช้พัฒนาสังคม ประเทศชาติ  

ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริง  

หากมีปัญหา ข้อสงสัยขอให้นักศึกษาปรึกษาอาจารย์  

สอบถามถึงข้อมูลที่ถูกต้อง และสิ่งสำคัญคือ ขอให้ 

ถอดหัวโขนออก เมื่อเข้ามาเป็นลูกพ่อขุนฯแล้ว ทุกคน 

มีความเสมอภาค เท่าเทียมกัน ขอให้รัก สามัคคี ช่วยกัน 

ศึกษาหาความรู้ แลกเปล่ียนประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ 

ซึ่งกันและกัน รวมทั้ง เคารพครูอาจารย์ และอ่อนน้อม 

ถ่อมตนต่อผู้ใหญ่  เพื่อดำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมที่ดีงาม”

อธิการบดีฝากนศ.ป.โทฯ              (ต่อจากหน้า 1)

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	 และร่วมฟังการ 

เสวนาวิชาการ เร่ือง “การเตรียมความพร้อมวิศวกร 

ไทยสู่ประชาคมอาเซียน”	 โดย	 รศ.ดร.วิบูลย์ ช่ืนแขก  

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

พระจอมเกล้าพระนครเหนือ	 และ	 ดร.วิชัย จิวาลัย 

กรรมการสภาวิศวกร	

	 นอกจากนี้	 ยังมีการเสวนาวิชาการศิษย์เก่า 

เรื่อง “บทบาทวิศวกรรามคำแหงในสังคมไทย”	โดย 

ศิษย์เก่าช้ันปริญญาตรีและปริญญาโท	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	 

ม.ร.	ได้แก่	นายพันกรณ์  ชีวะวุฒิวัฒนวิทย์  ศิษย์เก่า 

ชั้นปริญญาโท	รุ่นที่	1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	สาขา 

วิชาการตรวจสอบและกฎหมายวิศวกรรม	 เป็นกรรมการ 

ผู้จัดการ	บจก.พี.เอส.คอนสตรัคชั่น	แอนด์	 ดีซายน์	

อาจารย์อุษณีย์ ระหา	 ศิษย์เก่าชั้นปริญญาตรี	 เป็น 

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา	 คณะวิศวกรรม- 

ศาสตร์	 ม.ร.	 และนายมนตรี ผอมขำ ศิษย์เก่าชั้น 

ปริญญาตรี	เป็นวิศวกร	บริษัท	วี.สมาร์ท	จำกัด	เป็น 

วิทยากร

	 โอกาสนี้	 อาจารย์ ดร.เลิศเลขา ธนะชัยขันธ์  

รองคณบดีฝ่ายสวัสดิการและกิจการพิเศษ																		คณะ 

วิศวกรรมศาสตร์	 ม.ร.	 กล่าวรายงานว่า	 คณะวิศวกรรม- 

ศาสตร์	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่	

15	 พฤษภาคม	 2540	 และได้ครบรอบ	 15	 ปีไปเมื่อ 

วันที่	 15	 พฤษภาคมที่ผ่านมา	 โดยคณะฯได้จัดพิธ ี

บูชาพ่อขุนรามคำแหงมหาราช	 และพิธีสงฆ์เพ่ือความ 

เป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน	อีกทั้ง	ได้จัดการเสวนาทาง 

วิชาการในหลายหัวข้อ	 	 นำเสนอวีดิทัศน์ระลึกถึง 

ความเป็นมาของการก่อต้ัง	 	 เผยแพร่ผลการดำเนินงาน	 

และการเจริญเติบโตในด้านต่างๆของคณะวิศวกรรม- 

ศาสตร์ในช่วง	 15	ปีที่ผ่านมา	นอกจากนั้น	 ยังได้จัด 

งานสังสรรค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง 

คณาจารย์	 เจ้าหน้าที่	 ศิษย์เก่าและนักศึกษา	 ตลอดจน 

หน่วยงานต่างๆของมหาวิทยาลัยด้วย

 ผศ.ดร.วรานนท์ คงสง คณบดีคณะวิศวกรรม- 

ศาสตร์	 กล่าวว่า	 การจัดงานวันนี้สืบเนื่องมาจาก 

เม่ือวันท่ี	 15	 พฤษภาคม	 2555	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	

ม.ร.	 ครบรอบการก่อตั้ง	 15	 ปี	 ซึ่งในทุกปีคณะฯ 

จะจัดพิธีกรรมต่างๆและการเสวนาทางวิชาการใน 

หลายหัวข้อ	 ทั้งนี้	 ตลอดระยะเวลา	 15	 ปี	 คณะ 

วิศวกรรมศาสตร์ได้สร้างนวัตกรรมใหม่และผลิต 

ผลงานทางด้านวิศวกรรมขึ้นในแวดวงวิชาการ 

และวิชาชีพ	 สามารถผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิต	

ออกไปรับใช้สังคมจำนวนกว่าพันคน	 รวมถึงนักศึกษา 

ที่กำลังศึกษาอยู่อีกจำนวนมากที่จะจบไปช่วยกันดูแล 

และพัฒนาวงการวิศวกรรมไทยในอนาคตต่อไป	ซึ่ง 

ความสำเร็จของคณะวิศวกรรมศาสตร์ในวันนี้เกิดขึ้น 

ด้วยความร่วมแรงร่วมใจของคณะผู้บริหาร	 คณาจารย์	 

เจ้าหน้าที่	 และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน	 ที่ได้ช่วยกัน 

ทำหน้าที่และพัฒนาการทำงานมาอย่างดีที่สุดและ 

จะมุ่งพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง	 เพื่อให้คณะวิศวกรรม-

ศาสตร์สามารถก้าวไปสู่ปีที่	16	ได้อย่างมั่นคง

คณะวิศวะฯ                                (ต่อจากหน้า 1)

 W	ความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 

(ภาค ข.) 

	 1.	 ความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติงานราชการ

	 2.	 ความรู้ความเข้าใจในภารกิจของกรมการ- 

ปกครอง

 W	แนะนำการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ 

ตำแหน่ง ปลัดอำเภอ

 ท้ังน้ี	 มีเอกสารประกอบการบรรยายและแนะนำ 

แบบทดสอบการเตรียมความพร้อมในการสอบปลัดอำเภอ	 

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดการรับสมัคร	หรือลงชื่อ 

สมัครได้ท่ี	 หน่วยกิจการนักศึกษา	 งานบริการการศึกษา	 

ชั้น	 2	 คณะรัฐศาสตร์	 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป	 หรือ  

โทร.	0-2310-8483	-	89	ต่อ	22,	23	หรือ	24,	0-2310-

8466-67	หรือ	www.pol.ru.ac.th  ค่าอบรม 3,000 บาท 

บุคคลทั่วไป	 120	 บาท	 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 

23 มิถุนายน 2555

 ทั้งนี้	 สถาบันภาษาจะจัดให้มีการสอบวัดระดับ 

ในวันอาทิตย์ท่ี 24 มิถุนายน 2555 เวลา 09.00-12.00 น.  

ผลการทดสอบสามารถใช้ได้	 1	 ปี	 นับตั้งแต่วันสอบ	 

และเม่ืออบรมและสอบผ่านครบท้ัง	 6	 ระดับตามหลักสูตร	 

สถาบันภาษาจะบันทึกผลสอบไว้ในทรานสคริปต์ 

ให้แก่นักศึกษาด้วย	 	หลักฐานการสมัคร ได้แก่	 รูปถ่าย	 

1	 นิ้ว	 2	 รูป	 (หน้าตรง	 ไม่สวมแว่นตาดำ	 ชุดสุภาพ)	 

นักศึกษา	 ม.ร.	 ใช้สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา	 1	 ฉบับ  

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน	 1	 ฉบับ	 และสำเนา 

ใบเสร็จลงทะเบียน	 1	ฉบับ	 บุคคลท่ัวไปใช้สำเนาบัตร- 

ประจำตัวประชาชน	1	ฉบับ	

	 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่ 

สถาบันภาษา	 ม.ร.	 อาคารสุโขทัย	 ชั้น	 4	 ห้อง	 0408	

โทร.	0-2310-8903-4	และดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่	www.

ril.ru.ac.th   e-mail : ril@ru.ac.th 

สถาบันภาษาฯ                              (ต่อจากหน้า 1)

ม.ร.อบรมฯ                                  (ต่อจากหน้า 1)



๓ข่าวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

 

เปลวเทียนให้แสง รามคำแหงให้ทาง

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 จัดปฐมนิเทศนักศึกษา 

ปริญญาโท	สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	 ปีการศึกษา	 

2555	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ  ลาภเจริญทรัพย์	 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง		เป็นประธาน	และ 

มีรองศาสตราจารย์ ดร.นวลละออ แสงสุข	 รองอธิการบดี 

ฝ่ายบัณฑิตศึกษาภูมิภาค	 พร้อมด้วยคณาจารย์มหาวิทยาลัย 

รามคำแหง	 ร่วมชี้แจง	 โดยถ่ายทอดสัญญาณจากห้อง 

บรรยาย	 ชั้น	 5	 สำนักเทคโนโลยีการศึกษาไปยังสาขา 

วิทยบริการฯทุกแห่งท่ัวประเทศ	 เม่ือวันท่ี	 13	 พฤษภาคม	 

2555	

 โอกาสนี้	 ผศ.วุฒิศักดิ์ อธิการบดี ม.ร. กล่าวว่า	 

การเป็นมหาบัณฑิตเป็นเรื่องสำคัญ	 เชื่อว่าทุกคนที่

เข้ามาในรามคำแหงมีความตั้งใจในการที่จะสำเร็จ 

การศึกษา	ฉะน้ัน	ช่วงระยะเวลาท่ีศึกษาอยู่ในรามคำแหง	 

บางครั้งอาจจะมีอุปสรรคบ้าง	 มีภาระงานมากขึ้น	

ก็อย่าย่อท้อ	เมื่อตั้งใจมาเรียนแล้วเรียนให้สำเร็จและ 

มีความมุ่งมั่น	

 อธิการบดี	 กล่าวถึงการก่อตั้งรามคำแหงว่า	

เมื่อ	 40	 กว่าปีที่ผ่านมา	 การศึกษาในประเทศไทยมี

สถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรี 

น้อยแห่ง	 จำนวนนักเรียน	 ม.ปลาย	 ที่ไม่มีโอกาสได ้

เรียนช้ันปริญญาตรีก็มีมากข้ึนถึงจำนวนกว่าแสนคน	 

ด้วยเหตุนี้	 รามคำแหงจึงก่อตั้งขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย 

ตลาดวิชาที่ เปิดรับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบ 

ได้เข้าศึกษาช้ันปริญญาตรีโดยไม่จำกัดจำนวน	 และมี 

รูปแบบการเรียนแบบตลาดวิชา	 คือมหาวิทยาลัย 

สองระบบ	 ใครที่ต้องการมาเข้าเรียน	 มหาวิทยาลัย 

จัดชั้นเรียนให้	 ส่วนผู้ที่ไม่สะดวกหรือต้องทำงาน 

ระหว่างเรียนก็สามารถอ่านตำรา	 หรือสื่อการสอน

ต่างๆไปศึกษาด้วยตนเองได้	

 “เม่ือรามคำแหงเกิดข้ึนมา มีหลายคนต้ังคำถาม 

ว่าระบบเช่นนี้จะสร้างคนให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

ได้หรือ จนมาถึงปัจจุบันด้วยความมุมานะของผู้บริหาร 

ทำให้สถาบันแห่งน้ี เติบโตเป็นมหาวิทยาลัยท่ีย่ิงใหญ่  

สามารถเป็นที่พึ่งของลูกหลานคนไทยได้ทั่วทั้ง 

ประเทศและทั่วโลก เมื่อรามคำแหงเปิดขึ้นทุกคนก็ 

ต่างหลั่งไหลเข้ามา ทำให้เห็นว่าประชาชนอยากเรียน 

หนังสือและต้องการมีสติปัญญา ซึ่งถ้าสังคมไม่เปิด 

โอกาสให้เขาได้พัฒนาสติปัญญา ก็เป็นเรื่องที่น่า 

เสียดาย”

 อธิการบดี	 แจงต่อไปว่าการก่อต้ังมหาวิทยาลัย 

ก็เริ่มขึ้นโดยมีผู้ที่เข้าใจระบบการเรียนการสอน 

แบบตลาดวิชาเข้ามาเป็นอธิการบดีคนแรกคือ	 

ศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ ผาสุขนิรันต์	 ซึ่งท่านเป็น 

ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และการเมือง	 

(มหาวิทยาลัยตลาดวิชาแห่งแรก)	 จึงได้ดำเนินการ 

บริหารมหาวิทยาลัยเช่นนั้นมาใช้ที่	ม.ร.

			 	 	 	 	 	สิ่งสำคัญที่เป็นความภาคภูมิใจอย่างที่สุด	คือ	

เม่ือวันท่ี 26 พฤศจิกายน 2518	 มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ได้รับพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้จาก 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 เสด็จพระราชดำเนิน 

พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ	 

พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรามคำแหง 

รุ่นแรก	 บริเวณหน้าสำนักหอสมุดกลาง	 เป็นสิ่งที่ 

ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในศักดิ์ศรีแก่คนรามคำแหง 

ทุกคน	 รามคำแหงจึงถือเอาวันที่	 26 พฤศจิกายน  

เป็นวันสำคัญในการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา	

	 นอกจากนั้น	 มหาวิทยาลัยยังได้รับพระมหา- 

กรุณาธิคุณจาก	 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรม- 

ราชกุมารี	 พระราชทานไม้ฝ้ายคำ	 หรือต้นสุพรรณิการ์	

ให้เป็นดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัย	 เป็นต้นไม้ที่เจริญ 

งอกงามได้ทุกท่ีทุกถ่ิน	 เปรียบเสมือนลูกศิษย์รามคำแหง 

ที่จบไปรับใช้บ้านเมืองอยู่ทั่วประเทศ

	 จนกระท่ัง	 ปี	2538	สมัยท่ีรศ.รังสรรค์  แสงสุข 

เป็นอธิการบดี	 ได้มีนโยบายนำการศึกษาออกต่างจังหวัด	 

ด้วยการยึดมั่นในเจตนารมณ์และปณิธานสำคัญของ

มหาวิทยาลัยในการให้โอกาสและกระจายโอกาสทาง 

การศึกษาให้กับผู้ที่แสวงหาโอกาสทางการศึกษาให้ 

มากท่ีสุด	 โดยเฉพาะผู้ท่ีอยู่ต่างจังหวัด	 ต้องนำการศึกษา 

ไปอยู่ใกล้บ้านเขา	ให้เด็กที่อยู่ชนบทก็จะได้รับโอกาส	 

ซึ่งปัจจุบันมีสาขาวิทยบริการฯ	 ทั้งหมด	 23	 จังหวัด 

ล่าสุด	 คือจังหวัดพังงา	 โดยมหาวิทยาลัยจัดให้คณาจารย์ 

ไปสอนที่สาขาฯและใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกล

ถ่ายทอดไปทั่วประเทศ	

 อธิการบดี	 กล่าวต่อไปว่า	 ขอฝากให้นักศึกษาต้ังใจ 

มาเรียนหนังสือ	 ให้เข้าห้องเรียนทุกครั้ง	 และให้เคารพ 

ครูอาจารย์	 แม้ว่าบางท่านอาจจะมีอายุน้อยกว่าก็ตาม	

ส่วนนักศึกษาไม่ว่าท่านจะเป็นใครมาจากไหนก็ตาม	

มหาวิทยาลัยไม่เลือกปฏิบัติ	 โดยจะยึดตามกฎระเบียบ 

ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้	 เมื่อท่านเข้ามาเป็นลูกศิษย์

แล้วขอให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแก่กัน	 เรื่องใดที่มี 

ข้อสงสัยก็สามารถสอบถามกับมหาวิทยาลัยได้	 เพราะ 

กติกาต่างๆที่มหาวิทยาลัยกำหนดขึ้นมาเพื่อนักศึกษา 

ทั้งสิ้น	 ซึ่งเมื่อท่านจบการศึกษาไปแล้วท่านสามารถ 

พูดด้วยความภูมิใจว่า	 ท่านสำเร็จการศึกษาจากสถาบัน 

ที่มีกฎกติกา	 และมีเกณฑ์ในการสร้างมาตรฐานทาง 

การศึกษา	

ม.ร. ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาโทส่วนภูมิภาค

(อ่านต่อหน้า 11)

 “ข่าวรามคำแหง”		ได้ทราบจากส่ือหนังสือพิมพ์ 

หลายฉบับว่า

	 เมื่อวันที่	 ๑๗	 พฤษภาคม	๒๕๕๕	ซึ่ง 

มีการประชุมรัฐสภา

	 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งได้ 

อภิปรายในที่ประชุมดังกล่าว	 ตอนหนึ่งได้ 

กล่าวถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนหนึ่งว่า

 “โง่”

 ลำพังการกล่าวเช่นนี้	 มิได้เป็นเรื่อง 

ผิดปกติเท่าใดในสภาแห่งนี้

	 แต่ครั้งนี้	 ได้มีการพาดพิงมาถึงสถาบัน 

การศึกษาของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคนนั้น 

ด้วย	ประมาณว่า

	 คนจบจากสถาบันนี้	(เอ่ยนาม)	มันโง่

 “ข่าวรามคำแหง”	 คงเฉยๆ	 ถ้าหากสถาบัน 

ที่เขากล่าวถึงจะมิใช่สถาบันที่

 มีผู้สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า	๘	แสนคน

	 มีผู้กำลังศึกษาอยู่กว่า	๗	แสนคน	

	 และมีผู้เคยเข้ามาศึกษาที่สถาบันนี้กว่า	

๕	ล้านคน

	 คนเหล่านี้หรือที่	“โง่”

	 ท่านอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราม- 

คำแหง	คนหนึ่ง	คือ	รองศาสตราจารย์รังสรรค์  

แสงสุข

	 เคยบอกลูกศิษย์ของท่านอยู่เสมอๆ	ว่า

 สถาบันของใครใครก็รัก

	 ฉะนั้นจึงขอให้ระมัดระวังในการกล่าว

ถึงสถาบันใดๆ	ในทางที่เสื่อมเสีย

	 “ข่าวรามคำแหง”	 จึงอยากจะบอกผู้ที่ 

ถามเรื่องนี้มาสั้นๆ	ว่า

	 ครูเชื่อว่าลูกศิษย์ของครูไม่โง่

	 เพราะมีความรู้	 มีคุณธรรม	 ตามที่ครู 

ได้สอน

	 และไม่ได้เที่ยวไปว่าใครๆ	เขาเหมือน

 คนที่ไม่มีใครสั่งสอน



๔ ขาวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

   วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ

ประกาศกระบวนวิชาพรอมวันและเวลาสอบภาค 1/2555 (ม.ร. 30)
(ตอจากฉบับที่แลว)

   วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ    วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ



   วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ    วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ    วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ

๕ขาวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕



   วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ    วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ    วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ

๖ ขาวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕



   วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ    วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ    วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ

๗ขาวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕



   วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ    วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ    วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ

๘ ขาวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕



   วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ    วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ    วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ

๙ขาวรามคำแหงวันที่ ๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕



   วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ    วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ    วิชา (CR)     SEC     วัน / เวลาเรียน         หองเรียน วัน / เวลาสอบ

๑๐ ขาวรามคำแหง วันที่ ๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕



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 ๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

ม.ร.ปฐมนิเทศ นศ.ป.โทฯ            (ต่อจากหน้า 3)

 “รามคำแหงในวันนี้ได้ทำหน้าที่ทางการศึกษา 

มาตลอด ไม่ว่าจะเป็นการเปิดสอนไปต่างจังหวัด ต่างประเทศ  

31 ประเทศ หรือแม้ว่าจะเป็นการเปิดสอนสถาบัน- 

การศึกษานานาชาติ ท่ีมีชาวต่างชาติจำนวนกว่า 75 ประเทศ 

เข้ามาศึกษา ทำให้เห็นว่าถนนทุกสายทั่วประเทศและ 

ทั่วโลกมุ่งสู่รามคำแหง

 อีกทั้ง ยังมีการเปิดมิติใหม่ทางการศึกษา คือ  

ให้โอกาสผู้ท่ีจบการศึกษาช้ัน ม.ต้น ได้เรียนช้ันปริญญาตรี 

ล่วงหน้า ด้วยการสะสมหน่วยกิตไปพร้อมกับการเรียน  

ม.ปลาย เมื่อจบ ม.ปลายแล้วก็สามารถมาเทียบโอน 

หน่วยกิตเป็นนักศึกษารามคำแหงอย่างเต็มตัว ซ่ึงบางคน 

สามารถใช้เวลาเรียนเพิ่มอีกไม่กี่หน่วยกิตก็สำเร็จ 

การศึกษาในระดับปริญญาตรีด้วยอายุที่ยังน้อยอยู่  

แล้วพวกเขาก็สามารถเลือกเส้นทางอนาคตได้เร็วขึ้น

ในขณะที่เพื่อนคนอื่นเพิ่งเข้าเรียนมหาวิทยาลัยเป็น 

ปีแรก”

 อธิการบดี	 กล่าวอีกว่า	 ขอให้ทุกท่านระลึกว่า	

รามคำแหงเป็นเสมือนบ้านหลังใหม่ของนักศึกษา			 

ไม่ว่าจะเป็นสาขาวิทยบริการฯแห่งใดก็ตามถือว่า 

เป็นบ้านที่นักศึกษาสามารถเข้ามาหาความรู้	 มาใช ้

ห้องสมุด	 และใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าที่สุด	 ซึ่งมหาวิทยาลัย

พร้อมจะดูแลนักศึกษาทุกคนให้สำเร็จการศึกษาเป็น

มหาบัณฑิต	 และขอให้นักศึกษาได้ใฝ่รู้	 ใฝ่เรียน	 และ 

รักษากฎกติกาของมหาวิทยาลัยไว้ให้มั่น	

 รามคำแหงเชื่อว่านักศึกษาจะเป็นผู้มีสติปัญญา 

ท่ีสมบูรณ์	 และจบไปเป็นผู้ท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม	 การท่ี 

คนเรามีความรู้แล้ว	 อย่านำไปใช้ในทางที่ผิด	 ขอให้ 

ตระหนักว่า	 เม่ือเรามีความรู้และปัญญาแล้วจงใช้อย่าง 

มีสติและมีคุณธรรม	 ในการที่จะใช้ให้เกิดประโยชน ์

แก่สังคมและพัฒนาประเทศต่อไป

ม.ร.ปฐมนิเทศ นศ.ใหม่ฯ             (ต่อจากหน้า 1)

ไปยังสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ	ทั้ง	23	จังหวัด 

ทั่วประเทศ	 ตั้งแต่เวลา	 08.00	 น.	 เป็นต้นไป	 โดย 

ภาคเช้า (09.00-12.00 น.) เป็นการปฐมนิเทศรวมทุกคณะ 

โดย	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธานในพิธี 

และกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่	 พร้อมแนะนำ 

คณะผู้บริหารและคณาจารย์	 ส่วนภาคบ่าย (13.00- 

15.00 น.)	 เป็นการปฐมนิเทศแยกแต่ละคณะโดยคณบดี 

และคณาจารย์ประจำคณะ	 ซ่ึงการปฐมนิเทศส่วนกลาง	 

ณ	วิทยาเขตบางนา	มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้กำหนด 

สถานที่ของการปฐมนิเทศแยกตามคณะ	ดังนี้

	 คณะนิติศาสตร์	 อาคาร	BNB5,	BNB6

	 คณะบริหารธุรกิจ	 อาคาร	 KTB	 201,	 301,	

401	และ	501	

	 คณะมนุษยศาสตร์และคณะเทคโนโลยีการ 

สื่อสารมวลชน			อาคาร	BNB	10	และ11

	 คณะศึกษาศาสตร์	 อาคาร	BNB1

	 คณะวิทยาศาสตร์	 อาคาร	BNB3

	 คณะรัฐศาสตร์	 อาคาร	 PBB	 201,	 301,	

401	และ	501

	 คณะเศรษฐศาสตร์		อาคาร	BNB2

	 คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์			อาคาร	BNB4

 นอกจากนี้	 กองงานวิทยาเขตบางนา	 ยังได้จัด 

กิจกรรม	 “นิทรรศการแนะนำหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 

รามคำแหง”	 กิจกรรม	 “แนะนำการเข้าร่วมกิจกรรม 

นักศึกษาและรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมด้าน 

ต่างๆ ตามที่นักศึกษาสนใจ”	ณ	อาคารคนฑี	(KTB)	 

ช้ันล่าง	 และจัด	“นิทรรศการถาวร อาณาจักรสุโขทัย”  

ณ	อาคารพระบาง	 (PBB)	 ชั้นล่าง	 วิทยาเขตบางนา	

ม.ร.

 สำหรับการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค  

ทั้ง	23	สาขาวิทยบริการฯ	หลังจากถ่ายทอดสัญญาณ 

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่โดยอธิการบดี	 ซึ่งเป็น 

การถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมจากวิทยาเขตบางนาแล้ว  

ในเวลา	11.30-12.00	น.	จะเป็นการแนะนำการเรียน 

การสอนการสอบส่วนภูมิภาค	 โดยรองอธิการบดี 

ฝ่ายการศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาค	 (ถ่ายทอดสัญญาณ 

จากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา)		เวลา	13.00-14.00	น.	 

เป็นการต้อนรับและให้โอวาทโดยรองอธิการบดี 

สาขาวิทยบริการฯแต่ละจังหวัด	 จากนั้น	 เวลา	 14.00- 

16.00	น.	 เป็นการแนะนำการเรียนการสอนโดยคณบดี 

หรือหัวหน้าภาควิชาที่เกี่ยวข้อง	 (คณะนิติศาสตร์	 

คณะบริหารธุรกิจ	 คณะมนุษยศาสตร์	 และคณะ- 

รัฐศาสตร์ตามลำดับ)

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง	 ขอเชิญชวนนักศึกษาใหม่ 

ร่วมการปฐมนิเทศครั้งนี้ตามกำหนดการดังกล่าว 

และร่วมกิจกรรมแนะนำนักศึกษาในการเข้าร่วม 

กิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย	 เพื่อให้นักศึกษาได ้

รับทราบข้อมูลและคำแนะนำต่างๆที่เป็นประโยชน์ 

ต่อการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยรามคำแหง 

ต่อไป

ก็เป็นคำท่ีถือได้ว่าไพเราะ	 ส่ิงเหล่าน้ีไม่ได้กำหนดกฎเกณฑ์ 

อะไรมากมายในตำรับตำรา		เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยน 

ความคิดนำมาเล่าสู่กันฟัง		

 สำหรับลูกศิษย์	 ครูคิดว่าจะต้องมีเร่ืองคุยกันหลายเร่ือง 

ทีเดียว	 อย่างบริบทของการเรียนรู้ท่ีเปล่ียนแปลงไป	 เป็น 

เหมือนทั้งคลื่นที่ค่อยๆมากระทบฝั่งคือค่อยๆเปลี่ยน		 

และสึนามิที่มาอย่างรุนแรงซึ่งหมายถึงการเปลี่ยนแปลง 

อย่างรวดเร็ว		เหมือนทั้งลมที่พัดเอื่อยๆ	พอเย็นสบาย		และ 

ลมที่พัดแรงจนบ้านพัง	 เป็นต้น	 ทุกสรรพสิ่งย่อมมีการ 

เปลี่ยนแปลง	 อาจจะช้าบ้างรวดเร็วบ้าง	 ถ้าหากว่ารวดเร็ว 

เกินไปเราก็ต้องรู้จักดูว่าจะเกิดภัยมากน้อยแค่ไหนเพียงไร

 อย่างเช่น	 อีกไม่นานเด็กๆก็จะได้ถือกระดานชนวน 

แบบใหม่ที่เรียกว่า	 “แท็บเล็ต” พกติดตัวมาเรียนหนังสือ 

ทำให้ต้องดูว่าเป็นการเรียนที่ทันสมัยก็จริงอยู่แต่บางอย่าง 

ต้องดูที่ความรู้สึกด้วย	 อยากให้คุณพ่อคุณแม่เล่าให้ลูกฟัง 

ว่าเม่ือก่อนสมัยท่ีท่านร้องเพลงได้น้ันท่านไม่ได้ดูคาราโอเกะเลย		 

ท่านร้องอย่างมีความสุขมากเพราะเวลาร้องอารมณ์จะ 

คล้อยตามเพลง	พูดง่ายๆ	คือ	อินไปกับเพลง	เมื่ออินไปกับ 

เพลงก็จะมีทั้งความสุขและความโศกตามที่นักแต่งเพลง 

ได้แต่งข้ึน	 แต่ปัจจุบันน้ีใช้ท้ังร้องและเต้น	 ในขณะเดียวกัน 

ก็อาจจะมีเนื้อเพลงที่ชัดบ้างไม่ชัดบ้างก็ไม่เป็นไร		ฟังดูก็ 

จะเป็นแต่ท่วงทำนอง	 ก็ไม่ถือสาหาความกัน	 แต่สมัยก่อนน้ัน 

ไม่ได้เลย	 ต้องร้องอย่างชัดถ้อยชัดคำและถูกอักขรวิธี	 วจีวิภาค  

วากยสัมพันธ์		อย่างนี้เป็นต้น

	 ถ้าหากว่าเราเข้าสู่พลวัตอย่างรวดเร็วโดยท่ีไม่รู้ว่า		 

ลมเอื่อยๆ	 เป็นอย่างไร	 ลมแรงเป็นอย่างไร	 หมายความว่า 

การเรียนรู้ส่ิงไหนท่ีเปล่ียนไปอย่างรวดเร็วเราก็รู้เท่าเอาทัน		 

เปล่ียนไปช้าก็รู้เท่าเอาทัน	 เม่ือเป็นด่ังน้ีแล้วก็คิดว่าทุกคน 

จะยังสติได้ว่าควรจะทำอย่างไรเมื่อลมมาแรงๆ	และควร 

ทำอย่างไรเมื่อลมมาเอื่อยๆ

 วันนี้เป็นวันเปิดตัววันแรก		ก็ขอบอกบรรดาแฟนๆ	 

ผู้อ่านทั้งหลาย	 ทั้งนักศึกษาและผู้ปกครองก็พูดคุยกับครู 

ได้เหมือนเดิม	“คิดอะไรออก บอกรังสรรค์”   ครูใช้คำนี้มา 

โดยตลอด	 แต่ถ้าคิดไม่ออกก็ไม่ทราบว่าจะว่าอย่างไร	 ก็เขียน 

จดหมายมานะครับแล้วจะตอบไป	 ถ้าไม่ได้ตอบก็จะนำ 

มาอ่านในคอลัมน์นี้	 สำหรับฉบับนี้แค่นี้ก่อน	 พบกันใหม่ 

ฉบับหน้า		สวัสดีครับ

 ด้วยรักและผูกพัน                      (ต่อจากหน้า 12) กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้  

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดจัดงาน 

มหกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณี 

จังหวัดชายแดนภาคใต้กับมิติใหม่ P.N.Y.S.  

ครบรอบ 33 ปี ระหว่างวันที่ 12-13 

มิถุนายน 2555 เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป 

ณ บริเวณลานหน้าอาคารหอประชุมพ่อขุน

รามคำแหงมหาราช โดยมีกิจกรรมต่างๆ 

และการแสดงบนเวที ขอเชิญชวนนักศึกษา 

และผู้สนใจร่วมกิจกรรมตามกำหนดการ 

ดังกล่าว



๑๒ ข่าวรามคำแหง (ฉบับที่ ๘) วันที่ ๔ - ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

สัมมนาวิชาบัญชี-เศรษฐศาสตร์

วันที่ 6-10 มิถุนายน 2555  (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ทั้งส่วนกลาง (ม.ร. หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด)

พร้อมรับนักเรียน ม.ปลาย เรียน Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า

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

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักด์ิ        ลาภเจริญทรัพย์  

อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง	 เป็นประธาน

เปิดการสัมมนาทางด้านบัญชีและเศรษฐศาสตร์	 

สำหรับนักศึกษารุ่นท่ี	 6	 และวิทยาเขตบางนารุ่นท่ี	 3	 

โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต	 สาขาวิชาการ 

จัดการอุตสาหกรรม	 คณะบริหารธุรกิจ	 ม.ร.	 โดย 

มีรองศาสตราจารย์สุพรรณี มังคะลี ประธาน 

กรรมการบริหารโครงการฯ	 คณาจารย์และนักศึกษา 

โครงการฯ	 เข้าร่วมงาน	 เมื่อวันที่	 12	 พฤษภาคม	

2555	 ณ	 ห้องประชุมอเนกประสงค์	 อาคารพระมาส	

ชั้น	4	วิทยาเขตบางนา	ม.ร.

	 การจัดสัมมนาครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาได้รับ 

ความรู้และความเข้าใจด้านวิชาการบัญชี	 ด้านวิชา 

เศรษฐศาสตร์	 สามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ 

ประเด็นความรู้ในด้านที่เกี่ยวข้องและนำไปปรับใช ้

สำหรับการเตรียมการเรียนรู้ในวิชาการอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้อง 

ได้อย่างเหมาะสมย่ิงข้ึน	โดยโครงการฯได้เชิญวิทยากร 

ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

เข้าร่วมการสัมมนาด้วย

รับ นศ.ร่วมปลูกป่าชายเลน
	 งานกิจกรรมนักศึกษา	 รับสมัครนักศึกษา 

ร่วมโครงการปลูกป่าชายเลน	ระหว่างวันที่	 19-20	 

มิถุนายน	 2555	ณ	 พื้นที่ปลูกป่าอำเภอนายายอาม 

และศึกษา	 ดูงาน	 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน  

อันเน่ืองมาจากพระราชดำริ	 จังหวัดจันทบุรี	 จำนวน	 

95	คน	โดยเสียค่าใช้จ่ายในการทำประกันอุบัติเหตุ

คนละ	14	บาท

	 นักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ 

ติดต่อคุณสุเมธ	 งามลักษณ์	 คุณชมนภัส	 เณรบำรุง	 

คุณกาญจนา	 มงคลพินิจ	 ที่งานกิจกรรมนักศึกษา	

กองกิจการนักศึกษา	โทร.	0-2310-8074	ตั้งแต่บัดนี ้

เป็นต้นไป

	 นักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดทีมชาย 

ลูกพ่อขุนฯ	 เอาชนะทีมลูกยางชายหาดจาก	 ม.ศรีปทุม 

ในรอบชิงชนะเลิศ		คว้าเหรียญทองในมหกรรมกีฬา 

ปัญญาชน	“สงขลานครินทร์เกมส์”  ป้องกันแชมป์ 

สมัยที ่ 2	 พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ชนะรวดทุก 

แมตช์		และไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลย	

	 การแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดในกีฬา 

มหาวิทยาลัย	“สงขลานครินทร์เกมส์”	ณ	มหาวิทยาลัย 

สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 จังหวัดสงขลา	 

เริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่	30	 เมษายน	โดยในรอบแรกนั้น	

ทีมจากรามคำแหงพบกับทีม	ม.ธรรมศาสตร์	และ 

ทีมจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย			ซ่ึงลูกพ่อขุนฯ	สามารถ 

เอาชนะได้ไม่ยาก	 รอบสองทีมลูกพ่อขุนฯทำแต้มท้ิงห่าง 

ทีมจาก	 มรภ.มหาสารคาม	 เข้ารอบมาเจอกับทีม 

จาก	 ม.ทักษิณ	 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ	 และผ่าน 

เข้าสู่รอบรองชนะเลิศ	 ซ่ึงต้องชิงชัยกับทีมท่ีแข็งแกร่ง   

มรภ.วไลยอลงกรณ์	 	 ผลปรากฏว่าทีมลูกพ่อขุนฯ	

เป็นฝ่ายชนะ	 ทำให้ลอยลำเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ	

โดยพบกับทีมเต็งอย่าง	 ม.ศรีปทุม	 และแล้วหนุ่ม 

ลูกพ่อขุนฯ	 ก็ไม่ทำให้ชาวรามคำแหงผิดหวังสามารถ 

เอาชนะทีมเต็ง	 2	 เซตรวดอย่างสนุก	 ด้วยสกอร์	 

24:	22	และ	21:	16	

 สำหรับทีมวอลเลย์บอลชายหาดลูกพ่อขุนฯ	 

ทีมนี้ประกอบด้วย	 ธีรภัทร โพธิ์เหลือง ดีกรีทีม 

ชาติไทย	 และภูเบศร์ เจษฎาพงศ์	 ทั้งคู่เป็นนักศึกษา 

ระดับปริญญาโท	 สาขาวิชาพลศึกษา	 คณะศึกษาศาสตร์	 

โดยมีนายจิรศักดิ์ พุมดวง เป็นผู้จัดการทีม	 และ 

นายพรชัย  ทาธิสา  เป็นผู้ฝึกสอน

ลูกยางชายหาดลูกพ่อขุนฯ
ชนะรวดทุกแมตช์

มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับสมัครนักศึกษาใหม่ 

	 สวัสดีครับนักศึกษาและท่านผู้อ่านทุกท่าน		 

คอลัมน์นี้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง	 	 เพราะมีหลายท่าน 

ถามเข้ามาว่า		“ครูรังสรรค์หายไปไหน  ไม่เห็นพูดคุย 

กันบ้างเลย”	 อย่างท่ีสอง	 ครูเองก็ติดภาระในหลายเร่ือง   

ทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องส่วนรวม	 	 จึงขออภัยท่าน 

ท้ังหลายด้วย	 	 ต้องขอบอกทุกท่านว่าเร่ืองบางอย่างน้ัน 

ก็แก้ไขได้		บางอย่างก็แก้ไขไม่ได้		บางอย่างจะแก้ไข 

อย่างไรก็แก้ไขไม่ได้		บางอย่างอยู่เฉยๆก็ดีไปเอง		

 ท่านท้ังหลายครับ	 ท่ีครูพูดมาข้างต้นน้ันเพราะ 

ครูได้พบกับท่านอาจารย์หลายท่านและผู้ปกครอง 

ของนักศึกษาหลายท่าน	 รวมทั้งได้รับจดหมายจาก 

ทา่นผูอ้า่นวา่		“ทำไมไมเ่หน็ครรูงัสรรคอ์อกมาพดูคยุ 

ในคอลมันน์ีอ้กีเลย”															ครเูองกเ็พิง่ทราบวา่	แฟนทีอ่า่น 

“จากครูสู่ศิษย์”	 ไม่ได้มีแต่เพียงลูกศิษย์เท่านั้น	 ยังมี 

ศิษย์เก่า	 และผู้ปกครองของลูกศิษย์อีกด้วย	 เพราะ 

ส่วนใหญ่ท่ีเราส่งข่าวรามคำแหงไปถึงบ้านน้ัน	 	 ผู้ปกครอง 

หลายท่านก็ได้อ่านข่าวรามคำแหง		สิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่า 

นิยมชมเชยอย่างมาก		และครูคิดว่าที่ผู้ปกครองอ่าน 

ก็เพราะท่านติดตามข่าวสารของสถาบันการศึกษา

ของลูกหลานของท่าน	 ก็เหมือนบิดามารดาทั่วไป		

คือลูกใคร	ใครก็รัก	ดังนั้นเมื่อลูกหลานมาศึกษาที่ 

มหาวิทยาลัยรามคำแหง		ก็อยากจะทราบว่ารามคำแหง 

ตอนนี้เป็นอย่างไร	 มีสารทุกข์สุกดิบอย่างไร	 คอลัมน์ 

อ่ืนก็ว่ากันไป	 แต่ในส่วนของครูก็มักจะพูดถึงสารทุกข์- 

สุกดิบ	 สอนเล็กๆน้อยๆ	 สอนในสิ่งที่บางทีก็ไม่ได ้

อยู่ในตำรา	 บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้ว	 แต่ครู 

ก็เอามาขยายความ	 เพราะบางครั้งคำที่เอามาขยาย 

ความนั้น		ถ้าเราไม่ชี้ความก็อาจจะไม่ทราบก็ได้		หรือ 

บางทีพอชี้ความก็เข้าใจทันที		

 อย่างเช่น	 คำบางคำท่ีครูเห็นในหนังสือเล่มหน่ึง		 

เขาบอกไว้ว่า		คำว่า	“หมา”	เป็นคำที่ไพเราะ		คนตาม 

ชนบทเขาเรียกลูกๆหลานๆ	ว่า	“เจ้าหมาน้อย ไอ้หมาน้อย  

ไอห้มา”								คำเหลา่นีเ้ปน็คำไพเราะเพราะพริง้ในความ 

รู้สึกของเขา	คำว่า	“หมา”		เป็นภาษาพื้นบ้าน		ทุกคน 

เข้าใจหมด	 แต่พอพูดคำว่า	 “สุนัข” บางทีก็ฟังเป็น 
คำหยาบไป	 อย่างเราบอกลูกเราว่า	 “หน้าตาเหมือน 
สุนัขนะลูก”	 ฟังดูก็แปลกๆ	 แต่ถ้าบอกว่า	 “หน้าตา 
บ้องแบ๊วเหมือนหมาน้อย” (อ่านต่อหน้า 11)




